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FIRMA
STRATEGIA

Po twier dze nie na szej obec no ści wśród li de -
rów w zrów no wa żo ne go roz wo ju na in dek -
sach Dow Jo nes Su sta ina bi li ty jest do wo -

dem na to, że war to ści, któ re są pod sta wę pro -
wa dzo nej przez Fia ta dzia łal no ści, zo sta ły
do ce nio ne i uzna ne na po zio mie mię dzy na ro do -
wym. Osią gnię cie tak waż ne go re zul ta tu nie tyl ko
po pra wia nasz wi ze ru nek, ale do wo dzi, że za wy -
ni ka mi fi nan so wy mi stoi praw dzi wa ety ka za wo -
do wa”. Tak Ser gio Mar chion ne, Dy rek tor Peł no -
moc ny Fia ta, sko men to wał przy zna ny po raz trze -
ci z rzę du ty tuł li de ra zrów no wa żo ne go roz wo ju
i obec ność na Dow Jo nes Su sta ina bi li ty World
i Dow Jo nes Su sta ina bi li ty Eu ro pe, naj bar dziej
pre sti żo wych in dek sach gieł do wych na świe cie,
sku pia ją cych tyl ko naj lep sze spół ki speł nia ją ce
kry te ria zrów no wa żo ne go roz wo ju. 

Fiat ra zem z BMW otrzy mał naj lep szy wy nik
w sek to rze (94/100) w sto sun ku do śred niej oce -
ny wy no szą cej 72/100. Do oce ny war to ści za -
kwa li fi ko wa no je dy nie spół ki o naj lep szych wy ni -
kach eko no micz no -fi nan so wych oraz spo łecz no -
-śro do wi sko wych. 
W se zo nie 2011/2012 w bran ży Au to mo bi les na
in dek sie DJSI World zna la zły się po za Fia tem jesz -
cze BMW i Volks wa gen. Na to miast do in dek su
DJSI Eu ro pe we szły tyl ko Fiat i BMW.
Co cie ka we, Fiat otrzy mał naj wyż szą punk ta cję
w pra wie wszyst kich ob sza rach ana li zy w za kre -
sie ochro ny śro do wi ska (wal ka ze zmia na mi kli -
ma tycz ny mi, wy ni ki pro duk cji, pro ce sy lo gi stycz -
ne), a w za kre sie za an ga żo wa nia spo łecz ne go za
roz wój ka pi ta łu ludz kie go, za an ga żo wa nie ak cjo -
na riu szy, od po wie dzial ne za rzą dza nie łań cu chem

Już po raz trzeci
z rzędu spółka została

uznana za lidera
zrównoważonego

rozwoju,
potwierdzając 

swoją obecność na
indeksach Dow Jones
Sustainability World

i Dow Jones
Sustainability Europe.

Fiat nagrodzony
za ekologię

Fabryka Ferrari
w Maranello„
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Lider zrównoważonego rozwoju
Także Fiat Industrial w pierwszym roku swojego istnienia wszedł do prestiżowego indeksu spółek Dow Jones
Sustainability World i Dow Jones Sustainability Europe.
„To bardzo ważne wyróżnienie, które premiuje nasz sposób działania. Wzmocni ono nasze przekonanie, że tylko
poprzez ciągły rozwój nie tylko ekonomicznych, ale także środowiskowych i społecznych aspektów naszej pracy,
można osiągnąć wymierne i trwałe rezultaty”. Tak prezes Fiata Industrial Sergio Marchionne skomentował wejście
spółki do indeksu Dow Jones Sustainability World i Dow Jones Sustainability Europe już w kilka miesięcy po
debiucie giełdowym spółki na rynkach światowych.
Fiat Industrial został liderem w obu kategoriach. Otrzymał 81/100 punktów wobec średniej wynoszącej 49/100
wśród spółek z tego sektora (Industrial Engineering) przebadanych przez SAM, firmę specjalizującą się
w inwestycjach związanych z polityką zrównoważonego rozwoju. Indeks DJSI World i DJSI Europe to – jak
wcześniej wspominaliśmy – prestiżowe grono spółek giełdowych, do którego należą firmy najlepiej prowadzące
swój biznes pod względem zrównoważonego rozwoju. Indeksy grupują czołowe przedsiębiorstwa pod względem
wyników finansowo-ekonomicznych oraz ekologiczno-społecznych. Do grona DJSI World zaproszono 99 firm
z sektora, ale ostatecznie przyjęto tylko 13, zaś do indeksu DJSI Europe na 33 zgłoszeń, przyjęto tylko dziewięć.
Polityka zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę działania Fiata Industrial. W 2010 roku na przykład, uwagę
wszystkich przyciągała spółka CNH, która oferowała szeroką gamę wyrobów respektujących normy emisji spalin
Tier 4. Także Iveco wprowadziło Eurocargo z napędem hybrydowym, pierwszy samochód dostawczy z napędem
elektrycznym i silnikiem diesla, który był sprzedawany na rynku europejskim. Poza tym spółka dysponuje szeroką
gamą pojazdów spełniających najsurowsze normy europejskie pod względem ochrony środowiska. FPT Industrial
zaprezentował zaś niespotykaną dotąd technologię „SCR Only”, która spełnia standardy emisyjne Euro VI i nie tylko
ogranicza emisję Nox i pyłów do atmosfery, ale także poprawia osiągi przy redukcji spalanego paliwa.
Poza tym firma zaangażowała się w ograniczanie szkodliwego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
naturalne. Pod koniec 2010 roku 45
zakładów posiadało już certyfikat ISO14001.
Razem wytwarzają one 80% przychodów
działalności przemysłowej Grupy.

FIAT INDUSTRIAL

Iveco Ecostralis,
oraz zakład CNH

w Basildon
w Wielkiej

Brytanii 

do staw oraz dzia ła nia na rzecz spo łe czeń stwa.
Trze ba też pa mię tać, że w 2010 ro ku, po raz
czwar ty z rzę du Fiat wy su nął się na czo ło wą po -
zy cję wśród eu ro pej skich ma rek je śli cho dzi o naj -
niż szą emi sję dwu tlen ku wę gla w pro du ko wa nych
przez sie bie po jaz dach.
Znacz ną po pra wę osią gnię to też pod ką tem od -
dzia ły wa nia pro ce sów pro duk cyj nych na śro do -
wi sko na tu ral ne. W sto sun ku do ubie głe go ro ku
na przy kład, za kła dy Gru py Fiat Au to mo bi les na
świe cie ob ni ży ły o 11% emi sję dwu tlen ku wę gla
na jed no wy pro du ko wa ne au to.
Fiat wszedł tak że do in dek su Glo bal 500 Car bon
Di sc lo su re Le ader ship In dex i do Car bon 
Per for man ce Le ader ship In dex. W ba da niach,
w któ rych udział wzię ło 400 spół ek na ca łym
świe cie, Fiat był je dy nym przed się bior stwem 
wło skim. Spra woz da nie pre zen tu je spół ki, któ re
wy ka za ły  naj więk szą przej rzy stość ko mu ni ka cji
z twór ca mi stra te gii i dzia łań w wal ce ze zmia na -
mi kli ma tu.
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LCzasna nowe 

Do Europy „przypłynęły” Thema i Voyager, dwa modele
będące owocem sojuszu z Chryslerem. Pierwszy z nich to
samochód flagowy, produkowany w Kanadzie na bazie
nowego Chryslera 300, o elegancji i klasie Made in Italy.
Drugi zaś to spadkobierca powstałego w 1984 roku

Stefania Castano

PRODUKT
LANCIA
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ancie

i sprzedanego na świecie w liczbie 13 milionów sztuk
słynnego luksusowego vana Chrysler Town&Country
(Voyager na rynku europejskim). W obu nowych
modelach spod znaku Lancii dokonano więc połączenia
z sobą tego co najlepsze z dwóch różnych „światów”. 



Thema
Połączenie dwóch światów
Jak na „Ame ry kan kę” przy -

sta ło no wy sa mo chód fla -
go wy Lan cii ma spo re wy -

mia ry: 5 me trów dłu go ści, 1,9
me tra sze ro ko ści i 1,49 wy so ko -
ści. Z mo de li „ma de in USA” po -
cho dzi rów nież in no wa cyj na, nie -
zwy kle so lid na struk tu ra, ja ką
Chry sler sto su je w przy pad ku te -
go ty pu wiel kich se da nów, oraz
na pęd na tyl ne ko ła, czy li ele -
ment, któ re go mar ka Lan cia nie
sto so wa ła od za koń cze nia
w 1970 ro ku pro duk cji mo de lu
Fla mi nia 2.8. Peł ne wło sko ści są
na to miast ele ganc kie wy koń cze -
nia i dba łość o szcze gó ły. 
Cen trum Sty lu mar ki współ pra -

cę z ko le ga mi zza oce anu roz -
po czę ło od spo tkań już w za -
awan so wa nej fa zie pro jek tu, kie -
dy w dys po zy cji by ła plat for ma
i struk tu ra nad wo zia, a w fa zie
de fi nio wa nia był je dy nie de sign.
Sko rzy sta no więc z oka zji i sku -
pio no się tyl ko na spe cy ficz nych

ele men tach syl wet ki mo de lu.
W re zul ta cie po wstał sa mo -
chód, któ ry od zwier cie dla przy -
szłość, od wo łu jąc się jed no cze -
śnie do hi sto rii. Wy star czy spoj -
rzeć na uło żo ne po zio mo
pro sto kąt ne re flek to ry, na wią zu -
ją ce do mo de lu The ma z lat 80.,
czy chro mo wa ny ele ment w
kształ cie li te ry „U” z przo du po -
jaz du i re flek to ry roz sze rza ją ce
się na ze wnątrz – wszyst ko to
nawiązuje do mo de lu Fla mi nia. 
Jed nak praw dzi wie wło ski gust
do strzec moż na do pie ro we
wnę trzu po jaz du, któ re jest nie -
zwy kle wy god ne i wy szu ka ne,
jak w in nych du żych Lan ciach.
Uwa gę przy ku wa ana lo go wy ze -
staw wskaź ni ków, sie dze nia
z mięk kiej nap py z wi docz ny mi
szwa mi czy de ska roz dziel cza
po kry ta skó rą Po ltro na Frau.
Nada nie Chry sle ro wi 300 cech
ty po wych dla wło skiej mar ki wy -
ma ga ło rów nież po pra wie nia
usta wie nia sa mo cho du i zmia nę
ka li bra cji wspo ma ga nia ukła du
kie row ni cze go. Oba za wie sze nia
– za rów no przed nie z po dwój -
nym wa ha czem, jak i tyl ne, pię -
cio wa ha czo we ty pu Mul ti link –
zop ty ma li zo wa no, by do sto so -
wać pro wa dze nie po jaz du do
na szych dróg oraz gu stów klien -
tów eu ro pej skich. Dzię ki te mu
po pra wio no wła sno ści jezd ne
mo de lu i trzy ma nie się dro gi. 
Do dys po zy cji są dwa sil ni ki,
oba sze ścio cy lin dro we, wy stę -
pu ją ce w po łą cze niu z au to ma -
tycz ną skrzy nią bie gów: jed nym
z nich jest opra co wa ny we Wło -
szech tur bo die sel Mul ti jet II
o po jem no ści 3 li trów i mo cy
190 lub 239 KM, dru gim na to -
miast ben zy no wy Pen ta star 3,6
li tra dys po nu ją cy mo cą 286 KM. 
Klien ci mo gą wy brać jed ną spo -

Ze względu na
proporcje, linie,
szczegóły oraz

materiały Lancia
Thema na

pierwszy rzut oka
sprawia wrażenie

bogactwa
zawartości
produktu. 

Na poprzednich
stronach

ustawione
w szyku modele
Thema i Voyager

na placu San Carlo
w Turynie

Klasa, komfort,
wyposażenie,
bezpieczeństwo.
Flagowej Lancii
niczego nie brak

8
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śród trzech wer sji wy po sa że nia:
Gold, Pla ti num i Exe cu ti ve,
a każ da z nich jest nie zwy kle
bo ga ta. Wśród wie lu „pe re łek”
ofe ro wa nych na byw com na wy -
róż nie nie za słu gu je sys tem in fo -
te le ma tycz ny z naj więk szym
w tej kla sie sa mo cho dów ekra -
nem do ty ko wym (prze kąt -
na 8,4") i po nad 70 urzą dzeń
z za kre su bez pie czeń stwa czyn -
ne go i bier ne go: od Re ady Alert
Bra king, któ ry prze wi du je po ten -
cjal ne sy tu acje wy ma ga ją ce ha -
mo wa nia awa ryj ne go, po Ra in
Bra ke Sup port, któ ry uak tyw nia
się w mo men cie włą cze nia wy -
cie ra czek szyb i po wo du je osu -
sza nie kloc ków ha mul co wych,
dzię ki cze mu ha mo wa nie
w desz czu jest du żo bar dziej
sku tecz ne. Do dys po zy cji kie -
row cy jest rów nież spe cjal ny ra -
dar prze ciw z de rze nio wy, któ ry
in for mu je w przy pad ku nie bez -
piecz nej od le gło ści od in nych
po jaz dów, a tak że tem po mat re -
gu lu ją cy pręd kość po jaz du
w za leż no ści od dy stan su dzie -
lą ce go go od po jaz dów znaj du -
ją cych się przed nim. 

No wa The ma to na praw dę
„war to ścio wa al ter na ty wa dla
tych, któ rzy chcą się wy róż nić,
jed nak bez po pi sy wa nia się”, jak
opi sał mo del Sa ad Che hab, szef
mar ki Lan cia. Jest to sa mo -
chód, któ ry dys po nu je naj lep -
szy mi tech no lo gia mi oraz mak -
sy mal nie wy so kim po zio mem
kom for tu i osią ga mi za przy -

stęp ną ce nę. Śmia ło mo że więc
kon ku ro wać z nie miec ki mi mar -
ka mi, któ re w tym seg men cie
wio dą prym: na opra co wa nie
no wej The my – jak ob ja śnia
Che hab – za in we sto wa no mi -
liard do la rów, a ce lem jest jej
sprze daż w licz bie oko ło dzie -
się ciu ty się cy sztuk rocz nie
w Eu ro pie.



Voyager
Urok wspól ne go po dró żo wa nia

Tak szef mar ki Lan cia, Sa -
ad Che hab, mó wi o no wej
Lan cii Voy ager. Slo gan ten

przy wo dzi na myśl przy jem ność
po dró żo wa nia, ja ką ten MPV
po tra fi za pew nić do ro słym, jak
i dzie ciom. Aby te go do ko nać,

na stęp ca mo de lu Phe dra wy ko -
rzy stu je in no wa cyj ne za rzą dza -
nie prze strze nią, za awan so wa ny
mul ti me dial ny sys tem roz ryw ko -
wy oraz awan gar do we urzą dze -
nia w za kre sie bez pie czeń stwa.
Za pew nia tak że do sko na łą dy -

na mi kę i styl god ny naj lep szej
wło skiej tra dy cji. W od nie sie niu
do ukła du ty pu 2-3-2 ame ry kań -
skie go Chry sle ra Town&Co un try,
van spod zna ku Lan cia pro po -
nu je in ny po dział sie dzeń: dwa
z przo du, dwa na środ ku i trzy -



oso bo wą ka na pę z ty łu. Wart
uwa gi jest też no wy przód,
w któ rym wy róż nia ją się: osło na
chłod ni cy z lo go Lan cii, chro mo -
wa ny pa sek w zde rza ku pod -
kre śla ją cy je go sze ro kość oraz
wiel kie re flek to ry w tech no lo gii
LED. Prze pro jek to wa no też po -
kry wę ba gaż ni ka, na da jąc jej
bar dziej no wo cze sny i funk cjo -
nal ny wy gląd. 
War te pod kre śle nia są wy mia ry
po jaz du: 5,21 me tra dłu go ści,
1,99 sze ro ko ści oraz 1,75 wy -
so ko ści, zaś roz staw osi wy no si
oko ło 3,1 me tra. Ta kie ga ba ry ty
ko rzyst nie wpły wa ją na prze -
stron ność wnę trza oraz wszech -
stron ność za sto so wa nia po jaz -
du: wy star czy wspo mnieć
w tym miej scu o prak tycz nym
sys te mie skła da nia sie dzeń
„Stow 'n go” opa ten to wa nym
przez in ży nie rów z Chry sle ra,
dzię ki któ re mu sie dze nia „zni ka -
ją” w pod ło dze, a ca ła prze -
strzeń ba ga żo wa sta je się pła -
ska, ofe ru jąc czte ry me try sze -
ścien ne wol nej prze strze ni. 
Je śli cho dzi o za pew nia nie pa sa -
że rom „roz ryw ki” w cza sie po -
dró ży, jest to moż li we dzię ki sys -

te mo wi mul ti me dial ne mu Ucon -
nect, z ra diem/CD/DVD/MP3/
WMA, por tem USB, wej ściem
AUX, twar dym dys kiem o po -
jem no ści 30 GB, ekra nem do ty -
ko wym, kie row ni cą wie lo funk cyj -
ną i Blu eto oth. Sko rzy stać moż -
na też z ka me ry co fa nia
Par kView oraz, na ży cze nie,
z na wi ga cji za wie ra ją cej ma py
2D i 3D. Pa sa że ro wie obu tyl -
nych rzę dów sie dzeń mo gą cie -
szyć się z oglą da nia fil mów
na DVD dzię ki ekra nom LCD
oraz słu chaw kom bez prze wo do -
wym prze ka zu ją cym dźwięk 
au dio. Nad bez pie czeń stwem

Z zewnątrz linia,
która podkreśla
bezpieczeństwo
i urok od
pierwszego
wejrzenia.
Wewnątrz
modułowa,
elegancka
i funkcjonalna
przestrzeń,
z wieloma
przydatnymi
schowkami

Wszechstronne
wnętrze,
bezpieczeństwo i
nowe technologie.
Ten MPV Lancii
to przyjemność
z podróży przez
duże „P” 
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po dróż nych „czu wa ją” przed nie
po dusz ki po wietrz ne Next Ge ne -
ra tion, kur ty ny bocz ne dla trzech
rzę dów sie dzeń oraz bocz ne po -
dusz ki po wietrz ne chro nią ce tu -
łów pa sa że rów pierw sze go rzę -
du. Au to ma tycz na, trój stre fo wa
kli ma ty za cja za pew nia kom fort
w cza sie da le kich po dró ży. Wnę -
trze zaś wy róż nia się wy ra fi no -
wa niem i ory gi nal no ścią sty lu
„ma de in Ita ly”. 
Lan cia zro bi ła krok do przo du
w kie run ku „all in c lu si ve”, prze -
ka zu jąc klien tom sa mo chód tak
wy po sa żo ny, w tak kon ku ren cyj -
nej ce nie. W Europie Voy ager
do stęp ny bę dzie tyl ko w wy po -
sa że niu Gold, z czte re ma ko lo ra -
mi nad wo zia, w dwóch wa rian -
tach wnę trza i z dwo ma sil ni ka -
mi: die slem 2.8 o mo cy 163 ko ni
ge ne ru ją cym mo ment ob ro to wy
rów ny 360 Nm i spa la ją cym
7,9 li tra w cy klu mie sza nym, lub
dys po nu ją cym więk szą mo cą
ben zy no wy 3.6 V6 Pen ta star
o mo cy 283 KM, z mo men tem
ob ro to wym 344 Nm i spa la ją cy
10,8 li tra pa li wa. Oba sil ni ki wy -
stę pu ją w po łą cze niu z sze ścio -
bie go wym „au to ma tem”.
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Zze wnątrz tro chę onie śmie -
la swo ją wiel ko ścią, sze ro -
kim przo dem, ol brzy mi mi

20-ca lo wy mi ob rę cza mi, so lid ną
for mą. Ale jak tyl ko za sią dzie się
za jej kie row ni cą, moż na po czuć
się „jak w do mu”. 
Wnę trze jest wy ra fi no wa ne; to
jed nak ro dzaj luk su su, któ ry da je
po czu cie wy go dy. Pa no ra micz ny,
dwu pa ne lo wy otwie ra ny dach
(naj szer szy w seg men cie)
wpusz cza do środ ka na tu ral ne
świa tło i za pew nia zdwo jo ną wi -
docz ność na ze wnątrz. Ja kość
zwra ca uwa gę w naj mniej szym
szcze gó le: sie dze nia z czar nej
nap py (te sto wa na przez nas
wer sja dys po nu je ciem nym wnę -
trzem, ale do stęp ne są rów nież
wer sje w od cie nia ch brą zu oraz
be żu), chro mo wa ne lub sa ty no -
wa ne ob ra mo wa nia wo kół ele -
men tów ste ro wa nia, kie row ni ca
ob szy wa na błysz czą cą skó rą,
drew nia ne ma to we wkład ki na
de sce roz dziel czej oraz w pa ne -
lach drzwi, któ re na wią zu ją do
me bli w sty lu wengé sa lo nów de -
si gner skich, a tak że dwa uchwy -
ty na kub ki z moż li wo ścią pod -
grza nia lub schło dze nia w kon so li
środ ko wej. W de sce roz dziel czej
do mi nu je sys tem in fo te le ma tycz -
ny Ucon nect To uch z wiel kim

ekra nem do ty ko wym, za pew nia -
ją cy moż li wość ste ro wa nia gło -
so we go oraz Blu eto oth, któ ry
po zwa la nie tyl ko na od po wied ni
do bór mu zy ki, ale rów nież ste ro -
wa nie te le fo nem, wska zy wa nie
tra sy po przez zin te gro wa ną na -
wi ga cję Gar min, a tak że za rzą -
dza nie sys te ma mi kon tro lu ją cy mi
róż ne ele men ty. Wy star czy wy -
ko nać kil ka ru chów na wy świe -
tla czu, aby wy su nąć dasz ki prze -
ciw sło necz ne szy by przed niej,
włą czyć ogrze wa nie lub wen ty la -
cję sie dzeń i usta wić kli ma ty za cję
dwu stre fo wą. 
Po ra wy ru szyć na te sty. Za ję cie
pra wi dło wej po zy cji za kie row ni -
cą jest ła twe, po nie waż oprócz
re gu la cji sie dze nia i kie row ni cy
moż na usta wić rów nież od po -
wied nio ze spół pe da łów. Po ru -
sza nie się dłu gim na nie mal 5
me trów i sze ro kim na dwa me try
ko lo sem po uli cach Tu ry nu nie
jest ła twe, ale po mo cą słu ży sys -
tem de tek cji mar twych pól wi -
dze nia (BSM) umiesz czo ny w lu -
ster kach wstecz nych, któ ry sy -
gna li zu je kie row cy zbyt bli ską
obec ność in nych po jaz dów.
Bar dzo wy god ne jest rów nież
po ru sza nie się po par kin gach,
dzię ki ka me rze co fa nia Park
View. Sys tem elek tro hy drau licz -

ne go wspo ma ga nia ukła du kie -
row ni cze go EHPS zwięk sza lub
zmniej sza wspo ma ga nie w za -
leż no ści od wa run ków jaz dy,
dzię ki cze mu li mu zy na Lan cii
sta je się ła twa w pro wa dze niu.
Na an tycz nych bru kach cen trum
mia sta do ce nia my tak że wła ści -
wą pra cę za wie szeń, któ re od -
po wied nio fil tru ją nie rów no ści.
Jed nak do pie ro po za mia stem
no wa Lan cia The ma da je z sie -
bie wszyst ko co naj lep sze, za
spra wą pre cy zyj ne go ukła du kie -
row ni cze go i za wie szeń, ide al ne -
go kom pro mi su po mię dzy kom -
for tem a spor to wym cha rak te -
rem: wła sno ści jezd ne są wręcz
do sko na łe, a krót kie za krę ty po -
ko nu je się z du żą do zą bez pie -
czeń stwa. Na dłuż szych pro -
stych moż na nie źle przy spie szyć
(od 0 do 100 w 7,8 se kun dy)
i wte dy do pie ro od czu wa się
„drze mią ce” w sil ni ku 3.0 V6
239 KM. Mo ment mak sy mal ny
wy no si 550 Nm, a uzy ski wa ny
jest gdzieś po mię dzy 1.800
a 2.800 ob ro tów na mi nu tę. Au -
to ma tycz na, pię cio bie go wa
skrzy nia, pra cu je szyb ko i płyn -
nie i nie wy zwa la tę sk no ty za
skrzy nią z ośmio ma prze ło że nia -
mi, do stęp nej tyl ko w przy pad ku
wer sji ben zy no wej 3.6 V6. 

Za kierownicą 3.0 V6
Cicha, dostępna

z mocnymi
i wydajnymi

silnikami oraz
cechująca się
doskonałymi

własnościami
jezdnymi nowa
Lancia Thema

zapewnia
przyjemność

z jazdy zarówno
w mieście, jak

i w dalszych
podróżach.



Luksusowy van dla siedmiu osób

Mocne
i niezawodne
silniki Lancii
Voyager oferują
technikę i osiągi
sprzyjające
maksymalnemu
komfortowi

Bę dąc ma mą, nie gdyś
przy zwy cza jo ną do prze -
wo że nia „spa ce ró wek”,

a dzi siaj trans por tu ją cą czy to ro -
we ry gór skie, czy hu laj no gi, czy
wresz cie re ga ły do sa mo dziel ne -
go mon ta żu i in ne go ty pu przed -
mio ty, naj pierw mu sia łam zaj rzeć
do ba gaż ni ka i wy pró bo wać ten
„cu dow ny” sys tem skła da nia sie -
dzeń opa ten to wa ny przez Chry -
sle ra. W wer sji z trze cim rzę dem
sie dzeń ste ro wa nym elek tro nicz -
nie wy star czy na ci snąć przy cisk,
aby roz ło żyć i po now nie zło żyć
sie dze nia. Ale na wet w wer sji
ma nu al nej nie jest to trud ne za -
da nie: wy star czy po cią gnąć je -
den po dru gim kil ka pa sków,
któ re są po nu me ro wa ne, gdy by
ktoś nie czuł się mi strzem ma nu -
ali zmu. Rów nie pro ste jest skła -
da nie sie dzeń dru gie go rzę du
i cho wa nie ich w dwóch wła -
zach, któ re – kie dy sie dze nia są
pod nie sio ne – peł nią funk cję
schow ków. Żad ne go wy sił ku nie
kosz tu je za my ka nie po kry wy ba -
gaż ni ka, bo wiem jest ona ste ro -
wa na elek tro nicz nie, a na do da -
tek roz po zna je ewen tu al ne prze -
szko dy w trak cie za my ka nia.
Au to ma tycz ne są rów nież drzwi
bocz ne prze suw ne. Wnę trze
spra wia wra że nie nie zwy kle
prze stron ne go, na co do dat ko -
wy wpływ ma ją spo re po -
wierzch nie prze szklo ne. Ele -
men ty są mięk kie i przy tul ne,
ma te ria ły do brej ja ko ści, za dba -
no o każ dy szcze gół, jak w naj -
lep szych Lan ciach. Skó rza ne
obi cia sie dzeń ob ję ły rów nież
kie row ni cę (ogrze wa ną) i dźwi -
gnię zmia ny bie gów. W kon so li
znaj du ją się, na wy cią gnię cie rę -
ki kie row cy, dwa uchwy ty na
kub ki i dwa gniazd ka prą do we
o napięciu 12 volt, do pod łą cze -
nia te le fo nów ko mór ko wych
i cy fro wych urzą dzeń au dio. Za -
rów no oba sie dze nia środ ko we

jak i tyl na ka na pa są na ty le dłu -
gie, sze ro kie i wy so kie, aby za -
pew nić od po wied ni dy stans dla
nóg i głów pa sa że rów. W su mie
więc Lan cia Voy ager to ide al ny
sa mo chód dla ro dzi ny, któ ra
pra gnie cie szyć się więk szą
prze strze nią, przede wszyst kim
w cza sie wol nym. 
Za kie row ni cą sie dzi się na praw -
dę wy god nie, a wi docz ność na
ze wnątrz jest do sko na ła. Na wy -
cią gnię cie rę ki umiesz czo no ele -
men ty ste ro wa nia, któ re są wy -
raź ne i do brze wi docz ne rów -
nież przez pa sa że rów. Dźwi gnia
zmia ny bie gów znaj du je się na
de sce roz dziel czej, aby za pew -
nić wię cej miej sca oso bom sie -
dzą cym z przo du. Jak w przy -
pad ku jaz dy te sto wej mo de lem
The ma, rów nież Voy age rem wy -
ru szy li śmy z pla cu San Car lo,
w sa mym ser cu Tu ry nu, kie ru jąc
się da lej w stro nę ob wod ni cy.
Czte ro cy lin dro wy die sel 2.8 pra -
co wał re gu lar nie i bar dzo płyn nie
za rów no w mie ście, jak i po za
nim. Do sko na le dzia ła ją ha mul -
ce, dzię ki cze mu dro ga ha mo -

wa nia mo że być na praw dę krót -
ka (z uwzględ nie niem ta kiej ma -
sy), a re ak cja nie zwy kle szyb ka.
Na sze ro kich za krę tach ob wod -
ni cy mi ni van Lan cii – dzię ki usta -
wie niu za pro jek to wa ne mu tak,
aby ogra ni czyć ko ły sa nie sa mo -
cho dem, oraz pre cy zyj ne mu
ukła do wi skręt ne mu – oka zał się
sta bil ny. Za spra wą od po wied -
nie go wy głu sze nia wnę trza
moż na po wie dzieć, że Voy ager
to praw dzi wy sa lon na ko łach.
O „sa lo no wych” wa run kach
świad czy cho ciaż by sys tem
roz ryw ko wy z od twa rza czem
DVD i ekra nem o prze kąt nej
9 ca li dla pa sa że rów dru gie go
i trze cie go rzę du sie dzeń.
Umoż li wia on jed no cze sne od -
twa rza nie vi deo i au dio z dwóch
sys te mów mul ti me dial nych:
ozna cza to, że w tym sa mym
cza sie jed no dziec ko mo że spo -
koj nie cie szyć się ulu bio ną grą
vi deo, dru gie oglą dać cie ka wy
film, a ty spo koj nie mo żesz roz -
ko szo wać się po dró żo wa niem
w świę tym spo ko ju. Kto ma
dzie ci, zro zu mie! 
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Filippo Gallino,
fot. Satiz Poland

PRODUKT
LANCIA YPSILON

Na ulicach Bielska przetestowaliśmy nową 
Lancię Ypsilon z dwucylindrowym silnikiem
TwinAir. Auto posiadające system automatycznego
parkowania doskonale nadaje się 
do miasta, ale jest też bardzo
przyjemne w prowadzeniu na
dłuższych trasach. 
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Co znaczy 
luksus 

i komfort
według Lancii

Co znaczy 
luksus 

i komfort
według Lancii
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Je śli na le ży cie do gro na osób, któ re uty sku ją,
że „... Lan cia Yp si lon to ład ne au tko, ale zu -
peł nie nie prak tycz ne”, dzi siaj ma cie oka zję

zmie nić zda nie. No wa Lan cia Yp si lon, wzbo ga co -
na o pa rę drzwi i bar dziej prze stron na, ze rwa ła ze
ste reo ty pem mod ne go de si gner skie go au ta i sta je
w sze re gu z in ny mi uni wer sal ny mi mo de la mi. Pod
wzglę dem sty lu i za sto so wa nia upo dab nia się do
Del ty, tyl ko że jest nie co mniej sza. 

KA RO SE RIA
Trud no jej nie za uwa żyć. No wa Yp si lon dum nie
wy pi na tar czę tuż pod ma ską, a dru gą, rów nie
atrak cyj ną pla kiet kę ma z ty łu, na wią zu jąc do sty -
lu Del ty oraz in nych daw nych mo de li Lan cii. Po za
tym jej syl wet ka przy po mi na tro chę co upè, po mi -
mo pię ciu drzwi. Ca ły se kret tkwi w klam ce tyl nych
drzwi, któ ra jest, ale jej nie wi dać. Spró buj cie prze -
su nąć rę ką po li nii bie gną cej od ma ski, wzdłuż bo -
ków aż do sty ku z da chem. Na pierw szy rzut oka
jej nie wi dać, ale to wła śnie tam się kry je klam ka. 

MIEJ SCE KIE ROW CY
Wsia da my do Lan cii Yp si lon Twi nA ir z sil ni kiem
o po jem no ści 0,9 litra i mo cy 85 ko ni. I choć mam
wra że nie, że wcho dzi my do wnę trza przy po mi na -
ją ce go wy sma ko wa ny sa lon w Tu ry nie, to jed nak
– co war te pod kre śle nia – sa mo chód wy pro du ko -
wa ny zo stał w stu pro cen tach w Pol sce w fa bry ce

Nawet jeśli
kierowca

z przodu jest
wysoką osobą,

pasażerowie
z tyłu zachowują

wystarczająco
dużo przestrzeni
na nogi. Głównie

dzięki
niespotykanym

wcześniej
oparciom foteli
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Fiat Au to Po land w Ty chach. Pod ma ską mie ści
się no wo cze sny dwu cy lin dro wy sil nik z tur bo do ła -
do wa niem wy pro du ko wa ny w Biel sku -Bia łej przez
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies. Ale udział Pol ski
w wy twa rza niu no we go miej skie go au ta pod mar -
ką Lan cii na tym się nie koń czy. Więk szość pod -
ze spo łów i kom po nen tów po jaz du po wsta ło
w Pol sce, mię dzy in ny mi za wie sze nia, zbior nik pa -
li wa, zde rza ki, układ wy de cho wy i ze spo ły świa teł
(wy pro du ko wa ne przez pol skie spół ki Ma gne ti 
Ma rel li), a tak że de ska roz dziel cza, na grzew ni ca,
układ kli ma ty za cji i in ne waż ne ele men ty, choć nie -
co mniej rzu ca ją ce się w oczy, po cho dzą od miej -
sco wych pro du cen tów. 
Wróć my za kie row ni cę. Wspa nia łe fo te le to oczy -
wi ście wi zy tów ka Lan cii, zwłasz cza w wer sji 
Pla ti num, ob fi tu ją cej w ma te ria ły i obi cia wy so kie -
go ga tun ku. Ale to nie tyl ko kwe stia wy glą du,
rów nie waż na jest ich for ma: są sze ro kie i jed no -
cze śnie wy god ne, moż na je re gu lo wać na wy so -
kość oraz do przo du i do ty łu, ma ją też wła ści we
opar cie ple ców. 
Pa nel ste ro wa nia znaj du je się w cen tral nej czę ści
de ski roz dziel czej, jak zwy kle w Lan ciach, zaś na
wy so ko ści le we go słup ka umiesz czo no na wi ga cję.
Kto nie był do tej po ry przy zwy cza jo ny do ta kie go

Luksus
swobody wyboru
Nowa Lancia Ypsilon to zapowiedź nowego pokolenia „city cars”
opracowanych we współpracy z Chryslerem. Jest połączeniem
solidności, mocy i stylistycznej fantazji typowej dla amerykańskiej marki
z włoskim smakiem. To segment luksusowych aut miejskich,
wyposażonych tak, jak pojazdy z wyższej półki. 
Wyrafinowany styl małej Lancii odczujemy od razu po wejściu do auta,
w którym uwagę zwraca jakość wykonania oraz komfort. Wnętrze
pojazdu, zostało dopracowane w szczegółach pod względem materiałów,
ich zestawienia i połączenia elegancji z nowoczesnością. 
Kupując Lancię Ypsilon klient ma do wyboru trzy wersje wyposażenia
(Silver, Gold, Platinum), 16 kolorów nadwozia, 2 rodzaje tapicerki 
oraz trzy silniki: 1.2 Fire o mocy 69 KM; 0.9 TwinAir o mocy 85 KM
oraz 1.3 Multijet o mocy 95 KM. Wszystkie silniki posiadają 
system Start&Stop. 
To bogate wyposażenie uzupełnia gama oryginalnych akcesoriów do
nowej Ypsilon, którą charakteryzuje szeroki wachlarz produktów.
Od elementów stylizacji samochodu takich jak: 16”” felgi ze stopów
lekkich, obniżenia progów, nakładki na lusterka boczne, listwy na próg
bagażnika, poprzez elementy poprawiające komfort podróży, jak
bagażnik bazowy wraz z uchwytami na narty, rower, deskę surfingową
i boxami dachowymi, po maksymalne bezpieczeństwo, które zapewniają
systemy alarmowe, czujniki parkowania oraz zintegrowany system
nawigacyjny TomTom dla samochodów z opcją 68R – portem do wpięcia
nawigacji w deskę rozdzielczą. 
Dla lubujących się w eleganckich dodatkach Lancia Ypsilon posiada
w ofercie także obudowy na kluczyki oraz kunsztowne, pojedyncze,
z kryształkami Swarovskiego.
Zestawienia bogatego wyposażenia nowego modelu z urozmaiconą
gamą akcesoriów pozwalają na 600 możliwości indywidualnej stylizacji
nowego modelu i skonfigurowanie samochodu marzeń.

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA LANCII Y
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„na świa tłach”: wy star czy zdjąć
no gę ze sprzę gła, kie dy au to jest
na lu zie. Że by zno wu ru szyć
należy po now nie na ci snąć sprzę -
gło, wrzu cić je dyn kę i mo że my
ru szać jak z pro cy na zie lo nym.
Wła śnie jak „z pro cy”, bo sil nik
Twi nA ir osią ga wła ści wy mo ment
już na ni skich bie gach, dla te go
jaz da sa mo cho dem jest bar dzo

dy na micz na przy ogra ni czo nym zu ży ciu pa li wa.
A wra ca jąc do za sto so wa nych roz wią za ń, Ge ar
Shift In di ca tor ra dzi nam, kie dy zre du ko wać a kie -
dy pod wyż szyć bieg tak, aby zu ży cie pa li wa by ło

Pozycja
kierowcy,
szerokie
przeszklone
powierzchnie
i niewielkie
rozmiary
zapewniają
bardzo szeroki
kąt widzenia. 
Na żądanie
klienta dostępny
jest system
automatycznego
parkowania
Magic Parking

umiej sco wie nia na wi ga cji, to na
po cząt ku nie co się po mę czy. Ale
już po kil ku ki lo me trach czu je my
się kom for to wo i wkrót ce to no -
we roz wią za nie zy sku je na szą
sym pa tię. Umiej sco wie nie pe da -
łów, dźwi gni zmia ny bie gów i kie -
row ni cy wy da je się pra wi dło we
i er go no micz ne: z ła two ścią
chwy ta my drą żek, a ob słu ga
znaj du ją cych się po wy żej ele men tów ste ro wa nia
kli ma ty za cją i ra diem nie przy spa rza pro ble mów.
Po za tym ma my do dys po zy cji spe cjal nie du że
przy ci ski re gu la cji tem pe ra tu ry wnę trza. 

Auto ma bar dzo bo ga te wy po sa że nie i ak ce so ria.
Naj waż niej sze z nich to sys tem Ma gic Par king
(w opcji), któ ry po zwa la na uła twio ne par ko wa nie
po jaz du na wet w bar dzo cia snych miej scach. Od
ra zu chce my zo ba czyć, jak to dzia ła.

MA GIC PAR KING
Za czy na my test par ko wa nia. Włą cza my przy cisk
Ma gic Par king na de sce roz dziel czej i je dzie my
wą ską ulicz ką w cen trum mia sta. A ta kich w Biel -
sku nie bra ku je... Krót ki sy gnał in for mu je nas, że
prze strzeń, któ rą przed chwi lą omi nę li śmy bę dzie
wy star cza ją ca, zaś na ekra nie mo że my zo ba czyć,
czy ca ły ma newr zo sta nie wy ko na ny za pierw szym
ra zem, czy trze ba bę dzie zro bić to stop nio wo. My
mu si my tyl ko wrzu cić bieg wstecz ny, do dać ga zu
i ha mo wać, bez do ty ka nia kie row ni cy, bo Ma gic
Par king za nas wy ko na ten ma newr i usta wi nam
sa mo chód do kład nie wzdłuż chod ni ka.
Jaz da po mie ście przy no si ko lej ne mi łe nie spo -
dzian ki. Sys tem Start&Stop (w stan dar dzie we
wszyst kich wer sjach wy po sa że nia) zmniej sza spa -
la nie i emi sję spa lin, wy łą cza jąc sil nik, gdy sto imy

jak naj mniej sze a osią gi naj wyż sze. Na ekra nie de -
ski roz dziel czej po ja wia się strzał ka (któ ra wska zu -
je w dół lub w gó rę, w za leż no ści od te go czy
trze ba zre du ko wać czy zwięk szyć bieg)
w naj bar dziej od po wied niej chwi li do zmia -
ny. Nie moż na też po mi nąć Blue&Me,
któ ry umoż li wia bez piecz ne pro wa dze -
nie roz mów te le fo nicz nych przez ze staw
gło śno mó wią cy i prak tycz ne za rzą dza -
nie spi sem te le fo nów, pli ka mi mu zycz -
ny mi bez po śred nio z pen dri ve’a.

KOM FORT NA DRO DZE
Bez piecz na, in tu icyj na, ale wca le nie
ospa ła. Tak w skró cie moż na pod su -
mo wać za cho wa nie się Lan cii Yp si lon
pod czas jaz dy – sa mo cho du, któ ry
zde cy do wa nie pod po rząd ko wu je się
wo li kie row cy. Pod czas cy klu miej skie go
kie row ni ca cho dzi jak po ma śle, 
a par ko wa nie to za baw ka dla dzie ci. 
Przy wy wa żo nej pręd ko ści nie ma 
spe cjal nych opo rów lub zbyt nie go lu zu.

Dodatkowa para
drzwi poszerza
możliwości
zastosowań
Lancii
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Mięk kie za wie sze nia i ogól ne wra że nie, na wet 
jeż dżąc po dziu rach i ko le inach, jest ta kie, jak by
się je cha ło w wy god nym fo te lu. Te mi łe od czu cia
wzma ga jesz cze do sko na łe wy głu sze nie sil ni ka,
któ ry na praw dę mi ło mru czy za rów no na ni skich
bie gach, jak i wy so kich, dla te go że wy ko rzy stu je
nie spo ty ka ny do tąd dach po chła nia ją cy ha łas,
zro bio ny z no wo cze sne go ma te ria łu na ba zie 
po lie stru.
Dwu cy lin dro wy sil nik do brze spi su je się na każ -
dym bie gu i jest wręcz nie oce nio ny w mie ście, bo
dzię ki swej ela stycz no ści za cho wu je sta łą re ak cję,
głów nie dzię ki do bre mu mo men to wi na pę do we -
mu, 145 Nm, któ re osią ga już przy 2000 ob ro tach
/mi nu tę. A po za mia stem? Twi nA ir nie boi się pod -
miej skich szos, bar dzo do brze się nim jeź dzi
w tra sy, bo da je ogól ne wra że nie bez pie czeń stwa
i kom for tu na wet przy du żej pręd ko ści na au to -
stra dzie. Sil nik Twi nA ir, po mi mo swej nie wiel kiej
po jem no ści sko ko wej nie stwa rza żad nych pro -
ble mów przy dłuż szej jeź dzie. Pręd kość mak sy -
mal na wy no si 176 km/h: tak więc przy do zwo lo -
nej w na szym kra ju pręd ko ści 130 km/h zo sta je
jesz cze znacz ny mar gi nes mo cy.
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PRODUKT
IVECO

Super Daily

Da ily to ro dzaj sym bo lu
mar ki Ive co, jak i ca łe go
ryn ku. To tak że klu czo wy

pro dukt na sze go mię dzy na ro do -
we go roz wo ju”. Tak Al fre do
Altavilla, pre zes za rzą du Ive co,
mó wił o ro li Da ily w stra te gii dzia -
ła nia przed się bior stwa. Wy po -
wiedź tę za no to wa li śmy pod -
czas Fiat In du strial Vil la ge, gdzie

od by ła się pra so wa pre mier no -
wej ge ne ra cji mo de lu, któ re go
od 1978 ro ku do dzi siaj sprze -
da no na świe cie w licz bie po nad
dwa i pół mi lio na eg zem pla rzy.
Al ta vil la przy po mniał, jak po wstał
naj now szy mo del: „Da ily prze -
szedł już grun tow ną mo der ni za -
cję w 2009 ro ku. W 2011 mo gli -

Ostatnia generacja pojazdu, który od 33 lat króluje na
rynkach międzynarodowych, miała swoją światową
premierę w Fiat Industrial Village. Mocne strony
modelu to silniki, wszechstronność i niezawodność.

śmy więc ogra ni czyć się do ko -
sme tycz nych po pra wek, wy ni ka -
ją cych ze zmie nia ją ce go się pra -
wa, czy li prze kształ ce nia sil ni ków
na te zgod ne z nor ma mi Eu ro5.
W su mie tyl ko ty le trze ba by ło
zro bić. Mi mo to nie chcie li śmy
osiąść na lau rach i pa trzeć

„



w prze szłość, ale od waż nie
spoj rzeć w przy szłość. Dla te go
za in we sto wa li śmy w naj now szy
mo del spo ro pie nię dzy, sto mi lio -
nów eu ro i po raz ko lej ny pod ję -
li śmy wy zwa nie w ce lu sa tys fak -
cji klien ta, sta wia jąc na in no wa -
cje oraz na szą czo ło wą po zy cję
w seg men cie. No wy Da ily to sa -
mo chód za spa ka ja ją cy wszyst -
kie wy ma ga nia, wszech stron ny,
opra co wa ny przez pro fe sjo na li -
stów dla pro fe sjo na li stów”.
Ra ma po dłuż ni co wa, na pęd na
tyl ną oś, sil nik tur bo die sel z in -
ter co ole rem i bez po śred nim
wtry skiem pa li wa com mon ra il,
wer sja 4x4, sil ni ki za si la ne ga -
zem ziem nym, sze ścio bie go we
skrzy nie bie gów, prze strzeń ła -
dun ko wa do 17,2 m3 i 210 cm
wy so ko ści, sie dem ton ma sy
cał ko wi tej oraz mak sy mal na 
do pusz czal na dłu gość po jaz du
do sze ściu me trów – to zna ne
od daw na, moc ne stro ny Da ily.
Jed nak ta jem ni ca suk ce su te go
mo de lu tkwi w umie jęt no ści cią -
głe go ewo lu owa nia, nie tra cąc
przy tym żad nej z tych cech,
któ re sta ły się je go zna kiem roz -
po znaw czym (wy trzy ma łość,

nie za wod ność, wy daj ność,
wszech stron ność). Po za tym,
jak za wsze, Da ily jest przy ja zny
dla śro do wi ska. Wszyst kie te ra -
cje prze są dzi ły kie dyś o po wsta -
niu mo de lu, któ ry dzi siaj po raz
ko lej ny chce wyjść na prze ciw
po trze bom lu dzi pra cu ją cych.
No wy Da ily pro du ko wa ny jest
w za kła dach Suz za ra w Val la do -
lid (w Hisz pa nii). Do ce lo wo pro -
duk cja wy nie sie 100 ty s. rocz nie
dla 160 kra jów na świe cie.

RE KOR DO WE 
SIL NI KI
No wy Da ily prze szedł grun tow -
ną od no wę po cząw szy od sil ni -
ków. Od za wsze zresz tą mo del
ten sły nął z do sko na łych ze spo -
łów na pę do wych, bo ofe ro wał

klien tom sil ni ki nie za wod ne, wy -
daj ne, oszczęd ne pod wzglę -
dem zu ży cia pa li wa i kosz tów
eks plo ata cji. Dzi siaj no wy Da ily
prze szedł sa me go sie bie, po -
sze rza jąc ga mę sil ni ków o trzy
ze spo ły na pę do we wy twa rza ne
w FPT In du strial. Pierw szy z nich
to naj sil niej szy die sel w seg men -
cie, któ ry po raz pierw szy bę -
dzie mon to wa ny wła śnie w tym
mo de lu. Mo wa o 3 li tro wy
Twin 5 Tur bo o mo cy 205 ko ni.
To pierw szy sil nik, któ ry prze kro -
czył próg 200 KM sto so wa nych
w lek kich po jaz dach użyt ko -
wych, a ten wy nik za wdzię cza
po dwój nej tur bo sprę żar ce
z chłod ni cą mię dzy stop nio wą. 
Ko lej ny sil nik to 2,3 li tro wy Eu -
ro 5 o mo cy 146 ko ni z tur bi ną

Wnętrze 
nowego Daily. 
Pod spodem:
plakat
z kampanii
reklamowej

FPT INDUSTRIAL

Podwójna turbinapodwójna moc
FTP Industrial opracował dla Iveco Daily nowy silnik 3.0 turbodiesel o mocy 205 KM.
Ma większe osiągi, mniej pali i emituje mniej spalin. To nowoczesny silnik
z niespotykanym dotąd rozwiązaniem technicznym, czyli dwoma turbosprężarkami
z podwójnym intercoolerem. W przeciwieństwie do samochodów osobowych, gdzie
pełną moc wykorzystuje się stosunkowo rzadko i przez krótki czas, samochód
dostawczy czy ciężarowy zmaga się z ciągłym „wyciskiem” przy przewożeniu
towarów. Oprócz samej mocy wymagany jest jeszcze wysoki moment obrotowy. Zastosowano
więc złoty środek dla zaspokojenia tych dwóch potrzeb: doładowanie dwufazowe z udziałem dwóch
turbosprężarek w jednym szeregu – pierwsza o niskim stopniu bezwładności ma zapewnić natychmiastową reakcję już
przy niskich obrotach, natomiast zadaniem drugiej jest zapewnienie silnikowi maksymalnej mocy. Najnowszy silnik nie osiąga górnych
wartości mocy przy wysokich obrotach, ale utrzymuje je na stałym poziomie 205 KM (150 kW) w przedziale od 3000 do 3500 obrotów.
Jeśli chodzi o moment obrotowy, osiąga on rekordową wartość 470 Nm przy zaledwie 1400 obrotach i utrzymuje ją do 3050 obrotów.
Nowością w sektorze pojazdów użytkowych jest to, że obie turbosprężarki wyposażone są w intercooler, którego zadaniem jest
chłodzenie powietrza do optymalnej temperatury pracy silnika, co również przyczynia się do redukcji spalania oraz zwiększenia jego
niezawodności. Cała tajemnica niskiego zużycia paliwa i emisji spalin tkwi właśnie w sposobie generowania mocy i momentu
obrotowego, który zapewnia większy „zryw” nawet w połączeniu z przekładnią o wydłużonych biegach.



o zmien nej geo me trii oraz wy jąt -
ko wą tech no lo gią Mul ti jet II. Do
te go do cho dzi no wy sil nik EEV
o trzy li tro wej po jem no ści cy lin -
drów i mo cy 146 ko ni z tur bo -
sprę żar ką o zmien nej geo me trii.
Ten ostat ni koń czy ga mę ze spo -
łów na pę do wych, któ rych emi -
sja spa lin jest niż sza od obo wią -
zu ją cych stan dar dów. Ga mę
uzu peł nia jesz cze wer sja Na tu ral
Po wer Bi fu el wy po sa żo na w nie -
zwy kle eko lo gicz ny sil nik EEV,
przy sto so wa ny do za si la nia ga -
zem na tu ral nym, w któ rej ma ły
zbior nik na ben zy nę słu żyć ma
wy łącz nie w wy jąt ko wych przy -
pad kach. Ga mę za my ka wer sja
o ze ro wej emi sji spa lin, z elek -
trycz nym sil ni kiem za pro jek to -
wa nym przez Ive co. Ale to nie
wszyst ko. Kie row ca mo że po -
pra wić ja kość jaz dy dzię ki ta kim
udo god nie niom jak: Start&Stop
oraz sys tem GSI (Ge ar Shift
Indicator). Urzą dze nia te w po łą -
cze niu z no wą, sze ścio stop nio -
wą skrzy nią bie gów i sil ni ka mi
o po jem no ści 2,3 li tra po zwa la ją
na znacz ną re duk cję zu ży cia pa -
li wa i emi sji CO2, aż o 10%
w sto sun ku do po przed nie go
mo de lu.

RÓW NO WA GA I SI ŁA
Przód po jaz du zo stał opra co wa -
ny na no wo tak, aby wy god nie
mie ścił no wą osło nę chłod ni cy,
naj now szy sys tem chło dze nia
oraz ze spół świa teł. Łą czy on
świa tła dzien ne, a tak że świa tła
prze ciw m giel ne na za krę tach,
któ re za pew nia ją kie row com no -
wych po jaz dów użyt ko wych Da -
ily to, że wi dzą i są do brze wi -
dzia ni. No wy Da ily stał się jesz -
cze bar dziej kom for to wy oraz
przy jem ny w pro wa dze niu dzię ki
no we mu wnę trzu. Po ja wi ła się
moż li wość re gu la cji kie row ni cy
na wy so kość orz no wa re gu la cja
fo te la kie row cy (moż li wość re gu -
la cji wzdłuż osi sy me trii oraz ką -
ta na chy le nia fo te la), z ko lei
dźwi gnia zmia ny bie gów jest ła -
twiej sza w ob słu dze i mniej
prze szka dza, gdy kie row ca lub
pa sa żer chce prze mie ścić się
z jed nej stro ny ka bi ny na dru gą.
W ka bi nie znaj du ją się czte ry
schow ki for ma tu DIN, któ re po -
zwa la ją kie row cy za wsze mieć
pod rę ką urzą dze nia nie zbęd ne
do pra cy. Po nad to pod dwu -
miej sco wym sie dze niem dla pa -
sa że rów moż na umie ścić scho -
wek o po jem no ści 6 li trów. 

BEZ PIE CZEŃ STWO
Na uwa gę za słu gu ją no wo cze -
sne urzą dze nia za pew nia ją ce
bez pie czeń stwo. Wśród nich
naj waż niej szy to sys tem ESP 9
naj now szej ge ne ra cji, któ ry za -
wie ra układ ABS, EBD, ASR,
(kon tro la trak cji) MSR (sys tem
re gu la cji pręd ko ści ob ro tów sil -
ni ka), Hill Hol der (sys tem umoż -
li wia ją cy za trzy ma nie po jaz du na
wznie sie niu) oraz LAC (ste ro wa -
nie si łą ha mo wa nia w za leż no ści
od ob cią że nia ła dun kiem). Po za
tym no wy Da ily ma jesz cze no -
we urzą dze nia ta kie jak HFC
(hy drau licz ny układ kom pen sa cji
zmniej sze nia si ły ha mo wa nia
przy zja wi sku fa din gu) oraz
RMI&ROM (za po bie ga ją cy utra -
cie sta bil no ści i zapobiegający
prze wró ce niu).
No wy Da ily to po jazd no wo cze -
sny tak że pod wzglę dem te le -
ma tycz nym. W całej ga mie
Iveco ofe ru je  sys tem Blue&Me
oraz Blue&Me Fle et. Do stęp ny
jest też TomTom Go Li ve, któ ry
łą czy funk cję na wi ga to ra z in for -
ma cja mi o ru chu dro go wym
i po go dzie.

SZEROKA 
GA MA 
MOŻ LI WO ŚCI
Od za wsze jed ną z naj sil niej -
szych cech Da ily by ła je go
wszech stron ność za sto so wań.
To za słu ga wy jąt ko wej wprost
ela stycz no ści oraz bo ga tej ga -
my. Bio rąc pod uwa gę wszyst -
kie wa rian ty i kom bi na cje pod -
wo zia, sil ni ków i me cha ni ki,
moż na uzy skać po nad sie dem
ty się cy róż nych kon fi gu ra cji, 
po cząw szy od wer sji do trans -
por tu to wa rów, po przez trans -
port osób, aż do baz do przy -
sto so wa nia i wy po sa że nia spe -
cjal ne go. Na przy kład ga ma
fur go nów ofe ru je pra cow ni kom
trans por tu aż osiem róż nych
wiel ko ści skrzy ni ła dun ko wej od
sied miu do 17,2 me rów sze -
ścien nych i ła dow no ści do czte -
rech ton. 

Daily ma ponad
siedem tysięcy

rożnych
konfiguracji
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Anna Lubertowicz-Sztorc, 
foto: I. Kaźmierczak
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XVIII Grand Prix

Ry wa li za cję o Pu char Pre ze sa Za rzą du Fiat
Au to Po land śmia ło moż na na zwać Wy ści -
go wy mi Sa mo cho do wy mi Mi strzo stwa mi

Pol ski Dzien ni ka rzy. Te go rocz ne spo tka nie by ło
wy jąt ko we – mi ja bo wiem 90 lat obec no ści fir my
Fiat na pol skim ryn ku, mar ki szcze gól nie za ko rze -
nio nej w na szym spo łe czeń stwie. 
Uczest ni cy Grand Prix mie li do prze je cha nia każ -
de go dnia czte ry pró by spor to we sa mo cho da mi
Abarth 500 o mo cy 135 KM i Al fą Ro meo Mi To,
spod ma ski któ rej sły chać
by ło zna ny wszyst kim „al fi -
stom” od głos sil ni ka o mo -
cy 155 KM. Po mi mo ka pry -
śnej po go dy za wod ni cy
wy ka za li się spo ry mi umie -
jęt no ścia mi, a sa mo cho dy

po twier dzi ły swo ją nie za wod ność w trud nych pró -
bach spor to wych, pew nie po ko nu jąc tra sę przy -
go to wa ną przez Au to mo bil klub Kie lec ki. 
Naj szyb ciej i bez punk tów kar nych wszyst kie od -
cin ki spe cjal ne na to rze prze je chał red. Ro bert Bie -
lec ki, czło nek ju ry In ter na tio nal En gi ne of The Year,
któ ry wy je chał z Kielc z Pu cha rem Pre ze sa Za rzą -
du Fiat Au to Po land. Dru gie miej sce w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej za jął red. To masz Szman dra z Mo to
Express, a trze cie red. Ro bert Mag dziak re pre zen -

tu ją cy ma ga zyn Cars. 
W ry wa li za cji bra ły udział
rów nież pa nie, wśród któ -
rych naj lep szą oka za ła się
red. An na Sztorc -Lu ber to -
wicz z ma ga zy nu Top
Class, któ ra zo sta ła na gro -

Dziennikarze prasy, radia, telewizji
oraz portali internetowych z całej
Polski przyjechali do Kielc, aby
wziąć udział w zawodach
sportowych  na Torze Kielce. 

Przed startem
na torze każda

uwaga może
okazać się

cenna

XVIII Grand PrixFiat Auto Poland 
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dzo na Pu cha rem Dy rek to ra Han dlo we go Fiat Au -
to Po land. Dru ży no wą kla sy fi ka cję wy grał te am
w skła dzie Ja cek Ju rec ki z To ma szem Szman drą,
re pre zen tan ci Mo to Express. Wśród te go rocz nych
uczest ni ków Grand Prix FAP by li rów nież dzien ni -
ka rze z Li twy z pre ze sem Au to klu bu  Dzien ni ka rzy
Li tew skich na cze le.
Ta co rocz na, spor to wa im pre za, któ rą or ga ni zu je
Fiat Au to Po land, to tak że miej sce pre mie ry no we -
go mo de lu au ta. Tym ra zem po raz pierw szy
w Pol sce za pre zen to wa na zo sta ła  no wa Lan cia
Voy ager, któ ra nie ba wem za go ści w sa lo nach
Lan cii, wzbo ga ca jąc ofer tę tej mar ki na
pol skim ryn ku(więcej o modelu na str. 6-
13). Po Lan cii Del ta i no wej Lan cii Yp si -
lon to ko lej ny mo del, któ ry ma wszel kie
atu ty, by stać się po żą da nym sa mo cho -
dem ro dzin nym. Wy róż nia go wło ski de -
sign i ame ry kań ska funk cjo nal ność.
Pod czas kon fe ren cji Co un try Ma na ger
mar ki Lan cia i Je ep w Pol sce, Sła wo -
mir  Szał kow ski, prze ko ny wał wszyst -
kich do kom for tu, ele gan cji i wy go dy po dró żo wa -
nia  no wą, sied mio oso bo wą Lan cią Voy ager.
Spo tka nie by ło tak że oka zją do pre zen ta cji ma rek
z Gru py Fiat. Do dys po zy cji uczest ni ków Grand
Prix by ła na przy kład Al fa Ro meo Giu liet ta. Moż -
na rów nież by ło po rów nać wra że nia z jaz dy no -
wym Je epem Grand Che ro kee w wer sji ben zy no -
wej 5,7 lub z sil ni kiem Die sla 3,0. Nie wąt pli wie ta
co rocz na im pre za by ła nie tyl ko moż li wo ścią wy -
pró bo wa nia sa mo cho dów na to rze, ale tak że
oka zją do wy mia ny cen nych, mo to ry za cyj nych
do świad czeń.

Obok:
zwycięzcy XVIII
Grand Prix FAP.

Poniżej:
tryumfatorki 

w kategorii pań

Samochody
potwierdziły

niezawodność
w próbach

sportowych
Part ne ra mi te go rocz nej im pre zy Fiat Au to Po land
by ły fir my: Se le nia Mo tor Oil oraz Dun lop.
Pod czas spo tka nia z dzien ni ka rza mi o suk ce sach
i pla nach na przy szłość opo wia da li: Woj ciech 
Ma sal ski, dy rek tor han dlo wy Fiat Au to Po land
oraz Sła wo mir Szał kow ski, co un try ma na ger 
mar ki  Lan cia. 
Woj ciech Ma sal ski: „Osiem nast ka to sym bo licz -
na rocz ni ca. Już osiem na ście lat je ste śmy ra zem
i ba wi my się pod czas Grand Prix. Emo cji nie za -
brak nie rów nież pod czas na szej kon fe ren cji. Za -
cznę od te go, że przed sta wię naj bar dziej me dial -
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ne mar ki w Pol sce – Fiat zaj mu je w tym ran kin gu
czwar te miej sce. Je że li cho dzi o pu bli ka cje pra so -
we, ra dio we i te le wi zyj ne – je ste śmy na pu dle
(dru gie miej sce), tro chę je ste śmy z ty łu, je że li cho -
dzi o in ter net, ale – mam na dzie ję – nad ro bi my tę
za le głość. Co rocz ne przed sta wia nie wy ni ków pro -
duk cji ty skie go za kła du to już tra dy cja. Rok 2011
za kła dał bli sko 470 ty się cy wy pro du ko wa nych sa -
mo cho dów, 370 tys. po dzie wię ciu mie sią cach
ma my już na kon cie, my ślę, że za ło żo ny plan zo -
sta nie zre ali zo wa ny. W tym ro ku przy pa da okrą gła
rocz ni ca – 90 lat obec no ści Fia ta w Pol sce. To ta -
ki ka mień mi lo wy. 90 lat te mu pod pi sa no list in -
ten cyj ny, któ ry tak na praw dę otwie rał drzwi do
pro duk cji i do hi sto rii Fia ta w Pol sce. Przy tej oka -

zji mu szę się po chwa lić – ostat nio sta łem się na -
byw cą tzw. „kasz lacz ka”, czy li Fia ta 126p – au to
ma 35 lat. To praw dzi wy ra ry tas. Fiat w Pol sce to
tak że rze sza lu dzi, któ rzy sto ją za tą mar ką, to
rów nież sprze daż i ser wis: po nad 120 punk tów
sprze da ży i 189 punk tów ser wi so wych. Fiat jest
jed ną z naj bar dziej do stęp nych ma rek z punk tu
wi dze nia klien ta i to nasz ogrom ny atut. A rok
2012 – co nas cze ka? Uchy lę rąb ka ta jem ni cy.
Pre mie ra nu mer 1 w pierw szym kwar ta le przy szłe -
go ro ku – je że li cho dzi o mar kę Fiat na na szym
ryn ku – to no wy Fiat Pan da. Mam na dzie ję, że bę -
dzie to prze bój tak na pol skim, jak i eu ro pej skim
ryn ku. Ko lej na mar ka ad re so wa na jest do klien tów
o bar dziej wy su bli mo wa nych gu stach – Al fa Ro -
meo. To naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją ca się
mar ka, je że li cho dzi o sprze daż i wi ze ru nek. Ten
po zy tyw ny trend chcie li by śmy utrzy mać w ko lej -
nych la tach. W ra mach tej mar ki po ja wią się no -
we mo de le: C4 i Ju lia – mo że jesz cze nie w przy -
szłym, ale na pew no w 2013 ro ku. To bę dzie ko -
lej ny ka mień mi lo wy. Abarth to mo de le fia ta

o spor to wym za cię ciu, ale to tak że bez piecz na
jaz da. Je ep to mar ka, z któ rej je ste śmy dum ni
i cie szy my się, że znaj du je się w Gru pie Fiat. Lan -
cia – dzi siaj pre zen tu je my no wy mo del, a w na -
stęp nym ro ku ga ma aut tej mar ki bę dzie uzu peł -
nio na: obok Lan cii Y oraz Del ty po ja wi się Lan cia
The ma i Lan cia Voy ager”. 
Sła wo mir Szał kow ski, co un try ma na ger mar ki
Lan cia: „Bę dę sta rał się Pań stwa prze ko nać, że
pod no wą mar ką Lan cia sa mo cho dy Chry sle ra
zy ska ły zu peł nie no wy wy miar. Po ja wi ły się dwa
no we mo de le: Lan cia Voy ager i Lan cia The ma
(do tych czas zna ne ja ko Chry sler Voy ager i Chry -
sler 300C). Mo de le te do sko na le uzu peł nia ją ofer -
tę Fia ta. Po li ty ka Lan cii jest ści śle okre ślo na.

Wszyst kie au ta, któ re sprze da wa ne są na kon ty -
nen cie eu ro pej ski są sprze da wa ne pod mar ką
Lan cia, na to miast w Sta nach Zjed no czo nych
mar ka Chry sler na dal roz wi ja się i jej hi sto ria jest
kon ty nu owa na. Lan cia Voy ager, któ ra dzi siaj de -
biu tu je na pol skim ryn ku, to praw dzi wa iko na ka -
te go rii MPV (po jaz dów wie lo funk cyj nych) z hi sto -
rią się ga ją cą 27 lat i trzy na sto ma mi lio na mi sztuk
sprze da nych w 120 kra jach ca łe go glo bu. Ten ty -
po wy ame ry kań ski sa mo chód – te raz w wło skim
sty lu – to eks klu zyw ny we hi kuł naj wyż szej kla sy,
w któ rym spe cja li stycz na wie dza Chry sle ra do peł -
nia ty po wą dla Lan cii sa tys fak cję z jaz dy, kom fort
wnę trza, do sko na łe wy ci sze nie ka bi ny oraz do -
kład ność wy ko na nia i ele gan cję, cha rak te ry stycz -
ną dla „Ita lian De sign”. Do stęp na jest w wer sji
mo de lo wej Gold, z dwo ma sil ni ka mi do wy bo ru
(3,6-li tro wym ben zy no wym o mo cy 283 KM
oraz 2,8-li tro wym tur bo die slem o mo cy 163 KM.
Lan cia Voy ager ad re so wa na jest do na byw ców
o dy na micz nej na tu rze, otwar tych na naj bar dziej
za awan so wa ne tech no lo gie”. 

Organizowane
co roku Grand
Prix FAP daje
dziennikarzom
nie tylko
możliwość
wypróbowania
samochodów
na torze, 
jest też okazją
do spotkania
i wymiany
doświadczeń
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Marek
Szafrański,

fot. L. Cykarski,
Satiz Poland

AKTUALNOŚCI
FIAT AUTO POLAND

Fiat 
mecenasembielskiej kultury

Sport i kul tu ra są od lat sfe -
rą szcze gól nie bli ską Fiat
Au to Po land. Spon so ro -

wa nie waż nych i zwią za nych
z tra dy cją im prez słu ży kształ to -
wa niu wi ze run ku fir my, bu do wa -
niu za ufa nia i kre owa niu wia ry -
god no ści. Dla te go w swej po za -
pro duk cyj nej dzia łal no ści spół ka
wspie ra ini cja ty wy kul tu ral ne,
spor to we i cha ry ta tyw ne za rów -
no na po zio mie kra jo wym, jak
i re gio nal nym.
FWN: Współ pra ca sa mo rzą du
Biel ska -Bia łej i Fia ta Au to Po -

land w dzie dzi nie kul tu ry trwa od
wie lu lat. Czy mógł by wy mie nić
Pan jej głów ne kie run ki?
Ja cek Kry wult: „Spół ka od daw na
an ga żu je się w ży cie mia sta, co
bar dzo so bie ce nię. Fiat ja ko me -
ce nas kul tu ry obec ny jest pod -
czas wie lu im prez or ga ni zo wa -
nych przez biel ski sa mo rząd. Co
waż ne, przed się bior stwo wspie ra
za rów no wy da rze nia z za kre su
tzw. kul tu ry wy so kiej jak Fe sti wal
Kom po zy to rów Pol skich czy Jaz -
zo wa Je sień, jak rów nież przed -
się wzię cia ad re so wa ne do sze ro -

kiej pu blicz no ści, cze go przy kła -
dem mo gą być do rocz ne Dni
Biel ska -Bia łej”.
Dzię ki wspar ciu fir my moż li wy
był przy jazd do Biel ska -Bia łej
wie lu gwiazd. 
„Biel sko -Bia ła sta je się, a w za sa -
dzie już jest, waż nym punk tem
na tra sach kon cer to wych gwiazd
świa to we go for ma tu. Grał u nas
prze cież zna ko mi ty Kro nos Qu ar -
tet, pre zen to wał się ge nial ny Ivo
Po gre lić, wy stę po wa li naj lep si na
świe cie gi ta rzy ści jak Pa co de Lu -
cia czy Al Di Me ola, kon cer to wa li

„Fiat Auto Poland ma ogromny wkład nie tylko
w polski rynek motoryzacyjny, ale także w życie
kulturalne, zwłaszcza regionu, z którego się wywodzi” 
– mówi prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult.



naj wy bit niej si jazz ma ni. Mie li śmy
oka zję zo ba czyć rów nież wy ko -
naw ców mu zy ki po pu lar nej, 
jak choć by Go ra na Bre go vi ća.
W spro wa dze niu do Biel ska -Bia -
łej wie lu z tych gwiazd spół ka Fiat
mia ła rów nież swój udział”.
Ja ki wpływ na ży cie kul tu ral ne
i pro mo cję Biel ska -Bia łej ma ją
tak zna czą ce wy da rze nia jak –
wspie ra ne przez Fiat – Fe sti wal
Kom po zy to rów Pol skich czy
Jaz zo wa Je sień?
„Dzię ki tym wy da rze niom mo że -
my kon ku ro wać z naj więk szy mi
pol ski mi ośrod ka mi kul tu ry. Na
kon cer ty od by wa ją ce się w ra -
mach Fe sti wa lu Kom po zy to rów
Pol skich czy Jaz zo wej Je sie ni
przy jeż dża pu blicz ność z wie lu,
czę sto bar dzo od le głych za kąt -
ków na sze go kra ju, a tak że z za -
gra ni cy. Im pre zy te są re la cjo no -
wa ne przez wie le ogól no pol skich
me diów, więc na zwa na sze go
mia sta po ja wia się na ła mach ga -
zet oraz na an te nach ra dio wych
i te le wi zyj nych w po zy tyw nym
kon tek ście. Na praw dę trud no by -
ło by o lep szą pro mo cję”.
Ko lej na edy cja Jaz zo wej Je sie ni
już za na mi. Nad Bia łą kon cer to -
wa ły wiel kie gwiaz dy.
„Tak, dzie wią ta edy cja Jaz zo wej
Je sie ni za na mi. Naj waż niej szym
wy da rze niem te go rocz ne go fe sti -
wa lu był bez wąt pie nia kon cert
Ce ci la Tay lo ra. Ten ame ry kań ski
pia ni sta i po eta to nie kwe stio no -
wa na le gen da free jaz zu i za ra -
zem je den z twór ców te go ga -
tun ku. Nie wa ham się za tem
stwier dzić, że Biel sko -Bia ła znów
przez kil ka je sien nych dni szczy -
ci ło się mia nem sto li cy świa to we -
go jaz zu”.
Cze go mo że my się spo dzie wać
w naj bliż szym cza sie dzię ki me -
ce na to wi Fiat Au to Po land?
„Wy bie ga jąc bar dziej w przy -
szłość chciał bym już dziś za po -
wie dzieć, że gwiaz dy z naj wyż -
szej, świa to wej pół ki za gra ją dla
bielsz czan pod czas przy szło rocz -
nych Dni Biel ska -Bia łej. Nie zdra -
dzę jesz cze na zwisk, ale po wiem,

Ministerialne wyróżnienie
Doroczne nagrody 
ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
zostały wręczone 19
września w Warszawie. 
Fiat Auto Poland został
wyróżniony dyplomem
– w honorowanej po raz
pierwszy – kategorii 
Mecenas Kultury.
Podczas gali minister kultury
Bogdan Zdrojewski powiedział,
że stało się tradycją, aby raz
w roku nagradzani byli artyści
oraz instytucje, które w roku
minionym odnotowały sukcesy.

„Kultura nie zawodzi, przynosi fenomenalne efekty,
efekty najwyższej wartości, buduje wizerunek
państwa polskiego w sposób niezwykle trwały”
– powiedział.
Ministerialne nagrody przyznawane są za
całokształt działalności, wybitne osiągnięcia
w twórczości artystycznej, upowszechnianie
i ochronę dóbr kultury. Fiat Auto Poland do
konkursu w kategorii Mecenas Roku został
zgłoszony przez samorząd Bielska-Białej. 

FAP MECENASEM KULTURY

że szy ku je się wiel ka mu zycz na
uczta. Re ali za cja na sze go pla nu
bę dzie wy ma ga ła ogrom ne go
wy sił ku or ga ni za cyj ne go i fi nan -
so we go, dla te go mam na dzie ję,
że bę dzie my mo gli li czyć na dal -
sze wspar cie ze stro ny Fia ta”. 
Gmi na ho no ro wa ła już Fiat Au to
Po land wła sny mi wy róż nie nia mi.
Ty tuł Do bro dzie ja Kul tu ry spół ka
otrzy ma ła wie lo krot nie. Wska zu -
je to, że re la cje na sty ku kon -
cern -sa mo rząd są wy śmie ni te.
Skąd się bie rze tak do bry kli mat?
„Biel sko -Bia ła jest mia stem przy -
ja znym dla biz ne su, cze go po -
twier dze niem jest zresz tą do rocz -
ny ran king pre sti żo we go ma ga -
zy nu „For bes”. My ślę, że wła dze
kon cer nu, po dob nie jak kie row -
nic twa in nych firm funk cjo nu ją -
cych w na szym mie ście, do ce -
nia ją na szą otwar tość. Wła dze
mia sta z ko lei da rzą du żym sza -
cun kiem tych przed się bior ców,
któ rzy nie tyl ko da ją pra cę na -
szym miesz kań com, ale chcą dla
nich zro bić coś wię cej. Fiat ja ko
me ce nas kul tu ry jest ta ką wła śnie
fir mą. Stąd tak do bre re la cje
po mię dzy na mi”. 
Fiat Au to Po land zo stał
ostat nio na gro dzo ny przez
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go wy róż -
nie niem Me ce na sa Ro ku.
Wy stą pił o to sa mo rząd
Biel ska -Bia łej. Dla cze go?
„Ja ko or ga ni za tor ży cia
kul tu ral ne go w mie ście
do ce nia my naj bar dziej te
przed się bior stwa, któ re
sta le wspie ra ją przy go -
to wy wa ne przez nas
przed się wzię cia. Dzię ki
ta kiej sys te ma tycz nej po mo cy
za rów no im pre zy cy klicz ne, jak
i po je dyn cze wy da rze nia mo gą
mieć na praw dę du ży wy miar.
A Fiat Au to Po land jest wła śnie
ta ką fir mą, któ ra wspie ra na sze
dzia ła nia w spo sób sys te ma tycz -
ny, a nie je dy nie od cza su do
cza su. Uzna li śmy za tem, że spół -
ka jak naj bar dziej za słu gu je na
mi ni ste rial ne wy róż nie nie”.
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FIRMA
ABARTH

Tutaj bije
serce Abartha 

Technologia, profesjonalizm, kompetencje,
duch pracy zespołowej i silne przywiązanie
do marki. To cechy, na które stawia się
w fabryce „Skorpiona”.

Francesca
Rech

Ha la, w któ rej pro jek tu je
się, pod da je pró bom
i pro du ku je sa mo cho dy

sta no wi ser ce za kła du i na zy wa
jest Of fi ci ne Abarth. To miej sce,
w któ rym czu je się za pach hi sto -
rii wy ści gów, i w któ rym więk -
szość pra cow ni ków do świad -
czy ła w swym ży ciu ad re na li ny
zwią za nej z przy go to wy wa niem
sa mo cho dów wy ści go wych.
„Ser  ca osób tu taj pra cu ją cych

bi ją nie co in nym ryt mem – mó wi
Pa tri zia Qu ili got ti, bę dą ca od ro -
ku sze fem pla no wa nia i pro ce su
pro duk cyj ne go za kła du. – W fir -
mie Abarth po czu cie przy na leż -
no ści jest nie zwy kle wy so kie –
kon ty nu uje. – Od czu wa się przy -
wią za nie do mar ki, po nie waż
oso by te pra co wa ły przy ob słu -
dze za wo dów, pra ca w do brze
zgra nej dru ży nie jest więc dla
nich co dzien no ścią”. 

Tak sil ne za an ga żo wa nie mia ło
istot ne zna cze nie w po dej mo -
wa niu zmian, ja kie prze cho dził
w ostat nim ro ku ca ły za kład,
któ ry wraz z uru cho mie niem
pro duk cji se ryj nej Fia ta 500 695
Tri bu to Fer ra ri wy ma gał zmian
w pro duk cji. „Dzi siaj mo że my
więc mó wić o za kła dzie z praw -
dzi we go zda rze nia – wy ja śnia
Pa tri zia Qu ili got ti. – Nie wiel kie -
go, bo nie wiel kie go, ale na pew -



opo ny”. Mo wa tu taj o pra cy
ręcz nej, gdzie pra cow nik zaj mu -
je się da nym sa mo cho dem od
po cząt ku do koń ca. To ta kie
swo iste pro du ko wa nie „sa mo -
cho dów na mia rę”. W ten spo -
sób me cha ni cy zaj mu ją się każ -
dym de ta lem sa mo cho du, któ ry
ma ją na pod no śni ku. „Ta kie
dba nie o szcze gó ły wy da ło nam
się bar dzo sen sow ne w mo -

no bar dzo wy daj ne go, któ ry
mo że pro du ko wać dzie sięć sa -
mo cho dów dzien nie. Aby te go
do ko nać, cięż ko pra co wa li śmy
nad zor ga ni zo wa niem pro ce su
pro duk cyj ne go, po szu ku jąc sy -
ner gii po mię dzy wszyst ki mi 
ob sza ra mi: od mar ke tin gu po
ma nu fac tu ring, czy wresz cie ja -
kość. A wspól ne świę to wa nie –
w obec no ści Ha ral da We ste ra,
dy rek to ra peł no moc ne go mar ki
Abarth – ty sięcz ne go wy pro du -
ko wa ne go sa mo cho du Tri bu to
Fer ra ri by ło praw dzi wym do peł -
nie niem oraz na gro dze niem te -
go, co prze szli śmy w ostat nich
mie sią cach”. 
Dla Pa tri zii Qu ili got ti mo del 695
był praw dzi wym wy zwa niem.
Do lip ca 2010 ro ku w za kła dzie
pra co wa no przede wszyst kim
przy sa mo cho dach raj do wych
Abar tha – czy li Fia cie Gran de
Pun to S2000 (pro wa dzo nym
przez mi strza Eu ro py Lu kę Ros -
set ti oraz Mat teo Chia ros si)
i mo de lu 500 As set to Cor se dla
kie row cy Si mo ne Mon for te, któ -
ry bie rze udział w Tro feo Abarth
500 Se le nia Ita lia i Eu ro pa. Po -
nad to re ali zo wa ne by ły spe cjal -
ne zle ce nia, ta kie jak na przy -
kład przy go to wa nie oraz mon taż
ze sta wu tu nin go we go Es se es se
Abarth w jed no ra zo wej par tii
do 50 sa mo cho dów prze zna -
czo nych na ryn ki za gra nicz ne,
mię dzy in ny mi do Au stra lii. Nie
moż na za po mnieć oczy wi ście
o przy go to wa niach 500-tek
w wer sji Ral ly z ho mo lo ga cją
R3T, któ re od dwóch lat bio rą
udział są w Mi strzo stwach jed -
nej mar ki Tro feo Abarth 500 Ral -
ly. „My ku pu je my od za kła du
w Ty chach Fia ty 500 „nie do
koń ca ubra ne”. W tym mo men -
cie – wy ja śnia Pa tri zia – pra cow -
ni cy Abar tha za czy na ją pra co -
wać nad sa mo cho dem, zmie -
nia jąc je go róż ne aspek ty: od
ele men tów elek trycz nych po
zwięk sza nie osią gów sil ni ka, od
ele men tów ru cho mych po
skrzy nię bie gów, czy wresz cie

men cie, w któ rym roz po czę li -
śmy se ryj ną pro duk cję mo de -
lu 695 Tri bu to Fer ra ri – kon ty nu -
uje. – Co wię cej, w pew nym
mo men cie mu sie li śmy po czy nić
wy sił ki, aby z na sze go za kła du
mo gły wy jeż dżać sa mo cho dy
prak tycz nie ide al ne. Bo wiem
klien ci, któ rzy do ko nu ją za ku pu
ta kie go cac ka w wy da niu li mi to -

wa nym, ja kim jest mo del 695,
za słu gu ją z pew no ścią na to,
by śmy po świę ci li tym sa mo cho -
dom ca łą na szą wie dzę”.
Każ dy sa mo chód spraw dza ny
jest po przez tzw. check -up: te -
go ty pu kon tro la prze pro wa dza -
na jest od chwi li wjaz du sa mo -
cho du do „fa bry ki” Abar tha,
w trak cie uzu peł nia nia je go wy -
po sa że nia oraz przed je go do -
star cze niem do klien ta, tj. w mo -
men cie do ko ny wa nia od bio ru
koń co we go. „Ale to nie wszyst -
ko – do da je szef pro duk cji.
Co pięt na ście mi nut po bie -
ra nych jest lo so wo pięć
nad wo zi, w ra mach
któ rych prze pro wa dza
się do dat ko we kon tro -
le. Z uwa gi na fakt, iż
wy pro du ko wa nych
zo sta nie je dy nie 1695
sa mo cho dów 500 Tri -
bu to Fer ra ri, wskaź nik
kon tro li ja ko ści bę dzie
u nas wy no sił bli sko sto
pro cent”. 
A kto jest od bior cą te -
go nie wiel kie go au ta
z lo go Fer ra ri?
„Z pew no ścią kie -
row cy z Emi ra -
tów Arab skich –

Każdy
pracownik
zajmuje się
samochodem 
od początku do
końca produkcji 

Powyżej: 
Andrea Pace
podczas pracy
nad modelem
Tributo Ferrari. 
Poniżej: 
Patrizia Quiligotti,
szefowa
produkcji. 
Na pierwszej
stronie:
przygotowanie
seryjne
wersji 695
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po ukoń cze niu sta żu wy jeż dża ją
stąd wy po sa że ni w nie zbęd ną
wie dzę, ale też z mi ły mi wspo -
mnie nia mi – do da je Pa tri zia 
Qu ili got ti. – Mło dzi sta no wią na -
szą przy szłość, dla te go sta ra my
się im po móc w edu ka cji”. 

DRU ŻY NA ABAR THA 
W za kła dzie Abar tha pra cu je
oko ło 120 osób. Rok te mu do
za ło gi do łą czy ły rów nież no we
oso by, któ re pra cu ją na ta kich
sta no wi skach jak pra cow nik
usu wa ją cy nie wiel kie po praw ki
bla char skie i la kier ni cze nad wo -
zia, pra cow nik zwal nia nia sa mo -
cho dów czy eks per ci ds. ja ko -
ści. Po nad to w pra ce nad 695
Tri bu to Fer ra ri za an ga żo wa no
spe cjal ny „te am” pra cow ni ków,
któ rzy zaj mu ją się wszyst ki mi fa -
za mi pro duk cji te go mo de lu.
Jed nym z nich jest 42-let ni
miesz ka niec Tu ry nu, Pa olo De
Ca ro lis. Pa olo pra cu je dla Abar -
tha już od dwu dzie stu lat i do
ze szłe go ro ku był jed nym
z człon ków dzia łu wy ści go we go.
Wraz z roz po czę ciem pro duk cji
mo de lu Tri bu to Fer ra ri pod jął się
te go no we go wy zwa nia. „Zaj -
mu ję się te raz tym ma łym au -

zde cy do wa ło się ode brać swój
no wy sa mo chód wprost z fa bry -
ki. Przy go to wa li śmy dla nich
spe cjal ną po cze kal nię, w któ rej
przy go to wa no tak że mo ni to ry
wy świe tla ją ce  po ka zy fil mo we”. 
Spo ro uwa gi i za an ga żo wa nia
po świę ca się rów nież na szko le -
nia: co ro ku do Abar tha przy jeż -
dża ją mło dzi lu dzie ze szkół za -
wo do wych, aby przez dwa mie -
sią ce szko lić się w róż nych
ob sza rach za kła du. „Wszy scy

śmie je się Pa tri zia Qu ili got ti, –
ale nie tyl ko. Ma my za mó wie nia
z ca łej Eu ro py, Au stra lii i Sta nów
Zjed no czo nych. Mo wa tu taj
o edy cji li mi to wa nej, któ ra przy -
cią gnę ła uwa gę ko lek cjo ne rów,
pew nie też z uwa gi na to, iż pro -
po no wa na jest ga ma róż nych
ko lo rów: plan za kła dał wy pro du -
ko wa nie 99 sa mo cho dów w ko -
lo rze sza rym, 99 gra na to wym,
299 żół tym i 1198 w czer wo -
nym. Ale już oko ło stu klien tów

Na górze: drużyna
Officine Abarth

świętuje
wyprodukowanie

tysięcznego modelu
Tributo Ferrari.
Powyżej cztery

kolory modelu 695.
Na następnej

stronie Paolo De
Carolis oraz Fiat 500

Rally podczas
wyścigu



tem: tu taj li czy się war tość es te -
tycz na, dba nie o szcze gó ły,
o naj mniej sze de ta le. Co dzien -
nie przy go to wu ję trzy sa mo cho -
dy 695, wcze śniej na to miast
mo głem pra co wać nad jed nym
Abar them na wet trzy dzie ści dni.
Te raz ma my w fa bry ce kar tę
pra cy, na któ rej za pi su je my
wszyst kie in ter wen cje, ja kie wy -
ko nu je my, oraz prze pro wa dza ne
przez nas kon tro le: od fil tra po -
wie trza po cen tral kę, od usta -
wie nia re flek to rów po ci śnie nie
w opo nach, czy mon taż słup -
ków ze wnętrz nych z włó kien
wę glo wych”. Pra cow ni kiem
Abar tha jest rów nież An -
drea Pa ce, 33-let ni tu ryń -
czyk. An drea pra cu je za -
rów no dla dzia łu zaj mu -
ją ce go się pro duk cją
Tri bu to Fer ra ri, jak
i dzia łu wy ści go we -
go. W za kła dzie
Abar tha za trud nio ny
jest od dwóch lat.
Do świad cze nie zdo -
był w dzia le En gi -
ne ering za kła du
Mi ra fio ri, gdzie
na był wie dzę
o płynności

Wszystko zaczęło się 
w 1963 roku
695: ten numer przywołuje na myśl wspomnienia
i emocje. Trzy cyfry mówiące o tym, jak
z legendarnego modelu jakim jest Fiat 500 Abarth,
po odpowiedniej modyfikacji, można uzyskać
jeszcze bardziej spektakularny model. W rezultacie
powstał samochód, który z pojemności 499,5
otrzymał 689 cm3, natomiast liczba koni
mechanicznych wzrosła do 30 w przypadku
modelu podstawowego czy wręcz do 38
w wersji 695 SS. Są to osiągi, jak na tamte czasy,
nieprzeciętne oraz będące gwarancją mocy
zarówno na zwykłej drodze, jak i w czasie rajdu.
Od 1963 roku, czyli daty debiutu samochodu,
695-ka zwyciężała we wszystkich zawodach,
stając się prawdziwym mitem. 

HISTORIA I LEGENDA

pro duk cji i na uczył się pra cy ze -
spo ło wej. Je go sta no wi sko to
spe cja li sta elek tro nik, a pod je go
pie czą są ele men ty har dwa re
(wiąz ki prze wo dów) i so ftwa re
(cen tra lek). „Je śli cho dzi o Tri bu -
to Fer ra ri, wraz z mo im ze spo -
łem zaj mu ję się in sta lo wa niem
sys te mu GPS, ak tu ali za cją nie -
któ rych opro gra mo wań oraz cał -
ko wi tą kon tro lą wszyst kich ele -
men tów elek trycz nych. W po jaz -
dach wy ści go wych na to miast

pra cu je my nad cen tral -
ka mi, zwłasz cza nad tą,

któ ra ste ru je sil ni -
kiem. Na przy kład
w mo de lu 500
ral ly zmo dy fi ko -
wa li śmy wiąz ki
p r z e  w o  d ó w
i do da li śmy kil -

ka cen tra lek, ta -
kich jak cen tral ka

wy świe tla cza bie -
gów oraz cen tral ka

mo ni to ra, na któ rym od -
czy tu je się po zio my pły nu,

ob ro ty sil ni ka itd. Jest to
ro dzaj per so na li za cji

wzglę dem sa mo -
cho dów dro go -

wych”. 

Fiat 500 
Tributo Ferrari 
Dzisiaj mit Abartha 695 odżywa w 695 „Tributo
Ferrari”, szybszej niż kiedykolwiek w wersji
zwykłej 500-tki. Nowy Abarth potwierdza związek
pomiędzy producentem działającym pod znakiem
Skorpiona z fabryką z Maranello. Związek silny,
oparty na pasji do wysokich osiągów, wyścigów,
dbania o szczegóły i włoski styl. Osiągi
zapewnia 16-zaworowy silnik 1,4 Turbo T-Jet
dodatkowo wzmocniony do ponad 180 koni
i występujący w połączeniu ze skrzynią Abarth
Competizione ze sterowaniem elektrohydraulicznym,
łopatkami przy kierownicy, która uwydatnia osiągi
silnika przy niewielkim czasie zmiany biegów.
Dokładnie przeanalizowane ustawienie zapewnia
sztywność i bezpieczeństwo dostosowane do
osiągów, do tego samochód wyposażono w opony
niskoprofilowe na 17-calowych obręczach ze stopu,
których design nawiązuje do tych produkowanych
przez Ferrari. Ten niewielki bolid dostępny jest
w czterech różnych kolorach: czerwonym Corsa,
żółtym Modena, granatowym Abu Dhabi i szarym
Titano. Każdy pojazd posiada lusterka wykonane
z włókna węglowego oraz spersonalizowane
elementy wnętrza: sportowe skórzane siedzenia,
obszytą skórą kierownicę oraz wyścigowe pedały
z logo Skorpiona i tabliczkę, na której widnieje
numer seryjny pojazdu, co ma świadczyć o dbaniu
o szczegóły i prestiżu tego małego, a tak
niezwykłego samochodu. 
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Anna
Szafrańska,

fot. Satiz
Poland

FIRMA
MAGNETI MARELLI

We canmake it!
Amor ty za to ry to jed na z dwóch li nii biz ne so -

wych – obok sys te mów za wie szeń – biel -
skie go Ma gne ti Ma re lii. Pra cu je tu oko ło 360

osób. „Na sza za ło ga mi mo róż nych trud no ści ni -
gdy się nie pod da je. Ten ze spół wie, że po tra fi po -
do łać każ de mu wy zwa niu. Pra cu je my z du żym za -
an ga żo wa niem, że by osią gnąć wy zna czo ne ce le”
– pod kre ślił dy rek tor za kła du An drea Fa zia.

AMOR TY ZA TO RY 
DLA WSZYST KICH
W biel skim za kła dzie po wsta je
rocz nie oko ło 4 mln amor ty za to -
rów: przed nich i tyl nych, amor ty -
za to rów „Ko ni” ze zmien ną twar -
do ścią w za leż no ści od czę sto tli -
wo ści pra cy, amor ty za to rów
ste ro wa nych elek tro nicz nie,
a tak że amor ty za to rów tyl nych ze
zmien ną twar do ścią w za leż no ści
od sko ku (tłu mie nie amor ty za to -
ra zmie nia się w za leż no ści od

wy so ko ści/ob cią że nia sa mo cho du). Mon to wa ne są
w sa mo cho dach róż nych ma rek i wiel ko ści. Dy rek -
tor Fa zia po dał, że oko ło 55% pro duk cji tra fia do
Gru py Fiat. Mon to wa ne są w Fia tach, nie za leż nie
od wiel ko ści: za rów no w Fia cie Pan da, jak i w Fia -
cie Du ca to, a tak że w Al fie Ro meo, Mi to, Lan cii Mu -
sa, Yp si lon, Del ta i sa mo cho dach Chry sle ra. Za kład
do star cza tak że po za Gru pę, mię dzy in ny mi do 
Re nault i Ge ne ral Mo tors. „W tym ro ku wy pro du ko -
wa li śmy już oko ło 3,2 mln. Oko ło 98% tra fi do
pierw szej za bu do wy, czy li do no wych sa mo cho -

dów. Resz ta wę dru je do au to ry zo wa -
nych ser wi sów – po wie dział Mi ro sław
Ru sin, któ ry jest Kie row ni kiem Zarzą -
dza nia Ope ra cyj ne go.
Fir ma wciąż roz sze rza i uno wo cze śnia
ofer tę pro po nu jąc no wa tor skie roz wią -
za nia. W tym ro ku wdro ży ła do pro -
duk cji amor ty za to ry z in no wa cyj ny mi
za wo ra mi ho len der skiej fir my Ko ni. Do
kon wen cjo nal nych amor ty za to rów
z dwo ma za wo ra mi do da no jesz cze

„We can make it!” (Możemy to zrobić) to motto
załogi zakładu amortyzatorów Magneti
Marelli Suspension Systems Bielsko-Biała. 

Dyrektor zakładu
Andrea Fazia
podkreśla, że

załoga pracuje
z dużym

zaangażowaniem,
żeby osiągnąć

wyznaczone cele

make it!



je den, dzię ki cze mu zwięk szył się kom fort jaz dy.
„Ktoś mo że lu bić sa mo cho dy »twar de«. Je śli jed nak
wje dzie na du że nie rów no ści kom fort spa da.
W sys te mie FSD Ko ni do dat ko wy za wór otwie ra się
w mo men cie zwięk sze nia ru chu ko ła, a »twar dy«
amor ty za tor sta je się bar dziej mięk ki, gwa ran tu jąc
w tym sa mym cza sie wy so ki kom fort i sta bil ność
sa mo cho du w trak cie zmien nych wa run ków jaz dy.
Ten sys tem sto su je my mię dzy in ny mi w Al fie Ro -
meo, Mi to i do star cza my do Chry sle ra w Sta nach
Zjed no czo nych” – po wie dział Mi ro sław Ru sin.
Dy rek tor pod kre śla, że biel skie amor ty za to ry sły ną
z do sko na łej ja ko ści. Od uru cho mie nia za kła du
wy ni ki ja ko ścio we by ły bar dzo do bre, a od 2 lat
po ziom uster ko wo ści uległ jesz cze więk szej po -
pra wie i w tym mo men cie jest jed no cy fro wy. „Ma -
my mniej niż 10 czę ści wa dli wych na mi lion,
w bran ży mo to ry za cyj nej to bar dzo sa tys fak cjo nu -
ją cy wy nik, bio rąc pod uwa gę ro sną ce ocze ki wa -
nia klien ta w za kre sie ja ko ści i krót sze go cza su re -
ali za cji, każ de go dnia do kła da my sta rań, aby je
speł nić” – po wie dział dy rek tor Fa zia.

ZA ŁO GA NA „SZÓST KĘ”
Two rze nie no wo cze sne go, do sko na łe go ja ko ścio -
wo pro duk tu wy ma ga za ło gi, któ ra jest w sta nie
po do łać am bit nym pla nom i wy zwa niom. W Biel -
sku -Bia łej pra cu ją mło dzi lu dzie. Śred nia wie ku
wy no si oko ło 30 lat. Wi dać u nich chęć do pod no -
sze nia kwa li fi ka cji i kre atyw ność. Dy rek tor Fa zia
po wie dział, że w cią gu sze ściu lat ist nie nia za kład
wy kształ cił do świad czo ną eki pę. „To dzię ki niej
mo że my kon ku ro wać z fir ma mi znacz nie dłu żej
dzia ła ją cy mi na ryn ku” – pod kre ślił. 
Zda niem kierownika dzia łu personalnego Ar ka diu -
sza Ra czyń skie go więk szość pra cow ni ków kadry
inżynieryjno-technicznej Ma gne ti Ma rel li za czy na -
ła od sta no wisk z po zio mu bez po śred niej i po -
śred niej pro duk cji i roz wi ja ła się wraz ze swy mi
dzia ła mi. „Np. sze fa mi po szcze gól nych zmian są
oso by, któ re pa rę lat te mu za czy na ły ja ko zwy kli
pra cow ni cy. Dziś nie szu ka my spe cja li stów tyl ko
na ryn ku; two rzy my ich rów nież sa mi. In we stu je -
my w szko le nia i po zwa la my się roz wi jać. Ma my
bar dzo do brą za ło gę” – pod kre ślił Ar ka diusz 
Ra czyń ski. 
Sześć lat te mu do Biel ska -Bia łej przy jeż dża li Bra -
zy lij czy cy, by szko lić miej sco wą za ło gę. „Te raz to
bielsz cza nie po ka zu ją świa tu, jak pro du ko wać
amor ty za to ry”. 
Mie siąc te mu Bra zy lij czy cy przy je cha li tu po now -
nie, ale już po to, by się od nas uczyć no wych roz -
wią zań w za kre sie pro duk cji i ja ko ści. Te sześć lat
bar dzo wie le zmie ni ło. Jest to moż li we dzię ki za -
an ga żo wa niu ca łej za ło gi i mo że my być z te go na -
praw dę dum ni” – po wie dział Fa zia.

IN WE STU JĄ
Aby za kład mógł się do brze roz wi jać nie
wy star czy do bry ze spół. Po trze ba no -
wo cze snych na rzę dzi. W Ma gne ti Ma -
rel li in we sty cje się ga ją oko ło 4 mi lio nów
eu ro rocz nie. W tym ro ku za ku pio ne zo -
sta ły m. in. no wo cze sne ge ne ra to ry
spa wal ni cze Fro nius, któ re wy ko rzy stu -
ją tech no lo gię CMT (Cold Me tal Trans -
fer). „To sys tem spa wa nia bez zwar cio -
we go. Po wo du je, że pod czas spa wa nia
uży wa się prą du o mniej szym na tę że niu,
co prze ciw dzia ła po wsta wa niu od pry -
sków, dzię ki cze mu nie mu si my two rzyć
do dat ko wych sta no wisk ich usu wa nia”
– wy ja śnił Mi ro sław Ru sin.
W la tach 2009-2010 fir ma za in we sto -
wa ła w la bo ra to rium do te sto wa nia ja -
ko ści amor ty za to rów około 2 mln euro.
„Ten pro ces jesz cze się nie za koń czył.
W stycz niu przy szłe go ro ku kosz tem
do dat ko we go 0,5 mln eu ro za in sta lu je -
my tam ko lej ne ma szy ny. W la bo ra to -
rium oprócz we ry fi ka cji ja ko ści moż na
two rzyć pro to ty py i je te sto wać. Mo że -
my tam prze pro wa dzić wszyst kie te sty
wy ma ga ne przy uru cha mia niu pro duk cji
amor ty za to rów np.: te sty na gło śność,

te sty zu ży cia i trwa ło ści, kon tro lę ha mo wa nia. Te -
sty te sy mu lu ją pra ce amor ty za to rów w sa mo cho -
dzie, gdzie osią ga ny jest prze bieg w wy so ko ści
450 tys. km. Dzię ki la bo ra to rium pro to ty pów zdo -
ła li śmy zmniej szyć o dwa mie sią ce czas uru cho -
mie nia no wych pro duk tów, do rów nu jąc tym sa -
mym naj lep szym kon ku ren tom w Eu ro pie, co ma
klu czo we zna cze nie dla roz wo ju do tych cza so -
wych i po zy ski wa nia no wych klien tów” – pod kre -
ślił An drea Fa zia.
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Od góry:
Mirosław Rusin
i Arkadiusz
Raczyński.
Poniżej:
na linii
produkcyjnej



Na zdjęciach:
cele
spawalnicze

Tak że wpro wa dze nie na ry nek przez
Gru pę Fiat Lan cii Yp si lon przy czy ni ło
się do mo der ni za cji par ku ma szy no we -
go. Ame ry kań ską ma szy nę Swan son,
któ ra wy twa rza ła za wór kom pre sji, za -
stą pi ła no wa. Po wsta ła ona w wy ni ku
współ pra cy in ży nie rów z Ma gne ti Ma -
rel li oraz wło skiej fir my Tek no -Al fa.
Dzię ki wszyst kim in we sty cjom biel ski
za kład jest obec nie zauto ma ty zo wa ny
w wyż szym stop niu niż fa bry ki w Sta nach Zjed no -
czo nych czy Bra zy lii. An drea Fa zia za strzegł jed -
nak, że au to ma ty za cja zo sta ła za sto so wa na tyl ko
w nie któ rych fa zach pro ce su pro duk cji tak jak np.
w mon ta żu za wo rów lub w nie któ rych ope ra cjach.
„Gdy by śmy za sto so wa li peł ną au to ma ty za cję za -
kła du, rów nież przy ope ra cjach ob rób ki koń co wej,
stra ci li by śmy ela stycz ność po trzeb ną do opty ma -
li za cji zdol no ści pro duk cyj nej” – wy ja śnił.

WCM
W lip cu 2009 za kład amor ty za to rów Ma gne ti Ma -
re lii roz po czął wdra ża nie pro gra mu World Class
Ma nu fac tu ring. W ostat nim au dy cie, w kwiet niu
bie żą ce go ro ku, za kład zgro ma dził 36 punk tów.
Ko lej ny jest za pla no wa ny na po czą tek grud nia.
„Cze ka my na nie go w na pię ciu. Bar dzo chce my
po ka zać jak bar dzo je ste śmy za an ga żo wa ni we
wdra ża nie WCM i ja kie kro ki po czy ni li śmy od
ostat nie go au dy tu” – po wie dział dy rek tor Fa zia.
Jed nym z głów nych efek tów wdra ża nia WCM jest
wy zwo le nie ini cja ty wy u pra cow ni ków. Na wet nie -
po zor ne na pierw szy rzut oka po my sły mo gą przy -
nieść spek ta ku lar ne efek ty. W za kła dzie su ge stia
wy łą cze nia nie któ rych lamp w ha li, co w żad nym
stop niu nie od bi ło się na kom for cie pra cy, za owo -
co wa ła zmniej sze niem zu ży cia ener gii na go dzi nę
pro duk cyj ną o 10 pro cent. Ra cjo na li za cja usta wie -
nia ma szyn do pro wa dzi ła do te go, że tą sa mą

ilość amor ty za to rów bez do dat ko -

Amor ty za to ry
z Bielska-
Białej sły ną 
z do sko na łej
ja ko ści

we go wy sił ku wy twa rza mniej sza ilość pra cow ni -
ków. „W ce li mon ta żo wej amor ty za to rów do Du -
ca to po cząt ko wo pra co wa ło pięć osób. Pro du ko -
wa li 800 sztuk amor ty za to rów. Te raz tą sa mą ilość
ro bią trzy oso by. Pro duk cja od by wa się na trzech
zmia nach, co ozna cza, że dla za kła du po zy ska li -
śmy sześć osób, któ re mo gą ro bić coś in ne go” –
po wie dział. Jak pod kre ślił: w ta kim przy pad ku nie
ma mo wy o re duk cji per so ne lu. „Nie mo że my so -
bie po zwo lić na stra tę do świad czo nych pra cow ni -
ków, dla te go pod no sząc wy daj ność i re or ga ni zu -
jąc pra cę, mu si my po zy skać no wych klien tów, by
za pew nić wszyst kim pra cę” – wy ja śnił.
Śred nio każ dy pra cow nik li nii amor ty za to rów zgło -
sił w tym ro ku już bli sko sześć po my słów uspraw -
nia ją cych pra cę. Kie row nik dzia łu personalnego
Ar ka diusz Ra czyń ski po wie dział, że do ty czą one
nie mal wszyst kich dzie dzin, m. in. bez pie czeń stwa,
śro do wi ska, or ga ni za cji miej sca pra cy, lo gi sty ki,
prze pły wów ma te ria łów czy po lep sze nia ja ko ści
pro duk tów. „Plan za kła da, że w tym ro ku osią gnie -
my śred nią ośmiu su ge stii na pra cow ni ka. Pra cu -
je my nad tym. Re kor dzi ści ma ją już po 70-80 po -
my słów” – do dał.



Tryumf młodości
Przy produkcji amortyzatorów w Magneti Marelli pracuje około 360
osób. Średnia wieku wynosi 30 lat. To zespół bardzo młody i niezwykle
dynamiczny, który chętnie podejmuje wyzwania i poszerza swoją
wiedzę. Zarząd firmy uważa, że może się poszczycić ekipą, 
która – mimo niedługiego stażu – jest doświadczona na tyle, 
by z powodzeniem konkurować z innymi
zakładami.
Młody zespół jest bardzo ambitny.
Agnieszka Teper z Oświęcimia
pracuje w Magneti Marelli pół
roku. Pracuje przy montażu
amortyzatorów do Fiatów
Ducato. Ma męża i 20-
miesięczną córeczkę Maję.
Choć obowiązków ma
bardzo dużo potrafi jednak
doskonale zorganizować
czas. Dzieli go między
pracę, rodzinę, a także
naukę. „Czasem ciężko
pogodzić pracę na trzy zmiany z życiem poza zakładem, ale dla
chcącego nic trudnego. Po pracy studiuję administrację w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu. Z Magneti Marelli chcę
związać swoją przyszłość. Studiuję, bo w przyszłości chciałabym tu
awansować” – powiedziała.
Szef Agnieszki Teper – Marek Dobrociński
ma 25 lat. Pochodzi z podbielskich
Hecznarowic. Dowodzi czteroosobowym
zespołem. Jest technikiem
mechanikiem samochodowym.
On także zamierza w przyszłości
wzbogacić wykształcenie. „Myślę
o tym. Awans by się przydał” –
powiedział. Ma także inne
marzenie: mieć prawdziwego
choppera, a przynajmniej
odrestaurować motocykl
junak. „To najlepsza polska
maszyna” – zapewnił. 

PRACOWNICYPO 2012
Ryn ko wa re no ma biel skie go za kła du Ma gne ti Ma -
rel li owo cu je za mó wie nia mi. „Wy gra li śmy prze targ
na amor ty za to ry do Lan cii Yp si lon i no wej Pan dy.
W przy szłym ro ku zo sta nie do nas prze nie sio na
z Bra zy lii pro duk cja amor ty za to rów tyl nych do Opla
Cor sy i Fia ta Fio ri no – przednie amortyzatory wy -
twa rzamy już teraz. Biel ski za kład po strze ga ny jest
w ro dzi nie Ma gne ti Ma rel li jak rów nież wśród klien -
tów ja ko bar dzo do bry co po zwo li ło nam na po zy -
ska nie tej pro duk cji” – po wie dział dy rek tor Fa zia. 
„Amor ty za to ry, któ re tra fią do Fio ri no, to na sza
wiel ka myśl tech nicz na. Przy za ła do wa nym sa mo -
cho dzie amor ty za tor, dzię ki za sto so wa niu spe cjal -
ne go prze tło cze nia w je go cy lin drze, sta je się
»twar dy«, a po roz ła do wa niu sta je się bar dziej
»mięk ki«. W ten spo sób zwięk sza się kom fort kie -
row cy, za pew nia jąc bez pie czeń stwo na naj wyż -
szym po zio mie przy ob cią żo nym po jeź dzie” – wy -
ja śnił Mi ro sław Ru sin. 
Zda niem An drei Fa zii w Biel sku -Bia łej wkrót ce wy -
twa rza ne bę dą in ne mo de le amor ty za to rów tyl -
nych np. dla Fia ta Du ca to. W za kła dzie trwa tak że
we ry fi ka cja pro ce sów tech no lo gicz nych przed
wpro wa dze niem do pro duk cji amor ty za to rów do
sa mo cho du o ro bo czym kryp to ni mie 343. Bę dzie
to no wy mo del wy twa rza ny w Chi nach.

Z OPTY MI ZMEM
Mar ka biel skie go za kła du Ma gne ti Ma rel li przy cią ga
klien tów. W przy szłym ro ku sze fo stwo za kła da 15%
wzrost pro duk cji. „Przy szło rocz ny plan pro duk cyj ny
sza cu je my na 4,5 mln amor ty za to rów” – pod kre ślił
dy rek tor Fa zia. „Je ste śmy za tem opty mi stycz nie
na sta wie ni co do przy sz ło ści, to my ją bę -
dzie my kre ować i re ali zo wać”. 

Kamienie milowe
– wrzesień 2004 – decyzja o utworzeniu zakładu amortyzatorów

w Bielsku-Białej
– lipiec 2005 – instalacja pierwszych maszyn
– lipiec 2006 – rozpoczęcie produkcji amortyzatorów
– lipiec 2009 – zakład rozpoczyna wdrażanie programu World Class

Manufacturing
– marzec 2010 – certyfikacja OSHAS 18001 (zakład posiada również

certyfikaty ISO 14001 i ISO TS 16949) 
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Trzy kolory:

FIRMA
CNH

Anna
Borsukiewicz,
foto: Jerzy
Kozierkiewicz

Tegoroczna, mimo że trzynasta,
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
AGRO SHOW w podpoznańskich
Bednarach, była szczęśliwa dla
wystawców i gości. 
Pogoda jak zawsze
dopisała, a ekspozycje
odwiedziło
rekordowo dużo, bo
aż 125 tysięcy gości.

czerwony, żółty, niebieski



Stawiamy na ekologię
MARKA NEW HOLLAND
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W
ięk szość z nich by ła na trzech sto -
iskach Gru py Fiat – z da le ka wi -
docz nych i bar dzo efek tow nych.
New Hol land przy cią gał żół tym
i nie bie skim ko lo rem swo ich ma -

szyn, fu tu ry stycz ny mi w kształ cie, pół prze zro czy sty -
mi bia ły mi ko pu la sty mi pa wi lo na mi. Ca se IH wy róż -
niał się czer wie nią ol brzy mich trak to rów oraz wiel -
kim ekra nem, na któ rym przed sta wia no osią gnię cia
mar ki, a tak że trans mi to wa no po ka zy ar ty stycz ne
to wa rzy szą ce eks po zy cji. By ło też od dziel ne sto isko
Fiat Au to Po land, na któ rym za pre zen to wa no ga mę
sa mo cho dów oso bo wych i użyt ko wych ma rek Fiat,
Al fa Ro meo, Lan cia, Abarth oraz Je ep.

NA ŻÓŁ TO I NA NIE BIE SKO
Tak z da le ka pre zen to wa ło się sto isko New Hol -
land. Nie bie skie cią gni ki i żół te kom baj ny usta wio -

Tomasz Kozieł, szef marketingu New Holland

Czerwone

jabłuszka, na których

przemyślnie

umieszczono napisy

„New Holland

Agriculture”,

umieszczono

na drzewkach

przy wejściu

do namiotu New

Holland nie tylko dla

ozdoby. „Podkreślają

ekologiczność firmy” – mówi Tomasz Kozieł.

„Nasze ciągniki i kombajny spełniają normę

czystości spalin Tier 4, znacznie bardziej

rygorystyczną do dotychczasowej Tier 3

pod względem emisji cząstek stałych i tlenku

azotu. Stosujemy w nich takie rozwiązania jak

recyrkulacja schłodzonych spalin (CEGR) oraz

system oczyszczania spalin (SCR – selektywna

redukcja katalityczna), opracowane przez Fiat

Powertrain Technologies. Silniki pracują

w technologii ECOBlue SCR (Selective Catalytic

Reduction) zgodnej z normą Tier 4a. Dzięki

temu ograniczono emisję szkodliwych dla

środowiska spalin i zarazem zużycie paliwa

podczas pracy.

O korzyściach wynikających z tych

nowatorskich rozwiązań dyskutujemy

z użytkownikami naszych maszyn. Szczególnie

interesują się nimi młodzi. New Holland

współpracuje z Forum Młodych Rolników,

wspierając je materiałami informacyjnymi

i zapraszając na prezentacje, w tym takie

imprezy jak Agro Show. Współpraca łączy nas

również z Politechniką Opolską i warszawską

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego”.

Jesteśmy
numerem 1
Carlo Lambro, wiceprezydent New
Holland na Europę:
„Już trzeci raz jestem w Polsce na Agro
Show i z dumą mogę stwierdzić, że New
Holland jest marką numer 1. Nie tylko
na tej wystawie, ale przede wszystkim
na polskim rynku” – powiedział Carlo Lambro podczas otwarcia stoiska 
New Holland na poznańskiej imprezie. „Przoduje pod względem obszerności
i nowoczesności swojej oferty dla rolnictwa, a także dzięki aktywności
dealerów firmy oraz kapitałowemu wsparciu naszego partnera CNH Capital.
Wzrost cen produktów rolnych w Europie powoduje zwiększenie popytu
na maszyny rolnicze. Cieszy mnie, że tak również jest w Polsce. To widać też
na stoisku New Holland. Zainteresowanie klientów przedstawionymi tu
maszynami i ich nowatorskimi rozwiązaniami, zwłaszcza silnikami, pokazuje
najlepiej jak poprzez nasze nowe produkty powiększamy swoją ofertę dla
rolnictwa oraz wciąż wzmacniamy pozycję na rynku”. 

WICEPREZYDENT NH NA AGRO SHOW

Po lewej:
kombajn TC 5080
HillSide oraz
prasy i traktory
marki New
Holland.
Poniżej: traktory
T7040 New
Holland (z lewej)
i Case IH
podczas prac
polowych



ne na po wierzch ni oko ło 3 ty się cy m2 by ły do słow -
nie ob le ga ne przez go ści, któ rzy od wie dzi li wy sta -
wę. Więk szość z nich to rol ni cy, więc oglą da li je
w spo sób fa cho wy, po rów nu jąc z już po sia da nym
sprzę tem i oce nia jąc no we roz wią za nia oraz pa ra -
me try pre zen to wa nych ma szyn. A po nie waż
wszyst kie urzą dze nia zo sta ły udo stęp nio ne zwie -
dza ją cym, za sia da li w ka bi nach, za glą da li w naj -
róż niej sze za ka mar ki, dys ku to wa li.
Ol brzy mim za in te re so wa niem cie szy ły się po ka zy.
Po wszech ny po dziw wzbu dza ły ewo lu cje, ja kie
mo że wy ko ny wać na stro mych zbo czach kom -
bajn TC5080 z ukła dem po zio mo wa nia w te re nie
gór skim. Je go dzia ła nie pre zen to wał Jó zef Dęb -
ski, spe cja li sta pro duk to wy New Hol land. „Każ de
od chy le nie od po zio mu grun tu jest wy kry wa ne
przez czuj ni ki, któ re wy sy ła ją sy gnał do za wo rów
elek tro ma gne tycz nych – wy ja śniał. – Za wo ry kon -
tro lu ją dwa nie za leż ne sys te my hy drau licz ne. Je -
den ko ry gu je na chy le nie po przecz ne, a dru gi od -
po wia da za na chy le nie wzdłuż ne, co w spo sób
zauto ma ty zo wa ny po ma ga utrzy mać po zio mą
po zy cję kom baj nu”.
New Hol land zna ny jest z żół tej li nii kom baj nów.
„Na Agro Show zo sta ła za pre zen to wa na no wa se -
ria: kom baj ny CX 5000 i CX 6000, prze zna czo ne
dla du żych go spo darstw upraw nych” – mó wił opro -
wa dza ją cy nas po eks po zy cji To masz Ko zieł, szef
mar ke tin gu New Hol land. „Są uni wer sal ne, umoż li -
wia ją ce szyb ką ada pta cję do róż nych ro dza jów
zbóż, naj bar dziej przy dat ne w go spo dar stwach
o wiel ko ści po wy żej 200 hek ta rów. „CX” ozna cza
kom bajn kon wen cjo nal ny, a pierw sza cy fra „5” lub
„6” okre śla licz bę wy trzą sa czy sło my. W kom baj -
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nach se rii CX5000 i CX6000 za sto so wa no no we
ka bi ny. Naj czę ściej uży wa ne przy rzą dy ste ru ją ce są
w nich po gru po wa ne po pra wej stro nie ope ra to ra,
co po zwa la na er go no micz ną i in tu icyj ną ob słu gę
za po mo cą wie lo funk cyj nej dźwi gni”.
Wśród in nych no wo ści wska za nych przez To ma -
sza Ko zie ła by ły se rie nie bie skich trak to rów.
W cen trum eks po zy cji usta wio no no wy cią gnik se rii
T8, kan dy du ją cy do ty tu łu trak to ra ro ku 2012. Jest
też od no wio na ga ma trak to rów se rii T7, speł nia ją -
cych nor mę czy sto ści spa lin Tier 4, a z mniej szych
cią gni ków – T4 Po wer Star o mo cach 55-75 KM.
Te trak to ry są uni wer sal ne. Współ pra cu jąc z ła do -

Wśród ciągników i kombajnów na stoisku New Holland ustawiono okrągłe
podium, na którym zamiast sprzętu rolniczego królowała... kuchnia. Na niej
Paolo Cozza, Włoch mieszkający w Polsce już 16 lat i znany z licznych
programów telewizyjnych, pokazywał gościom Agro Show, jak szybko i tanio
ugotować smaczne, proste potrawy: spaghetti z sosem pesto i penne
z sosem orzechowym.
„Makaron jest w Polsce w każdym sklepie” – mówił wkładając do rondla
spaghetti. „Składniki sosu pesto: oliwa, bazylia, czosnek i parmezan również
są łatwo dostępne, orzeszki piniowe też bywają. Można zresztą je zastąpić
włoskimi, a do pesto użyć np. listków szpinaku lub rucoli. Ważna jest
kreatywność. Włoska kuchnia, kuchnia ludzi biednych, wykorzystuje to, co
rośnie w okolicy. Dlatego jest ekologiczna” – opowiadał miksując sos i cały czas rozmawiając z widzami. „Takie potrawy są zdrowe, można
je podawać również dzieciom. Ważne, by nie rozgotować makaronu, bo wówczas jest tuczący. Rolnictwo i kuchnia ściśle się ze sobą wiążą.
Dlatego mój pokaz tematycznie pasuje do Agro Show. A że prowadzę go w stoisku New Holland, to oczywiste. Firma należy przecież
do Grupy Fiat”– powiedział nam Paolo w przerwie między prezentacjami.

KUCHNIA WŁOSKA

Gotowanie wśród ciągników

Po prawej:
kombajn 

New Holland
podczas pracy



wa czem czo ło wym świet nie słu żą np. pro du cen -
tom mle ka czy ho dow com zwie rząt, ale są przy -
dat ne rów nież dla przed się biorstw ko mu nal nych.

CZER WO NO Z GWIAZD KA MI
Sto isko Ca se IH, dru giej z ma rek CNH, z ogrom -
ny mi czer wo ny mi trak to ra mi ozdo bio ny mi ame -
ry kań ski mi gwiaz da mi i sto ją cym wśród nich 
Je epem Wran gle rem tęt ni ło ży ciem. Wśród ma -
szyn rol ni czych po ja wiał się ze spół tań czą cych
dziew cząt i chłop cy wy ko nu ją cy cy klo tria lo we ewo -
lu cje po plat for mach za mon to wa nych na da chach
kom baj nów. Praw dzi wie ame ry kań ski show. 
„Fir ma pod kre śla w ten spo sób swo ją dłu go let nią
hi sto rię i jed no cze śnie wi ze ru nek mło de go, dy na -
micz ne go ze spo łu pra cu ją ce go w Pol sce” – tłu -
ma czył Piotr Szew czuk, szef sprze da ży Ca se IH.
„Ze sta wie nie tych war to ści i na sza atrak cyj na
ofer ta to spo sób na przy cią gnię cie klien tów, któ -
rzy pod czas ta kiej im pre zy jak Agro Show są „ata -
ko wa ni” przez wie le firm”. 
Go ście na sto isku do pi sa li. Za rów no ci pro fe sjo -
nal ni, bar dzo do cie kli wie spraw dza ją cy za le ty pre -
zen to wa nych ma szyn, jak i ci naj młod si, któ rzy jak
kil ku let ni Adaś z en tu zja zmem za sia da li w każ dym
trak to rze Ca se IH. Agro Show wy cho wu je już ko -
lej ne po ko le nie no wo cze snych rol ni ków.

NA PO KA ZO WYCH PO LACH
Za le ty rol ni cze go sprzę tu moż na by ło po zna wać
nie tyl ko w fir mo wych sto iskach. Show trwał tak że
na po let kach, gdzie moż na by ło oglą dać ma szy ny
„w ak cji”. Wśród nich nie za bra kło oczy wi ście pro -
duk tów CNH, któ rych po pi so we ewo lu cje pod czas
pra cy oglą da ła i okla ski wa ła licz na wi dow nia.

Rozszerzamy 
naszą ofertę 

MARKA CASE IH

Piotr Szewczuk – szef sprzedaży Case IH

„Oferowane przez nas maszyny Case IH, takie jak
ciągniki Magnum czy Steiger, których moc silnika
dochodzi do 600 KM, to produkty z najwyższej
półki. W Polsce już powstał na nie rynek – rocznie
sprzedajemy kilkadziesiąt tych olbrzymich
traktorów, na które jest zapotrzebowanie
w wielkoobszarowych gospodarstwach. 
Sprzedaż produktów amerykańskiej linii Case IH to
jeden z trzech projektów, którymi się zajmujemy.
Drugim jest jeszcze skuteczniejsze wypromowanie
w Polsce marki Steyr, również mającej wielką
tradycję. Jej ciągniki o mocach powyżej 100 KM
powstają w Austrii (co jest gwarancją najwyższej
jakości) i są używane nie tylko w rolnictwie, lecz
również w gospodarce leśnej i komunalnej, np.
przy koszeniu trawników czy odśnieżaniu. Trzeci
projekt jest związany z austriacką marką Maxxum,
której uniwersalne traktory o mocach silników
od 100 do 140 KM są przeznaczone dla małych
i średnich gospodarstw. Odznaczają się
zwrotnością, prostotą w obsłudze, a także niskimi
kosztami eksploatacji i niskim poziomem emisji
substancji toksycznych.
W 2007 roku stworzyliśmy sieć sprzedaży i obsługi
Case IH w Polsce. Mamy 16 dealerów i to oni
pracują w terenie na wizerunek naszej marki,
mając bezpośrednie kontakty z klientami. Dlatego
zaprosiliśmy wszystkich naszych dealerów
na poznańską wystawę i na wspólnym stoisku
zorganizowaliśmy dla każdego nich oddzielny pokój
spotkań z klientami. Każdy z gości Agro Show
zainteresowany którymś z naszych produktów
może więc spotkać się z najbliższym mu dealerem,
nawiązać z nim kontakt, a nawet zawrzeć
na miejscu umowę i sfinalizować transakcję”. 

Powyżej:
ładowarka
teleskopowa
Case IH
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Marek Kamiński

AKTUALNOŚCI
MUZYKA

Polska muzykafilmowa
Osca ro we szla ki prze cie rał

Le opold Sto kow ski, któ -
ry w ro ku 1941 na pi sał

mu zy kę do ani mo wa nej Fan ta zji
Wal ta Di sney’a. Dru gim był
w 1953 ro ku Bro ni sław Ka per.
Po lak swo ją sta tu et kę otrzy mał
za mu zy kę do mu si ca lu Li li (na
swo im kon cie ma tak że no mi na -
cje za Cze ko la do we go żoł nie rza
oraz dwie za mu zy kę do Bunt na
Bo un ty). Póź niej na stą pi ła dłu ga
oska ro wa po su cha. Po mi mo
wie lu no mi na cji i wy bit nych fil -
mów (Nóż w wo dzie, Fa ra on,
Zie mia Obie ca na, Po top), Osca -
ry omi ja ły pol skich twór ców aż
do 1982 ro ku. Trze cie go „pol -
skie go” Osca ra

Henryk Wars, Krzysztof Komeda,
Jan A.P. Kaczmarek, Wojciech Kilar – 
to znani polscy kompozytorzy tworzący
muzykę filmową. W tej dziedzinie
sztuki naprawdę mamy się czym
pochwalić. Niewiele osób pamięta,
że pierwsi Polacy, którzy otrzymali
Oscary, to twórcy muzyki filmowej. 
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za mu zy kę, po po nad pół wiecz -
nej prze rwie, wy wal czył w 2005
ro ku Jan A. P. Kacz ma rek ścież -
ką dźwię ko wą do fil mu Ma rzy -
ciel. Ar ty sta wspo mi na, że o an -
gaż nie by ło ła two. Pe wien zna -
ny twór ca pro po no wał, że
na pi sze mu zy kę do te go fil mu za
jed ne go do la ra. Twór cy fil mu nie
by li pew ni czy pol ski kom po zy tor
jest w sta nie na pi sać lek ką,

Po woj nie upań stwo wio ny pol ski
prze mysł fil mo wy tak że po trze -
bo wał fil mo wej mu zy ki. Pierw -
szym po wo jen nym fil mem by ły
Za ka za ne pio sen ki. Mu zy kę do
te go fil mu na pi sał Ro man Pa le -
ster. Mi mo że był uzna wa ny
za jed ne go z naj zdol -
niej szych pol -

utwo ry mi ło sne, na da ją ce się do
scen po ści gów itd.)
Sy tu acja zmie ni ła się po 1927
ro ku, kie dy po ja wi ły się fil my
dźwię ko we. Trzy la ta póź niej po -
wstał pierw szy pol ski film dźwię -
ko wy – Na Sy bir. Mu zy kę na pi -
sał naj po pu lar niej szy przed wo -
jen ny twór ca – Hen ryk
War szaw ski, bar dziej zna ny ja ko
Hen ryk Wars. To wła śnie on jest
au to rem ta kich prze bo jów jak
Umó wi łem się z nią na
dzie wią tą i Mi łość Ci
wszyst ko wy ba -
czy. Je go

W archiwach
zachowało się
wiele klatek,
które składają
się na historię
polskiej muzyki
filmowej

zwiew ną mu zy kę. Oka za ło się,
że ze swo je go za da nia wy wią zał
się zna ko mi cie. 
Hi sto ria pol skiej mu zy ki fil mo wej
roz po czę ła się jed nak znacz nie
wcze śniej. Już w cza sach fil mu
nie me go ist nia ły or kie stro we
par ty tu ry, któ re wy ko ny wa no
w cza sie pro jek cji. Pia ni ści gra -
ją cy w ki nach, tzw. ta pe rzy ko -
rzy sta li z go to wych utwo rów ko -
men tu ją cych ak cję fil mu (by ły

pio sen ki śpie wa ły m. in. Han ka
Or do nów na, Zu la Po go rzel ska,
Adolf Dym sza i Eu ge niusz Bo do.
Kom po zy tor w cza sie woj ny
wal czył w ar mii An der sa. Pol ska
ki ne ma to gra fia na do bre utra ci ła
go w 1947 ro ku, kie dy wy je chał
do Sta nów Zjed no czo nych.
Ame ry kań scy fa ni mu zy ki mie li
z nie go jesz cze wie le po żyt ku.
Je go pio sen ki śpie wa li Bing
Cros by i Do ris Day. 

skich kom po zy to rów, jest to po -
stać sze rzej nie zna na. Na prze -
ło mie lat 40. i 50. wy emi gro wał
z Pol ski. Współ pra co wał z Ra -
diem Wol na Eu ro pa, dla te go je -
go na zwi sko aż do 1977 ro ku
zni kło ze wszyst kich kra jo wych
pu bli ka cji (na mo cy de cy zji cen -
zu ry). 
Je go au tor stwa by ła mu zy ka do
Ostat nie go eta pu, Uli cy gra nicz -
nej i Mia sta nie ujarz mio ne go



(w tym wy pad ku na zwi sko kom -
po zy to ra zo sta ło usu nię te przez
cen zo rów z na pi sów koń co -
wych). 
Nie któ re ścież ki dźwię ko we ze
sta rych pol skich fil mów są nie -
do stęp ne. Ni gdy nie zo sta ły wy -
da ne na pły tach. Wy daw cy ma -
ją pro ble my ze zna le zie niem ory -
gi nal nych taśm, a je że li na wet
ist nie ją, trud no usta lić, kto brał
udział w na gra niach. A to po wo -
du je kom pli ka cje praw ne. Po -
nie waż bra ku je do ku men ta cji,
ła twiej jest na grać ścież kę
dźwię ko wą na no wo. Ty le że nie
jest to już ory gi nal na mu zy ka
z fil mu. 
Hi sto ria pol skiej mu zy ki fil mo wej
to przede wszyst kim opo wieść
o wiel kich oso bo wo ściach.

Na pew no jed ną z naj waż niej -
szych jest Woj ciech Ki lar. Ar ty sta
zna ny głów nie ja ko twór ca mu -
zy ki współ cze snej, dla któ re go
mu zy ka fil mo wa, jak sam mó wi,
nie jest naj waż niej sza. Po dob no
par ty tu rę do fil mu pi sał naj czę -
ściej w ty dzień lub dwa ty go dnie.
„Kon cert, sym fo nia czy msza są
to dla mnie rze czy znacz nie
waż niej sze niż na pi sa nie mu zy ki
do ja kie goś fil mu. To kwe stia hie -
rar chii” – wy ja śnia Woj ciech Ki lar.
Mo że dla te go zda rza mu się od -
ma wiać zna nym twór com. Pro -
po no wa no mu m. in. na pi sa nie
mu zy ki do Qu est Je an -Clau de
Van Dam me'a i Bra ter stwa wil -
ków Chri sto phe Gan sa.
Je śli jed nak prze śle dzi my je go
fil mo gra fię, bę dzie ja sne, że hi -
sto ria fil mu pol skie go bez te go
ar ty sty bę dzie znacz nie
uboż sza. 
Woj ciech Ki lar ma na
swo im kon cie mu zy kę
do 130 fil mów. Do pie ro
przy oka zji po wtó rek

Wiele utworów
polskich

kompozytorów
weszło do

kanonu
światowej

muzyki
filmowej, 

na przykład
kołysanka 

z filmu Dziecko
Rosemary
Krzysztofa

Komedy

twór czo ści by ła zna ko mi ta mu -
zy ka do Dra cu li Fran ci sa For da
Cop po li. W tej pięk nej ko lek cji
wspa nia łych mo ty wów, fil mów
i pre sti żo wych na gród za bra kło
tyl ko Osca ra. Być mo że miał by
szan sę otrzy mać go za mu zy kę
do Wład cy pier ście ni, któ rą miał
stwo rzyć. Mi mo że miał ta ką
pro po zy cję, osta tecz nie do pod -
pi sa nia umo wy z pro du cen ta mi
nie do szło. 
Opra wę mu zycz ną do wie lu
zna ko mi tych fil mów stwo rzył
tak że Wal de mar Ka za nec ki.
Swo ją przy go dę z fil mem roz po -
czął od ob ra zu Orzeł z 1958 ro -
ku. Zmar ły w ro ku 1991 kom po -
zy tor, ma na kon cie opra wę mu -
zycz ną do ok. 500 fil mów,
m. in. pa mięt ne te ma ty

z se ria li Czar ne chmu ry, Hra bi na
Co sel czy No ce i dnie. 
Wy bit ny mi au to ra mi mu zy ki fil -
mo wej by li też jazz ma ni. Je rzy
Ma tusz kie wicz to twór ca jed ne -
go z pierw szych pol skich ze spo -
łów jaz zo wych Me lo ma ni, au tor
mu zy ki do naj lep szych pol skich
se ria li. To z je go na zwi skiem po -

przy po mi na my so bie, że „po -
waż ny” kom po zy tor na pi sał
m. in. mu zy kę do Rej su i Sa -
mych swo ich. Bez nie go zu peł -
nie ina czej wy glą da ły by fil my Za -
nus sie go, Kut za i Waj dy. To on

na pi sał naj pięk niej sze mo -
ty wy z Lal ki, Zie mi obie -
ca nej, Pa na Ta de usza.
Uko ro no wa niem je go



z Mar kiem Hła sko. Pi sarz przy -
pad ko wo ze pchnął go ze skar -
py. Efekt pi jac kie go po wro tu do
do mu był tra gicz ny. Kom po zy -
tor, prze wie zio ny do Pol ski,
zmarł w wy ni ku krwia ka mó zgu
w kwiet niu 1969 ro ku. 
Wy mie nia jąc naj lep szych pol -
skich twór ców mu zy ki fil mo wej
nie spo sób nie wspo mnieć
o An drze ju Ku ry le wi czu, ar ty ście
rów nież wy wo dzą cym się
z jazzu. To na zwi sko naj chęt niej
łą czy my z se ria la mi Pol skie dro -
gi i Nad Nie mnem. 
Zbi gniew Pre isner ko ja rzo ny jest
przede wszyst kim z Krzysz to -
fem Kie ślow skim. De ka log, 
Po dwój ne ży cie We ro ni ki i Trzy

ko lo ry – to fil my, któ re za pew ni ły
mu trwa łą po zy cję wśród eu ro -
pej skich kom po zy to rów. Pre -
isner chęt nie współ pra co wał
tak że z Agniesz ką Hol land.
Efek tem tej współ pra cy by ły m.
in. Eu ro pa, Eu ro pa czy Ta jem ni -
czy ogród. 
Li sta pol skich kom po zy to rów
mu zy ki fil mo wej jest dłu ga – An -
drzej Ko rzyń ski, Mi chał Lo renc,
Hen ryk Kuź niak, Krze si mir Dęb -
ski – to ci, któ rych mu zy ka naj -
bar dziej za pa dła nam w pa -
mięć. I oby po ja wia li się ko lej ni
mło dzi zdol ni, bo w prze ciw nym
ra zie w fil mach usły szy my tyl ko
naj now sze prze bo je spod zna ku
pop -mu sic. 

Lista polskich
kompozytorów
muzyki filmowej
jest długa.
I oby pojawiali
się kolejni
młodzi zdolni

Festiwal Kompozytorów Polskich
Jest organizowany od 1996 roku w Bielsku-Białej. Tegoroczną, 16. edycją dedykowano
kompozytorom muzyki filmowej. Poszczególne koncerty były poświęcone Wojciechowi Kilarowi,
Janowi A. P. Kaczmarkowi oraz muzyce z polskich filmów fabularnych i seriali. Koncert
inauguracyjny, który poprowadził Krzysztof Penderecki, rozbrzmiewał muzyką dyrygenta oraz
Henryka Mikołaja Góreckiego, który od pierwszej edycji był patronem festiwalu. Artysta zmarł
w grudniu ubiegłego roku. Festiwal nosi teraz imię tego wybitnego kompozytora. 
Muzyka filmowa gościła także na wcześniejszych edycjach Festiwalu Kompozytorów Polskich.
W roku 2001 widzowie usłyszeli kompozycje Andrzeja Kurylewicza i Zbigniewa Preisnera,
a w 2009 roku Krzesimira Dębskiego. 
Przyszłoroczny festiwal poświęcony zostanie dwóm wydarzeniom. Z okazji 130 rocznicy urodzin
Karola Szymanowskiego na festiwalu będzie rozbrzmiewała polska muzyka inspirowana górami.
Widzowie przyszłorocznego festiwalu będą także mogli usłyszeć muzykę Wojciecha Kilara.
W 2012 roku przypadnie 80. rocznica urodzin artysty.
Od pierwszej edycji sponsorem Festiwalu Kompozytorów Polskich jest Fiat Auto Poland. 

BIELSKO-BIAŁA, PAŹDZIERNIK 2011

win ni śmy łą czyć nie za po mnia ne
me lo die ze Staw ki więk szej niż
ży cie, Czter dzie sto lat ka, Ja no si -
ka i Al ter na ty wy 4. 
Zna ko mi te sce na riu sze i wy ra zi -
ści ak to rzy uła twia li mu za da nie:
„Zo ba czy łem Sta ni sła wa Mi kul -
skie go w mun du rze Abweh ry,
w oto cze niu pięk nych ko biet,
i po czu łem kli mat” – wspo mi na
po la tach. 
W Me lo ma nach ra zem z Ma -
tusz kie wi czem grał tak że
Krzysz tof Trzciń ski, bar dziej zna -
ny ja ko Krzysz tof Ko me da. 
Ko me da stwo rzył nie zwy kły tan -
dem twór czy z Ro ma nem Po -
lań skim. Obaj de biu to wa li ob ra -
zem Dwaj lu dzie z sza fą. Póź niej
współ pra co wa li przy No żu

w wo dzie. Do ka no nu świa to -

wej mu zy ki fil mo wej
we szła Ko ły san ka z fil mu Dziec -
ko Ro se ma ry z 1968 ro ku. Nie -
ste ty Ro se ma ry’s Ba by był
ostat nim fil mem, do któ re go
mu zy kę na pi sał Ko me da. Świet -
nie roz wi ja ją cą się ka rie rę prze -
rwał tra gicz ny wy pa dek. W Los
An ge les wra cał do do mu wraz



44

NEWSY

FIRMA

Fiat 500 i Jennifer Lopez: DWIE IKONY W STYLU POP

Lancia Thema i Fiat
Freemont zdobyły pięć
gwiazdek Euro NCAP, czyli
maksymalną ocenę, którą ta
niezależna organizacja
przyznaje od 1997 roku
w testach bezpieczeństwa
samochodów. W czasie tej
samej sesji testów Lancia
Voyager otrzymała cztery gwiazdki ze
wskazaniem na pięć, co oznacza znaczącą
poprawę w stosunku do modelu
testowanego w 2007 roku.
Ocena ta po raz kolejny dowodzi, jak
wyjątkową uwagę Grupa Fiat przywiązuje do
aspektów związanych z bezpieczeństwem.
Uzyskane rezultaty wynikają
z zaawansowanych urządzeń
elektronicznych, które zwiększają
bezpieczeństwo. Są to m. in. systemy
kontroli trakcji, funkcji wspomagania
nagłego hamowania (panic braking),
adaptacyjna kontrola prędkości oraz funkcja
Forward Collision Warning, dzięki której

kierowca zostaje
ostrzeżony, gdy odległość
od poprzedzającego go
pojazdu jest zbyt mała. Na
bezpieczeństwo wpływają
także dodatkowe elementy,
jak kamera wideo
zainstalowana w lusterku
wstecznym sygnalizująca

„martwe pole”, system automatycznej
regulacji przednich reflektorów oraz system
automatycznego monitoringu ciśnienia
w oponach. Słowem, pełna ochrona 
jak wskazuje na to 6 poduszek
powietrznych w seryjnym
wyposażeniu (dwie z nich
to poduszki typu multi-
stage) w modelach Fiat
Freemont i Lancia
Voyager i 7 poduszek
powietrznych w Lancii
Themie, a także
trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa

z podwójnymi napinaczami
i dwuzakresowymi czujnikami wagi.
Wszystkie trzy samochody wyposażone są
ponadto w innowacyjny system wykrywania
uderzenia w nogi pieszego (system
minimalizuje ryzyko obrażeń głowy
pieszego), a także w fotele przednie
z mechanizmem zbliżającym zagłówek do
głów osób siedzących z przodu w razie
uderzenia w tył samochodu.

O ikonie włoskiego designu w stylu pop – Fiacie 500,
nadal głośno, także za oceanem. Na kilka dni przed
otwarciem Międzynarodowego Salonu Samochodowego
w Los Angeles, gdzie zaprezentowano Abartha 500,
miejski samochód Fiata zaistniał w wyjątkowy sposób
w świecie reklamy, prezentując się ponownie u boku
równie wyjątkowej Jennifer Lopez. Aby zręcznie uciec
ulicami amerykańskiego miasta przed tłumem swych
fanów, piosenkarka wybrała właśnie Fiata 500 –
samochód stworzony dla każdego, kto kocha rozrywkę
i kto za kierownicą  samochodu chciałby udać się
w dowolne miejsce na ziemi. Efektem tego wyboru
jest 30 i 60-sekundowa reklama, która  promuje zarówno
przebój Jennifer Lopez, jednej z najbardziej znanych
piosenkarek i niekwestionowanej królowej muzyki pop,
jak i Fiata 500 w stylu pop.

Lancia Thema i Fiat Freemont 
UZYSKAŁY 5 GWIAZDEK EURO NCAP
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PROMOCJA DLA PRACOWNIKÓW 
KREDYT PRACOWNICZY OD 2,99%
1. Modele objęte promocją:

• Nowe samochody wszystkich marek.

2. Zakres i czas obowiązywania promocji:
• Kredyt może być udzielony osobom fizycznym. 
• Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2011 roku.

3. Warunki promocji:
• Minimalna wpłata własna: 0% ceny kredytowanego samochodu.
• Okres kredytowania: 12 – 96 miesięcy.
• Oprocentowanie kredytu zgodnie z poniższą tabelą:

Grupa Fiat-Chrysler odnotowała w trzecim kwartale 2011 roku
przychody na sumę 17,6 mld euro i zysk z zarządzania zwyczajnego
w kwocie 851 mln euro. Marża od przychodów wzrosła tym samym
do 4,8%. Zysk netto wyniósł 112 mln euro (169 bez uwzględnienia
aspektów nietypowych).
Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło do 5,8 mld euro za sprawą
sezonowego wzrostu kapitału obrotowego oraz kupna udziałów
w Chryslerze od rządu Kanady i Departamentu Skarbu Stanów
Zjednoczonych. Dostępne środki finansowe są na dobrym poziomie
i wynoszą 20,8 mld euro.
Potwierdzono wszystkie cele na rok 2011: oczekiwane przychody
przekraczające sumę 58 mld euro i zysk netto około 1,7 mld euro.
Założono poprawę zysku z zarządzania zwyczajnego do ponad
2,1 mld euro. Skonsolidowane zadłużenie przemysłowe netto grupy
ma wynieść od 5,0 do 5,5 mld euro.
Przychody Grupy Fiat, nie uwzględniając Chryslera, wzrosły
o ponad 4% w stosunku do trzeciego kwartału 2010. Firma Fiat Group
Automobiles (FGA) utrzymała poziom zeszłego roku mimo trudnej
sytuacji na rynku samochodowym w Europie. Marki sportowe
i luksusowe oraz sektor komponentów potwierdziły pozytywny trend.
FGA odnotował w tym kwartale przychody w wysokości 6,5 mld euro
sprzedając 460.400 samochodów i lekkich pojazdów użytkowych 
(-4,3% wobec trzeciego kwartału roku 2010). Chrysler osiągnął
przychody na poziomie 9,3 mld euro, sprzedając ogółem
469.000 pojazdów (+15%).

Fiat Industrial zamknął trzeci kwartał z przychodami
w kwocie 5,9 mld euro (+11,7% w stosunku do trzeciego
kwartału 2010) w wyniku dwucyfrowego wzrostu przychodów
we wszystkich sektorach. Zysk z zarządzania zwyczajnego
uplasował się na poziomie 484 mln euro (+47%). Marża od
przychodów Grupy wzrosła do 8,3%. Zysk netto wyniósł 204
mln euro, niemal dwa razy więcej w stosunku do analogicznego
okresu w roku poprzednim. Zadłużenie przemysłowe wzrosło
nieznacznie do 1,9 mld euro, zaś dostępne środki finansowe
pozostały na stabilnym poziomie 5,6 mld euro. Grupa założyła
podniesienie celu na rok 2011 w zakresie zysku z zarządzania
zwyczajnego do 1,6 mld euro (z wcześniejszego 1,5).
Sektor maszyn rolniczych i budowlanych (CNH) odnotował
przychody równe 3,5 mld euro, osiągając 16,4% wzrost
względem trzeciego kwartału roku 2010 (+27,4% w dolarach).
Pojazdy użytkowe (Iveco) również zwiększyły przychody o 12%
do sumy 2,2 mld euro. Całkowita liczba sprzedanych pojazdów
(w tym autobusy i pojazdy specjalne) wzrosła o 15,3% do
liczby 35.107 sztuk. Biorąc pod uwagę strefy geograficzne,
sprzedaż wzrosła o 10,4% w Europie Zachodniej, o 22,4%
w Ameryce Południowej i o 20,3% w Europie Wschodniej. 
FPT Industrial zrealizował przychody w wysokości
742 mln euro, uzyskując 33% wzrost dzięki wzrostowi
zamówień ze strony innych sektorów Grupy i klientów
zewnętrznych.

WYNIKI ZA TRZECI KWARTAŁ 
PLANY POTWIERDZONE

DWUCYFROWY 
WZROST PRZYCHODÓW

2,99% 7,49% 7,99% 8,49%

6-12 m 13-24 m 25-36 m 37-96 m

• Spłata kredytu: miesięczne raty równe lub
malejące.

• Opłata przygotowawcza: 2,75%. 
• Obowiązkowe ubezpieczenie spłaty „Bezpieczny

Kredyt” w opcji „Komfort” lub „GAP Index 20%”
pod warunkiem, iż klient może zostać objęty
ubezpieczeniem. Dla kredytu na okres 12 miesięcy
obowiązkowo finansowane ubezpieczenie
„Bezpieczny Kredyt” w opcji „Promo”.

• Kredyt łączy się z każdym rabatem.

NOTA PRAWNA:

RRSO: 12,57% (Kalkulacja oferty „Kredyt od 2,99%”
z dnia 19.10.2011 roku dla parametrów: okres
kredytu 96 miesięcy, wpłata własna 5% wartości
samochodu, opłata przygotowawcza 2,75% i ubezpieczenie
spłaty kredytu Bezpieczny Kredyt w opcji „Komfort”
finansowane w kredycie). W przypadku innych parametrów
kredytu wysokość RRSO może być inna.

Nazwa

Kredyt 2,99%

Oprocentowanie





47

Marek Kamiński

Fi
lip

 B
la

ze
jo

w
sk

i/F
OR

UM

LUDZIE
WYWIAD

Marzyciel
z Polski

Mar tin Scor se se wte dy jesz cze cze kał na
swo je go Osca ra. Do stał go rok czy dwa
la ta póź niej” – mó wi je den z naj bar dziej

zna nych na świe cie Po la ków, kom po zy tor Jan An -
drzej Pa weł „A.P. Kacz ma rek. Co na to miast zde -
cy do wa ło, że te go wie czo ru Ame ry kań ska Aka de -
mia Fil mo wa uho no ro wał pol skie go kom po zy to ra?
Dla cze go wła śnie on, a nie je den z se tek in nych
mniej lub bar dziej zna nych twór ców?
„To jest dro ga, któ ra mnie za wsze fa scy nu je, dla -
te go że się wy my ka pro stej for mu le. Moż na ana li -
zo wać ży cie pa trząc na nie wstecz, ale tak na -
praw dę to nie wia do mo, co zde cy do wa ło, któ ra
wy jąt ko wa kom bi na cja ele men tów i de cy zji ży cio -
wych spra wi ła, że sta ną łem na sce nie w Ko dak
The atre. Chęt nie ana li zu ję to wszyst ko, kie dy roz -
ma wiam ze stu den ta mi, ale tak na praw dę fa scy -
nu ją ca jest ta jem ni ca ży cia, że nie wie my, co nas
cze ka i nie wie my, do kąd nas ży cie za pro wa dzi”. 
Je go dzia dek gry wał w ki nie, przy gry wa jąc ra zem

Odbierając swojego Oscara za muzykę do
filmu Marzyciel, myślał o drodze, jaka
zaprowadziła go z niewielkiego Konina
na oskarową galę w Kodak Theatre.
Patrząc kątem oka na słynnego reżysera
Martina Scorsese, który siedział 
na widowni, zdał sobie sprawę, 
że osiągnął szczyt dla 
wielu niedostępny. 

„
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ze swo ją or kie strą pod czas pro jek cji fil mów. Stąd
pierw sza hi po te za, że ta lent otrzy mał w ge nach.
Jan A. P. Kaczmarek uwa ża, że „ge ny w ży ciu gra -
ją ogrom ną ro lę. Waż ny jest tak że kon tekst spo -
łecz ny. Mój dzia dek był skrzyp kiem. Tro chę kom -
po no wał. Był bar dzo barw ną po sta cią. Ja wie rzę
w teo rię, że ge ny prze no szą się co dru gie po ko le -
nie. Mo że dzie dzi czę je po dziad ku. Ro bio no róż -
ne ba da nia, w któ rych po twier dzo no ro lę ge nów.
(…) Oczy wi ście, że śro do wi sko i edu ka cja tak że
wpły wa ją na to, jak się lo sy da lej po to czą, ale nie
da się oszu kać pod sta wo wych skłon no ści ludz -
kich” – tłu ma czy kom po zy tor, opo wia da jąc hi sto -
rię swo je go ży cia. 
Ma ma od naj młod szych lat za bie ra ła go na po ran -
ki mu zycz ne do Fil har mo nii Po znań skiej. Ma rzy ła,

że by jej syn zo stał śpie wa kiem ope ro -
wym. „Uczy łem się mu zy ki przez osiem
lat. To by ły  głów nie lek cje for te pia nu
z odro bi ną teo rii. Pod ko niec szko ły 
nie zno si łem mu zy ki. Po pro stu nie wy -
trzy my wa łem dys cy pli ny ćwi cze nia na
for te pia nie”. 
Zda rza ło się, że ban da żo wał so bie na wet
rę kę, sy mu lu jąc ura zy, by le tyl ko unik nąć
nu żą cych ćwi czeń. „Nie przy pusz cza łem,
że bę dę za wo do wo zaj mo wał się mu zy ką,
ale po rocz nej prze rwie, w li ceum, za pro -
szo no mnie do ta kie go te atrzy ku li ce al ne -
go, gdzie oka za ło się, że w ką cie stoi 
for te pian, na któ rym nikt nie gra. Wte dy od -
kry łem, że po tra fię kom po no wać. Do
wszyst kich na szych szkol nych pre mier, od
ze ra ro bi łem mu zy kę. Gra łem w ze spo le roc ko -
wym, qu asi - jaz zo wym, two rzy łem ka ba ret”. 
Jan A. P. Kaczmarek, je den z naj bar dziej zna nych
pol skich kom po zy to rów, nie ma wy kształ ce nia
mu zycz ne go. Stu dio wał pra wo, chciał zo stać dy -

plo ma tą. Szyb ko za uwa żył jed nak, że to nie jest
je go po wo ła nie.
W po cząt kach swo jej ar ty stycz nej dzia łal no ści po -
ja wi ły się przy je go na zwi sku ini cja ły A.P. Cho dzi ło
o to, aby być bar dziej roz po zna wal nym: „Te ini cja ły
po ja wi ły się bar dzo wcze śnie. Już kie dy koń czy -
łem li ceum, za czy na łem tro chę dzia łać w po lu ar -
ty stycz nym. Mu sia łem się ja koś od róż nić od Ja na
Kacz mar ka z Wro cła wia, słyn ne go ka ba re to we go
ar ty sty. A.P. to był je dy ny spo sób. Uży łem mo ich
trzech imion – Jan An drzej Pa weł. Te raz to już jest
znak mar ko wy, ale też prze jaw sza cun ku dla zmar -
łe go ar ty sty, On już od szedł od nas, ale on jest Ja -
nem Kacz mar kiem. Ja je stem A.P. i w ten spo sób
jest po rzą dek w na tu rze” – śmie je się kom po zy tor. 
„Po rzą dek w na tu rze” ozna czał tak że po rzą dek na

kon cie. Wcze śniej zda rza ło się, że je go
ho no ra ria au tor skie by ły wy sy ła ne do
ar ty sty ka ba re to we go Ja na Kacz mar ka. 
Ko lej ną szko łę ży cia otrzy mał pod czas
warsz ta tów te atru Je rze go Gro tow -
skie go. Mia ła to być for ma psy cho te -
ra pii. Dzia ła niom ar ty stycz nym to wa -
rzy szy ła cięż ka pra ca, nie do bór snu
(noc ne czu wa nia), spe cy ficz ne ry tu ały.
Nie któ rzy nie mo gli się po tem od na -
leźć w nor mal nym ży ciu. Dla in nych
by ła to zna ko mi ta szko ła ży cia i by -
cia ar ty stą. 
Z mu zy ką te atral ną Jan A. P.
Kaczmarek zwią zał się na dłu żej.
W ro ku 1977 roz po czął współ pra cę

z al ter na tyw nym Te atrem Ósme go Dnia, z cza sem
two rząc Or kie strę Ósme go Dnia. Po kil ku la tach
w ze spo le za czę ły się po ja wiać kon flik ty. Te atr an -
ga żo wał się w dzia łal ność opo zy cyj ną, a mu zy cy
z Or kie stry chcie li się za jąć wy łącz nie sztu ką. Ich
dro gi po wo li za czę ły się roz cho dzić.

Początki Jana
A. P. Kaczmarka
w Stanach
Zjednoczonych
nie były łatwe,
ponieważ jego
muzyka okazała
się zbyt trudna.
Pierwszym
filmem, 
do którego
napisał muzykę
był horror 
Blada krew
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Ko lej nym prze ło mem w ży ciu ar ty -
sty był rok 1989. Kacz ma rek otrzy -
mał sty pen dium De par ta men tu
Sta nu USA. Wy je chał do Los An -
ge les. Dla fil mo we go mia sta je go
mu zy ka oka za ła się zbyt trud na.
Po cząt ki by ły więc „strasz ne” –
na pi sał mu zy kę do krwi ste go hor -
ro ru Bla da krew.
Sta ny Zjed no czo ne we ssa ły go
nie spo dzie wa nie i z ca łą bez -
względ no ścią. Po rocz nym po -
by cie po znał je z dwóch stron.
Ta ja śniej sza to pre stiż, przy ję -
cia u mi lio ne rów i co raz wyż -
sza po zy cja to wa rzy ska. Ta
ciem na, to ab so lut ny brak
pie nię dzy. Ar ty sta po dob no
nie miał za co wró cić do Pol -
ski, z tru dem pła cił ra chun ki.
Już wte dy wie dział, że al bo
po ja wią się in trat ne pro po zy cje
fil mo we, al bo bę dzie mu siał
ogło sić ban kruc two. 
Je go upór za czął przy no sić
efek ty. Po raz pierw szy or kie -
stro wą mu zy kę do fil mu skom -
po no wał w 1993 ro ku. Wkrót ce
po ja wił się „anioł”. Anio łem stró -
żem by ła Agniesz ka Hol land, dla
któ rej na pi sał mu zy kę do fil mu
Cał ko wi te za ćmie nie (z Le onar do Di Ca prio w ro li
po ety Ar thu ra Rim baud). To otwo rzy ło mu drzwi
do sła wy. W Hol ly wo od pra cu je oko ło ty sią ca
kom po zy to rów mu zy ki fil mo wej. Kon ku ren cja jest
ogrom na. Tym cza sem ko lej ne fil my z mu zy ką
Kacz mar ka – ob ra zy Agniesz ki Hol land, Aimée&
Ja gu ar, Trze ci cud (z Edem Har ri sem i An ne 
He che), od no si ły suk ce sy.
W 2002 ro ku do kin tra fia Nie wier na, z mu zy ką
uzna wa ną przez wi dzów za jed ną z naj pięk niej -
szych w je go ka rie rze. Trzy la ta póź niej, od bie ra
z rąk Joh na Tra vol ty Oska ra za mu zy kę do fil mu
Ma rzy ciel. Jest jed nym z trzech pol skich kom po -
zy to rów, któ rzy cie szy li się z tej na gro dy. Jak mó -
wi pół żar tem – je dy nym ży ją cym. Po przed nio
Oskar dla Po la ka za mu zy kę fil mo wą zo stał wrę -
czo ny po nad pół wie ku wcze śniej. 
Ścież kę je go ka rie ry wy zna cza ją se rial Woj na i po -
kój, fil my Bra cia Ka ra ma zow (reż. Petr Ze len ka)
i Aż po grób. Jan A. P. Kaczmarek współ pra cu je
tak że z pol ski mi re ży se ra mi. Już ja ko uzna ny ar ty -
sta otrzy mu je od Je rze go Ka wa le ro wi cza pro po -
zy cję na pi sa nia mu zy ki do Quo Va dis. 
Je go na zwi sko by ło tak że łą czo ne z kon tro wer syj -
nym, nie do koń czo nym fil mem o obro nie We ster -

Muzyka kompozytora 
w Bielsku-Białej 

Jan A. P. Kaczmarek 6 października był gościem
specjalnym Festiwalu Kompozytorów Polskich
organizowanego przez Bielskie Centrum Kultury,
a sponsorowanego przez Fiat Auto Poland. Muzykę
mistrza wykonywała Sinfonia Varsovia. Dźwiękom
orkiestry towarzyszyły obrazy z filmów, do których
skomponował muzykę. „Moje pierwsze spotkanie
z Bielskiem-Białą uważam za bardzo udane. Orkiestra
grała znakomicie. Zabawna rzecz wydarzyła się na
koniec. Publiczność myślała, że to jest przerwa,
a myśmy już skończyli, więc trochę się rozjechaliśmy.
Jest takie wrażenie nieskończonego koncertu, co mnie
cieszy, ponieważ jest powód, żeby wracać, żeby go
skończyć. Oczywiście on był skończony, ale pozostał
otwarty i to jest ciekawe”. 

FESTIWAL KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Filmy z muzyką 
Jana A. P. Kaczmarka
Niewierna – Thriller erotyczny. W rolach głównych
Diane Lane oraz Richard Gere. W ustabilizowane
małżeńskie życie Connie i Edwarda wkrada się nuda.
Connie poznaje młodego antykwariusza. Wkrótce mąż
odkrywa prawdę…
Marzyciel – film opowiada o życiu Jamesa Matthiew
Barriego, pisarza, który stworzył postać Piotrusia Pana.
James (w tej roli Johny Depp) zaprzyjaźnia się z młodą
wdową Sylvią (Kate Winslet) i jej czterema synami.
Wspólne zabawy podsuwają mu pomysł na sztukę
o chłopcu, który nie chciał dorosnąć. Kiedy matka
chłopców umiera, zostaje ich opiekunem. 
Za muzykę do tego filmu Jan A. P. Kaczmarek otrzymał
w 2005 roku Oscara. 

KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZYĆ

Drzwi do sławy 
w USA Janowi
A. P. Kaczmarkowi 
otworzyło
napisanie 
muzyki do do
filmu Całkowite
zaćmienie
z Leonardo
DiCaprio
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plat te – Ta jem ni ca We ster plat te.
Py ta ny o tę spra wę za prze cza. „To
jest fik cja. Ja ni gdy nie pod pi sa -
łem żad nej umo wy. Kie dyś zwró -
co no się do mnie z za py ta niem.
Mie li śmy roz mo wy na ten te mat,
ale ni gdy nie do szło do fi na li za cji
tych roz mów”. 
Jan A.P. Kacz ma rek zdra dza, jak
two rzy mu zy kę do fil mów: „Z re -
gu ły naj pierw oglą da się film w nie skoń czo nej for -
mie. Ob raz jest wstęp nie zmon to wa ny, ale to nie
jest jesz cze kształt osta tecz ny. To jest ten naj waż -
niej szy mo ment, kie dy wi dzi się
film po raz pierw szy. Włą cza się
in stynkt i wszyst kie pierw sze roz -
wią za nia, przy naj mniej u mnie,
wy ni ka ją z tej pierw szej spon ta -
nicz nej re ak cji na to, co zo ba -
czy łem. Wte dy po wsta ją pierw -
sze te ma ty, wte dy wiem czy to
bę dzie ła twe, czy trud ne, a po -
tem do pie ro włą cza się ten
dru gi ele ment – my śle nie
struk tu ral ne po łą czo ne z roz -
wa gą. Ale naj waż niej szy jest
in stynkt, ta spon ta nicz na re -
ak cja na film”. 
Py ta ny, czy moż na być do -
brym kom po zy to rem mu zy ki
fil mo wej nie ko cha jąc ki na,
mó wi, że to nie moż li we.

„Nie moż na być kom po zy to rem
nie ro zu mie jąc ki na. Cza sa mi
moż na ja kie goś fil mu nie ko chać,
ale trze ba go ro zu mieć i ja ko fa -
cho wiec, za wo do wiec na pi sać do
nie go świet ną mu zy kę”. 
Jan A. P. Kaczmarek pi sze mu zy -
kę za rów no do fil mów hi sto rycz -
nych, thril le rów, jak i ka me ral nych
me lo dra ma tów: „Mnie in te re su je

każ dy ga tu nek, ale nie wy obra żam so bie, że moż -
na ro bić wy łącz nie ko me die al bo fil my ak cji. Te
dwa ga tun ki mo gę zro bić w wy jąt ko wym przy pad -
ku, ja ko pe wien ro dzaj prze ryw ni ka w ży ciu”. 

Mu zy ka do fil mów Nie wier na i Ma -
rzy ciel uzna wa na jest za je -
go naj więk sze osią gnię cia.
On sam nie chce zdra dzić,
któ ry ze swo ich so und trac -
ków ce ni naj bar dziej: „To
trud ne py ta nie. Z re gu ły ko -
cha my na sze ostat nie dziec -
ko, bo jest bar dzo nam bli -
skie, ale jest wie le fil mów, któ -
re uwa żam za mój oso bi sty
ży cio wy suk ces, gdyż uda ło
się w nich prze ła mać ja kieś
blo ka dy we wnętrz ne, zna leźć
no wy ję zyk. Nie od po wiem pa -
nu jed nym sło wem. Gdy by mnie
pan za py tał, ja ką mu zy kę fil mo -
wą naj bar dziej lu bię, to za wsze

Nie zatracił
więzi z Polską
przez dwie
dekady pobytu
w USA

Jan A. P.
Kaczmarek

pisze muzykę
zarówno do

filmów
historycznych,
thrillerów, jak
i kameralnych

melodramatów



od po wia dam – Mi sja En nio Mor ri co -
ne, a je śli cho dzi o mu zy kę kla sycz -
ną, to jest to Re qu iem Mo zar ta”.
Jan A. P. Kaczmarek na gry wa mu zy -
kę do fil mów pro du ko wa nych na ca -
łym świe cie. Żar tu je, że szcze gól nie
go rą co jest ostat nio przyj mo wa ny
w Ja po nii. Po wód – „po peł nił”
mu zy kę do fil mu z Ri char dem
Ge re’em. Ha chi ko – psia
opo wieść, to film o pie sku,
któ ry w Ja po nii jest sym bo -
lem mi ło ści i wier no ści. W ro -
ku 2011 du żo uwa gi po świę -
cił tak że po za fil mo wym pro -
jek tom: „W tym ro ku
skoń czy łem dwa
utwo ry kon cer to we.
Je den z nich to
kon cert Jan kie la.
Pierw sza ta ka pró -
ba sym fo nicz na
„re kon struk cji bez
re kon struk cji” li te -
rac kie go kon cer tu
Jan kie la (od au to -
ra: cho dzi o słyn ny
kon cert uwiecz nio -
ny w Pa nu Ta de uszu
Ada ma Mic kie wi cza). Pre -
mie ra od by ła się w czerw cu
w Fil har mo nii Na ro do wej.

„Jan kie lem” by ły trzy bia ło ru skie
cym ba list ki, któ re olśni ły wszyst kich
swo ją tech ni ką. Dru gi utwór po -
wstał na za mó wie nie Mu zeum Po -
wsta nia War szaw skie go. Ten utwór
to ta ka me ta fo ra wol no ści. Wi dzę
wol ność Pol ski ja ko otwar te okno.
Sprze cza my się, spie ra my, ale nikt
nas nie cen zu ru je, ro bi my to we wła -
snym ję zy ku, waż ne że by Pol ska prze -
ży ła wspa nia ły okres. Moż li wo ści sto ją
otwo rem, a więc pol skie okno wol no ści
jest otwar te. 
Je śli cho dzi o mu zy kę fil mo wą – koń czę
wła śnie ja poń sko -ame ry kań ski film Le -

onie. To jest film o mło dej ame ry kan ce, któ -
ra w ro ku 1905 w No wym Jor ku po zna je ja -
poń skie go po etę. Za ko chu je się, zo sta je je -
go edy to rem, ro dzi mu dziec ko, a po tem
wy jeż dża za nim do Ja po nii, by od kryć szo -
ku ją ce róż ni ce. Od kry wa, że uko cha ny ma
dru gą ro dzi nę, co by ło wte dy nor mą. To
jest po czą tek dra ma tu. Ona po rzu ca go,
by za cząć nie za leż ne ży cie, co by ło wte dy
dla ko bie ty ak tem nie by wa łej od wa gi. Jej
syn wy ra sta póź niej na wiel kie go ja poń -
skie go rzeź bia rza”. 
Jan A. P. Kaczmarek swój czas dzie li po -
mię dzy dwa kon ty nen ty. Po la tach nie jest
już „emi gran tem z Pol ski”: „Cią gle więk -
szość cza su spę dzam w Sta nach, ale
bar dzo po waż nie za in we sto wa łem mój
czas w kra ju. Koń czę bu do wę In sty tu tu

Roz bi tek. To jest ta kie miej sce, któ re prze zna czam
na twór cze spo tka nia z mło dy mi ar ty sta mi, tak że
na pra cę nad no wy mi pro jek ta mi fil mo wy mi, za ło -
ży łem też Fe sti wal Fil mu i Mu zy ki Trans atlan tyk
w Po zna niu, któ ry w sierp niu te go ro ku de biu to wał
z du żym suk ce sem. Uda ło się stwo rzyć at mos fe -
rę, któ ra spra wi ła, że lu dzie nie chcie li wy je chać,
a te raz chcą wra cać. To są ta kie zmia ny w mo im
ży ciu, któ re mnie przy bli ża ją do Pol ski”. 

Wię zi z Pol ską nie za tra cił po przez
dwie de ka dy po by tu w Sta nach
Zjed no czo nych. Co wię cej, mó -
wi bez ja kie go kol wiek śla du ob -
ce go ak cen tu. I co raz czę ściej
przy jeż dża do Pol ski.
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Jan A. P. Kaczmarek
otrzymuje Złotą Płytę
podczas festiwalu
Kompozytorów Polskich 
w Bielsku-Białej
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DANIE SPECJALNE
INTERNET

Blisko 750 milionów ludzi na świecie założyło
konta na najbardziej znanym portalu
społecznościowym. Ostatnio jednak wiele osób
rezygnuje z niego ze względu na coraz większe
niebezpieczeństwo pogwałcenia prywatności.
Sporo zagrożeń czyha tam na dzieci, 

ale z pomocą rodziców można 
tego uniknąć. 

Emanuela
Chiappero

do Facebooka
Przykuci
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WPol sce kon ta na Fa ce -
bo oku za ło ży ło po nad
sie dem mi lio nów lu dzi,

to zna czy co pią ty oby wa tel na -
sze go kra ju. Naj więk szą gru pę
wie ko wą sta no wi mło dzież
w wie ku od 18 do 24 lat, łącz -
nie 2 mi lio ny użyt kow ni ków,
w tym 53% ko biet i 47% męż -
czyzn. Pol ska jest 24 w ran kin gu
wszyst kich kra jów na por ta lu. 
Da ne te po twier dza ją nie sa mo -
wi ty suk ces Fa ce bo oka. Tym -
cza sem w Sta nach Zjed no czo -
nych po ja wia ją się pierw sze 
sy gna ły kry zy su por ta li spo łecz -
no ścio wych. Oczy wi ście trud no
mó wić o kry zy sie w chwi li, gdy
na świe cie jest już po nad 750
mi lio nów użyt kow ni ków por ta lu,
a co dzien nie 25 mi lio nów osób
znaj du je na nim „przy ja ciół”.
Praw dą jest na to miast, że dy na -
mi ka wzro stu licz by użyt kow ni -
ków nie co spa dła. Co mie siąc
przy by wa ich 13,9 mi lio na. To
bar dzo du żo, ale jed nak mniej
niż w ze szłym ro ku, kie dy mie -
sięcz nie no to wa no 20 mi lio nów
no wych kont. W Sta nach Zjed -
no czo nych z ko lei Fa ce bo ok
stra cił ostat nio aż sześć mi lio -
nów klien tów. Dla te go wła śnie
Mark Zu cher berg, za ło ży ciel Fa -
ce bo oka pod pi sał umo wę ze
Sky pem, by za chę cić użyt kow -
ni ków sie ci do pro wa dze nia
mię dzy so bą roz mów vi deo.
Ale dla cze go tak wie le osób
zde cy do wa ło się opu ścić sieć?
Po wód jest za wsze ten sam,
pry wat ność. A ra czej jej brak.

NIE CHCIA NE 
KON TAK TY
Fa ce bo ok opie ra się na
na praw dę pro stym po -
my śle: umoż li wia ko mu -
ni ka cję lu dziom, któ rzy
od daw na się ze so bą
nie kon tak tu ją. Naj -
lep szym przy kła dem
są daw ni ko le dzy ze
szko ły. Dzię ki Fa ce -
bo oko wi na wią zu ją też
no we zna jo mo ści, je den

zna jo my przy cią ga ko lej nych,
w za leż no ści od wspól nych
upodo bań i fa scy na cji. Ale ta za -
sa da mo że ob ró cić się prze ciw -
ko nam. Kie dy za kła da my kon to
na „fej sie”, mu si my po dać na sze
praw dzi we imię i na zwi sko, któ -
re na stęp nie po ja wia się w wy -
szu ki war ce Go ogle. W ten spo -
sób mo że my zo stać od na le zie ni

przez nie chcia ne i ano ni -
mo we oso by. Na por ta -

lu wszy scy wszyst ko

wie dzą o wszyst kich. Pro sty
przy kład: daw ny ko le ga z kla sy
mo że umie ścić na stro nie ja kieś
na sze sta re zdję cie, któ re go ra -
czej nie chcie li by śmy ni ko mu
po ka zy wać. Nie wie le wte dy mo -
że my zro bić. Ma ło te go, praw -
do po dob nie na wet się o tym nie
do wie my. Ale to jesz cze nie wiel -
ki pro blem. Ist nie ją in ne, więk sze
nie bez pie czeń stwa.
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Facebook
w liczbach
750 milionów użytkowników na całym świecie

50 milionów osób klika codziennie na zakładkę
Lubię to!

20 minut – tyle czasu średnio spędzamy
codziennie na fejsie

15 milionów ludzi codziennie znajduje nowych
znajomych

150 tyle znajomych ma średnio każdy
użytkownik Facebooka

25 tyle razy komentujemy posty zamieszczone
na fejsie 

ZA BEZ PIE CZE NIA
DLA DZIE CI
Tak na praw dę na Fa ce bo oku nie
ma żad nej ochro ny nie let nich. Teo -
re tycz nie rzecz bio rąc, oso by po -
ni żej 13 ro ku ży cia nie mo gą zo -
stać użyt kow ni kiem por ta lu. Ale
prze cież wy star czy po dać fał szy -
wą da tę uro dze nia, by stać się peł -
no praw nym po sia da czem kon -
ta. I wie le dzie ci tak wła śnie ro bi.
Po za tym moż na tak usta wić pro fil
użyt kow ni ka, że wi docz ne na nim
bę dą tyl ko imię i na zwi sko. Ro dzi -
ce po win ni więc zwra cać uwa gę
na to, co ro bią ich dzie ci, gdyż
por ta le spo łecz no ścio we mo gą
sta no wić wy raź ne za gro że nie dla
naj młod szych.

SZEŚĆ PRZY KA ZAŃ
DLA RO DZI CÓW
– Ro dzi ce po win ni wejść na stro nę
Fa ce bo oka i klik nąć za kład kę kon -
to (u gó ry po pra wej stro nie) wy -
brać usta wie nia pry wat no ści,
a po tem usta wie nia oso bi ste. Tu taj
moż na okre ślić, kto i co mo że
prze glą dać w na szym pro fi lu. 

FO
TO
LI
A

FO
TO
LI
A



55

– Jesz cze le piej jest stwo rzyć
gru pę zna jo mych (na przy kład
ko le dzy szkol ni), któ rzy bę dą
mo gli wie dzieć wię cej niż wszy -
scy po zo sta li.
– Ni gdy nie po da waj swo je go
ad re su za miesz ka nia na fej sie.
– Za sta nów się, za nim na pi -
szesz coś na swo jej ta bli cy lub
na ta bli cy in nych. Wszy scy zna -
jo mi bę dą mo gli prze czy tać na -
szą wy po wiedź. 
– Nie za miesz czaj zdjęć swo ich
dzie ci.
– Od rzu caj za wsze pro po zy cje
od nie zna jo mych.

PO KO LE NIE 
IN TER NE TU
Co do po stę pów w na uce
szkol nej za rów no Fa ce bo ok jak
i Twit ter mo gą od dzia ły wać
w spo sób zróż ni co wa ny. Są ta -
cy ucznio wie, któ rzy czer pią ko -
rzy ści z użyt ko wa nia por ta lu
spo łecz no ścio we go i są otwar ci
(w 75%) na współ pra cę z po zo -
sta ły mi ucznia mi z kla sy. W tym
sen sie „by cie w sie ci” ozna cza
przy na leż ność do okre ślo nej
wspól no ty. Gdy je steś na fej sie,
to praw do po dob nie ko le dzy
w szko le za pro szą cię (dwa ra zy
szyb ciej) do gru py zna jo mych
i bę dziesz mógł się z ni mi spo ty -
kać po za szko łą.
We dług Pa ola Fer ri z Uni wer sy -
te tu w Me dio la nie, au to ra książ ki
„Uro dze ni in ter ne tow cy”, mło -
dzież, któ ra na le ży do opi sy wa -
ne go przez nie go po -
ko le nia ma pew ne okre -
ślo ne ce chy an tro po lo -
gicz ne. Przy zwy cza jo na
jest od wcze sne go dzie -
ciń stwa do oglą da nia rze -
czy wi sto ści na ma cal nej
i wir tu al nej ja ko jed nej i tej
sa mej rze czy. Uro dze ni in ter -
ne tow cy są za wsze pod łą cze -
ni do sie ci, dla te go że sta no wi
ona dla nich od po wied nik spo -
tkań na trze pa ku, jest miej scem
wy mia ny plo tek, ale tak że dzien -
ni kiem te le wi zyj nym, ma ga zy nu
wy da rzeń kul tu ral nych.

TO CO W SIE CI 
NAJ LEP SZE
Fa ce bo ok, Twit ter i in ne por ta le
spo łecz no ścio we ma ją swo je
do bre i złe stro ny, słu żą od po -
czyn ko wi i da ją pra cę. Po -
zwa la ją na utrzy ma nie kon -
tak tów ko le żeń skich
z ogrom ną licz bą osób,
a tak że uła twia ją re la cje za wo -
do we. Oczy wi ście pod wa run -
kiem, że ma my du żo cza su na
prze glą da nie Fa ce bo oka. Moż -
na tam zna leźć na praw dę
wszyst ko, na przy kład grę eko -
lo gicz ną „Po daj bu tel kę”. To

pro po zy cja por ta lu opie ra ją ca
się na bar dzo po pu lar nym an -
giel skim po my śle „Pass the
bot tle”. Wy glą da to tak, że
każ dy ze zna jo mych wy pi ja
z niej jed ne go ły ka (oczy -
wi ście w spo sób wir tu al -
ny), a ostat nia oso ba,
któ ra opróż ni butelkę,
od da je ją do re cy klin gu
i zwy cię ża.
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Na zimowezimne wieczory

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński „Miasteczko
Mamomko”. „Miasteczko” to książka bardzo
nietypowa. Przerażony rodzic otwiera pierwszą stronę,
a tam… zero tekstu. Jednak po kilku chwilach
człowiek wprost zakochuje się w uroczych
mieszkańcach Mamoko. Można tylko pogratulować
pomysłu autorom, nie tylko świetnie zilustrowali całą
książkę, ale pomysł jest wprost genialny w swej
prostocie. Otóż „Miasteczko Mamoko” to 14 stron,
na których rozrysowano coś na kształt komiksu. Strona pierwsza to cała
gama postaci (o uroczych imionach, np. żółw Gerwazy Skorupko, piesek
Ernest Nakrapiany itd.), które pojawiają się na wszystkich kolejnych
stronach, można więc śledzić ich losy, tworząc własną interpretację.
Kapitalna zabawa dla rodzica i dziecka i Mizielińscy wskrzesili tradycję
opowiadania, koloryzowania, interpretowania. Wspaniały pomysł na
prezent dla naszego dziecka, wspólne chwile przy „Mamoko” to chwile
magiczne. Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Miasteczko Mamoko.
Wydawnictwo Dwie Siostry. Warszawa 2010.

Zimowe chłody nie nastrajają do
wieczornego wyjścia z domu, całe
szczęście, że aby obejrzeć kawał
dobrego kina, nie trzeba się narażać
na przemarznięcie. Na świecie jest
tyle filmów, których nie zdążymy
obejrzeć i tyle książek, których nie
zdążymy przeczytać… 

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Candance Buschnell „Carrie w wielkim mieście”. Carrie
Bradshaw to już postać legenda. Serial HBO uczynił z niej
ikonę i idolkę milionów kobiet na całym świecie. Rozmowy
czterech przyjaciółek przełamały tabu mówienia o seksie
w otwarty i bezpośredni sposób. „Seks w wielkim mieście”
(serial, gdyż wersje kinowe to już osobna historia) pokazał,
iż kobiety mają swoje pragnienia, marzenia i nie wahają się
ich zwerbalizować. Tym razem Candance Buschnell wróciła
do początków kariery Carrie w „wielkim mieście”. Powyższa
książka przedstawia bowiem moment,
w którym bohaterka pojawia się w Nowym
Jorku na wakacyjnym kursie pisania.
Poznaje tam tajemniczego, starszego
mężczyznę, reszty można się już tylko
domyślić. Fantastyczny prezent dla
wiernych fanek Carrie, Samanthy, Mirandy
i Charlotte. Candance Busnell: Carrie
w wielkim mieście. Znak. Kraków 2011.

No cóż, trzeba się jednak starać,
pamiętajmy, że dobry film i lektura to
pożywka dla naszego zmęczonego
dniem codziennym umysłu. „Osiem

kobiet” to film twórcy „Basenu”
Francoisa Ozona. Bardzo ciekawy
i wart zobaczenia, chociażby ze
względu na doskonałą obsadę
nazwaną we Francji „obsadą
stulecia” – Danielle Darrieux,
Catherine Deneuve, Isabelle Huppert,
Emmanuelle Béart, Fanny Ardant to
wystarczająca rekomendacja do
poświęcenia dwóch godzin na film
Ozona. Akcja toczy się w domu na
uboczu, w którym popełniono
morderstwo na panu domu. Dom
pełen jest kobiet powiązanych
bardziej lub słabiej
z nieboszczykiem, przez cały film

staramy się razem z reżyserem
rozwiązać zagadkę kryminalną,
jednak w pewnym momencie
ważniejsza od finału staje się
obserwacja skomplikowanych
stosunków międzyludzkich,
skrywanych sekretów i kłamstw.
Ozon nakręcił film w manierze
teatralnej, momentami nieco
irytującej, lecz świadomie
nawiązującej do komedii
burleskowej z lat 30. Owa
sztuczność w grze aktorskiej,
scenografii ma jedynie podkreślić

Dla rodziców i dzieci
Miasteczko Mamonko

Joanna Lasek
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Na prezent dla kobiet
Carrie w wielkim mieście



Roger Moorhouse „Stolica Hitlera. Życie i śmierć w wojennym Berlinie”.
Do niedawna nie zajmowano się zbyt często tematyką życia codziennego
Niemców w czasie wojny. Było to dość niepopularne,
jednak stopniowo zaczęły się pojawiać dokumenty
epoki, nie tylko ciekawe, ale i wstrząsające („Kobieta
w Berlinie”). Roger Moorhouse to uczeń Normana
Daviesa, z którym napisał monografię poświęconą
Wrocławiowi. Tym razem bada wojenne życie
Berlińczyków, którzy uwierzyli w obietnicę Hitlera,
że ani jedna cegła nie zostanie zniszczona w stolicy
Niemiec. Jak powszechnie wiadomo, było wręcz
przeciwnie, a front wschodni przyniósł miastu
prawdziwą zagładę. To naprawdę pasjonująca lektura,
obiektywna, drobiazgowa i ciekawa. Fragmenty poświęcone kłopotom
związanym z życiem w zaciemnieniu są fascynujące. Nie każdy z pewnością
wie, że Berlin był także stolicą oporu antyhitlerowskiego i tajna policja nie
mogła sobie poradzić z jego likwidacją. Roger Moorhouse: Stolica Hitlera.
Życie i śmierć w wojennym Berlinie. Znak. Kraków 2011.

hipokryzję i ułudę rządzącą tym
tajemniczym domem. Doskonały
film, idealny na zimowe zimne noce.
To prawdziwa uczta dla oka
i intelektu. 

„Carlos” to gratka przede
wszystkim dla wielbicieli
prawdziwych historii i biografii.
To film opowiadający dzieje

jednego z najbardziej
poszukiwanych terrorystów na
świecie – Iljicza Ramireza Sancheza
zwanego Carlosem. Carlos, który
karierę rozpoczynał w palestyńskim
ruchu oporu, wyruszył
na „tourne” światowe
i stał się jednym
z najniebezpieczniejszych
ludzi na planecie. Działał
przez ponad 20 lat,
w końcu został aresztowany
przez francuskie siły
specjalne, ale stało się to
dopiero dokładnie 20 lat po
pierwszym poważnym
zamachu (1974 rok). Reżyser mówi,
iż nie jest to film polityczny, a jego
celem było skonfrontowanie się
z mitem „Szakala”. Warto poświęcić
kilka godzin na zapoznanie się z tą
fascynującą historią, mimo że jest

PREMIERY
„Moja łódź podwodna”. Komedia o dylematach

piętnastolatka, który powziął kilka postanowień

związanych ze swoim życiem. Po pierwsze – chce

stracić dziewictwo do dnia swoich urodzin, po

drugie – nie ma zamiaru dopuścić, aby matka

zostawiła ojca dla pewnego okultysty… 

Brzmi jak typowy brytyjski humor? Ten film jest

go pełen. 

Reż.: Richard Ayoade, wyst.: Noah Taylor, 

Craig Roberts. 

„Attenberg”. Film otrzymał główną nagrodę

festiwalu Nowe Horyzonty. Grecki film

opowiadający o życiu młodej dziewczyny

w typowym przemysłowym mieście. Życie Mariny

upływa na spotkaniach z jedyną przyjaciółką

i oglądaniu filmów przyrodniczych. Aż do czasu,

kiedy przybyły do miasteczka mężczyzna

proponuje jej wspólny mecz w piłkarzyki. 

Reż: Athina Rachel Tsangari, wyst.: Ariane Labed,

Vangelis Mourikis
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ona pełna zła i przemocy. 
Święta to czas zadumy i refleksji,
także nad tymi, którzy odeszli.
„Ludzie Boga” to jeden
z najpopularniejszych filmów 2010
roku. To przejmująca historia, 
która, niestety, oparta została na
prawdziwych wydarzeniach. 
W 1996 roku w Górach Atlas
porwano siedmiu mnichów z zakonu
Trapistów. Dwa miesiące później
znaleziono ciała wszystkich
zakonników. Film próbuje

zrekonstruować
wydarzenia, a także
przedstawić detale
z życia zakonnego
mnichów. Jest pełen
patosu, ale w tej
sytuacji nie jest on
rażący. Głęboko
poruszające kino, nie
tylko dla katolików.
Opowiada

uniwersalną historię
powołania, posłannictwa
i poświęcenia. Zakonnicy nie chcieli
zejść z raz obranej ścieżki, mimo iż
wiedzieli, jak może się skończyć ich
konsekwencja. Piękny i poruszający
film, idealny do kontemplacji świąt. 

Stolica Hitlera
Życie i śmierć w wojennym Berlinie



RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

Amator pięknych zdjęć ucieszy się z pewnością z nowego modelu Sony
A65. Jest to aparat z półprzeźroczystym lustrem i wymiennym obiektywem.
Wysoka rozdzielczość 24,3 megapiksela przetwornika CMOS zapewnia
znakomity kontrast, niezwykłe kolory i piękno szczegółu. Technologia
Exmor eliminuje szumy, gdy obraz jest konwertowany na cyfrowy format.
Aparat posiada funkcję zdjęć seryjnych 10 kl./s, co przydaje się zwłaszcza
w przypadku fotografowania obiektów w ruchu. Funkcja Picture Effects to
paleta opcji obejmujących posteryzację, częściowe kolory, styl retro,
technikę high-key, monochromatyczną i efekt aparatu zabawkowego.
Ekran LCD odchyla się w górę lub w dół, by zapewnić najlepszy kąt
podglądu. Funkcja ta jest przydatna zwłaszcza, kiedy aparat jest oddalony
od oka. Mamy więc doskonałą okazję, aby nowym urządzeniem utrwalić
najbardziej wzruszające momenty Bożego Narodzenia. 

By utrwalićbożonarodzeniowynastrój

Litr soku w ciągu minuty
Nadeszła zima, a wraz z nią koniec sezonu na świeże warzywa
i owoce. Nie można pominąć ich jednak w codziennej diecie,
warzywa i owoce powinny się pojawiać przynajmniej
w trzech posiłkach dziennie. Trzeba sobie
radzić, aby dostarczyć naszemu
organizmowi potrzebnych witamin.
Na pewno lepsze niż suplementy diety
będą świeżo wyciskane soki owocowe
i warzywne. Warto pomyśleć
o zaopatrzeniu się w dobrą sokowirówkę.
Pyszne soki marchwiowe, jabłkowe
i warzywne wynagrodzą nam niewątpliwy
trud umycia sokowirówki (któż z nas to
lubi!). Zelmer ma w swojej ofercie cały
zestaw sokowirówek, jednak model 496
jest dodatkowo wyposażony w separator
piany, co powinno być wystarczającą
zachętą do kupna. W ciągu jednej minuty
można przygotować cały litr soku!
Pamiętajmy jednak, aby nasze owoce
i warzywa były jak najlepszej jakości.
Zimowa odporność zapewniona, a przy tym
jest to doskonała propozycja na świąteczny
prezent dla zwolenników zdrowego trybu życia.

Zmiana wnętrza
Idą święta, czas kończyć jesienno-zimowe remonty i w pełnym
relaksie rozkoszować się nowymi wnętrzami. Jakoś tak jest,
że ludzie po wakacjach zabierają się za renowacje,
przemeblowania i czasem granicznym są właśnie święta
Bożego Narodzenia. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na
nową sypialnię, firma Klose ma dla nich świetną propozycję.
Meble z serii Uno Belllo odpowiadają wszelkim światowym
standardom, zarówno w zakresie designu, jak i wykonania.
Proste formy zachwycają skromnością, lecz zarazem
wyglądają luksusowo i elegancko. U wezgłowia zamontowano
listwę świetlną, która umożliwia tak lubiane przez wielu
czytanie w łóżku. Wybrane modele zaopatrzono w pojemnik na
pościel z podnośnikiem gazowym, dzięki czemu można unieść
stelaż przysłowiowym „jednym palcem”. Pomyślano nawet
o cichym mechanizmie zamykania szuflad w szafkach
nocnych, aby nie obudzić śpiącego partnera…
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Kawowe „desery” dla ciała
Zimą wszyscy tęsknimy za latem, zwłaszcza panie –
za słońcem i opalenizną. Na szczęście do wyboru
mamy całą gamę kosmetyków, które zapewnią nam
zdrową i ładną opaleniznę bez narażania się na
szkodliwe promieniowanie. Cafe Mocha firmy Eris
to dwa „kawowe desery” dla naszego ciała. 
Produkty nie tylko pięknie przyciemniają naturalną
karnację, również pielęgnują zmęczoną zimowym 
powietrzem skórę. To odrobina lata zaklęta
w małym opakowaniu, która przywoła
najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia. 

Na poświąteczną dietę
A teraz coś dla łasuchów, którzy dodatkowo nie lubią się
męczyć w kuchni. Firma Kelloggs, dotąd znana
z produkcji całej gamy płatków śniadaniowych,
wprowadziła na rynek nowość – mrożone gofry marki
Goeffels. Wystarczy sięgnąć po gofry do zamrażarki,
włożyć je do tostera lub piekarnika i po chwili wyjąć
pachnące i świeżutkie, czekające jedynie na dodatki. Do
wyboru są 4 rodzaje -klasyczne brukselskie, śniadaniowe
dla dzieci oraz smakowe – cynamonowe lub waniliowe.
Producent zapewnia, iż gofry są wykonane beż użycia
barwników i sztucznych dodatków. Wszystkie gofry
wypiekane są w Belgii według sprawdzonej tradycyjnej
receptury. Tylko, kto będzie miał ochotę na gofra po
parodniowym świątecznym obżarstwie?

Dla miłośników gadżetów komputerowych
HP poinformowała, iż wprowadza na rynek pierwszą
myszkę zaopatrzoną w technologię Wi-Fi. Nowa mysz ma
stać się początkiem rewolucji, ponieważ umożliwia
definitywne pozbycie się przewodów i zewnętrznych
odbiorników. Urządzenie łatwo nawiązuje kontakt
z wbudowaną kartą sieci Wi-Fi, pozostawiając
użytkownikowi wolny port USB, do którego można
podłączyć inne akcesoria. Myszka jest w stanie pracować
na akumulatorze aż 9 miesięcy-to dwa razy dłużej niż
w urządzeniach wykorzystujących technologię Bluetooth.
Propozycja ta zainteresuje miłośników „gadżetów”
komputerowych, którzy chętnie znaleźliby podobne
urządzenie pod choinką.

Na prezent dla nastolatka
Dobra wiadomość dla fanów „Gwiezdnych Wojen”
i gier komputerowych! Na grudzień zapowiedziano
europejską premierę „Star Wars: The Old Republic”.
Akcja toczy się tysiące lat przed narodzinami Dartha
Vadera i przenosi graczy do uniwersum Gwiezdnych
Wojen, gdzie czeka na nich tysiące przygód
i niebezpieczeństw. Można przemierzać tak
legendarne planety jak Tatooine, Alderaan czy Hoth.
Każda z ośmiu głównych klas posiada własną linię
fabularną, a wszystkie napotkane postaci
przemawiają własnym głosem. Całości dopełnia
piękna i dopracowana oprawa muzyczna. 
Warto zaznaczyć, iż gra pobiła już wszelkie rekordy
sprzedaży i zdobyła 95 wyróżnień branżowych. 
Wszyscy gracze, którzy dokonają wcześniejszego
zakupu, otrzymają specjalny kod umożliwiający
dostęp do gry przed 22 grudnia, na który to dzień
przewidziano europejską premierę. To doskonała
propozycja na prezent dla nastolatka, trzeba jedynie
uzbroić się w cierpliwość, zniknie on bowiem na
długo w czeluściach własnego pokoju.
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„… Choinko moja, 
blaskiem marzeń złota,
Ze wszystkich świateł, 
co na tobie płoną
Jedno, jedyne z gałązką zieloną
Zachowaj ty mi na resztę
żywota!…”.
Marian Gawalewicz – „Choina”

RUBRYKI

CZAS WOLNY
OSOBLIWOŚCI

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Bożonarodzeniowe drzewko

znak niebios, a młode zielone
drzewko za symbol Chrystusa
i chrześcijaństwa. 
Współczesna choinka, przybrana
świeczkami i innymi ozdobami
pojawiła się najwcześniej na
ziemiach niemieckich,
najprawdopodobniej w Alzacji.
Tam właśnie zwyczaj polegający
na wnoszeniu do domu wiecznie
zielonej gałęzi i wieszaniu jej przy
suficie został zastąpiony

w XV lub XVI wieku stojącym
drzewkiem wigilijnym. Faktem jest,
iż na jednym z miedziorytów
malarza i grafika Łukasza Cranacha
Starszego (zm. w 1553 r.),
w bliskości żłóbka
bożonarodzeniowego można
rozpoznać drzewko jodłowe
ozdobione gwiazdą i świeczkami.
Dowodzi to, iż na pewno zwyczaj
strojenia na święta choinki
sięga XVI wieku. 

Jednym z symbolów najbardziej
kojarzących się z Wigilią i Świętami
Bożego Narodzenia jest choinka.
Stawiamy ją w domu i ślicznie
przystrajamy, a zapach jej zielonych
igieł powoduje, że budzą się w nas
obrazy z dzieciństwa, wracają
zapachy pysznych ciast i potraw,
słyszymy melodie śpiewanych
kiedyś kolęd i słowa życzeń bliskich,
których już nie ma pośród nas...
Dziś, nawet w przybliżony sposób
nie można określić, od kiedy iglaste,
wiecznie zielone drzewko stało się
symbolem świąt. Wiadomo
natomiast, że w wielu różnych
kręgach kulturowych i religijnych
drzewo, zwłaszcza iglaste, było i jest
symbolem życia, odradzania się
i trwania. Pierwszą wzmiankę
o choince, jako symbolu
bożonarodzeniowym, znaleźć można
w życiorysie św. Bonifacego.
W VII wieku ten brytyjski zakonnik
nawracając na chrześcijaństwo
pogańskich Franków, kazał ściąć
olbrzymi dąb, któremu oddawali oni
cześć. Upadający dąb zniszczył
wszystkie pobliskie drzewa oprócz
małej sosenki. Święty uznał to za
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W Polsce zwyczaj ten do
przełomu XVIII – XIX wieku nie był
znany, aczkolwiek miał swoje
odpowiedniki w różnych regionach
naszego kraju. Podczas świąt
wnętrza przyozdabiano wtedy
zielonymi gałązkami i innymi
elementami roślinnymi splatanymi
w wieńce i girlandy. W wieczór
wigilijny pod obrusy wkładano siano,
jako symbol ubóstwa Jezusa. 
Często sianem zaścielano też
podłogi. W rogu pomieszczenia
stawiano snop zboża, jako symbol
dostatku i przyszłego urodzaju. 
W czasach dzisiejszych choinka jest
odwzorowaniem rajskiego drzewa –
„drzewa życia”, biblijnego drzewa
wiadomości dobra i zła, pod którym
rozpoczęła się historia ludzkości.
Żywe, zielone drzewo jodłowe ma
symbolizować Chrystusa – źródło
wszelkiego życia. Choinkę wnosi się
do domu w dniu, w którym
wspominamy pierwszych ludzi –
Adama i Ewę. Nie może zabraknąć
na niej jabłek, bo właśnie te owoce
były na owym biblijnym drzewie.
Narodziny Jezusa, odkupiciela
pierworodnego grzechu sprawiały,
że owoc ten symbolicznie zawsze
powracał na drzewo życia. Jabłko
symbolizuje też urodę, zdrowie
i czerstwość do późnej starości. 
Wśród iglastych gałązek wiją się

do ludzi. Mają także chronić dom od
demonów i ludzkiej nieżyczliwości.
Aniołki – to opiekunowie domu.
Dzwonki zaś oznaczają dobre
nowiny i radosne wydarzenia
w rodzinie. 
Choinkę ubiera się w kolorowe
bombki oraz piernikowe figurki ludzi
i zwierząt mające zapewnić dostatek
na przyszły rok. Na gałązkach
wiesza się też orzechy zawijane
w złotko, które zapewniają dobrobyt
i siły witalne domownikom, a także
opłatki mające umocnić miłość,
zgodę i harmonię w rodzinie. 
A ubiera się choinkę dopiero
w wieczór wigilijny. Aby jednak
zapalić świeczki, trzeba poczekać
na pojawienie się na niebie
pierwszej gwiazdy. Tak ustrojone
drzewko powinno stać w domu
do Trzech Króli.

Choinkę wnosi
się do domu

w dniu,
w którym

wspominamy
pierwszych ludzi

– Adama i Ewę.
Nie może

zabraknąć na
niej jabłek, bo

właśnie te
owoce były na

owym biblijnym
drzewie

łańcuchy – lekkie, słomkowe,
bibułkowe, to pamiątka po wężu
kusicielu. Pętają one choinkę jak
niewolnicę, przypominając, że cały
ludzki ród znajduje się w niewoli
grzechu, ale mają też wzmacniać
rodzinne więzi. Gwiazda na szczycie
drzewka symbolizuje gwiazdę
betlejemską, która wiodła Trzech
Króli do Dzieciątka Jezus. Ma też
wskazywać drogę i pomagać
w powrocie członkom rodziny
przebywającym poza domem.
Gorejące na gałązkach świeczki,
które wprowadził Martin Luter,
symbolizują światło Chrystusa. To
jakby okruchy ognia, który dawniej
płonął w izbie przez całą noc
wigilijną, aby przychodzące na ten
czas dusze przodków mogły się
ogrzać. Dzisiaj przypominają one
o nigdy nie gasnącej Bożej miłości

Choinka według Feng shui
Propagatorzy starochińskiej sztuki aranżacji

przestrzeni zalecają zawieszenie na choince

drobnych przedmiotów, np. dzwoneczka lub

szklanego paciorka, które później można umieścić

w swoim pokoju na resztę roku. Będą służyć

wspomaganiu harmonii, zdrowia i pomyślności przez

wzmocnienie przepływu dobroczynnej energii. Staną

się nie tylko ozdobą, ale i naładują się szczególną

mocą związaną z drzewkiem, które obdarzamy

uczuciem, i w którym skupia się najbardziej

pozytywna energia świątecznych dni. 

Im więcej czasu i serca włożymy w strojenie choinki,

tym więcej łask od losu doznamy przez cały

następny rok. Warto o tym wszystkim pamiętać

strojąc swoje świąteczne drzewko. 
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet 16v ACTUAL 75KM 5D 43.767 1248 165 4,1 5

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 ACTIVE 69KM 3D 34.842 1242 156 5,2 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 39.942 1368 165 5,7 5
1.2 ACTIVE 69KM 5D 36.117 1242 156 5,2 5
1.4 ACTIVE 77KM 5D 36.967 1368 165 5,7 5
1.4 ACTIVE DUALOGIC 77KM 5D 41.217 1368 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM 5D 45.042 1248 165 4,1 5
1.4 DYNAMIC 77KM 5D 41.217 1368 165 5,7 5
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D 45.467 1368 165 5,4 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 105KM 5D 47.167 1368 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 5D 49.292 1248 165 4,1 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 5D 50.992 1248 178 4,2 5
1.3 Multijet 16v DYN. DUALOGIC 95KM 5D 55.242 1248 175 4,1 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 36.550 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 43.350 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 48.450 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 52.700 1248 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 50.150 1368 182 6,1 4
0.9 SGE S&S TWINAIR 85KM 43.350 875 173 4,1 4
0.9 SGE S&S TWINAIR PLUS 85KM 48.450 875 173 4,1 4
1.2 BY GUCCI 69KM 56.100 1242 160 5,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 52.700 1242 160 5,1 4
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM 57.800 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.050 1248 18O 3,9 4
1.2 BY GUCCI 69KM 65.450 1242 160 5,1 4

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 40.367 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v AC TI VE 75KM 48.017 1248 155 4,3 5
1.4 DYNAMIC 73KM 45.467 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 53.117 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 54.817 1248 170 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM 56.517 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM 58.217 1248 170 4,3 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 ACTUAL ECO 69KM 29.742 1242 162 4,9 4/5
1.2 DYNAMIC ECO 69KM 34.842 1242 162 4,9 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 37.392 1248 165 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16V 95KM 49.887 1368 161 7,2 5
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM 60.342 1598 164 5,2 5
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 90KM 59.492 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 16V 95KM 53.287 1368 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM 63.742 1598 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-JET 16V 120KM NAT. POWER 71.987 1368 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM DUALOGIC 67.142 1598 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM 62.892 1598 158 5,2 5
EMOTION 1.4 16V 95KM 57.537 1368 161 7,2 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM 67.992 1598 164 5,2 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM 72.242 1956 179 5,7 5

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 AC TI VE 77KM 35.692 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM 39.942 1368 165 6,3 5

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
URBAN 2.0 Multijet 140KM 4x2 97.742 1956 180 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet 170KM 4x2 102.842 1956 195 6,4 5/7

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 16v AC TI VE 90KM 43.342 1368 179 6,3 5
1.6 Multijet 16v AC TI VE 105KM 53.542 1598 187 4,9 5
1.4 16v DY NA MIC 90KM 45.892 1368 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM 50.992 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM 56.092 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 105KM 56.092 1598 187 4,9 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 120KM 56.942 1598 195 4,7 5
1.6 Multijet 16vDYNAMIC DUALOGIC 120KM 61.192 1598 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v EMOTION 120KM 58.642 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM 63.742 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EMOTION 120KM 64.592 1598 195 4,7 5
2.0 Multijet 16v EMOTION 165KM 67.142 1956 215 5,3 5
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM 63.742 1368 204 5,7 5
2.0 Multijet 16v SPORT 165KM 67.142 1956 215 5,3 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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. km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4X4 120KM 50.992 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 62.892 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM 50.142 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM 55.242 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 67.142 1956 180 6,6 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
** tylko auta ze stocku
DPF - filtr cząstek stałych (dla silników diesla)

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici



RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8V 69 KM SILVER 38.165 1242 163 4,9 4 
1.2 8V 69 KM GOLD 41.565 1242 163 4,9 4 
0.9 85 KM GOLD 45.815 875 176 4,2 4 
1.3 JTD 95 KM GOLD 50.915 1248 183 3,8 4 
0.9 85 KM GOLD MTA 49.215 875 176 4,2 4 
1.2 8V 69 KM PLATINUM 46.665 1242 163 4,9 4 
0.9 85 KM PLATINUM 50.915 875 176 4,2 4 
1.3 JTD 95 KM PLATINUM 56.015 1248 183 3,8 4 
0.9 85 KM PLATINUM MTA 54.315 875 176 4,2 4 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 95.965 1750 233 8,3 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 90.865 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS 99.365 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 95.115 1956 216 5,5 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465 1750 233 8,3 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615 1956 216 5,5 5

WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTINCTIVE 64.515 1368 207 5,5 4/5
1.3 JTDM S&S 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 180 4,3 4/5
1.6 JTDM S&S 120KM DISTINCTIVE 63.665 1598 198 4,8 4/5
1.4TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE NEW 73.015 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 0

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 Turbojet E5 16v STEEL 120KM 58.642 1368 195 6,3 5 
1.6 Multijet E5 16v STEEL 105KM 63.742 1598 186 4,6 5
1.4 Turbojet E5 16v SILVER 120KM 65.442 1368 195 6,3 5 
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 140KM 68.842 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16v SILVER 105KM 70.542 1598 186 4,6 5
1.6 Multijet E5 16v SILVER 120KM 73.942 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet SELELECTRONIC E5 16v SILVER120KM 77.342 1598 194 4,6 5
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 140KM 73.942 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16v GOLD 120KM 79.042 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet SELELECTRONIC E5 16v GOLD120KM 82.442 1598 194 4,6 5
2.0 Multijet E5 16v GOLD 165KM 84.915 1956 214 5,1 5
1.8 Turbojet SPORTRONIC  E5 16v PLATINUM 200KM 107.942 1742 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet E5 16v PLATINUM 190KM 107.942 1910 222 5,7 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
SELECTRONIC - zautomatyzowana skrzynia biegów; SPORTRONIC - automatyczna skrzynia biegów

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 16v S&S GOLD 95KM 51.765 1368 175 6,0 5
1.3 Multijet 16v S&S GOLD 95KM 59.415 1248 173 4,3 5
1.4 16v MTA S&S 5th AVENUE 95KM 61.115 1368 175 6,0 5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE S&S 66.215 1368 195 6,4 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S 71.315 1368 218 5,8 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S TCT 78.115 1368 218 5,2 5
1.6 JTDM 16v 105KM DISTINCTIVE S&S 74.715 1598 185 4,4 5
2.0 JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE S&S 79.815 1598 205 4,5 5
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE S&S 81.515 1956 218 4,7 5
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE S&S TCT 88.315 1956 218 4,5 5
1750 TBi 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.865 1742 242 7,6 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 90.865 1750 235 8,1 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 84.915 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS 94.265 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 90.015 1956 218 5,4 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 99.365 1750 235 8,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515 1956 218 5,4 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego      ** tylko auta ze stocku



JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 178.500
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 208.675

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 120.522
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 123.242
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 136.425
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 148.087

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 107.772
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 110.492
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 123.675
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 135.337

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.0L DVVT 16V M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 70.125
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 78.115
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 98.600
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 106.250

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

65

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

JEEP PATRIOT
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 95.200
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 102.850

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4424/1808/1712

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

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

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

W listopadzie obchodzone są Dni
Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża. Co roku w tym czasie
Koło PCK i Klub HDK przy Fiat Auto Poland
w Tychach organizują uroczyste spotkanie,
które w tym roku miało miejsce 11 listopada. 
Obchody to doskonała okazja do
przedstawienia sprawozdania z rocznej
działalności koła, ale przede wszystkim
podziękowania krwiodawcom za ten piękny
gest, jakim jest honorowe oddawanie krwi po
to, aby chorzy czuli się bezpiecznie i by
wiedzieli, że ich życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo. Spotkanie jest również
okazją do nadania wyróżniającym się
członkom organizacji odznaczeń za
długoletnie honorowe oddawanie krwi.
A ofiarnych krwiodawców w Fiat Auto Poland
i spółkach Grupy Fiat nie brakuje. W tym roku
Kapituła Odznaki Honorowej PCK przy
Zarządzie Głównym tej organizacji za wybitne
zasługi w pracy na rzecz PCK oraz
w propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa
wyróżniła Odznaką Honorową PCK III stopnia
Pawła Bojczuka, a odznaką IV stopnia
Zbigniewa Kierasa. Śląska Okręgowa Rada
HDK-PCK w Katowicach po oddaniu
honorowo 18 litrów krwi odznaką Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi wyróżniła Kazimierza
Wojtiuka, po oddaniu 12 litrów krwi Daniela
Kidonia i Sylwestra Podpłońskiego, a po
oddaniu honorowo 6 litrów krwi Krzysztofa
Marczaka, Pawła Lisiewicza, Kamila Kuzię,
Dariusza Drozdka i Łukasza Sobola. Za duży
wkład pracy w działalność organizacji prezes
koła PCK i klubu HDK wyróżnił także
upominkiem Leszka Prałata, Zbigniewa
Kierasa, Włodzimierza Erlinga, Zbigniewa
Kufelina, Krzysztofa Stachowicza i Andrzeja
Czerniaka, a za propagowanie honorowego
krwiodawstwa poprzez udział w imprezach
rekreacyjnych koła Małgorzatę Harężę, 
Ewę Tomes, Piotra Tomesa, Zdzisławę Syrek,
Elżbietę Jędryczko, Jerzego Sitko, 
Jana Drobca i Mariana Dudka. 
Na uroczystość przybyli także zaproszeni
goście, m. in. władze Krajowej i Śląskiej Rady

HDK-PCK, przedstawiciele Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, dyrekcji
Fiat Auto Poland oraz związków zawodowych
przy zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach,
a także prezesi klubów HDK-PCK
działających na terenie miasta Tychy
i jego okolic.

Na zakończenie warto jeszcze dodać,
że jeden z krwiodawców, Leszek Prałat,
został wyróżniony przez Ministra Zdrowia
odznaczeniem Honorowy Dawca Krwi
„Zasłużony dla zdrowia narodu”. Uroczyste
wręczenie nastąpi 9 grudnia podczas
Akademii zorganizowanej przez Śląską
Okręgową Radę HDK-PCK w Katowicach.

Andrzej Lis, prezes koła PCK i klubu HDK przy
Fiat Auto Poland w Tychach

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Dni Honorowych Dawców Krwi

Na zdjęciach: Wiceprzewodniczący Krajowej
Rady HDK-PCK i jednocześnie
przewodniczący Śląskiej Rady HDK-PCK
Stefan Kurdek odznacza Sylwestra
Podpłońskiego, w tle Kazimierz Wojtiuk.
Poniżej: 
Andrzej Lis wręcza Łukaszowi Sobolowi
legitymację HDK, obok Dariusz Drozdek.



Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

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

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

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

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz´Êciami zamiennymi

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Emanuele Lorenzin

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

produkcja silników do samochodów

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

us∏ugi bankowe

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

leasing samochodów

stan na 31 paêdziernika 2011 r.

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarzàdu: Bronisław Bartosik

zarzàdzanie i utrzymanie nieruchomoÊci

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

16. Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o. 

17. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



NA ZIMĘ GOTOWY, START!

ALFA ROMEO GIULIETTA. 
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW ALFA TCT W CENIE SKRZYNI MANUALNEJ. 
OSZCZĘDZASZ AŻ 8 000 ZŁ*.

Odkryj unikalny system D.N.A. z funkcją All Weather – sprawdza się bez względu na warunki panujące na drodze.

*    Dotyczy wersji Disttinctive nie objętej promocją.

D.N.A. Jeden ruch wystarczy, by dostosować 
dynamikę prowadzenia pojazdu do własnych 
preferencji. Masz do wyboru tryby Dynamic, 
Normal i All Weather.

All Weather Wyprzedź zimę! Sprawdź, 
jak doskonale Alfa Romeo Giulietta radzi 
sobie z utrzymaniem przycze pności nawet 
w naj trudniejszych warunkach drogowych.

ALFA TCT to innowacyjna skrzynia 
biegów z podwójnym sprzęgłem, która
zapewnia szybszą i łatwiejszą zmianę 
biegów bez utraty mocy.

Alfa Romeo Giulietta najbezpieczniejszym 
samochodem kompaktowym według Euro NCAP.

B E Z  S E R C A  B Y L I B Y Ś M Y  J E D Y N I E  M A S Z Y N A M I

Jestem Giulietta. Zanim o mnie powiesz,
SPRAWDŹ MNIE

www.alfaromeo.pl

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42
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