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FIRMA
STRATEGIA

Fiat nadal liderem

w zrównoważonym
rozwoju
Już po raz piąty z rzędu Fiat SpA został wyróżniony
w rankingu Dow Jones Sustainability (DJSI) World
i Europe. Otrzymując wysoką punktację w tych
prestiżowych indeksach firma potwierdziła swoją
pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju.
rupa otrzymała 89 punktów na 100 w porównaniu ze średnią 61 na 100 uzyskaną
przez firmy z sektora motoryzacyjnego, które analizowała RobecoSAM, spółka doradztwa inwestycyjnego w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Obecność w klasyfikacji prestiżowych indeksów
Dow Jones Sustainability (DJSI) World i Europe dotyczy wyłącznie firm uważanych za najlepsze
w działalności gospodarczej, ochronie środowiska
oraz relacjach socjalnych. Do DJSI World zostało
zaproszonych 31 firm z sektora motoryzacyjnego
i tylko 3 weszły do rankingu, natomiast do klasyfikacji DJSI Europe zaproszono 7 firm, a dopuszczone zostały tylko 3.
„Grupa nie zrezygnowała ze swojego przywództwa
z tym zakresie, pomimo coraz większej konkurencji na globalnym rynku. Pamiętamy o naszym mo-
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ralnym obowiązku, mającym na celu przyczynianie
się do tworzenia „jutra” zarówno w przedsiębiorstwie, jak i społeczności. Kultura odpowiedzialności jest celem wyższym niż sukces w biznesie, do
którego dążymy każdego dnia”, uważa Sergio
Marchionne, dyrektor generalny (CEO) Fiata S.p.A.
Grupa Fiat osiągnęła maksymalny wynik w niemal
wszystkich obszarach analizowanych przez RobecoSAM: pod kątem poszanowania środowiska
i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz
w polityce i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska, a także w wymiarze socjalnym, tj. w zakresie rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi,
bezpieczeństwa pracy i zagrożenia chorobami zawodowymi. Najwyższy stopień koncernowi przyznano także w sferze zarządzania innowacjami,
a w sektorze – za odpowiedzialność wobec społeczności oraz zarządzanie ciągłością dostaw.
W 2012 roku Grupa poszczycić się może dobrymi
wynikami w sferze innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, ograniczenia wpływu procesów
produkcyjnych na środowisko naturalne i zaanga-

RANKING

CNH Industrial

liderem w branży

żowania na rzecz społeczności, w której działa.
Świadczy o tym kilka aspektów. Najważniejszy
to prymat marki Fiat wśród producentów najlepiej
sprzedawanych samochodów w Europie w zakresie najniższej emisji CO2 z wynikiem119,8 g/km
oraz wprowadzenie na rynek amerykański Fiata
500 z napędem elektrycznym o zerowej emisji.
Grupa osiągnęła w Europie także przywództwo,
jeżeli chodzi o pojazdy zasilane metanem, z udziałem w rynku na poziomie 70% i największą gamą
oferowanych samochodów (10 modeli). W Ameryce Północnej natomiast jest pierwszym producentem samochodów, który produkuje pickupa zasilanego gazem ziemnym, RAM 2500 Heavy Duty
CNG. Potwierdzeniem działań w zakresie zrównoważonego rozwoju jest także przyznanie w 2012
roku zakładowi Fiat Powertrain Technologies
w Bielsku-Białej tytułu Gold Award World Class
Manufacturing, a w 2013 r. prestiżowego wyróżnienia Automotive Lean Production Award (wyróżnienie to w 2012 roku otrzymał także zakład w Pomigliano d’Arco, który w tym roku uhonorowany
został też złotym poziomem WCM). Wspomnieć
należy ponadto o ciągłej redukcji wpływu procesów produkcyjnych na środowisko w zakładach
należących do koncernu na całym świecie (redukcja emisji CO2 wielkości około 230.000 ton
i zmniejszenie zużycia wody o 2 miliardy m3) oraz
21 milionach euro przeznaczonych na inicjatywy
i projekty wsparcia rozwoju ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego lokalnych społeczności,
a także licznych okazjach dialogu i zaangażowania
udziałowców i partnerów biznesowych Grupy
w tematy związane ze zrównoważonym rozwojem.
Fiat S.p.A. klasyfikowany jest również w innych
wiodących indeksach światowych: Euronext Vigeo
Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, ESI
Excellence Europe, STOXX Global ESG Leaders,
STOXX Global ESG Environmental Leaders,
STOXX Global ESG Social Leaders, STOXX Global
ESG Governance Leaders, ECPI Euro Ethical Equity and ECPI Emu Ethical Equity, FTSE ECPI Italia
SRI Benchmark, FTSE ECPI Italia SRI Leaders and
MSCI ACWI Index.

CNH Industrial, jeszcze pod nazwą Fiat Industrial,
trzeci rok z rzędu został sklasyfikowany jako
Lider Sektora w indeksach Dow Jones
Sustainability (DJSI) World i Europe. Grupa
uzyskała wynik 88/100, a średnia dla wszystkich
firm z sektora Industrial Engineering wyniosła
49/100. Do wzięcia udziału w DJSI World
zaproszono 98 firm z sektora Industrial
Engineering, a dopuszczono zaledwie 12,
natomiast w przypadku DJSI Europe do wzięcia
udziału w procesie zaproszonych było 30
przedsiębiorstw, z czego włączono 8.
CNH Industrial uzyskał maksymalną liczbę
punktów w głównych obszarach oceny
w kategorii środowiskowej (polityka
środowiskowa i zarządzanie środowiskowe
własnymi procesami produkcyjnymi),
w społecznej (rozwój i zarządzanie kapitałem
ludzkim, działalność filantropijna, raportowanie)
oraz w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Prezes CNH Industrial, Sergio Marchionne,
skomentował to wydarzenie w następujący
sposób: „Potwierdzenie trzeci rok z rzędu swej
pozycji w indeksach Dow Jones Sustainability
jest dla nas ważnym dowodem naszego
codziennego zaangażowania, które będzie
kontynuowane poprzez ustalanie coraz bardziej
zobowiązujących celów”.
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FIRMA
ROCZNICA

Architekt polskiej

motoryzacji

Filippo
Gallino

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

października 2012 roku, po krótkiej chorobie zmarł 62-letni Enrico Pavoni, Prezes Grupy Fiat w Polsce i spółki Fiat Auto Poland, związany z koncernem od 1969 roku,
a z Polską od początku lat 70. W tym roku świętowałby 20-lecie największego osiągnięcia w swojej
karierze – podpisania porozumienia zatwierdzającego nabycie przez Fiata Fabryki Samochodów Małolitrażowych. 15 września 1993 roku, tak zwana
„Closing Date” zamykała dwuletnie negocjacje,
w których Pavoni odgrywał jedną z głównych ról.
Prezes nie lekceważył przeszłości, nie był jednak
zwolennikiem nazbyt długiego jej rozpamiętywania.
Instynkt menedżera podpowiadał mu ograniczanie
się raczej do spraw bieżących. Przede wszystkim
starał się jednak zrozumieć wyzwania, jakie niesie
przyszłość. Ta jego wrodzona zaleta sprawiła, że
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dokonywał odważnych wyborów, na których korzystała zarówno firma, jak i nasz kraj. W mediach
mówi się o nim dziś „Człowiek, który zmienił polski
przemysł” lub „Architekt polskiej motoryzacji”. To,
że obecnie w Polsce jest niemal 20 spółek Fiata
zatrudniających 10 tys. pracowników, to również
zasługa odwagi Pavoniego, jego umiejętności interpretowania zdarzeń i przewidywania ich rozwoju.
Nabycie FSM-u przez Fiata Auto stanowiło ostatni
i najważniejszy etap w historii współpracy przemysłowej włoskiego koncernu z Polską. Prawdziwy
przełom nastąpił jednak w 1987 roku, niemal dwa
lata przed wydarzeniami politycznymi, które doprowadziły do zburzenia muru berlińskiego. To wtedy
Fiat na mocy umowy licencyjnej z FSM-em zbudował w Tychach zaawansowaną technologicznie fabrykę do produkcji, wyłącznie tutaj, strategicznego
modelu Cinquecento, który miał być sprzedawany
na całym świecie. Żaden inny producent z Zachodu
nie ośmielił się wcześniej na taki krok. Nikt jednak
nie był w stanie przewidzieć tak rychłego upadku
panującego w Polsce już od czterdziestu lat ustroju komunistycznego. W kontekście wydarzeń naznaczonych dużą niepewnością, decyzja Fiata była
nie tylko odważna i dalekowzroczna. Była nade
wszystko decyzją podjętą w odpowiednim czasie.
Enrico Pavoni nie mógł tego przewidzieć. Nie dysponował kryształową kulą, w której można odczytać przyszłość. Intuicja jednak podpowiadała mu,
że zarówno dla Fiata, jak i dla Polski, trafia się okazja jedna z tych, jakie zdarzają się tylko raz. Z Warszawy śledził cały proces negocjacyjny prowadząc
rozmowy dyplomatyczne na dwóch frontach.
Z jednej strony starał się łagodzić wątpliwości
i sceptycyzm menedżerów z Turynu co do stabilności sytuacji gospodarczej w Polsce, z drugiej zaś
namawiał do podpisania umowy rząd polski, który

HISTORYCZNE KALENDARIUM

Z FSM

do Fiat Auto Poland
11 października 1991
Parafowanie listu intencyjnego między Fiatem
a przedstawicielami rządu RP i FSM rozpoczyna
formalne negocjacje.
28 maja 1992
Podpisanie umowy o utworzeniu spółek: Fiat Auto
Poland, Magneti Marelli Poland i Teksid Poland.
Rzeczywista wartość FSM zostanie ustalona
między „dniem otwarcia”, czyli datą nabycia FSM
przez Fiata Auto, a „dniem zamknięcia”,
określonym drogą negocjacji.
chciał zastąpić produkcję wysłużonego już modelu 126, w wyjątkowo trudnych realiach gospodarczych Polski końca lat 80. Gra o przyszłość prowadzona przez obie zainteresowane nią strony, wymagała wielkich umiejętności dyplomatycznych
i kiedy patrzymy na tamte wydarzenia z perspektywy lat widać, jak wiele ostateczne porozumienie
zawdzięcza umiejętnościom i talentowi Pavoniego,
który w tej grze grał pierwsze skrzypce. W tę grę
dyplomatyczną, wymagającą dużych umiejętności
w prowadzeniu negocjacji, Pavoni zaangażował się
bez reszty. Mimo różnic, jakie istniały wówczas
w codziennym życiu i odmiennym systemie polityczno-ekonomicznym w stosunku do Włoch – kochał Polskę, wierzył w nią, i to tutaj ostatecznie
zdecydował się zamieszkać i założyć rodzinę.
Dwa lata później, w 1989 roku, odbyły się w Polsce pierwsze „demokratyczne” wybory. To był
również początek gospodarki rynkowej nad Wisłą.
W lipcu 1990 roku polski parlament przegłosował
ustawę o powszechnej prywatyzacji. „Plan Balcerowicza” miał przekształcić polską gospodarkę na
wzór zachodni, zahamować galopującą inflację
i doprowadzić do wymienialności złotówki. Były to
reformy niezbędne i konieczne. Ale dla wielkich
krajowych firm plan ten okazał się zabójczy, bo
w 1990 roku nagle zostały pozbawione wsparcia
finansowego z budżetu państwa. Prywatyzacja
miała uchronić je przed upadkiem. W ten sposób
doszło do zakupu przez Grupę Fiat fabryki FSM.
Pierwsze egzemplarze Cinquecento, jeszcze
„made by FSM”, zjechały z linii montażowej fabryki
w Tychach kilka miesięcy wcześniej. Nikt nie był
w stanie przewidzieć toku ówczesnych zdarzeń.
Nawet Enrico Pavoni. Ale dzięki niemu „Polska
Droga Fiata” wzbogaciła się o nowy, jeszcze bardziej fascynujący rozdział.

W swojej
dwudziestoletniej
działalności (od
1992 do 2012
roku) ﬁrma
Fiat Auto Poland
wyprodukowała
6,5 miliona
samochodów,
w tym na eksport
– 4,8 miliona.
Na zdjęciu linia
montażowa
Cinquecento

16 października 1992
Dzień otwarcia (Opening Date) nowych spółek –
minister finansów Jerzy Osiatyński i szef dyrekcji
operacji międzynarodowych Fiata Auto Guglielmo
Capra podpisują w obecności premier Hanny
Suchockiej protokoły powstania trzech spółek
polsko-włoskich.
15 września 1993
Dzień zamknięcia (Closing Date) – podpisanie
kontraktu kończącego dwuletni proces
negocjacyjny.
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PRODUKT
ALFA ROMEO

Super

Alfa

Stefania
Castano
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To zwinny samochód o sportowym sercu.
Nowa Alfa Romeo 4C, dwumiejscowe coupé
o zaawansowanej technologii i pełne
zmysłowości, oferuje zapierającą dech
w piersiach jazdę i doskonałe osiągi.

a Salonie we Frankfurcie
model ten zachwycił miliony zwiedzających. Mowa o Alfie Romeo 4C, której trudno będzie ukryć się w tłumie innych aut. To urokliwe dwumiejscowe coupé stworzono po to,
by jego użytkownicy mogli czerpać radość z osiągów plasujących model wśród najszybszych
samochodów, mimo niewielkiej
pojemności skokowej. Jego czterocylindrowy silnik 1750 Turbo
Benzyna generuje niemal 240 KM (137 na litr) i maksymalny moment obrotowy na poziomie 350 Nm,
z czego 80% jest dostępnych już przy 1700 obrotach. Prędkość maks. wynosi ponad 250 km/h,
a przyspieszenie od zera do stu w 4,5 sekundy naprawdę robi wrażenie. Wynik ten stawia Alfę 4C
wśród najszybciej przyspieszających samochodów.
Aby uzyskać takie osiągi, Alfa Romeo postanowiła
pójść w stronę zmniejszenia masy pojazdu, uznając tę kwestię za priorytet wobec opcji zwiększenia
liczby koni. Celem firmy były uzyskanie lekkości
i wydajności. W ich osiągnięciu pomogło zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań, a także
żmudna praca badawcza w zakresie zaawansowanych technologii, w wielu przypadkach zaczerpniętych z Formuły 1 lub sektora lotniczego. W rezultacie nowy model otrzymał platformę z włókna węglowego ważącą zaledwie 65 kilogramów, sprytnie
połączoną z elementami aluminiowymi, dzięki czemu Alfa 4C waży tylko 895 kg, a stosunek masy
do mocy wynosi w niej mniej niż 4 kg/1 KM. Około
cztery metry długości i rozstaw osi mniejszy niż 2,4 m
wpływają na to, że samochód jest bardzo kompaktowy, z drugiej zaś podkreślają jego wyjątkową
zwinność na drodze. 4C ma być bowiem w stu procentach produktem stajni „Alfa”, podkreślającym
jego sportowy charakter, który na różnych rodzajach dróg, a nawet na torze – gdzie duże znaczenie
mają prędkość i przyspieszenie boczne – zapewnia
wyjątkową przyjemność z jazdy, podkreślaną dodatkowo pracą automatycznej skrzyni biegów z podwójnym suchym sprzęgłem „Alfa TCT” i wybierakami Alfa D.N.A. z nowym trybem Race. To pojazd
ekskluzywny, ale w bardziej przystępnych cenach
(seria specjalna „Launch edition” ma kosztować
60 tys. euro). Dostępnych będzie zaledwie 3.500
jego egzemplarzy rocznie, z czego 1.000 ma trafiać
do Europy. Model ten stanowi początek globalnego planu rozwoju marki Alfa Romeo, która zamierza
stać się marką mogącą konkurować z innymi modelami z segmentu Premium. Nie przypadkiem podejmuje więc współpracę z firmą Maserati, w której
zakładzie jest produkowany model 4C.

N

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

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

Powiew

nowości

Alfa Romeo 4C i Maserati Ghibli to nowości,
ale tej jesieni powiew świeżości wniosą też
Abarth, Lancia, Fiat i Ferrari. Główną rolę
w nich odegra dynamizm i technologia.
ą samochody i jest Ferrari. Różnica nie polega bynajmniej na prędkości, cenie czy nawet prestiżu tej najsłynniejszej marki na świecie.
Wyjątkowy charakter Ferrari bierze się z ciągłego dążenia do poprawy osiągów i poszukiwania
perfekcyjnych, bezkompromiso-

S
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wych ideałów. Taki jest właśnie
nowy model 458 Speciale, który
dołączy do 458 Italia i 458 Spider. Wyposażony jest w ośmiocy lin dro wy sil nik wol nos są cy
w układzie V pod kątem 90°
o pojemności 4,5 litra, który generuje moc 605 KM. To 135 koni mechanicznych na każdy litr

pojemności skokowej, co stanowi najwyższą jak dotąd moc,
jaką uzyskano z tego typu silnika. Dzię ki sto sun ko wi ma sy
do mocy na poziomie 2,13 kg/
KM, 458 Speciale przyspiesza
od zera do stu km/h w trzy sekundy, a do 200 w 9,1 s. Model
ten wyróżnia się także zmoder-

nizowaną aerodynamiką (wyposażono go w elementy ruchome
z przodu i z tyłu) i kontrolą dynamiczną samochodu, które zapewniają nie tylko doskonałe
osiągi, ale również bezpieczeństwo i łatwość prowadzenia.

WSZYSTKIEGO
NAJ... 595

Najnowszy model sygnowany
znakiem Skorpiona nazywa się
595 „50º Anniversario”, a powstał
dla uczczenia 50. rocznicy wprowadzenia w roku 1963 tej właśnie odmiany Abartha. Wersję
oddającą hołd poprzedniczce wyprodukowano w zaledwie 299
egzemplarzach, a ozdobiono ją
historycznym logo i tradycyjnymi
czerwono-białymi naklejkami. Jej
osiągi są najwyższe w tej klasie
samochodów, dzięki silnikowi 1.4
T-Jet o mocy 180 KM, skrzyni biegów „Abarth Competizione”, udoskonalonemu układowi hamulcowemu i wydechowi „dual mode”.

NOWE SILNIKI
DLA 500L

Turbodiesel 1.6 MultiJet II i turbo-benzyna 1.4 T-Jet, oba o mocy 120 KM, to nowe silniki, które
„wejdą” do gamy modelu 500L.

W pierwszym z nich zastosowano
system wtrysku „Common Rail”
trzeciej generacji, który pozwala
na precyzyjne sterowanie ilością
oleju napędowego doprowadzanego do komory spalania. Wysokie walory prezentuje także
benzynowa jednostka 1.4 T-Jet.
Ten trwały i niezawodny silnik zapewnia doskonałe osiągi przy jednoczesnych niskich kosztach
eksploatacji.

LANCIE
NA 2014 ROK

Mające swój debiut na salonie
we Frankfurcie nowe wersje Lancii na 2014 rok Voyager S i Delta
pojawią się na europejskim rynku w styczniu przyszłego roku.
Będą przeznaczone dla klienta
podróżującego w ruchu miejskim, dla którego ważna jest zarówno dynamika jazdy, jak i styl.
Minivana ozdobiono błyszczącymi, czarnymi wykończeniami
na osłonie chłodnicy, desce rozdzielczej i kierownicy, a także logo „S” na pokrywie bagażnika
i siedzeniach przednich, które
dodatkowo wzbogacono szarymi przeszyciami.
W modelu Delta MY14 uwagę
przyciagają obniżane progi i zderzaki w kolorze nadwozia, podwójna końcówka rury wydechowej i konsola środkowa zdobiona błyszczącymi i matowymi
wstawkami.
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AKTUALNOŚCI
KINO

Pośród sław

w Wenecji

Francesca
Rech

George Clooney, Sandra Bullock czy top
modelka Eva Riccobono – na czerwonym
dywanie 70. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Wenecji pojawiło się wiele
światowych gwiazd. A obok nich Maserati.
arka Maserati udowodniła ostatnio, że jej samochody świetnie czują się
w świetle reflektorów. Podczas festiwalu światowego kina modele
Quattroporte i Ghibli przyciągały
uwagę fotografów, publiczności
i obsługi imprezy, wożąc po wy-

M
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spie Lido gwiazdy europejskiego
i światowego kina, reżyserów
i producentów. Ich trasa wiodła
przede wszystkim do Palazzo del
Cinema, gdzie gwiazdy, a wraz
z nimi modele Maserati, „pozowały” fotoreporterom na czerwonym dywanie. Kolejnym ważnym

dla gwiazd filmu miejscem był
Hotel Excelsior. Tam, przy basenie, marka spod znaku Trójzębu
przygotowała elegancki lounge
bar. W tym miejscu odbywały się
też ekskluzywne party koktajlowe,
na których nie brakowało celebrytów z całego świata.

SCARLETT JOHANSSON

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

Luksusowej limuzynie Maserati
Quattroporte dał się uwieść nawet
hollywoodzki pożeracz damskich
serc. George Clooney (na stronie
obok) prezentował w Wenecji
thriller science-fiction, którego
premiera odbyła się w październiku.
Film Grawitacja reżyserował
Alfonso Cuarón, a jedną
z głównych ról, poza Clooney’em,
gra również Sandra Bullock
Galę 70. Edycji Festiwalu
poprowadziła była supermodelka
Eva Riccobono. Być może jej
piękno przyćmiło nieco urok
gwiazd kina, ale trzeba przyznać,
że dobór jej kreacji na wieczorne
prezentacje był wręcz idealny!

EVA RICCOBONO

Ekskluzywne
imprezy, koktajl
party czy uroczyste
obiady
w światowym
towarzystwie –
takie wydarzenia
miały miejsce na
Tarasie Maserati
w Hotelu Excelsior,
gdzie niemal
wszędzie widoczne
było logo marki
Maserati
13

PRODUKT
FIAT DUCATO

Król jest jeden
tekst
i zdjęcia
Rafał
Dobrowolski

„Born to be a motorhome” to hasło podczas
Caravan Salon w Düsseldorfie, które podkreśla,
że Fiat Ducato jest nr 1 wśród kamperów.
rankingu najlepiej sprzedających się w Niemczech pojazdów bazowych dla kamperów Fiat Ducato
został zwycięzcą pierwszego
półrocza 2013 roku, zostawiając
za sobą nawet krajową konkurencję. W okresie tym na bazie
tego uniwersalnego włoskiego
modelu wykonano w Niemczech łącznie 12.086 samochodów kempingowych, co stanowi
wzrost o około 6 procent w po-

W
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równaniu z I połową 2012 roku.
Fiat Ducato zwiększył tym samym swój udział w rynku do ponad 69 procent.
Co sprawia, że Ducato jest doskonałą bazą do budowy pojazdów o wysokiej wartości dodanej? Wszak nie jest trudno stworzyć wysoce funkcjonalny samochód kempingowy, jeśli dysponuje się podstawą, którą specjalnie zaprojektowano, aby umożliwiała wszystkie typy adaptacji.

52. edycja targów Caravan Salon (31.08-8.09) daje jeszcze
więcej powodów do zadowolenia koncernowi Fiat i Iveco.
Przez okrągły tydzień stoiska
obu firm odwiedziło ponad 175
tys. zwiedzających, w tym miłośnicy turystyki samochodowej
z Chin, Japonii i USA. Goście
nie ukrywali, że są bardzo wyczuleni na walory ekologiczne
pojazdów. W branży transportowej zaś Fiat jest liderem w za-

kresie ochrony środowiska.
Strategia ta zapewnia również
korzyści właścicielom kamperów wykonanych na bazie Fiata
Ducato. Do wyboru są wyłącznie ekonomiczne silniki Turbo
Diesel Euro 5.
Bestsellerem wśród samochodów kempingowych jest Fiat Ducato 2.3 130 Multijet II, o mocy
96 kW (130 KM). Dzięki momentowi obrotowemu 320 Nm silnik
ten jest najlepiej przystosowany
do wyzwań na długich trasach.
Dostępny jest również w wersji
o wyższej mocy 109 kW (148
KM) w samochodzie Fiat Ducato
2.3 150 Multijet II. Ofertę silnikową uzupełnia Fiat Ducato 2.0
115 Multijet II z czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2 l
(85 kW/115 KM) – najczęściej
wybierany w kamperach o długości 5,99 metra (L1) oraz Fiat
Ducato 3.0 180 Multijet Power
z silnikiem o pojemności 3 l. Ten
ostatni z imponującym momentem obrotowym 400 Nm sprawia, że Fiat Ducato 3.0 180 Multijet Power jest perfekcyjnym pojazdem bazowym do produkcji
dużych kamperów. Trzeba bowiem wiedzieć, że baza jest jedna, ale nadbudowa może różnić
koncepcją projektantów i firm
karosujących nadwozia.
Oprócz platformy internetowej
poświęconej samochodom kempingowym (www.fiatcamper.com),
Fiat anonsował na swoim stoisku europejskim użytkownikom
bezpłatną infolinię (0080034281111). W razie potrzeby
pomocą służą operujący kilkunastoma językami kompetentni
pracownicy, którzy pełnić mogą
nawet rolę tłumaczy pomiędzy
zainteresowanym a pomocą
drogową. Funkcjonująca w 15
europejskich krajach bezpłatna
aplikacja do smartfonów „Fiat
Ducato Camper Mobile” zawiera
informacje o atrakcjach turystycznych, kempingach i miejscach parkingowych, a także
adresy certyfikowanych przez

Polityka Fiata
jest precyzyjna:
oddajemy
najlepszą bazę
do produkcji
kamperów
Fiat Professional warsztatów na
terenie Europy, jak również numery telefonów do punktów serwisowych i pomocy drogowej.
Do innowacji technicznych nowego Fiata Ducato należy system Traction+. Kontrola trakcji,
która może być aktywowana
przez naciśnięcie przycisku aż
do prędkości 30 km/h, poprzez
wykorzystanie hamulców zapobiega utracie przyczepności
przednich kół (np. na śliskiej nawierzchni) i poprzez inteligentne
przeniesienie momentu napędowego dba o zapewnienie najlepszej trakcji nawet w najtrudniejszych warunkach. W modelu
z automatyczną skrzynią biegów
Comfort-Matic prezentowano
zaś walory funkcji, która bierze
pod uwagę okoliczność, że

KAMPER DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Mobilność

bez ograniczeń
Najpoważniejszym ograniczeniem
w budowie „domów na kołach” jest DMC
(dopuszczalna masa całkowita). Kto więc
nie lubi barier na pewno zwrócił uwagę na
stoisko Iveco. Iveco, spółka należąca do
grupy CNH Industrial, prezentowała model
Daily i Eurocargo Camper. Pod względem
zróżnicowania wersji oferta modelu Daily
należy do najszerszych na rynku:
dopuszczalna masa całkowita od 3,5 do 7
ton, podwozie z kołami pojedynczymi lub
bliźniaczymi, dziewięć silników i trzy
rodzaje skrzyń biegów. Tylny napęd oraz
blokada mechanizmu różnicowego
gwarantują bardzo dobre trzymanie się
drogi, zwłaszcza w warunkach ograniczonej
przyczepności. Taki układ napędu sprawdza
się doskonale w pojazdach kempingowych,
w których środek ciężkości jest przesunięty
w kierunku tylnej osi. Z kolei Eurocargo
Camper występuje w ośmiu wersjach
różniących się dopuszczalną masą
całkowitą (w tym 8, 9, 10 i 12 ton).
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Vario ze stajni
Pössl zwracał
uwagę pomysłem
na prysznic
w kamperze na
bazie furgonu
marki Ducato

kampery są często ładowane aż
do granic dopuszczalnej masy
całkowitej. Przez naciśnięcie klawisza innowacyjna skrzynia biegów może zostać przełączona
do trybu „UP”. Elektroniczny

układ sterowania optymalizuje
wówczas punkty zmiany biegów
odpowiednio do wysokiej masy
pojazdu. Używając trybu „UP”
sprawimy, że jazda po stromych
drogach stanie się wygodniejsza. Podczas jazdy pod górę
Comfort-Matic automatycznie
włącza wyższy bieg dopiero przy
wyższych obrotach, z kolei przy
zjeździe w dół optymalnie wykorzystuje hamowanie silnikiem.
Najprościej zbudować „dom na
kołach” na bazie furgonu Ducato. Ich gama oferowana jest aż
w 8 różnych pojemnościach
przestrzeni ładunkowej (od 8 do
17 m3). Gdyby kubatura okazała
się i tak za mała, to instrukcja dla
firm karoseryjnych przewiduje
miejsca cięcia dachu w furgonie.
Ducato III generacji to lider
wśród pojazdów o najlepszym
stosunku kubatury wnętrza do
wymiarów zewnętrznych pojazdu. Imponująca jest zwłaszcza
szerokość między nadkolami:
1422 mm to nadal najwyższa
wartość w klasie pojazdów dla
posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Bardzo istotny wymiar nadwozia typu furgon to szerokość
wnętrza i wysokość progu zała-

Fiat Ducato
zwiększył swój
udział w rynku
do ponad 69%
dunkowego. Kubiczne kształty
nadwozia Ducato w połączeniu
z nisko posadowioną ramą czynią go wybitnie skrojonym na
potrzeby turystyki samochodowej. Ducato oddaje nam do
dyspozycji wnętrze o szerokości
aż 1870 mm, a na wysokości
okien ten wymiar sięga blisko
dwóch metrów, co sprawia, że
w poprzek do kierunku jazdy
może się tu znaleźć niemal pełnowymiarowa sypialnia.
Podczas Caravan Salon prezentowano jeden kompletny pojazd
i pięć odmiennie skonfigurowanych podwozi. Wersja „specjalna z kabiną kierowcy” z wydłużonym rozstawem osi (4.035
mm) posiada m.in. oś tylną
o szerokim rozstawie kół (1.980
mm – zamiast standardowych
1.790 mm), wycięty otwór dachowy oraz okablowanie wstępne dla nadwozia. To baza do

POLITYKA KONCERNU

Projektowanie najlepszej bazy do kamperów
Fiat zaprojektował najlepszą bazę pod
samochód kempingowy. Potwierdzają to
najnowsze wyniki sprzedaży kamperów
w Europie. Więcej argumentów za
wyborem Ducato wylicza menedżer
marki Fiat Professional w Polsce.
FWN: Jak powstawał Fiat Ducato?
Piotr Kolejwa: Pracując nad Ducato
projektanci Fiata mieli dwa cele: po
pierwsze, zbudować najlepszy samochód
dostawczy w klasie, po drugie – najlepszą
bazę pod samochód kempingowy.
Zacznijmy od drugiego celu. Aby go spełnić
na trzy lata przed premierą Ducato, nasz
koncept został przedstawiony do oceny
największym producentom nadwozi
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kempingowych w Europie. Przekazali nam
oni 52 sugestie zmian w projekcie, z czego
aż 48 wdrożono. Zdecydowaliśmy się np.
zrezygnować z umieszczenia dźwigni
hamulca postojowego pośrodku kabiny, co
m.in. sprzyja komunikacji z zabudową
mieszkalną. Na wyraźnie też życzenie tych
firm powstała wersja z rozstawem osi
3800 mm. Ostatecznie zdecydowaliśmy
podzielić gamę dostępnych Ducato
w zależności od przeznaczenia na wersje
dostawcze oraz kempingowe. Dzięki temu
mogliśmy odpowiedzieć na różne potrzeby
klientów.
Baza podbiła też serca miłośników
podróży. Ducato nie ma sobie równych
wśród kamperów.

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

produkcji kamperów typu półintegral i z alkową, czyli sypialnią
nad szoferką. Więcej możliwości
kreowania kamperów daje fabryczna wersja podwozia „kabina z silnikiem” – a zatem bez ramy tylnej i tylnej osi. Te ostatnie
elementy są dziełem firm kooperujących (m.in. AL-KO).
Poza kamperami z alkową i typu
„semiintegral” równie często powstają modele wykonane od
podstaw, czyli bez wykorzystania seryjnej kabiny pojazdu bazowego. Sposób przygotowania
kabiny, która jest pozbawiona
siedzeń, słupków, drzwi i przedniej szyby, umożliwia indywidualizację projektu nadwozia i wykończenia wnętrza, tak aby odpowiadało ono preferencjom
i potrzebom użytkownika. Jeśli
do tego dodać 4 dostępne rozstawy osi (od 3000 do 4035
mm) i możliwość zabudowy
mieszkalnej za przednimi fotelami o długości nawet 4 i więcej
metrów, to łatwo zrozumieć popularność Ducato wśród karosujących pojazdy specjalne.
Bazę dla królewskiej klasy samochodów kempingowych, tj.
kamperów zintegrowanych, sta-

nowi Fiat Ducato Podwozie Maxi Special (podwozie, osie, mechanizm napędowy, kokpit). Tu
w ogóle nie ma obrysu karoserii
kabiny, bo taki „dom na kołach”
powstaje w całości z lekkich
płyt typu sandwicz. Na stoisku
prezentowano podwozie wyposażone w tylną oś o szerokim
rozstawie z podwójnymi resorami, silnik Turbo Diesel Multijet
o pojemności 3.0 l i mocy 130
kW (177 KM), ESP z kontrolą
trakcji, jak również automatyczną skrzynię biegów Comfort-

-Matic, dostosowaną do najwyższych wymagań i maksymalnych obciążeń. W porównaniu ze standardowym podwoziem, podwozie Special korzystnie wyróżnia się pod
względem ciężaru i minimalnej
wysokości ramy podwozia.
30 lat historii Fiata Ducato to
proces osiągania coraz to bardziej kubicznych kształtów przestrzeni użytkowej. Do czasu debiutu trzeciej generacji koncern
sprzedał na świecie 1,7 miliona
sztuk Ducato.

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

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

Maszyna do

oszczędzania
Zakup modelu Iveco Stralis Hi-Way Euro VI
oznacza oszczędności ok. 9 tysięcy euro rocznie.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland

uszyła jesienna ofensywa
Iveco Poland. W kilkunastu
ośrodkach w kraju firma
prezentuje nowego Stralisa, który
chlubi się prestiżowym tytułem
„Międzynarodowego Samochodu
Ciężarowego Roku 2013”. Klienci
stykają się z produktem na wskroś
nowoczesnym i osz-czędnym. Te
dwie cechy są kluczem, który ma
zapewnić mu sukces.

R

ARCYWAŻNY TCO
TCO (Total Cost of Ownership) to
coś, na co klient, niezależnie od
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tego, czy posiada jeden samochód, czy dysponuje ogromną
flotą, zawsze zwraca szczególną
uwagę. Całkowity Koszt Posiadania i Użytkowania pojazdu ma
zasadnicze znaczenie przy wyborze oferty na szalenie konkurencyjnym rynku. Nowy Stralis pod tym
względem pozostawił konkurencję
z tyłu. Brand manager Iveco Sylwester Baczkowski podkreśla, że
w modelu z silnikiem Euro VI
w stosunku do jego poprzednika
TCO zostały zredukowane o 6
proc. „Miały na to wpływ różne

kwestie. Najważniejsze to oczywiście oszczędność paliwa, ale także wartość rezydualna, sprawa
przeglądów i napraw oraz telemetyka, w tym głównie system Iveconnect Drive” – mówi.
SZUKAJĄC OSZCZĘDNOŚCI
Specjaliści z Iveco wyliczyli, że
po czterech latach użytkowania
pojazdu i przejechaniu nim każdego roku około 150 tys. km, jego łączny koszt wynosi około 600 tys. euro. To duża kwota
i warto ją ograniczyć; urywać

procenty tu i ówdzie, by klient
mógł powiedzieć: mój samochód
jest nowoczesny, a przy tym
oszczędny i tani w eksploatacji.
Baczkowski podkreśla, że cena pojazdu ciężarowego nie jest
zasadniczym elementem kalkulacji przed jego zakupem. Stanowi
ona tylko 12 proc. ogólnych kosztów. Znacznie poważniejszymi
wydatkami są późniejsze zużycie
paliwa – aż 36 proc., oraz koszty związane z zatrudnieniem kierowcy – 33 proc. Istotne są też
opłaty drogowe i podatki – 13,1
proc., koszty serwisowania i napraw pojazdu – 5 proc. „Widać
z tego, że cena jest ważna, ale nie
najważniejsza. W Stralis Hi-Way
Eu ro VI po pra wio ne zo sta ły
wszystkie elementy, na które mieliśmy wpływ. To, co usprawniliśmy
doprowadziło nas do obniżenia
całkowitych kosztów posiadania
i użytkowania o wspomniane
już 6 proc. w porównaniu z poprzednim modelem Euro V.
Przeliczając to na pieniądze możemy mówić o oszczędności
na poziomie około 9 tysięcy euro rocznie w każdym Stralisie”
– podkreśla.
SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO?
Oszczędność jest parametrem,
w którym Iveco stara się górować
nad rywalami. Służą temu innowacje technologiczne. „Przechodząc
od Stralisa do Hi-Way Euro VI zyskaliśmy prawie 10 proc. oszczędności na paliwie” – zaznacza
Baczkowski.
Na tak znaczące zmniejszenie
spalania przez model Hi-Way
wpływ miała przede wszystkim
zmiana bryły kabiny. Otrzymała
ona nowocześniejszy, bardziej aerodynamiczny kształt, nowe zderzaki, reflektory i owiewki. Badania
wykazały, że dzięki temu opór
powietrza zmalał o 3 proc., a to
z kolei przełożyło się na ograniczenie zużycia paliwa o 2 proc. Kabina zyskała przy tym na atrakcyjności. „Prawdziwy włoski styl” – podkreśla z dumą Baczkowski.

Ogromne znaczenie ma także naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami silnik Euro VI. Obniżenie emisji szkodliwych substancji
inżynierowie z FPT Industrial uzyskali stosując rewolucyjny system HI-eSCR (wysokoefektywny
system redukcji katalitycznej).
Konkurencja, aby sprostać wchodzącej w życie od 2014 roku normie ekologicznej Euro VI, wykorzystuje połączenie systemu selektywnej redukcji katalitycznej SCR
z dopalaniem spalin EGR. Jak
podkreślił szkoleniowiec techniczny Iveco Poland Ernest Trzaskowski to bardzo skomplikowane rozwiązanie. Wymaga dodatkowego
chłodzenia spalin, przez co efektywność procesu ich oczyszczania spada poniżej 85 proc. „Iveco
Stralis jako jedyny w całej gamie
samochodów ciężarowych wykorzystuje układ HI-eSCR. Jest on
prostszy, bardziej stabilny, a także efektywny na poziomie 95
proc.” – wyjaśnia.

W Stralis
Hi-Way Euro VI
poprawione
zostały wszystkie
elementy, na które
mieliśmy wpływ

Od lewej
Sylwester
Baczkowski,
Ernest
Trzaskowski,
Piotr Wójcik

SPRZEDAŻ

Iveco w Polsce
Iveco od zeszłego roku zwiększyło o 1 punkt proc.
sprzedaż w Polsce ciężkich samochodów.
Szef marketingu Iveco Michał Fersten podkreślił,
że koncern zamierza sukcesywnie zwiększać swój
udział w rynku. Na razie nie jest liderem, ale
dysponuje produktem, który może to zmienić –
Iveco Stralis Hi-Way Euro VI. „To Międzynarodowy
Samochód Ciężarowy Roku 2013. Ten tytuł
przyznaje gremium 25 redaktorów naczelnych
fachowych gazet poświęconych takim
samochodom” – mówi Fersten.
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du ciężarowego; wybierze tylko te
drogi, przez które można przejechać. Zawiera także system Driving Style Evaluation, który pełni
rolę zawsze dostępnego instruktora jazdy. „Ocenia kierowcę i pokazuje, jakie są jego umiejętności,
jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości samochodu. To wirtualny
kolega, który podpowiada przykładowo, czy szofer dobrze zmienił bieg lub poprawnie używał hamulca. Umiejętności kierowcy
oceniane są w 10-stopniowej
skali. Każda poprawa wyniku o 1
punkt przekłada się na 5-proc.
oszczędność paliwa” – wyjaśnia
Sylwester Baczkowski. Iveconnet
Drive posiada też funkcję bezpieczeństwa Driver Atention SupSilnik został też wyposażony
w elektroniczny wtrysk paliwa najnowszej generacji Common Rail.
Poprawiło to osiągi i obniżyło zużycie paliwa. Jak dodaje Ernest
Trzaskowski zwiększyła się tym samym „przyjemność jazdy”. System
Common Rail spowodował również, że maksymalny moment obrotowy jest dostępny przy niższych
prędkościach obrotowych, a „ukryta” pod pokrywą silnika szyna paliwowa Common Rail obniża poziom hałasu o 1 dB. Po raz
pierwszy zastosowano turbosprężarki eVGT o zmiennej geometrii
łopatek sterowane elektroniczne.

KOMPUTER NAUCZY
CIĘ JEŹDZIĆ
Spore oszczędności przynosi system Iveconnect, który umożliwia
zarządzanie systemem informacyjnym, nawigacją, przyrządami
wspomagającymi jazdę, a także
usługami związanymi z zarządzaniem flotą. Za jego pośrednictwem
można wejść do dwóch pakietów
funkcji, dla kierowcy – Iveconnet
Drive, a także menedżera floty:
Iveconnet Fleet. Wszystko dostępne jest na jednym ekranie.
Iveconnet Drive obejmuje m.in.
system nawigacji satelitarnej dopasowany do potrzeb samocho-

BOGDAN SOBOLEWSKI, KIEROWCA TESTOWY IVECO

Zalety Stralisa Hi-Way
To dobre samochody, bardzo przyjazne dla kierowców. Prowadzi się
je delikatne, jak osobówkę. Kabina jest wyciszona, można śmiało
rozmawiać, czy słuchać radia. Więcej hałasu robią mijające nas
samochody. W środku jest wręcz luksusowo. Wygodne, ergonomiczne,
podgrzewane i wentylowane fotele, a także szerokie na 80 cm i długie
na 2 m miejsca do spania, bardzo sprawna klimatyzacja, lodówka
i mnóstwo przydatnych schowków. W kabinie zainstalowane zostały
też doskonałe urządzenia telematyczne. Wszystko na jednym ekranie:
nawigacja, radio, telefon. Do tego dochodzi doskonała widoczność.
Stralis ma bardzo dobry, oszczędny silnik. Przebija nim konkurencję.
W Iveco mnóstwo zmieniło się na plus.
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Bardzo duże
oszczędności
przynosi system
Iveconnect
port, któ ra chro ni kie row cę
przed brakiem koncentracji spowodowanym zmęczeniem i sennością.
Doskonałym narzędziem dla menedżerów floty jest Iveconnect
Fleet. Praktycznie przez 24 godziny na dobę zarządzający ma

SUKCES IVECO

możliwość wglądu w to, co się
dzieje z samochodem. W każdej
chwili może uzyskać dane z tachografu. Może też monitorować rzeczywisty czas pracy oraz
komunikować z kierowcami wysyłając wiadomości tekstowe. To
istotne narzędzie, które pozwala
zdiagnozować, jakie błędy popełniają kierowcy w firmie, co z kolei ułatwi przygotowanie konkretnych szkoleń.
BEZPIECZEŃSTWO
W pojazdach znalazł się elektroniczny system hamulcowy EBS
(Electronic Braking System), który obejmuje funkcje ABS (Antilock
Braking System), ASR (Acceleration Slip Regulation) i EBL (Electronic Brake Limiter). Łączy on
w sobie działanie hamulca silnikowego z intarderem, które uaktywniają się automatycznie dla zwiększenia sprawności i zminimalizowania użycia hamulców, zapewniając krótszą drogę hamowania
i jednolite zużycie klocków hamulcowych. Jest również Electronic
Stability Program (ESP), który
działa w przypadku zjeżdżania
z drogi. Reguluje moc silnika i hamu je po szcze gól ny mi ko ła mi
z różnym stopniem intensywności,
by ustabilizować pojazd. Advanced Emergency Braking System
(AEBS) ostrzega kierowcę o możliwości kolizji i uruchamia układy
hamulcowe, a Lane Departure

Warning System automatycznie
emituje sygnały, gdy pojazd przekracza linie wyznaczające pas
ruchu.
WARTOŚĆ REZYDUALNA
W porównaniu z poprzednim modelem wzrosła wartość rezydualna Hi-Way Euro VI i to aż o 4 proc.
To efekt nowego wyglądu kabiny,
a także zastosowanych w pojeździe rozwiązań, które poprawiły jakość i użyteczność. „Ten samochód po pięciu latach użytkowania nadal będzie sprawny, a jego
wygląd estetyczny” – zapewnił
brand manager Iveco Sylwester
Baczkowski.
WSPARCIE
Klienci Iveco mogą liczyć, że
w przypadku awarii ponad 400
mechaników zatrudnionych w sieci serwisowej w każdej chwili będzie do ich dyspozycji. „W Europie Zachodniej Iveco ma 70 minut
na dojazd do klienta. Naszym
celem – ze względu na słabszą infrastrukturę drogową i mniejszą
na razie liczbę serwisów – jest 90
minut, ale w perspektywie trzech
lat chcielibyśmy osiągnąć poziom, w którym ponad 90 proc.
przypadków byłoby realizowane
w 70 minut” – zapewnia szef serwisu Iveco Piotr Wójcik. To dlatego firma wciąż zwiększa gęstość
sieci. W tym roku otwarte zostaną trzy nowe serwisy.

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

nie zatrzyma”

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

stóp gór, tuż obok rwących potoków, w nierównym i błotnistym terenie:
w takich fascynujących i pełnych
ekstremalnych wyzwań okolicznościach, gdzie trzeba zaufać
własnemu instynktowi, by przeżyć, ośmiu sportowców postanowiło zmierzyć się ze sobą grając w piłkę nożną. W dodatku
mowa o nie byle jakich sportowcach, bo ośmiu piłkarzach Juventusu: Gianluigim Buffonie,
Andrea Pirlo, Claudio Marchisio,
Mirko Vucinicu, Paul Pogba, Arturo Vidalu, Andrea Barzaglim
i Giorgio Chiellinim, którzy stawili
czoła najtrudniejszym zadaniom
i z pasją oraz determinacją podjęli wyzwania wzmacniające ich
kondycję, wiedząc, że nie ma
granic nie do przekroczenia. Jak
udało im się dotrzeć tak daleko?
Oczywiście za kierownicą Jeepa, modelu Wrangler Year
2013, ikony legendarnej i jedynej
w swoim rodzaju marki, która jako pierwsza stworzyła samochody do jazdy terenowej, stając się niepodważalnym liderem
na rynku w tej branży.
Powyższy opis dotyczy publikowanego obok zdjęcia, które wykonane zostało przez dwóch fotografów włoskich Winkler &
Noah do nowej kampanii reklamowej Jeepa i klubu Juventus.
Te dwie niezwykłe marki związał
ze sobą kontrakt sponsorski,
dlatego począwszy od połowy
lutego fotografia ta uczestniczy
w kampanii publikowanej zarówno w sieci, jak i w prasie.
Zostanie umieszczona także na
stadionie Juventusu i wykorzystana w wielu akcjach prasowych związanych z marką Jeep.
„Jako sponsor Juventusu – mówi Carlo Colpo, szef public relations Jeepa EMEA – możemy
korzystać z wizerunku drużyny
przez cały sezon piłkarski do celów kampanii reklamowej, którą
prowadzimy w środkach masowej komunikacji: począwszy od
telewizyjnych spotów, poprzez

U

reklamę internetową, plakaty
oraz różnego rodzaju imprezy.
Przygotowując to zdjęcie w ramach sponsoringu, chcieliśmy
z jednej strony podkreślić wysokie osiągi Jeepa i Juventusu,
a z drugiej uświadomić wszystkim, jak wiele wspólnych cech
mają obie marki. Są one przecież
światowymi liderami w swoich
branżach. Ponieważ styl komunikacji marki Jeep zawsze uważano za niekonwencjonalny, chcieliśmy w równie oryginalny sposób zaangażować do promocji
biało-czarnych piłkarzy. Tak właśnie doszło do powstania zdjęcia w tej kampanii reklamowej”.
Ośmiu piłkarzy „juve” z entuzjazmem podeszło zarówno do sesji fotograficznej jak i etapów nagrania „Wszyscy od razu weszli
w klimat „niekonwencjonalności
– mówi Carlo Colpo. – Już w chwili robienia make-upu udało się
stworzyć fajną atmosferę, gdyż
sportowcy musieli się nawzajem
wybrudzić błotem. Zaskoczyliśmy też graczy podczas zdjęć.
W tajemnicy przed zawodnikami
zaprosiliśmy na plan włoskiego
mistrza w podbijaniu piłki Gunthera Celli. Przebrany za oświetleniowca wszedł na plan w chwili,
kiedy nagrywaliśmy sceny z backstagu. Kiedy piłka miała się pojawić na planie, Gunther ją przechwycił i zamiast przekazać dalej zawodnikom, zaczął ją podrzucać wykonując niesamowite
akrobacje. Paul Pogba i Arturo
Vidal szybko go rozpoznali i przyłączyli się do zabawy”.

KONTRAKT SPONSORSKI

Udane połączenie
Przygoda rozpoczęła się 12 lipca 2012 roku, kiedy
oficjalnie zaprezentowano nową koszulkę Juventusu
na stadionie w Turynie. Na nowej dywizie drużyny
pojawiło się logo Jeepa, marki, która podobnie jak
biało-czarni może pochwalić się długą tradycją,
zaangażowaniem i umiejętnością pokonywania
najbardziej ekstremalnych przeszkód. To połączenie
dwóch cieszących się sukcesem marek, które mają
wiele wspólnych cech. Jeep jest rozpoznawany na
całym świecie, sprzedaje przecież auta w ponad 120
krajach. Od wprowadzenia na rynek pierwszego
modelu w 1941 roku sprzedano już ponad 15
milionów egzemplarzy tej marki na całym świecie.
Juventus też ma wspaniałą przeszłość: to drużyna
założona w 1897 roku, która liczy 250 milionów
kibiców na całym świecie (ponad 11 milionów tylko
we Włoszech) i posiada bogatą listę zwycięstw,
wśród nich aż 31 tytułów Mistrza Włoch, 9 Pucharów
Włoch, 5 Superpucharów Włoch, 3 Puchary UEFA,
1 Puchar Zdobywców Pucharów, 2 Superpuchary
Europy, 2 Puchary Mistrzów /Champions League
i 2 Puchary Intercontinental.
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W odróżnieniu od wielu innych
sponsorskich kampanii, Jeep
zrobił coś nowego, proponując
wizerunek, który szuka punktów
wspólnych między drużyną
a marką. Obie są synonimami
wolności i swobody, ducha przygody i oryginalności typowej dla
samochodu off-road. Jeep i Juventus to połączenie doskonałe,
jak wyjaśnia Rino Drogo, szef
sponsoringu FGA. „Spośród
wszystkich naszych marek wybraliśmy właśnie Jeepa, bo podobnie jak Juventus ma wspaniałą i znaną na całym świecie
tradycję. Ale
nie tylko. Obie
marki znalazły
w sobie siłę, by
przejść gruntowną transformację i wrócić
na wysoką pozycję zajmowaną w przeszłości.
Juventus i FGA są przykładami
wiodącej roli w świecie i poza
samą popularnością podzielają
kilka podstawowych wartości:
doceniają wartość drużyny,
ludzkiej pracy, poprawę osiągnięć, ducha współzawodnictwa i świadomość, że sukcesu
nie osiąga się raz na zawsze, ale
trzeba o niego walczyć każdego
dnia. To dlatego Jeep nie mógł
wybrać lepszego ambasadora
marki”.

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

Obie marki
są synonimami
wolności i ducha
przygody
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Andrea Pirlo

Architekt
Biało-czarny piłkarz ceniony jest za swoje umiejętności gry: to
mistrz, który wcześniej niż inni potrafi odgadnąć rytm meczu,
a jeśli zajdzie taka potrzeba, stworzyć sytuacje pozwalające
zmienić jego przebieg. Prezentuje determinację i trzeźwy osąd
sytuacji na polu gry i poza nim.

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

IMPONUJĄCA BIOGRAFIA

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

futbolu
Bardzo szybko przywykłem do nowej sytuacji, znalazłem
się w doskonałym otoczeniu wśród nowych wyzwań.
Jak daleko może zajść obecny Juventus?
Mam nadzieję, że daleko, nie brakuje nam woli walki.
Czy talent wystarczy by stać się mistrzem? Czy
pomimo braku talentu możliwe jest osiągnięcie
sukcesu wyłącznie ciężką pracą?
Trzeba mieć i jedno i drugie, sam talent nie wystarczy,
a ciężka praca jest podstawą każdego sukcesu.
Jak podchodzi pan do każdego meczu? Czy
wykonuje pan jakieś specjalne gesty, zaklęcia?
Nie, nic z tych rzeczy. Konieczne jest tylko poważne
skupienie tuż przed meczem.
Na boisku zawsze ma pan oczy szeroko otwarte
i trzeźwo ocenia sytuację. Tak samo postępuje pan
również w życiu?
Jakoś trudno mi stracić głowę, jestem bowiem z natury
spokojny.
W jakim kierunku chciałby pan się jeszcze rozwijać?
Zawsze można coś poprawić. Ciągle nad sobą pracuję,
żeby osiągnąć sukces.
Gdyby nie został pan piłkarzem, kim byłby dzisiaj
Andrea Pirlo?
Trudno powiedzieć, ale i ja i moja rodzina zawsze
pasjonowaliśmy się uprawą winorośli i od kilku lat
przekształciliśmy to hobby w pracę.
Co jest najważniejsze w życiu?
Rodzina.

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

Dzięki „Brand stories” proces komunikacji
Fiata i Chryslera wpłynął na zbliżenie
pracowników obu koncernów z szerszą publiką.
Nie zapomniano też o instytucjonalnych
i informacyjnych powinnościach.
prowadzenie na rynek nowego modelu
albo jego nowej wersji, wręczenie nagród, otwarcie nowego zakładu, wdrożenie innowacyjnej technologii, zawiązanie strategicznego partnerstwa lub podpisanie umowy
sponsoringowej: to tylko nieliczne przykłady informacji, które są codziennie popularyzowane przez
„świat Fiata” w różnych regionach geograficznych, gdzie
działa Grupa. Oczywiście wiadomości
te są efektem końcowym pracy 215

W
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tysięcy pracowników różnych profesji i specjalizacji rozsianych po całym świecie, a dotyczą określonych wartości, strategii, inwestycji, zaangażowania, kompetencji i pasji, a także tożsamości
Grupy oraz wizji jej rozwoju. I właśnie wszystkie te
fundamenty pracy przedsiębiorstwa stały się
prawdziwym tematem „Brand Stories”, nowej odsłony strony internetowej www.fiatspa.com, która
działa od końca czerwca tego roku.
Oficjalna strona Grupy Fiat ma teraz charakter
zgodny z dzisiejszymi trendami. Choć nadal jest
ważnym punktem odniesienia dla analityków biznesowych, inwestorów, dziennikarzy oraz młodych
ludzi i specjalistów, którzy chcieliby dołączyć do

Grupy, to osiągnęła wyraźny skok jakościowy, stała się ważnym narzędziem komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej skierowanym do szerokiej
rzeszy klientów. Naturalnie nadal publikowane są
na niej wszystkie dokumenty i informacje istotne
dla świata finansów, takie jak zrównoważony bilans, wskazówki dla szukających zatrudnienia, komunikaty prasowe i materiały dla dziennikarzy. Ale
oprócz spełniania profesjonalnej funkcji informatora dla zainteresowanych specjalistów, nowa strona fiatspa.com ma być także miejscem, w którym
przedsiębiorstwo może opowiadać o sobie. A służą temu głównie „Brand Stories”, czyli krótkie filmy, teksty i zdjęcia, które odsłaniają to, co dzieje
się za kulisami wielkich newsów. To one pozwalają zajrzeć w głąb procesów, zasobów ludzkich
oraz decyzji, bez których nie dałoby się osiągnąć
tak dobrych wyników. O tym wszystkim udaje się
opowiedzieć w sposób bezpośredni i przystępny,
który dzisiaj cechuje całą stronę Fiata. Bardziej
skomplikowane kwestie wyjaśniane są w przejrzystych schematach graficznych oraz multimedialnych pokazach. Strona ma przedstawiać grupę jako międzynarodowy koncern, rozwijający się
w sposób zrównoważony i nowatorski.

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

PIERWSZE WIELKIE BRAND STORIES

Bielski zakład FPT

on-line

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

Samochody
Fiat-Chrysler
zużywają najmniej paliwa

Badania tygodnika „Motor” dowiodły, że samochody
Grupy Fiat-Chrysler wyróżniają się najniższymi
kosztami przejechania 100 km w trzech z dziesięciu
prezentowanych klas pojazdów.
anking kosztów paliwa
na dystansie 100 km powstał na podstawie wyników rzeczywistego średniego
spalania (50% miasto, 50% trasa), jakie redakcja magazynu
„Motor” osiągnęła podczas testów. Są to wartości uzyskane
w warunkach jazdy w ruchu
ulicznym. Koszty pokonania dystansu 100 km redakcja obliczyła, bazując na cenie paliwa z 20
września tego roku.
W kategorii auta klasy mini najniższy koszt przejazdu uzyskał
Fiat Panda napędzany silnikiem
wysokoprężnym 1.3 Multijet 16v
75 KM z systemem Start&Stop,
który zużył średnio 5,1 l oleju napędowego na 100 km, generując koszt 28,92 zł. Wśród aut

R
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kompaktowych (przebadano aż
93 modele) najtańszym samochodem w eksploatacji została
Alfa Romeo Giulietta wyposażona w silnik 1.4 TB 16v 120 KM
z instalacją LPG. Zwycięskie auto na dystansie 100 km zużyło
10,3 l paliwa (benzyna + LPG),
których łączny koszt wyniósł
24,60 zł. W segmencie dużych
SUVów ranking wygrał Jeep
Grand Cherokee z jednostką
napędową Diesla V6 3.0 CRD
241 KM, który osiągnął średnie
spalanie 8,8 l oleju napędowego, wykazując koszt tylko 49,61
zł na przejechane 100 km.
Wysokie pozycje w rankingu tygodnika „Motor” zajęły także inne pojazdy z Grupy Fiat-Chrysler. Fiat 500 napędzany jed-

nostką 0.9 TwinAir 85 KM z systemem Start&Stop z wynikiem
5,6 l benzyny i 31,86 zł na 100
km zajął szóste miejsce wśród
aut klasy mini, a dwie pozycje za
nim uplasował się Fiat Panda
4x4 z silnikiem 1.3 Multijet 16v
75 KM. Panda z napędem 4x4,
uzyskując spalanie 5,9 l oleju napędowego, czyli koszt 33,45 zł
na dystansie 100 km, prześcignęła wiele aut z napędem tylko
na jedną oś. Z kolei Fiat Bravo
wyposażony w silnik 1.6 Multijet
16v 120 KM osiągnął siódme
miejsce wśród aut kompaktowych, wykazując średnie spalanie 5,4 l oleju napędowego, czyli
koszt 30,62 zł na 100 km.
Szczegóły w tygodniku „Motor”
nr 40/2013 z 30.09.2013 r.

FIRMA
NEW HOLLAND

New Holland

na Agro-Show

Na Agro Show, największej wystawie maszyn
rolniczych w Polsce, marka New Holland tradycyjnie
zaprezentowała szeroką gamę swoich produktów.
ażdego roku rolnicy tłumnie przybywają do
Bednar koło Poznania, aby z bliska obejrzeć nowoczesne maszyny, zapoznać się
z nowinkami technologicznymi oraz wymienić się
doświadczeniami w produkcji rolnej. Tegoroczną
wystawę (20-23.09) odwiedziła rekordowa liczba
zwiedzających – ok. 150 tys. osób, a swoje produkty zaprezentowało blisko 800 wystawców.
Ekspozycja New Holland jak zawsze wyróżniała
się na tle pozostałych firm. Marka zaprezentowała
29 maszyn, w tym 6 premier. Kluczowym produktem targów, który każdego dnia przyciągał uwagę
zwiedzających, był najpotężniejszy na świecie
traktor z przekładnią bezstopniową T8.420 Auto
Command™, osiągający maksymalną moc nawet
419 KM. Kolejne nowości to kombajn do zbioru
owoców miękkich New Holland Braud 9090; następca bestsellerowego traktora T5000 – nowy
T4.85; traktor gąsienicowy TK 406; odnowiony
kombajn zbożowy TC 5070 oraz kombajn CX
8080 Elevation o największej w segmencie mocy
sięgającej prawie 450 KM.

K

Odwiedzających
stoisko New
Holland witał
Transformers CR
wykonany na
wzór kombajnu
serii CR
(po prawej).
Poniżej
ekspozycja
marki

Na stoisku New Holland można było obejrzeć także kombajny wraz z prasami, m.in. zbożowy kombajn TC5070, CX5080, CX8080 Elevation,
CR9090 SmartTrax™ oraz prasy Big Baler i Roll
Baler 125 w wersji Combi, a także prasę Roll Belt,
zagregowane z traktorami T7.270 Auto Command™, T6.150 Auto Command™ oraz T6.175.
Oddzielną część stoiska zajmował sektor traktorowy, gdzie zwiedzający mieli możliwość zapoznania
się z pełnym przekrojem traktorów New Holland,
począwszy od wzbudzającego niezwykłe zainteresowanie gąsienicowego TK o mocy 101 KM.
Oprócz statycznej prezentacji maszyn, New Holland zorganizował w Bednarach także testy praktyczne ciągników na polu pokazowym. Marka
zademonstrowała podczas pracy m.in. ciągnik
serii T8 wyposażony w System Precyzyjnego Rolnictwa PLM. Uczestnicy wystawy mogli ponadto
zapoznać się z wnętrzem maszyn, usiąść „za sterami” prawie wszystkich modeli ciągników, a także zajrzeć pod maskę.
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FIRMA
DZIEŃ RODZINNY

Starsi, młodsi i dzieci przybyli
w dwie kolejne wrześniowe
niedziele do zakładów w Tychach
i Bielsku-Białej na tradycyjny
Dzień Rodzinny pracowników
Grupy Fiat. Tłumy uczestniczące
w imprezach są potwierdzeniem,
że kontynuacja świętowania
w miejscu pracy jest
dobrym pomysłem.

Krzysztof Bielski,
współpraca
Mirosława Malich
zdjęcia
Lucjusz Cykarski,
Ireneusz Kaźmierczak,
Satiz Poland

Fiat

z rodzinami
30

sukurs uczestnikom imprez przyszła pogoda. Ostatnie promienie letniego słońca
i błękit nieba zachęcały do spędzenia
wolnego czasu w plenerze. Dzień Rodzinny był doskonałą propozycją. Muzyka, zabawa, mnóstwo
atrakcji, w tym możliwość zwiedzenia zakładów,
w których powstają nowoczesne samochody i silniki, miały wyjątkową moc przyciągania.
8 września w Tychach świętowało z rodzinami
około 20 tys. pracowników Fiat Auto Poland i firm
zlokalizowanych na jego terenie: Fiat Polska, Sirio
Polska, Sadi Polska, Comau Poland, Fenice, Denso, Delfo Polska, DP Metal Processing, Flexider
Poland i Sistema Poland. Tydzień później w Komprensorio w Bielsku-Białej zgromadziło się kilka tysięcy osób. To pracownicy Fiat Powertrain Technologies Poland, Fiat Services Polska, Sirio Polska, Comau Poland, Sadi Polska, Gestin Polska,
Sistema Poland i Fenice Poland.
Oba zakłady przybrały w tych dniach odświętną
szatę. Wprost utonęły w balonikach. Uczestników
Dnia Rodzinnego nęciły dźwięki muzyki i zapach
grillowanych smakołyków. Szczególne powody do
zadowolenia mieli milusińscy, którzy już przy wejściu zostali obdarowani słodkościami. Dla nich był
to wstęp do szalonego dnia pełnego atrakcji:
w obu zakładach przygotowano miasteczka rozrywki. Znalazło się w nich mnóstwo dmuchanych
zjeżdżalni-zamków, ścianek wspinaczkowych, torów przeszkód, w których najmłodsi mogli startować sami, jak również wspólnie z rodzicami.

W

TYCHY
W roli gospodarza Dnia Rodzinnego w Tychach
zadebiutował dyrektor zakładu Fiat Auto Poland
Antoni Greń. Jak przypomniał pierwsza taka impreza odbyła się w 1995 roku. Po ubiegłorocznej
przerwie szefostwo postanowiło ją wznowić.

Pokręcić, potrąbić, zwiedzić
W tyskim zakładzie zewsząd słychać było muzykę,
a także samochodowe klaksony; któreż z dzieci
nie chciałoby wykorzystać nadarzającej się okazji,
zasiąść za kierownicą pięknego samochodu i nacisnąć klakson? Okazją ku temu stała się wystawa
samochodów Grupy Fiat-Chrysler, na której jak zawsze prezentowane były nie tylko modele produkowane w Fiat Auto Poland, jak Fiat 500,
Abarth 500, Lancia Ypsilon, ale także Jeepy, Lancie i samochody dostawcze. Zainteresowanie
uczestników przyciągała specjalna terenowa
wersja modelu Fiat 500, w którym Andrea
Mancin bierze udział w rajdach. Samochody
oglądali z wypiekami na twarzy zwłaszcza
milusińscy. „Dla dzieci niesamowitą frajdą
jest to, że mogą wejść do samochodów,

Marek
Domagała
z kuzynem
Bartoszem, jego
żoną Joanną
i ich synem
Filipem

potrąbić, pokręcić kierownicą – mówi Sabina Węglarz. Przed momentem nasze pociechy Natalia
i Marek właśnie siedziały w Lancii Ypsilon, bo bardzo im się ten samochód podoba. W ogóle atrakcji jest tutaj wyjątkowo dużo. Szkoda więc byłoby
z nich nie skorzystać i opuścić taką imprezę. Specjalnie wzięłam u siebie w pracy urlop na żądanie,
by móc tu przyjechać z dziećmi i mężem Pawłem,
który jest liderem na podmontażu na linii D” – mówi pani Sabina.
Poza modelami Grupy Fiat-Chrysler po
raz pierwszy podczas Dnia Rodzinnego zaprezentowane zostały dwa luksusowe samochody sportowe – Ferrari F12

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

Fiat Auto Poland oprowadzał córkę Kasię i jej sympatię Dawida oraz jego braci Marcina i Artura.
„Młodych interesuje jak to jest możliwe, że każdy
samochód jest inny i skąd pracownik wie, co ma
do danego samochodu zamontować. To ciekawostki, o których może im opowiedzieć i zarazem
pokazać tylko ktoś, kto tu pracuje. (…) Dla ludzi
z zewnątrz zakład jest naprawdę bardzo atrakcyjny. Wyczuwam u nich zawsze zdziwienie, że
w miejscu, gdzie produkowane są auta może być
tak jasno i czysto” – podkreśla.
Zdaniem Marty Toczek, której mąż pracuje w Delfo, w takim dniu można skorzystać z szeregu
atrakcji. „Jest tu mnóstwo konkursów i zabaw
zwłaszcza dla najmłodszych, które mogą poskakać i poszaleć. Bardzo się z tego cieszę, bo towarzyszy mi spora gromadka dzieci” – dodaje.
Podobnie uważa Ewelina Brandys, pracownica
montażu linii D, która na Dzień Rodzinny przyjeKrzysztof Cybul pracuje w spółce Sistema Poland
jeżdżąc wózkiem widłowym. Tyski zakład pokazywał
żonie Iwonie, córce Wiktorii, siostrze Renacie
i szwagrowi Tomkowi. „Zdecydowaliśmy, że najpierw
zwiedzimy spawalnię i tamtejszą linię z robotami, bo
to wyjątkowe miejsce, a później montaż, by zobaczyć,
jak powstają gotowe samochody” – mówi.

Berlinetta oraz Maserati Quattroporte. Mało kogo
stać na takie cacko, dlatego pamiątkowa fotografia za kierownicą takiego auta wzbogaciła z pewnością niejeden album. Z takiej okazji skorzystał
mały Filip, którego wujek Marek Domagała, pracuje w Fiacie Auto Poland. „Malec bardzo cieszy się
z możliwości zrobienie zdjęć przy tak pięknych autach, bo będzie mógł pochwalić się nimi przed
dziadkami i kolegami” – śmieje się pan Marek.
Chłopiec i jego rodzice, którzy po raz pierwszy
przyjechali do tyskiego zakładu, obejrzeli też
cykl produkcyjny. Odwiedzili spawalnię, gdzie
Filipa szczególnie zaciekawiły roboty, które
przypominały mu postacie z fantastyki –
transformersy, dokładnie oglądali też stanowiska montażowe. „Filip bardzo interesuje
się samochodami, dlatego to miejsce jest dla
niego prawdziwym rajem. Koniecznie chce
obejrzeć jeszcze linię Abartha” – dodaje Marek Domagała.
Możliwość zwiedzenia zakładu to kapitalny magnes, który przyciąga bliskich fiatowców. Wojciech
Małek, pracujący na deckingu, po tyskim zakładzie
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Powyżej:
Wojciech Małek
z córką,
jej chłopakiem
i jego braćmi.
Poniżej:
Marta Toczek
z koleżankami
i dziećmi

Dla 4-letniego Olka Majewskiego,
który przyjechał na imprezę z rodzicami
i dziadkiem Bronisławem, był to dzień
pełen atrakcji

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

Powyżej:
Adrian i Mateusz
Klęczarowie
z Miłoszem
Ceglarkiem
Na dole:
Joanna, wraz
z synami
Aleksandrem
i Nikodemem

BIELSKO-BIAŁA
Zabawy
W Bielsku-Białej pracownicy spółek Grupy Fiat
chętnie uczestniczyli w proponowanych rozrywkach dla najmłodszych, jak i całych rodzin. Śmiechu było co niemiara, bo większość konkursów
pomyślana została z przymrużeniem oka. Dużo radości sprawiły uczestnikom zwłaszcza arcytrudny
slalom na rowerze przeciwskrętnym, wyścigi na
nartach indiańskich, gdzie każda para służyła
w jednym momencie aż trzem osobom, a także
ściganie się w swoistym kombinezonie stworzonym ze zszytych ze sobą trzech par spodni.
Przed startem dobrze było pomyśleć nad
techniką, bo wbrew pozorom „spodniarska”
dyscyplina nie jest prosta.

chała z mężem Zbigniewem, synami Maćkiem
i Szymonkiem oraz córką Gabrysią (na zdjęciu
powyżej). „Zabaw, gier i konkursów dla dzieci
w tym roku nie brakuje. Poza tym cieszymy się na
bogaty program całego dzisiejszego dnia, zwłaszcza na koncerty Krzysztofa Respondka, Ani Wyszkoni oraz Janusza Radka. W dodatku jest piękna pogoda. Warto spędzić ten dzień na świeżym
powietrzu w rodzinnym gronie” – mówi.
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3D – oaza nowoczesności

Ślusarz z Comau Bolesław
Miękiński zwiedzał halę 3D
z najbliższymi, w tym
z wnukiem Kacprem. Chce
pokazać im, gdzie pracuje
oraz jak wyraﬁnowaną
technologią się posługuje.
Wnuczek przyglądał się
z zainteresowaniem, ale
przyznał, że bardziej nęci go
gra w piłkę i w przyszłości
zostanie najlepszym
futbolistą na świecie.

„Trzeba się zgrać w równomiernych ruchach nóg.
Wystarczy, że jeden poleci do przodu i następuje
koniec” – mówi pani Joanna, która wraz z synami
Aleksandrem i Nikodemem potrzebowała około 25
sekund na pokonanie ponad 10-metrowej trasy.
Rekordziści przebiegli ją w kilkanaście sekund.
Przy dużej szachownicy na grze w szachy skupili
się natomiast Katarzyna Moczek z Fiat Services
z synem Gabrysiem. Chłopiec wyszedł z pojedynku zwycięsko. „W domu też czasem przegrywam.
Syn lubi grać w szachy. W zeszłym roku uczęszczał na kółko szachowe w szkole, ale teraz już go
nie ma, więc ćwiczy w domu. Te wspólne zabawy
najbardziej mnie tu cieszą” – dodaje pani Katarzyna. Nieopodal kilkoro chłopców rywalizowało grając w hokeju. Adrian i Mateusz Klęczarowie prowadzili 7:5. „Wygrywamy, choć początkowo przegrywaliśmy. Bardzo mi się podoba hokej. Lubię
sport” – mówi stojący na bramce 6-letni Mateusz.
Miłosz Ceglarek, który grał w przeciwnej drużynie,
prezentował postawę prawdziwego sportowca.
Jak mówi: „wynik jest mniej ważny. Fajnie, że możemy sobie pograć”.
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U góry:
Zbigniew Czajka.
Po prawej:
Dariusz Nowak

Katarzyna
Moczek
z Fiat Services
z synem
Gabrysiem

Pracownicy wraz z rodzinami zwiedzali nowoczesną halę 3D, w której powstaje nowatorski silnik
TwinAir. Mogli zobaczyć, jak działają roboty i poznać techniczne aspekty produkcji silników. Pomocą służyli im między innymi Zbigniew Czajka
z linii montażu głowicy oraz Dariusz Nowak z linii
montażu silnika 0.9 TwinAir. „Dziś maszyny pracują „na sucho”, ale można zobaczyć choćby jak pobierają detale. Jest mi miło, gdy ludzie się dopytują o szczegóły” – mówi Dariusz Nowak. Zbigniew
Czajka dodaje, że bardzo zależy mu, by pokazać
wszystkim jak zaawansowane technologie stosowane są w bielskiej fabryce Fiat Powertrain Technologies. Dla pracowników, to normalność, ale na
osobach z zewnątrz automatyzacja i robotyzacja
na tak wysokim poziomie
robi ogromne wrażenie.
Wśród zwiedzających
halę był Ryszard Ziętek
z wnukiem Mikołajem.
Przybliżał dziecku historię
tego miejsca, bo zna je
jak mało kto. Przepracował tu 30 lat. „Budowałem fabrykę od podstaw.

DO ZOBACZENIA!

Po lewej:
Jerzy Pękala
z logistyki FAP
z synem
Piotrusiem
i mamą Marią.
Niżej:
Ryszard Ziętek

Byłem jednym z tych, którzy stawiali tę halę. Ostatnim moim zadaniem było zamontowanie podestu
przeciwpożarowego.
Skończyłem pracę, zszedłem
i zobaczyłem, że obok jest punkt
przyjęć do powstałej fabryki. Zainteresowałem się i zostałem” –
mówi. Jak podkreślił, z perspektywy tylu lat pracy widać ogromny postęp, który się dokonał
w bielskiej fabryce. „To wręcz laboratorium” – zaznacza.
Po emocjach związanych z rywalizacją sportową i zwiedzaniem hali członkowie rodziny
Fiata mogli wypocząć przy wyśmienitych stekach z grilla. Uczestniczyli w wielu konkursach. O dobry nastrój zadbał kabaret DNO,
a do wspólnej zabawy porwała gwiazda
wieczoru – zespół Pectus.

Fiatowcy lubią spędzać czas i doskonale
bawią się podczas Dni Rodzinnych. Atmosferę święta doskonale opisują słowa pani
Marii, mamy Jerzego Pękali z logistyki
Fiat Auto Poland, która do Tychów
przyjechała aż spod Częstochowy. Była
zachwycona nowoczesnym zakładem, ale
przede wszystkim pomysłem na imprezę. „Takich
dni powinno być zdecydowanie więcej w całym
kraju, bo dzięki możliwości zwiedzania zakładów
można się dowiedzieć, jakie nowoczesne firmy
mamy w kraju oraz w jakich warunkach i jak przebiega produkcja. Ludzie często mają zupełnie inne wyobrażenie, dlatego warto organizować takie
święta” – uważa.
Zatem do zobaczenia na kolejnym Dniu Rodzinnym!

35

FIRMA
PIKNIK RODZINNY

Królewny
i rycerze w CNH
Zobacz jaka wielka jest ta hala. To jedyna okazja –
zachęcała mama synka, z którym w niedzielę
15 września, podczas Pikniku Rodzinnego, wchodzili
do hali produkcyjnej płockiego CNH Polska.
Anna
Borsukiewicz
zdjęcia
Jerzy
Kozierkiewicz,
arch. CNH
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a piknik zaproszono pracowników zakładu
z rodzinami, a także emerytów. Przybyli
tłumnie. Według obliczeń w niedzielne popołudnie teren zakładu odwiedziło około 5500
osób. Mogły obejrzeć, w jaki sposób powstają wytwarzane w Płocku maszyny rolnicze New Holland.
Zakład wprawdzie tego dnia był nieczynny, ale goście, wędrując wyznaczonymi trasami, mogli prześledzić proces produkcyjny – od pras i laserów po
gotowe maszyny.
Dla pracowników CNH była to okazja do pokazania rodzinom miejsc, w których codziennie pracują. Tak właśnie zrobił pan Igor Kornatko, zatrudnio-

N

ny w płockim zakładzie od 5 miesięcy. Na pikniku
był po raz pierwszy.
Przyszedł ze swoją
partnerką Ewą Korzeniewską i ich synkiem Jasiem. Malec
był zachwycony wielkimi maszynami. Podobnie jak 7-letni Dominik, któremu tata,
Dariusz Aniszewski, musiał koniecznie zrobić
pamiątkowe zdjęcie przy kombajnie. Pan Dariusz,
zajmujący się na co dzień spawaniem hederów kukurydzianych, czyli zespołów żniwnych, wyjaśniał
tajniki swojej pracy również wujowi Hieronimowi
Garwackiemu, pracującemu w płockiej stoczni
rzecznej Centromost. „Takie porównanie zakładów jest bardzo ciekawe” – mówi pan
Hieronim.
Tłum wędrujący przez halę był bardzo
zdyscyplinowany, oceniał zwiedzanie zakładu pan Marek Milczarski, pracownik
ochrony dyżurujący przy trasie. „Pilnuję, by goście
nie przekraczali taśm odgradzających od stanowisk produkcyjnych. Pełnię więc raczej funkcję nawigatora”.
Niemal wszyscy zatrzymywali się przy olbrzymiej
tablicy z nagłówkiem „Ja też biorę udział w tworzeniu WCN – moja droga do sukcesu” zawierających
zdjęcia pracowników uczestniczących w tworzeniu
systemu World Class Manufacturing (czyli Produkcja Klasy Światowej). Każdy chciał pochwalić się
na niej swoją fotografią.

Na terenie zakładu urządzono wielką ekspozycję
współczesnego sprzętu rolniczego z oferty CNH,
którą otwierał ich „dziadek”, czyli stary traktor
Steyr. Kombajny, koparko-ładowarki i inne maszyny można było nie tylko oglądać oraz fotografować, ale również wejść do ich kabin. Największą
frajdą było zaś samodzielne operowanie sprzętem,
czyli sterowanie dźwigniami poruszającymi ramię
koparki i jej łyżkę. Do koparko-ładowarki Case 695
ST stała więc długa kolejka chętnych, a wśród
nich „rycerze” w hełmach i „królewny” w koronach.
Tegoroczne rodzinne spotkanie w płockiej fabryce
nazywało się bowiem „Piknikiem Rycerskim”.
Wszystkie dzieci otrzymały więc odpowiednie rekwizyty: rycerskie hełmy, miecze i tarcze oraz korony. Zorganizowano też „średniowieczne miasteczko”, w którym można było zobaczyć walki rycerskie, strzelać z łuku, własnoręcznie wybić pamiątkowy medal czy spróbować zrobić prawdziwy
papier czerpany. Na niesfornych czekały dyby,
a nawet nabity ćwiekami fotel tortur (cieszyły się

ogromnym powodzeniem wśród amatorów pamiątkowych fotografii). Były też ogromne bańki mydlane, malowanie dziecięcych twarzy, a przede
wszystkim liczne dmuchane zamki i zjeżdżalnie,
trampoliny i ścianki wspinaczkowe. 9-letnia Klaudia i 10-letni Rafał byli wszystkim tak zachwyceni,
że ich wujostwo, Mariusz i Iwona Małkowcy z trudem wyciągnęli najmłodszych na zwiedzanie fabryki. Pan Mariusz pracuje na malarni i chciał pokazać
ją dzieciakom, a także niedawno poślubionej żonie.
Ważnym elementem rodzinnego spotkania był
wspólny posiłek przy długich stołach. Piknikowi
goście zjedli 825 kilogramów kiełbasy z grilla,
660 kilo kaszanki na gorąco, 1650 litrów grochówki, wypili 825 litrów kawy i herbaty oraz 2500 l innych napojów. Bawili się też do wieczora podczas
koncertów. Na estradzie występowały zespół
Avocado i kabaret Łowcy. B. Uczestników imprezy nie wystraszył nawet wieczorny deszcz. Następne takie spotkanie odbędzie się przecież dopiero za rok...

ZWIEDZANIE ZAKŁADU

Goście

pikniku

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

Błażej Fabisiak, kierownik zespołu montażu CNH
Wśród osób, które nas odwiedziły podczas Pikniku
Rodzinnego w CNH gościliśmy też VIP-ów. Miałem
przyjemność oprowadzania po zakładzie prezydenta
Płocka Andrzeja Nowakowskiego, rektora płockiej
filii Politechniki Warszawskiej
prof. Janusza Zielińskiego,
z którą współpracuje nasz
zakład, posłankę Elżbietę
Gapińską i przedstawicieli
starostwa, urzędów pracy. CNH
Polska jest przecież jednym ze
znaczących pracodawców na
naszym terenie – zatrudniamy
około 1500 osób.
Piknik Rodzinny to święto całej załogi, więc wszyscy
uczestniczyli w przygotowaniach. Nie było
wprawdzie generalnego sprzątania hal, bo porządek
na nich i na stanowiskach pracy obowiązuje na co
dzień, ale należało opracować trasę zwiedzania
zakładu przez gości, wyznaczyć ją taśmami, a potem
wszystko uprzątnąć, bo przecież w poniedziałek od
rana mamy zwyczajny dzień pracy. No, może nie do
końca zwyczajny, bo wszyscy będą jeszcze długo
wspominać to wydarzenie.
Paweł Tomaszewski, dyrektor personalny CNH
Każdy z pikników rodzinnych organizowanych
w naszej firmie ma jakiś temat. W tym roku
wymyśliliśmy Piknik Rycerski, bo miasto Płock ma
przecież rycerskie tradycje od
czasów książąt Władysława
Hermana i Bolesława
Krzywoustego, my,
ich „potomkowie” też
pracujemy „w blasze”.
Cieszę się, że impreza jest
udana, że mimo niepewnej
pogody gościmy tyle osób.
Oprócz pracowników i ich
rodzin zaprosiliśmy również naszych emerytów.
Przyszło ich kilkudziesięciu. Oprowadzani przez
p. Walentego Saleja, dawnego głównego
konstruktora zakładu, mogli obejrzeć, jak zmieniła
się ich fabryka. Zaprosiliśmy też po raz pierwszy
przedstawicieli Iveco Poland, naszego partnera
z grupy CNH Industrial, który zaprezentował u nas
samochód Stralis 460, który zdobył tytuł
tegorocznego Truck of the Year.
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AKTUALNOŚCI
KULTURA

Już nie chcę

się spieszyć

Marek
Kamiński
zdjęcia
Lucjusz
Cykarski,
Satiz Poland
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Tomasz Stańko jest jednym z najwybitniejszych
polskich muzyków jazzowych. Mimo że
pierwszą płytę nagrał prawie pół wieku temu,
nie wybiera się na muzyczną emeryturę
i przygotowuje kolejne krążki. Lubi kapelusze,
kocha Nowy Jork, uwielbia jazz.

ego debiut płytowy – krążek Astigmatic (1965), który firmował Krzysztof Komeda, jest uznawany za polski
album jazzowy wszechczasów.
Stańko grał też z najważniejszymi polskimi jazzmanami i legendami światowego jazzu. Pierwszy zespół, na początku lat 60.,
tworzył z Adamem Makowiczem, z Komedą nagrał 11 płyt.
Współpracował z Januszem
Muniakiem i Zbigniewem Seifertem, ale też z Krzysztofem Pendereckim i rockowym zespołem
Maanam. Dźwięki jego trąbki
pojawiły się na płytach takich artystów jak Cecil Taylor czy Manu

J

Tomasz Stańko
od dziesięciu lat
jest dyrektorem
artystycznym
Jazzowej Jesieni
Vesalą, 33 lata temu pojechał do
Indii i nagrał album solo w słynnym mauzoleum Taj Mahal. Europejskim muzykom udało się
przekupić strażników i nocą nagrywać w świątynnych wnętrzach. Podobny manewr udało
się powtórzyć w grotach Karla

dzieścia lat temu. Teraz pozwala sobie tylko na mocną herbatę, w jej najlepszych odmianach.
Nie wstydzi się mówić o swoich
uzależnieniach, bo twierdzi, że
z tego po prostu się wyrasta...
przy okazji ratując życie.
Od dziesięciu lat jest dyrektorem
artystycznym Jazzowej Jesieni
w Bielsku-Białej. Dzięki niemu
festiwal dorobił się opinii jednego z najważniejszych w naszym
kraju. Zaprasza muzyków z najwyższej półki, nie skupia się na
nazwiskach, które przyciągną
publiczność, ale na wartościach
artystycznych. Dzięki temu impreza zyskała uznanie fanów
Tomasz Stańko:
– Lubię sobie
stwarzać
sytuacje, które
pomagają mi
w jakichś
świeżych
odkryciach, bo
ja zdecydowanie
i w sposób
bardzo
wyraﬁnowany
wykorzystuję
technikę
improwizacji,
nie tylko
w muzyce, ale
i w życiu.
Rzucam się na
głęboką wodę,
z różnymi
nietypowymi
rozwiązaniami,
które potem
dają mi obraz
całości i to
potem prowadzi
mnie dalej
w kierunku
następnych
produkcji”

Katche. Z czasem jego styl stał
się bardzo rozpoznawalny, w którym łączą się delikatne, pięknie
brzmiące frazy z ostrymi, „brudnymi” fragmentami.
Stańko próbował w swoim życiu
także rzeczy niezwykłych i nietypowych. Ze swoim przyjacielem,
fińskim jazzmanem Edwardem

niedaleko Bombaju. Oba miejsca są znane z niepowtarzalnej
akustyki.
Przed laty wiódł rockandrollowe,
trochę hippisowskie życie. Nieobce mu były alkohol oraz
wszelkie możliwe rodzaje narkotyków. Z nałogami na szczęście
rozstał się na dobre ponad dwa-

jazzu. „Chwała publiczności bielskiej. To naprawdę wspaniała
rzecz tak doskonale odbierać
tak wyrafinowaną przecież muzykę. Na sztuce się wprawdzie
nie trzeba znać, ale trzeba wierzyć intuicji. Tak czy inaczej jestem dumny, że pracuję dla takiej publiczności” – mówił po
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jednym z koncertów ubiegłorocznej edycji festiwalu.
Na bielskim festiwalu występuje
co roku, w różnych składach
i z różnymi projektami. Za każdym razem stara się zaproponować publiczności coś nowego.
Bilety na jego koncerty zawsze
rozchodzą się jak świeże bułeczki. Podobnie będzie w tym roku.
W 11. edycji festiwalu, która odbędzie się w Bielskim Centrum
Kultury od 14 do 17 listopada,
wystąpią bowiem takie gwiazdy
jak: Eliane Elias, legenda gitary
John McLaughlin, David Virelles,
Mark Turner, Tomasz Stańko.
Na początku roku ukazała się
najnowsza płyta trębacza – Wisława. Album jest poświęcony
polskiej noblistce – poetce Wisławie Szymborskiej. Powstawał
dosyć długo, ale wynikało to
przede wszystkim z filozofii życiowej artysty. Rok temu mówił
o tej płycie: „Ja się nie chcę
spieszyć. Im jestem starszy, tym
trochę tak jak wino – zwalniam,
to jest taki naturalny proces.
Czas jest rzeczą tajemną i nieodgadnioną”.
Dlaczego zainspirowała go poezja Szymborskiej? „Duch pani
Wisławy unosi się nad tym projektem. Ta jej prostota, rzeczy
można powiedzieć codzienne
pomieszane z bardzo głębokimi
duchowymi jakimiś metafizycznymi określeniami, które są

RELACJE RODZINNE

Anna Stańko

o ojcu

Skomplikowana postać, ale
bardzo go kocham. Jest
niezwykle bogatą intensywną
osobowością, która ma wiele
różnych poziomów. Jestem
bardzo szczęśliwa, że jest moim
tatą. Tak naprawdę moje źródło
postrzegania jazzu i muzyki
wypływa z taty.
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Tomasz Stańko
nigdy nie
pozbywa się
trąbek, na
których grał.
Dzięki temu
zgromadził
kolekcję
znakomitych
instrumentów.
Jednym
z ostatnich
nabytków jest
trąbka ﬁrmy
MONET. „Jedna
z najlepszych
trąbek, bardzo
ekskluzywna,
ciężka, silna
o pięknym
dźwięku. Myślę,
że chyba
zostawię sobie
ją już do
końca...”

u niej jak gdyby cechą charakterystyczną. Od jej śmierci, cały
czas mam pod ręką tomik jej
poezji. Ja już za jej życia myślałem, żeby sięgnąć do jej poezji.
Muzyka jest sztuką abstrakcyjną, ale warto mieć jakieś spoiwo, które panuje nad duchem
tego nowego zespołu. Wisława
– piękne słowo, piękne imię. Jestem zafascynowany też jej osobą, jej łączeniem zwykłych codziennych rzeczy z metafizycznymi, transcendentalnymi. One
są cały czas koło siebie. My potrafimy się bardzo wzruszać
i kochać, ale musimy również
pójść do szewca, albo zjeść, jak
ona powiedziała, kluski ze
skwarkami”.
Nowy zespół jazzmana to amerykańscy muzycy – spełnienie
marzeń polskiego trębacza, który w jednym z wywiadów mówił:
„Chciałbym mieć amerykański
band, ale to jest dość trudne, bo
wszyscy ci najlepsi muzycy są
cały czas zajęci”.
Zapytany czy amerykańscy instrumentaliści są lepsi od pol-

Program 11. Jazzowej
Jesieni w Bielsku-Białej
14.11.2013 - czwartek, godz. 19.00
– Eliane Elias i Marc Johnson z najnowszą płytą
„Swept Away”
15.11.2013 - piątek, godz. 18.00
– David Virelles i Andrew Cyrille zaprezentują
swój projekt „Continuum”, który w rankingach
dwóch dziennikarzy The New York Times
znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych
płyt 2012 roku
– kwartet Tomasza Stańko
16.11.2013 - sobota, godz. 18.00
– zespół Fly Trio z albumami „Sky&Country”
i „Years of the Snake”
– John Mclaughlin + Zakir Hussain: Remember
Shakti, który jest specjalnym projektem
koncertowym uświetniającym 40-lecie
przyjaźni i współpracy tej dwójki muzyków
17.11.2013 - niedziela, godz. 18.00
– trio Marcina Wasilewskiego w Projekcie
specjalnym
– Anouar Brahem Quartet z albumem
„Astounding Eyes Of Rita”

Artysta zaprasza
muzyków z najwyższej półki,
nie skupia się na
nazwiskach, ale
na wartościach
artystycznych
skich, odpowiada, że nie można
tak stawiać sprawy, ale jednocześnie tłumaczy, że muzycy ze
Stanów Zjednoczonych mają inne podejście do muzyki: „Amerykanie grają non stop. Codziennie po wiele godzin, bo taka jest
struktura pracy w Ameryce. Za
moich młodych lat grałem np.
z Komedą jeden koncert, a następny dopiero za pół roku,
a tam się gra trzy dziennie. To
jest inne podejście do pracy, do
grania. W ogóle to jest mentalność. Tak jak artyści ateńscy byli
inni niż rzymscy. To jest inna cy-

wilizacja, w innym czasie rozwoju. Przede wszystkim w Nowym
Jorku jest kilkudziesięciu największym muzyków na świecie,
którzy mają niewiarygodnie duże doświadczenie”.
Stańko lubi się przyglądać amerykańskim muzykom z bliska.
Kilka miesięcy w roku oddycha
atmosferą nowojorskich klubów.
W swoim mieszkaniu w kamienicy na Manhattanie komponuje
i odpoczywa. Kupił je kilka lat temu. Dzień spędza na przechadzkach ulicami miasta,
w knajpkach i muzycznych klubach. Tutaj w czerwcu 2012 roku powstał album Wisława. Tutaj chadza do kin i muzeów.
W jednym z wywiadów opowiadał, że był na wystawie prac irlandzkiego malarza Francisa Bacona, który swoje dzieła zaczyna od tradycyjnej kreski, a potem ją deformuje i odrealnia. Podobnie czyni Stańko w muzyce.
Zaczyna od ładnego, wzruszającego motywu, by go później deformować. I nigdzie się przy tym
nie spieszy...

41

FIRMA

NEWSY

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

IVECO

DLA POCZTY POLSKIEJ
Od czerwca br. Fraikin Polska realizuje dostawę pojazdów
użytkowych dla Poczty Polskiej. Na ich dostawcę wybrała
markę IVECO. Na początek przekazano 40 ciągników
siodłowych IVECO Stralis, do których zakupiono naczepy
kontenerowe. Następnie dostarczono Poczcie 14 podwozi
Stralis: 12 szt. o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton
i 2 szt. Eurocargo o DMC 18t. Pojazdy z zabudową
kontenerową wyposażone są w windy
Dhollandia. Kolejna dostawa
44 pojazdów IVECO dla Poczty
nastąpi w najbliższym czasie.
Ciągniki siodłowe IVECO
Stralis charakteryzuje duża
funkcjonalność i niskie
koszty eksploatacji.
Wyposażono je w 460konne jednostki
napędowe
Euro 5.
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RAJD SAMOCHODOWY HDK
W dniach od 29 sierpnia do 1 września w Sławie woj. lubuskim
odbył się XXVII Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi. Impreza
ma na celu integrację członków tej organizacji oraz polepszenie wiedzy
z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.
Ponad 40 km trasa rajdu biegła ze Sławy przez Bojadła, Klenicę,
Trzebiechów, Sulechów i ponownie do Sławy. Koło PCK i Klub HDK
przy FAP reprezentowały dwie drużyny. Na 40 teamów biorących udział
w rajdzie drużyna jadąca samochodem udostępnionym przez FAP zajęła 5,
a team kierujący prywatnym samochodem, miejsce 6. W konkursie wiedzy
o PCK i honorowym krwiodawstwie fiatowski zespół zdobył II miejsce.
„Nasz udział w Rajdzie był możliwy dzięki uprzejmości Dyrekcji FAP, która
pomogła nam w wyjeździe i udostępniła samochód – mówi prezes koła,
Andrzej Lis. – Bardzo za to dziękujemy”. Na zdjęciu od lewej: Krystyna
Góral, Andrzej Lis, Małgorzata Haręża, Marian Dudek, Mieczysław Grela,
Bożena Waluga, Zdzisława Syrek, Krzysztof Stachowicz.

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

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

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

NAJPOTĘŻNIEJSZY
NA ŚWIECIE
Steiger 620 to nazwa jednego z najpotężniejszych ciągników na świecie.
Waży 25 ton, napędzany jest silnikiem o pojemności 13 litrów
o mocy 692 KM. Ta nowość Case IH dostępna jest w wersjach z kołami
lub ze specjalnym systemem czterech niezależnych gąsienicowych
mechanizmów napędowych Quadtrac (na zdjęciu). W przypadku tego
ostatniego zapewniona jest stała powierzchnia kontaktowa z terenem
wynosząca ponad 5,6 metrów kwadratowych, co jest szczególnie
użyteczne podczas pracy w terenie o niskiej przyczepności. Ciągnik ten
ma również jedną z najlepszych pozycji na świecie pod względem
wydajności i poszanowania środowiska. Dzięki technologii HieSCR,
opracowanej przez FPT Industrial, może on
poszczycić się niskim zużyciem
paliwa i zgodnością z normami
emisji spalin Tier IV.
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ECOBEST 2013
DLA FIATA

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

SPORT
DLA TWARDZIELI
Ciągnik musi przejechać z naczepą balastową
o masie 25 ton po torze z ubitej ziemi o długości
100 metrów. To tak zwany „tractor pulling”,
trochę ekstrawagancki sport, który doczekał
się nawet mistrzostw krajowych i gromadzi
publiczność niczym na wyścigach Formuły 1.
Powstał w latach 70. w Ameryce, a do Włoch
„zaimportowali” go niemal dwadzieścia lat
temu bracia Bertelli, parmeńscy rolnicy,
którzy w zawodach jeżdżą potężnymi
ciągnikami New Holland Agriculture.
Imprezy odbywają się latem, a niedawno
zakończyły się Mistrzostwa Włoch,
które miały miejsce w Vicofertile (Parma),
na farmie Bertellich.
Drużyna zajęła drugie miejsce
w kategorii Italian Pulling (TM 115
Power Star) i w tzw. Prostock,
„ścigając się” prototypem turbo
ważącym 3,5 tony.
Bracia nazwali swój zespół
Blue Leader Team, w hołdzie
marce New Holland i kolorowi
jej ciągników.
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LANCIA YPSILON S
MOMODESIGN
W salonach Lancia pojawiła się nowa Ypsilon S MOMODESIGN o stylowym
charakterze Fashion CityCar. Seria specjalna Ypsilon, stworzona do jazdy
miejskiej, łączy włoski szyk z wrodzonym, sportowym charakterem.
Historia Lancii Ypsilon S MOMODESIGN sięga 2005 roku, kiedy to dwie
słynne włoskie marki nawiązały współpracę, aby połączyć wyrafinowaną
elegancję Lancii z modernistycznie sportowym duchem
MOMODESIGN. I tak powstała nowa, dynamiczna, wyróżniająca się
Ypsilon S MOMODESIGN, która jest propozycją Lancii skierowaną głównie
do młodych i dojrzałych mężczyzn. Oryginalny, męski wygląd wersji
specjalnej uzyskano za pomocą dwutonowych kompozycji
kolorystycznych i sportowej indywidualizacji pojazdu.

MOC I KOMFORT
Firma New Holland Agriculture
wprowadziła na rynek gamę
tradycyjnych kombajnów TC5000
z pięcioma wytrząsaczami słomy.
Niezwykle komfortowa kabina
i szeroki wybór zaawansowanych
funkcji to bez wątpienia atuty nowej
serii składającej się z trzech modeli.
Inne nowości w New Holland Agriculture
to najnowszej generacji kombajny
CX7000 i CX8000 Elevation. Dołączą one
do słynnej i cenionej rodziny
konwencjonalnych kombajnów CX,
uważanej za najpotężniejszą na świecie,
która nie ma sobie równych jeśli chodzi
o jakość ziarna i czystość słomy.

NEW HOLLAND
DEMO TOUR 2013

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

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

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

„Wałęsa.
Człowiek z
Anna
Lubertowicz
-Sztorc

POLARIS/EAST NEWS

zdjęcia
EastNews,
materiały
promocyjne
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ajnowszy film Andrzeja Wajdy „Wałęsa. Człowiek z nadziei” to psychologiczny portret
przywódcy Solidarności, kolejna wielka opowieść o polskim losie. W filmie pokazane są wydarzenia historyczne, w których Lech Wałęsa bierze
udział i które formuje. Reżyser wdzierając się w prywatność, a czasem nawet w intymność Lecha Wałęsy próbuje uchwycić fenomen przemiany prostego, skupionego na codzienności człowieka w charyzmatycznego przywódcę. To opowieść o mężu,
ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił ukryte
w sercach milionów ludzi marzenie o wolności.
Kontrowersyjny, niepozbawiony słabości, wyśmiewany i podziwiany. Kim jest Lech Wałęsa? W Polsce rozgorzał jeszcze przed oficjalną premierą filmu
narodowy spór. Wiadomo, obraz Lecha jest różny
w zależności od politycznych opcji, inne są spojrzenia na minione wydarzenia, historię. Jakiego Wałęsę chciał pokazać Wajda?: „Zawsze dotąd o słusz-

N

ne sprawy upominała się w Polsce inteligencja, aż nagle zobaczyłem robotników, zobaczyłem
Lecha jako przywódcę nowej sytuacji, której nigdy dotąd nie widziałem. Człowieka, który potrafił
wzbudzić zaufanie w ogromnych
rzeszach ludzi. I ten moment, tę
chwilę chciałem uchwycić” – mówi reżyser.
Wiadomo już jak przyjęła film publiczność festiwalu filmowego
w Wenecji. W pozakonkursowym
pokazie filmu uczestniczyli: Andrzej Wajda, Danuta i Lech Wałęsowie oraz odtwórcy głównych
ról: Robert Więckiewicz i Agnieszka Grochowska. Przejściu Wajdy i państwa Wałęsów po czerwonym dywanie towarzyszyły brawa
i entuzjastyczne okrzyki. Andrzeja Wajdę witano jako legendę światowej kinematografii, laureata
Oscara, który powrócił kolejny już raz na Lido. Po
raz pierwszy był tu 55 lat temu ze swoim filmem
„Popiół i diament”.

Lech Wałęsa został przyjęty jak zawsze we Włoszech wspaniale, bo uważany jest tam za legendę
i bohatera. Wymieniany był wśród największych
znakomitości tegorocznej edycji festiwalu. „Na Lido
w Wenecji publiczność serdecznie powitała Lecha
i ta manifestacja mnie wzruszyła. Potwierdziła, że
Wałęsa jest bohaterem wszystkich tych, którzy
chcą zmian i odnowy w polityce” – mówił Andrzej
Wajda. Były prezydent pojawił się tuż przed prapremierową projekcją na cocktailu na nadmorskim tarasie, gdzie po raz pierwszy rozmawiał z odtwórcami głównych ról, Robertem Więckiewiczem
i Agnieszką Grochowską. Aktorzy byli niezwykle
przejęci spotkaniem z Noblistą i jego żoną. Kilka dni
później aktor opowiadał m.in. o swoich wrażeniach
ze spotkania z Lechem Wałęsą na festiwalu w Wenecji. „Stanąć twarzą w twarz z byłym prezydentem
było o wiele łatwiejsze, niż to, co wcześniej miało
miejsce. W trakcie projekcji w Wenecji obok mnie
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nadziei”
U góry: kadr
z ﬁlmu. Poniżej
Lech Wałęsa
i Andrzej Wajda
przed pokazem
ﬁlmu w Wenecji
5 września 2013

siedziała Agnieszka Grochowska, obok niej pani
prezydentowa Danuta Wałęsa, a obok pani prezydentowej Lech Wałęsa. Po kilku minutach uświadomiłem sobie fakt, że siedzę w kinie, patrzę na siebie grającego Wałęsę, a obok siedzi Wałęsa, patrzący na mnie, grającego jego. Poczułem się
bardzo dziwnie. Ale pomyślałem – jak dziwnie musi
się czuć Lech Wałęsa. Bo ja jestem do tego przyzwyczajony. Kilka ról w życiu zagrałem, ale w takiej
sytuacji jeszcze nie byłem. A późniejszą, krótką rozmowę z Wałęsą zapamiętam na całe życie” – mówi Więckiewicz.
Przed pokazem Andrzej Wajda otrzymał festiwalową nagrodę Persol, przyznawaną przez dyrekcję festiwalu. Dyrektor festiwalu Alberto Barbera przedstawił reżysera jako mistrza światowego kina i wyraził przekonanie, że jego najnowszy film okaże się
dziełem na miarę takich arcydzieł jak „Człowiek
z marmuru” i „Człowiek z żelaza”.
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Od prawej:
Andrzej Wajda,
Robert
Więckiewicz,
Lech Wałęsa,
Danuta Wałęsa
i Agnieszka
Grochowska
przed światową
premierą ﬁlmu
„Wałęsa.
Człowiek
z nadziei” na 70.
Międzynarodowym
Festiwalu
Filmowym
w Wenecji

Lech Wałęsa w Wenecji wyglądał na szczęśliwego, choć
po obejrzeniu filmu na pierwszym, specjalnym pokazie
jeszcze w Gdańsku, nie bardzo był nim zachwycony
i skomentował go po swojemu: „Podobało mi się, ale
jednocześnie nie za bardzo
mi się podobało”. Wajda
opowiadał: „Lech stwierdził
w rozmowie ze mną, że nie
jest dobrym recenzentem
tego filmu, bo sam bierze
w nim udział. Ma rację, ja
też nie mógłbym obiektywnie ocenić filmu o sobie. Przed rozpoczęciem
zdjęć nie dałem Lechowi scenariusza do przeczytania, nie konsultowałem scen i fragmentów filmu.
Lech zrozumiał mój wybór. Zgodził się na to, bo
ktoś musi odpowiadać za film, i ja tę odpowiedzialność biorę na siebie”.
Po raz kolejny klasyczna koncepcja filmu: człowiek
na tle epoki sprawdziła się. Temat okazał się na tyle
ważny, że brak w filmie typowych dla Wajdy malarskich, wizjonerskich scen, jest za to wiele wzruszających epizodów z życia bohatera filmu. Forma filmu jest minimalistyczna i została zupełnie podporządkowana treści. Robert Więckiewicz, odtwórca
roli Lecha, często w filmie powtarza: ja nie chcem,
ale muszem. Czy troszkę parodiował Wałęsę?
„Nie wydaje mi się – mówi Wajda.
– My przecież
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tak odbieraliśmy Lecha z jego różnymi śmiesznostkami, on tak z nami rozmawiał. Robert zagrał
tak fantastycznie, że w trakcie realizacji filmu postanowiłem dokręcić kilka scen np. rozmowy Lecha ze słynną włoską dziennikarką Orianą Fallaci.
Stwierdziłem, że muszę ten wątek rozwinąć” – dodał. Wywiad Fallaci z Wałęsą jest bardzo ważny
w tym obrazie, stanowi dramaturgiczny szkielet filmu. Poruszane w rozmowie wątki uruchamiają kolejne retrospekcje. W rozmowie z Fallaci Wałęsa
mówi, że wie jak daleko może się posunąć w rozmowach z władzą, twierdzi: „Nikogo się nie boję,
nie boję się generałów, pani też się nie boję, nie
obchodzą mnie pani książki, nie przeczytałem
żadnej książki...” Wajda żartobliwie podsumowuje
tę wypowiedź: „Myślę, że chciał na niej zrobić dobre wrażenie. Takich, którzy przeczytali wiele książek to ona wielu przepytała, a z takim człowiekiem, który twierdzi, że nic w życiu nie przeczytał,
nigdy nie rozmawiała”.
Od wydarzeń przedstawionych w filmie minęło 30
lat. Dlaczego tak późno Wajda postanowił nakręcić
film? „To ponadczasowy bohater. Nie warto być
człowiekiem na jeden sezon, nie warto takiemu
człowiekowi podawać ręki. A Lech Wałęsa odegrał
rolę, której nikt inny nie mógł odegrać. Władza rozmawiała z robotnikiem, to robiło wrażenie. Ale ta
sama władza też wiele złego zrobiła wobec robotników, w dużych zakładach były bardzo złe warun-
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Kandydat do Oskara
Film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” po „Człowieku
z marmuru” i „Człowieku z żelaza” zamyka
tryptyk, w którego centrum jest człowiek
podejmujący walkę z niesprawiedliwością.
To opowieść o czasie, w którym walka ta
zwiastowała zmiany w całej Europie i pozwalała
odważniej spojrzeć w przyszłość. To historia
człowieka, który nie tracił nadziei.
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Janusz Głowacki
Autor zdjęć: Paweł Edelman
Występują: Robert Więckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Mirosław Baka, Zbigniew
Zamachowski, Iwona Bielska, Marcin Hycnar,
Maciej Stuhr, Cezary Kosiński.

ki pracy, a ludzie mieli minimalne szanse obrony. To
smutna rzeczywistość. A Lechu wiedział w czyim
imieniu rozmawia i z kim rozmawia. Więc film zaczyna się w roku siedemdziesiątym, kiedy władza
strzela do robotników. Lech nauczył się jednego: ta
władza się przed niczym nie cofnie. W związku
z tym przyjął taktykę, która wielu nie odpowiadała.
Ale sprawdziła się” – dowodzi Wajda.
I wreszcie ostatnia scena filmu, w której Wałęsa
wygłasza fantastyczne przemówienie w amerykańskim Kongresie. Wypowiada słynne słowa: „My
naród….” I jest to ostatnia scena w filmie. Dlaczego twórcy filmu nie pokazali, jak Lech zostaje prezydentem?
„Ta scena to szczególny moment. Polski robotnik
staje przed amerykańskim senatem i mówi: „We
The People...” (pierwotnie film miał być tak zatytułowany). Lech Wałęsa swoimi decyzjami doszedł
do tego wspaniałego momentu, choć miał wielu
oponentów. Ja zrobiłem taki film, jaki chciałem zrobić i tu decyzja moja i scenarzysty Janusza Głowackiego, dotycząca początku i końca była
wspólna. Janusz zaproponował, aby właśnie tak
film się zaczynał i tak kończył. Niech ktoś inny zrobi film o Wałęsie-prezydencie, dlaczego ja mam taki film nakręcić?” – pyta retorycznie Wajda. Podczas pracy nad filmem reżyser nieco poróżnił się
z Januszem Głowackim. „Janusz chciał pokazać
Wałęsę bardziej z przymrużeniem oka w satyrycz-

nym świetle. A ja miałem inne zdanie. Satyra mogłaby zostać źle odebrana. Natomiast z mojego
doświadczenia i perspektywy lat wynika, że Lech
Wałęsa znalazł się w odpowiednim momencie i był
odpowiednim człowiekiem na te czasy. A to rzadki
przypadek. Gdyby doszło do interwencji zbrojnej,
nie byłoby nas teraz tutaj i to wszystko zawdzięczamy Lechowi. I chciałem to pokazać” – mówi
reżyser. Wajda nie ukrywa, że jest po stronie Wałęsy, że chce obronić zagrożony mit Wałęsy jako
przywódcy Solidarności.
Podczas uroczystej gali Wajda
powiedział, że z Wenecji wszystkie drogi prowadzą „w świat”
i wyraził nadzieję, że na Lido
zacznie się „międzynarodowe
życie” jego filmu. „Mój film będzie pokazywany w Europie
i na świecie. Publiczność
w Wenecji potwierdziła moje
przekonanie, że Lech Wałęsa
jest bohaterem nas wszystkich. Nigdy nie stracił swojego prestiżu, widownia w Wenecji to potwierdziła. Inne widownie też pewnie chętnie
zobaczą film o robotniku wyniesionym
na piedestał”.
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DANIE SPECJALNE
DZIECI

„Duże dzieci”

na progu dorosłości

SHUTTERSTOCK

Emanuela
Chiappero
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Są rodzice, określani mianem nadopiekuńczych,
którzy usuwają przed dziećmi przeszkody,
skazując je na niezaradność życiową. Dzieci
tymczasem powinny podejmować wyzwania,
radzić sobie w trudnych sytuacjach i popełniać
błędy. Trzymane pod kloszem, nie będą gotowe
stawić czoła trudnościom w dorosłym życiu.

FOTOLIA

„J

ROZPIESZCZANIE
Ostrzeżenie przyszło ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie taki typ
rodzicielstwa nazwano „over parenting”, czyli poświęcanie zbyt
dużej uwagi dzieciom. Wiąże się
ono z ryzykiem, a nawet pewnością wyedukowania całych pokoleń trutni niezdolnych do stawienia czoła najmniejszym trudnościom życiowym. W Ameryce
rewizji postaw rodziców poświęcono mnóstwo książek, programów telewizyjnych oraz dyskusji
w prasie. „Rozwydrzone bachory” to tytuł ciekawego opracowania Elizabeth Kolberg, w którym autorka daje niepokojącą
diagnozę nastolatków w USA.
Porównuje ich nie tylko z młodzieżą z krajów azjatyckich, zaprawionych w boju, konkurencyjnych i kompetentnych. Powołuje się także na badania
przeprowadzone na Uniwersytecie w Kalifornijskim w Los Angeles przez antropolog Carolinę
Izquierdo wśród peruwiańskich

FOTOLIA

estem nadopiekuńcza/y?
Nie sądzę”. Tak odpowiedziałaby większość
rodziców, nie do końca jednak
zgodnie z prawdą. Bo przecież
wszyscy jesteśmy zbyt wyrozumiali dla swoich dzieci, zwłaszcza nowocześni rodzice. Wydaje
się to może zabawne lub mało
prawdziwe, ale w rzeczywistości
to spory problem. Nadopiekuńczy rodzice usuwają przed dzieckiem niemal każdą przeszkodę
i prowadzą je za rączkę. Przejmują nawet jego obowiązki,
przez co pozbawiają je możliwości stania się osobą samodzielną. Roztaczanie nad
dzieckiem nie zawsze
potrzebnego parasola
ochronnego, który
nie pozwala dzieciom
zmierzyć się z trudnościami, może w konsekwencji prowadzić do tego, że przy najmniejszej
przeszkodzie dzieci czują się nieporadne i potrzebują wsparcia.
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zdziwiło, że Yanira
podczas wyprawy miała tylko sześć lat i wykonywała wszystkie zadania bez jakichkolwiek instrukcji ze strony dorosłych.
Ta sama badaczka wraz ze
współpracowniczką Elinor Ochs
przeprowadziła w Los Angeles
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FOTOLIA

plemion Amazonii. Członkowie
plemienia Matsigenka utrzymują
się z upraw juki i bananów, i budują swoje szałasy z liści palmy.
Badaczka towarzyszyła życiu
jednej z rodzin Matsigenka
w wyprawie po liście palmy nad
rzekę Urubamba. Jej uwagę
zwróciła szczególnie rola Yaniry, która dwa razy dziennie
przygotowywała posłania
dla całej grupy, pomagała
wiązać liście palmy
w snopki, łowiła ryby
w rzece, a wieczorem
gotowała dla wszystkich kolację. Antropo loż kę

jeszcze badanie wśród 32 rodzin z amerykańskiej klasy
średniej. Poddały się one
eksperymentowi podobnemu
do programu telewizyjnego
Wielki Brat, pozwalając naukowcom na podglądanie i rejestrowanie ich domowego życia przez ukryte kamery. Celem
tych badań była analiza relacji
rodzice-dzieci oraz zachowań
nastolatków. Z artykułu opublikowanego w prestiżowym magazynie Society of Psychological
Anthropology wynika, że żaden
nastolatek z własnej woli nie podejmuje żadnych prac domowych, a rodzice muszą często
namawiać lub wręcz błagać go
o wykonanie najprostszych
czynności. Zresztą bezskutecznie. W tej próbie sił
rodzice zwykle poddają się pierwsi
i sami wychodzą
wyrzucić śmieci,
podczas gdy
dzieci zamykają
się w swoich pokojach, żeby pograć
w gry komputerowe. Młodzież oczekuje, że ktoś poda im
kolację pod nos. Kolberg pod-

ZBYT WIELE
KONTROLI
Są rodzice, którzy nadmiernie
strofują swoje dzieci. Zatroskani
problemami często powtarzają
jak mantrę zdania typu „nie wolno ci tego robić”, „to mogę robić
tylko ja”. Takim zachowaniem
uniemożliwiają dziecku dojrzewanie. W wieku 18 lat nie będzie potrafiło ugotować sobie
ziemniaków, usmażyć jajecznicy,
poodkurzać, wyprać, ani odebrać dokumentów z urzędu
miasta. Mamy do czynienia
z zamianą ról. To dziecko prosi
rodzica o podanie wody na stół,
przyniesienie brakującego widelca. Niby nic wielkiego, powie
ktoś. Ale kiedy przychodzi do
nauki w szkole, ci sami rodzice
zaczynają podkopywać również
autorytet nauczycieli. Nauczyciele rzekomo nie rozumieją ich
dzieci, bo dzieci zawsze mają
przecież rację.
Przesadna troskliwość rodziców
rodzi się często z poczucia winy.
Rodzice stają się nadopiekuńczy
z obowiązku wobec swoich pociech, po czym często sami stają się narzędziem w rękach dzieci tyranów.

POKOLENIE
„NASTOLATKÓW”
Najpierw dzieci były rozpieszczane, bo dostawały w życiu
wszystko, co chciały. Teraz szukamy u nich przyzwolenia na
zrobienie czegokolwiek (a przecież kiedyś to dzieci czekały na
przyzwolenie rodziców). Niemal
obsesyjnie śledzimy każdy ich
krok. Dzieci z kolei zamiast dążyć do swojej niezależności,
chętnie przystają na życie pod
skrzydłami rodziców, pozostając
na etapie „dorosłego nastolatka”. Oczywiście, istnieją jakieś
obiektywne trudności. Życie generalnie jest ciężkie. Kryzys ekonomiczny nie ustępuje. Być może wystarczyłoby zmniejszyć
obciążenia podatkowe i koszty
pracy, żeby dzieci nareszcie wyfrunęły z gniazda. Chociaż przyzwolenie na nadmierną opiekuńczą postawę rodzicielską jest
zapewne kwestią kultury. W niektórych krajach uważa się bowiem, że młode pokolenie nie
powinno zbyt długo mieszkać
z rodzicami, bo to generuje problemy, w innych kulturach nato-

WYCHOWANIE DZIECKA

Sprawdzone zasady
• Wymagaj i pomagaj.
• Od syna nie wymagaj mniej niż od córki.
• Służ pomocą dziecku, kiedy jej potrzebuje,
ale pomagaj dopiero wtedy, kiedy samo
spróbowało rozwiązać problem i rzeczywiście
nie mogło sobie z nim poradzić.
• Nie bądź zbyt hojny, dzieci trzeba uczyć
wartości pieniądza.
• Nie pozwalaj dzieciom na niegrzeczne
zachowanie, od razu je przerywając.
• Nie krytykuj nigdy nauczycieli w obecności
dziecka. Powinieneś być ich sojusznikiem.
• Naucz dziecko przegrywać. Sport
i współzawodnictwo są ważne, ale
przegrywanie jest podstawową
umiejętnością dorosłości.
• Zachęcaj do podejmowania własnych
wyborów, rozwijania zainteresowań
i aspiracji, nawet jeśli ich nie podzielasz.
• Pamiętaj, że twój syn lub córka są już
pełnoletni i nie traktuj ich jak dzieci.
• Pozwól, żeby młodzi sami zarządzali swoim
czasem i energią. Nie przejmuj się, jeśli
czasem będą się nudzić.
• Naucz młodych ludzi wykonywania zadań
najlepiej jak tylko potrafią i wyrabiaj w nich
poczucie lojalności.

FOTOLIA

kreśla: „Zaraz po dziecięcych
imperatorach dynastii Ming oraz
delfinach królewskich w przedrewolucyjnej Francji nastolatki
w kulturze zachodu są najbardziej rozpuszczonym pokoleniem w historii ludzkości. Młodzież uważa, że do ich niezbywalnych praw należy posiadanie
Playstation, telefonu komórkowego, Ipoda i Ipada, markowych ubrań oraz wakacji spędzonych za granicą”. Większość
dzisiejszych rodzin składa się
z rodziców i jednego dziecka
oraz czterech dziadków wpatrzonych we wnuka lub wnuczkę jak w lusterko. To niespotykany jak dotąd w historii przypadek społeczno-kulturowy, zapowiadający niechybny upadek.
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miast podejście do tego tematu
jest wręcz odwrotne. Rodzice
nie chcą pogodzić się z wyborem własnej drogi życiowej
u dzieci. Ale młodzieży często
też brakuje odwagi do podejmowania ryzyka. W takich sytuacjach jednak nadopiekuńczy
rodzice nie potrafią im pomóc.
A przecież młodzież powinna
próbować nowych doświadczeń, popełniać błędy i zdobyć
się na pewien wysiłek. Doświadczenie jest ważnym elementem
życia i nie powinno go zabraknąć. Dzieci zbyt długo trzymane
pod kloszem mogą stać się
później niedojrzałymi dorosłymi.
Kiedy natrafią na trudności życiowe, spotka ich rozczarowanie
i ból, z którymi nie będą potrafili
sobie poradzić. Stąd już
tylko krok do ich wyparcia.
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NA PODSTAWIE „SZCZĘŚCIE JEST MOŻLIWE” ROBERTA ALBANESIEGO

Trudna sztuka wychowania
Na pewno trudno jest być rodzicem. Istnieje jednak prosta zasada
prowadząca do sukcesu: dać dziecku to, czego potrzebuje (nie mylić z:
czego chce.) Wielu rodziców uważa, że im się to udaje, ale z różnych
względów znaleźli się w impasie. W rzeczywistości jednak popełniają jeden
z dwóch zasadniczych błędów: albo źle zinterpretowali potrzeby dziecka
albo przeoczyli fakt, że potrzeby te się zmieniają.
Pierwszy błąd łatwo rozpoznać, dziecko bowiem samo zarzuca rodzicom, że
nie dostało od nich tego, czego potrzebowało. Rodzice jednak często mylą
własne potrzeby z dzieciństwa z potrzebami swoich dzieci. Dlatego dzieci
w odpowiedzi na swoje narzekania zwykle słyszą: „Robiłem wszystko dla
twojego dobra”. Świadczy to o zasadniczym braku umiejętności rozumienia
rzeczywistych potrzeb dziecka, działaniu według dawno przebrzmiałych
stereotypów lub wzorców nieadekwatnych do czasów współczesnych.
Jedną z częstych wariacji tego błędu jest mylenie potrzeb dziecka z tym,
o co dziecko prosi - „przecież zawsze dostawałeś ode mnie wszystko,
o co prosiłeś!”. Tak mówią zwykle rodzice zapracowani, którzy myślą, że
mogą zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka dobrami materialnymi.
Rodzice muszą być elastyczni, bo inaczej na pewnym etapie rozwoju
relacje pomiędzy nimi a dziećmi mogą się gwałtownie załamać, nawet
ulec całkowitemu zerwaniu. Dlaczego? To proste. Rozwiązania, które
sprawdzały się na pewnym etapie rozwoju dziecka, nie sprawdzają się
w innym, choć rodzice z uporem maniaka je stosują. Najlepszym
przykładem może być nadopiekuńcza mamusia. O ile troskliwość matczyna
w pierwszych latach życia dziecka jest nawet niezbędna, o tyle może
okazać się zgubna na etapie wieku pokwitania. Żeby zrozumieć potrzeby
dziecka, trzeba po prostu dobrze rozumieć świat. Kto nie rozumie świata,
innych ludzi oraz otoczenia, z całą pewnością nie zrozumie potrzeb
własnego dziecka. Jeśli nie rozumiemy samych siebie, trudno przyjdzie
nam zrozumieć naszych bliskich. Nadzieja, że miłość wszystko rozwiąże,
wydaje się nazbyt optymistyczna. Pamiętajmy, że podstawowym celem
edukacji jest przygotowanie dziecka do dorosłego życia; jeśli sami nie
potrafimy radzić sobie w życiu, jak przekażemy tę wiedzę młodszym?

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

RUBRYKI

Joanna Lasek

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

MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE
Nadeszła wielka chwila dla miłośników mody – firma H&M ogłosiła,
iż do współpracy udało jej się namówić jedną z najbardziej
docenianych ostatnio projektantek – Isabel Marant. Kolekcja ma się
pokazać w listopadzie w wybranych sklepach. Rzeczy Isabel Marant
są noszone przez najbardziej znane modelki, redaktorki pism
poświęconych modzie, blogerki i wszelkiego rodzaju celebrytki.
Ubrania nadają się na ulicę, mają rockowy sznyt (Marant uwielbia
spodnie rurki, frędzle oraz botki). Będzie to jedyna i niepowtarzalna
okazja, aby nabyć jej projekty w bardziej przystępnych cenach. H&M
co roku wybiera jednego projektanta, aby stworzył specjalnie dla ich
klientów linię, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W poprzednich
latach byli to między innymi: Donatella Versace, Martin Margiela, Nina
Ricci, Karl Lagerfeld.
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PRZYCIĄGNĄĆ
WZROK
Opuszczając problematykę przyziemną, wkraczamy
w strefę piękna. Rimmel chwali się, iż rzęsy
potraktowane nową maskarą „skandalicznie” przyciągają
uwagę. Ambasadorką tuszu została Georgia May Jagger,
która wygląda, jakby wcale nie potrzebowała makijażu.
Mascara Scandaleyes Lycra®Flex sprawia, że rzęsy są
wyjątkowo pogrubione, nie kruszy się i nie rozmazuje
(każda kobieta zna ten koszmar z autopsji). Formuła
zawiera technologię Lycra®, argininę, która jest
odpowiedzialna za nawilżenie i wzmocnienie rzęs oraz
pantenol, dzięki czemu stają się one lśniące i gładkie.
Szczoteczka została specjalnie zaprojektowana, aby
rozdzielać rzęsy i docierać do najmniejszego włoska.
Cena maskary to około 30 PLN.

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

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

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

RUBRYKI

Joanna Lasek

Na długie

jesienne wieczory
Niebanalna książka kucharska dla
nastolatków. Tym razem autorka (po
wcześniejszych „Ciastach, ciastkach
i ciasteczkach”) zajmuje się
tematyką przetworów. To nie tylko
zbiór fantastycznych przepisów na
ekologiczne dżemy, nalewki,
marynaty, konfitury, musy itd., ale
jednocześnie popis kunsztu
edytorskiego. Autorka jest młodą
utalentowaną ilustratorką, której
prace będą ozdobą każdej
biblioteczki. Ręcznie pisane teksty
są okraszone starymi zdjęciami
o tematyce kulinarnej. „Z działki,
z lasu…” to doskonały prezent dla
nastolatka interesującego się
gotowaniem.
Agata Królak: Z działki, z lasu
i takie tam. Wydawnictwo Dwie
Siostry. Warszawa 2013.

Na uroczych książkach Hugh
Loftinga wychowały się całe
pokolenia czytelników. Doktor
Dolittle i jego menażeria (kaczka
Dab-Dab, papuga Polinezja, świnka
Geb-Geb, pies Jip, sowa Tu-Tu)
przeżywają najbardziej niezwykłe
przygody. Tym razem udają się na
wyspę na Tajemniczym Jeziorze.
Zamieszkiwał tam prastary żółw,
który po trzęsieniu ziemi zaginął.
Doktor Dolittle i jego przyjaciele
udają się na niebezpieczną
wyprawę, aby uratować przyjaciela.
Po drodze czeka ich wiele
niespodzianek i niesamowitych
spotkań.
Hugh Lofting: Doktor Dolittle
I Tajemnicze Jezioro.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.
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Kolejny tom z serii „Mały Koneser”.
Utrzymana z klimacie science fiction
opowieść o wieży Eiffla, która
pewnego dnia zaczyna rozsiewać
nasiona po całym Paryżu. Na ulicach
zaczynają kiełkować malutkie
żelazne pręty, które całkowicie
dezorganizują życie mieszkańcom
Paryża. Kanwą opowiadania jest
obraz Wilhelma Sasnala, od którego
autorka wywodzi fabułę. Seria „Mały
Koneser” opiera się na
interpretacjach wybitnych dzieł

Dla alergików

i fanów zdrowej żywności

polskiego i światowego malarstwa.
Każdy tom opowiada jedną historię
nawiązującą do obrazu.
Tina Oziewicz: Pamiątka z Paryża.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2013.

Autorka, chcąc nie chcąc, posiadając
wybitnie alergiczne dzieci, musiała
zająć się tematem zdrowej żywności.
Od dobrych kilku lat stara się
wyeliminować ze swojej kuchni
wszelkiego rodzaju chemiczne
dodatki, które powodują alergie,
niestrawności, złe samopoczucie
i ogólne osłabienie organizmu. Mało
kto wie, ile chemii znajduje się
w zwykłym czekoladowym batonie,
który dajemy swoim pociechom.
Książka Julity Bator to znakomity
przewodnik dla osób, które chcą
świadomie i zdrowo się odżywiać.
Autorka stara się przypomnieć
czytelnikowi smaki, które poznał
w dzieciństwie – nieskażone
glutaminianem sodu i innymi
świństwami. „Zamień chemię” to także zbiór świetnych i łatwych
przepisów na dania sporządzone ze zdrowych składników.
Julita Bator: Zamień chemię na jedzenie. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2013.

Kolejne przygody

Reportaż

komisarza Popielskiego

w najlepszym wydaniu

Fani twórczości Marka Krajewskiego z niecierpliwością
oczekują każdej następnej książki autora. Na półki księgarń
trafiła właśnie kolejna powieść z cyklu poświęconemu
komisarzowi Edwardowi Popielskiemu. Krajewski obiecuje, iż
wróci jeszcze do postaci Eberhardta
Mocka, na razie jednak kontynuuje
opowieść o Popielskim, który po
wojnie opuszcza Lwów
i przeprowadza się do Wrocławia.
Akcja obejmuje długi okres czasowy
– zaczyna się w 1946, a kończy
w 2012 roku. Tym razem komisarz
musi rozwiązać zagadkę okrutnych
zbrodni na kobietach, w które
zamieszani są żołnierze Armii
Czerwonej. Jedno jest pewne –
Marek Krajewski pozostaje
z doskonałej kondycji pisarskiej.
Marek Krajewski: W otchłani
mroku. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2013.

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

RUBRYKI

Agnieszka Kudłacik, fot. Satiz Poland

Secondi piatti,

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

POLLO ALLA CACCIATORA
(KURCZAK PO MYŚLIWSKU)
• 1 kurczak średniej wielkości
• 2 cebule
• 4 marchewki
• 300-400 g pieczarek
• słoiczek czarnych
wydrylowanych oliwek
• oliwa z oliwek
• pomidory w puszcze, najlepiej już
przetarte
• sól, pieprz, liść laurowy
Kurczaka dzielimy na 8 cząstek.
Solimy, pieprzymy i obtaczamy
w mące. Następnie obsmażamy
na oliwie. W dużym rondlu
podsmażamy cebulę, dodajemy
pokrojoną na plasterki marchew,
oliwki i pieczarki. Te ostatnie kroimy
w cząstki. Lekko dusimy przez
chwilę razem z liściem laurowym
Następnie dodajemy pomidory.

Do tak przygotowanego sosu
wkładamy obsmażonego kurczaka.
Przyprawiamy solą i pieprzem. Sosu
musi być na tyle, aby mięso było
swobodnie w nim zanurzone. I teraz
nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko dusić wszystko na małym
ogniu przez co najmniej półtorej
godziny. Kurczak musi być po prostu
upieczony, a jarzyny miękkie.
Podajemy go razem z sosem.
Doskonale pasują frytki lub ryż.
POLLO ALLA DIAVOLA (KURCZAK
PO DIABELSKU, CZYLI NA OSTRO)
• 1 kurczak średniej wielkości
• sól, oliwa do smażenia
• mieszanka przypraw do mięs
Kurczaka należy umyć i osuszyć.
Kroimy go wzdłuż korpusu, ale nie
przecinamy do końca. Rozkładamy
na stole i rozbijamy delikatnie
tłuczkiem. Przygotowujemy
mieszankę przypraw, mieląc
w młynku:
• 20 g suszonego rozmarynu
• 4 liście laurowe
• 10 g suszonego majeranku
• 4 g ostrej papryczki
peperoncino
• 20 g czosnku granulowanego
• 20 g soli
• 4 g pieprzu
• 5 listków suszonej szałwii
• 5 g suszonego oregano
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Tak przygotowaną mieszanką
dokładnie nacieramy kurczaka.
Nadmiar przyprawy możemy
przechować na następny raz.
Jeśli chcemy, aby danie było
jeszcze bardziej pikantne, dajemy
więcej peperoncino.
Na dużej i odpowiednio wysokiej
patelni rozgrzewamy oliwę
i kładziemy kurczaka.
Należy na niego położyć
pokrywkę, którą odpowiednio
obciążamy. Kurczaka smażymy
przez 5 minut, obracamy i znów
obciążamy.
Tak postępujemy przez około
godzinę, do momentu kiedy mięso
będzie gotowe. Kurczaka
porcjujemy i podajemy z sałatą.

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
(ESKALOPKI PO RZYMSKU)
(dla 2 osób)
• 4 plastry cielęciny lub schabu
wyczyszczonego z błon i tłuszczu
• 4 plastry szynki włoskiej
• 4 listki świeżej szałwi
• mąka, sól, pieprz, oliwa lub masło
do smażenia
• białe wino
Mięso należy cienko rozbić
gładką stroną tłuczka. Położyć
plastry szynki i liście szałwi
na każdym plastrze i spiąć
wykałaczką. Następnie obtoczyć
w mące i obsmażyć z jednej strony.
Posolić i popieprzyć do smaku.
Obrócić i podlać winem. Czas
smażenia nie powinien być długi,
maksimum 10 minut i gotowe!
Można podawać je również z sosem
grzybowym, który przygotowujemy
jednocześnie z mięsem.

SCALOPPINE AL LIMONE
(ESKALOPKI W SOSIE CYTRYNOWYM)
(dla 2 osób)
• 4 plastry cielęciny lub schabu
przygotowanego jak na saltimbocca
• sok z jednej cytryny i kilka jej
plasterków
• mąka, sól, pieprz, oliwa lub masło
do smażenia
• białe wino
Mięso obtaczamy w mące
i obsmażamy na oliwie. Solimy
i pieprzymy. Po odwróceniu na drugą
stronę podlewamy winem
i wyciskamy sok z cytryny. Dodajemy
również plasterki cytryny. Dusimy
przez chwilę. Podajemy razem
z powstałym w wyniku smażenia
sosem. Do dania pasują frytki lub ryż.
SCALOPPINE ALLA PIZZAIOLA
(ESKALOPKI „ALLA PIZZAIOLA”)
(dla 2 osób)
• 4 plastry cielęciny lub schabu
przygotowanego jak wyżej
• pomidory w puszce najlepiej
przetarte lub jeszcze lepiej już
przygotowany wcześniej sos
pomidorowy
• czarne oliwki
• sól, pieprz, oregano
• białe wino
• oliwa do smażenia
Mięso przygotowujemy jak
w poprzednich przepisach.

Obsmażamy z obu stron,
przyprawiając jednocześnie solą
i pieprzem. Po chwili wkładamy je
do sosu pomidorowego, w którym już
znajdują się pokrojone oliwki
i oregano. Dusimy tylko przez chwilę,
jeśli sos był wcześniej przygotowany.
Oczywiście można przepisy mnożyć
w nieskończoność. Pominęłam
przecież dania z baraniny, jagnięciny.
Wymagają one jednak więcej czasu.
Wszystkie dania dobrze komponują
się z frytkami, ziemniakami pure
i ryżem. Oczywiście jak najbardziej
wskazane jest podanie sałaty
skropionej jedynie dobrej jakości
oliwą i ewentualnie octem
balsamicznym. Mam nadzieję,
przepisy przypadną Państwu
do gustu. Smacznego!!!

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

Romagna Mia to tradycyjna
gastronomia włoska na wynos:
pizza na kawałki, piadine,
cassoni, lasagne, cannelloni,
ravioli, tagliatelle.
ROMAGNA MIA
ul. Bohaterów Warszawy 22
43-300 Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY
1.2 LOUNGE
0.9 TwinAir S&S LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF 4x4

WYMIARY (cm)
365/164/156

PLN
32.470
40.970
36.720
43.520
56.270

500
RABAT 15%*
1.2 POP
1.2 COLOR THERAPY
1.2 LOUNGE
0.9 SGE S&S LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE
1.4 16v LOUNGE
1.2 SPORT
1.4 16v SPORT

poj.
1242
1248
1242
875
1248

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5
75 159 4,7 4/5

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
37.613
41.438
44.413
49.513
53.763
51.213
45.263
52.063

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

poj. KM km/h
1242 69 160
1242 69 160
1242 69 160
875 85 173
1248 95 180
1368 100 182
1242 69 160
1368 100 182

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
3,9
6,1
5,1
6,1

4
4
4
4
4
4
4
4

500L
RABAT 10%
1.4 16v POP
1.4 16v POP STAR
0.9 8v TwinAir POP STAR
1.3 Multijet 16v POP STAR
1.3 Multijet 16v POP STAR DUALOGIC
1.6 Multijet 16v POP STAR
1.4 16v EASY
0.9 8v TwinAir EASY
1.3 Multijet 16v EASY
1.3 Multijet 16v EASY DUALOGIC
1.6 Multijet 16v EASY
1.4 16v LOUNGE
0.9 8v TwinAir LOUNGE
1.3 Multijet 16v LOUNGE
1.3 Multijet 16v LOUNGE DUALOGIC
1.6 Multijet 16v LOUNGE

0.9 TwinAir
1.4 16v
1.3 Multijet
1.3 Multijet MTA
1.6 Multijet

RABAT 15%*
1.2 LOUNGE
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE

WYMIARY (cm)
355/163/149

PLN
53.763
63.113

poj.
1242
1248

PLN
50.400
55.800
59.400
64.800
68.400
70.200
55.800
59.400
64.800
68.400
70.200
62.100
65.700
71.100
74.700
76.500

500L Trekking
RABAT 10%

500C

WYMIARY (cm)
415/178/167

PLN
66.591
62.991
71.991
75.591
77.391

poj.
1368
1368
875
1248
1248
1598
1368
875
1248
1248
1598
1368
875
1248
1248
1598

KM
95
95
105
85
85
105
95
105
85
85
105
95
105
85
85
105

km/h
178
178
180
165
164
181
178
180
165
164
181
178
180
165
164
181

WYMIARY (cm)
427/180/167

poj. KM km/h
875 105 173
1368 95 165
1248 85 160
1248 85 158
1598 105 175

BAGAŻNIK
343 LITRY

l/100km miejsca

6,2
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
6,4
4,3
4,2
4,7

5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 160 5,1
4
95 18O 3,9
4

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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500L Living
RABAT 10%
0.9 8v TwinAir POP STAR
1.6 Multijet II 16v POP STAR
1.6 Multijet II 16v POP STAR
0.9 8v TwinAir LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE
1.6 Multijet II 16v LOUNGE

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
62.100
72.900
74.700
68.400
79.200
81.000

poj.
875
1598
1598
875
1598
1598

KM
105
105
120
105
105
120

km/h
180
181
189
180
181
189

BAGAŻNIK
168/638 L

l/100km miejsca

4,8
4,5
4,8
4,8
4,5
4,8

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
chody z r
ocznika
20

12

Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v POP
1.6 Multijet 16v POP
1.4 16v EASY
1.4 T-Jet 16v EASY
1.4 MultiAir 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC
1.4 T-Jet 16v STREET
1.6 Multijet 16v STREET

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
46.742
56.942
50.992
56.092
61.192
61.192
62.042
66.292
64.592
70.542

Punto 2013 Seria 7
RABAT 15%*
1.2 EASY 3D
1.4 EASY 3D
1.4 MultiAir 16v EASY 3D
1.3 Multijet 16v EASY 3D
1.2 EASY 5D
1.4 EASY 5D
1.4 EASY DUALOGIC 5D
1.4 MultiAir 16v EASY 5D
1.3 Multijet 16v EASY 5D
0.9 8v EASY 5D

PLN
33.992
35.870
41.820
42.670
35.445
37.145
41.395
43.095
43.945
41.395

poj.
1368
1598
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598

KM
90
105
90
120
140
105
120
120
120
120

km/h
179
187
179
197
204
187
195
195
197
195

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,4
6,3
6,3
5,7
4,4
4,7
4,6
6,3
4,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1242 69 156 5,4/5,2 5
1368 77 165
5,7 5
1368 105 185
5,7 5
1248 75 165 4,2/4,1 5
1242 69 156 5,4/5,2 5
1368 77 165
5,7 5
1368 77 165
5,4 5
1368 105 185
5,7 5
1248 75 165 4,2/4,1 5
875 85 172
4,2 5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16v
DYNAMIC 1.4 16v
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v NAT. POWER
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v DUALOGIC
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v
EMOTION 1.6 Multijet 16v
EMOTION 2.0 Multijet 16v
EMOTION 1.4 T-Jet 16v

WYMIARY (cm)
425/172/182

PLN
50.320
53.933
64.388
72.633
67.788
63.538
58.608
68.638
72.888
62.858

Freemont

poj.
1368
1368
1598
1368
1598
1598
1368
1598
1956
1368

KM
95
95
105
120
90
90
120
105
135
120

km/h
161
161
164
172
158
158
172
164
179
172

WYMIARY (cm)
489/188/169

RABAT 15%*

PLN
URBAN 2.4 16v 4x2 AUT
93628
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 AUT
110628
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2
104678
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 114878
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 110628
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT
116578
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 120828

poj.
2360
3605
1956
1956
1956
3605
1956

KM
170
280
170
170
170
280
170

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

l/100km miejsca

7,2
7,2
5,2
7,5
5,0
5,2
7,4
5,2
5,7
7,4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h
190
206
195
184
195
206
184

l/100km miejsca

9,9
11,3
6,4
7,3
6,4
11,3
7,3

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

 – wersja ze Start&Stop

Sedici
RABAT 15%*

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE
1.4 DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v DYNAMIC
1.3 Multijet 16v TREKKING

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
40.792
45.892
53.720
55.420
58.820

poj.
1360
1360
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
73 155 6,6
5
73 155 6,6
5
75 155 4,5/4,1 5
95 170 4,1
5
95 170 4,1
5

1.6 16v DYNAMIC 4x4
1.6 16v EMOTION 4x2
1.6 16v EMOTION 4x4

WYMIARY (cm)
412/176/162

PLN
54.613
53.763
61.413

poj. KM km/h
1586 120 175
1586 120 185
1586 120 175

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

6,5
6,2
6,5

5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8v S&S SILVER
1.2 8v S&S ELEFANTINO
1.2 8v S&S MOMO
0.9 S&S MOMO
1.2 8v S&S BLACK&RED
0.9 S&S BLACK&RED
0.9 S&S MTA BLACK&RED
1.2 8v S&S GOLD
0.9 S&S GOLD
1.3 JTD S&S GOLD
0.9 S&S MTA GOLD
1.2 8v S&S PLATINUM
0.9 S&S PLATINUM
1.3 JTD S&S PLATINUM
0.9 S&S MTA PLATINUM

Thema
RABAT 15%*
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
37.494
37.494
42.084
46.334
38.344
42.594
45.994
42.084
46.334
51.434
49.734
47.184
51.434
56.534
54.834

poj.
1242
1242
1242
875
1242
875
875
1242
875
1248
875
1242
875
1248
875

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 163 5,1
5
69 163 5,1
5
69 163 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRY

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
193.970 3604 286 240 9,8
5

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

Delta
1.4 Turbojet E5 16v SILVER
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER
1.6 Multijet 16v E5 SILVER
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 S BY MOMO
1.8 Turbojet SPORTRONIC16vE5 PLATINUM
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 PLATINUM

WYMIARY (cm)
452/179/150

65.442
69.692
73.942
74.792
77.767
82.442
107.942
102.842

Voyager
RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER
3.6 AT6 SILVER
2.8 AT6 GOLD
3.6 AT6 GOLD
2.8 AT6 PLATINUM
3.6 AT6 PLATINUM

1368
1368
1598
1368
1598
1910
1742
1910

120
140
120
140
120
190
200
190

195
203
194
203
194
222
230
222

WYMIARY (cm)
521/199/175

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
169.915
158.015

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

KM
178
283
178
283
178
283

km/h
193
209
193
209
193
209

BAGAŻNIK
380/465 L

6,3
5,7
4,7
5,7
4,7
5,7
7,8
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
934 LITRY

l/100km miejsca

7,9
10,8
7,9
10,8
7,9
10,8

7
7
7
7
7
7

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
chody z r
ocznika
20

12

MiTo
RABAT 15%*
1.4 8v DISTINCTIVE
0.9 TwinAir DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE1)
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v QUADRIFOGLIO VERDE

WYMIARY (cm)
406/172/145

PLN
53.465
59.415
55.165
61.965
68.765
63.665
75.565

poj.
1368
875
1368
1368
1368
1248
1368

KM
78
105
105
135
135
85
170

km/h
165
184
187
207
207
174
219

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
5,7
5,6
5,5
3,5
6,0

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

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

Compass MY2014
RABAT 15%*
NORTH 2.0L A6 4x2
LIMITED 2.0L A6 4x2

PLN
83.215
90.015

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓW

poj. KM km/h l/100km miejsca
1998 156 185 8,3
5
1998 156 185 8,3
5

Giulietta
RABAT 15%*
1.4 TB 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE
1.4 TB 16v DISTINCTIVE2)
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE2)
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE2)
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE2)
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE2)

WYMIARY (cm)
435/180/147

PLN
68.765
73.865
80.665
82.365
78.115
84.915
86.615
93.415
92.990
67.065
72.165
78.965
82.365
92.990

Wrangler MY2013
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
SAHARA V6 3.6 A5
RUBICON 2.8 CRD A5

PLN
121.040
133.705
133.705
146.285

poj.
1368
1368
1368
1956
1368
1368
1956
1956
1742
1368
1368
1368
1956
1742

KM
120
170
170
150
170
170
170
170
235
120
170
170
170
235

km/h
195
218
218
210
218
218
218
220
242
195
218
218
218
242

WYMIARY (cm)
422/187/183

poj.
2777
2777
3605
2777

KM
200
200
284
200

km/h
172
172
180
169

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
5,7
5,1
4,2
5,7
5,1
4,7
4,4
7,6
6,4
5,7
5,1
4,7
7,6

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
142 LITRY

l/100km miejsca

8,1
8,1
11,2
8,6

4
4
4
4

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

Wrangler Unlimited MY2013
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5
SAHARA 2.8 CRD A5
SAHARA V6 3.6 A5
RUBICON 2.8 CRD A5

PLN
134.640
147.305
147.305
159.885

poj.
2777
2777
3605
2777

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
475/188/183 498 LITRÓW

KM
200
200
284
200

km/h
169
169
180
169

l/100km miejsca

8,8
8,8
11,4
8,8

5
5
5
5
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LUDZIE
FIAT TO MY

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

POCZTA

Młode pokolenie

.
Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

Tęczowe WCM
Każda impreza organizowana przez Fiata jest
profesjonalnie przygotowana. Będąc jednak
pracownikiem bielskiego zakładu jestem
nauczona myśleć według zasad WCM-u.
Szkolenia, programy, tworzenie Kaizenów,
analiza przyczyn i skutków, poszukiwanie
nowych rozwiązań – to wszystko pozwala mi
również w swoim życiu ulepszać otoczenie.
Będąc na Dniu Rodzinnym zauważyłam, że
młode mamy karmiące swoje pociechy
w sposób naturalny, skrępowane chowały się
Dzieci są bardzo spostrzegawcze i bardzo
chętnie z uwagą przysłuchują się historiom
opowiadanym przez dorosłych. W domu
w czasie rozmów o pracy zadają dużo pytań,
czym się zajmujemy oraz jak wygląda nasza
praca. Są ciekawe i chłonne wiedzy,
a otrzymywane odpowiedzi podsycane przez
ich wybujałą wyobraźnię powodują, że
marzą, by na własne oczy ujrzeć miejsca
pracy swoich rodziców. Taką możliwość daje
Dzień Rodzinny. Dzieci czekają na ten dzień
niemal jak na Boże Narodzenie, a poranek
obfituje w nie mniejsze stany euforii. Kiedy
w końcu mają okazję zobaczyć miejsce
pracy, usiąść za biurkiem to krzyczą
w zachwycie: „Mamo, tato! Jak dorosnę też
chcę tak pracować!”. Czas zdaje się płynąć
tak szybko, że już możemy przygotowywać
młode pokolenie do pracy na nasze miejsca.
Joanna Wojtowicz, Lucyna Hendzel,
Paulina Płoskonka, Fiat Services

Opowiadanie

o zakładzie

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

66

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

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

stan na 30 wrzeÊnia 2013 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

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

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

produkcja części samochodowych
– zawieszenia
handel częściami zamiennymi
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

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

administracja księgowa,
personalna i płace

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
15. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

