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FIRMA
NAGRODY FIATA

We arethe champions 
Ich atutem jest młodość, umiejętności
i ambicja. Nie boją się wyzwań
i z determinacją dążą do celu, jakim jest
zdobycie wiedzy i odniesienie sukcesów
w nauce. Za ten trud i pracę zostali
nagrodzeni przez spółki Fiata w Polsce.

Mirosława Malich; 
fot: I. Kaźmierczak, 

Satiz Poland
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Sło wa jed ne go z naj więk -
szych prze bo jów bry tyj -
skiej gru py Qu een „We

are the Cham pions” chy ba naj -
peł niej okre śla ją mło dych lu dzi,
dzie ci pra cow ni ków Gru py Fiat,
Fiat In du strial i Jo int Ven tu res
w Pol sce, któ rzy 25 li sto pa da br.
otrzy ma li na gro dy Fia ta za do bre
wy ni ki w na uce. Wszy scy na gro -
dze ni, przy by li do Sa li Re du to wej
w bu dyn ku „Pod Or łem” w Biel -
sku -Bia łej, mo gą śmia ło o so bie
po wie dzieć „Je ste śmy czem pio -
na mi”. Wszyst kich bo wiem łą czy
jed no ma rze nie – być do brym
i do ce nio nym. Dla te go pio sen kę
Fred die go Mer cu ry’ego, wy ko -
na ną bra wu ro wo po uro czy sto -
ści przez ze spół Avo ca do, fi na li -
stów pro gra mu X Fac tor, moż na
uznać za ro dzaj hoł du dla wy róż -
nio nych i wy raz uzna nia za ich
ciężką pra cę. 
O uzna niu mło dych za umie jęt -
no ści oraz o tru dzie wy cho waw -
czym, ja ki po nie śli ro dzi ce lau re -
atów, pra cow ni cy spół ek Fia ta
w Pol sce, mó wił w swo im li ście
do ze bra nych En ri co Pa vo ni.
Pre zes Fiat Pol ska nie mógł
oso bi ście uczest ni czyć w uro -
czy sto ści, ale je go sło wa i gra tu -
la cje od czy ta ne przez rzecz ni ka
Fiat Au to Po land Bo gu sła wa
Cie śla ra, by ły do wo dem wa gi,
ja ką Fiat przy wią zu je do in we -
sto wa nia w mło dych lu dzi, w ich
roz wój i pro mo wa nie na uki.
„Zdo by wa jąc wy róż nie nie w na -
uce przy spo rzy li ście za szczy tu
so bie i ro dzi com. Ten laur
świad czy, że przy go to wu je cie
się naj le piej jak to moż li we do
wkro cze nia w świat za wo do wy
– nie któ rzy z was już nie ba wem,
in ni do pie ro za kil ka lat. Dzi siaj
jest wa sze świę to, a my je ste -
śmy tu z wa mi, aby je uczcić.
/…/ Uro czy stość jest świa dec -
twem te go, że mi sją Fia ta jest
nie tyl ko roz wój i two rze nie war -
to ści po przez do star cza nie no -
wa tor skich wy ro bów i usług,
lecz tak że kształ to wa nie kul tu ry
pro wa dze nia biz ne su ze świa -

do mo ścią, iż trwa ły roz wój
i wzrost zy sków jest czymś am -
bit nym i od waż nym tyl ko
w zrów no wa żo nej for mie. /…/
Za chę cam was, dro ga mło dzie -
ży, do kon ty nu owa nia ob ra nej
przez was dro gi. Za le ty, któ re
dziś owo cu ją przy zna niem wy -
róż nień za osią gnię cia w na uce,
w przy szło ści uto ru ją wam szlak
w świe cie za wo do wym. Dzię ki
nim za gwa ran tu je cie so bie po -
zy cję spo łecz ną i za wo do wą
oraz wes prze cie swój kraj
w roz wo ju. Uwa ża my, że im le -
piej bę dzie przy go to wa ne spo łe -
czeń stwo i wyż szy po ziom je go
edu ka cji, tym więk sze bę dą ko -
rzy ści tak że dla biz ne su” – pi sał
En ri co Pa vo ni.
W od by wa ją cej się w tym ro -
ku XVI edy cji kon kur su zgło szo -

no 226 wnio sków, na gro dy
przy zna no 179 lau re atom, któ -
rzy speł ni li wy mo gi re gu la mi no -
we, spo śród któ rych 45 osób
otrzy ma ło na gro dę w ka te go rii
świa dectw ma tu ral nych, 39
w ka te go rii li cen cja ta lub in ży nie -
ra, 71 w ka te go rii ma gi stra lub
le ka rza oraz 24 w ka te go rii stu -
diów uzu peł nia ją cych. Wa run -
kiem ubie ga nia się o na gro dę
w ka te go rii świa dectw ma tu ral -
nych by ło uzy ska nie na świa -
dec twie ukoń cze nia szko ły śred -
niej ocen z przed mio tów obo -
wiąz ko wych nie niż szej niż 4,5
oraz uzy ska nie z czę ści pi sem -
nej eg za mi nu ma tu ral ne go śred -
niej ocen po wy żej śred niej kra jo -
wej. W przy pad ku stu diów li cen -
cjac kich wa run kiem ubie ga nia
się o na gro dę by ło uzy ska nie
oce ny nie niż szej niż bar dzo do -
bra (5) na dy plo mie ukoń cze nia
szko ły wyż szej, na to miast
w przy pad ku stu diów in ży nier -
skich, ma gi ster skich oraz me -
dycz nych uzy ska nie oce ny nie
niż szej niż do bra (4). 
„Ini cja ty wa Fia ta jest cen na i wy -
jąt ko wa – mó wił dzię ku jąc
w imie niu na gro dzo nych Ar tur
Si tek. – Kie dy po wie dzia łem
o na gro dzie ko le gom ze stu -
diów, by li zdzi wie ni, że ta ki pro -

Dyrektor
Personelu FAP,
Andrzej Piętka
i Śląski Kurator
Oświaty
Stanisław Faber
wręczają
nagrodę jednej
z laureatek.
Poniżej:
koncert zespołu
„Avocado”
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gram dzia ła. To po ka zu je, że ini -
cja ty wa Fia ta jest tym cen niej -
sza, że uni ka to wa. Mam na dzie -
ję, że kon kurs bę dzie ist niał jesz -
cze przez dłu gie la ta nie tyl ko
ja ko na gro da za do bre wy ni ki
w na uce, ale rów nież ja ko jed na
z mo ty wa cji do te go, by by ły
one jak naj lep sze”.
Spo ty ka nie tra dy cyj nie za koń -
czy ło wspól ne zdję cie na gro dzo -
nych, przed sta wi cie li spół ek Fia -
ta i za pro szo nych na tę uro czy -
stość licz nie przy by łych go ści.

THE CHAM PIONS 
Mar ty na Ja nusz – ta to pra cu je

w Fiat Au to Po land 

„Je stem te go rocz ną ma tu rzyst -
ką Li ceum Ogól no kształ cą cego
im. Ste fa na Że rom skie go w Biel -
sku -Bia łej. Obec nie stu diu ję pra -
wo na uni wer sy te cie we Wro cła -
wiu – zno wu mam więc spo ro
na uki, bo jest to kie ru nek wy ma -
ga ją cy pra co wi to ści oraz su -
mien no ści i ta kie mu si być rów -
nież mo je po dej ście. Do brze, że
na le żę do lu dzi, któ rzy lu bią wy -
ty czać so bie am bit ne ce le. Lu -
bię mieć sa tys fak cję z te go, co
ro bię i my ślę, że w przy szło ści
przy nie sie mi to efek ty. Oczy wi -
ście za an ga żo wa nie nie ozna -
cza, że po świę cam się tyl ko na -
uce. Za wsze jesz cze znaj du ję
czas na upra wia nie spor tu –
idzie zi ma, więc te raz bę dę jeź -
dzić na nar tach i na łyż wach.
Na gro dę na ra zie wpła cę na lo -
ka tę, a po tem na pew no do brze
ją spo żyt ku ję. My ślę o wy jeź dzie
do Sta nów Zjed no czo nych w ra -
mach pro gra mu „Work and tra -

vel” – dzię ki te mu wy róż nie niu
bę dzie mi ła twiej zre ali zo wać ten
plan. Moż na więc po wie dzieć,
że otrzy ma ną dziś na gro dę prze -
zna czę na na ukę, czy li na dal sze
szli fo wa nie ję zy ka an giel skie go,
któ ry bar dzo lu bię”. 

To masz Ba nach, syn pra cow ni cy

Au to mo ti ve Li gh ting

„Zo sta łem na gro dzo ny za ma gi -
stra in ży nie ra na kie run ku me -
cha ni ka i bu do wa ma szyn
o spe cjal no ści tech no lo gie spa -

wal ni cze w Po li tech ni ce Ślą skiej
w Gli wi cach. Stu dio wa nie na
tym kie run ku by ło bar dzo in te re -
su ją ce. Mie li śmy cie ka we za ję cia
i la bo ra to ria, dla te go na uka by ła
przy jem no ścią. A po skoń cze niu
stu diów, co waż ne, uda ło mi się
zna leźć pra cę w swo im za wo -
dzie i na by wać do świad cze nia
z tej dzie dzi ny – spra wu ję nad -
zór spa wal ni czy nad pra cow ni -
ka mi i nad wpro wa dza ny mi
tech no lo gia mi. Je stem bar dzo
z tej pra cy za do wo lo ny. Na gro -
dę za mie rzam prze zna czyć na
stu dia po dy plo mo we lub na kur -
sy, by roz wi jać się w tym kie run -
ku. Mo że część prze zna czę też
na swo je za in te re so wa nia – wy -
ciecz ki po gó rach i mo to ry za cję.
Z otrzy ma nia na gro dy cie szę
tak że z in ne go po wo du – do -
rów na łem star sze mu bra tu, któ -
ry od bie rał tę na gro dę 2 la ta te -
mu. Oczy wi ście przy stę pu jąc do
eg za mi nów nie my śla łem o ry -
wa li za cji z bra tem, ani też o na -
gro dzie. Chcia łem jak naj le piej
zdać eg za min, a po nie waż lu bię
tę dzie dzi nę, przy kła da nie się do

na uki nie spra wia ło mi więk -
szych pro ble mów. To, że zo sta -
li śmy obo je na gro dze ni to do -
dat ko wa ra dość”. 

Magdalena Ćwikła – córka

pracownicy Fiat Services 

„Na gro dę otrzy ma łam za ty tuł
ma gi stra na kie run ku pe da go-
gi ka spo łecz no -opie kuń cza
w Uni wer sy te cie Pe da go gicz -
nym w Kra ko wie. Cie szę się, że
obec nie mo gę re ali zo wać się
w tym za wo dzie, po nie waż je -
stem dy rek to rem pry wat ne go
przed szko la pod Kra ko wem.
Wcze śniej obro ni łam li cen cjat
z oli go fre no pe da go gi ki (pe da go -
gi ka spe cjal na) w Ko le gium Na -
uczy ciel skim w Biel sku -Bia łej.
Obec nie stu diu ję na kie run ku
po dy plo mo wym pe da go gi kę
przed szkol ną i wcze snosz kol ną.
Wszyst kie te kie run ki zwią za ne
są z pra cą z dzieć mi. Już bo -
wiem stu diu jąc na pe da go gi ce
spe cjal nej, któ ra zwią za na by ła
z pra cą z dzieć mi o spe cjal nych
po trze bach edu ka cyj nych,
chcia łam po sze rzyć swo ją wie -
dzę o pra cę z dzieć mi na po zio -
mie klas 1-3 oraz przed szko la.
Po wo li więc re ali zu ję swo je za -
mie rze nia. Ale to nie zna czy, że
nie mam in nych za in te re so wań –
lu bię sport, mu zy kę i po dró że.
Nie mniej, pie nię dzy z na gro dy
nie prze zna czę na przy jem no ści,
tyl ko na dal szą na ukę, a kon -
kret nie na stu dia lo go pe dycz ne.
Chcę bo wiem zdo by wać jak
naj wię cej wie dzy, by po ma gać
dzie ciom i móc się re ali zo wać”.

Ewe li na Gem bic ka, 

cór ka pra cow ni ka CNH

„Ukoń czy łam stu dia ma gi ster -
skie na Wy dzia le Pe da go gi ki
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu. Je stem na -
uczy cie lem przed szkol nym,
uczę ma łe dzie ci. Oprócz te go
je stem tre ner ką fit nes su. Wy róż -
nio na zo sta łam po raz dru gi, po -
nie waż dwa la ta te mu otrzy ma -
łam na gro dę za obro nę li cen cja -

Od lewej:
Mar ty na Ja nusz,
To masz Ba nach
i Magdalena
Ćwikła
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tu. Mo je do bre wy ni ki, za rów no
na li cen cja cie, jak i stu diach ma -
gi ster skich, za pew ne wy ni ka ją
z te go, że stu dia w tym kie run ku
spra wia ją mi du żą przy jem ność
i dla te go du żo ła twiej by ło mi
przy swa jać ten ma te riał. Z dru -
giej stro ny, ini cja ty wa ta wpły wa
też na wzrost mo ty wa cji. Wiel kie
prze ży cia, ja kie to wa rzy szą nam
pod czas tej im pre zy, są re kom -
pen sa tą za wło żo ny trud. Po za
tym, dzię ki tej uro czy sto ści mo -
głam wspól nie spę dzić czas
z ta tą, bo jest nie zbyt wie le oka -
zji, by móc gdzieś ra zem wy jeż -
dżać. Ze wzglę du na od le głość
z Płoc ka przy jeż dża my do Biel -
ska z jed no dnio wym wy prze -
dze niem i przy ogni sku or ga ni -
zo wa nym przez CNH mo że my
spę dzić czas z ro dzi ca mi oraz
przed sta wi cie la mi fir my. Moż na
wiec po wie dzieć, że dzię ki tej
ini cja ty wie zy sku je my na kil ku
płasz czy znach – zdo by wa my
wie dzę, je ste śmy na gro dze ni fi -
nan so wo, a na do da tek spę dza -
my mi łe chwi le. Dla te go war to
się uczyć. I bar dzo się rów nież
cie szę, że dzię ki tej na gro dzie
bę dę mo gła wy je chać na mo je
uko cha ne nar ty”. 

Ma ciej Sob czyk – syn pra cow ni ka

Fiat Au to Po land

„Stu dio wa łem Ochro nę Śro do -
wi ska na Wy dzia le Na uk o Zie mi
Uni wer sy te tu Ślą skie go w So -
snow cu, a mo ja pra ca ma gi ster -
ska do ty czy ła ener ge ty ki ato mo -
wej. By ła to jed na z pierw szych
prac w Pol sce na ten te mat
i zwią za na by ła z sor ben ta mi ra -
dio nu kli dów w od pa dach pro -
mie nio twór czych. Te mat do syć
skom pli ko wa ny, ale i za kres ma -
te ria łu roz le gły, bo jest po łą cze -
niem ma te ma ty ki, fi zy ki i wszyst -
kich na uk przy rod ni czych. Mu -
szę przy znać, że ca ły pierw szy
rok po świę ci łem na zro zu mie nie
te go za gad nie nia, do pie ro na
dru gim ro ku za czą łem pi sać
pra cę i mo głem się sku pić na
prze my śle niach oraz po my słach

zwią za nych z tym te ma tem.
Pra ca ma gi ster ska bo wiem nie
ty le zwią za na by ła z mo imi przy -
szło ścio wy mi pla na mi za wo do -
wy mi, co ze speł nie niem pa sji.
W przy szło ści chciał bym pra co -
wać w ochro nie śro do wi ska.
Mo im ma rze niem jest zo sta nie
au dy to rem zin te gro wa nych sys -
te mów za rzą dza nia. Po czy ni łem

już w tym kie run ku pew ne kro ki
– je stem au dy to rem sys te mu
za rzą dza nia śro do wi skiem, ale
chciał bym to po łą czyć z sys te -
mem za rzą dza nia ja ko ścią, bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.
Po za ochro ną śro do wi ska
i ener ge ty ką ato mo wą pa sjo nu -
ję się spor tem ro we ro wym, sam
skła dam ro we ry, ko lek cjo nu ję
czę ści. I na pew no na ro wer zo -
sta nie prze zna czo na część
z otrzy ma nej na gro dy”.

Ewa Urban, cór ka pra cow ni ka

Tek sid Iron Po land

„Zo sta łam na gro dzo na za pra cę
li cen cjac ką z ko sme to lo gii w Be -
skidz kiej Wyż szej Szko le Umie -
jęt no ści w Żyw cu. Bar dzo się

cie szę z otrzy ma nej na gro dy, bo
bar dzo mi się przy da. Cze ka
mnie w naj bliż szym cza sie spo -
ro wy dat ków. Część pie nię dzy
na pew no wy dam na bu do wę
mo je go do mu, któ ry już po wo li
koń czę. Mo że też część na gro -
dy prze zna czę w przy szło ści na
swo je stu dio ko sme tycz ne, po -
nie waż na ra zie nie pra cu ję

w swo im za wo dzie. W bran ży
cu kier ni czej, w któ rej je stem
obec nie za trud nio na, zna la złam
się przez przy pa dek. Chcia łam
po pro stu za ro bić na na ukę i zo -
sta łam. W przy szło ści za mie -
rzam jed nak sku pić się na ko -
sme to lo gii. Po za koń cze niu bu -
do wy do mu po my ślę, by zro bić
ja kieś do dat ko we kur sy w swo -
im za wo dzie i otwo rzyć swój ga -
bi net”.

Ar tur Si tek, syn pra cow ni ka 

Fiat Au to Po land

„Zdo by łem ty tuł ma gi stra psy -
cho lo gii w Uni wer sy te cie Ślą -
skim, a do kład niej psy cho lo gii
są do wej. Za wsze chcia łem zo -
stać po li cjan tem, dla te go po wo li
re ali zu ję swo je ma rze nia. Nie -
daw no skoń czy łem szko łę po li -
cyj ną i za czą łem pra cę w tym
za wo dzie. Wpraw dzie na ra zie
je stem po li cjan tem w służ bie pa -
tro lo wej, ale mam na dzie ję, że
uda mi się roz wi jać w po li cji i że
mo je wy kształ ce nie mi w tym
po mo że. Psy cho lo gia bar dzo
przy da je się w tym za wo dzie,
po nie waż pod czas służ by czę -
sto wcho dzi się w bli skie kon -
tak ty z ludź mi. A z czło wie kiem
moż na wię cej za ła twić roz mo -

Od lewej:
Ewelina

Gembicka, 
Maciej Sobczyk 

i Ewa Urban. 
Poniżej:

Artur Sitek
z narzeczoną
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wą, niż sto su jąc ja kie kol wiek in -
ne środ ki. 
Kie ru nek stu diów i obec na pra -
ca wy ni ka chy ba z mo ich dzie -
cię cych ma rzeń. Mo że z te go
bio rą się tak że mo je oce ny. Na -
uka nie spra wia ła mi bo wiem
więk szych trud no ści, po nie waż
in te re so wał mnie ma te riał, któ re -
go się uczy łem, a te raz mam na -
dzie ję, że wie dza ta znaj dzie za -
sto so wa nie w pra cy, dzię ki cze -
mu zre ali zu ję swój cel. Po za
psy cho lo gią bar dzo lu bię gó ry,
a po nie waż je ste śmy dziś
w Biel sku, skąd już wi dać Be ski -
dy, dla te go po uro czy sto ści wy -
bie ra my się z na rze czo ną na
wy ciecz kę do Wi sły. Ka sia by ła
mo im Anio łem Stró żem pod -
czas pi sa nia pra cy dy plo mo wej.
Du żo jej za wdzię czam, dla te go
dzię ku jąc Gru pie Fiat w imie niu
na gro dzo nych za tę wspa nia łą
ini cja ty wę, po zwo li łem so bie
tak że na skie ro wa nie do niej kil -
ku słów po dzię ko wa nia. Wraz
z Ka sią roz glą da my się te raz za
miesz ka niem i część pie nię dzy
z otrzy ma nej dzi siaj na gro dy na
pew no prze zna czy my na je go
urzą dze nie”. 

An na Ku liń ska, 

cór ka pra cow ni ka CNH

„Stu dio wa łam tech no lo gię che -
micz ną w Po li tech ni ce War szaw -
skiej. Ze wzglę du na swo je wy -
kształ ce nie bar dzo chcia ła bym
pra co wać w pe tro che mii, tym

bar dziej że kie run ki
bio lo gicz no -che -
micz ne za wsze by ły
w krę gu mo ich za -
in te re so wań – już
od cza sów li ceum.
Bar dzo lu bię uczyć
się tych przed mio -
tów, a efek tem był
wy gra ny na olim pia -
dzie in deks na Po li -
tech ni kę War szaw -
ską. Po za na uką lu -
bię tak że czy tać
książ ki, pra ce
w ogro dzie, jaz dę
sa mo cho dem i kła -
dem. Te raz jed nak
chcia ła bym się sku -
pić głów nie na zna -
le zie niu pra cy. Na
ra zie jesz cze nie za -

sta na wia łam się na co prze zna -
czę swo ją na gro dę, mo że ku pię
coś do miesz ka nia, bo nie daw no
wy szłam za mąż – mąż zresz tą
po dob nie jak ta ta, pra cu je
w CNH. Mo że z czę ści na gro dy
za fun du ję nam ja kąś wy ciecz kę.
Na ra zie przede wszyst kim cie -
szę się z fak tu otrzy ma nia na gro -
dy. Świa do mość, że mo że my
zo stać do ce nie ni mo ty wu je do
na uki, do pra cy. No i cie szę się,
że ta to jest ze mnie dum ny. Po -
nie waż je stem je dy nacz ką, bar -
dzo za le ża ło mi na tym, by się
za kwa li fi ko wać do na gro dy, tym
bar dziej że wy ma ga nia by ły wy -
so kie. No, i uda ło się”.

Ma rek Du raj – syn pra cow ni ka

Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems 

„Otrzy ma łem na gro dę za obro -
nę li cen cja tu w Po li tech ni ce
Czę sto chow skiej, na kie run ku
za rzą dza nie, ze spe cja li za cją fi -
nan se i ban ko wość. Obec nie
kon ty nu uję stu dia ma gi ster skie
na tej sa mej uczel ni i na tej sa -
mej spe cja li za cji. Oprócz te go
ro bię jesz cze dru gi kie ru nek –
stu dia in ży nier skie za ocz ne ze
spe cja li za cją bez pie czeń stwo
i hi gie na pra cy. Pierw szy kie ru -
nek jest ra czej ogól ny, dru gi na -
to miast bar dziej kon kret ny. Dla -
te go w przy szło ści chciał bym
zna leźć pra cę zwią za ną z BHP.
Wy da je mi się, że po tym kie -
run ku są o wie le więk sze moż li -
wo ści. A skąd po mysł na dwie
spe cja li za cje? W pew nym sen -
sie ry nek zmu sza nas do te go,
by śmy by li bar dziej wszech -
stron ni, le piej wy edu ko wa ni, 
by śmy mie li szer szą wie dzę 
niż prze cięt na oso ba. Ale to
wca le niż zna czy, że ta kie po -
dej ście wy ma ga od nas cał ko -
wi te go po świę ca nia się na uce.
Trze ba choć tro chę cza su wy -
go spo da ro wać na przy jem no -
ści. I jest to moż li we przy do brej
or ga ni za cji. Wte dy star czy cza -
su i na na ukę, i na pra cę, i na
hob by. Mo ją pa sją są mo to cy -
kle, ale pie nią dze z na gro dy
prze zna czę jed nak na swój roz -
wój, na przy kład na kurs ję zy ka
wło skie go”. 

An na Ku liń ska

i Ma rek Du raj.

Poniżej:

grupowe

zdjęcie

laureatów

wraz

z przedstawici

elami spółek

Fiata

i zaproszonymi

gośćmi
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Świadectwo dojrzałości:  

KATARZYNA DZIEKAN
WIOLETTA BAJOREK
ALEKSANDRA BANET
SONIA BARGIEL
ADAM BOCHENEK
ANETA BOCHENEK
MAŁGORZATA BULA
MONIKA BYRSKA
LESZEK CARBOL
MARCELINA CIESZYŃSKA
IZABELA CIOSEK
DOMINIKA DĄBEK
MARTA DĄBEK
DAWID GARUS
DANIEL GIEREK
MARIUSZ GRYGIERCZYK
MAREK GWÓŹDŹ
ANNA JAKIMIEC
KAMILA JAKIMIEC
MICHALINA JAKUBOWSKA
MARTYNA JANUSZ
PRZEMYSŁAW JAROSIŃSKI
SANDRA JARYCH
PRZEMYSŁAW JĘDRZEJOWSKI
ADRIAN KŁUSEK
JUSTYNA KRAKOWIAK
SEBASTIAN KRYWULT
MAŁGORZATA KUMOROWSKA
DAWID MACURA
MAGDALENA MADEJ
MICHAŁ MALINOWSKI
MARTA MĄCZYŃSKA
MATEUSZ MIESZCZAK
KLAUDIA MISZCZYK
IGA NOWAK
SABINA NOWAK
JUSTYNA OSIERDA
MICHAŁ PIERÓG
MAGDALENA SŁOTWIŃSKA
KAMIL SORKA
DOMINIKA STRZELCZYK
MARTA SZUPLAK
SANDRA TOMASZEWSKA
MONIKA TUREK
KLAUDIA WOREK

Dyplom inżyniera 

i licencjata: 

ALEKSANDRA DAWCZYŃSKA
ALEKSANDRA BOMBAŁA
RAFAŁ BROMIRSKI
ŁUKASZ CZYGIER
MAREK DURAJ
MONIKA DWORZYŃSKA
KRZYSZTOF FANKIDEJSKI 
ELŻBIETA FILIPIAK
MONIKA GAŁKA
TOMASZ GAWOR
JOANNA GONCIARZ
WIOLETA HAPETA
BEATA ISKRZYCKA
ANNA JAGOSZ
MATEUSZ KAPUSTA
MATEUSZ KOZA
DAGMARA KUBRAK
BARBARA LASKOWSKA
KINGA LATACZ
SŁAWOMIR LEKI
MARTA LISZEWSKA
ŁUKASZ LITYŃSKI
KRZYSZTOF LULEK 
ANNA MACHOWSKA
DOROTA MYDLARZ
PATRYCJA PENCARSKA
MAREK PLINTA
MICHAŁ PUDŁO
MARIA RAŹNY
JUSTYNA SKIBA
AGNIESZKA STOLORZ
MATEUSZ SZAL
JUSTYNA SZELĄG
KRZYSZTOF SZLACHTOWSKI
EWA URBAN
RAFAŁ WACHOL
SABINA WIĄCEK
MACIEJ WRÓBEL
ŁUKASZ ZAJĄC

Dyplom magistra 

i lekarza: 

TOMASZ BANACH
MAŁGORZATA BACHNIAK
PAWEŁ BALCER

JUSTYNA BĄK
PAWEŁ BEDNARZ
BARTŁOMIEJ BIELSKI
JUSTYNA BIEŃKOWSKA
ANETA BONDEL
MONIKA CHILIŃSKA
MONIKA CIACH
DOROTA CURYŁO
MAGDALENA ĆWIKŁA
EDYTA DĄBROWSKA
NATALIA DOMINIEC
DOROTA DUDA
PAULINA DUDEK
KLAUDIA ELIASZ
PRZEMYSŁAW FAŁKOWSKI
ANNA FERFECKA
ALEKSANDRA GASIŃSKA
PRZEMYSŁAW GAWRON
EWELINA GEMBICKA
PIOTR GOŁĘBIEWSKI
ANNA GÓRNICKA
EWELINA GÓRSKA
ŁUKASZ GÓRSKI
MATEUSZ GREŃ
SYLWIA GRUCA
GABRIELA HANDZLIK-ORLIK
AGNIESZKA HAWRYŁECZKO
KRZYSZTOF JANKOWSKI
MAGDALENA KACHNIEWSKA
JERZY KAŁUŻA
MONIKA KAŁUŻA
RAFAŁ KANIA
URSZULA KAŹMIERCZAK
ANNA KAŹMIERCZAK
KATARZYNA KĘSOŃ
MARCIN KLUS
GRZEGORZ KOCZY
MONIKA KOLCZYŃSKA
EWELINA KOSTRZEWSKA
MAŁGORZATA KOSZKUL
SZYMON KOWALSKI
GRZEGORZ KÓZKA
MAGDALENA KRÓLCZYK
MAGDALENA KRZEMIEŃ
MAGDALENA KRZEMIEŃ
KRZYSZTOF KUPKA

ŁUKASZ LEWANDOWSKI
ALEKSANDRA MARCINIAK
EWELINA MAZUREK
JAKUB MAZUREK
MARTA MAZURKIEWICZ
JOANNA MICEK
MAGDALENA MICHALSKA
JOANNA MLECZKO
RAFAŁ MROTEK
URSZULA MURACH
MARCIN NOWAK
MAGDALENA ORAWIEC
MARCIN ORLIŃSKI
SYLWIA OSSOWSKA
ŁUKASZ PIETRZAK
MONIKA PIOTROWSKA
DOROTA PRYSZCZ
JOLANTA RACINIEWSKA
EMILIA RAKOWIECKA
SEBASTIAN SARAMA
MONIKA SCHWARZ
ARTUR SITEK
MAGDALENA SKOWRON
PAWEŁ SKRZYPCZYŃSKI
MACIEJ SOBCZYK
ANNA SOJKA
BARBARA SOSIN
DOROTA SREBRNY
MARIA SUCHY
JOANNA SZKROBOL
IZABELA SZYJKA
PAULINA SZYMASZEK
MARTA SZYPUŁA
KATARZYNA TOMASZEWSKA
WERONIKA TOMCZYK
MAREK TROSZCZYŃSKI
KATARZYNA TRYBURSKA
IWONA WILK
TOMASZ WINIARZ
JOLANTA WŁODARCZYK
MONIKA ZARĘBSKA
KATARZYNA ZĘBALA
DOMINIKA ZWIERZCHOWSKA
MARIA ŻACZEK
URSZULA ŻELASKO
ANETA ŻUKOWSKA

ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE

Lista nagrodzonych 



ATTUALITÀ
FORMULA 1
PRODUKT
NOWOŚCI
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Sympatyczny, solidny, bystry i bezpieczny. Nowy Fiat
Panda jest wyrazem włoskiej osobowości, technologii,

stylu, smaku i pomysłowości w najdrobniejszych
szczegółach. Odkryjmy razem zalety modelu.

Pandy
Nowe oblicze

11

Alessio Palladino



wszech stron ność, oszczęd ność.
Do tych cech na le ży dzi siaj do -
dać jesz cze prze stron ność, kom -
fort, za awan so wa ną tech no lo gię
i bez pie czeń stwo.
Pan da to po jazd zwrot ny tak jak
ma łe miej skie au to, ale jed no cze-
ś nie prze stron ny i wy god ny, jak
kom pak to we au to pię cio drzwio -
we. Po za tym przy cią ga uwa gę
swo ją no wo cze sną i har mo nij ną
syl wet ką, wzbu dza ją cą od za -
wsze du żą sym pa tię. Nie przez
przy pa dek wy pro du ko wa no do
tej po ry aż 6,4 mi lio na Pand,
z któ rych sko rzy sta ło 16 mi lio -
nów róż nych kie row ców, ma ją -
cych od mien ne upodo ba nia, na -
ro do wość, wiek i po cho dze nie
spo łecz ne. Wy star czy po my śleć,
że Pan da by ła pierw szym sa -
mocho dem w seg men cie A, któ ry
zdo był ty tuł „Car of the Year”
w 2004 roku, i pierw szym po jaz -
dem kom pak to wym z sil ni kiem
die sla (1986) oraz na pę dem na
czte ry ko ła (1983), któ ry ofe ro wał
eko lo gicz ną ga mę sil ni ków o ni -

skim zu ży ciu pa li wa (w 1990 roku
we szła na ry nek Pan da El et tra,
pierw szy po jazd w tym seg men -
cie z na pę dem elek trycz nym).
Dzi siaj Pan da po wsta je w Po mi -
glia no D’Ar co nie da le ko Ne apo lu.
Za kład pro duk cyj ny zo stał w tym
ce lu cał ko wi cie zmo der ni zo wa ny.
Współ pra cu ją w nim ze so bą
urzą dze nia Fiat Gro up Au to mo -
biles i Fab bri ca Ita lia na Po mi -
 gliano, zwłasz cza na Spa wal ni,
Mon ta żu oraz w no wym Qu ali ty
Cen ter. Wy dzia ły te moż na za li -
czyć do naj no wo cze śniej szych
nie tyl ko w ca łej Gru pie Fiat, ale
też na świe cie. Na to miast trzy
spo śród czte rech do stęp nych sil -
ni ków, w któ re wy po sa żo ny jest
mo del, pro du ko wa ne są w pol -
skim za kła dzie Fiat Po wer tra in.

SYMPATYCZNY
WYGLĄD
Pan da to sa mo chód, któ ry wzbu -
dza sym pa tię od pierw sze go
wej rze nia. To za słu ga kształ tu
przo du: nie co wy brzu szo na po -

S
ą ta kie wy ro by, któ re
speł nia ją na sze ocze -
ki wa nia le piej niż in ne.
Mo gą być jed nocze -
śnie pięk ne i prak   -

 tyczne, za baw ne i funk cjo nal ne,
po trzeb ne i uży tecz ne. Ta kie rze -
czy opie ra ją się upły wowi cza su,
wy ra bia ją w lu dziach pew ne na -
wy ki al bo zmie nia ją utar te przy -
zwy cza je nia.
„To coś” znaj du je so bie miej sce
w zbio ro wej wy obraź ni i po przez
swo ją na zwę, funk cję, for mę, wy -
ra ża pe wien świa to po gląd. Cho -
dzi za tem o coś znacz nie szer -
sze go niż tyl ko cel, do ja kiego zo -
sta ło stwo rzo ne. Przed mio ty te
sta ją się iko na mi sty lu. Do tej ka -
te go rii we szły nie wąt pli wie ta kie
wy ro by, jak Ve spa czy Fiat 500,
a tak że Fiat Pan da.
Dzi siaj, 31 lat po swo jej pre mie -
rze, Pan da prze cho dzi od mła -
dza ją cy li fting, ale nie re zy gnu je
z tych cech, któ re ugrun to wa ły
jej po zy cję na ryn ku, ta kich jak
sym pa tycz ny wy gląd, pro sto ta,
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kry wa ko mo ry sil ni ka łą czy się
z ele ganc ką po zio mą krat ką
wlo tu po wie trza i za okrą glo ny mi
re flek to ra mi przed ni mi przy po -
mina jak by uśmiech nię tą bu zię.
Do te go pro jek tan ci do dali jesz -
cze sil ną oso bo wość: so lid ne go
i nad spo dzie wa nie prze stron ne -
go po jaz du jak na tak nie wiel kie
roz mia ry.
Wnę trze nad wo zia to jed no li ta
przy jem na prze strzeń za rów no
dla do ro słych, jak i dla dzie ci.
Świad czy o tym cho ciaż by pół -
ka tyl na, któ rą ła two prze kształ -
cić w miej sce na za baw ki, oraz
mo ty wy gra ficz ne na pa ne lach
drzwio wych i pod su fit ce, któ re
przy po mi na ją „nie bo” nad gło -
wa mi ma łych po dróż nych.
Na uwa gę za słu gu ją ele -
men ty bo ku po jaz du, któ -
re wy róż nia ły dru gą
ge ne ra cję,

trze cie okien ko z za okrą glo ny mi
kra wę dzia mi da ją ce efekt nie -
prze rwa nej prze szklo nej płasz -
czy zny aż do pio no wo usta wio -
nych tyl nych świa teł. Ze spo ły
świa teł znaj du ją się sto sun ko wo
wy so ko, za pew nia jąc lep sze
oświe tle nie. „Mięk kie” i za okrą -
glo ne kształ ty zde rza ków i li stew
bocz nych na wią zu ją z jed nej stro -
ny do pierw szej ge ne ra cji Pan dy,
a z dru giej peł nią waż ną funk cję
ochron ną, za po bie ga jąc za dra -
pa niom ka ro se rii na miej skich
par kin gach.

FUNK CJO NAL NA
I PRZE STRON NA
Bry ła no wej Pan dy jest więk sza
od jej po przed nicz ki i ma 365 cm
dłu go ści, 164 cm sze ro ko ści
i 155 cm wy so ko ści. W środ ku
swo bod nie mie ści się pięć osób.
Pan da ma je den z naj więk szych
w seg men cie ba gaż ni ków o po -
jem no ści 225 li trów, któ ry moż na
po więk szyć do 260 li trów po cał -
ko wi tym prze su nię ciu do przo du
tyl nej ka na py; po jej zło że niu na -
wet do 870 li trów. Mak sy mal ne
wy ko rzy sta nie prze strze ni we -
wnętrz nej bez nie po trzeb ne go
po więk sze nia ga ba ry tów – ta kie
mot to przy świe ca ło zresz tą pro -
jek tan tom Pan dy. De ska roz -
dziel cza mo de lu jest wie -
lo funk cyj na, a w jej
wnę trzu, po dob nie
jak w pierw szej
se rii mo de lu,
znaj du je

się wy żło bio na spo ra kie szeń
na róż ne przed mio ty. Po za tym,
wnę trze no wej Pan dy zo sta ło tak
opra co wa ne, aby klient na swój
in dy wi du al ny spo sób mógł roz -
mie ścić po trzeb ne przed mio ty,
z któ rych sko rzy stać mo gli by tak -
że naj bliż si, tak jak zwy kli śmy to
czy nić w do mu. 
Cał kiem na no wo za pro jek to wa -
no też fo te le, pod kre śla ją ce ela -
stycz ność mo de lu. Sie dze nie kie -
 row cy moż na re gu lo wać na wy -
so kość, zaś sie dze nie pa sa że ra
zło żyć w sto lik, sta no wią cy swe -
go ro dza ju prze gro dę za rów no
dla przed mio tów, któ re chce my
mieć pod rę ką, np. tor by czy lap -
to pa, jak i do prze wo że nia nie ty -
po wych ła dun ków. Kie dy zło ży my
tyl ną ka na pę otrzy ma my pła ską
po wierzch nię ła dun  ko wą o dłu -
go ści po nad dwóch me trów.
Je śli cho dzi o spo sób tan ko wa -
nia ben zy ny, w mo to ry za cji nie -
wie le się zmie ni ło od lat. Ale
w no wej Pan dzie za sto so wa no
no wa tor ski „Smart fu el sys tem”
za stę pu ją cy tra dy cyj ny ko rek wle -
 wu pa li wa. Wlew otwie ra się i za -
my ka au to ma tycz nie przy wsa -
dza niu i wyj mo wa niu pi sto le tu do -
zu ją ce go ben zy nę, za pew nia jąc
bez piecz ne i wy god ne tan ko wa -
nie, bez wy dzie la nia opa rów.

Łącząc ze sobą
wersje
wyposażenia,
kolory
nadwozia, silniki
i kolorystykę
wnętrza można
uzyskać aż 600
różnych
kombinacji
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Tur bo. Po wyż sze na zwy i skró ty
we szły już dzi siaj do po wszech ne -
go uży cia i wspól nie no szą mia no
Air Tech no lo gies. Mar ka Fia ta jest
bo wiem ko ja rzo na z tym, że łą czy
eko lo gię z przy jem no ścią jaz dy.
Ta fi lo zo fia mar ki prze są dzi ła
o wy bo rze ga my sil ni ków o ni -
skim zu ży ciu pa li wa i emi sji spa -
lin, wśród któ rych na naj więk szą
uwa gę za słu gu je dwu cy lin dro wy
0.9 Twi nA ir Tur bo o mo cy 85 ko -
ni, zdo byw ca ty tu łu „In ter na tio nal
En gi ne of the Year 2011”. Ten
klej not my śli tech nicz nej wy ko -
rzy stu je re wo lu cyj ną tech no lo gię
Mul tiA ir, opra co wa ną i opa ten -
towa ną przez Fiat Po wer tra in.
Ser ce sil ni ka skła da się z elek tro -

ZIELONA
TECHNOLOGIA
Pod ma ską te go sym pa tycz ne go
i po jaz du kry je się wy szu ka na
eko   lo gicz na tech no lo gia, któ ra
wy cho dzi na prze ciw na szym po -
trze bom co dzien ne go po ru sza nia
się w mie ście, a tak że idei och ro -
ny śro do wi ska na tu ral ne go. Dla -
te go też w Pan dzie za mon to wa -
no dwa waż ne urzą dze nia, któ re
za zwy czaj wy stę pu ją w po jaz -
dach wyż szych seg men tów: układ
ha mo  wa nia „Low Spe ed Col li -
 sion Mi ti ga tion” oraz na wi ga cja
„Blue&Me Tom Tom 2 LI VE”. Do
te go do dać na le ży Start&Stop,
Ge ar Shift In di ca tor (GSI), eco -
 Drive i tryb Eco w sil ni ku Twi nA ir

hy drau licz ne go ukła du ste ro wa -
nia za wo ra mi, któ ry po zwa la na
znacz ne ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa i emi sji spa lin, a po za tym
wy raź nie po pra wia osią gi po jaz -
du i ja kość jaz dy. O tym, że re -
wo lu cyj ny sil nik 0.9 Twi nA ir Tur -
bo o mo cy 85 ko ni jest eco -
-kom paty bil ny, czy li przy ja zny dla
śro do wi ska świad czy fakt, że
wy posażo ne w nie go po jaz dy
mo gą pra co wać w try bie znacz -
nie zmniej sza ją cym zu ży cie pa li -
wa i emi sję spa lin. Wy star czy
włą czyć przy cisk „Eco”.
Po za tym mo del do stęp ny jest
jesz cze z no wym benzynowym
sil ni kiem 0.9 Twi n A ir o mo cy
65 ko ni, po raz pierw szy mon to -
wa nym w Pan dzie. Je go no wa tor -
stwo po le ga na wpro wa dze niu
sys te mu Mul ti A ir dru giej gene ra cji,
któ ry zwięk sza efek tyw ność spa -
la nia. Za sto so wa no w nim „szyb -
sze” wtry ski wa cze, zdol ne do wie -
lo krot ne go po da wa nia pa li wa
w krót kich od stę pach cza so wych. 
Uzu peł nie niem ga my sil ni ków
Pan    dy są 1.2 Fi re o mo cy 69 ko -
ni oraz tur bo die sel 1.3 Mul ti jet II
o mo cy 75 ko ni. Wszyst kie sil ni ki
ben zy no we Twi nA ir oraz 1.3 Mul -
ti jet II o mo cy 75 ko ni wy  po sa żo -
ne są stan dar do wo w sys  tem
Start&Stop, któ ry na chwi lę wy -
łą cza sil nik na świa tłach, po to
by włą czyć go za raz przy ru sza -
niu, oszczę dza jąc w ten spo sób
pa liwo oraz emi sję CO2. Po za
tym, do dys po zy cji klien tów jest
jesz cze Ge ar Shift In di ca tor (GSI),
któ ry w dys kret ny spo sób wska -
zu je naj wła ściw szy mo ment zmia -
ny bie gów, by zmi ni ma li zo wać
zu ży cie pa li wa.
W sto sun ku do mo de lu dru giej
ge  ne ra cji w no wej Pan dzie za -
mon    to wa no lżejsze za wie sze nie
przed nie typu McPher son, które
wy ka zu je swe za le ty w ra zie róż -
ne go ty pu ko li zji przy niż szych
lub wyż szych pręd ko ściach oraz
w wy pad kach z udzia łem osób
pie szych. To za słu ga nie zwy kle
so lid ne go wa ha cza dol ne go,
wy ko na ne go z bar dzo trwa łe go

Wnętrze i deska
rozdzielcza

nowej Pandy.
Poniżej tabela

przedstawiająca
osiągi pojazdu

z różnymi
silnikami 
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DANE TECHNICZNE
Silnik Poj. skokowa Moc silnika Prędkość max. Przysp. 0-100 km/h Zużycie paliwa*

1.2 benz. 1242 cm3 69 KM 164 14,2 s 5,2

1.3 Mjet dies. 1248 cm3 75 KM 168 12,8 s 3,9

TwinAir 65 KM 875 cm3 65 KM 159 15,7 s (**)

TwinAir 85 KM 875 cm3 85 KM 177 11,2 s 4,2

(*) zużycie w cyklu mieszanym l/100 km – (**) w trakcie homologacji



i wy trzy ma łe go ma te ria łu (po raz
pierw szy wy ko rzy sta ne go w Eu -
ro pie do pro duk cji pod wo zia)
oraz mo du ło wej bel ki po przecz -
nej wy ko na nej z bar dzo wy trzy -
ma łej cien kiej sta lo wej bla chy.

W KONTAKCIE
ZE ŚWIATEM
W sa mo cho dach oso bo wych
spo ty ka się co raz wię cej róż nych
urzą dzeń ko mu ni ka cyj nych i mul -
ti me dial nych. Pod tym wzglę dem
Pan da nie ustę pu je po la kon ku -
ren cji, a wręcz ją wy prze dza dzię -
ki sys te mo wi „Blue&Me Tom Tom
2 LI VE”, któ ry łą czy za le ty sys te -
mu in for ma cyj ne go, od twa rza cza
mu zy ki i vi deo oraz prze no śnej
na wi ga cji. Urzą dze nie to po zwa -
la na uży wa nie te le fo nu ko mór -
ko we go oraz od twa rza cza płyt
i pli ków mu zycz nych bez od ry -
wa nia rąk od kie row ni cy, do star -
cza na bie żą co in for ma cji o kor -
kach ulicz nych oraz o ja ko ści sty -
lu na szej jaz dy. Jest szcze gól nie
ła twe w użyt ko wa niu, dla te go że
wspor nik znaj du je się na sa mym
środ ku de ski roz dziel czej i po -
zwa la na bez piecz ne pod łą cze nie
róż nych no śni ków. Po za tym za -
si la na wi ga cję bez do dat ko wych
ka bli. Dzię ki tech no lo gii Blu eto oth
moż na za rzą dzać za war to ścią te -
le fo nu i me dia pley era przez do ty -
ko wy ekran na wi ga cji.
Sys tem „Blue&Me Tom Tom 2
LIVE” to no wa tor skie roz wią za nie
w po rów na niu z prze no śny mi na -
wi ga cja mi do stęp ny mi na ryn ku.
Przede wszyst kim ze wzglę du na
do ty ko wy ekran 4.3˝ HD w ro -
dza ju iPho na, ma py 45 kra jów
eu ro pej skich, wy szu ki war kę opty -
mal nej tra sy, któ ra uwzględ ni sta -
ty stycz ne in for ma cje na te mat
na si le nia ru chu.
Do dat ko wo „Blue&Me Tom To m
2 LI VE” zbie ra i prze ka zu je da ne
do ty czą ce po jaz du po przez po łą -
cze nie z sie cią kom pu te ra po kła -
do we go oraz na bie żą co udzie la
in for ma cji na te mat pra cy sa mo -
cho du i po łą czo nych urzą dzeń,
ta kich jak trip Kom pu ter, sa lo ny

Fia ta, za war tość książ ki te le  fo -
nicz nej te le fo nu, Me dia Play era
i eco Dri ve.

ZAWSZE
BEZPIECZNA
W stan dar dzie no wa Pan da wy -
po sa żo na zo sta ła w czte ry po -
dusz ki po wietrz ne (dwie przed -
nie oraz dwie kur ty no we chro nią -
ce gło wę), ABS wraz z sys te mem
(Bra ke As sist Sys tem), wy dłu  ża -
ne pa sy bez pie czeń stwa z ogra -
nicz ni kiem na pię cia. Po za tym
w stan dar dzie lub w ra mach
opcji, w za leż no ści od ryn ku
i wer sji, do stęp ny jest sys tem
ESC (Elec tro nic Sta bi li ty Con trol)
wraz z Hill Hol de rem, któ ry uła -
twia kie row cy ru sza nie pod gó -
rę. Już wkrót ce klient bę dzie
mógł za mó wić w ra mach opcji
in  nowa cyj ny sys tem ha mo wa nia
LSCM (Low Spe ed Col li sion Mi ti -
ga tion), któ ry przy pręd ko ści po -
ni żej 30 km/h roz po zna je znaj du -
ją ce się w po bli żu prze szko dy
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i au to ma tycz nie ha mu je. Urzą -
dze nie to dzia ła w ten spo sób:
czuj nik la se ro wy wy szu ku je prze -
szko dy znaj du ją ce się przed po -
jaz dem, zaś jed nost ka ste ru ją ca
sys te mem uru cha mia au to ma -
tycz ne ha mo wa nie i odłą cza pe -
dał przy spie sza nia po przez cen -
tral kę sil ni ka.

SZEŚĆSET
RÓŻNYCH WERSJI
W chwili wej ścia na ry nek no wy
mo del do stęp ny bę dzie w wer sji
z na pę dem na przed nie ko ła
(póź niej po ja wi się tak że Pan da
w wer sji 4x4), z ga mą trzech sil ni -
ków (we Wło szech nie bę dzie do -
stęp ny Twi nA ir o mo cy 65 koni),
w trzech wer sjach wy po sa że nia
(Pop, Easy i Lo un ge), w dzie się ciu
ko lo rach nad wo zia i dzie wię ciu
wer sjach wnę trza, z dwo ma ro -
dza ja mi nad koli i dwo ma ty pa mi
ob rę czy ze sto pu o śred ni cy 14
i 15 ca li, co da je w su mie po nad
600 róż nych kom bi na cji.



PRODUKT
TEST DRIVE

Urokpraktyczności

Od bli sko sie dem dzie się -
ciu lat „Je ep” jest sy no -
ni mem sa mo cho du te re -

no we go oraz in no wa cyj nym
pro du cen tem sys te mów na pę -
du na czte ry ko ła, któ re za pew -
nia ją  bez piecz ną i pew ną jaz dę
w trud nym te re nie czy po na -
wierzch niach o ni skiej przy czep -

Jeep Compass to auto z charakterem, własnym
stylem, praktyczne i funkcjonalne. Także
bezpieczne, bo z napędem na cztery koła.Marco

Belletti

no ści. Po za ty mi zna ny mi ce -
cha mi, po twier dza ją cy mi wy jąt -
ko wość te go sa mo cho du na tle
świa to wej mo to ry za cji, no we
mo de le tej mar ki ofe ru ją po nad -
to du ży kom fort jaz dy po rów ny -
wal ny z naj więk szy mi li mu zy na -
mi. To sa mo cho dy, któ re za -
wsze za do wo lą kie row cę, za -

rów no w te re nie, jak i na
au to stra dzie lub

w mie ście.

I to wła śnie w mie ście po sta no -
wi li śmy wy pró bo wać od no wio -
ne go Je epa Com pas sa Li mi -
ted, któ ry dzię ki swo im ga ba ry -
tom, po tęż ne mu sil ni ko wi die sla
2.2 CRD oraz dy na mi ce, mo że
być ide al nym roz wią za niem dla
tych kie row ców, któ rzy chcą
bez piecz nie i kom for to wo jeź -
dzić w każ dej sy tu acji.
Z ze wnątrz na uwa gę za słu gu je
przód po jaz du, w któ rym zre zy -
gno wa no z okrą głych re flek to -
rów w sty lu Wran gle ra na rzecz
sty li sty ki na wią zu ją cej do no we -
go Grand Che ro kee. Ta kie roz -
wią za nie od po wied nio współ -
gra z cha rak te rem Com pas sa,

któ ry świet nie spra -
wu je się na tra sie

i rów nie do brze
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Sys tem na pę du 4x4 prze ka zu je
bo wiem na ko ła ca łą moc sil ni -
ka, gwa ran tu jąc bez pie czeń -
stwo w każ dej sy tu acji.
Po po myśl nie zda nym te ście
z jaz dy miej skiej, kie ru je my się
na sze ro kie i wy bo iste tra sy
w te re nie pa gór ko wa tym, gdzie
bę dzie my mo gli do ce nić w peł -
ni za le ty Je epa. Ela stycz ny sil -
nik gład ko prze cho dzi test, kie -
row ca nie mu si tak czę sto
zmie niać bie gów. I na wet na
naj węż szych i trud nych za krę -
tach, z gór ki i pod gór kę, spi su -
je się do sko na le i bez nie przy -
jem nych nie spo dzia nek. Czu je -
my się we wnątrz na praw dę

bez piecz nie. To kon kret ny
i prak tycz ny sa mo chód. Ty mi
sło wa mi moż na okre ślić od no -
wio ne go Je epa Com pas sa po
za koń cze niu prób nej jaz dy. To
sa mo chód, któ ry z po wo dze -
niem mo że być eks plo ato wa ny
ja ko wy god na li mu zy na, ale je śli
trze ba, wy do bę dzie nas z ta ra -
pa tów czę sto spo ty ka nych
w pod miej skich te re nach. To
sa mo chód prak tycz ny, któ ry nie
roz pra sza uwa gi kie row cy
zbęd ny mi ga dże ta mi, ale jest
za wsze nie za wod ny i funk cjo -
nal ny, a przede wszyst kim bez -
piecz ny dzię ki na pę do wi na
czte ry ko ła.

so bie po ra dzi, gdy trze ba z niej
zje chać. Z bo ku uwa gę przy cią -
ga ją wy brzu szo ne nad ko la,
ukry te w słup kach klam ki drzwi
tyl nych, oraz ob rę cze kół ze
sto pów lek kich o śred ni cy 18".
Zaś z ty łu cie ka wie pre zen tu je
się spo iler oraz chro mo wa na
koń ców ka ru ry wy de cho wej.
W wer sji Li mi ted fo te le są po -
kry te w stan dar dzie skó rza ną
ta pi cer ką i są nie tyl ko wy god -
ne, ale jesz cze pew nie trzy ma ją
cia ło pa sa że ra na za krę tach.
Cał ko wi cie od no wio na de ska
roz dziel cza przy cią ga uwa gę
no wo cze snym de si gnem z er -
go no micz nie roz miesz czo ny mi
przy ci ska mi (tak że na kie row ni -
cy), któ re ła two moż na od na -
leźć na wet w ciem no ści. Ta pi -
cer ka jest wy szu ka na i jed no -
cze śnie wy trzy ma ła na wszel -
kie go ro dza ju za bru dze nia. Jak
na Je epa przy sta ło, w sa mo -
cho dzie jest wie le po jem nych
schow ków, tak że ten w pod ło -
kiet ni ku przy sie dze niach
przed nich, gwa ran tu ją cy so lid -
ne pod par cie kie row cy.
Wy so ka i wy god na po zy cja kie -
row cy za pew nia kom fort jaz dy
już po pierw szych prze je cha -
nych ki lo me trach. Za wie sze nie
po chła nia drga nia zwią za ne
z nie rów no ścia mi na wierzch ni,
a sil nik o mo cy 163 KM ge ne -
ru je znacz ny mo ment ob ro to wy
już na ni skich ob ro tach, co
umoż li wia dy na micz ną jaz dę
bez re duk cji bie gów. Kom pak -
to we kształ ty oraz do bra wi -
docz ność spra wia ją, że Com -
pas sa ła two za par ko wać i ma -
new ro wać nim w wą skich ulicz -
kach miej skich. Sa mo chód ofe -
ru je po nad to do sko na łe trzy -
ma nie się dro gi oraz dy na mi kę
przy zmia nie kie run ku jaz dy.
Ela stycz ny sil nik, świet ne wy -
bie ra nie nie rów no ści oraz pro -
gre syw ne ha mo wa nie to ce chy
ce nio ne tak że w jeź dzie po
mie ście w trud nych wa run kach,
na przy kład pod czas zjaz du po
mo krym i nie rów nym bru ku.

W Jeepie
Compass
doskonale
można się
poczuć nawet
w wąskich
zaułkach
miejskich 



Wzmacniamypozycję marki
FIRMA
IVECO

Anna
Borsukiewicz,
foto: 
zbiory Iveco

Kilka miesięcy temu
stanowisko dyrektora
generalnego w Iveco Poland
objął Massimiliano Perri.
Do Warszawy powrócił
po siedmiu latach, wcześniej
kierował w firmie działem
Customer Service (serwis
i części zamienne).

G
dy wów czas wy jeż dża łem z War sza -
wy, Pol ska wstę po wa ła do Unii Eu ro -
pej skiej. Pa mię tam ten na strój ra do -
ści, lu dzie świę to wa li na uli cach, ja też
się cie szy łem” – wspo mi na. Po rów nu -

je mia sto sprzed lat z obec nym i za uwa ża, jak się
zmie ni ło. Na uli cach sły chać ob ce ję zy ki. Po wsta ło
wie le no wo cze snych bu dyn ków o ory gi nal nej ar -
chi tek tu rze. W jed nym z nich, na Słu żew cu, ma te -
raz swo ją sie dzi bę rów nież Ive co Po land. „To po -
ka zu je, jak fir ma roz wi nę ła się przez la ta” – mó wi. 
„Pol ska dla Ive co jest bar dzo istot nym ryn kiem –
pod kre śla Mas si mi lia no Per ri. – Pod wzglę dem
waż no ści czwar tym w sektorze samochodów
ciężkich (>16 ton) po Niem czech, Fran cji i Wiel kiej
Bry ta nii. Za le ży nam na tym, by umoc nić tę po zy -
cję w kra ju. Jest ona nie pod wa żal na w seg men cie
po jaz dów lek kich, re pre zen to wa nych przez mo del
Da ily, a tak że śred nich, re pre zen to wa nych przez
mo del Eu ro car go, gdzie naj groź niej szym kon ku -
ren tem jest dla nas fir ma MAN. Wy ma ga jed nak
wzmoc nie nia w seg men cie po jaz dów cięż kich,
cią gni ków sio dło wych, pod wo zi i roz wią zań off -ro -
ado wych re pre zen to wa nych przez mo de le Stra lis
i Trak ker”. Ich po zy cja na ryn ku nie od zwier cie dla

praw dzi wej war to ści tych po jaz dów. Są
nie do ce nio ne, a je śli cho dzi o wszech -

stron ność za sto so wań oraz zu ży cie
pa li wa i wa lo ry eko lo gicz ne, ma -

ją je den z naj lep szych wy ni -
ków na świe cie.

„
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Dla te go na ten rok Ive co Po land pla nu je zor ga ni -
zo wa nie se rii su per te stów pod na zwą Ive co Con -
struc tion To ur, w któ rych po jaz dy bę dą mo gły za -
pre zen to wać swo je moż li wo ści oraz umie jęt no ści
i to w trud nych wa run kach, na przy kład na te re nie
żwi row ni. „Ta kie spo tka nia z klien ta mi od bę dą się
wio sną w 5-6 miej scach Pol ski – mó wi Mas si mi lia -
no Per ri. – Bę dą w nich uczest ni czyć nie tyl ko
cięż kie po jaz dy Ive co, ale rów nież in ne z Gru py
Fiat In du strial i Fiat, ta kie jak ma szy ny New Hol -
land, Je epy, a na wet fir ma opo niar ska Mi che lin.
Or ga ni za cją tych te stów zaj -
mą się na si de ale rzy przy
wspar ciu i pod pa tro na tem
Ive co Po land”.
Umoc nie nie po zy cji po jaz -
dów mar ki Ive co na pol skim
ryn ku to tak że re or ga ni za cja
sie ci ich sprze da ży i ob słu gi
tech nicz nej. „Gdy wró ci łem
do Pol ski, stwier dzi łem, że zmie ni ła się struk tu ra
sie ci, nie ma już kil ku zna nych mi firm, a po ja wi li
się no wi de ale rzy – mó wi Mas si mi lia no Per ri. – Nie
wszy scy z po przed nio dzia ła ją cych na dą ży li za
zmia na mi, któ re za szły w mar ce, przede wszyst -
kim no wy mi kry te ria mi ja ko ścio wy mi, wpro wa dza -
ny mi od 2004 ro ku. Wśród ośmiu na szych obec -
nych de ale rów po zo sta ło trzech sta rych. Przy ję cie
no wych wią za ło się z do ko ny wa ny mi przez nich
in we sty cja mi, bu do wą no wych obiek tów”.
Na ekra nie swo je go kom pu te ra dy rek tor Per ri po -
ka zu je ma pę Pol ski po kry tą żół ty mi i zie lo ny mi
punk ta mi sym bo li zu ją cy mi pla ców ki ob słu gi po jaz -

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Rzymskiego.
Z Iveco związał się od początku swej kariery zawodowej – 
w 1998 roku rozpoczął pracę w firmie Astra, przejętej przez Iveco
w 1987 roku, specjalizującej się w produkcji ciężkich wywrotek
i samochodów specjalnych. W latach 2001-2003 był odpowiedzialny
w Iveco France za logistykę części zamiennych. Potem, w latach
2003-2004, kierował działem Customer Service w Iveco Poland.
Po powrocie do Włoch odpowiadał za zakupy części zamiennych 
dla europejskich fabryk Iveco. Od 2007 roku kierował Działem
Customer Service w australijskiej filii Iveco. Ostatnio, od początku
2010 roku, był odpowiedzialny za działy Customer Service na
30 rynkach Europy Centralnej i Wschodniej, w tym w Polsce, 
oraz na rynkach Dalekiego Wschodu. 
Prywatnie – kawaler, lubiący podróże i naukę języków obcych (zna
poza włoskim francuski, angielski i hiszpański). Jak każdy Włoch,
pasjonuje się sportem, przede wszystkim piłką nożną i golfem.
Jeździ też na motorze – ma własne Ducati 1100 Monster.

Massimiliano Perri

dów. Żół te ozna cza ją ser wi sy po jaz dów lek kich
i w ich przy pad ku czas do jaz du do naj bliż sze go
nie mo że prze kra czać 60 mi nut. Zie lo ne zaś to
ser wi sy dla po jaz dów cięż kich, do któ rych po win -
ny do je chać w 120 mi nut. Jak wi dać, sieć speł nia
to pod sta wo we, cza so we kry te rium do jaz du, choć
są jesz cze miej sca, w któ rych po trzeb ne by ły by
no we obiek ty. Ich utwo rze nie bę dzie jed nym z kie -
run ków na szej dzia łal no ści, za pew nia Mas si mi lia -
no Per ri. Ponadto, aby zminimalizować czas
przestoju ciężarówek, do ich ob słu gi tech nicz nej

po trzeb ne są warsz ta ty mo -
bil ne, z fa chow ca mi i nie -
zbęd ny mi czę ścia mi, usu wa -
ją ce uszko dze nia na miej scu
ich pra cy. Dla te go każ dy
z de ale rów ma co naj mniej
je den z ta kich mo bil nych ser -
wi sów, a nie któ rzy dys po nu -
ją dwo ma lub trze ma.

„W Tu ry nie wy ko na no stu dium wy ko rzy sta nia cza -
su pra cy sa mo cho dów cię ża ro wych – opo wia da
dyr. Per ri. – Ob li czo no, że cię ża rów ka, rocz nie
pra cu jąc w fir mie trans por to wej śred nio 220 dni,
przez 200 za ra bia na wszyst kie kosz ty eks plo ata -
cji. A więc na zysk wła ści cie la pra cu je tyl ko 20
dni. Je że li za tem się po psu je i np. przez 2 dni bę -
dzie sta ła w ser wi sie, to au to ma tycz nie znik nie
10% za rob ku wła ści cie la. Ten przy kład po ka zu je,
że szyb kość ob słu gi po jaz dów jest kry te rium pod -
sta wo wym”.
W po ło wie 2011 ro ku w Bia łym sto ku, na tra sie
wy lo to wej do War sza wy zo sta ła otwar ta przez fir -

Polska jest dla Iveco
czwartym pod
względem
ważności rynkiem



mę CTC, au to ry zo wa ne -
go de ale ra Ive co Po -
land, pierw sza w tej czę -
ści Eu ro py sta cja Truck
Sta tion. Jest ona czę -
ścią sie ci au to ry zo wa -
nych punk tów ser wi so -
wych Ive co, dzia ła ją cych
przy głów nych szla kach
ko mu ni ka cyj nych w Eu -
ro pie i ob słu gu ją cych
mię dzy na ro do wy trans -
port dro go wy. Ta kie sta -
cje, czyn ne ca łą do bę,
wy po sa żo ne w naj no -
wo cze śniej szy sprzęt
dia gno stycz ny, dys po -
nu ją ce wła sny mi ma ga -
zy na mi czę ści za mien -
nych i za trud nia ją ce zna ko mi tych me cha ni ków,
mo gą ob słu żyć nie tyl ko cię ża rów ki, ale rów nież
na cze py i wszyst kie urzą dze nia się w nich znaj du -
ją ce. W tym ro ku, jak za pew nił dy rek tor Per ri,
w Pol sce po wsta ną co naj mniej dwie ko lej ne pla -
ców ki Truck Sta tion.
„Dba my o to, by i w in nych pla ców kach ser wi so -
wych au to ry zo wa nych przez Ive co Po land ob słu -
ga by ła jak naj spraw niej sza – mó wi Mas si mi lia no
Per ri. – Pra cu je my z de ale ra mi, zwra ca jąc uwa gę
na to, by mie li w swych ma ga zy nach od po wied ni
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za pas czę ści za mien -
nych, po kry wa ją cy mi ni -
mum 70% za mó wień.
Po zo sta łe pod ze spo ły,
znaj du ją się w Ma ga zy nie
Cen tral nym miesz czą cym
się w miej sco wo ści Vy -
soké Mýto w Cze chach,
100 km od Pra gi. Po win -
ny stam tąd tra fiać do
za ma wia ją ce go już w cią -
gu na stęp ne go dnia. 
Nie daw no otwo rzy li śmy
w Bło niu, przy Cen trum
Uży wa nych Po jaz dów,
Szko łę Ser wi su, w któ rej
zdo by wa ją fa cho wą wie -
dzę pra cow ni cy sta cji 
ob słu gi. Są to przede

wszyst kim me cha ni cy, ale rów nież np. elek tro ni -
cy”. We współ cze snych po jaz dach jest co raz 
wię cej sys te mów elek tro nicz nych. 
„Jak wi dać – koń czy roz mo wę dyr. Per ri – za dań
przede mną i ca łym ze spo łem pra cu ją cym w Ive -
co Po land jest mnó stwo. Dla mnie to bar dzo waż -
ne, bo choć pra cu ję w Ive co dłu go, po raz pierw -
szy peł nię tak waż ną funk cję dy rek to ra ge ne ral ne -
go przed się bior stwa. Wie rzę, że po do łam no wym
za da niom, a przy oka zji le piej po znam Pol skę i na -
uczę się ję zy ka pol skie go.
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SŁUPSK  

 SZCZECIN   
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Sieć sprzedaży i sieć serwisowa Iveco



Wysoko wykwalifikowany inżynier w nowoczesnym,
innowacyjnym przedsiębiorstwie – to cel organizatorów
projektu „Inżynier na miarę XXI wieku”. 

ATTUALITÀ
FORMULA 1

FIRMA
COMAU

Anna
Szafrańska,

fot. Satiz
Poland

COMAU & ATHInżynier przyszłości 
dach kon cer nu Fiat. W tym ro ku
tak że stu den ci ATH mo gli uzu -
peł nić zdo by tą już wie dzę teo re -
tycz ną, uczest ni cząc w pro jek cie
ba daw czo roz wo jo wym pro wa -
dzo nym w ra mach prak tyk or ga -
ni zo wa nych przez Co mau Po -
wer tra in Ma chi ning & As sem bly

na le żą cą do Gru py Fiat.
Pod au spi cja mi pro jek -

tu ba daw czo -

-roz wo jo we go i pro gra mu „In ży -
nier na mia rę XXI wie ku” stu den ci
biel skiej uczel ni zo sta li po dzie leni
na dwie gru py. Każ da spę dzi ła
10 dni przy ma szy nach SD700L
fir my Co mau PWT M&A za in sta -
lo wa nych na no wej li nii pro duk -
cyj nej sil ni ka Twi nA ir w Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies Po land.
Mo ni to ro wa li oni li nie pro duk cyj ne
pod ką tem wy pra co wa nia roz -
 wią zań i wpro wa dze nia in  no wa -
cyj nych mo  der ni za cji. Wszyst kie
spo strze że nia no to wa li na spe -

cjal nych ar ku szach,
któ re wcho dzi -

ły w skład

B
iel ska Aka de mia Tech-
nicz no -Hu ma ni s tyczna
czer pie wzo ry z naj -
lep szych uczel ni tech-
 nicz nych w Eu ro pie.

We Wło szech od lat przy szli in -
ży nie ro wie prak ty ku ją w za kła -
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ra por tów dzien nych. W przy szło -
ści su ge stie stu den tów po słu żą
do op tyma li za cji pro ce sów pro -
duk cji i pro jek to wa nia ma szyn i li -
nii pro duk cyj nych. 

STU DENT – BADACZ

Pa weł Zio bro, szef no wych uru -
cho mień w Co mau PWT M&A
po wie dział, że stu den ci, któ rzy
uczest ni czy li w pro jek cie, zaj mo -
wa li się we ry fi ka cją pra cy ma szyn
fir my Co mau, któ re od dwóch
lat funk cjo nu ją w FPT. Za da niem
stu den tów by ło wy szu ki wa nie
i ana li za po ten cjal nych in no wa cji.
„Przy pu ść my, że na sza ma szy na
pro du ku je w cią gu jed  nej zmia ny
ty  siąc de ta li – wy -
ni ka to bez po -
śred nio z za -
ło żeń pro jek -
to wych, ale
jed no cze śnie

jest to tyl ko po czą tek do dal sze -
go zwięk sze nia wy daj no ści li nii.
Drob ne se kun dy za osz czę dzo ne
w wy ni ku pro ce su wpro wa dza nia
in no wa cyj nych roz  wią zań, prze -
mno żo ne przez ca ły dzień czy
mie siąc, da ją ogrom ny po ten cjał
pro duk cyj ny. Pro szę so bie wy -
obra zić du ży pro jekt prze my sło -
wy, gdzie set ki sil ni ków zjeż dża ją
dzien nie z li nii pro duk cyj nych,
jest bar dzo waż ne, aby ma szy ny
pro du ko wa ły za ło żo ną w pro jek -
cie licz bę de ta li, ale jed no cze -
śnie, aby po sia da ły po ten cjał na
przy szłość. Stu den ci prze pro -
wa  dza li więc nie tyl ko kla sycz ny
mo ni to ring, ale rów nież mu sie li
my śleć per s pek ty wicz nie wy kra -
cza jąc po za zbiór
sztyw nych za sad”
– po wie dział. 
Nie przy pad ko wo
do te go trud ne go
za da nia wy bra no
przy szłych in ży nie -
rów, któ rzy kształ -
cą się w biel skiej
Aka de mii Tech -
nicz no -Hu ma ni -
stycz nej. „Cho dzi -
ło o to, aby po my sły i roz wią za nia
wy szły od lu dzi nie zwią za nych
z prze my słem mo to ry za cyj nym.
Oso by, któ re na co dzień nad zo -
ru ją pro duk cję de ta li ma ją in ną
wi zję jej prze bie gu niż lu dzie
z ze wnątrz. Stu den ci kie run ków

me cha ni ki i bu do wy ma szyn, ro -
bo ty ki, a tak że in for ma ty ki zna ją
się na tych za gad nie niach, ale
nie ma ją ści słych po wią zań
z kon cer nem. Dzię ki te mu wi dzą
za gad nie nia z in nej per spek ty wy,
co jest nie bez zna cze nia w pro -
jek tach ba daw czo roz wo jo wych”
– pod kre ślił Zio bro. 

NAJWAŻNIEJSZE
ZAANGAŻOWANIE

Za an ga żo wa nie i ela stycz ność
w re ali za cji no wych wy zwań
przez stu den tów chwa lił Mar cin
Hy la z Fiat Po wer tra in Tech no -
logies Po land. W fir mie nad zo ru je
on funk cjo no wa nie na rzę dzi skra -

wa ją cych przy pro duk cji no we go
sil ni ka Twi nA ir. „Dzię ki ogrom -
nemu za an ga żo wa niu w pro jekt
stu den ci bar dzo szyb ko wdro ży li
się w re alia fir my i zro zu mie li pro -
ces pro duk cji. Szyb ko opa no wa li
wie le za gad nień zwią za nych z tak

W wielu krajach Europy
uczelnie techniczne ściśle
współpracują z dużymi
koncernami
motoryzacyjnymi

Inżynier na miarę XXI wieku
I Międzyuczelnianą Konferencję „Inżynier na miarę
XXI wieku” zorganizowało koło naukowe, które działa
pod tą samą nazwą na wydziale budowy maszyn
i informatyki ATH. Jej celem było przedstawienie
najciekawszych prac realizowanych przez studentów
w ramach zajęć dodatkowych. Uczestnicy konferencji
mieli okazję zobaczyć nowoczesne laboratorium
robotów, które udostępniono niedawno studentom
Akademii. To właśnie dzięki temu miejscu powstają
ciekawe prace z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
automatyki i robotyki, mechatroniki, informatyki.

O PROGRAMIE

Od lewej: dr Jacek 
Rysiński (ATH), 

Marcin Szopa (ATH), 
Paweł Ziobro

(COMAU), 
Marcin Hyla

(FPT)
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ocze ki wa nia wo bec przy szłych
in ży nie rów ma ją tu tej si pra co -
daw cy. Dzię ki współ pra cy na uko -
wo -ba daw czej z fir ma mi mo że my
wy kształ cić na szych ab sol wen -
tów tak, aby spro sta li ich wy mo -
gom” – po wie dział dzie kan. 
Z tą opi nią zga dza się prze wod ni -
czą cy ko mi te tu or ga ni za cyj ne go
pro jek tu „In ży nier na mia rę XXI
wie ku” dr Ja cek Ry siń ski: „In ży -
nier XXI wie ku mu si być czło wie -
kiem otwar tym na świat i nie spo -
dzian ki, ja kie roz wój tech no lo gii
nie sie każ de go dnia. Chciał bym
po dzię ko wać fir mie Co mau za to,
że zde cy do wa ła się na współ -
pra cę wła śnie z na mi. Pod czas
ca łego pro ce su kształ ce nia za -
kła da my, że na si stu den ci mu szą
być w przy szło ści jak naj le piej

zwa ną pro duk cją ma so wą. To
aspek ty, któ rych nie po ru sza się
prze cież w trak cie za jęć na uczel -
ni” – pod kre ślił Marcin Hy la. 
Po ziom au to ma ty za cji w FPT
wy warł wra że nie na jed nym
z uczest ni ków pro jek tu, stu den -
cie ostat nie go ro ku wy dzia łu bu -
do wy ma szyn biel skiej Aka de -
mii. Mar cin Szo pa mó wi: „Peł na
auto  ma ty za cja pro duk cji w Fiat
Power tra in Tech no lo gies Po land
cał ko wi cie mnie za sko czy ła. Czło -
wiek wy łącz nie nad zo ru je pra cę
ma szyn. (…) Uwa żam, że to do -
sko na łe roz wią za nie. Po zwa la na
więk szą do kład ność i szyb szą
pro duk cję po wta rzal nych de ta li.
Oczy wi ście czło wie ka nie da się
za stą pić, ale w tym wy pad ku
ma szy ny po pro stu do sko na le się
spraw dza ją”.

KA DRA NA UKO WA
CHWA LI

Dzie kan wy dzia łu bu do wy ma -
szyn i in for ma ty ki biel skiej Aka -
de mii pro fe sor Ja cek Stad nic ki
pod kre ślił, że ogrom ną ko rzy ścią
dla stu den tów uczest ni czą cych
w pro jek cie by ło ze tknię cie się
z prak tycz ny mi za gad nie nia mi
tech nicz ny mi. Je go zda niem ści -
sła współ pra ca uczel ni z fir ma mi
z Gru py FIAT uła twi ab sol wen tom
ATH płyn ne przej ście ze stu diów
do pra cy za wo do wej. „Je ste śmy
uczel nią re gio nal ną i wła śnie to
mo że być na szą si łą. Pro ces
kształ ce nia po wi nien być co raz
sil niej zwią za ny z go spo dar ką re -
gio nu. Mu si my na słu chi wać, ja kie

Szansa na zdobycie
doświadczenia 

Student V roku wydziału budowy maszyn bielskiej
Akademii Techniczno-Humanistycznej Marcin Szopa
chciałby swoje życie zawodowe związać z przemysłem
motoryzacyjnym. „Sam fakt, że biorę udział w produkcji
czegoś, czym podróżują miliony ludzi, jest ogromnie
satysfakcjonujący. Myślę, że w gospodarce światowej
przemysł motoryzacyjny jest taką perełką
o wyjątkowym znaczeniu. Podczas praktyki w Comau
poznałem wspaniałych ludzi, którzy podzielili się ze mną
swoim życiowym i zawodowym doświadczeniem.
To bezcenna dla mnie wiedza, która – w co wierzę
– pozwoli mi odnosić sukcesy po ukończeniu studiów”.

CENNE DLA STUDENTÓW

przy go to wa ni do pra cy w prze -
my śle, tak że mo to ry za cyj nym.
Jest to moż li we dzię ki udo stęp -
nie niu nam przez fir my ba zy pro -
duk cyj nej i za ple cza tech nicz ne -
go. Ta ką wła śnie cen ną po moc
otrzy ma li śmy od fir my Co mau”.
Za zna czył, że dzię ki ta kiej współ -
pra cy ab sol wen ci uczel ni nie po -
win ni mieć w przy szło ści pro ble -
mów ze zna le zie niem pra cy. 

EU RO PEJ SKI
TREND

Ku za do wo le niu obu stron, za -
rów no uczel ni, jak i prze my słu,
pro jekt „In ży nier XXI wie ku” bę -
dzie kon ty nu owa ny. W przy szłym
ro ku Aka de mia otrzy ma na wet
do dat ko we fun du sze na umoż li -
wie nie stu den tom kil ku mie sięcz -
nych sta ży w fir mach. „Stu dent
bę dzie fi nan so wa ny przez uczel -
nię, a je go dłuż szy po byt na
prak ty ce znaj dzie od zwier cie dle -
nie w przy szłej pra cy dy plo mo -
wej. Już te raz na si ab sol wen ci są
au to ra mi wie lu prac po świę co -
nych in ży nie rii pro duk cji w fir mie
Fiat Po wer tra in. Chce my, aby
stu den ci dzię ki wy ko rzy sta niu
prak tyk w pra cy dy plo mo wej, na -
wią zy wa li bliż szy kon takt ze swo -
im przy szłym pra co daw cą” – do -
dał Ja cek Stad nic ki.
W wie lu kra jach Eu ro py uczel nie
tech nicz ne ści śle współ pra cu ją
z du ży mi kon cer na mi mo to ry za -
cyj ny mi. Z per spek ty wy Co mau
naj lep szym part ne rem by ła biel -
ska Aka de mia Tech nicz no -Hu -
ma ni stycz na. „Ze wzglę du na to,
że pro duk cja sil ni ka Twi nA ir to
naj now szy pro jekt na na szym
ryn ku, naj bar dziej sen sow ne by ło
za an ga żo wa nie biel skiej uczel ni
w pro gram ba daw czo roz wo jo -
wy pro wa dzo ny przez na szą fir -
mę. Do dam, iż stu den ci z ATH
zło ży li CV do udzia łu w Ma ster in
In du strial Au to ma tion – stu diach
dru gie go stop nia or ga ni zo wa -
nych przez Co mau i Po li tech ni kę
Tu ryń ską we Wło szech” – pod -
kre ślił Pa weł Zio bro z Co mau.   

Studenci
w podczas

praktyk
w zakładzie
FPT Poland
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Fiat dzieli się 
WCM z dostawcami

Fiat Auto Poland zaproponował swoim
dostawcom wdrożenie programu World Class
Manufacturing. 25 firm spośród 470 już
zadeklarowało jego uruchomienie.

S
pe cja li sta do spraw me tod w Fiat Au to
Po land, któ ry ko or dy nu je wpro wa dze -
nie i re ali za cję World Class Ma nu fac tu -
ring u do staw ców, Jan Pie tras mó wi,
że pro gram przede wszyst kim ma do -

sko na lić ja kość kom po nen tów, któ re Fiat Au to Po -
land otrzy mu je od pro du cen tów, ale nie tyl ko. Po -
ka zu je rów nież jak sku tecz nie za rzą dzać wszyst ki -
mi pro ce sa mi, przy kła do wo w ra mach ośmiu
pod sta wo wych fi la rów WCM, w tym oprócz ja ko -
ści, tak że bez pie czeń stwa, za rzą dza niem kosz ta -
mi, or ga ni za cją miej sca pra cy, au to no micz nym
i pro fe sjo nal nym utrzy ma niem ru chu, lo gi sty ką
oraz roz wo jem za so bów. Szcze gól ny na cisk po ło -
żo ny jest na fi lar Qu ali ty Con trol, by klient otrzy my -
wał wy rób funk cjo nal ny.

PO CZĄT KI
Już dwa la ta te mu do cho dzi ło do pierw szych, nie -
for mal nych jesz cze, spo tkań Ja na Pie tra sa wraz
z gru pą ze służ by Ja ko ści FAP. Jan Pie tras jest
rów nież w Fiat Au to Po land kon sul tan tem fi la ru
Qu ali ty Con trol dla do staw ców. „Pró bo wa li śmy
roz po czy nać wspól ną dzia łal ność, ale szyb ko zro -
zu mie li śmy, że bez zmian sys te mo wych spra wa
nie bę dzie pro sta. 

Szkolenie
dostawców
z WCM
odbywające się
w FAP
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Roz po czę li śmy jed nak z 12 do staw ca mi współ -
pra cę przy bu do wa niu ja ko ści. Na si part ne rzy mo -
gli li czyć na na szą po moc przy eli mi na cji pro ble -
mów ja ko ścio wych” – mó wi.
W mar cu i paź dzier ni ku 2011 ro ku pod czas „Co -
nven tion” pro gram WCM zo stał przed sta wio ny
przed sta wi cie lom 25 klu czo wych do staw ców. Fiat
Gro up Pur cha sing Po land za wie ra z ni mi for mal ne
umo wy do ty czą ce wdro że nia WCM. Wy twa rza ją
oni bar dzo róż ne de ta le, od de sek roz dziel czych
przez drob niej sze ele men ty pla sti ko we, gu mo we
i wiąz ki elek trycz ne, po wy tłocz ki me ta lo we. 
Na stęp nie roz po czął się czas spo tkań, pod czas
któ rych in au gu ro wa ny był WCM w po szcze gól nych
fir mach. Ten etap trwa do dziś. „U każ de go do -
staw cy or ga ni zu je my dwu dnio we spo tka nie, pod -
czas któ re go prze ka zu je my in for ma cje na te mat
WCM i je go fi la rów. Ma to for mę kon sul ta cji.
Po nim roz po czy na się pół rocz na dzia łal ność. U 18
do staw ców ten okres już się roz po czął. Szcze gól -
ną uwa gę ma na ge men to wi do staw ców zwra ca my
na fi lar Cost De ploy ment. Po ka zu je my, w ja ki spo -
sób za kład mo że po szu ki wać i na zy wać stra ty. Ilu -
stru je my to przy kła da mi wzię ty mi z do świad czeń
Fiat Au to Po land” – wy ja śnia Jan Pie tras.
„Fia tow cy” pod czas spo tkań sta ra ją się uspo ko ić
przed sta wi cie li firm do staw czych w jed nej kwe stii:
wpro wa dze nie WCM nie ozna cza wy wró ce nia
wszyst kie go „do gó ry no ga mi”. „Na pew no mo gą
wy ko rzy sty wać sys tem i do ku men ta cję, któ rą po -
sia da ją, je śli bę dzie spój na z wy ma ga nia mi po -
szcze gól nych fi la rów. Je śli tak nie jest, wy star czy,
że po pra wią szcze gó ły, któ re są ko niecz ne, by da -
ny fi lar za czął funk cjo no wać. Ist nie ją ce go u nich
sys te mu nie trze ba jed nak bu rzyć” – wy ja śnia.
Do staw ców in te re su je, w ja ki spo sób Fiat zor ga ni -
zo wał struk tu rę li de rów po szcze gól nych fi la rów
WCM. W Fiat Au to Po land wy od ręb nio no gru pę
spe cja li stów, któ rzy po sia da ją kom pe ten cje
do roz wi ja nia u nich te go pro gra mu. To z ni mi mo -
gą się kon tak to wać w kon kret nych spra wach.
„Oso by te nie są od de le go wa ne je dy nie do współ -
pra cy z do staw ca mi. Każ dy z nich re ali zu je ce le
usta lo ne przez za kład” – mó wi Pie tras.

PIERW SZE EFEK TY
Pierw sze efek ty re ali za cji pro gra mu w tych fir mach
po win ny się po ja wić w pół ro ku po star cie. „Trud -
no tu mó wić o licz bach, ale dzia łal ność, któ ra zo -
sta ła za pro po no wa na przez Fia ta Au to i za de kla -
ro wa na przez do staw ców, ma do pro wa dzić
do wy mier nych ko rzy ści po pół ro ku od mo men tu,
gdy za koń czo na zo sta je fa za otwar cia” – wy ja śnia
Jan Pie tras. 
Spo sób, w ja ki bę dzie jed nak wy ra ża ny stan za -
awan so wa nia we wdra ża niu WCM, jest przy go to -
wy wa ny w Tu ry nie. „Oczy wi ście już te raz każ dy fi -
lar, któ ry roz po czął swo ją dzia łal ność w pro ce sach

u na szych do staw ców, ma swo je kry te ria. Otwar ta
po zo sta je jed nak kwe stia, czy nadać punk ta cję,
czy też ja kąś in ną for mę. Są dzę, że stan dard oce -
ny po ja wi się w przy szłym ro ku. Nie wiem, czy bę -
dzie ta ki sam, ja ki po sia da Fiat Au to” – uzu peł nia
Pie tras.

AK TYW NOŚĆ
Co spra wia naj więk szy pro blem do staw com we
wdra ża niu WCM? „Tech nicz ne kwe stie moż -
na szyb ko opa no wać. Wszy scy przy zna ją na to -
miast, że spo rym wy zwa niem jest zmia na świa do -
mo ści wśród za ło gi. Cza sem trze ba się moc no
prze bu do wać we wnętrz nie, by do pa so wać
do wa run ków, któ re wy ma ga sys tem WCM” – mó -
wi Jan Pie tras. 
Waż nym ele men tem zmia ny spo so bu my śle nia
jest ak tyw ność pra cow ni ków, któ ra prze ja wia się
w zgła sza niu su ge stii po pra wy. „Fiat za pro po no -
wał, by u do staw ców w pierw szym pół ro czu dzia -
ła nia WCM na każ dą oso bę w ob sza rach mo de lo -
wych przy pa dły dwa ta kie po my sły. „Od cze goś
trze ba za cząć. Po my sły wy ma ga ją kre atyw ne go
my śle nia, ale dzię ki te mu pra cow ni cy mo gą do -
sko na lić swo ją pra cę. W kil ku fir mach za uwa ży -
łem, że ist nie je spo sób zbie ra nia po my -
słów. Nie ste ty, nie za wsze by ły za -
rzą dza ne tak, by ro dzić ko lej ne
po mysł” – do da je Pie tras.

NA STĘP NI?
Czy WCM zo sta nie wdro żo ny
tak że u in nych do staw ców?
Jan Pie tras przy znał, że ist nie je
ta ka moż li wość, ale czy do -
staw cy z niej sko rzy sta ją,
to za le ży tyl ko
od nich. 

Jan Pietras 
– koordynator
projektu WCM
u dostawców
FAP

WCM w Fiat Auto Poland
Pierwsze zetknięcie z WCM w Fiat Auto Poland miało miejsce w 2006 r.
Rok później tyski zakład osiągnął pierwszy sukces na drodze
do doskonalenia: „brązowy medal”. Obecnie jest już na „poziomie
srebrnym”. Podczas ostatniego audytu, który został przeprowadzony
w Zakładzie Tychy we wrześniu 2011 roku, spółka uzyskała 68 punktów.
Fiat Auto Poland jest już o krok od najwyższego „złotego medalu”. Aby go
osiągnąć, należy zgromadzić 70 punktów.
System WCM w Fiat Auto Poland oparty jest na fundamentach dziesięciu
filarów technicznych oraz dziesięciu filarów zarządzeniowych. W każdym
z nich spółka zbliża się piątego, najwyższego poziomu. 
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Zespół WCM
w Denso
omawia obszar
bezpieczeństwa
pracy

Na zdjęciu obok:
Ja cek Gwóźdź –
czło nek za rzą du
Den so

DEN SO: WCM 
– KO LEJ NY ETAP DO SKO NA LE NIA
Dla pra cow ni ków Den so Ther mal Sys tems Pol ska
wdro że nie WCM to ko lej ny etap do sko na le nia.
Czło nek za rzą du Den so Ja cek Gwóźdź przy po -
mniał, że fir ma wy wo dzi się z Ja po nii, gdzie sta łe
do sko na le nie jest czymś oczy wi stym i na tu ral nym.
„Cią gle się do sko na li my; na po cząt ku po przez
speł nie nie wy ma gań nor my ISO, a po tem choć by
po przez EFQM (Eu ro pe an Fo un da tion for Qu ali ty
Ma na ge ment), wdro że nie SOX -ów. World Class
Ma nu fac tu ring jest dla nas ko lej nym eta pem na tej
dro dze. Sta le do sko na li my się tak że po przez
wdra ża nie po szcze gól nych sys te mów za rzą dza -
nia i w tym zna cze niu WCM nie jest dla nas no -
wo ścią. Je ste śmy do te go przy zwy cza je ni, za rów -
no kie row nic two, jak rów nież wszy scy pra cow ni -
cy” – mó wi.

WDRA ŻA NIE
Wdra ża nie pro gra mu w Den so roz po czę ło się
na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2011 ro ku. Wów -
czas spe cja li ści z Fiat Au to Po land prze pro wa dzi li
szko le nie, na któ rym za pre zen to wa li mo de lo wy
przy kład funk cjo no wa nia pro gra mu, a tak że ocze -
ki wa nia FAP w tym za kre sie. WCM w Den so obej -
mu je wszyst kie istot ne ob sza ry z punk tu wi dze nia
za rzą dza nia fir mą: ja kość, pro duk cję, utrzy ma nie
ru chu, ele men ty istot ne z punk tu wi dze nia kosz to -
we go, bez pie czeń stwo, ana li zę naj istot niej -
szych strat w za kła dzie i de fi nio wa nie ob -
sza rów, któ re je ge ne ru ją, a tak że lo gi -
sty kę i or ga ni za cję miej sca pra cy. To
mniej dzie dzin niż w Fia cie Au to
Po land, ale ele men ty naj istot niej -
sze z punk tu wi dze nia za rzą dze -
nia fir mą są obec ne.

Ja cek Gwóźdź uwa ża, że już te raz w fir mie sil nie
roz wi nię te są wszyst kie po wyż sze ele men ty. „Kon -
tro la we wnętrz na w ob sza rach nie pro duk cyj nych
po przez wdro że nie SOX jest już sze ro ko obec na.
WCM na wią zu ją cy w szcze gól nym stop niu do ob -
sza rów pro duk cyj nych w tym kon tek ście nie jest
dla nas no wo ścią. Od daw na zwra ca my szcze gól -
ną uwa gę na do sko na le nie zwłasz cza pro ce sów
pro duk cji, lo gi sty ki, ja ko ści i utrzy ma nia ru chu. Te
ele men ty za wsze mu szą być sil nie roz wi nię te, bę -
dąc fun da men tem po ten cja łu przed się bior -
stwa” – pod kre ślił.

ZA AN GA ŻO WA NIE
Zda niem Jac ka Gwóź dzia jed nym z naj więk szych
plu sów WCM jest wy zwo le nie za an ga żo wa nia pra -
cow ni ków. Trze ba by ło jed nak wpierw prze ła mać
pew ną oba wę przed wy zwo le niem po my sło wo ści,
a tak że wy ja śnić, że pro po zy cje uspraw nień nie są
ko lej ną rze czą, ja kiej wy ma ga się od lu dzi, lecz
nie zbęd nym ele men tem dzia łań. Za ło ga mu sia ła
prze mo de lo wać my śle nie. „Oczy wi ste jest, że
ktoś, kto zaj mu je się da nym te ma tem szcze gó ło -
wo, jest w sta nie naj le piej wy czuć, co i gdzie mo że
i po win no funk cjo no wać le piej. W Den so jest to już
re ali zo wa ne. Do tych cza so we re zul ta ty są bar dzo
obie cu ją ce. Li czy my, że za an ga żo wa nie na szej za -
ło gi, tak jak do tych czas, bę dzie fun da men tem roz -
wo ju fir my” – po wie dział
Ja cek Gwóźdź.

Denso Thermal Systems Polska dostarcza
do samochodów Fiata kompletną deskę rozdzielczą
wraz z elementami grzewczymi, front-endy i chłodnice.
W produkty spółki wyposażone są Pandy, 500, Ford Ka,
a teraz także Lancia Ypsilon.

DOSTAWCY

Denso
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DEL FO: WCM JA KO STRA TE GIA
De cy zja o wdra ża niu w Del fo Pol ska pro gra mu
WCM w kształ cie po dob nym jak Fiat za pa dła już
w 2008 ro ku ja ko stra te gia roz wo ju za rzą dza nia fir -
mą, któ ra zo sta ła za war ta w po li ty ce ja ko ści Gru py
CLN. Głę bo kie zro zu mie nie te go te ma tu i za an ga -
żo wa nie oraz po dej mo wa nie cią głych i sys te ma -
tycz nych dzia łań sta je się być klu czo wym aspek -
tem po wo dze nia w przy szło ści.
Del fo Pol ska jest jed nym z naj więk szych do staw -
ców Fia ta i za ra zem jed nym z pierw szych, któ re -
mu kon cern mo to ry za cyj ny za pro po no wał wdro -
że nie WCM. 

Z M2S DO WCM
Fakt, iż WCM w spół ce do pie ro
star tu je nie ozna cza, że fi lo zo fia,
któ ra się z nie go wy ła nia, jest
w Del fo no wo ścią. Wręcz prze ciw -
nie. Fir ma, któ re jest czę ścią Gru py
CLN, nie cze ka jąc na ini cja ty wę Fia -
ta już dwa la ta te mu roz po czę ła bu -
do wa nie sys te mu Ma gnet to Ma nu -
fac tu ring Sys tem, w skró cie M2S.
Zo stał on stwo rzo ny spe cjal nie
z my ślą o ca łej Gru pie. 
Zda niem ko or dy na to ra pro jek tu
WCM w Del fo Woj cie cha Fla cha
oba sys te my są po dob ne. „Zbli żo -
ne są me to dy i spo so by roz wią zy -
wa nia pro ble mów, na rzę dzia, sys te -
ma tycz ne po dej ście do bu do wa nia
za rzą dza nia w za kła dzie. To dla te go
pierw sze spo tka nie na te mat wdro -
że nia WCM, któ re od by ło pół ro ku
te mu z przed sta wi cie la mi Fia ta, nas
nie za sko czy ło. Fiat po ma ga nam
jed nak w usys te ma ty zo wa niu wie -
dzy” – pod kre śla.

Flach przy po mniał tak że, że w Del fo apli ko wa -
na jest fi lo zo fia cią głe go do sko na le nia Ka izen od -
no szą ca się do bu do wa nia czy sto ści, bez pie czeń -
stwa, pod no sze nia pro duk tyw no ści z za an ga żo -
wa niem ca łej za ło gi w spół ce. „Dziś wła ści wie nie
moż na już so bie wy obra zić za kła du, zwłasz cza
w prze my śle mo to ry za cyj nym, któ ry by ta kich
pod sta wo wych rze czy jak np. 5S nie sto so -
wał” – do dał Woj ciech Flach. 

WCM LI GHT
Umo wa mię dzy Del fo Pol ska a Fiat
Au to Po land prze wi du je wpro wa -
dze nie „skró co nej wer sji” WCM,
czy li ta kiej, któ ra obej mu je mniej 
fi la rów, ale za to naj waż niej sze –
od no szą ce się do bez pie czeń stwa
i ja ko ści pro duk cji, a tak że bez -
pie czeń stwo do staw. Woj ciech
Flach pod kre ślił jed nak, że fir ma
chce zmie rzać „w kie run ku wpro -
wa dze nia w przy szło ści peł ne go
sys te mu”.
Wpro wa dza nie WCM w Del fo roz -
po czę ło się od se rii szko leń, któ -
rych ce lem by ło przy bli że nie za ło -
dze no wych za sad po zwa la ją cych
zmie niać utar te spo so by my śle nia.
„Cza sem po ja wia ją się wąt pli wo ści,
ale sta ra my się wszyst ko wy ja śniać.
Fiat też miał te go ty pu do świad cze -
nia, dla te go ko rzy sta my z ich wie -
dzy. Dzię ki te mu w Del fo wszyst ko
prze bie ga szyb ciej i spraw niej” –
pod kre ślił dy rek tor pro duk cji Del fo
Mi ro sław Ma li now ski.

Na zdjęciach
obok: 
Wojciech Flach –
koordynator
projektu WCM
w Delfo oraz
Mirosław
Malinowski –
dyrektor
produkcji Delfo

Firma Delfo Polska SA powstała w 1998 roku
po przekształcenia wydziału obróbek różnych FAP.
Specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych
elementów tłoczonych, jak dachy, boki, poszycia drzwi
i pokrywy silnika, elementów spawanych i zgrzewanych,
a także w malowaniu proszkowym i kataforetycznym
dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Do Fiata
dostarcza ponad 90 procent swojej produkcji. Firma
posiada jednostki produkcyjne w Tychach, a także
Swarzędzu i Kielcach. Zatrudnia w sumie około 2 tysięcy
osób. Delfo Polska SA wchodzi w skład Grupy CLN. 

DOSTAWCY

Delfo
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Anna
Szafrańska,

fot: Satiz
Poland

FIRMA
TEKSID IRON

Atas,
czyli lepsze żeliwo

Szef wy dzia łu To pial ni 
sko czow skiej od lew ni
Krzysz tof Men tel na py -

ta nie, czym jest ATAS, od po -
wia da krót ko: „To sys tem
wcze sne go ostrze ga nia, któ ry
in for mu je o ja ko ści me ta lur gicz -
nej że li wa w mo men cie wy ta -
pia nia w pie cu. Pod po wia da
też wy ta pia czo wi ja kie są nie -

zbęd ne ko rek ty – co na le ży do -
dać, aby pod nieść ja kość me -
ta lur gicz ną że li wa, czy li by pro -
dukt fi nal ny był moż li wie naj lep -
szy”. Zda niem spe cja li sty me ta -
lur ga z la bo ra to rium w Tek si -
dzie Mi cha ła Bro dy sys tem
ostrze ga tak że przed po wsta -
niem wad, jak ja my i po ro wa -
tość, za bie le nia i in ne.

Więcej lepszego jakościowo żeliwa z mniejszą
ilością wad produkuje od półtora roku
skoczowska odlewnia Teksid Iron Polska.
To efekt wdrożenia Adaptacyjnego Systemu
Analizy Termicznej (ATAS).

Zdaniem szefa
laboratorium

Leszka Lasoty
żeliwo jest
dobre, jeśli

grafit wydziela
się w nim

w odpowiedniej
ilości
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TO PIAL NIA, CZY LI
SER CE OD LEW NI
Że li wo po wsta je na wy dzia le To -
pial ni. To dla te go okre śla się go
mia nem ser ca od lew ni. Wszyst -
ko roz po czy na się w dzia le pla -
no wa nia, gdzie za pa da ją de cy -
zje, ja kie ele men ty na le ży wy ko -
nać na stęp ne go dnia: wa ha cze,
zwrot ni ce, wspor ni ki, a mo że
tar cze ha mul co we. W za leż no -
ści od te go, co bę dzie wy twa -
rza ne, tech no lo dzy me ta lur dzy
w la bo ra to rium okre śla ją, ja ki
bę dzie wy ko ny wa -
ny stop. Kosz ze
wsa dem do pie ca
przy go to wu je suw -
ni co wy, któ ry na -
peł nia go po bie ra -
jąc po szcze gól ne
ele men ty wsa do -
we (stal, su rów ka,
złom że liw ny, do -
dat ki sto po we)
w od po wied niej pro por cji z po la
wsa do we go.
Wsad tra fia do pie ca łu ko we go.
„Piec sa dzi się sie dem ra zy na
do bę. Wcho dzi do nie go 30 ton.
Nasz re kor do wy wy nik to 719
ton cie kłe go że li wa wy la ne
w cią gu 24 go dzin – po wie dział
Krzysz tof Men tel. Na tym eta pie
pro wa dzo na jest pierw sza ana li -
za, w któ rej spraw dza ny jest
skład che micz ny. Je śli jest on
zgod ny z wy tycz ny mi ta be li me -
ta lur gicz nej, na stę pu je spust cie -
kłe go że li wa do pie ców in duk cyj -
nych. Tu prze pro wa dza na jest
ana li za wę gla za po śred nic twem
sys te mu ATAS, na stęp nie ana li -
zo wa ny jest skład che micz ny na
spek tro me trze. Gdy skład che -
micz ny jest zgod ny z Ta be lą me -
ta lur gicz ną, wy top pro wa dzo ny
jest w opar ciu o ak tyw ny rów no -
waż nik wę gla (Acel) i ja kość me -
ta lur gicz ną (MQ). Je śli wszyst kie
współ czyn ni ki są w od po wied -
nich gra ni cach, wte dy mistrz wy -
dzia łu To pial ni da je zie lo ne świa -
tło, a cie kłe że li wo prze wo żo ne
jest na li nie for mier ską, gdzie za -
le wa ne są de ta le.

ATAS
Sys tem ATAS to dwa kom pu te -
ry w biu rze mi strzów. Za rzą dza
ni mi trze ci w la bo ra to rium, do
któ re go wpro wa dza ne są
wszyst kie war to ści. Przy każ -
dym z ośmiu pie ców znaj du je
się spe cjal ny sta tyw. Mi chał Bro -
da mó wi, że kon tro la po le ga na
za ło że niu na ten sta tyw spe cjal -
ne go kub ka oraz – po wy bra niu
od po wied nie go pro gra mu sto -
pu, któ ry bę dzie punk tem od -
nie sie nia do ana li zy – za la nie go
cie kłym że li wem. W kil ka mi nut
pra cow nik otrzy mu je wy nik na
ekra nie. Je śli oka że się, że któ -
ryś z pa ra me trów jest po za gra -
ni cą to le ran cji, a przez to współ -
czyn nik ja ko ści me ta lu jest niż -
szy, to sys tem au to ma tycz nie
pod po wie wy ta pia czo wi, co na -
le ży wpro wa dzić do sto pu, by
po pra wić je go ja kość me ta lur -
gicz ną (Acel i MQ).
„Roz pa trz my je den wy top. Sys -
tem roz po czy na pra cę na eta -
pie, gdy piec zo sta je na peł nio ny
cie kłym me ta lem. Wy ko nu je my
wów czas ana li zy. Pierw sza do -
ty czy wę gla w cie kłym że li wie
wla nym do kub ka usta wio ne go
na sta ty wie. Na stęp nie ana li zo -
wa ny jest skład che micz ny na
spek tro me trze, a po tem tak że
ja kość me ta lur gicz na że li wa.
Ca ły wy top pro wa dzo ny jest od
te go mo men tu w kon tek ście

ana li zy ak tyw ne go rów no waż ni -
ka wę gla i ja ko ści me ta lur gicz nej
cie kłe go że li wa (Acel i MQ). Ma -
my kon kret ny stop, kon kret ną
war tość rów no waż ni ka wę gla,
któ rą mu si my utrzy mać na prze -
strze ni ca łe go wy to pu. Za da -
niem To pial ni jest utrzy mać ten
głów ny pa ra metr. Tu wcho dzi
ATAS, któ ry po zwa la kon tro lo -
wać sy tu ację, a tak że pod po -
wia da jak re ago wać, gdy war to -
ści te spa da ją” – re la cjo nu je
Krzysz tof Men tel.
Mi chał Bro da pod kre śla, że
w przy pad ku, gdy rów no waż nik
wę gla spa da po ni żej okre ślo nej
wiel ko ści, ATAS za pro po nu je
ko rek tę po da jąc do kład ną ilość
na wę gla cza, któ rą na le ży do rzu -
cić do pie ca. Je śli współ czyn nik
bę dzie zbyt wy so ki w pie cu wy -
ko nu je się ko rek tę zło mem sta -
lo wym.
Sys te mem ATAS na po szcze -
gól nych zmia nach za rzą dza ją
Mi strzo wie wy dzia łu To pial ni, do
obo wiąz ków któ rych oprócz te -
go na le ży tak że sze reg in nych
czyn no ści zwią za nych z przy go -
to wa niem i to pie niem me ta lu. 

„Sprawca” ATAS-u
Metalurg z laboratorium badawczo-kontrolnego Teksidu Krzysztof
Głazowski jest pomysłodawcą zakupu systemu ATAS dla skoczowskiej
odlewni. Zabiegał o to wiele lat, aż w końcu się udało. 
„System ATAS po raz pierwszy zobaczyłem wiele lat temu, gdy
odwiedziłem zakłady Volvo w Szwecji. Oni nie używali go jednak na tak
powszechną skalę jak my teraz. Zainteresowałem się nim. Zapraszaliśmy
potem przedstawicieli firmy Novacast, żeby zaprezentowali go w Skoczowie. Przyjeżdżali do nas
ze dwa, trzy razy. System się spodobał. Wiedzieliśmy, że potrafi podpowiedzieć, gdzie są błędy
i jak poprawić jakość naszego produktu. Trzeba było jednak przekonać szefostwo do jego
zakupu, co trwało 6 lat. To bardzo droga inwestycja. Trzeba było znaleźć pieniądze. W końcu
wszystko się jednak pozytywnie skończyło, a system już działa” – wspomina Krzysztof
Głazowski, który w 2013 roku świętował będzie 40-lecie pracy w odlewni. (-)

DLA DOBRA FIRMY

Dzięki
systemowi 
Atas odlewnia
oferuje wysokiej 
jakości żeliwo
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Roz ruch trwał pół ro ku. Sko -
czow ska od lew nia po cząt ko wo
by ła je dy ną w Pol sce, któ ra dys -
po no wa ła sys te mem ATAS. Te -
raz ma go wię cej firm, ale
w Tek si dzie jest on naj bar dziej
roz bu do wa ny.

CO DA JE ATAS?
Krzysz tof Men tel mó wi krót ko:
po pra wę ja ko ści. Mi chał Bro da
do da je: „Naj więk szy zysk dla
od lew ni to re duk cja bra ków
z ty tu łu jam i po ro wa to ści, czy li
naj po waż niej szych wad że li wa.
Ich nie da się wy eli mi no wać cał -
ko wi cie, ale te raz ilość zna czą -
co zma la ła. W roz li cze niu ogól -

nym wad, ja kie wy stę pu ją
w że li wie, zaj mo wa ły one

kie dyś ilo ścio wo dru gie

miej sce, te raz spa dły na siód -
me. Róż ni ca jest za uwa żal na”.
Zda niem sze fa la bo ra to rium
Lesz ka La so ty że li wo jest do bre,
je śli wy dzie la się w nim gra fit
w od po wied niej ilo ści. „ATAS
po przez współ czyn ni ki in for mu -
je nas w ja kiej po sta ci i ilo ści
gra fit się wy dzie li. Po żą da ny
stan moż na uzy skać „ste ru jąc”
wła ści wo ścia mi fi zy ko -che micz -
ny mi, choć by po przez wrzu ca -
nie pre mo dy fi ka to rów” – mó wi.
Za le tą sys te mu jest tak że ar chi -
wi za cja wszyst kich prze pro wa -
dzo nych po mia rów dla każ de go
pie ca, dla każ de go sto pu i dla
każ de go de ta lu, któ ry zo stał
stwo rzo ny w sko czow skim Tek -
si dzie. „To po pra wia dys cy pli nę
pra cy” – za pew nia szef 

Kubek z próbką
żeliwa, który
badany jest
przez system
Atas.
Poniżej:
Krzysztof Mentel
i Michał Broda
przy stanowisku
komputerowym
systemu Atas

WPRO WA DZE NIE
ATAS
Tek sid za ku pił sys tem od
szwedz kiej fir my No va cast dwa
la ta te mu. Me ta lurg z la bo ra to -
rium fir my Krzysz tof Gła zow ski
za bie gał o to wie le lat. De cy zja
nie by ła pro sta, gdyż ATAS to
spo ry wy da tek. Przez pierw sze
pół ro ku trwa ło je go wdra ża nie
na wy dzia le To pial ni. Spe cja li ści
z fir my pro du cen ta, a tak że jej
przed sta wi cie le w Pol sce, prze -
szko li li prak tycz nie wszyst kich
pra cow ni ków wy dzia łu bez po -
śred nio za an ga żo wa nych w pro -
duk cję, czy li oko ło 80 osób. „Na
pierw szych szko le niach tłu ma -
czy li jak wy ta piacz ma pra co -
wać z sys te mem i co na le ży do
je go obo wiąz ków” – wspo mi nał
Mi chał Bro da.
Po cząt ko wo wy to py pro wa dzo -
ne by ły je dy nie w opar ciu o ana -
li zę war to ści wę gla, czy li tak, jak
we wcze śniej dzia ła ją cym sys te -
mie. „Od te go za czy na li śmy. To
by ło oswa ja nie się w urzą dze -
niem. Do pie ro po tem two rzy li -
śmy sto py i wpro wa dza li śmy
ko lej ne da ne; po se gre go wa li -
śmy też de ta le. Dziś we dług
te go pro wa dzi my wy top” –
po wie dział Mi chał Bro da.
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To pial ni Krzysz tof Men tel.
ATAS do star cza tak że da ne do
nie za leż nej od nie go Elek tro nicz -
nej Kar ty Wy to pu. „Kar ta to do -
ku ment, któ ry zbie ra wszyst kie
in for ma cje do ty czą ce wy to pu.
W kar cie wy to pu znaj du ją się in -
for ma cje o skła dzie wsa du, skła -
dzie che micz nym wyj ścio wym
i koń co wym cie kłe go że li wa, pa -
ra me try okre śla ją ce ja kość me -
ta lur gicz ną cie kłe go me ta lu, jak
i in for ma cje o peł nej iden ty fi ka cji
de ta lu wy pro du ko wa ne go z te -
go że li wa. Bez tych pod sta wo -
wych in for ma cji mistrz wy dzia łu
To pial ni nie mo że roz po cząć za -
le wa nia de ta li na li niach for mier -
skich. Dwa la ta te mu nie by ło
elek tro nicz nej kar ty wy to pu. Wy -
ta piacz ręcz nie wy peł niał pa pie -
ro wą wer sję kar ty za pi su jąc wy -
ni ki ana li zy spek tral nej. Te raz
wszyst ko dzie je się au to ma tycz -
nie. To ogrom ne uła twie nie pra -
cy” – do da je Krzysz tof Men tel.

PRZY SZŁOŚĆ
Z ATAS
Choć sys tem ATAS, któ ry jest
wy ko rzy sty wa ny w sko czow -
skiej od lew ni jest bar dzo roz wi -
nię ty, to wciąż tkwią w nim re -
zer wy. „Na dziś nie ko rzy sta my

z peł ni je go moż li wo ści, wy ko -
rzy stu je my ich oko ło po ło wy.
Otwar ta po zo sta je na dal kwe stia
moż li wo ści in ge ren cji na po -
szcze gól ne pa ra me try, aby sku -
tecz nie usta lać ja kość me ta lur -
gicz ną za wsze na wy so kim po -
zio mie, czy li że by każ da par tia
że li wa by ła do bra i nie wy ma ga -
ła ko rek ty – mó wi Mi chał Bro da.
– Mu si my bo wiem pa mię tać, że
na szym su row cem jest złom –
ma te riał bar dzo nie jed no rod ny”.
Krzysz tof Men tel za pew nia, że
sys tem wciąż się roz wi ja i z ro ku
na rok pra cow ni cy To pial ni co raz
wię cej z nie go „wy cią ga ją”,
zwięk sza jąc za ra zem je go uży -
tecz ność. „To sys tem, któ ry się
„uczy”. Two rzy my w nim ba zę
da nych wy to pów, któ re są na
bar dzo wy so kim po zio mie ja ko -
ści me ta lur gicz nej że li wa. Je śli
zbie rze my du żą ba zę da nych, to
ła two bę dzie my mo gli okre ślić,
ja kie pa ra me try są opty mal ne.
Po ich po rów na niu z ba zą che -
micz ną bę dzie my mo gli otrzy -
mać od po wiedź na py ta nie, czy
przy kła do wo na le ży zmie nić ja -
kieś za kre sy pier wiast ków, by
pod wyż szyć ja kość że li wa. Aby
roz wi jać sys tem mu si my po sia -
dać ta ką ba zę” – mó wi.

Czołowa 
odlewnia w kraju

Skoczowski Teksid nie jest zwyczajną odlewnią
żeliwa. To firma, która przyciąga metalurgów.
Specjalista metalurg w wydziale laboratorium
Michał Broda zatrudnił się w niej zaraz po studiach
na Politechnice Śląskiej, w 2004 roku. 
„Ważne było dla mnie, że to świetny zakład,
w którym wytwarza się aż 30 procent całej polskiej
produkcji żeliwa sferoidalnego” – mówi. Doskonała
opinia o zakładzie zaważyła też na wyborze, jakiego
dokonał szef wydziału topialni Krzysztof Mentel.
Wcześniej pracował w Hucie Łaziska. 
„O przyjściu do Skoczowa zadecydowała opinia
o zakładzie. To czołówka odlewni w naszym kraju” 
– uzasadnia swój wybór. 

TEKSID IRON POLSKA

Firma specjalizuje się w produkcji odlewów
dla przemysłu motoryzacyjnego z żeliwa
sferoidalnego i szarego, między innymi:
przednich i tylnych wahaczy, bębnów i tarcz
hamulcowych, kół zamachowych, wałków
rozrządu, bębnów hamulcowych, 
czy zwrotnic. Głównym odbiorcą tych
produktów jest Grupa Fiat, ale trafiają one
także do innych firm motoryzacyjnych. 
Roczne możliwości produkcyjne sięgają
70 tysięcy ton odlewów. (-)



„B
ar dzo za le ża ło nam
na tym pro jek cie,
nie tyl ko z po wo -
dów biz ne so wych.
To wspa  nia łe, wie -

lo funk cyj ne cen trum, gdzie bę dzie
się od by wać wpro wa dza nie do
sprze da ży, pro mo wa nie i pre zen to -
wa nie pro duk tów firm CNH, Ive co
i FPT In du strial, a tak że pro fe sjo nal -
na ob  słu ga ser wi so wa wszyst kich
pro duk tów wy mie nio nych spół ek.
Ale Fiat In du strial Vil la ge jest tak że
sym bo licz nym miej scem, w któ rym
spo ty ka się prze szłość, te raź niej -
szość i przy szłość na sze go przed -
się bior stwa otwie ra ją ce go przed
klien tem swo je po dwo je, by za pre -
zen to wać z bli ska ma szy ny rol ni -

przemysłowa
W Turynie otwarto Fiat Industrial Village,
centrum będącym stoiskiem wystawowym
produktów CNH, Iveco i FTP Industrial,
jak również miejscem, w którym będzie można
poznać historię i kulturę przedsiębiorstwa.

ATTUALITÀ
FORMULA 1
PRODUKT

FIAT INDUSTRIAL

Francesco
Novo
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Fiata
Wioska



cze, cię ża rów ki i sil ni ki. Ta ini -
cjaty wa wresz cie jest waż na dla
same go Tu ry nu, gdzie cią gle po -
wsta je coś no we go i ory gi nal ne -
go”. Ty mi sło wa mi Ser gio Mar -
chion ne, pre zes Fiat In du strial
przed sta wił za pro szo nym go -
ściom ku li sy po wsta nia Fiat In -
du strial Vil la ge. Na uro czy stą in -
au gu ra cję obiek tu (fo to z pra wej),
po wsta łe go przy uli cy Set ti mo
223 w mu rach daw nej fa bry ki
Spa Stu ra, przy by li mię dzy in ny -
mi pre zes Exor i Fiat SpA John
El kann, przed sta wi cie le władz,
w tym pod se kre tarz do spraw
in fra struk tu ry i trans por tu Bar to -
lo meo Gia chi no oraz pre zy dent
mia sta Tu ry nu, Pie ro Fas si no.
„My śleć w sze ro kich ka te go riach
to my śleć o prze my śle” – tak
brzmi za sa da, któ ra przy świe ca -
ła po my sło daw com Fiat In du -
strial Vil la ge, naj więk sze go cen -
trum eks po zy cji ma szyn rol ni -
czych i po jaz dów prze my sło wych
na świe cie. Moż na w nim od być
praw dzi wie emo cjo nu ją cą po d -
róż z prze wod ni kiem po wszyst -
kich sek to rach dzia łal no ści przed -
siębior stwa. W fu tu ry stycz nym
i prze   stron nym show ro omie znaj -
du je się bo wiem sek cja po świę -
co na no wa tor skiej tech no lo gii
oraz pre zen ta cji kom  plet nej ga my
ma szyn rol ni czych i bu dow la nych
New Hol land, cię ża ró wek i au to -
bu sów Ive co oraz ze spo łów na -
pę do wych FPT In du strial. 
W Fiat In du strial Vil la ge moż na
też zro bić in ne go ro dza ju za ku py,
na być na przy kład odzież i ory gi -
nal ne ak ce so ria z lo go ma rek
Gru py, a tak że sko rzy stać z wie -
lo funk cyj nej sali na 450 osób, czy
wresz cie zo ba czyć daw ne mo -
de le ma szyn (patrz ram ka). 
Nowy obiekt zaj mu je po wierzch -
nię po nad 70 ty się cy me trów
kwa dra to wych, z cze go 23 ty sią -
ce przy pa da na eks po zy cję po -
jaz dów i ze spo łów na pę do wych
(pra wie osiem ty się cy). Rów nie
waż ny jest też ob szar usług po -
sprze da żo wych, ser wi so wych i fi -
 nan so wych, w ra mach któ rych

Od Leoncina
do Overlandu
Fiat Industrial to spółka, która powstała dziewięć miesięcy
temu. Ale jej korzenie sięgają znacznie głębiej. Korzysta
przecież z know-how i doświadczenia ponad stuletniej
historii. Dlatego właśnie w Fiat Industrial Village
pomyślano o specjalnej ekspozycji prezentującej dawne
modele ciężarówek, traktorów oraz maszyn drogowych,
które są świadectwem ewolucji produktów firmy.
Na obszarze o powierzchni blisko dwóch tysięcy metrów
kwadratowych znajdują się eksponaty takie jak Fiat 15 Ter
z 1913 roku, pierwsza seryjnie produkowana ciężarówka.

Albo traktor artyleryjski Pavesi
LT 40. Są jeszcze traktory 700A
z 1927 r. oraz „Piccola” 211B
z 1959, które zapisały się złotymi
zgłoskami na stronach historii
włoskiego przemysłu maszyn
rolniczych. Warto jeszcze
zobaczyć samochód dostawczy
Fiat 507 z 1926 roku z silnikiem
czterocylindrowym o pojemności
2296 cm3, M1 A, jeden
z pierwszych pojazdów
przemysłowych francuskiej spółki

Unic z 1914 roku. Ale w galerii są też modele stosunkowo
młode, jak Leoncino z 1963 roku, ciężarówka z silnikiem
diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 54 koni.
Ostatnia sekcja poświęcona została modelowi 330.30
Iveco, który stał się symbolem rajdu Overland, oraz
Fiatowi 682, jednej z najbardziej popularnych ciężarówek
we Włoszech, produkowanej w latach 1952–1988. 

GALERIA HISTORIIklien ci mo gą szyb ko uzy skać po -
moc, za wrzeć umo wę na na pra -
wę, a tak że zna leźć od po wied nią
for mę kre dy to wa nia. No we cen -
trum wy po sa żo ne zo sta ło po nad -
to w ogrom ny warsz tat na praw -
czy, któ ry wy ko nu je usłu gi zwią -
za ne z kon ser wa cją i ser wi sem
po jaz dów, ko rzy sta jąc z wysoko
wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu.
W Fiat In du strial Vil la ge moż na
tak że wy pró bo wać ga mę wy -
robów znaj du ją cych się ak tu al -
nie w sprze da ży na znaj du ją cym
się nie opo dal to rze Ive co o dłu -
go ści jed ne go ki lo me tra, a w przy -
pad ku ma szyn
bu  dow  la nych
New Hol land
Con struc tion,
ta kich jak ko -
par ki, spy char -
ki na ko łach
oraz skid ste ar
lo ader, w spe -
cjal nie do te -
go ce lu przy -
sto so wa nym
te re nie.
Tak jak w przy pad ku Mi ra fio ri
Mo tor Vil la ge, FIV chce nie tyl ko
po ka zać sze ro kiej pu blicz no ści
swo ją ga mę pro duk tów, ale chce
być miej scem spo tkań, kon ku ru -
ją cym z te atrem, ośrod ka mi kul -
tu ry i roz ryw ki.

33



34

FIRMA
FERRARI

emocje
Czerwone
W Abu Dhabi wybudowano ogromny park rozrywki
poświęcony w całości marce Ferrari i związanym
z nią mitom. Jedną z atrakcji parku jest najszybsza
na świecie kolejka górska osiągająca 240 km/h. 

Giancarlo Riolfo



35





Nada no jej na zwę For mu la
Ros sa (Czer wo na For -
mu ła) i jest naj szyb szą

ko lej ką gór ską na świe cie:
w trzy se kun dy osią ga pręd -
kość 200 ki lo me trów na go dzi -
nę, zaś jej pręd kość mak sy mal -
na się ga 240 km/h. Przy śpie -
sze nie mak sy mal ne wy no si 5g,
a wra że nia od czu wa ne na za -
krę tach są po rów ny wal ne z ty -
mi, ja kie od czu wa ją kie row cy
For mu ły 1. Ta wy jąt ko wa ko lej ka
to za le d wie jed na z mnó stwa
pro po zy cji ofe ro wa nych przez
Fer ra ri World, ol brzy mi i na szpi -
ko wa ny no wy mi tech no lo gia mi
park roz ryw ki, cał ko wi cie po -
świę co ny pre sti żo we mu pro du -
cen to wi z Ma ra nel lo. 
Par k o po wierzch ni 200 ty się cy
me trów kwa dra to wych po wstał
na wy spie Yas, w Abu Dha bi.
Obiekt, roz po ście ra ją cy się czę -
ścio wo pod da chem, a czę ścio -
wo na otwar tej prze strze ni ofe -
ru je zwie dza ją cym dwa dzie ścia
atrak cji, prze zna czo nych za rów -
no dla tych, któ rzy są zwo len ni -
ka mi moc nych emo cji, jak i dla
ca łych ro dzin z dzieć mi. Ama to -
rzy „po wie wu pręd ko ści” mo gą

też wy pró bo wać Fio ra no GT
Chal len ge – ko -

lej kę gór -

ską, któ rej wa go ni ki zbu do wa no
na kształt sa mo cho dów Fer ra ri
F430 Spi der. In ną atrak cję sta -
no wi G For ce, na któ rym chęt ni
spró bo wa nia swo ich sił „spa da -
ją” z wy so ko ści wie ży cen tral nej
par ku, sie dząc w fo te lu su per sa -
mo cho du mar ki – Fer ra ri En zo.
Dzie ciom po le ca się Ju nior GT –
szko łę jaz dy po to rze na po kła -
dzie po mniej szo nej wer sji Gran -
tu ri smo. Pa sjo na tom sil ni ków
za pew nio no atrak cje w po sta ci
V12, czy li emo cjo nu ją cej po dró -
ży po wnę trzach 12-cy lin dro we -
go sil ni ka Fer ra ri lub też Ma de in
Ma ra nel lo – wir tu al nej wi zy ty po
naj bar dziej zna nej na świe cie fa -
bry ce sa mo cho dów. Rów nie
chęt nie przez mi ło śni ków mar ki
od wie dza na jest Gal le ria Fer ra ri,
czy li eks po zy cja sa mo cho dów
spor to wych i wy ści go wych
spod zna ku wierz ga ją ce go ko -
nia, od 1947 po dziś. 
Zre ali zo wa ny za spra wą in we -
sty cji w kwo cie 40 mld do la rów
Fer ra ri World nie jest je dy nie te -
ma tycz nym par kiem roz ryw ki,
ale rów nież je dy ną w swo im ro -
dza ju wi zy tów ką Włoch i pro -
duk tów Ma de in Ita ly, po któ ry mi
kry je się hi sto ria, sztu ka, mi łość
do pięk na i jed no cze śnie za -
awan so wa na tech no lo gia.

U góry: Od symulatora F1 po wirtualną wizytę
w zakładzie Maranello.
Minister Spraw Zagranicznych Franco Frattini
wraz z prezesem Ferrari, Lucą Cordero di
Montezemolo, Fernando Alonso i Felipe
Massą podczas inauguracji Ferrari World 
Poniżej: kolejka górska Formula Rossa
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Marek Kamiński
fot. Gottlieb Collection,  FORUM

AKTUALNOŚCI
JAZZOWA JESIEŃ

Nie można określić precyzyjnej daty jego powstania.
Muzykolodzy spierają się czy wywodzi się z Afryki,
czy jest już tworem amerykańskim. Nie do końca
wiadomo nawet, co oznacza samo słowo JAZZ.
A jednak ta muzyka ma ciągle miliony fanów na
całym świecie, mimo że modne obecnie nurty daleko
oddaliły się od początków jazzu, sięgających
końca XIX wieku.

ten zgiełkCały



cza ją ce go wi gor i ener gię. 
Wszyst ko za czę ło się pod ko -
niec XIX wie ku. Nie któ rzy po -
cząt ków jaz zu szu ka ją w or kie -
strach woj sko wych. In stru men ty
or kiestr de mo bi li zo wa nych od -
dzia łów by ły sprze da wa ne za
gro sze, a ku po wa li je (ze wzglę -
du na ni ską ce nę) głów nie mu -
rzy ni, któ rzy wkrót ce na uczy li
się na nich grać, a po tem
wspól nie mu zy ko wać. 
Jed ną z naj waż niej szych cech
jaz zu, za rów no tra dy cyj ne go jak
i no wo cze sne go, jest im pro wi -
za cja. Praw do po dob nie tak że
tu taj po trze ba by ła mat ką wy na -
laz ku – mu zy cy po pro stu nie
zna li nut. 
Ne gro -spi ri tu als, rag ti me, blu es
– to tyl ko nie któ re ga tun ki, któ re
mie sza ły się w ame ry kań skim
ty glu i mia ły wpływ na po wsta -
nie jaz zu. Mia stem, któ re uwa ża
się za ko leb kę tej mu zy ki, jest
No wy Or le an. To tu taj w klu -
bach, spe lun kach i na uli cy ro -
dzi ły się ko lej ne jaz zo we sty le.
To tu taj wy kształ cił się naj star -
szy z tra dy cyj nych jaz zo wych
sty lów – jazz no wo or le ań ski. To
wła śnie tu taj uro dził się Lo uis
Arm strong – naj słyn niej szy trę -

bacz i wo ka li sta
jaz zo wy. Do dzi -
siaj w roz gło -
śniach ra dio -
wych moż na

Od lewej:
Louis
Armstrong,
Carnegie Hall,
Nowy York,
1947 
i Benny
Goodman, 
Nowy York,
1946

Win ter ne to wej Non sen -
so pe dii znaj dzie my za -
ska ku ją cą, choć po

czę ści opar tą na ste reo ty pie de -
fi ni cję jaz zu: „Naj bar dziej ta jem -
ni czy ga tu nek mu zy ki. Nie wia -
do mo o nim prak tycz nie nic, po -
nie waż opi sy uczest ni ków kon -
cer tów jaz zo wych są sprzecz -
ne… Wią że się to praw do po -
dob nie z tym, że ów ga tu nek
jest kom plet nie nie z ro zu mia ły
dla zwy kłe go czło wie ka, przez
co na kon cer ty przy cho dzą tyl ko
ku jo ny, sza leń cy, ko smi ci, wil ko -
ła ki i in ni miesz kań cy świa ta
mro ku oraz pla net We nus
i Kryp ton. Mu zyk jaz zo wy spra -
wia błęd ne wra że nie doj rza łe go
męż czy zny (pod pięć dzie siąt kę),
wy kła da ją ce go fi zy kę ją dro wą
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim”.
Spró buj my za tem przyj rzeć się
hi sto rii tej mu zy ki, aby odrzeć ją
ze ste reo ty pów i błęd nych czę -
sto wy obra żeń. 
Sło wo jazz ozna cza zgiełk al bo
ha łas. Praw do po dob nie by ło
slan go wym okre śle niem ak tu
sek su al ne go (po dob nie jak
rock’n roll). Nie któ rzy łą czą go
z fran cu skim sło wem cha se,
ozna cza ją cym po lo wa nie. Po -
my słów i hi po tez jest znacz nie
wię cej. Na zwa jazz by wa wy wo -
dzo na od mar ki per fum, imie nia
jed ne go z pierw szych wy ko -
naw ców tej mu zy ki,
z afry kań skich
na rze czy al bo
od sło wa ozna -

JazzowaJesień 2011
Pięć dni, dziewięć koncertów,
kilkanaście godzin muzyki – tak
można w skrócie podsumować
festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku-
Białej. W tym roku największą gwiazdą
był 82-letni współtwórca free-jazzu,
legendarny Cecil Taylor. Z różnych
powodów zdarza mu się odwoływać
koncerty. Tym większym wydarzeniem
był jego bielski koncert, choć muzyka
mistrza nie należała do łatwych.
Znakomite wrażenia pozostawił po
sobie także o dekadę młodszy od
Taylora saksofonista Pharoah Sanders,
o którym Ornette Coleman zwykł
mawiać, że to „prawdopodobnie
najlepszy saksofonista tenorowy na
świecie”. Tegoroczny festiwal trafnie
podsumował jego dyrektor artystyczny
Tomasz Stańko: „Proporcje
i wyważenie koncertów, gdzie jest
jakby jing i jang, plus i minus, liryzm
z furią, cały czas się przeplatały na
tym festiwalu. Delikatny Collin Vallon

z drapieżnym Cecilem Taylorem,
spokojny Tom Harrell z mocnym
Pharoah Sandersem, silny Craig
Taborn z kobiecą Irą Haarlą,
ekspresyjny Michael Formanek
z moją delikatną w sumie muzyką,
bo ja zawszę będę lirykiem, żebym
nie wiem jak drapieżnie grał”.
Powoli tradycją festiwalu stają się
także koncerty jazzu tradycyjnego.
W tym roku wystąpił Barrelhouse
Jazz Band z Niemiec. Sponsorem
koncertów był Fiat Auto Poland.
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pro vi sa tion z ro ku 1960. Za
twór ców tej mu zy ki uzna je się
wła śnie sak so fo ni stę Or net te
Co le ma na oraz pia ni stę Ce ci la
Tay lo ra. Obaj go ści li w Biel sku -
-Bia łej na fe sti wa lu Jaz zo wa Je -
sień w Biel sku -Bia łej (Or net te
w ro ku 2008, a Ce cil Tay lor
w 2011). Po zor ny cha os free -
-jaz zu jest do sko na le prze my -
śla ny i wy ma ga wir tu ozer skich
umie jęt no ści. To mu zy ka trud na,
czę sto zry wa ją ca z to nal no ścią,
a w teo rii w peł ni „wy zwo lo na”,
po wsta ją ca ja ko pro test wo bec
za sta łych form jaz zu. 
Tak że z lat 60. wy wo dzi się jazz -
-rock, styl, któ ry ogrom ną po pu -
lar ność zdo był de ka dę póź niej.
Jak wska zu je na zwa łą czył mu -
zy kę jaz zo wą i roc ko wą. W la -
tach 70. kró lo wa ły ta kie ze spo ły
jak Mahavishnu Orchestra, Blo -
od, Swe at and Te ars, We ather
Re port. Z jazz -roc kiem mo że my
też po łą czyć Mi le sa Da vie sa i je -
go współ pra cow ni ków, ta kich
jak Her bie Han cock czy Chic
Co rea (grał na Jaz zo wej Je sie ni
w 2009 ro ku). 

Od lewej: 
Dizzy Gillespie,
Nowy York,
około 1948 r., 
Thelonious
Monk, Nowy
York, 1947 r.
Poniżej:
Jan Ptaszyn
Wróblewski 
i Krzysztof
Komeda

usły szeć je go Won der ful World.
Po my śleć, że „król jaz zu” za czy -
nał swo ją ka rie rę gra jąc na po -
grze bach. 
Wkrót ce jaz zo wa mo da wy bu -
chła w in nych mia stach, m. in.
w Chi ca go (mó wi się, że jazz na -
ro dził się w No wym Or le anie,
a do ra stał w Chi ca go) i No wym
Jor ku. Jaz zo wa aneg do ta tłu -
ma czy, że jazz roz prze strze nił
się przez wy da rze nie z ro ku
1917, kie dy to pod na ci skiem
do wódz twa Ma ry nar ki Wo jen nej
za mknię to wszyst kie lo ka le
w roz ryw ko wej dziel ni cy No we -
go Or le anu. Po wód – żoł nie rze
spę dza li tam zbyt du żo cza su,
co źle wpły wa ło na ich wo jen ne
mo ra le. Bez ro bot ni mu zy cy za -
czę li gry wać na stat kach pły wa -
ją cych po Mis si si pi i tak, „dro gą
wod ną”, do tar li do Chi ca go.
Krót ko po tem jazz zna lazł tak że
bia łych wy znaw ców, za rów no
wśród mu zy ków, jak i pu blicz no -
ści. Tak po wstał di xie land. Lo uis
Arm strong ma wiał, że „Jazz jest
naj sku tecz niej szą bro nią w wal -
ce z ra si zmem. Do bra gra na
trąb ce czy ni lu dzi śle py mi na ko -
lor skó ry gra ją ce go”.
Z cza sem mu zy ka jaz zo wa roz -
wi ja ła się prze cho dząc ewo lu cję
od or kiestr mar szo wych w kie -
run ku co raz więk sze go zna cze -
nia so li stów. W la tach 30. i 40.
kró lo wał swing, czy li mu zy ka ta -
necz na gra na przez or kie stry
zwa ne big -ban da mi. Nie tyl ko
fa nom jaz zu zna ne są ta kie na -

zwi ska mu zy ków pro wa dzą cych
ta necz ne or kie stry, jak Co unt
Ba sie, Ben ny Go od man, Du ke
El ling ton czy Glenn Mil ler (mi mo
że sa mo lot któ rym le ciał za gi nął
w 1944 ro ku nad ka na łem La
Man che, or kie stra Glen na Mil le -
ra gra do dzi siaj). 
Pierw szym z „no wo cze snych”
jaz zo wych sty lów był be bop.
Char lie „Bird” Par ker (sak so fo ni -
sta), The lo nio us Monk (pia ni sta)
i Diz zy Gil le spie (trę bacz) – to
iko ny tej mu zy ki. Be bop po wstał
w no wo jor skim ba rze mu zycz -
nym Min ton’s Play ho use. Moż na
go okre ślić ja ko bo gat szy ryt -
micz nie, swo bod niej szy w for -
mie i bar dziej im pro wi zo wa ny niż
do mi nu ją ce wcze śniej sty le. Po -
ja wił się po dział na „te mat” mu -
zycz ny i im pro wi za cję. 
Sty lem, któ ry ko ja rzy się z la ta -
mi 50-ty mi. jest cool-jazz. Mu -
zy ka chłod niej sza niż emo cjo -
nal ny be bop. Mó wi się, że łą -
czy ła czar ną wraż li wość i po -
czu cie ryt mu z tra dy cją eu ro pej -
skiej mu zy ki  kla sycz nej. Sta ran -
nie wy kształ ce ni mu zy cy two -
rzy li no wą ja kość, któ rej sym bo -
lem stał się Mi les Da vies. 
Ko lej na re wo lu cja na de szła po -
cząt kiem lat 60. Free -jazz to
mu zy ka wol na od wszel kich za -
sad i ogra ni czeń. Na zwa sty lu
po cho dzi od pły ty Or net te Co le -
ma na Free Jaz: A Col lec ti ve Im -
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Po cząt ku ją cy mi ło śni cy jaz zu
swo ją uwa gę zwy kle sku pia ją
na tzw. smo oth -jaz zie, czy li
mu zy ce, któ ra łą czy im pro wi -
za cje z wpły wa mi ta kich nur -
tów jak pop, fun ky czy r&b.
Cho ciaż ko rze nie tej mu zy ki
się ga ją lat 60., to jej ogrom na
po pu lar ność za czę ła się w la -
tach 80. XX wie ku za spra wą
ame ry kań skich roz gło śni ra -
dio wych, któ re za czę ły  ją
gry wać. Lek ka, le ni wie
pły ną ca i me lo dyj na mu zy -
ka do sko na le nada wa ła się
do słu cha nia na przy kład
w cza sie jaz dy sa mo cho -
dem. Ze smo oth - jaz zem
mo że my łą czyć ta kie na zwi -
ska jak Chris Bot ti i Pat Me -
the ny.
Jazz po wsta je nie tyl ko
w Sta nach Zjed no czo nych.
Ten two rzo ny w Eu ro pie by wa
nie co in ny, czę sto bar dziej
„aka de mic ki”, ale jest gra ny za -
rów no w Skan dy na wii, jak
i w Wiel kiej Bry ta nii, na Ukra inie,
w Ro sji i we Wło szech. 
Oczy wi ście po wiew jaz zu czu je -
my tak że w Pol sce. W la tach
20. XX wie ku jazz do tarł do pol -
skich klu bów, a po tem roz gło śni
ra dio wych. 
Fa li swin gu nie opar li się naj słyn -
niej si przed wo jen ni kom po zy to -
rzy – Hen ryk Wars i Je rzy Pe -
ters bur ski. W ich kom po zy cjach
sły chać mnó stwo mod nej wte -
dy mu zy ki. 
Po woj nie, do 1956 ro ku, „tlił”
się w mu zycz nym pod zie miu,
a po tem „wy buchł” wraz z fa lą
po sta li now skiej od wil ży. 
To wła śnie o tym mo men cie
śpie wał ze spół Per fect w Au to -
bio gra fii: „W ka wiar nia ny gwar,
jak tor na do jazz się wdarł i ja
też, chcia łem grać”.
Z dnia na dzień po wsta wa ły jaz -
zo we fe sti wa le (w So po cie,
a póź niej Jazz Jam bo ree
w War sza wie), po ja wia ły się no -
we pły ty. Z tych cza sów wy wo -
dzi swo je ko rze nie Pol skie Sto -
wa rzy sze nie Jaz zo we. 

Mi mo że nie daw no ob cho dził
75. uro dzi ny na dal gry wa na
swo im sak so fo nie. 
To masz Stań ko jest jed nym
z naj bar dziej ce nio nych pol skich
jazz ma nów. Gra na trąb ce, na -
gry wa dla słyn nej mo na chij skiej
wy twór ni ECM. 
Z mu zy ków młod sze go po ko le -
nia naj więk sze emo cje bu dzi dzi -
siaj nie wąt pli wie Le szek Moż -
dżer, pia ni sta, któ re go pły ty
i kon cer ty sprze da ją  się le piej niż
wy ko naw ców mu zy ki po po wej. 
I cho ciaż jazz to już po nad stu -
let ni sta ru szek, cią gle ki pi no wy -
mi mu zycz ny mi po my sła mi. Po -
ja wia ją się no we od mia ny, mło -
dzież za czy na łą czyć jazz ze
swo imi ulu bio ny mi ga tun ka mi,
a hip -ho pow cy wy ko rzy stu ją
sta re jaz zo we utwo ry do two -
rze nia pod kła dów pod swo je ry -
mo wan ki. 

Krzysz tof Ko me da, Zbi -
gniew Na my słow ski, Mi chał
Urba niak, Jan Pta szyn Wró -
blew ski i To masz Stań ko, to na -
zwi ska, któ re ko niecz nie trze ba
za pa mię tać. 
Zmar ły w 1969 ro ku Krzysz tof
Ko me da jest już „kla sy kiem”.
Au tor mu zy ki do fil mu Dziec ko
Ro se ma ry, do cze kał się po mni -
ka oraz mo ne ty z wła snym wi -
ze run kiem. 
Zbi gniew Na my słow ski ma już
po nad 70 lat, ostat nią pły tę
na grał dwa la ta te mu, a je -
go nie wąt pli wą za słu gą
jest wy kre owa nie mnó stwa
zna ko mi tych mu zy ków. 
Mi chał Urba niak wiel ką po -
pu lar ność zdo był w Sta -
nach Zjed no czo nych. Grał
na wet z sa mym Mi le sem
Da vie sem. 
Jan Pta szyn Wró blew ski –
za czy nał w Se xte -
cie Ko me dy. Za -
sły nął tym, że
w ro ku 1958, ja -
ko je dy ny pierw szy pol -
ski jazz man za grał na
fe sti wa lu w New port.

Michał Urbaniak
i Leszek
Możdżer

W jakim kierunku 
idzie współczesny jazz?
Mówi dyrektor artystyczny Jazzowej Jesieni
w Bielsku-Białej, Tomasza Stańko:
„W fantastycznym. To, co w tej chwili robi Craig
Taborn i cała grupa brooklyńskich muzyków, jest
znakomite. Nowy Jork jest pełen jazzu i jest

niesłychanie kreatywny. Publiczność w tych
wszystkich klubach, które były przyzwyczajone
do łatwiejszej muzyki, słucha teraz trudnej,
coraz bardziej wyrafinowanej muzyki, której
wszędzie jest pełno. Jazz staje się muzyką

improwizowaną. Muzyka klasyczna, która
ma swoje tradycje, jest głęboko

rozwinięta i płynie swoim nurtem.
Muzyka improwizowana, to jest
inny typ sztuki. Ona cały czas się
rozwija. To, co grał Craig, to są
bardzo skomplikowane struktury.
Ta muzyka ma inne brzmienie,
charakter, nastrój i zaczyna być
podobnie wyrafinowana jak

muzyka klasyczna. Ja jestem pełen
absolutnego optymizmu. 
Coraz więcej jest doskonałych,
rewelacyjnych muzyków”. 

CIEKAWOSTKI
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Mira Malich

AKTUALNOŚCI
MIKOŁAJ

Dzie ci mar twi ły się, że pa nu ją ca w tym ro ku
au ra unie moż li wi Mi ko ła jo wi do tar cie do
Pol ski. Oba wia no się, że po zo sta nie mu tyl -

ko przy jazd ro we rem. Dla Mi ko ła ja na szczę ście
brak śnie gu nie sta no wił żad nej prze szko dy i na
po cząt ku grud nia zja wił się na spo tka niu ze
wszyst ki mi grzecz ny mi dzieć mi pra cow ni ków
spół ek Fia ta i Fiat In du strial w Pol sce, by spę dzić
z ni mi wspól nie mi łe chwi le i roz dać pre zen ty oraz
sło dy cze. 
Fiat Au to Po land, Fiat Po wer tra in Tech no lo gies,
Co mau, Ge stin, Fiat Se rvi ces, Fiat Pur cha sing oraz
niektórzy do staw cy Fia ta mający swoje siedziby  na
te re nie Za kła du Ty chy za pro si ły dzie ci pra cow ni ków
na spo tka nie z Mi ko ła jem w nie dzie lę 4 grud nia.
W Ha li Spor to wej w Boj szo wach oraz przy uli cy
Wi dok w Biel sku -Bia łej mi ko łaj ko wą im pre zę uroz -
ma ica ły spek ta kle „Gar ga mel i Smer fy”, „Ser ce
z cze ko la dy” oraz wy stęp ilu zjo ni sty Ma cie ja Po la.
4 grud nia na spo tka nie z Mi ko ła jem swo ich mi lu -
siń skich za pro si ły Au to mo ti ve Li gh ting oraz spół ki
z Gru py Ma gne ti Ma rel li: Exhaust Sys tems,
Suspension Systems, Plastic Components and
Modules, Plastic Components Fuel Systems

i Aftermarket. W od by wa ją -
cej się w Ha li Wi do wi sko -
wo -Spor to wej „Za gó rze”
im pre zie nie za bra kło baj ki
wi gi lij nej z ani ma cja mi, po -
ka zu cyr ko wo -ilu zjo ni stycz -
ne go z ani ma cja mi oraz
przed sta wie nia w wy ko na -
niu Smer fów. 
W CNH Mi ko łaj przy był do
dzie ci w nie dzie lę 11 grud -
nia do Do mu Tech ni ka
w Płoc ku. Przy go to wa no
wie le atrak cji: m. in. przed -
sta wie nia te atral ne „Śpią ca kró lew na” i „Kró lo wa
Śnie gu”, pro gram ar ty stycz ny „Kot i pies w cyr ku”
oraz mnóstwo za baw i kon kur sów.
Tek sie Iron za pro sił Mi ko ła ja i dzie ci swo ich pra -
cow ni ków 11 grud nia do sko czow -
skie go ki na. Mi lu siń scy zo sta li ob -
da ro wa ni sło dy cza mi oraz wie lo ma
pre zen ta mi.
To by ły mi łe i peł ne emo cji chwi -
le. I jak tu nie wie rzyć w Mi ko ła ja?

Mikołaju...

Co roku pamięta
o dzieciach przynosząc
im prezenty i słodycze.
Trudno się więc dziwić,
że jego odwiedziny
wywołują uśmiech
na twarzy niejednego
malucha. 

Witaj, witajWitaj, witaj

Tychy

Tychy
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Teksid

Grupa Magneti Mareli

CNH

Bielsko-Biała
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NEWSY

FIRMA

Dnia 24 listopada br. w hotelu Marriot

w Warszawie odbył się IX Kongres Eksporterów

Polskich i Gala Finałowa Konkursu 

„Wybitny Eksporter Roku 2011”. 

W dowód uznania za osiągnięcia w zakresie

rozwoju eksportu Fiat Auto Poland został

uhonorowany tytułem i medalem Stowarzyszenia

Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter

Roku 2011”. List gratulacyjny i medal z rąk

doradcy Prezydenta RP, prof. dr hab. Jerzego

Osiatyńskiego odebrał w imieniu Fiat Auto Poland

Bogusław Cieślar, rzecznik prasowy FAP.

Na zdjęciu, od lewej:  
Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński,
Andrzej Butra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Bogusław Cieślar

MARCHIONNE 
NA OKŁADCE
TIME’A
Najpierw uzdrowił Fiata, następnie uratował od upadku Chryslera. 

W ten sposób amerykański tygodnik Time wyjaśnia, dlaczego 

poświęcił jedną z ostatnich okładek 2011 roku Sergio Marchionne. 

Raport specjalny nosi tytuł: Car Star i chyba nie wymaga tłumaczenia.

Prezes zarządu Fiata jest u szczytu formy, świadczy o tym chociażby

fakt, że został wybrany przewodniczącym Acea na 2012 rok, 

tj. stowarzyszenia skupiającego konstruktorów samochodowych.

Wcześniej tego zaszczytu dostąpili Dieter Zetsche, prezes zarządu

Daimlera i szef Mercedesa Benza. Oprócz tego Marchionne otrzymał

nagrodę Dwight Eisenhower Global Leadership, którą od 2003 roku

przyznaje Business Council for International Understanding

międzynarodowym przedsiębiorcom i menedżerom, którzy 

wyraźnie wpłynęli na kształt globalnego handlu. 

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Public Library 

w Nowym Yorku.

WYBITNY EKSPORTER ROKU 2011
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Partnerstwo na Rzecz Pojazdów o Niskiej Emisji
Dwutlenku Węgla przyznało Iveco prestiżową nagrodę
Producent Roku 2011 pojazdów ciężkich o niskiej emisji
CO2. Nagroda została wręczona podczas gali Mistrzów
Niskiej Emisji Dwutlenku Węgla, która odbyła się
w listopadzie br. w Londynie. Jury konkursu orzekło, że
Iveco w pełni zasługuje na wygraną, gdyż stworzyło wiele
technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla,
zastosowanych w całej gamie pojazdów użytkowych
z silnikami napędzanymi CNG, pojazdów z napędem
elektrycznym i pojazdów z napędem hybrydowym. Jury
konkursu również pochwaliło Iveco za aktywne wsparcie
na rzecz wprowadzania w życie nowych technologii
poprzez innowacyjne akcje promocyjne i odniosło się
tutaj w szczególności do udanej premiery nowego
ciągnika siodłowego ECOSTRALIS. 

Automobilklub Krakowski zorganizował  w dniach 4-5
listopada 45. Międzynarodowy Rajd Żubrów. Jest to impreza
organizowana dla byłych zawodników, działaczy sportu samochodowego,
posiadaczy pojazdów zabytkowych oraz gości. Rajd Żubrów jest jedną
z najstarszych imprez samochodowych w naszym kraju, tradycja
zawodów sięga listopada 1966 roku, gdy rozegrano je z inicjatywy
Sobiesława Zasady, który 1966 r. zdobył pierwszy ze swych trzech 
tytułów Mistrza Europy. Sobiesław Zasada przez wiele lat był
komandorem, a teraz jest wiernym uczestnikiem imprezy.
Tegoroczny Rajd wystartował z Krakowa 4 listopada startem
honorowym. 5 listopada uczestnicy wyruszyli na trasę z Rynku
w Łapanowie, a meta zlokalizowana była w Zakopanem Pod Krokwią.
Cała trasa liczyła ok. 220 km. Zwycięzcą tegorocznego Rajdu Żubrów
została załoga:  Sobiesław i Ewa Zasada na Abarth 500. Natomiast 
red. Tomasz Szmandra z pilotem Michałem Szekietą, którzy startowali 
na Abarth Punto Evo  – wygrali klasyfikację Fiata.

Sobiesław i Ewa
Zasada na Abarth 500 
ZWYCIĘŻAJĄ W 45. RAJDZIE ŻUBRÓW

W salonie samochodowym
w Bolonii po raz pierwszy
we Włoszech
zaprezentowano nowy
fascynujący model Lancii,
w którym można
naprawdę przekonać się,
na czym polega
przyjemność jazdy
z otwartym dachem. 
Nowy model o długości 4,9 metra, skonstruowany został na bazie
Chryslera 200 i wyposażony jest w czterocylindrowy silnik benzynowy
o pojemności 2,4 litra i mocy 175 koni oraz automatyczną, sześciostopniową
skrzynię biegów. Tylko jedna wersja wyposażenia, 
ale za to jaka! W standardzie znajdziemy: obicia z wysokogatunkowej skóry,
system ESC (elektronicznej kontrola stabilności), system kontroli napędu,
ABS najnowszej generacji, wiele poduszek powietrznych, najnowocześniejszy
sprzęt multimedialny Unconnect wraz z nawigacją satelitarną oraz najwyższej
klasy sprzęt Hi-Fi „Boston Acoustic Sound System”. 

PREMIERA 
LANCII FLAVII CABRIO

Po raz drugi z rzędu Andrea Bertolini za kierownicą
Maserati Quattroporte Swiss Team zapewnił sobie
zwycięstwo w International Superstar Series na
rzymskim torze Vallelunga. W rok po wygranej
w mistrzostwach Fiat GT na MC12, kierowca z Modeny
po raz kolejny triumfuje za kierownicą samochodu tej
samej marki. Drugie miejsce zajął Luigi Ferrara
w Mercedesie AMG C63, a na trzecim uplasował się
Alberto Cerqui na BMW M3. 

BERTOLINI MISTRZEM 
ZA KIEROWNICĄ 
MASERATI QUATTROPORTE

IVECO
EKOLOGICZNYM 
PRODUCENTEM
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Anna
Lubertowicz

-Sztorc
fot. Arch.

zespołu

LUDZIE
WYWIAD

„Pokaż,na co cię stać...”
Spo ty ka my się w pen sjo na cie „Mi ło sna”
w Wi śle, gdzie re mon tu jesz, bu du jesz...
Co to za po mysł? 
To ta ka od skocz nia, po mysł na ży cie, ode rwa nie
się od ko lo ro we go, sce nicz ne go ży cia. Po kil ku la -
tach pra cy z ze spo łem Fe el do sze dłem do wnio -
sku, że mu szę mieć ta kie miej sce dla sie bie, dla
ro dzi ny, aby od po cząć, wy ci szyć się. Po byt tu taj
tro chę spro wa dza mnie na zie mię. Ko lo ro we ży cie
ar ty sty za mie niam na sza rą rze czy wi stość, na
przy ziem ne spra wy, tu taj ła pię rów no wa gę. Ta ki
pen sjo na to wy obiekt jest wy ma ga ją cy. Ja tu je -
stem go spo da rzem, sza rym czło wie kiem, a kto tu -
taj przy je dzie po czu je się jak gwiaz da. 
Sza ra rze czy wi stość? A jak idziesz w Wi śle
po buł ki do pie kar ni to pa ni nie pro si cię
o au to graf?
Już nie cho dzę po buł ki, bo za miast ku po wać je
trzy mi nu ty je stem w pie kar ni pięt na ście. Nie wiem
czy mia ła byś ocho tę co dzien nie spę dzać ty le cza -
su na ku po wa niu bu łek. 
Mieszkasz w Katowicach. Czy takie
przebywanie z dala od Warszawy nie
przeszkadza w karierze? To oczywiście
ironia...
W War sza wie spo ty ka ją się lu dzie z ca łej Pol ski,
z róż nych śro do wisk, o bar dzo róż nych cha rak te -
rach... Nie wiem czy bym się w tym od na lazł. Wo -
lę gó ral ską kul tu rę al bo bar dzo sil ną ślą ską, w któ -
rej się wy cho wa łam. Jest szcze ra, otwar ta, wiem,
cze go mo gę się po niej spo dzie wać, na czym sto -
ję. Dla te go tu je stem. 

Piotr Kupicha, lider zespołu Feel opowiada
o swoich płytach, o swoim garażu i...
zachowaniu rozsądku.
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Co z tej ślą sko ści Ci zo sta ło? 
Pro ste tra dy cje, war to ści ro dzin ne, dba nie o od -
po wied nią tem pe ra tu rę do mo we go ogni ska.
Ty tuł jed nej z two ich pio se nek to „Po każ, na
co cię stać”. Ty już po ka za łeś?
Kie dyś w jed nym z wy wia dów, pew nie z pięć lat
te mu, po wie dzia łem, że jak Fe el wy da trze cią pły -
tę to stwier dzę, że coś zo sta ło zro bio ne. Te raz,
gdy pły ta Fe el 3 jest na ryn ku i uzy ska ła sta tus zło -
tej, czu ję, że cze goś do ko na łem, że coś po mnie
zo sta nie. Mam po czu cie do brze speł nio ne go obo -
wiąz ku, po sta wi łem krop kę nad „i”. 
Co w po pu lar no ści jest naj bar dziej 
przy jem ne? A co naj mniej?
W po pu lar no ści wszyst ko jest przy -
jem ne, ale gdy po ja wia ją się pie nią -
dze, po ja wia ją się też „przy ja cie le”.
Kie dyś Ry siek Rie del, wo ka li sta Dże -
mu śpie wał: „Ty le przy ja ciół wo kół
sie bie mam, kie dyś rzu cę to wszyst -
ko, wyj dę ni by po chleb”. To nie był
przy pa dek, ja go do sko na le ro zu -
miem. Ale nie wol no upa jać się po -
pu lar no ścią i złud nym po czu ciem
by cia ko cha nym i lu bia nym, trze ba
trzeź wo pa trzeć wo kół sie bie. 
Co by ło mo men tem prze ło mo -
wym w two jej ka rie rze?
Pierw szą umo wę wy daw ni czą
pod pi sa łem w 1999 ro ku, wte dy
też kon cer to wa łem z pierw szym
mo im ze spo łem. Ale to 2006 rok
był prze ło mo wy. Ze spół Fe el za -
czął wów czas funk cjo no wać na peł nych
ob ro tach, do tej po ry pa mię tam wy stęp
w So po cie i na gro dę „Bursz ty no we go Sło -
wi ka”. Po tem zdo by li śmy bar dzo wie le na -
gród, da li śmy set ki kon cer tów, od nie śli śmy
wie le suk ce sów. 
I teraz nie można wyjść do sklepu po
bułki.... To ile lat pracowałeś na
sukces?
Od 1999 do 2006 ro ku – sie dem lat. Sie -
dem lat gra łem, tu ła łem się, pi łem pi wo,
roz ma wia łem i po zna wa łem lu dzi. To wresz cie
przy nio sło efek ty. 
Jesteś wokalistą, gitarzystą, liderem
zespołu, tekściarzem, kompozytorem.
Co jest w tej aktywności zawodowej
najważniejsze?
My ślę, że pi sa nie pio se nek, czy li ten stan du cha,
któ ry od po wia da za two rze nie słów utwo rów. Je -
że li pi szę pio sen kę to w gło wie mam ja kiś za mysł
– ja ka ona bę dzie, ja ki bę dzie mia ła po czą tek, ja -
kie za koń cze nie. A po tem za śpie wam to cza sem
100 ra zy za nim kom po zy cja uj rzy świa tło dzien ne,

Kupił Fiata 500,
bo pasował mu
do nazwy
niedawno
zakupionego
związany
pensjonatu
Miłosna

przy gry wam so bie na gi ta rze
i to da je mi ogrom ną sa tys fak cję
i jest bar dzo faj ne.
Inspiracją Twojej twórczości
jest rodzina, i to, co Cię
otacza. Płyty są autorskie,
utwory na nich osobiste...
Tak, mój dom i wszyst ko wo kół
nie go jest naj bar dziej in spi ru ją ce.
Za sta na wiam się czy ar ty sta mo że
funk cjo no wać bez do mu, bo ja
bym nie po tra fił. Dla te go za wsze
dbam o rów no wa gę mie dzy do -

mem i sce ną. To są dwa róż ne świa ty. Po -
za tym in spi ru ją mnie faj ne chwi le, mi łe mo -
men ty w ży ciu. I tu znów za cy tu ję ze spół
Dżem, któ re go je stem fa nem: „Bo w ży ciu
pięk ne są tyl ko chwi le...”. To one „na krę ca -
ją” do two rze nia. 
Jest jedna Twoja niezwykle urokliwa
piosenka, w której śpiewasz w duecie
z Sebastianem Riedlem, synem lidera

zespołu Dżem. Skąd taki pomysł? 
Zna my się od chy ba 8 lat, miesz ka my po są siedz -
ku – ja w Ka to wi cach, on w Ty chach – obaj gra my
na gi ta rach i choć re pre zen tu je my tro chę in ne sty -
le – ja po po wy, on off-roc ko wy to war to ści i za -
cho wa nia na sce nie ma my wspól ne: pa sja i wia ry -
god ność. Sie dzi my cza sem ra zem przy bu tel ce
whi sky i wy my śla my coś wspól ne go. 
Wie rzy łeś aż w ta ki suk ces pły ty Fe el 3? 
Uwa żam, że le piej ro bić coś na 100 pro cent i lek -
ko nie do wie rzać. Ro biąc pły tę Fe el 3 nie by łem do
koń ca jej pew ny. Skąd mo głem wie dzieć, ile się

Pisanie 
piosenek to 
dla niego 
stan ducha
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płyt sprze da, czy się spodo ba ją
– ta kich rze czy nie da się prze -
wi dzieć. Ale wie dzia łem, że zro -
bi łem wszyst ko tak, jak naj le piej
umia łem. I kie dy za dzwo nił do
mnie Piotr Ka baj, pre zes wy -
twór ni Po mo ton i po in for mo wał,
że ma my zło tą pły tę, bar dzo się
ucie szy łem. I świę to wa li śmy…
Bycie liderem to ciężki kawałek chleba?
To trud ny te mat, trze ba mieć ta kie ce chy cha rak te -
ru, któ re trzy ma ją w gar ści ze spół, przez kil ka czy
kil ka na ście lat. Nie każ dy na da je się na li de ra ze -
spo łu. Ja mam nie zmien ny skład ze spo łu od pię ciu
lat. Trze ba trzy mać „fa bry kę” twar dą rę ką. De mo -
kra cja jest źle wi dzia na w za rzą dza niu ze spo łem. 
Któ re na gro dy, wy róż nie nia są dla Cie bie
naj waż niej sze? 
To ra czej nie cho dzi o na gro dy, ale o chwi le, mo -
men ty z ni mi zwią za ne. Kie dy czu ję się do ce nio ny,
mam sa tys fak cję z do brze wy ko na nej
„ro bo ty” i pa mię tam to dłu go. 
Brałeś udział w programie
telewizyjnym „Bitwa na głosy”
i wygrałeś go...
Nie spo dzie wa łem się te go, bo Ha -
lin ka Młyn ko wa i Ur szu la Du dziak
mia ły re we la cyj ne ze spo ły. Jest na -

wet po mysł, aby na grać pły tę z do -
ko na nia mi mło dych lu dzi, z któ ry mi
pra co wa łem. Co praw da ja znacz -
nie le piej czu ję się na sce nie niż
„pa ja cu jąc” w te le wi zji, ale pro gram
był faj ny, i ta kie dzia ła nia też są po -
trzeb ne. Po za tym mo głem prze -
zna czyć głów ną na gro dę na bu do -

wę do mu dla Ho spi cjum Cor dis. Dzię ki tym pie nią -
dzom po wsta nie do dat ko we skrzy dło bu dyn ku. 
Pokaż mi swój garaż, a powiem Ci kim
jesteś...
To do bre ha sło... Ta kim naj waż niej szym sa mo cho -
dem jest ame ry kań ski van, Che vro let Express –
sa lon ka. Tym au tem po dró żu je my na kon cer ty.
Jest wy po sa żo ny w roz kła da ne łóż ko i wszel kie
udo god nie nia po trzeb ne w tra sie kon cer to wej.
Po za tym jest pięk nie wy koń czo ny, ma sil nik V8,
co prze kła da się na moc 300 ko ni me cha nicz -

nych. To tak, jak prze by wać w faj nym
ho te lu. Po za tym mam Maz dę CX9,
Re nault Ma ster.
Ale ostatni jeździsz, zwłaszcza
na trasie Katowice – Wisła,
Fiatem 500. 
Ten sa mo chód to był ta ki po mysł
zwią za ny z pen sjo na tem Mi ło sna
w Wi śle. Za sta na wia łem się, ja kie

Kupicha dba 
o równowagę
między domem
a sceną

Zespół Feel
koncertuje

od 1999 roku,
ale przełomowy

był dla niego
rok 2006

i występ na
Festiwalu

w Sopocie



PERSONALIA

Piotr Kupicha
Lider zespołu Feel, wokalista, gitarzysta,
kompozytor, autor tekstów.
Urodzony 16 marca 1979 w Katowicach.
W 1996 roku założył swój pierwszy zespół
Ragabash. W 1999 r. rozpoczęła się kariera
Piotra w zespole Sami. Wielkim sukcesem tego
zespołu był występ na festiwalu w Opolu w 2001
roku, na którym został uhonorowany Super
Jedynką za „Debiut Roku”. 
Lubi chodzić po górach, posiada kartę taternika,
lubi szybką jazdę samochodem. Żonaty z Agatą,
ma dwóch synów. 
Feel – polski zespół popowy założony
w 2005 roku przez wokalistę Piotra Kupichę.
Skład zespołu niezmienny od lat: 
Łukasz Kożuch, basista Michał Nowak 

oraz perkusista Michał Opaliński.

au to ku pić, by pa so wa ło do tej na zwy i obiek tu.
„Pięć set ka” wy da ła mi się ide al na. I tak sta łem się
po sia da czem bia łe go ka brio z czer wo nym da -
chem. Je stem nie zwy kle za sko czo ny, jak do sko -
na le się tym au tem jeź dzi. A mu szę do dać, że 
lu bię szyb ką jaz dę. Fiat 500 jest ab so lut nie re we -
la cyj ny. To nie jest ba nal ny sa mo chód, to kla sa
sa ma w so bie. Sil nik die sla jest wy jąt ko wy – 
oka zu je się, że 95 ko ni me cha nicz nych zu peł nie
wy star cza. 
Masz ja kieś mo to ry za cyj ne ma rze nia? 
Już je speł ni łem. Ku pi łem so bie mo to cykl: Harleya
V -Ro da – ma moc 130 ko ni me cha nicz nych. Mój
pierw szy mo to cykl Hon da Sha dow cią gle stoi
w mo im ga ra żu, a oj cu ku pi łem Try umf Bon ne vil le
– to ta ki współ cze sny mo to cykl sty li zo wa ny na la -
ta sześć dzie sią te. Brat ma Su zu ki In tru de ra i tak
so bie ca łą ro dzin ką jeź dzi my. I to jest me ga faj ne. 
Patrząc na te wszystkie maszyny w twoim
garażu stwierdzam, że jesteś trochę
sentymentalny... Jak wypoczywasz?
Kie dy nic się nie dzie je za wo do wo, nie mam kon -
cer tów, nie szu kam roz ryw ki i do dat ko wych „strza -
łów” ad re na li ny. 
Je steś po noć świet nym mę żem i świet nym
oj cem?
Je stem nor mal nym mę żem i nor mal nym oj cem. 

Aby być liderem,
trzeba trzymać
w garści cały
zespół.
Dzięki temu jego
skład Feela jest
niezmienny
od pięciu lat
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Grzegorz Holerek, 
fot. Paweł Mszyca

DANIE
SPECJALNE

Sycylia
Niemal za każdym razem w nowo
odwiedzanym zakątku świata
czyhała na nas niespodzianka.
Nigdy zresztą nie kazała na siebie
zbyt długo czekać. Nie inaczej było
i tym razem. 

- słoneczna stron 
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Kie dy sa mo lot osiadł na pły cie sy cy lij skie go
lot ni ska w Tra pa ni, kil ka chwil póź niej za dba -
na blon dyn ka zza szy by lot ni sko wej wy po -

ży czal ni sa mo cho dów spoj rza ła na na sze re zer wa -
cje i za gad nę ła do brze zna nym nam tek stem.
– Nie ste ty, nie ma my obec nie sa mo cho dów, ja kie
za re zer wo wa li ście. Mia ły być Peu ge oty, ale…mo -
że Fia ty wam się spodo ba ją?
-Fia ty? Cze mu nie. Mo gą być Fia ty. W koń cu Sy -
cy lia to Wło chy i nie wy pa da jeź dzić czym in nym.
Kil ka ko lej nych pa pie rów, pa rę pod pi sów, pie czę -
cie, kar ty kre dy to we i pę dzi my dwie ma no wiut ki mi
„pięć set ka mi” w kie run ku San Vi to lo Co po. By ło
już do brze po pół no cy, gdy śmy do tar li do ce lu.
Noc nie zwy kle ja sna, oświe tla ła ska ły i ry so wa ła
po szar pa ną li nią na tle nie ba ostre kra wę dzie gór -
skich gra ni. Nie wi docz ne mo rze szu mia ło gdzieś
ni żej. W je go kie run ku zbie ga ły ła god nie li nie opu -
sto sza łych o tej po rze ulic.
Sy cy lia jest wło ską wy spą o nie zwy kłej uro dzie.
Za chwy ci każ de go przy by sza nie za leż nie od te go,
cze go ocze ku je i ja kiej przy jem no ści chciał by za -
sma ko wać. Ogrom ne bo gac two kul tu ro we miast
i sy cy lij skiej pro win cji, cen ne za byt ki ar chi tek tu ry
i sztu ki, ła god ny kli mat, go rą ce mo rze, za dba ne
pla że, ale i ci che, za tocz ki oto czo ne kli fa mi, bo -
gac two świa ta przy ro dy i nie po wta rzal nych kra jo -
bra zów czy nią z wy spy ide al ne miej sce do wy po -
czyn ku. Jak by te go by ło ma ło, Sy cy lia ku si do sko -
na łą kuch nią i miej sco wym wi nem, moż li wo ścią
upra wia nia nie mal wszyst kich form spor tu i tu ry -
sty ki nie wy łą cza jąc nar ciar stwa. 
Za chod nia Sy cy lia, do któ rej przy by wa my, jest naj -
bar dziej pe ry fe ryj nym ob sza rem wy spy. Po ziom
roz wo ju go spo dar cze go i za sob ność oby wa te li
na le żą do naj niż szych we Wło szech. Ta część Sy -
cy lii uwa ża na jest do dat ko wo za ko leb kę ma fii,
a na zwy mia ste czek Priz zi i Cor le one cie szą się
naj gor szą re pu ta cją na wy spie. 
Za chod nie wy brze że Sy cy lii znaj du je się bli żej
afry kań skiej Tu ne zji niż pla że Pół wy spu Ape -
niń skie go. Nie dzi wią więc wy wo dzą ce się
z ję zy ka arab skie go na zwy wsi i mia ste czek
za miesz ka łych przez przy by szów z Afry ki. Ich
kul tu ra i spo sób ży cia na da je spe cy ficz ny kli -
mat i at mos fe rę nie mal ca łe mu re gio no wi.
Daw no, kie dy świat za wę żał się do Sta re go
Kon ty nen tu i ba se nu Mo rza Śród ziem ne go,

na Sy cy lii krzy żo wa ły się szla ki han dlo we łą -
czą ce ów cze sne cen tra po li tycz ne, kul tu ro we
i go spo dar cze Eu ro py i Afry ki. Po ło że nie wy spy
spra wi ło, że sta ła się ła ko mym ką skiem dla za bor -
czych państw pa nu ją cych w tym re jo nie. Hi sto ria
zna ich wie lu: Gre cy, Rzy mia nie, Wan da lo wie, Kar -
ta giń czy cy, Ara bo wie, Nor ma no wie, Fran cu zi, An -
gli cy, Hisz pa nie, wresz cie Wło si. Na jeźdź cy i ich złe

a świata



rzą dy spra wi ły, że Sy cy lij czy cy nie ufa ją za bor czej
wła dzy i czu ją się lo jal ni głów nie wo bec wła snej ro -
dzi ny. Prze paść po mię dzy spo łe czeń stwem a ob -
cą wła dzą, sta ła się – ja ko jed na z wie lu przy czyn
– po cząt kiem ma fii. Hi sto ry cy zwra ca ją uwa gę na
sto sun ki feu dal ne i po ja wie nie się po śred ni ków
pła cą cych dzier ża wę wła ści cie lom ziem skim
w imie niu bez rol nych chło pów. Ga bel lot ti – bo tak
ich na zy wa no, szyb ko bo ga ci li się za stra sza jąc
chło pów. Z cza sem stwo rzy li wła sny ko deks ho -
no ro wy oraz nie for mal ne wię zy. Or ga ni za cja roz ro -
sła się i na sze ro ką ska lę za ję ła się nie le gal ny mi
interesami, ścią ga niem ha ra czy, kon tro lo wa niem
go spo dar ki oraz prze nik nę ła do władz sa mo rzą do -
wych i do lo kal nej po li ty ki. Pod czas in wa zji alian -
tów na wy spę w 1943 ro ku, człon ko wie ma fii sta -
no wi li pod sta wo we źró dło in for ma cji wy wia dow -
czych i wspar cia lo gi stycz ne go. Po uda nej
in ter wen cji wojsk sprzy mie rzo nych no wa ad mi ni -
stra cja wcią gnę ła na wy so kie sta no wi ska urzęd ni -
cze wie lu człon ków ma fii. Dość po wie dzieć, że
w 62 mia stach sy cy lij skich wła dzę po wie rzo no
oso bom z po wszech nie zna ną kry mi nal ną prze -
szło ścią. Na zwa nie ma fii ośmior ni cą od da je jej dzi -
siej szy cha rak ter. Dłu gie mac ki, ja ki mi dys po nu je,
są głę bo ko wple cio ne w po li ty kę i go spo dar kę nie
tyl ko sy cy lij skiej wy spy.

U góry: 
żyzne pola
w pofalowanym
krajobrazie
Zachodniej
Sycylii.
Poniżej:
Erice, jeden
z zakątków
„sycylijskiego
Asyżu.
Po prawej:
katedra
z przełomu
XII i XIII wieku
w Cefalu

ERI CE
W Eri ce nikt już pra wie nie miesz ka. Miesz kań cy
ze szli z tej wy so kiej gó ry do jej pod nó ża i tam po -
bu do wa li swo je do my. Na wierz choł ku po zo sta wi li
wszyst ko to, co by ło ich wła sno ścią od stu le ci.
Ma łe do mo stwa zbu do wa ne z miej sco we go ka -
mie nia two rzą ele wa cję wą skich uli czek. Więk -
szość z nich jest tak cia sna, że nasz ma leń ki fiat
z tru dem prze ci ska się przez ich tu ne le. Wę dro -
wiec za mknię ty ze wszech stron ka mien nym kra -
jo bra zem, na gle ucie szy się prze strze nią pla ców
tar go wych, na któ re znie nac ka wy pad nie z plą ta -
ni ny ulic. Ryn ki i pla ce, do sto so wa ne do gór skich
wa run ków są nie wiel kie i ści śnię te pod na po rem
ka mien nych fa sad.
Spo kój i ci sza za go ści ły na do bre w Eri ce. Rze sze
tu ry stów ucie kły stąd wraz z na sta niem wcze snej
je sie ni. Ten „sy cy lij ski Asyż” – jak mó wią o tym
mie ście prze wod ni ki tu ry stycz ne, za mie ra w po -
se zo no wym bez ru chu. Ma łe ka fej ki gro ma dzą nie -
licz nych tu ry stów, z fi li gra no wych cu kie re nek za -
pach mig da łów i mar ce pa nów snu je się po oko -
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licz nych uli cach. Na wie ży wa row -
ne go za mczy ska też już pu sto. Za -
mek Ca stel lo de Ve ne re po cho dzi
z XII wie ku. Zo stał zbu do wa ny na
gru zach świą ty ni We nus (Ve ne ry).
Eri ce, dzię ki swej wy so ko ści (751
m n.p.m.) by ło ide al nym miej scem
na twier dzę lub sie dzi bę po gań -
skie go kul tu. Nic dziw ne go, że
Rzy mia nie zbu do wa li tu taj świą ty -
nię, w któ rej czczo no bo gi nię mi ło -
ści i płod no ści. Sła wa gó ry by ła tak wiel ka, że pi -
sał o niej rzym ski po eta We rgi liusz w „Ene idzie”,
tu taj za trzy mał się Her ku les wra ca ją cy do Gre cji.
To wła śnie na tym wierz choł ku miał wy lą do wać
De dal, a miesz kań cy re gio nu Mo rza Śród ziem ne -
go uwa ża li mia sto za cen trum kul tu ry śród ziem -
no mor skiej. 
W Eri ce na nie wiel kiej po wierzch ni zgru po wa nych
jest 10 ko ścio łów, z któ rych naj waż niej szy, XIV -
-wiecz ny Chie sa Ma try ce po sia da pięk ne, go tyc -
kie wej ście z 1426 ro ku i XIX -wiecz ne wnę trze wy -
ko na ne w tym sa mym sty lu. Rzad kość to na Sy -
cy lii, bo wiem w ar chi tek tu rze tej wy spy do mi nu ją
bu dow le ba ro ko we. Tym jed nak, co naj bar dziej za -
chwy ca w Eri ce, prócz nie po wta rzal nej at mos fe ry
i śre dnio wiecz nych uli czek, są wi do ki. Oglą dać je

moż na, do jeż dża jąc do mia sta ser pen ty na mi gór -
skich dróg od stro ny Tra pa ni lub Val de ri ce, lub…
ko lej ką gon do lo wą z przed mie ścia mia sta le żą ce -
go u pod nó ża gó ry. Im po nu ją ca pa no ra ma, pod -
kre ślo na urwi ska mi wa row ne go za mczy ska, roz -
cią ga się z miej skie go ogro du Giar di no del Ba lio
i ka mien nych ta ra sów opa su ją cych mia sto w li nii
mu rów. Wraz z na sta niem je sie ni zim ne po dmu chy
wia tru i ob ło ki mgły wpa da ją przez cia sne otwo ry
bram do ma leń kich ale jek, przy do mo wych po -
dwó rek, pla ców i ście żek. Nik ną w tej mlecz nej
po świa cie wie że ko ścio łów, bal ko ny zwie szo ne
nad uli ca mi i roz ło ży ste ko na ry sta rych drzew. 

ZA CHOD NIA SY CY LIA
Nie jedź cie do Gre cji – wy star czy pod -
je chać do Se ge sty – na sza go spo dy ni
jest w do brym na stro ju i po le ca nam
cel dzi siej szej eska pa dy. 
A po tem zo bacz cie jesz cze te atr grec ki
na szczy cie po bli skiej gó ry, tyl ko ko -
niecz nie wy jedź cie tam au to bu sem, bo
to stro mo i da le ko. Po go dzi nie je ste -
śmy na miej scu. W sce ne rii nie wy so -
kich wznie sień, ga jów oliw ko wych, win -

nic, pól oto czo nych za gaj ni ka mi i ma łych wsi do -
jeż dża my do ce lu. Świą ty nia w Se ge ście nie jest
ani naj więk szą na Sy cy lii, ani też naj le piej za cho -
wa ną, ale po ło że nie tej 36 ko lum no wej bu dow li
jest wy jąt ko we. Stoi na szczy cie wznie sie nia, nad
głę bo ką roz pa dli ną skal ną, w któ rej po dob no
uwię zio nych zo sta ło przez żoł nie rzy Sy ra kuz 8 tys.
miesz kań ców oko licz nych miej sco wo ści. Dzia ło
się to w 307 r. p.n.Ch., a nie co po nad 100 lat póź -
niej roz po czę to bu do wę świą ty ni, któ ra ni gdy nie
zo sta ła do koń czo na. To, co do trwa ło do na szych
cza sów, im po nu je har mo nią bry ły i ide al nie kom -
po nu je się z kra jo bra zem oko li cy. 
Sta ro żyt ny te atr grec ki, do któ re go, wbrew ostrze -
że niom na szej go spo dy ni, uda je się
dojść pie cho tą w kil ka mi nut,

Sycylia 
zachwyci
każdego,
niezależnie 
od tego czego
oczekuje

U góry:
36 kolumnowa

świątynia
w Segeście.

Poniżej:
Grecki teatr 

z III w. p.n.Ch.
Mieści 3200

widzów
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po cho dzi z III w. p.n.Ch. Ma śred ni cę 36 me trów
i mie ści 3200 wi dzów, któ rzy mo gą za chwy cić się
roz le głą pa no ra mą oko li cy. 
Pa ler mo nie każ de mu się spodo ba. Cha os na uli -
cach, me czą cy ha łas, wi docz na bie da w tym po -
nad 700 ty sięcz nym mie ście i wie le chy lą cych się
ku upad ko wi ba ro ko wych za byt ków spra wia ją
chwi la mi przy kre wra że nie. Ale kto znaj dzie się
w tym ro ze dr ga nym ży ciem mie ście, za chwy ci się
nie jed nym wi do kiem. Naj wspa nial sze są ka te dry
w Mont re ale, ze słyn ny mi XI -wiecz ny mi drzwia mi
z brą zu i przy Pa laz zo dei Nor man ni z gro ba mi
kró lów nor mań -
skich, ko ścio ły La
Mar to ra na, rzad ko
otwar ty San ta Ca -
te ri na, San Giu sep -
pe dei Te ati ni, ro -
mań ski La Ma mio -
ne, San Do me ni co,
arab ski San Gio -
van ni de gli Ere mi ti i in ne. Je dy ne w swo im ro dza -
ju są ka ta kum by Co nven to dei Cap puc ci ni miesz -
czą ce zwło ki 8 tys. lu dzi po dzie lo ne na gru py we -
dług sta nu, po zy cji spo łecz nej i za wo du. War te
od wie dze nia jest Mu zeum Ar che olo gicz ne, gwar -
ne cen trum Qu at tro Can ti i trze cia pod wzglę dem
wiel ko ści w Eu ro pie ope ra Te atro Mas si mo.
Po po łu dniu je dzie my do Ce fa lu. Kil ka dzie siąt ki lo -
me trów za Pa ler mo wi dok ol brzy mie go urwi ska
za chę ca do zjaz du. Ślicz ne mia stecz ko roz ło ży ło
się na wą skim pa sie wy brze ża u stóp urwi ska
Roc ca, zwar tą za bu do wą do cho dząc do pla ży.

Sycylia intryguje
zabytkami,
klimatem
i przepięknymi
widokami
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Nad mia stem gó ru je ka te dra bu do wa na w XII
i XIII wie ku przez kró la nor mań skie go Ro ge ra II,
któ ry – jak mó wi le gen da – oca lo ny z ka ta stro fy
mor skiej w ten spo sób po dzię ko wał Opatrz no ści
za opie kę. We wnę trzu, w ap sy dzie, nie zwy kła
mo zai ka przed sta wia ją ca Chry stu sa wła da ją ce go
– „Pan to kra to ra”. Dzie ło po cho dzi z 1148 ro ku
i jest naj star szym na Sy cy lii mo ty wem ob ra zu po -
wta rza ne go póź niej w wie lu ko ścio łach na wy spie.
Pięk ne wy brze że z dzie wi czy mi pla ża mi, ja ski nia -
mi, bo ga tą ro ślin no ścią i skal ny mi urwi ska mi za -
cho wa ło się w re zer wa cie Zin ga ro. Do brze utrzy -
ma ne szla ki tu ry stycz ne pro wa dzą do naj cie kaw -
szych miejsc w tym gór skim re jo nie. Re zer wat
po wstał w 1981 ro ku i był pierw szym na wy spie.

Wta jem ni cze ni twier dzą, że park po wstał za ci -
chym przy zwo le niem miej sco wej ma fii, któ ra wy -
ko rzy sty wa ła od lud ne pie cza ry do skła do wa nia
i dal sze go prze my tu to wa rów. 

ET NA
Na Et nę mie li śmy na praw dę da le ko. Wul kan, le żą -
cy bli sko wschod nie go wy brze ża Sy cy lii nad Ka ta -
nią i Sy ra ku za mi, od da lo ny był od na szej miej sco -
wo ści o 350 ki lo me trów. Dzień za dniem ucie ka ły
szyb ko, wy peł nio ne do póź ne go wie czo ra na
prze mian pla żą, zwie dza niem, wy ciecz ka mi gór -
ski mi i za ku pa mi. Trud no by ło pod jąć de cy zję
o tak da le kiej eska pa dzie, zwłasz cza że pro gno zy
dla re jo nu Et ny nie na stra ja ły opty mi stycz nie. Po -
zy tyw nym im pul sem skła nia ją cym do wy jaz du by -
ła in for ma cja na sze go dro go we go GPS, że au to -
stra da bie gną ca w po przek wy spy jest bez płat na.
Bio rąc pod uwa gę ce nę ben zy ny, któ ra się ga na
Sy cy lii kwo ty 7,20 zł za litr, by ła to za chę ca ją ca
wia do mość, dla te go po sta no wi li śmy za ry zy ko wać
tak da le ką eska pa dę.

Na stronie obok,
u góry: okolice

San Vito 
Lo Copo.
Powyżej:

zwarta
zabudowa

Cefalu dochodzi
do samej plaży.

Po lewej:
urokliwe zakątki

w rezerwacie
Zingaro

Po ra nek wstał pięk ny. Po kil ku mi nu tach gra na to -
wa „pięć set ka” po ko ny wa ła ser pen ty ny za San Vi -
to lo Ca po. Na bra ła jesz cze tem pa, gdy wto czy ła
się na au to stra dę w kie run ku Pa ler mo. Kra jo bra -
zy za szy bą au ta oży ły na no wo. Od pa ru dni nie
by ło tak ba jecz nej po go dy. Zza ko lej nych wznie -
sień pię ły się za dba ne ga je oliw ko we i rów ne rzę -
dy krze wów wi no gro no wych. Roz le gła i gę sta za -
bu do wa nad mor skich sto ków sta wa ła się skrom -
niej sza, a stło czo ne, ja sne do mo stwa wspi na ły się
co raz wy żej na grzbie ty gór skie. Łą czy ły je z do li -
na mi cien kie, fa li ste wstę gi dróg. Tam, gdzie jesz -
cze reszt ki wil go ci oży wia ły gór ską tra wę roz sia -
dły się sta da owiec wę dru ją cych po stro mych po -
chy ło ściach.
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Na któ rejś z prze łę czy, kie dy do ce -
lu by ło jesz cze po nad 100 ki lo me -
trów, po ka za ła się Et na (3340 m
n.p.m.). Po nad war stwą ja snych
chmur, któ re od pod nó ża skry wa ły
ma syw, dźwi gał się wiel ki trój kąt
wierz choł ka. Mi ny nam nie co zrze -
dły. Był za sy pa ny śnie giem!
Go dzi nę póź niej na przed mie ściach
Ka ta nii nie by ło już ani gó ry, ani jej za śnie żo ne go
szczy tu tyl ko nie prze bra ne po kła dy cięż kich, gra -
na to wych chmur. Nie koń czą ce się pod jaz dy za -
śmie co ny mi ulicz ka mi do pro wa dzi ły nas w koń cu
do cen trum tu ry stycz ne go Ri fu gio Sa pien za pod
Et ną. Dol ne sto ki ma sy wu są gę sto za lud nio ne,
po la upraw ne, sa dy i win ni ce się ga ją wy so ko ści
ok. 800–900 m  n.p.m. Wy żej do mi nu je stre fa 
la sów li ścia stych i mu raw wy so ko gór skich. Od

3000 m  n.p.m te ren po kry wa za sty gła la wa.
Od V wie ku za no to wa no 80 du żych wy bu chów,
z któ rych naj sil niej szy znisz czył Ka ta nię w 1669 ro -
ku. Et na na le ży do „pra co wi tych” wul ka nów, czę -
ste wy bu chy do pro wa dzi ły do po wsta nia ok. 270
bocz nych kra te rów. Ostat nia erup cja mia ła miej -

sce 1 sierp nia 2011 ro ku. Jest to obec nie naj -
wyż szy i naj więk szy w Eu ro pie wul kan

li czą cy so bie u pod nó ża 145 km
ob wo du. 

Ter mo metr w sa mo cho dzie osza lał! Z każ dym ki lo -
me trem je go wska za nia spa da ły na łeb na szy ję,
tak że na koń co wym par kin gu na wy so ko ści pra -
wie 2000 m n.p.m. zo sta ły mu tyl ko 2 kre ski cie pła.
Chmu ry ogra ni cza ły wi docz ność do kil ku me trów,
wiał prze ni kli wy wiatr. Po omac ku uda ło nam się
od na leźć dol ną sta cję ko lei gon do lo wej. W ta ką
po go dę trud no by ło my śleć o wyj ściu wy żej i żal
nam się zro bi ło nie po trzeb ne go je cha nia w po -
przek Sy cy lii. Na do da tek ce na 28 eu ro za przy -
jem ność po dró żo wa nia wa go ni kiem w opa rach
mgły przy śpie szy ła de cy zję o re zy gna cji. I tak pew -
nie skoń czy ła by się przy go da z Et ną, gdy by nie ob -
raz z ka me ry wy świe tlo ny na mo ni to rze sto ją cym
w ko ry ta rzu obok kas. Słoń ce, czy ste nie bo, śnieg
i ma leń ka da ta w ro gu ekra nu: 17.10.2011. 
-To dzi siaj! Pięk na po go da! Wy żej jest słoń ce! Je -
dzie my! Bie gnie my po bi le ty. Pan w ka sie po twier -
dza ob raz, choć nie jest pe wien czy wa go nik do -
je dzie po nad po ziom chmur. Wska ku je my do gon -
do li. Na ostat niej pod po rze przed gór ną sta cją

na gle wy pa da my z noc ne go mro -
ku w ośle pia ją cy blask słoń ca.
Nie mal na tych miast za czy na my
kasz leć, pry chać i cho wać twarz
we wnę trzu kurt ki. W ta kim sta nie
gra mo li my się na ze wnątrz i przez
ma leń ką ka fe te rię peł ną kasz lą -
cych klien tów wy cho dzi my na ze -
wnątrz. Smród wul ka nicz nych wy -

zie wów po wo du je kło po ty z od dy cha niem. Po ra
jest już póź na, więc bez zbęd nych ce re gie li ru sza -
my do gó ry. Mroź ny wiatr prze wie wa nas na wy lot.
Z rzad ka mi ja ją nas te re no we bu sy wio zą ce tu ry s -
tów za ko lej ne 28 eu ro na wy so kość 3000 m
n.p.m. w po bli że nie du że go, dy mią ce go kra te ru.
Zlo do wa cia ły śnieg błysz czy w słoń cu. Na pół noc -
nych zbo czach zi ma pa nu je już nie po dziel nie, po -
kry wa bie lą pia ski i żwi ry wul ka nicz ne, ale tam,

Etna otoczona
chmurami
wygląda
imponująco

Z okolicznych
kraterów
buchają gazy
wulkaniczne.
W ich obrębie
Etna ma
wysokogórską
rzeźbę. Duże
połacie stoków
są łagodne,
niczym
krajobraz
powierchni
Księżyca



gdzie za dnia do cho dzi słoń ce, spod śnie gu wy -
sta ją dziu ry i usy pi ska mag mo we go pod ło ża. Po
pół to rej go dzi ny do cho dzi my do koń ca dro gi. Na
ta kich jak my, cze ka ją już straż ni cy par ko wi, ta bli -
ce za bra nia ją ce dal szej mar szru ty i za mknię ty szla -
ban. Nie wia do mo cze go, czy ko go, bar dziej się
bać. Nas jed nak naj bar dziej nie po koi fe tor siar ko -
wych wy zie wów do cie ra ją cych wraz z lo do wa tym
wia trem. Gó ra oto czo na chmu ra mi wy glą da im po -
nu ją co. Z oko licz nych, nie wiel kich kra te rów bu -
cha ją ga zy wul ka nicz ne. To w ich ob rę bie Et na ma
naj ład niej szą, wy so ko gór ską rzeź bę. Du że po ła cie
sto ków są ła god ne, pła skie, ni czym po wierzch nia
Księ ży ca. Po wrot na dro ga nie zaj mu je nam wie le
cza su. Zbie ga my do nie czyn nej już ko lej ki, a póź -
niej już stro mo i do syć dłu go do cie ra my do par kin -
gu. Mgła jest tak gę sta, że pil nu je my li ny wy cią go -
wej i pod pór, któ re są na szy mi prze wod ni ka mi.
Bez nich by ła by praw dzi wa bie da!
Wska ku je my do na sze go fia ci ka i włą cza my
ogrze wa nie. Do cho dzi 16.40. Zo sta ło nam 350 ki -
lo me trów. 

PA MIĄT KA
Tym ra zem się nie uda ło. Pan w mun du rze za nu -
rzył swą urzęd ni czą dłoń w pod ręcz nej tor bie i wy -
grze bał z niej dwie pu mek so we ska ły wul ka nicz ne.
Nie wol no! – po wie dział. Pod niósł ka mie nie trzy -
ma ne w obu dło niach do gó ry. Miał su ro we spoj -
rze nie. Wnie sie cie do sa mo lo tu i mo że cie pi lo to wi
zro bić „bum -bum”. Mó wiąc „bum -bum”, za mach -
nął się ka mie nia mi w ce lach de mon stra cyj nych
w kie run ku swo jej gło wy. 
Nie wol no! – po wtó rzył i wy rzu cił do ko sza nasz
bez cen ny skarb znie sio ny w ple ca ku z Et ny.
Co za pech! Wszyst ko przez to, że w po wrot nej
dro dze ba ga że wa żą znacz nie wię cej niż na po -
cząt ku wy pra wy. Po wa że niu, uprzej ma pa ni co fa
nas z po wro tem na ko niec ko lej ki z po wo du nad -
mia ru ki lo gra mów wła do wa nych do ple ca ków. Za -
zwy czaj za trze cim po dej ściem pa nie od bie ra ją ce
ba gaż z więk szą wy ro zu mia ło ścią spo glą da ją na
ko lo ro we cy fer ki ekra nu wa gi. Ale na sy cy lij skim
Tra pa ni wszyst ko od by wa ło się we dle zna ne go
sce na riu sza, aż do mo men tu, gdy wło ży li śmy ka -
mie nie do ba ga żu pod ręcz ne go zde spe ro wa ni cią -
głym wy rzu ca niem nas spod wa gi. Po że gnal ne
„bum -bum” by ło ostat nim ak cen tem po by tu na tej
uro czej wy spie i z te go po wo du wspo mi na my go
z no stal gią. Zwłasz cza że po star cie, kie dy ma szy -
na wzbi ła się wy so ko i wy rów na ła lot, w sa mo lo to -
wym oknie uka za ła się Et na oto czo na war stwą
cięż kich chmur. Jej za śnie żo ne sto ki ró żo wi ły się
w za cho dzą cym słoń cu. Tro chę żal by ło roz sta wać
się z nią, a zwłasz cza z jej cząst ką wy rzu co ną do
śmiet ni ka na lot ni sku w Tra pa ni. 

Informacje praktyczne
Kiedy jechać?
Ze względu na męczące upały, wysokie ceny
i kłopoty z noclegami lepiej nie jechać na Sycylię
w środku lata. Dobrymi porami na odwiedzenie
wyspy są wiosna i jesień. Typowy sezon
wypoczynkowy trwa na wyspie od końca kwietnia
do września, ale na ciepłe morze możemy liczyć 
do początku listopada. Zimą na wybrzeżu często
pada deszcz, w głębi wyspy jest zimno, w górach
pada śnieg. Na nartach można pojeździć
w ośrodkach narciarskich na Etnie
(grudzień-początek maja).
Czym jechać?
Na wyspę najlepiej przylecieć samolotem
bezpośrednio z Polski lub z przesiadką w Rzymie.
Należy sprawdzić, które lotniska oferują
bezpośrednie rejsy na wyspę, ponieważ kierunek
ten nie zawsze obsługiwany jest regularnie. 
Różnice w cenach biletów mogą być duże, 
choć bez zbytecznych polowań można kupić bilet
w obie strony za ok. 400 zł. 
Katania, Palermo i Trapani to największe lotniska 
na Sycylii obsługujące ruch międzynarodowy. 
Ze względu na spore oddalenie wyspy, jazda
samochodem z Polski jest niezwykle męcząca,
długa, a przy obecnych cenach autostrad i paliwa
raczej nieopłacalna finansowo.
Wypożyczenie samochodu
Najlepiej zamówić auto internetowo przed
wyjazdem. Ceny za nieduże modele wypożyczane
na 6-7 dni wynoszą od ok. 140 euro, bez limitów
kilometrowych. Zdawanie samochodów nie
nastręcza problemów. Opłaty za auto zazwyczaj
należy wnosić płacąc kartami kredytowymi.
Paliwo
Benzyna i olej napędowy kosztują ok. 7,20 - 7,50 zł
za litr. Jednak po porównaniu cen miejscowej
komunikacji i rozłożeniu kosztów wszelkich opłat
pomiędzy pasażerów samochodu nie wygląda 
to już tak źle.
Ubezpieczenie
Koniecznie należy wykupić polisę turystyczną
z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistans.
Cena takiej polisy na tygodniowy wyjazd to często
kilkanaście złotych, a w razie nieszczęścia może
okazać się bezcenną.
Strony internetowe
www.regione.sicilia.it, www.siciliaonline.it,
www.siciliano.it, www.enit.it

WARTO WIEDZIEĆ
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Szymon Hołownia, Marcin Prokop „Bóg, kasa i rock’n’ roll”
– Szymon Hołownia i Marcin Prokop to duet dziennikarzy
świetnie znany publiczności telewizyjnej. Trzeba przyznać, iż
udało się zestawienie tak różnych osobowości – panowie są
zabawni, prowadzą inteligentne dialogi i ożywiają skostniałą
ramówkę. Naprawdę miło się ich ogląda i słucha. Lecz czy
równie miło się ich czyta? Otóż tak. Nikt by się nie
spodziewał, iż ich publiczne rozmowy zejdą na tak poważne

tematy, a jednak… Hołownia, jako
publicysta katolicki, jest znany
z uderzania w poważne tony,
ale po Prokopie mało kto się tego
spodziewał. Eksperyment jest nader
udany, dialogi obu panów czyta się
z uśmiechem, ale i refleksją. 
Szymon Hołownia, Marcin Prokop:
Bóg, kasa i rock’n’roll. Znak.
Kraków 2011.

Ponieważ dni zimą
są skandalicznie
krótkie, wiele osób
cierpi na okresowe
obniżenie nastroju.
W związku z tym
warto poprawiać sobie
humor dobrą rozrywką
lub też sportem.
Poniższa rubryka nie
odnosi się do tematyki
sportowej, wychwala za
to zalety Dziesiątej Muzy.
Dobry film potrafi wprowadzić
w doskonały nastrój nawet na wiele
dni, postarajmy się zatem obejrzeć
coś optymistycznego. „Larry
Crowne” to kolejny film
wyreżyserowany przez Toma Hanksa
(zagrał też główną rolę). Partneruje

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Wojciech Mann, Krzysztof Materna 
„Podróże małe i duże, czyli jak zostaliśmy
światowcami” – to następny świetny duet.
Po sukcesie ostatniej książki Wojciecha Manna,
wydawnictwo kuje żelazo póki gorące, i słusznie.
Starsze i średnie pokolenie doskonale pamięta
prześmieszne telewizyjne programy z udziałem
panów MM „Za chwilę dalszy ciąg programu” czy
„MdM”. Fantastycznie, iż autorzy zdecydowali się

na wydanie książki razem, gdyż ostatnio pracują głównie
osobno. „Podróże” można polecić wszystkim – tym, którzy są
fanami specyficznego poczucia humoru Manna i Materny, jak
również tym, którzy nie mieli okazji zapoznać się
z programami, które, bądź co bądź, są już dość leciwe.
Czytając o absurdach życia w PRL-u można boki zrywać,
dobrze że satyra w tamtych czasach stała na bardzo wysokim
poziomie. Wojciech Mann, Krzysztof Materna: Podróże małe
i duże, czyli jak zostaliśmy światowcami. Znak. Kraków 2011.

mu piękna Julia Roberts.
Tematem filmu jest moment
przełomu życiowego
starzejącego się bohatera.
„Kopem” do całkowitej
zmiany w egzystencji staje
się dla niego zwolnienie
z pracy. Od tego
momentu życie
mężczyzny staje na
głowie, ale raczej

w pozytywnym wydźwięku.
Bezrobotny Larry zaczyna znów
studiować, na uczelni spotyka wielu
nowych interesujących przyjaciół,
z którymi całymi dniami jeździ na
skuterze (spełnił w ten sposób swoje
marzenie z młodości). Mało tego,
zakochuje się w swojej
nauczycielce, która sama znajduje

się na życiowym zakręcie (w tej roli
znakomita Julia Roberts). Jak można
się domyślić, wszystko zmierza ku
dobremu zakończeniu… Dlatego
jest to idealny film dla wymęczonego
chłodem i ciemnością umysłu. 
W podobnej tematyce osadzona jest
polska komedia „Wojna żeńsko-
męska”. Opowiada o przełomie
w życiu znudzonej Barbary
Patryckiej (w tej roli Sonia

Dialogi
Eksperymentalnego duetu

Joanna Lasek
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Kolejny duet
do kompletu

W sam razna zimowe wieczory



Ewa Winnicka „Londyńczycy”. Młodemu pokoleniu tytuł kojarzy się
z serialem telewizyjnym, a książka bynajmniej nie opowiada o nowej fali
emigracji osiadłej na wyspach. Wręcz przeciwnie, mało kto pamięta dziś
o tych biedakach, którzy w zawierusze wojennej przez cały świat szli za
Andersem, by w końcu osiąść w Wielkiej Brytanii. Ewa Winnicka to świetna
reporterka i z iście benedyktyńską precyzją zajęła się problemem. Czyta się te
historie ze ściśniętym gardłem. Większość
z bohaterów miała za sobą traumatyczne wojenne
doświadczenia, co nie pozostało bez wpływu na ich
dalsze angielskie życie. Ze wzruszeniem, ale
i niedowierzaniem czyta się historię ojca, który
maltretował swą nową rodzinę w okrutny sposób, po
kilkudziesięciu latach okazało się, iż był psychicznie
chory, a do choroby prawdopodobnie przyczyniła się
wojenna trauma, którą przeżył w Polsce. Nie ma co
zdradzać szczegółów, warto przeczytać tę
fantastyczną książkę. Ewa Winnicka: Londyńczycy.
Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2011.

Bohosiewicz). Patrycka prowadzi
tzw. normalne życie – użera się
z nastoletnią córką, nie może
dogadać się z mężem. 
Ona również traci pracę i w jednej
chwili świat wali jej się na głowę. Na
szczęście przy pomocy oddanych
przyjaciół (Grażyna Szapołowska
i Wojciech Mecwaldowski) mobilizuje
się i bierze los w swoje ręce. Na
początek staje się wyzwoloną
seksualnie i lekko wyuzdaną
kochanką, „testując” różne typy
mężczyzn, w końcu dostaje pracę
w brukowcu i staje się jego gwiazdą
i ekspertką od stosunków damsko-
męskich. Barbara staje się
celebrytką, jak sobie poradzi w tej,
tak różnej do dotychczasowej,
sytuacji? „Wojna” przyciągnęła całą
rzeszę najpopularniejszych

PREMIERY

„Człowiek z Hawru”. Fiński kandydat do Oskara.
Reżyser – Aki Kaurismaki to twórca słynnego
filmu o Leningrad Cowboys. Tym razem historia
toczy się wokół losów mieszkańców nudnego
portowego miasteczka, w którym pojawia się
przybysz z dalekiej Afryki. Jak wpłynie to na życie
głównego bohatera-pucybuta o złotym sercu?
Reż.: Aki Kaurismaki, wyst.: André Wilms,
Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin.

„Chciwość”. Film jak najbardziej na czasie.
Oparty na prawdziwych wydarzeniach. Pokazuje
pierwsze 24 godziny kryzysu na Wall Street, kiedy
to analityk jednej w wielkich film odkrywa
finansowe nieprawidłowości. Konsekwencje
machinacji mogą być straszne, nie tylko dla firmy,
ale i dla całej gospodarki… Reż.: J. C. Chandor,
wyst.: Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore.
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w ostatnich czasach nazwisk
aktorskich: Tomasza Kota, Tomasza
Karolaka, Sonię Bohosiewicz, a także
„klasykę” w postaci Bogdana Łazuki. 
„Czasem słońce, czasem deszcz”
to idealny film na polepszenie
nastroju, jak zresztą wszystkie filmy
nakręcone w konwencji bollywood,
one po prostu muszą być
optymistyczne i dobrze się kończyć.
„Czasem słońce” to największy
przebój hinduskiej kinematografii,
wraz z jego wejściem na światowe
ekrany rozpoczął się boom na
wszystko, co pochodzi z Indii.
Bajkowa konwencja przenosi widza
w inny lepszy świat, w którym dobro
zawsze zwycięża. Akcja filmu opiera

się na konflikcie syna z ojcem,
który nie chciał się zgodzić na
małżeństwo Rahula z ukochaną,
lecz biedną Anjali. Nie warto

streszczać całej fabuły, która
jest mocno skomplikowana
i sytuacja w filmie zmienia
się jak w kalejdoskopie,
grunt, iż ładunek
pozytywnej energii, który
niesie ze sobą ten obraz,
jest olbrzymi. Dużo słońca
i byle do wiosny!

Historia
Zapomnianych bohaterów
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Jerzy Bąk, rysunki: Janusz Stefaniak

Gdy o północy z 31 grudnia
na 1 stycznia świętujemy początek
Nowego Roku, dla miliardów ludzi
w innych miejscach na Ziemi jest to
dzień jak każdy inny. Oni swojego
„sylwestra” i swój Nowy Rok
obchodzą w całkiem innym punkcie
kalendarza...
W starożytnym Egipcie Nowy Rok
świętowano pod koniec września,
gdy wylewał Nil. W Babilonii
wypadał on na wiosnę – witano
wtedy porę deszczową i odrodzenie
się natury. Celtycki Nowy Rok
świętowano 1 listopada. Zwany był
Samhain, co oznacza „koniec lata”
albo „święto gasnącego słońca”.
W kalendarzu Majów Nowy Rok
wypadał pod koniec lipca.
W starożytnym Rzymie liczono lata
od chwili założenia miasta, czyli
od 46 roku p.n.e. 
Zwyczaj rozpoczynania nowego
roku pierwszego dnia stycznia
wprowadził w kalendarzu
juliańskim Gaius Iulius Caesar
(Juliusz Cezar) – wcześniej
Rzymianie Nowy Rok witali
1 marca. Kalendarz juliański
obowiązywał tylko do końca
XIII wieku, ponieważ okazało się, 
że wyznaczany według niego
termin Wielkanocy nie zawsze
zgadza się ze zjawiskami
astronomicznymi. W 1582 roku,
w niektórych krajach wprowadzono
na polecenie papieża Grzegorza XIII,
opracowany przez astronoma
Krzysztofa Klawiusza, kalendarz
zwany „gregoriańskim”, który
powszechnie obowiązuje do dzisiaj. 
Wyznawcy prawosławia używają
jednak nadal kalendarza
juliańskiego do ustalania dat
większości świąt religijnych,

dlatego w kościele prawosławnym
wigilię Bożego Narodzenia obchodzi
się 6 stycznia, a 14 stycznia
świętuje się Nowy Rok. W Nowy
Rok chrześcijanie wschodni
obchodzą także święto Obrzezania
Pańskiego. 
3 lutego Nowy Rok witają wszyscy
rosyjscy buddyści, jednak święto 
to jest kojarzone głównie
z Buriatami. W Buriacji nosi ono
nazwę Sagaalgan, czyli „biały
miesiąc” i jest uznawane
za najważniejsze święto narodowe.
Ma ono wielowiekową tradycję
wśród narodów mongolskich,
a obchodzono je jeszcze
przed upowszechnieniem się
buddyzmu. W tamtym okresie było
związane z życiem koczowników,
a świętowano je podczas
równonocy jesiennej. W tym 
czasie plemiona kończyły

przygotowywanie zapasów nabiału
i innych produktów z mleka
na zimę. Później za sprawą wnuka
Czyngis-chana święto Sagaalgan
przeniesiono na koniec zimy
i nadano mu buddyjski charakter.
Kalendarz islamski (Hijrah) jest
używany w krajach muzułmańskich
równolegle z kalendarzem
gregoriańskim i jedynie w Arabii
Saudyjskiej obowiązuje urzędowo.
Został wprowadzony w roku 638
(AH 17) przez kalifa Umara ibn Al-
Khattaba na pamiątkę wędrówki
Proroka Mahometa z Mekki
do Medyny, a 16 lipca 622 AD stał
się początkiem nowej rachuby
czasu. Początek przypada
na marzec lub kwiecień i wkrótce
rozpocznie się 1433 rok ery
Mahometa. Rok w kalendarzu
księżycowym jest krótszy niż
w tradycyjnym o 11 dni (ma 354

Nowy Rokna świecie



dni) i dlatego główne święta
islamskie ulegają ciągłym
przesunięciom względem
kalendarza gregoriańskiego.
W kalendarzu żydowskim możemy
znaleźć najstarszą utrzymaną
rachubę czasu. Tradycja mówi, że
lata liczone są od dnia stworzenia
świata. W obecnej postaci istnieje
od IV w. n.e. Rok ma 12 miesięcy.
W określonych latach dodaje się 
13 miesiąc. Liczba dni jest
zmienna. Jest ich 29 lub 30. 
Nowy Rok wypada zazwyczaj we
wrześniu. W 2012 rozpocznie się
rok 5772/5773. Żydowski Nowy
Rok jest obchodzony przez dwa dni.
Święto to ma podwójny sens: 
jest rocznicą stworzenia świata,
dniem odnowienia więzi z Bogiem
i dniem zapisu.
Kolejnym kalendarzem z bardzo
długą tradycją jest kalendarz
chiński. Legenda głosi, że wymyślił
go cesarz Huangdi w roku 2637 p.n.e.,
choć materiały źródłowe sięgają
jedynie XIV wieku p.n.e. Obecnie
w Chinach obowiązuje kalendarz
gregoriański, ale równolegle
do niego czas odlicza się nadal 
jak w ubiegłych tysiącleciach.
Kalendarz ten, jak żaden inny
w świecie, nie liczy lat w jednym
ciągu, ale w sześćdziesięcioletnich
cyklach, gdzie każdy rok ma swoją
nazwę, która jest kombinacją
5 żywiołów i 12 zwierząt.
W Japonii do zakończenia drugiej
wojny światowej obowiązywał
kalendarz imperialny kōki, oparty
na micie o założeniu Japonii przez
cesarza Jimmu w 660 roku p.n.e.
Obecnie wykorzystywane są tylko
dwa systemy rachuby lat – jeden,
tzw. seireki, zgodny z kalendarzem
gregoriańskim wprowadzonym
1 stycznia 1873, a drugi, nengō,
oparty na rządach danego cesarza.
Według kalendarza nengō obecna
era Heisei, rozpoczęła się 8 stycznia
1989 roku, po wstąpieniu na tron
cesarza Akihito. Rok 2012 będzie
zatem 25 w erze Heisei. 
W Indiach obowiązuje ogromna
i trudna do opanowania ilość
systemów liczenia czasu 

Rok 2012 (MMXII), według kalendarza
gregoriańskiego, będzie rokiem przestępnym.
Sejm RP ustanowił 2012 Rokiem Janusza
Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego 
i ks. Piotra Skargi. ONZ ogłosił go natomiast
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości,
a Parlament Europejski Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej.

– na przykład rok 2012 według
kalendarza Vikram Samvat będzie
rokiem 2067/2068, a według Kali
Yuga 5113/5114. Dlatego 50 lat
temu stworzono urzędowy,
narodowy kalendarz hinduski
(nazywany też kalendarzem 
Shaka), stosowany równolegle
do kalendarza gregoriańskiego.
Oficjalnie kalendarz narodowy
wprowadzono 1 Chaitra 1879 ery
Shaka, czyli 22 marca 1957 roku.
Lata przestępne w kalendarzu
hinduskim pokrywają się
z kalendarzem gregoriańskim.
W latach przestępnych pierwszy
miesiąc Chaitra ma 31 dni 
i zaczyna się 21 marca. 
Od zwycięstwa nad złym,
mitologicznym Dehakiem co roku
w noc 21 marca Kurdowie,
Persowie i inne ludy irańskie,
a także ludy tureckie świętują
nastanie Nowego Czasu – święto
Novruz (Turcy i Azerowie), Newroz
(Kurdowie), Navruz (Uzbecy) czy
Nauryz (Kazachowie). Jego
symbolami są ogień, taniec,
kiełkująca trawa i kwiaty.
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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
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 39.942 1368 165 5,7 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

** tylko auta ze stocku

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 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 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

WYMIARY 
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
3.6 BZ AT8 GOLD 286KM 155.635 3604 240  9,4 5
3.0 DS AT5 GOLD 190HP 164.560 2987 220 7,1 5
3.6 BZ AT8 PLATINUM 286KM 166.685 3604 240  9,4 5
3.0 DS AT5 PLATINUM 239HP 175.610 2987 230 7,1 5
3.6 BZ AT8 EXECUTIVE 286KM 180.285 3604 240 9,4 5
3.0 DS AT5 EXECUTIVE 239HP 189.210 2987 230 7,1 5

WYMIARY 
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 GOLD 163KM 152.915 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 GOLD 283KM 141.015 3604 209 10,8 5

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



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%
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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.



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
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Emanuele Lorenzin

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

produkcja silników do samochodów

zarzàdzanie i utrzymanie nieruchomoÊci

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 30 grudnia 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

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. 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.
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 spalanie 6,4 l/100 km (cykl mieszany)
 silnik Diesla 170 KM
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