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PRODUKT
NOWE DUCATO

hi-tech
Ducato

Tech no lo gia jest mo to rem ewo lu cji, en zy mem,
któ ry zmie nia na sze przy zwy cza je nia, nasz
spo sób na ży cie i pra cę. Po stęp jest jed nak

nie tyl ko za słu gą na ukow ców i in ży nie rów, ale rów -
nież tych, któ rzy cięż ko pra cu ją. No we Du ca to jest
prze zna czo ne wła śnie dla tych, któ rzy od po jaz du
użyt ko we go wy ma ga ją więk szej wy daj no ści oraz
war to ści”. Tak Hen rik Sta rup, od po wie dzial ny za
mar kę Fiat Pro fes sio nal, za pre zen to wał mię dzy na -
ro do wej pra sie szó stą ge ne ra cję no we go Fia ta Du -
ca to. To sa mo chód, któ ry po wstał dzię ki spo rym
na kła dom w ba da nia, tech no lo gie i lu dzi. Licz by
mó wią sa me za sie bie: 6600 osób za an ga żo wa -
nych w pra cę nad mo de lem i 10,5 mln ki lo me trów
prze by tych w bar dzo trud nych wa run kach kli ma -
tycz nych i dro go wych, by prze te sto wać go pod
wzglę dem wy trzy ma ło ści i nie za wod no ści. Nie bez
po wo du Du ca to, naj le piej sprze da ją cy się mo del
mar ki Fiat Pro fes sio nal, bę dzie sta no wił pod sta wę
stra te gii roz wo ju gru py Fiat Chry sler Au to mo bi les
w sek to rze lek kich po jaz dów użyt ko wych.

No wy mo del opra co wa no w opar ciu o trzy
głów ne wy tycz ne: wy trzy ma łość i nie za -
wod ność, wy daj ność i ni skie kosz ty eks -
plo ata cji oraz nie zwy kle za awan so wa ne
wy po sa że nie tech no lo gicz ne. Po ja wi ło
się też wie le no wo ści. Za cznij my od
de si gnu. Ales san dro Si lva, od po wie -
dzial ny za styl, wy ja śnia: „Pierw sze
po jaz dy użyt ko we wy glą da ły jak
zwy czaj ne sa mo cho dy, by ły po pro -
stu dłuż sze i bar dziej po jem ne.
Z cza sem wy mo gi wy mu si ły zmia nę
for my na ko rzyść więk szej ela stycz -
no ści i opty mal nej re la cji dłu go ści do
ła dow no ści. Przy re ali za cji no we go
Du ca to wy zna czy li śmy so bie trzy ce le: roz -
wi nąć kon cep cję so lid no ści, wzbo ga cić ją o dy -
na mizm i cha rak ter, za cho wać bez więk szych
zmian wy gląd i prze zna cze nie sa mo cho du, czy li
wszyst kie te za le ty, któ re przy czy ni ły się – przez
po nad trzy dzie ści lat – do suk ce su mo de lu”.

„
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Carola
Popaiz

Debiutuje szósta generacja bestsellerowego
modelu marki Fiat Professional. Teraz jest
jeszcze bardziej wytrzymały, niezawodny,
wydajny, a przede wszystkim
zaawansowany technologicznie.
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in ne przed mio ty. Nie za po mnia no rów nież o por cie
USB i wej ściu AUX. Opcjo nal nie do stęp ny jest po -
jem ny scho wek, w któ rym zmie ścić moż na na wet
lap top o prze kąt nej 15". No wy mo del Du ca to ofe -
ru je trzy wer sje wy po sa że nia – Clas sic, Tech no
i Lo un ge – o ro sną cym po zio mie wy ra fi no wa nia
i ele gan cji, wzbo ga co ne o sie dze nia po kry te nie -
pla mią cym się ma te ria łem ta pi cer ki. 
No wy Fiat Du ca to za chwy ca wy glą dem, jest wy -
trzy ma ły i oszczęd ny. Ofe ru je kom fort użyt ko wa nia
i moż li wość sze ro kie go za sto so wa nia, któ rych jest
te raz znacz nie wię cej niż wcze śniej, i któ re wy ma -
ga ją od nie go jesz cze więk szej so lid no ści i nie za -
wod no ści. „Uzy ska li śmy jesz cze wyż szy po ziom
w tym za kre sie – wy ja śnia Lu ca Ma ren go, od po -
wie dzial ny za pro jekt. – Dla te go w nad wo ziu
i drzwiach po ja wi ły się spe cjal ne wzmoc nie nia, za -
sto so wa no no we ukła dy ha mul co we, by ogra ni -
czyć ich zu ży cie, zwięk szyć kom fort i zmniej szyć
ha łas; no we są też kloc ki ha mul co we, tar cze i si -
łow ni ki wspo ma ga ją ce. W za wie sze niach przed -
nich prze pro jek to wa li śmy mo co wa nie gór ne i do -
da li śmy no we uszczel ki, by za po biec prze cie ko wi
wo dy. W sil ni ku 2.3 l wpro wa dzo no no wy si łow nik
hy drau licz ny, a w jed no st ce trzy li tro wej ogra ni czo -
no prze ło że nia skrzy ni bie gów, by zmi ni ma li zo wać
si ły prze no szo ne na sprzę gło i zwięk szyć osią gi
w przy pad ku bar dziej uciąż li wych za sto so wań”. 
Przy pro jek to wa niu no we go Du ca to naj więk szą
wa gę – zgod nie z po trze ba mi klien tów – przy wią -
zy wa no do wy daj no ści i kosz tów eks plo ata cji.
Dzię ki za sto so wa niu no wych ma te ria łów i kom po -
nen tów uda ło się zre du ko wać
ma sę po jaz du (o 20 kg

Przód, cha rak te ry zu ją cy się so lid ny mi słup ka mi
i „mu sku lar ną” pokrywą ko mo ry sil ni ka, w któ rą
wkom po no wa na jest osło na chłod ni cy, spra wia, że
Du ca to jest sa mo cho dem ła two roz po zna wal nym.
Do dat ko wo ist nie je moż li wość sper so na li zo wa nia
go dwo ma ko lo ra mi: Chro me Sha dow lub Pia no
Black. Cie ka wym pod kre śle niem de si gnu jest tak -
że dol na pły ta ochron na i no we re flek to ry z wbu -
do wa ny mi świa tła mi do jaz dy dzien nej (na za mó -
wie nie w tech no lo gii LED). W pro jek cie no wej po -
kry wy ko mo ry sil ni ka po pra wio no ja kość,
zwięk szo no trwa łość i ła twość wy ko ny wa nia na -
praw dzię ki, mię dzy in ny mi, ła twiej sze mu do stę po -
wi do niej. W ce lu zmniej sze nia zu ży cia pa li wa za -
pew nio no ae ro dy na mi kę po dob ną do tej, ja ką
zwy kle ma ją sa mo cho dy oso bo we (współ czyn nik
opo ru ae ro dy na micz ne go 0,31, czy li na po zio mie
śred niej kla sy se da na). No we tyl ne lam py ze spo -
lo ne, przy po mi na ją ce kształ tem li te rę „L”, za pew -
nia ją lep szą wi docz ność na bo ki oraz dłuż szą
trwa łość lamp dzię ki tech no lo gii Pul se With Mo du -
la tion. So lid ny i wy róż nia ją cy się wy gląd za cho wa -
ła rów nież nie zwy kle funk cjo nal na ka bi na, a du że
po wierzch nie szyb za pew nia ją więk szą ilość świa -
tła i jed no cze śnie do brą wi docz ność na ze wnątrz.
No wo ści nie bra ku je rów nież we wnę trzu po jaz du.
Na de sce roz dziel czej znaj du je się znacz nie więk -
sza licz ba in te li gent nych roz wią zań, któ re uła twia ją
ży cie za kie row ni cą. Przy kła dem mo że być wy jąt -
ko wy wie lo funk cyj ny uchwyt do urzą dzeń mo bil -
nych (ta kich jak smart fon, ta blet itp.), ale też do
zwy kłych no tat ni ków. Ko lej ną no wo ścią jest
uchwyt na kub ki wbu do wa ny w kon so lę środ ko wą,
w któ rym miesz czą się dwie bu tel ki 0.75 l, a tak że



Deska
rozdzielcza
nowego Ducato
dysponuje
jeszcze większą
liczbą
inteligentnych
rozwiązań, które
ułatwiają życie
za kierownicą.
Poniżej różne
wersje nowego
modelu: handel,
transport osób
i baza pod
zabudowę
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w wer sjach pod wo zia
do za bu do wy), po mi -
mo wzro stu cię ża ru
wy ni ka ją ce go ze
wzmoc nień nad wo zia.
Dzię ki tyl nym za wie -
sze niom wy ko na nym
z kom po zy tów (no we
Du ca to jest je dy nym
sa mo cho dem w swo jej
kla sie, któ ry ofe ru je ta -
kie roz wią za nie), zy ska -
no po nad to do dat ko -
we zmniej sze nie ma sy o 15 ki lo gra mów, co ko -
rzyst nie prze ło ży ło się na ogra ni cze nie ma sy
nie re so ro wa nej. Niż sza ma sa z ko lei ozna cza nie
tyl ko więk szą ła dow ność użyt ko wą, ale też więk -
szą wy daj ność i niż sze emi sje CO2, nie za leż nie od
sil ni ka. „Aby ogra ni czyć o dzie sięć pro cent emi sje
i zu ży cie pa li wa – do dał Ma ren go – no wy mo del
Du ca to wy po sa żo no w eko lo gicz ne roz wią za nia,
ta kie jak opo ny o ni skim opo rze to cze nia, olej o ni -
skiej lep ko ści i pier ście nie tło ko we o ni skim współ -
czyn ni ku tar cia”.
Fiat Pro fes sio nal w przy pad ku no we go Du ca to po -
twier dza rów nież stra te gię „One mis sion, one en -
gi ne”, któ ra jest sy no ni mem wy daj no ści. Ide al nym
przy kła dem do wn si zin gu jest sil nik 2.0 Mul ti Jet
o mo cy 115 KM i mak sy mal nym mo men cie ob ro -
to wym na po zio mie 280 Nm (skrzy nia pię cio bie go -
wa), któ ry jest eko no micz ny, a jed no cze śnie za -
pew nia do sko na łe osią gi, przede wszyst kim w ru -

chu miej skim. In ną pro po zy cją w ga mie

sil ni ków jest 2.3 Mul ti Jet 130 KM z mo mentem
mak sy mal nym 320 Nm (skrzy nia sze ścio bie go wa),
któ ry świet nie spraw dza się w przy pad ku użyt ko -
wa nia mie sza ne go, mię dzy in ny mi dzię ki wy so kie -
mu mo men to wi ob ro to we mu do stęp ne mu już 
przy ni skich ob ro tach. War to pod kre ślić, że 
w spe cjal nej wer sji ECO – au to ma tycz nie ogra ni -
czo nej do 90 km/h pręd ko ści mak sy mal nej – osią -
ga ne war to ści są za ska ku ją ce: 153 g/km CO2
i 5,8 l/100 km zu ży cia pa li wa w cy klu mie sza nym.
Trze cią jednostką w ga mie jest silnik 2.3 Mul ti Jet
ge ne ru ją cy moc 150 KM i mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy 350 Nm (skrzy nia sze ścio bie go wa), 
naj lep szy w swo jej kla sie pod wzglę dem re la cji ni -
skie go zu ży cia pa li wa do wy so kich osią gów,
w po łą cze niu z ogra ni czo ną ma są – świet nie więc
na da ją cy się do wy ma ga ją cych za sto so wań. 
Naj moc niej szy sil nik do wy bo ru to 3.0 Mul ti Jet
180 KM i 400 Nm mak sy mal ne go mo men tu
(skrzy nia sze ścio bie go wa), któ ry po tra fi za spo ko ić
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po trze by za rów no kie row ców za wo do wych ce nią -
cych so bie wy so ką moc, mo ment i przy spie sze -
nie, jak i firm wy ko nu ją cych za bu do wy, zwłasz cza
te cięż kie, np. du żych roz mia rów cam per. Wkrót -
ce do stęp ny bę dzie tak że sil nik trzy li tro wy o po -
dwój nym za si la niu (me tan/ben zy na) Na tu ral Po wer
(Eu ro 6), o mo cy 140 KM i mak sy mal nym mo men -
cie ob ro to wym wy no szą cym 350 Nm.
Do dat ko we mu ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa w no -
wym Du ca to z sil ni kiem 2.3 l lub 3.0 l sprzy ja
zauto ma ty zo wa na skrzy nia bie gów Com fort -ma tic,
któ ra za pew nia aż o 5 pro cent niż sze spa la nie
i wyż szy kom fort po dró żo wa nia. Bar dziej eko no -
micz ną jaz dę umoż li wia rów nież sys tem Start&
Stop, któ ry re du ku je zu ży cie pa li wa aż o 15 pro -
cent w przy pad ku jaz dy miej skiej (do stęp ny jest
w po łą cze niu z sil ni ka mi 2.3 Mul ti Jet 130 i 150 KM)
oraz wskaź nik zmia ny bie gów (Ge ar Shift In di ca -
tor), po ma ga ją cy zop ty ma li zo wać styl pro wa dze nia
po przez su ge ro wa nie mo men tu zmia ny bie gu.
Awan gar do wa tech no lo gia po ja wi ła się rów nież
w przy pad ku urzą dzeń za pew nia ją cych bez pie -
czeń stwo, któ re wspo ma ga ją jaz dę i za pew nia ją
roz ryw kę pod czas po dró ży. Wszyst kie wer sje wy -
po sa żo ne są se ryj nie w elek tro nicz ny sys tem kon -
tro li sta bil no ści (ESC), w po łą cze niu z sys te mem
kon tro li ła dun ku (LAC), funk cją Hill Hol der, sys te -
mem za po bie ga ją cym po śli zgom (ASR) i elek tro -
nicz nym wspo ma ga niem ha mo wa nia awa ryj ne go
(EBA). Wy ko ny wa nie ma new rów w wer sjach sil ni -
ko wych Mul ti Jet 2.3 i 3.0 uła twia ofe ro wa ne se ryj -
nie wspo ma ga nie kie row ni cy Se rvo tro nic oraz
dostępne na za mó wie nie do dat ko we sys te my

wspo ma ga nia jaz dy, między innymi Trac tion+
(wraz z asy sten tem zjaz du ze wznie sie nia Hill
Descent Con trol), sys te mem ostrze ga nia przed
prze kra cza niem pa sa ru chu i sys te mem roz po zna -
wa nia zna ków dro go wych. 
Je śli cho dzi o sys te my in for ma cyj no -roz ryw ko we,
no wy mo del pro po nu je sze ro ką ga mę ra dio od twa -
rza czy z tech no lo gią Blu eto oth i od twa rza czem
MP3. Po nad to do stęp ny jest sys tem Ucon nect
z ko lo ro wym ekra nem do ty ko wym o prze kąt nej
5 ca li, na któ rym moż na rów nież wy świe tlać ob raz
z ka me ry co fa nia i wbu do wa nej na wi ga cji. Wszyst -
kie od bior ni ki ra dio we, oprócz tra dy cyj ne go tu ne -
ra ana lo go we go, mo gą być wy po sa żo ne do dat ko -
wo w ra dio cy fro we  (DAB). No wy mo del Du ca to
mar ki Fiat Pro fes sio nal ofe ru je naj szer szą na ryn -
ku ga mę po jaz dów o na pę dzie na przed nie ko ła:
dzię ki kom bi na cji róż nych roz wią zań nad wo zi, sil -
ni ków i me cha ni ki ist nie je nie mal 10000 wa rian tów
po jaz dów do staw czych, mi ni bu sów do trans por tu
osób i pod wo zi do za bu do wy. W przy pad ku wer -
sji fur gon do wy bo ru jest osiem róż nych po jem no -
ści, od 8 do 17 me trów sze ścien nych, 4 dłu go ści
i 3 róż ne wy so ko ści. Sześć dłu go ści ofe ro wa nych
jest w wer sji z ka bi ną do za bu do wy i do sa mych
pod wo zi bez ka bi ny. Po nad to sa mo chód wy róż nia
się naj wyż szą do pusz czal ną ma są cał ko wi tą w ca -
łej ka te go rii po jaz dów wy po sa żo nych w tyl ną oś
z po je dyn czy mi ko ła mi (za miast bliź nia czych) – na -
wet 4,4 to ny w wer sjach cam per i 4,25 to ny
w przy pad ku od mia ny Ma xi – oraz naj wyż szym
do pusz czal nym ob cią że niem na oś przed nią (na -
wet 2100 kg) i tyl ną (pod wyż szo ne do 2500 kg),
a tak że re kor do wą ła dow no ścią użyt ko wą (do 2,1
to ny w wer sji fur gon). No we Du ca to bę dzie też do -
stęp ne ja ko trój stron na wy wrot ka i fur gon z po -
dwój ną, sied mio miej sco wą ka bi ną, z no wy mi
opcja mi, jak sta ły lub wy pi na ny hak ho low ni czy
i uła twia ją cy za ła du nek sto pień wej ścio wy, któ ry
do dat ko wo zmniej szy wy so kość pro gu za ła dun ko -
we go, i tak bę dą cy już na szczy cie kla sy fi ka cji
w tej ka te go rii sa mo cho dów.
Du ca to po now nie za mie rza po twier dzić swą po zy -
cję li de ra w seg men cie cam pe rów: trzech na czte -
rech eu ro pej skich klien tów wy bie ra wła śnie ten
mo del do po dró ży. Na le ży w tym przy pad ku pod -
kre ślić no we i eks klu zyw ne ele men ty wy po sa że -
nia, m. in. ob ro to wy fo tel Cap ta in Cha ir, któ ry po -
pra wia kom fort jaz dy i ide al nie pa su je do sty lu
cam pe ra, no we wzmoc nio ne za wie sze nie oraz
spe cja li stycz ne wer sje pod wo zia z ka bi ną i pod -
wo zia z sa mym sil ni kiem, któ re po zwa la ją na
utwo rze nie 800 wa rian tów ra my tyl nej, a tym 
sa mym uzy ska nie mak sy mal nych moż li wo ści do -
sto so wa nia sa mo cho du do po trzeb klien ta przez
fir my pro du ku ją ce cam pe ry. 

W przypadku
nowego Ducato

zdecydowano
zachować

główne cechy
stylu, czyli
nadwozie
z dwoma
wyraźnie

zarysowanymi
bryłami,

ale o mniej
geometrycznym

i bardziej
nowoczesnym

ich podziale
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Tech no lo gia, efek tyw ność,
war tość – to klu czo we ha -
sła Fia ta Pro fes sio nal do ty -

czą ce no we go Du ca to. Sa mo -
chód do stęp ny jest w 4 dłu go -
ściach i 3 wy so ko ściach dla
fur go nów oraz 6 dłu go ściach
pod wo zia pod za bu do wę. Po za
tym na pol skim ryn ku ga ma no -
we go Du ca to wzbo ga ci się
o no we wer sje wy wrot ki trój -
stron nej na pod wo ziach ka bi na
i po dwój na ka bi na i sied mio oso -
bo wej bry ga dów ki w wer sji L3,
a tak że o no we wy po sa że nie
opcjo nal ne, m. in. sta ły lub wy pi -
na ny hak ho low ni czy oraz sto -

pień wej ścio wy, uła twia ją cy za ła -
du nek przez ob ni że nie pro gu.
Pod ko niec ro ku Du ca to do stęp -
ne bę dzie z no wym roz sta wem
osi (4300 mm). 
No wy mo del ma no wo cze sny,
ele ganc ki wy gląd, któ ry zo stał
pod po rząd ko wa ny funk cjo nal -
no ści. Przed ni spoj ler w ko lo rze
srebr nym skła da się te raz
z czte rech czę ści, któ re moż na
od dziel nie wy mon to wać, by
szyb ciej i ta niej móc na pra wić
au to po ewen tu al nej ko li zji. No -
we re flek to ry ze świa tła mi do
jaz dy dzien nej (w opcji do stęp ne
w tech no lo gi LED) zo sta ły

umiesz czo ne nie co wy żej, dzię ki
cze mu mniej na ra żo ne są na
uszko dze nia. No wa kon struk cja
ma ski ma zmniej szyć kosz ty
ser wi so wa nia i uła twić do stęp
do ko mo ry sil ni ka. Ma sa no we -
go Du ca to zmniej szy ła się
o 35 kg, co ob ni ży ło zu ży cie pa -
li wa i emi sje CO2. No wo ścią uła -
twia ją cą pra cę kie row cy ma być
wie lo funk cyj ny uchwyt urzą dzeń
mo bil nych (smart fon, ta blet),
umiesz czo ny na środ ku de ski
roz dziel czej. Du ca to 2014 ofe ru -
je trzy wer sje wy koń cze nia wnę -
trza – Clas sic, Tech no i Lo un ge.
Pod ma ską no we go Du ca to

Nowa odsłona
leadera

Od 7 lat Ducato jest najczęściej wybieranym samochodem
dostawczym w Polsce. Szósta generacja tego modelu ma
szereg innowacyjnych rozwiązań odpowiadających
nowym zapotrzebowaniom użytkowników. 

Anna
Lubertowicz-

Sztorc

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak,
Satiz Poland

PRODUKT
POLSKA PREMIERA
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pra cu ją sil ni ki Mul ti Jet II
(Euro 5+) do sto so wa ne do zróż -
ni co wa nych wy ma gań użyt kow -
ni ków. Ga mę otwie ra do brze
zna ny sil nik Mul ti Jet 2.0 o mo cy
115 KM i mak sy mal nym mo -
men cie ob ro to wym 280 Nm,
a koń czy po tęż ny sil nik Mul ti Jet
3.0 o mo cy 180 KM i mak sy -
mal nym mo men cie 400 Nm.
Jed nost ki te wy róż nia ją się wy -
dłu żo nym okre sem mię dzy prze -
glą da mi (co 48000 km) oraz ni -
skim po zio mem zu ży cia pa li wa
i emi sji CO2, jak rów nież ci chą
pra cą oraz sto sun ko wo nie wiel -
ką ma są. 
Od mło dzo ny Du ca to po sia da
licz ne sys te my po pra wia ją ce
bez pie czeń stwo i kom fort jaz dy.
Jest wy po sa ża ny fa brycz nie
w sys tem elek tro nicz nej kon tro li
sta bil no ści jaz dy (ESC), a tak że
w elek tro nicz ny sys tem kon tro li
ła dun ku (LAC), asy sten ta ru sza -
nia pod gó rę (Hill Hol der), sys -
tem kon tro li trak cji (ASR) i sys -
tem wspo ma ga nia na głe go ha -
mo wa nia (EBA). W sil ni kach
Mul ti Jet 2.3 i 3.0 se ryj nie bę dzie
ofe ro wa ny Se rvo tro nic, na to -
miast na żą da nie bę dą mon to -
wa ne do dat ko we sys te my
wspo ma ga ją ce jaz dę, ta kie jak:
Trac tion+ (wraz z asy sten tem
zjaz du ze wznie sie nia), asy stent

pa sa ru chu oraz sys tem au to -
ma tycz ne go roz po zna wa nia
zna ków dro go wych. 
No wy sa mo chód Fiat Du ca to
wy stę pu je w cen ni kach de ale -
rów w 201 wa rian tach. Do stęp -
ny jest we wszyst kich sa lo nach
sa mo cho do wych w ce nie od
95571 zł. Z oka zji pre mie ry ryn -
ko wej no we go Du ca to, Fiat Pro -
fes sio nal pre zen tu je cał ko wi cie
no wy pro gram współ pra cy z fir -
ma mi zaj mu ją cy mi się za bu do wą
pod wo zi: Fiat Pro fes sio nal dla
firm za bu do wu ją cych, a spół ki fi -
nan so we gru py FCA: Fiat Bank
Pol ska i FGA Le asing ofe ru ją ela -
stycz ne roz wią za nia fi nan so we
i ko rzyst ne wa run ki le asin gu. 

Polska prezentacja 
modelu w Alwerni
Nowe Ducato zostało zaprezentowane dziennikarzom
w wyjątkowym miejscu: Alvernia Studios. 13 kopuł
połączonych szklanymi tunelami zwraca uwagę tych,
którzy podróżują autostradą A4 Kraków-Katowice. Tuż
przed Alwernią, w Nieporazie, znajduje się największa
i najbardziej nowoczesna wytwórnia filmowa w Polsce.
Alvernia Studios produkuje filmy fabularne przeznaczone
do międzynarodowej dystrybucji, realizuje projekty
muzyczne i reklamowe oraz uczestniczy w produkcji
gier wideo. Więcej o Alvernia Studios na str. 50.

PRZEMYŚLANA
OFERTA
Co de cy du je, że to Fiat Du ca to
jest li de rem pol skie go ryn ku
i od no si sprze da żo we suk ce sy? 
Piotr Ko lej wa, Co un try Ma na ger

Fiat Pro fes sio nal 

Klien ci do ce nia ją nas za pro fe -
sjo na lizm, prze wi dy wal ność fi -
nan so wą i cza so wą, roz bu do -
wa ną sieć ser wi so wą. Po pro stu
czu ją się pew nie i bez piecz nie
użyt ku jąc na sze sa mo cho dy.
Ce na nie jest ele men tem de cy -
du ją cym o wy bo rze mo de lu.
Na szy mi klu czo wy mi za le ta mi są
na przy kład pod sta wo we sil ni ki
w Du ca to, czy li 2.0 Mul ti jet i 2.3

Magiczne
plenery
wytwórni
Alvernia Studios
podkreśliły
zalety nowego
Fiata Ducato
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Mul ti jet o mo cy 130 i 150 KM,
któ re zu ży wa ją nie co mniej pa li -
wa. Ko lej ną istot ną spra wą jest
do stęp ność róż nych opcji Du ca -
to. Nasz sa mo chód ma bar dzo
bo ga te wy po sa że nie, bo gat sze
niż au ta kon ku ren cji, mo del mo -
że być rów nież wy po sa ża ny
w zauto ma ty zo wa ną skrzy nię
bie gów Com fort Ma tic o pa ra -
me trach do sto so wa nych do
róż nych wa run ków jaz dy i róż -
nych za sto so wań. No wo ścią
jest tyl ne za wie sze nie kom po zy -
to we do stęp ne ja ko opcja i po
raz pierw szy za sto so wa ne
w po jaz dach do staw czych.
Wśród na szych kon ku ren tów
nie ma ta kie go roz wią za nia. Na -

szą do me ną są rów nież spe cjal -
ne ba zy cam pe ro we. Prze my -
śla na ofer ta po zwa la nam ko lej -
ny już rok z rzę du być li de rem
na pol skim ryn ku sa mo cho dów
użyt ko wych. 
Se we ryn Szcze pa nek, 

Brand Ma na ger Fiat Pro fes sio nal

Fiat Du ca to jest nie wąt pli wie naj -
więk szym be st sel le rem w na szej
ga mie i na ca łym ryn ku. Od sied -
miu lat to naj czę ściej wy bie ra ny
sa mo chód do staw czy w Pol sce.
W 2013 r. sprze da li śmy 6105
sztuk te go mo de lu, co da ło nam
pra wie 30% udział w seg men -
cie. Fiat Du ca to zna lazł się tak że
na 9. miej scu wśród naj chęt niej
ku po wa nych wszyst kich no wych
sa mo cho dów w Pol sce za rów no
oso bo wych, jak i do staw czych.
Te licz by mó wią sa me za sie bie.
Mo del cie szy się od lat wiel kim
za ufa niem klien tów za rów no
w Pol sce, jak i w wie lu pań -
stwach eu ro pej skich. Na suk ces
sprze da ży skła da się wie le czyn -
ni ków. Przede wszyst kim Fiat
Du ca to jest za awan so wa ny
tech no lo gicz nie, ma oszczęd ne
i wy trzy ma łe sil ni ki oraz cha rak -
te ry zu je się ni ski mi kosz ta mi
eks plo ata cji. Ko lej nym czyn ni -
kiem ma ją cym zna czą cy wpływ
na suk ces mar ki Fiat Pro fes sio -
nal jest bez wąt pie nia du ża sieć

Jeśli camper 
to tylko Ducato
W oparciu o Ducato powstaje większość oferowanych
w Europie samochodów kempingowych – ponad pół
miliona rodzin podróżuje dzisiaj camperem powstałym
na bazie Fiata Ducato. Dzięki swej „modularności”
gama podwozi pod zabudowę campera jest najbardziej
kompletną w segmencie i obejmuje 5 wariantów
rozstawu osi, 6 wariantów długości i 4 wersje
silnikowe, co umożliwia stworzenie 600 odmian
pojazdów typu motor-home na bazie Ducato. 

SAMOCHODY KEMPINGOWE

1000 różnych
nadwozi, 5 różnych
silników to 9 500
wersji Ducato 
sprze da ży oraz pro fe sjo nal ni
han dlow cy, któ rzy po mo gą klien -
to wi do brać od po wied ni sa mo -
chód, za bu do wę do ich po trzeb
oraz ko rzyst ną for mę fi nan so wa -
nia. Oko ło 25% sprze da nych
sa mo cho dów w ze szłym ro ku
tra fi ło do du żych firm flo to wych.
Po nad 60 proc. sa mo cho dów
zo sta ło sprze da nych w for mie le -
asin gu lub wy naj mu. 



12

Upalny czerwcowy dzień na torze Balocco 
pod Mediolanem. W nowoczesnym pawilonie
odbywa się prezentacja dwóch wyjątkowych
wersji modeli Alfa Romeo – MiTo oraz
Giulietta Quadrifoglio Verde. 

Że oba modele są piękne,
wiemy wszyscy od dawna.
Że mogą być jeszcze pięk-

niejsze – przekonuję się właśnie
na własne oczy. Zmiany są mini-
malne, to raczej kwestia kolory-
styki, akcentów, dodania lub uję-
cia połysku albo matu – fanta-
stycznie zagrano np. „życiem

wewnętrznym” reflektorów, które
mogą być częściowo wyciem-
nione lub zmatowione. Oszała-
miające wrażenie robią specjalne
kolory: wyjątkowo intensywna
czerwień na Giulietcie i niesamo-
wity szary matowy na MiTo.
W takiej oprawie niczym klejnoty
wyglądają słynne koła o wzorze

pięciu kul, ale i „turbinowe” będą
tu pięknie lśnić. Pierwszy lakier
zachwyci każdego, przed drugim
ukląkłby nawet „Zły” w wydaniu
Marlona Brando – nie wiem, jak
to zrobiono, ale choć jest ma-
towy, zarazem lśni, mieni się,
oszukuje zmysły. I najwyraźniej
w przeciwieństwie do matowych

Maciej
Pertyński

zdjęcia
FAP

AKTUALNOŚCI
TEST DRIVE

Piękne
– i bestie!
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lakierów oferowanych przez in-
nych producentów, nie poddaje
się ścieraniu. 
Świetnie prezentują się również
wnętrza – Włosi to jednak wybitni
specjaliści od designu. Choć jak
na mój gust zbyt chętnie sięgają
po twarde tworzywa, potrafią
uformować i narysować deskę
rozdzielczą tak, że wygląda na
o wiele droższą. I jest piękna. Bez
zarzutu jest również funkcjonal-
ność, ergonomia użytkowa. Giu-
lietta jest też znakomita pod
względem anatomicznym – zna-
lezienie optymalnej pozycji jest
tu kwestią krótkiej chwili. W MiTo
nie jest już tak łatwo, kierownica
wydaje mi się zbyt duża. To za-
pewne autosugestia, bo to ele-
ment identyczny jak w większej

Oszałamiające
wrażenie robią
specjalne kolory:

intensywna
czerwień na

Giulietcie
i szary matowy

na MiTo

MACIEJ 
PERTYŃSKI

Rocznik 1962, z wykształcenia językoznawca,

z zamiłowania maniak motoryzacji. Poliglota,

dziennikarz, tłumacz literatury, wielbiciel

i znawca historii cywilizacji i techniki. Od

dziecka związany z motoryzacją jako kierowca

(prawo jazdy z 1977 roku, ale za kierownicą już

od roku 1973, „od kiedy coś widział powyżej

zegarów”), mechanik, entuzjasta tłumaczenia

techniki na język zrozumiały dla każdego.

Współpracownik m.in. tygodników „Auto Świat”

i „Motor”, miesięczników „Auto Sukces” i „Auto

Moto”, kwartalnika „Ramp”, portalu „interia.pl”,

a za granicą miesięcznika „Mercedes

Enthusiast”, tygodników „Auto Bild” i „Auto

Zeitung”. Prowadzi swój blog motoryzacyjny

„pertyn.com”. Od 2003 roku polski juror

konkursu World Car of the Year.

„siostrze”, ale MiTo jest mniej-
sze… Wolałbym też, żeby się
dało ją bardziej obniżyć.
Czas na jazdę. Na pierwszy
ogień idzie MiTo. W przeciwień-
stwie do egzemplarza prezenta-
cyjnego, moje auto testowe ma
zwykły fotel, taki jak w niższych
wariantach MiTo, a nie opcjo-
nalne kubełkowe siedzenie.
Szkoda, bo nie ma mowy
o sportowym podpieraniu bo-
ków, a mając taki układ napę-
dowy, nie planuję emeryckiego
pokonywania zakrętów. 
Skrzynia TCT – dwusprzęgłowy
automat, wg obietnic niebywale
skuteczny i szybki – pozwala ła-
godnie ruszyć i niedostrzegalnie
zmienia biegi, gdy wyjeżdżam
z Balocco na trasę testową.



Zgodnie z uruchomionym try-
bem jazdy DNA, ustawionym na
oszczędzanie, wrzuca maksy-
malnie wysoki dla danej prędko-
ści bieg, przy postojach pod
światłami zaś gasi silnik.
Wszystko odbywa się sprawnie,
miękko i niezauważalnie. Prawie
jak w aucie elektrycznym. Za-
chwycająco zachowuje się układ
jezdny – zapewnia komfort, ja-
kiego w życiu bym się nie spo-
dziewał w samochodzie tej wiel-
kości, a już szczególnie w tak
podrasowanej wersji. 

Po prawej:
wnętrze MiTo

Wyjeżdżam z ostatniego mias-
teczka, przede mną spory kawa-
łek krętej drogi przez lasy, łąki
i pola. Przełączam DNA w tryb
Dynamic i wciskam gaz w pod-
łogę, by przed najbliższym zakrę-
tem złapać jak największą pręd-
kość i móc sprawdzić od razu
zarówno hamulce, jak układ kie-
rowniczy. Skrzynia TCT reaguje
na moje polecenia dość spokoj-
nie. Sięgam więc po seryjne ło-
patki pod kierownicą – na ich
wciśnięcie auto reaguje prawid-
łowo: natychmiastowemu wbiciu

biegu niżej towarzyszy wspaniała
„przegazówka”. Przy okazji więc
potwierdzam, że zastosowane
przez inżynierów rozwiązania
akustyczne w wydechu są do-
skonałe, choć to silniczek zaled-
wie 1,4-litrowy, jego ryknięcie kla-
syfikuję jednoznacznie jako ra-
sowe, sportowe, bojowe, stawia-
jące włosy na karku. Pyszności!
Zryw jest bardzo przyzwoity, pod
światłami z pewnością wielu nie-
znających symbolu koniczynki
rywali zostanie ze szczękami na
kolanach ze zdziwienia – ale

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde
Silnik: benzynowy, turbo, R4, bezpośredni wtrysk paliwa, 1742 ccm
Parametry: moc maks. 240 KM/5750 obr./min, maks. mom. obr. 340 Nm/2000 obr./min
Napęd: na koła przednie poprzez 6-stopniową skrzynię dwusprzęgłową Alfa TCT i mechanizm różnicowy o elektronicznie ograniczanym uślizgu, 
tryb startowy Launch Control
Osiągi: 0-100 km/h w 6,0 s, prędkość maks. 244 km/h
Średnie zużycie paliwa: 7,0 l/100 km, emisja CO2: 162 g/km, norma oczyszczania spalin: Euro 6

Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde
Silnik: benzynowy, turbo, R4, 1368 ccm

Parametry: moc maks. 170 KM/5500 obr./min, maks. mom. obr. 250 Nm/2500 obr./min
Napęd: na koła przednie poprzez 6-stopniową skrzynię dwusprzęgłową Alfa TCT i mechanizm różnicowy o elektronicznie ograniczanym uślizgu

Osiągi: 0-100 km/h w 7,3 s, prędkość maks. 219 km/h
Średnie zużycie paliwa: 5,4 l/100 km, emisja CO2: 124 g/km, norma oczyszczania spalin: Euro 6

DANE TECHNICZNE
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MiTo nie jest żadnym wariackim
demonem. To po prostu bardzo
dynamiczny samochód, który
pozwala płynnie – i całkiem
oszczędnie – cieszyć się wy-
godą i świetnym stylem. Cieszyć
się niemal bez ograniczeń, bo
niezwykle komfortowy układ
jezdny bezproblemowo radzi so-
bie nawet przy ostrym pokony-
waniu zakrętów, przy gwałtow-
nych zmianach obciążenia i kie-
runku jazdy. Hamulce są co naj-
mniej dobre, a układ kierowniczy
daje dużo czucia i precyzyjnie
przekazuje polecenia. Bardzo
miłe auto.
Giuliettę zostawiam sobie na tor.
Balocco to dziwna trasa, dość
wredna w sensie różnorodności
– jeśli korzystać z jej wszystkich
pętli i dojazdów, można znaleźć
wszelkie typy nawierzchni, a pro-
file i kąty zakrętów pozwalają na

wyprucie flaków i z samochodu,
i z kierowcy. Nie mam zamiaru
robić niczego ekstremalnego, ale
Włosi tak bardzo się chwalą
wersją QV, że muszę…
Pozycja za kierownicą jest wy-
borna. Wszystko leży tam, gdzie
powinno i działa tak, jak po-
winno, choć np. trybu starto-
wego Launch Control nie wolno
było jeszcze uruchamiać.
Szkoda, ale cóż – takie są plusy
i minusy zapoznawania się z sa-
mochodami, nim wejdą do pro-
dukcji seryjnej. 
Pierwsza rundka po trasie
sprawnościowej: DNA w trybie
Normal, przyglądam się samo-
chodowi jako takiemu. Fotel bar-
dzo dobry (a może być jeszcze
lepszy, kubełkowy, ale wciąż
o wysokim komforcie), znakomi-
cie dobrana siła wspomagania
kierownicy, wygodne zawiesze-
nie informuje o obecności nie-
równości, ale nie trzęsie, a ła-
godnie je pochłania. W szybkim
łuku niewielkie wychylenie karo-
serii pozwala mieć nadzieję na
podobne zestrojenie jak w MiTo.
Jeszcze szybkie przejście lewo-
prawo i hamowanie w rozbuja-
nym nadwoziu – wszystko świet-
nie, auto nie zarzuca, jest bardzo
przewidywalne. Przechodzę
w tryb Dynamic i wyjeżdżam na
tor szybki.
Zryw jest naprawdę imponujący,
a brzmienie silnika i wydechu –
ekstatyczne. Rzeczy-
wiście czuć, że

Quadrifoglio Verde
ZIELONA CZTEROLISTNA KONICZYNKA

Ten symbol, którym oznaczane są najszybsze,
najmocniejsze modele Alfa Romeo, pojawił się
w roku 1923, gdy kierowca wyścigowy i testowy tej
wielkiej marki – Ugo Sivocci – postanowił przełamać
dręczący go w najważniejszych imprezach
sportowych pech i na swoim bolidzie namalował
w białym kwadracie międzynarodowy symbol
przynoszący szczęście – czterolistną koniczynkę.
Wygrał wówczas zdecydowanie w jednym
z najważniejszych wyścigów
(Targa Florio).
Koniczynka została
bezdyskusyjnym
talizmanem przesądnych
kierowców, gdy
w dwa miesiące po
wielkim triumfie
w Targa Florio
Sivacci zginął
w trakcie prób
przed Grand Prix Włoch w Monza, jadąc autem bez
nowego symbolu. Od tamtej pory wszystkie auta Alfa
Romeo startujące w imprezach sportowych są
ozdabiane koniczynką – Quadrifoglio Verde – tyle że
jej tłem nie jest już kwadrat: dla uczczenia pamięci
tragicznej śmierci Sivacciego jeden narożnik zniknął
i zielony znak zdobi biały trójkąt.
Po II wojnie światowej przynosząca szczęście
czterolistna koniczynka zaczęła się pojawiać nie
tylko na modelach przeznaczonych wyłącznie do
wyścigów, ale także na topowych, najmocniejszych
wersjach modeli produkcyjnych. Na nadwoziach
takich aut symbol QV może się pojawić w różnych
miejscach, ale zawsze znajdziemy go na przednich
błotnikach, za przednimi kołami, powyżej nadkola.



ten napęd powstał z miłości do
samochodu – w końcu pochodzi
z samochodu, którego jeszcze
nie ma na drogach, a już zdobył
pozycję ikony: Alfa Romeo 4C.
Tam jednak „siedzi” za plecami
kierowcy i napędza maleńki bolid
stworzony do dzikich szarż. Tu
natomiast jest sercem sporego
auta kompaktowego, gdzie ma
nie tylko dużo więcej do udźwig-

nięcia, ale i zupełnie inny układ.
Ale Giulietta zachowuje się bez
zarzutu. Precyzyjnie się prowa-
dzi, bez żadnych protestów
przechodzi przez szykany toru,
nie zaskakując nerwowością na-
wet przy brutalnych próbach (ha-
mowanie w środku łuku, nagła
zmiana obciążenia w połowie
manewru itp.), a jej hamulce
Brembo nie wykazują zmęcze-
nia. Na torze z bardzo dobrej
strony prezentuje się skrzynia
TCT, choć nie bez zastrzeżeń.
Bardzo szybka i sprawna, ale na
„agrafkach”, bardzo ostrych za-
krętach nawracających, które
w Balocco napada się z wielką
prędkością, by zhamować nie-
mal do zera, nawet w trybie Dy-
namic potrafi chwilami uparcie
trzymać się drugiego biegu,
trzeba aż przytrzymać lewą ło-
patkę pod kierownicą chwilę dłu-
żej, by wymusić redukcję. Zna-
komicie natomiast sprawuje się
„szpera” mechanizmu różnico-
wego – auto nie ma wyraźnych
kłopotów z trakcją nawet przy
ostrym przyspieszaniu na wyj-
ściu z zakrętu. Także komfor-
towo zestrojone zawieszenie nie
ogranicza możliwości dynamicz-
nych auta.
Generalnie oba nowe modele
oceniam wysoko – i z pewnością
mogę polecić każdemu miłośni-
kowi marki. Na pewno się nie
rozczaruje. 
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Quadrifoglio
Verde pojawia

się na topowych,
najmocniejszych
wersjach modeli
produkcyjnych
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PRODUKT
WERSJE YOUNG

młodych
Dla nas
Fiat Panda Young i Punto Young mają
wyjątkowy wygląd i szczególne wyposażenie. 
W standardzie posiadają system audio, który
pozwala zawsze na łączność ze światem.

Pan da od za wsze po do ba -
ła się lu dziom mło dym.
Po nie waż jest prak tycz na,

wszech stron na, non kon for mi -
stycz na. A do te go ma spa la nie
i kosz ty eks plo ata cji pra wie na
każ dą kie szeń. Oczy wi ste jest
więc, że Fiat za de dy ko wał wła -
śnie mło dym no wą wer sję te go
ma łe go, wiel kie go au ta: Pan dę
Young.
No wa wer sja, do stęp na ze
wszyst ki mi sil ni ka mi z ga my,
ofe ro wa na jest w pię ciu ko lo -
rach: bia ły Ge la to, czer wo ny
Pas sio ne, czar ny Ci ne ma, sza ry
Ar gen to i zie lo ny Pra to. No we
lu ster ka ze wnętrz ne w ko lo rze

sza ry mat, koł pa ki kół w ko lo rze
sza rym z żół tym de kiel kiem pia -
sty oraz ta pi cer ka wnę trza z żół -
ty mi kon tra stu ją cy mi prze szy cia -
mi. Po nad to Pan dę Young moż -
na sper so na li zo wać „pa kie tem”
Co lo rY OU, któ ry prze wi du je
dach i lu ster ka w ko lo rze czar -
nym, a tak że przy ciem nia ne szy -
by tyl ne.
Po za Pan dą Fiat pro po nu je rów -
nież wer sję Young mo de lu 
Pun to. Au to ofe ru je wy jąt ko wą
re la cję ja ko ści do ce ny i osią -
gów. Rów nież ten mo del do -
stęp ny jest ze wszyst ki mi jed -
nost ka mi na pę do wy mi i z ka ro -
se rią trzy - lub pię cio drzwio wą.

Pun to Young dys po nu je nie zna -
ny mi wcze śniej roz wią za nia mi
sty li stycz ny mi (czar ne słup ki da -
chu, lu ster ka w ko lo rze sza rym
ma to wym, przy ciem nio ne re flek -
to ry) oraz wnę trzem z dżin so wą
ta pi cer ką z żół ty mi prze szy cia mi.
Ja ko opcja do stęp ny jest „pa -
kiet” Young Sty le, z alu mi nio wy -
mi, 15" fel ga mi z dia men to wym
szli fem i ni sko pro fi lo wy mi opo na -
mi, przy ciem nia ny mi szy ba mi
i świa tła mi prze ciw m giel ny mi.
Fia ty Pan da i Pun to Young ma ją
se ryj nie My Stre am Ra dio Cla -
rion, sys tem au dio, któ ry po zwa -
la mieć za wsze do stęp do ulu -
bio nej mu zy ki i do smart fo nów. 



Niektóre samochody marek Grupy oferują
cyfrowe radio. Technologia ta ma wiele zalet:
m.in. wysokiej jakości dźwięk i możliwość
dodawania innych funkcji.

Naj now sze wia do mo ści,
co dzien nie no wi go ście/
Nie mu sisz się ubie rać,

nie mu sisz drzwi otwie rać/To ja,
to dla Cie bie gra Two je Ra dio”,
śpie wał w la tach 90. Krzysz tof
Cu gow ski. 
Ra dio po wsta ło po nad sto lat
te mu. Pół wie ku póź niej prze szło
re wo lu cję wraz z po ja wie niem
się mo du la cji czę sto tli wo ści
(Fre qu en cy Mo du la tion, w skró -

cie FM) – tej, z któ rej obec nie
naj czę ściej ko rzy sta my. Przy -
szedł jed nak czas na ko lej -
ne zmia ny, czy li po ja wie nie
się trans mi sji cy fro wej. Ta
po stę pu ją ca z dnia na
dzień tech no lo gia jest od -
po wie dzią na sta ły
wzrost ocze ki wań wo -
bec po trzeb zwią za nych
z mo bil no ścią. W wy ni ku
tej re wo lu cji pa smo FM
nie przej dzie jesz cze na
eme ry tu rę, ale do łą czy
do niej, ofe ru jąc wię cej

ka na łów i usług.
Ra dio cie szy się du żą po -
pu lar no ścią wśród Po la -
ków, wy ni ka z da nych Ra -

dia Track. Aż 80,4% miesz -

Podróżowanie
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AKTUALNOŚCI
TUNER CYFROWY

z cyfrowym radiem

„

Paola
Ravizza



mówi Ros sel la Ler to ra, od po -
wie dzial na za Te le ma tycz ne
Sys te my Au dio – by li śmy go to wi
wy po sa żyć w ta kie ra dio mo -
del 500L”. Nad pro jek tem tym
pra co wa ło kil ka na ście osób
z Fia ta oraz z wło skie go ra dia
RAI. Tech ni cy pań stwo wej sta cji
po ma ga li w przy go to wa niach
do ku men ta cji ze spe cy fi ka cja mi
ja ko ści trans mi sji, któ rym Con ti -
nen tal, do staw ca ra dio od bior ni -
ka, mu siał się pod po rząd ko wać.
Jed nym z pod sta wo wych wy -
mo gów by ła ła twość użyt ko wa -
nia. „Dzię ki zdo by tym do świad -
cze niom na wią za li śmy współ -
pra cę ze sta cją RAI, któ ra
sto su je obec nie na sze ra dia
w swo ich fur go net kach do
spraw dza nia ja ko ści za się gu
sie ci trans mi syj nej we Wło szech
– mó wi Mi che le Tar di vo, Au dio &
Te le ma tics De sign Re spon si ble.
– Pra ce nad tech no lo gią po zwo -
li ły nam rów nież uzy skać cer ty fi -
kat ARD (Sto wa rzy sze nie na
rzecz Ra dio fo nii Cy fro wej we
Wło szech), któ ry gwa ran tu je
zgod ność z przy szły mi eu ro pej -
ski mi stan dar da mi trans mi sji
prze ka zu”. In sta la cja ra dia cy fro -
we go wy mu si ła tak że zmia ny
w sa mo cho dzie, „cho ciaż nie są
one wi docz ne go łym okiem –
do da je Tar di vo. – Na da chu sa -
mo cho du znaj du je się tyl ko jed -
na an te na (także do odbioru fal
FM), a do ra dia do da no spe cjal -
ny od bior nik cy fro wy. Wszyst kie
te mo dy fi ka cje wy ma ga ły du -
żych na kła dów pra cy”.
Ra dio cy fro we ma wie le za let:
ja kość dźwię ku jest znacz nie
wyż sza niż nada wa na w pa śmie

kań ców na sze go kra ju ko rzy sta
z te go me dium. Z ro ku na rok
ro śnie tak że licz ba zmo to ry zo -
wa nych słu cha czy. We dług Ko -
mi te tu Ba dań Ra dio wych ra dia
w sa mo cho dzie słu cha co dzien -
nie po nad 10 mln osób. Mię dzy
in ny mi dla te go Fiat zde cy do wał
zak tu ali zo wać swą ofer tę, pro -
po nu jąc ja ko jed ną z opcji ra dio
z tu ne rem cy fro wym. Te sto wa no
je w nie któ rych wer sjach mo de -
lu 500L. Od te go ro ku na to miast
do stęp ne jest tak że opcjo nal nie
w mo de lach Giu liet ta, Mi to, Du -
ca to, Re ne ga de, a w stan dar -
dzie we wszyst kich Che ro kee,
Grand Che ro kee i Lan cia The -
ma. Pod ko niec te go ro ku po ja -
wi się też w nowym  Doblò Mo -
del Year oraz w Fia cie 500X.
W przy szło ści pla no wa ne jest
wy po sa że nie ca łej ga my sa mo -
cho dów w ra dia cy fro we.
FGA przy stą pił do sys te mu Di gi -
tal Au dio Bro ad ca sting (DAB),
kie ru jąc się ten den cja mi w ewo -
lu cji ko mu ni ka cji au dio. „Mniej
wię cej w 2007 ro ku w Eu ro pie
Za chod niej wzro sło za in te re so -
wa nie nada wa niem w tech no lo -
gii cy fro wej, któ ra praw dę mó -
wiąc po wsta ła pod ko niec lat
90. – tłu ma czy Al ber to But ti glie -
ri, spe cja li sta ds. an ten i od bior -
ni ków cy fro wych. – Nie któ re
pry wat ne ra dia nie miec kie i an -
giel skie za czę ły ko rzy stać z tej
tech no lo gii do nada wa nia nie
tyl ko mu zy ki, ale rów nież in nych
in for ma cji, na przy kład ob ra zu
czy tek stu nada wa ne go utwo ru.
Póź niej, w 2010 ro ku, Fran cja
wy stą pi ła z po stu la tem uchwa le -
nia usta wy, któ ra mia ła zo bo wią -
zy wać pro du cen tów do sprze -
da wa nia sa mo cho dów wy łącz -
nie z ra diem cy fro wym. W tej
sy tu acji Fiat zde cy do wał się ofi -
cjal nie przy stą pić do ba dań nad
no wa tor ską tech no lo gią prze ka -
zu ra dio we go, któ rą moż na by -
ło by sto so wać w sa mo cho dach
fir my”. Fran cu ski po mysł nie
prze szedł, ale bieg spra wie już
nada no. „W za le d wie dwa la ta –

FM. Dźwięk po cho dzą cy z gło -
śni ków jest tak czy sty jak
w przy pad ku pły ty CD. Do dat -
ko wo ja kość od bio ru nie jest
w ża den spo sób za kłó co na.
W przy pad ku ra dia cy fro we go
już ra czej ni gdy nie po win no wy -
stą pić to iry tu ją ce trzesz cze nie,
gdy an te na nie od bie ra do brze
sy gna łu. Uży cie sło wo „ra czej”
jest uza sad nio ne, po nie waż
w Pol sce nie wszę dzie jest jesz -
cze za sięg. Prze kaz cy fro wy cią -
gle się roz wi ja. „Mię dzy in ny mi
dla te go, że ten typ trans mi sji
wy ma ga nie wiel kich za so bów
pa sma i mo cy, a więc w dłuż szej
per spek ty wie kosz tu je mniej niż
czę sto tli wość FM. A po za tym
umoż li wia po wie la nie licz by ofe -
ro wa nych sta cji i do da wa nie
usług po za dź wię ko wych, na
przy kład po zwa la na wy świe tla -
nie okład ki pły ty CD czy in for -
ma cji o da nym pro gra mie”.
Czy klien tom spodo ba się wi zja
po sia da nia sa mo cho du z ra -
diem cy fro wym? „Niem cy i An -
gli cy bar dzo po zy tyw nie przy ję li
no wą tech no lo gię ra dio fo nii cy -
fro wej. DAB umoż li wia emi sję
dźwię ku cy fro we go, ofe ru jąc
sze reg do dat ko wych usług, jak
prze sy ła nie opi sów, ob ra zów, in -
for ma cji o ru chu dro go wym dla
sys te mów na wi ga cji i innych”.
Oczy wi ście to wszyst ko do stęp -
ne jest bez od ry wa nia rąk od
kie row ni cy i od wra ca nia uwa gi
od jaz dy. Kon kret nym przy kła -
dem jest tu taj sys tem Ucon -
nectTM 5” w mo de lu Fiat 500L,
opcja jesz cze bar dziej atrak cyj -
na ze wzglę du na jej kon ku ren -
cyj ną ce nę. 

Radio cyfrowe
to bardzo
doceniana
zaleta w Europie
Zachodniej. 
Fiat proponuje
w różnych
modelach
system
Uconnect TM 5”
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Mirosława
Malich

zdjęcia: 
I. Kaźmierczak

Satiz Poland

FIRMA
NAGRODY

siłaW młodości

„Gru pa Fiat -Chry sler jest je dy ną fir mą w re gio nie,
któ ra w tak szcze gól ny spo sób uzna je wy ni ki dzie -
ci pra cow ni ków fir my i od lat na gra dza wie dzę, za -
an ga żo wa nie i de ter mi na cję mło dych lu dzi – mó -
wił w cza sie uro czy sto ści wrę cze nia na gród za do -
bre wy ni ki w na uce Sta ni sław Fa ber, Ślą ski Ku ra tor
Oświa ty. – I nie cho dzi tu tyl ko o stro nę fi nan so wą,
cho ciaż chęć uzna nia by ła z pew no ścią dla mło -
dych lu dzi tak że in spi ra cją w zdo by wa niu wie dzy
i zma ga niu się z trud no ścia mi. Waż ny jest w tym
przy pad ku tak że fakt przy na leż no ści do gru py,
któ rą w ten spo sób od lat bu du je Fiat”. 

Uro czy stość uho no ro wa nia dzie ci pra cow ni ków
Gru py Fiat-Chry sler i CNH In du strial w Pol sce za
bar dzo do bre wy ni ki w na uce od by ła się 22 ma ja
w Sa li Re du to wej Ka mie ni cy Pod Or łem w Biel sku -
-Bia łej. „Dzi siej sza ga la jest jed nym z tych szcze -
gól nych wy da rzeń, kie dy fir ma ma oka zję do ce nić
suk ce sy mło dych lu dzi – mó wił Dy rek tor Re la cji
Ze wnętrz nych Fiat Au to Po land Bo gu sław Cie ślar.
– Dzię ki umie jęt no ściom, za an ga żo wa niu, am bi -
cjom i do ko na niom wy róż ni li ście się w na uce. Dziś
chce my pre mio wać wasz trud, ho no ru jąc go spe -
cjal ny mi dy plo ma mi oraz na gro da mi ufun do wa ny -

W Bielsku-Białej po raz XVIII dzieci pracowników
spółek Grupy Fiat-Chrysler w Polsce i CNH Industrial
nagrodzono za dobre wyniki w nauce. Koncern
dowodzi tym samym, że doceniając wysiłek włożony
w naukę, chce z jednej strony wspierać talenty młodych
ludzi, a z drugiej być blisko swoich pracowników. 
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mi przez Gru pę Fiat -Chry sler i CNH In du strial. Bar -
dzo so lid nie na nie za pra co wa li ście. Wa sza de ter -
mi na cja w osią ga niu wy zna czo ne go ce lu i nie wąt -
pli wy ta lent są ce cha mi, któ re w przy szło ści uto ru -
ją wam dro gę w ży ciu za wo do wym. Je ste śmy
prze ko na ni, że otrzy ma ne dziś na gro dy bę dą dla
was za chę tą do dal szych sta rań i po głę bia nia wie -
dzy, nie za leż nie od ścież ki, ja ką obie rze cie w ży -
ciu. Dla ro dzi ców wasz udział w dzi siej szej uro czy -
sto ści jest na to miast zwień cze niem wy sił ków, ja kie
po nie śli wspie ra jąc i prze ka zu jąc wam po zy tyw ne
war to ści ży cio we. Za sia da jąc dziś na tej sa li spro -
sta li ście ich ocze ki wa niom i speł ni li ście po kła da ne
na dzie je. Dla na szej Gru py na to miast dy plo my są
po twier dze niem, że chce ona być bli sko swo ich
pra cow ni ków, wspie ra jąc ich w tak
waż nej dzie dzi nie, ja ką jest kształ ce nie
mło dych lu dzi”. 
W osiem na stu edy cjach Pro gra mu Na -
gród Fia ta w Pol sce przy zna no 2895 na -
gród o łącz nej war to ści po nad 10,5 mln
zło tych. W tym ro ku ko mi sja na gro dzi -
ła 89 osób z naj lep szy mi wy ni ka mi, osią -
gnię ty mi w okre sie od lip ca 2012 do
czerw ca 2013 ro ku. Na gro dy przy zna ne
zo sta ły w czte rech   ka te go riach: świa -
dectw doj rza ło ści (13 osób), dy plo mów li -
cen cja ta (11 osób), dy plo mów in ży nie ra
(14 osób), dy plo mów ukoń cze nia stu diów
wyż szych z ty tu łem ma gi stra lub le ka rza (34 oso -
by) oraz dy plo mów ukoń cze nia stu diów uzu peł nia -
ją cych (17 osób). Łącz na war tość przy zna nych
w tym ro ku na gród wy nio sła 243.500 zło tych.
„Chciał bym po dzię ko wać obu kon cer nom, któ re
do ce ni ły na sze sta ra nia we wła sne przed się wzię -
cia – mó wił w imie niu na gro dzo nych Ar tur Czer -
nek. – Ini cja ty wa ta jest god na po chwa ły, po nie -
waż naj lep szą in we sty cją w przy szłość jest wła śnie
mło dy czło wiek. Dzię ki tej na gro dzie bę dzie my
mo gli da lej iść w świat i zdo by wać wie dzę. Dzię -
ku je my tak że ro dzi com, któ rzy umożliwili nam
dalszą naukę i ra zem ze swo imi pra co daw ca mi
do ce nili na sze pa sje. Mo że my so bie tyl ko ży czyć,
aby śmy w na szym dal szym ży ciu mo gli spo ty kać
lu dzi i fir my, któ re bę dą wspie rać swo ich pra cow -
ni ków, do ce niać ich ro dzi ny i mo ty wo wać do dal -
sze go dzia ła nia”. 
Uro czy stość, w któ rej po za na gro dzo ny mi uczest -
ni czy li rów nież ich bli scy, przed sta wi cie le spół ek
Gru py Fiat -Chryl ser, a tak że za pro sze ni na ce re -
mo nię go ście, uświet nił bra wu ro wy wy stęp ze -
spo łu Or kie stra Ka me ral na Si le sian Art Col lec ti ve
pod kie row nic twem Ma te usza Wa la cha. Tra dy cyj -
nym ak cen tem by ło gru po we zdję cie lau re atów
i przed sta wi cie li spół ek, któ re co ro ku koń czy uro -
czy stą ga lę. 

NA GRO DZE NI LAU RE ACI

Alek san dra Fur tak, cór ka pra cow ni ka FPT Po wer tra in 

Zo sta łam na gro dzo na za wy ni ki na dy plo mie le ka -
rza. Ukoń czy łam Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna -
niu. Stu dia te by ły mo im skry tym ma rze niem,
z któ rym nie dzie li łam się na wet ze swo imi ro dzi -
ca mi. Po sta wi łam ich przed fak tem do ko na nym.
Ma ma wpraw dzie po la tach zna la zła mo je wy pra -
co wa nie z gim na zjum, w któ rym pi sa łam, że
chcia ła bym być pe dia trą i le czyć dzie ci. To zna czy,
że zo sta łam wier na swo im ma rze niom – za mie -
rzam zro bić tę spe cja li za cję i opie ko wać się oraz
po ma gać cho rym dzie ciom. 

Me dy cy na jest kie run kiem
wy ma ga ją cym wy sił ku. Tam
li czy się pra ca, pra ca i jesz -
cze raz pra ca. Na na ukę
trze ba po świę cić na praw dę
bar dzo du żo cza su. Cho -
ciaż za wód le ka rza wy ma ga
tak na praw dę na uki przez
ca łe ży cie. Ale w cza sie
stu diów waż ne też by ło
bar dzo wspar cie ro dzi ców,
któ rym na le żą się ogrom ne
po dzię ko wa nia. 
Obec nie je stem na sta żu

po dy plo mo wym w jed nym z biel skich
szpi ta li. Przede mną jesz cze spe cja li za cja, a do -
sta nie się na nią nie jest ta kie pro ste. Ale zro bię
wszyst ko, by się uda ło, a po za tym bar dzo chciał -
bym być do brą w tym, co ro bię. Chciał bym za 50
lat po wie dzieć so bie, że speł ni łam się w za wo dzie,
że ura to wa łam czy jeś ży cie, że prze ży łam ży cie tak
jak chcia łam i nie stra ci łam swo je go za pa łu. 

Elżbieta Merta, córka pracownicy

Automotive Lighting

Obro ni łam dy plom ma gi stra na kie -
run ku pro jek to wa nie książ ki na wy -
dzia le gra fi ki kra kow skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych. Kie ru nek ten jest
bar dzo cie ka wy, bo łą czy w so bie
twór czość i kre ację z bar dzo ko -
mer cyj ną gra fi ką. A ja w za sa dzie
od naj młod szych lat chcia łam coś
two rzyć. Dzię ki wspar ciu ro dzi ców
tra fi łam do li ceum pla stycz ne go,
a póź niej od kry łam w so bie za mi ło -
wa nie do pro jek to wa nia i two rze nie cze goż uży -
tecz ne go. Kie ru nek, któ ry ukoń czy łam, jest odła -
mem gra fi ki kom pu te ro wej i obej mu je ca ły pro ces
pro jek to wa nia ksią żek oraz in nych pu bli ka cji, od
pro jek tu wy glą du we wnętrz ne go i ze wnętrz ne go
książ ki, do skła du tek stu. Te raz my ślę o dal szej
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edu ka cji, o zro bie niu dok to ra tu, choć na ra zie jest
to tyl ko w fa zie po my słu. Nie mniej bar dzo chciał -
bym się za jąć pro jek to wa niem od stro ny na uko -
wej, czy li roz pra co wy wać współ cze sne pro ble my
pro jek to wa nia. 
Pie nią dze z otrzy ma nej dziś na gro dy prze zna czę
na lep szy sprzęt kom pu te ro wy, któ ry po trze bu ję
do mo ich pro jek tów, m. in. do two rze nia ani ma cji.
Dla te go bar dzo ucie szy ła mnie in for ma cja o otrzy -
ma niu na gro dy, bo bę dą mo gła ją prze zna czyć
wła śnie na ten cel. 

Patryk Zwierzchowski, 

syn pracownika Plastic and

Components Fuel

Otrzy ma łem na gro dę za do bre
wy ni ki uzy ska ne na dy plo mie
ma gi stra. Ukoń czy łem Po li -
tech ni kę Ślą ską w Gli wi cach,
kie ru nek tech no lo gia che -
micz na, spe cjal ność
tech no lo gia che micz na
i or ga nicz na. Che mią in -
te re su ję się od daw na,
a za in te re so wa nie spe -
cjal no ścią zro dzi ło się
wła ści wie w trak cie stu -

diów. Stwier dzi łem wte dy, że dzie dzi na ta,
na przy kład pro ce sy wy twa rza nia na wo zów
sztucz nych czy też róż ne go ro dza ju pro ce -
sy prze my sło we, bar dziej mi od po wia da.
Obec nie już pra cu ję, cho ciaż nie ste ty nie
w swo im za wo dzie. Nie mniej pra ca w in nej
dzie dzi nie mo że rów nież roz wi jać, a gdy po łą czy
się ją z pię cio ma la ta mi stu diów, mam na dzie ję, że
na przy szłość to za pro cen tu je dwu krot nie. Te raz
chcę się sku pić na spra wach pry wat nych. Mam

na rze czo ną Mał go rza tę
i chciał bym z nią stwo rzyć
szczę śli wy zwią zek. Nie
ma jej wpraw dzie dzi siaj ze
mną, ale wspie ra mnie ca ły
czas. A otrzy ma ne dziś
pie nią dze za mie rzam prze -
zna czyć na sa mo do sko na -
le nie, bar dzo za le ży mi bo -
wiem na ukoń cze niu kur su
in ven to ra pro gra mu, tro chę
prze zna czę mo że tak że na
do dat ko wą na ukę an giel -
skie go. 

Re na ta Ko ster, cór ka pra cow ni cy Fiat Se rvi ces

Zo sta łam dzi siaj na gro dzo na za wy ni ki uzy ska ne
na dy plo mie ukoń cze nia stu diów wyż szych z ty tu -
łem ma gi stra na kie run ku Za rzą dza nie lo gi sty ką

i ja ko ścią na Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz -
nej w Biel sku -Bia łej. Kie ru nek ten łą czy się z wy -
ko ny wa nym przez mnie za wo dem, po nie waż zaj -
mu ję się tym ob sza rem w spół ce Ma gne ti Ma rel li.
Pra ca by ła za tem bar dzo po moc na w na uce i od -
wrot nie – zdo by wa na wie dza czę sto przy da wa ła
i na dal przy da je się w mo jej pra cy. W przy szło ści
mam za miar jesz cze po sze rzać swo ją wie dzę
z dzie dzi ny trans por tu, jest to bo wiem bar dzo cie -
ka wy kie ru nek, choć mo że nie do koń ca ko bie cy.
Nie mniej da je du że moż li wo ści roz wo ju, po sze rze -
nia ho ry zon tów i cie ka we per spek ty wy pra cy. A je -
śli cho dzi o otrzy ma ną dziś na gro dę, nie mam
jesz cze po my słu, na co ją prze zna czę – być mo że
bę dą to ja kieś eg zo tycz ne wa ka cje al bo ja kaś po -
dróż do da le kich kra jów… Jesz cze nie wiem, ale
bę dzie to na pew no coś mi łe go, bo mi ła jest rów -
nież ta na gro da. 

Magdalena Dyguś,

córka pracownika 

Fiat Auto Poland

Przy go to wy wa łam się
wła śnie do ma tu ry
w I li ceum im. Krucz -
kow skie go w Ty chach,
gdy ta to przy niósł ga -
ze tę Fiat Wo kół Nas,
w któ rej by ła in for ma cja
o kon kur sie dla dzie ci
pra cow ni ków. Bar dzo
się ucie szy łam, bo li -
czy łam na do bre oce ny
z przed mio tów ści słych,

a na gro da zmo bi li zo wa ła mnie do te go, by mieć
jesz cze lep sze wy ni ki i za kwa li fi ko wać się do kon -
kur su. Dla te go przy ło ży łam się bar dziej do an giel -
skie go i ma te ma ty ki, któ re oczy wi ście zda wa łam
ja ko przed mio ty roz sze rzo ne i za któ re w kon se -
kwen cji otrzy ma łam po nad 90%. 
Przez ten rok stu dio wa łam na AGH in for ma ty kę,
ale po sta no wi łam prze nieść się na me cha tro ni kę
na Po li tech ni ce Ślą skiej. Kie ru nek ten jest bar dziej
tech nicz ny, to ra czej na uka o tech ni ce, a to mnie
zde cy do wa nie bar dziej in te re su je. 
Po za tech ni ką in te re su ję się bar dzo kul tu rą i ży -
ciem w Ja po nii. Ma rzy mi się po dróż do te go kra -
ju. A mo że w przy szło ści uda się tak że po łą czyć
wie dzę i umie jęt no ści z pra cą, któ ra bę dzie w ja -
kiś spo sób zwią za na z Ja po nią. Dla te go tym bar -
dziej cie szę się z tej na gro dy, bo mam za miar
prze zna czyć ją na kon ty nu ację na uki ja poń skie go,
któ re go uczę się już pra wie dwa la ta. Lu bię się
uczyć te go ję zy ka, ale pod sta wą jest do bry za -
wód, któ ry – wg mnie – mo że mi za pew nić uczel -
nia tech nicz na. 



Bar tło miej Dy gant, syn pra cow ni ka 

Fiat Au to Po land

Ode bra łem na gro dę w ka te go rii li cen cja ta, a do -
wie dzia łem się o niej od swo jej ma my za trud nio nej
w za kła dzie w Ty chach. Ukoń czy łam Wyż szą
Szko łę Za wo do wą w Oświę ci miu, na kie run ku za -
rzą dza nia w tu ry sty ce. Jest to już mo ja dru ga na -
gro da, wcze śniej zo sta łem wy róż nio ny za do bre
wy ni ki uzy ska ne na ma tu rze. Dzi siej szą na gro dę
mam za miar prze zna czyć na ja kieś eg zo tycz ne
wa ka cje, po nie waż pa sjo nu ją mnie bar dzo po dró -
że do da le kich kra jów. Wy jeż dża łem już wie le ra zy

za gra ni cę, np. na Sy be rię lub
do Tan za nii, te raz ma rzy mi się
zwie dze nie In dii lub ja kiejś in nej
czę ści Azji. Obec nie kon ty nu uję
stu dia ma gi ster skie na kie run ku
tu ry sty ka i re kre acja na AWF
w Ka to wi cach. Tam zdo by łem
tak że upraw nie nia in struk to ra
snow bo ar du i dla te go mo że
ja kąś część z na gro dy prze -
zna czę rów nież na wy jazd
snow bo ar do wy. 

KRZYSZTOF ADAMCZYK
DOROTA BACZYŃSKA
MAGDALENA BEDNORZ
ANETA BŁAŻEJCZYK
MARCIN BONDEL
NATALIA BOROWIECKA
TOMASZ BRUŹDZIŃSKI
WOJCIECH BRYLEWSKI
MICHAŁ BUDREWICZ
MAREK BURZANOWSKI
MARCIN CHROBASZCZYK
ANDZRZEJ CIURLA
ARTUR CZERNEK
JAKUB CZUBCZYŃSKI
ALEKSANDRA DAWCZYŃSKA
ANETA DOBIJA
AGNIESZKA DOMAGAŁA
BARTŁOMIEJ DYGANT
MAGDALENA DYGUŚ
KATARZYNA ELIASZ
MARZENA FILAREK
ALEKSANDRA FURTAK
JOANNA GONCIARZ
MONIKA GÓRSKA
DARIA HERNAS
ALEKSANDRA IDASIAK

KRZYSZTOF JAGOSZ
MARIUSZ JANUSZEWICZ
AGNIESZKA JELIŃSKA  
KORNELIA KACZOREK
KAROLINA KACZOREK
IWONA KARCZ
KLAUDIA KĄKOL
IZABELA KEMPARA
EWELINA KOŁODZIEJ
RENATA KOSTER
JUSTYNA KOWALSKA
MATEUSZ KOZA
KORNELIA KRAUS
EWELINA KRAUS
DAGMARA KUBRAK
ALEKSANDRA KUCHARCZYK
KAMILA LASKOWSKA
BARBARA LASKOWSKA
ALEKSANDRA LEWANDROWSKA
KAROLINA LULEK

MAJA LULEK
ŁUKASZ ŁABĘDZKI
RENATA MAGUDA
ELŻBIETA MERTA
DOMINIKA MICHALAK
AGNIESZKA MICHTA
ANNA MIESZCZAK
MONIKA NEJMAN
DAWID NIEWDANA
ŁUKASZ NOGA
PAULINA PASTECKA
PATRYCJA PENCARSKA
JOANNA PIĄTKOWSKA
MARTYNA PIETRAS
KATARZYNA PIÓRKO
EDYTA PLUTA
DAGMARA SIMENKA
MAGDALENA SOBCZYK
KLAUDIA SOCHA
AGNIESZKA SZAFRANEK

PATRYCJA SZCZYGIELSKA
JUSTYNA SZELĄG
KRZYSZTOF SZLACHTOWSKI
MARYLA SZPALA
DARIUSZ SZUT
DAGMARA SZYPUŁA
ALEKSANDRA TUREK
GRZEGORZ TYMOSZUK
KAROLINA WITEK
ŁUKASZ ZAJĄC
KAROLINA ZAWORA
MARTYNA ZIÓŁKOWSKA
PATRYK ZWIERZCHOWSKI

CNH INDUSTRIAL
ALEKSANDRA BOMBAŁA
ARTUR BROŻEK
EWELINA GAWŁOWSKA
JOANNA KAŹMIERCZAK
JAKUB KOKOSIŃSKI
ANNA LESZCZYŃSKA
BOGUSŁAWA MIANECKA
NATALIA OSTROWSKA
PAULINA ZIELAK
DAWID ŻÓŁTOWSKI

LISTA NAGRODZONYCH

fot. M. Kowalski



Krzysztof Bielski

zdjęcia
Ireneusz Kaźmierczak

FIRMA
FIAT AUTO POLAND

Bank
dobrych pomysłów

Szkoda czasu na ponowne odkrywanie
rozwiązań już wymyślonych. Łatwiej i szybciej
jest skorzystać z bazy Best Practices. Wiedzą
o tym w zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach. 
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Kil ka lat te mu kie row nic two
Fia ta do szło do wnio sku,
że wy my śla nie przez pra -

cow ni ków ko lej nych uspraw nień
jest wpraw dzie roz wi ja ją ce, ale
nie mo że być głów nym po lem
ich ak tyw no ści. Nie war to mar -
no wać cza su na szu ka nie roz -
wią zań, je śli zo sta ły one już
opra co wa ne i za sto so wa ne
w in nym za kła dzie. Wy star czy
wdro żyć spraw dzo ne tam po -
my sły, na zy wa ne Best Prac ti ces
(Naj lep sze Prak ty ki). Ich au to ra -
mi są pra cow ni cy za kła dów 
Fia ta-Chry sle ra. 
W 2010 ro ku w tu ryń skiej cen -
tra li kon cer nu Fiat po wsta ła ba -
za da nych on -li ne (BPIn fo – Best
Prac ti ces In fo), któ ra do dnia
dzi siej sze go roz ro sła się już do
po nad 11 tys. za twier dzo nych
naj lep szych pro po zy cji po pra wy
i sta le się po więk sza. Oko ło pół
ty sią ca z nich po wsta ło w Fiat
Au to Po land w Ty chach.

OD PO MY SŁU 
DO NAJ LEP SZEJ
PRAK TY KI
Ko or dy na tor WCM w Za kła dzie
Ty chy Jan Pie tras pod kre śla, że
prak tycz nie każ dy po mysł po -
pra wy mo że stać się Best Prac -
ti ce. Wy ni ka to wprost z lo gi ki
me to do lo gii Ka izen, któ rej głów -
nym za ło że niem jest cią gły roz -
wój i po pra wa. W rze czy wi sto ści
przed się bior stwa pro duk cyj ne go
nie ist nie ją pro ce sy, któ rych nie
da ło by się ulep szyć dzię ki tym
po my słom. „Wszyst ko mo że zo -
stać po pra wio ne, a za tem każ -
da pro po zy cja ulep sze nia po
ada pta cji ma szan sę zo stać
wdro żo na w in nym pro ce sie lub
in nym za kła dzie” – pod kre śla
Pie tras. W ta kim ro zu mie niu
Best Prac ti ces to roz wią za nie
me to do lo gicz ne lub prak tycz ne,
któ re zo sta ło przy ję te i okre ślo -
ne przez or ga ni za cję ja ko wła -
ści we lub naj bar dziej efek tyw ne.
Po mysł uspraw nie nia mo że zo -
stać zgło szo ny przez każ de go
pra cow ni ka, ale aby stał się czę -

ścią ba zy BPIn fo, naj pierw mu si
zo stać wdro żo ny i spraw dzo ny
w za kła dzie, w któ rym po wstał.
Na stęp nie po wsta je pro po zy cja
Best Prac ti ces, tra fia ją ca do ak -
cep ta cji spe cja li stów w Tu ry nie,
któ rzy de cy du ją o włą cze niu da -
ne go pro jek tu do ba zy da nych. 
Li der fi la ru PD (Za rzą dza nie Per -
so ne lem) Ar tur Sło ni na opi su je
pro ces zgło sze nia pro po zy cji po -
pra wy w sys te mie BPin fo.
„Pierw szy etap po le ga na wy peł -
nie niu for mu la rza w ba zie da -
nych, w któ rym mu si my okre ślić
m. in. ty tuł po pra wy, za kład zgła -
sza ją cy po pra wę, fi lar WCM, ro -
dzaj pro ce su, któ re go na sza po -
pra wa do ty czy itp. Na stęp nie
na le ży krót ko opi sać po pra wę
oraz wpi sać sło wa klu czo we,
w ce lu póź niej sze go uła twie nia
wy szu ki wa nia w ba zie BPin fo

naj lep szych po my słów zwią za -
nych z da nym te ma tem (np. do -
ty czą cych szko le nia, na praw,
prze glą dów itp.). Dru gi etap po -
le ga na udo ku men to wa niu sta nu
przed i po wpro wa dze niu po pra -
wy, w ce lu jej do kład ne go wy ja -
śnie nia in nym użyt kow ni kom
sys te mu oraz za pre zen to wa nia
uzy ska nych ko rzy ści. Trze ci to
uzu peł nie nie for mu la rza zgło sze -
nio we go o za łącz ni ki, któ re do -
ku men tu ją i wy ja śnia ją zgła sza ną
pro po zy cję, a tak że wszel kie 
e -ma ile i te le fo ny, aby umoż li wić
kon takt za in te re so wa nym. Tak
wy peł nio ny for mu larz zgło sze -
nio wy tra fia do cen tra li Fia ta
w Tu ry nie w ce lu za twier dze nia.
Po je go uzy ska niu na sze roz wią -
za nie tra fia do ba zy da nych Best
Prac ti ces BPin fo i od tej po ry
mo gą z nie go ko rzy stać wszy scy
pra cow ni cy za kła dów Fia ta-
Chry sle ra” – wy ja śnia Sło ni na.
Upraw nie nia do wpro wa dza nia
pro po zy cji Best Prac ti ces do
sys te mu po sia da wą skie gro no
pra cow ni ków. Są to za kła do wi
li de rzy fi la rów WCM, któ rzy od -
po wia da ją za re ali za cję ce lów
zwią za nych z opra co wa niem
i umiesz cze niem w sys te mie
BPin fo po my słów po pra wy
w da nym fi la rze, oraz za ana li zę
i wdra ża nie Best Prac ti ces po -

Wyżej: 
Jedna z propozycji
Best Practices
zgłoszona 
przez tyskich
pracowników,
polegająca na
wykonaniu „okna”
w ogrodzeniu
zabezpieczającym
na linii
spawalniczej
Lancii Y. 
Obok: Jan Pietras,
na poprzedniej
stronie: linia
lakiernicza 
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z nas, a to nie sprzy ja kon cen -
tra cji. W przy pad ku pra cy la kier -
ni ków, ko niecz ne jest cią głe mo -
ni to ro wa nie wa run ków pra cy na
sta no wi sku (ta kich jak uwa run -
ko wa nia fi zycz ne, śro do wi sko
pra cy czy mo de le sa mo cho -
dów) i do sto so wa nie się do
nich. „Od tej ru ty ny ucie ka my.
Dla te go ty scy in ży nie ro wie za -
pro po no wa li stwo rze nie wir tu al -
ne go sta no wi ska la kier ni cze go
na ob sza rze MTS (Ma nu fac tu -
ring Tre ning Sys tems), gdzie
moż na do strzec i sko ry go wać
wszel kie błę dy w pra cy” – pod -
kre śla Jan Pie tras. W tym ce lu
zo sta ła za ku pio na tech no lo gia
umoż li wia ją ca wir tu al ne szko le -
nie pra cow ni ków ka bin la kier ni -
czych. Wy star czy za ło żyć spe -
cjal ne oku la ry 3D, dzię ki któ rym
pra cow nik „wi dzi” w prze strze ni

przed so bą kon kret ne pro fi le do
po ma lo wa nia. Oku la ry sprzę żo -
ne są z pi sto le tem la kier ni czym
(kil ka wer sji do wy bo ru, w za leż -
no ści od wy po sa że nia sta no wi -
ska), przy po mo cy któ re go pra -
cow nik wy ko nu je ope ra cję na -
try sku la kie ru na wy bra ną
po wierzch nię. Do kom pu te ra
wpro wa dzo ne zo sta ły pro fi le do
po ma lo wa nia – są to ele men ty
nad wo zi pro du ko wa nych w za -
kła dzie. Do da no tak że in ne ele -
men ty ta kie jak: becz ki czy 
kra tow ni ce, któ re po ma ga ją
w we ry fi ka cji po ten cjal nych
przy szłych la kier ni ków oraz po -
zwa la ją ćwi czyć skom pli ko wa ne
se kwen cje ru chów pod czas ich
ma lo wa nia. W cza sie szko le nia
pra cow nik wir tu al nie na kła da la -
kier na wy bra ny de tal, a kom pu -
ter mie rzy róż ne czyn ni ki, ta kie
jak: od le głość pi sto le tu od ma lo -
wa ne go de ta lu, si łę na ci sku na
spust pi sto le tu la kier ni cze go (za -
le ży od niej ilość uży te go la kie ru)
czy też płyn ność w po ru sza niu
rę ką. W kon se kwen cji otrzy my -
wa na jest trój wy mia ro wa wi zu ali -
za cja, któ ra po ka zu je na przy -
kład, ja ka jest gru bość po wło ki
la kier ni czej w każ dym miej scu
ma lo wa ne go de ta lu, ile cza su
za ję ło je go po ma lo wa nie i ile far -

Powyżej: 
kolejny „tyski”
pomysł BP:
wirtualne
stanowisko
lakiernicze na
obszarze MTS
(Manufacturing
Trening
Systems), gdzie
trójwymiarowa
wizualizacja
pokazuje
i koryguje
wszelkie błędy
w pracy. 
Obok: 
Artur Słonina

cho dzą cych z in nych za kła dów
kon cer nu. Do stęp do sys te mu
po sia da jed nak szer sza gru pa
osób, m. in. li de rzy wy dzia ło wi
WCM, in ży nie ro wie po pra wy
pro ce sów lub spe cja li ści utrzy -
ma nia ru chu. Upraw nie nia otrzy -
my wa ne są z tu ryń skiej cen tra li,
któ ra od po wia da za za rzą dza nie
ba zą da nych BPin fo. „Cho dzi
o to, by oso by ana li zu ją ce ba zę
po sia da ły nie zbęd ną wie dzę
tech nicz ną i do świad cze nie,
któ re są ko niecz ne do te go, aby
pro ces ten przy no sił ko rzy ści” –
pod kre śla Pie tras.

WIR TU AL NA 
LA KIER NIA
Best Prac ti ces mo gą obej mo -
wać każ dą dzie dzi nę. Spo śród
oko ło pię ciu set ty skich pro jek -
tów, któ re tra fi ły do ba zy BPIn fo,
Ar tur Sło ni na wy róż nił pro po zy -
cję do sko na le nia umie jęt no ści
la kier ni ków z wy ko rzy sta niem
wir tu al nej rze czy wi sto ści. Jej ce -
lem jest roz wój umie jęt no ści
zwią za nych z pro ce sem la kie ro -
wa nia nad wo zi oraz eli mi na cja
błę dów ludz kich, któ rych przy -
czy ną źró dło wą mo że być brak
umie jęt no ści, wie dzy lub ru ty na.
Ta ostat nia z bie giem cza su
wkra da się w dzia ła nie każ de go



by zu ży to pod czas wy ko ny wa -
nia tej ope ra cji.
Jak pod kre śla Pie tras szko le nie
od by wa się prak tycz nie bez -
kosz to wo. W je go trak cie nie
jest wy ko rzy sty wa ny la kier ani
sprę żo ne po wie trze. Nie po -
wsta ją też żad ne nie ko rzyst ne
zja wi ska dla śro do wi ska. Wir tu -
al ne szko le nie do tych czas prze -
szli już wszy scy la kier ni cy z ty -
skiej la kier ni. Do dat ko wym atu -
tem jest tak że moż li wość
wy szu ka nia wśród pra cow ni ków
osób z pre dys po zy cja mi do wy -
ko ny wa nia te go za wo du.
Pro jekt wir tu al ne go sta no wi ska
la kier ni cze go to roz wią za nie in -
no wa cyj ne w ska li ca łe go kon -
cer nu Fia ta, któ re, jak zgod nie
pod kre śla ją Jan Pie tras i Ar tur
Sło ni na, zo sta ło bar dzo wy so ko
oce nio ne pod czas au dy tu Gold
WCM, w grud niu 2013 r. 

TY SKIE PO MY SŁY
Po my sło wość pra cow ni ków
Fiat Au to Po land prze ja wia się
tak że w pro po zy cjach pro stych,
co wca le nie ozna cza, że mniej
efek tyw nych. „W my śle niu
o Best Prac ti ces nie cho dzi
o to, że by za każ dym ra zem
od kry wać Ame ry kę. Fi lo zo fia
cią głej po pra wy opie ra się
przede wszyst kim na sys te ma -
tycz no ści. Ja poń czy cy pod kre -
śla ją, że nie mu sisz prze ska ki -
wać gó ry, wy star czy, że ro bisz
ma łe kro ki, ale sys te ma tycz nie
i we wła ści wym kie run ku po su -
wasz się na przód” – wy ja śnia
Ar tur Sło ni na. Pro po zy cją, któ ra
to ilu stru je, jest po mysł wy ko na -
nia „okna” w ogro dze niu za bez -
pie cza ją cym na li nii spawal -
niczej Lan cii Y. Dzię ki nie mu
pra cow nik mo że wy mie niać
elek tro dy sto jąc po za li nią. Czas
wy mia ny skró cił się o 1 mi nu tę.
Po my sło daw cy osza co wa li, że
na kła dy na re ali za cję pro jek tu
wy nio sły 850 eu ro. Zysk się gnął
3,9 tys. eu ro. W in nym roz wią -
za niu, po zmia nie ko lej no ści
włą cza nia prze pły wu wo dy oraz

pa ra me trów gło wi cy spa wal ni -
czej, ogra ni czo na zo sta ła moż li -
wość uszko dze nia uchwy tu
elek tro dy spa wal ni czej. Przy
kosz cie 60 eu ro zy ska no w ten
spo sób po nad 2 tys. eu ro.
Ko lej nym wdro żo nym po my słem
Best Prac ti ces, któ ry za pro po -
no wa li in ży nie ro wie z Ty chów,
by ła uni fi ka cja pa sków kli no -
wych, przez co wy eli mi no wa no
ko niecz ność za ku pu i ma ga zy -
no wa nia wie lu ich ro dza jów.
Wśród pro jek tów po pra wy ro -
dem z Ty chów do mi nu ją roz wią -
za nia z dzie dzi ny fi la ru WCM Za -
rzą dza nia Per so ne lem (PD). Jest
ich 56. W czo łów ce są też Au to -
no micz ne Utrzy ma nie (Au to no -
mus Ma in te nan ce, AM) oraz
Utrzy ma nie Spe cja li stycz ne
(PM), gdzie licz ba po my słów
prze kro czy ła 40.

DO ŚWIAD CZE NIE
IN NYCH
Waż nym ele men tem funk cjo no -
wa nia ba zy BPin fo jest wy ko rzy -
sty wa nie za war tych w niej roz -
wią zań. „Po win na obo wią zy wać
nas za sa da: 15 proc. pro po zy cji
po cho dzi od nas, a 85 proc.
winno być zada pto wa ne w na -
szej fir mie spo śród Best Prac ti -
ces po wsta łych w in nych za kła -
dach Gru py, oczy wi ście po ich
do pa so wa niu do na szej spe cy fi -
ki” – mó wi Ar tur Sło ni na.
Ko rzy sta nie z do świad cze nia

i po my sło wo ści in nych jest po -
ucza ją ce i ko rzyst ne. Jak za zna -
cza Ar tur Sło ni na w ty skim za -
kła dzie wdro żo no już bli sko 3,2
tysiąca po my słów Best Prac ti -
ces, któ re z po wo dze niem wy -
ko rzy sta no wcze śniej w in nych
za kła dach Fia ta i Chry sle ra. „Ja -
ko Fi lar PD za sto so wa li śmy np.
te sty oce ny kom pe ten cji, któ re
zo sta ły opra co wa ne przez wło -
skich ko le gów. Wy ko rzy sta li śmy
też wie le nie zwy kle uży tecz nych
pro po zy cji zwią za nych z or ga ni -
za cją sta no wisk MTS”.
Ja ko że sta re po wie dze nie mó -
wi, że lep sze jest za wsze wro -
giem do bre go, ty sza nie ma ją już
po mysł jak uspraw nić ba zę
BPIn fo, by by ła jesz cze bar dziej
uży tecz na i prak tycz na. „Przede
wszyst kim chce my skró cić czas
wpro wa dza nia do niej da nych
po przez eli mi na cję rze czy, któ re
się po wta rza ją. Za pro po nu je my
też po łą cze nie jej z ba zą 
EEMIn fo (Ear ly Equ im pent&
Pro duct Ma nag ment – wcze sne
za rzą dza nie pro ce sem i pro duk -
tem), gdzie znaj du je się wie le
po my słów i zda rza ją się sy tu -
acje, kie dy cza sem du blu ją się
roz wią za nia z ba zy BPIn fo” –
wy ja śnia Pie tras.
Pra cow ni cy Fia ta od po wie dzial -
ni za Best Prac ti ces są zgod ni,
że BPIn fo to do sko na łe na rzę -
dzie. Ko rzy sta nie z nie go przy -
no si sa me po zy ty wy. 

Poniżej: 
Lancia Y 
na linii
montażowej
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AKTUALNOŚCI
WYŚCIGI

Marki grupy są zaangażowane w świat
sportu. Maserati, Abarth i Alfa Romeo
sponsorują, a nawet biorą udział w wyścigach
lub mistrzostwach. Fiat Professional
natomiast „ściga się” z motocyklami.

Carola
Popaiz

na torze
Marki
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Sa mo cho dy przy go to wa ne
spe cjal nie pod wy ści gi za -
pew nia ją jak naj wyż sze

osią gi. Nie dzi wi za tem, że wie le
z ta kich mo de li, po czy na jąc od
su per sa mo cho dów Ma se ra ti
Gran Tu ri smo MC, a koń cząc na
ma łych, ale szyb kich Abar thach,
wzbu dza ją za chwyt u nie jed ne -
go pa sjo na ta. Po dzi wiać je moż -
na tak że w te go rocz nym se zo nie
raj do wym w ra mach róż nych
mię dzy na ro do wych pu cha rów.  
Trwa pią ty se zon Ma se ra ti Tro -
feo World Se ries. Te go rocz ny
ka len darz prze wi du je sześć
rund w sze ściu kra jach na
trzech kon ty nen tach. Pierw szy
etap od był się w Bel gii, gdzie 
ro dzi my kie row ca Ad rien De
Leener za siadł za kie row ni cą
swo je go Gran Tu ri smo MC Tro -
feo nu mer 14, ze spe cjal nym
zdo bie niem za de dy ko wa nym le -
gen dar ne mu mo de lo wi Ma se ra ti
250F, w któ rym mi strzem świa ta
For mu ły 1 zo stał Ju an Ma nu el
Fan gio. 
Tym cza sem na Wę grzech za -
koń czył się dru gi etap, a 19 i 20
lip ca w Si lver sto ne w An glii od -
bę dzie się In ter na tio nal GT
Open, za my ka ją cy jed no cze śnie
pierw szą część se zo nu, pod -

czas któ rej zo sta nie przy zna ny
Pu char Eu ro py. 23 i 24 sierp nia,
Pu char Ma se ra ti za wi ta do USA,
na Vir gi nia In ter na tio nal Ra ce -
way. Po Ame ry ce, 11 i 12 paź -
dzier ni ka, Ma se ra ti wy ru szą do
Szan gha ju. Wiel ki fi nał, jak
w ubie głym ro ku, od bę dzie się
na to rze Yas Ma ri na w Zjed no -
czo nych Emi ra tach Arab skich,
pod czas 12-go dzin ne go wy ści -
gu w Abu Dha bi, prze wi dzia ne -
go w ka len da rzu na 11 i 12
grud nia. Na tę oka zję zo sta nie
rów nież zor ga ni zo wa na ce re mo -
nia wień czą ca se zon wraz
z przy zna niem wszyst kich na -
gród: Pu char Ab so lut ny, Pu char
Eu ro py, Pi rel li Sin gle Dri ver Cup
(dla tych, któ rzy są pry wat ny mi
wła ści cie la mi sa mo cho dów Ma -
se ra ti), Pi rel li Twin Dri vers Cup
(dla za łóg ja dą cych sa mo cho da -
mi wła sno ści Ma se ra ti), Pu char
Over 50, Pu char Un der 30,
Pirelli Pole Position Award.
W Ma se ra ti Gran Tu ri smo MC
Tro feo, któ re bio rą udział w wy -
ści gach, przy go to wa no kil ka
nowości. Mó wi o nich Ro ber to
Boz zi, od po wie dzial ny za Pu -
char Ma se ra ti: „Mo dy fi ka cje do -
ty czy ły głów nie ae ro dy na mi ki:
splii ter przed ni jest więk szy i ma

no wy pro fil zwie lo krat nia ją cy ob -
cią że nie z przo du sa mo cho du
i ogra ni cza ją cy ten den cję do
pod ste row no ści. W dol nej tyl nej
czę ści MC Tro feo wy po sa żo no
w no wy dy fu zor zde rza ka, któ ry
za pew nia bar dziej płyn ne po ko -
ny wa nie za krę tów i więk szą sta -
bil ność sa mo cho du”.

GDY NA TO RZE
JEST SKOR PION
Mar ka Abarth od za wsze jest
ak tyw na w mi strzo stwach, któ re
z jed nej stro ny są to rem szko le -
nio wym i swe go ro dza ju are ną
do świad czal ną dla mło dych kie -
row ców, z dru giej zaś słu żą pro -
mo cji mar ki. No wo ścią w se zo -
nie spor to wym 2014 jest obec -
ność w Pu cha rze Abarth Eu ro pa
no wej wer sji
Abar tha 695
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As set to Cor se o na zwie Evo lu -
zio ne, a tak że za sto so wa nie no -
we go sil ni ka 1.4 T -Jet „Car ter
Sec co” o mo cy 160 KM w bo li -
dach For muła 4. W tym ro ku
w mi strzo stwach od no to wa no
rów nież po stęp pod wzglę dem
ja ko ści, po nie waż czte ry wy ści -
gi bę dą od by wa ły się wspól nie
z WTCC (ogól no świa to wy mi 
wy ści go wy mi mi strzo stwa mi 
sa mo cho dów tu ry stycz nych)
i ETCC (eu ro pej ski mi mi strzo -
stwa mi sa mo cho dów tu ry stycz -
nych) oraz Le Ca stel let we Fran -
cji, Sal zbur gring w Austrii, Spa
Fran cor champs w Bel gii i Per -
gu sa we Wło szech. War to też
do dać, że w tym ro ku Pu char
Abar tha bę dzie trans mi to wa ny
na Eu ro spor t1 i Eu ro spor t2
w 59 kra jach. Po pierw szych
czte rech spo tka niach na pre sti -
żo wych to rach w Eu ro pie (20
ma ja na fran cu skim Cir cu it Paul
Ri card; 25 ma ja w au striac kim
Sal zbur gu, 22 czerw ca w Bel gii
na to rze Cir cu it de Spa -Fran cor -
champs, 13 lip ca na Mu gel lo,
a 28 września w Per gu sa), wy -
ści gi za koń czą się 26 paź dzier -
ni ka na to rze Mon za. Pu char
Abarth Eu ro pa od by wać się 
bę dzie jed no cze śnie z Tro feo
Abarth Ita lia, któ ry roz po czę to
4 ma ja w Val le lun ga, a ko lej ne
eta py odbyły się 22 czerw ca
w Spa -Fran cor champs i 13 lip -
ca w Mu gel lo. 28 wrze śnia prze -
widziano wyścig w Per gu sa,
7 wrze śnia w Va ra no i 26 paź -
dzier ni ka na to rze Mon za.

EMO CJE NA 2
I 4 KÓŁ KACH
Al fa Ro meo ma swo je go wy jąt -
ko we go fa na. Jest nim Jor ge
Lo ren zo, mistrz wy ści gów mo -
to cy klo wych i „twarz” mar ki oraz
mo de lu Giu liet ta Ri ders, spe cjal -
nej wer sji po wsta łej przy współ -
pra cy ze zna nym ma ga zy nem
dla pa sjo na tów dwóch kó łek.
Lo ren zo jest bo ha te rem spo tu,
któ ry za chę ca po ten cjal nych
klien tów do prze ży wa nia emo cji,
ja kie mo że za pew nić tyl ko Al fa
Ro meo. Mar ka ta wspie ra mi -
strzo stwa Su per bi ke'ów od
2007 ro ku, a ak tu al nym sa mo -
cho dem bez pie czeń stwa jest
mo del 4C.

PIĘK NA
KRÓ LEW NA
Al fa Ro meo 4C zo stała sa mo -
cho dem bez pie czeń stwa mi s -
trzostw FIA World To uring Car
Cham pion ship (WTCC), za wo -
dów, w któ rych bio rą udział sa -
mo cho dy dro go we. Mo del wy -
stę pu je w spe cjal nej sza cie już
od pierw sze go wy ści gu, któ ry
miał miej sce na to rze Mo ulay El
Has san w Mar ra ke szu. Al fa Ro -

meo 4C otrzy ma ła niedawno
pre sti żo wą na gro dę „Naj pięk -
niej sze go Sa mo cho du Ro ku
2013”, przy oka zji 29. Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Sa mo -
cho do we go w Pa ry żu.

FIAT PRO FES SIO NAL
SKŁA DA SIĘ 
NA ZA KRĘ TACH
Mar ka ta zo sta ła Ofi cjal nym
Spon so rem i Ofi cjal nym Do s -
taw cą ze spo łu Mo vi star Yama ha
Mo toGP. Jej lo go wi docz ne jest
na Yama hach YZR -M1 Jor ge
Lo ren zo i Va len ti no Ros si. Na
czas wy ści gów Mo toGP 2014
kil ka sa mo cho dów Gru py Fiat
bę dzie do dys po zy cji ze spo łu
Yama ha Fac to ry Ra cing, na to -
miast in ne po jaz dy spo śród sa -
mo cho dów oso bo wych i do -
staw czych bę dą słu żyć za rzą -
do wi Yama ha Mo tor Ra cing
w po ru sza niu się na te re nie
Włoch przez ca ły 2014 ro ku.
Współ pra ca po mię dzy Fia tem
Pro fes sio nal a ze spo łem Yama -
ha Fac to ry Ra cing po twier dza
pa sję, de ter mi na cję i za an ga żo -
wa nie lu dzi w świat spor tów wy -
czy no wych. 

Alfa Romeo jest
sponsorem
Superbike'ów.
Poniżej: 
Puchar
Maserati.
Na pierwszej
stronie: Fiat
Professional
Teamu Yamaha
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Aktywne spędzanie wolnego czasu wraz
z rodzinami, także wśród kolegów i znajomych
z pracy, staje się tradycją w spółkach Magneti
Marelli w Sosnowcu i Bielsku-Białej.
Spółki Magneti Marelli zaprosiły swoich pra-

cowników wraz z ich bliskimi na rodzinne
świętowanie w dwóch ter-

minach. 8 czerwca w Sosnowcu
spotkali się zatrudnieni w Magneti
Marelli Poland, Zakład Automo-
tive Lighting i zakład Exhaust
Systems, a także pracownicy
Plastic Components and Modu-
les Poland, Plastic Components
Fuel Systems Poland i Magneti
Marelli Aftermarket. Rodzinny
piknik rozpoczął się zwiedzaniem
zakładów produkcyjnych, gdzie

każdy pracownik mógł wejść wraz ze swoją rodziną
i znajomymi na teren każdego zakładu firmy. Główna

część artystyczno-rozrywkowa
pikniku, w której udział wzięło
około 5000 osób, odbyła się na
Stadionie Ludowym w Sos-
nowcu. Urozmaiceniem dnia były
występy zespołów Cover Band
oraz Avocado, a także popisy DJ
Olivera i prowadzącego imprezę
Andrzeja Potępy. Odbyło się 8
konkursów rodzinnych, zorgani-
zowano również konkursy i za-
bawy dla najmłodszych. Jak

Anna
Grodecka,
Krzysztof
Grzeszek

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak,
archiwum MM

Suspension
Systems

FIRMA
MAGNETI MARELLI

w Magneti Marelli
świętowanieRodzinne
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piłka nożna). Całe rodziny grały w gigantycznego
chińczyka i wieloosobowego twistera. Wielu
uczestników, w tym i dorośli, próbowało swych sił
na 4-torowej ściance wspinaczkowej. Największe
salwy śmiechu zgromadzonej publiczności wzbu-
dzały próby pokonania toru przeszkód i slalomu
w alkogoglach, gdzie dzieci radziły sobie znacznie
lepiej niż ich rodzice. Tradycyjnie już zaintereso-
waniem najmłodszych cieszyły się olbrzymie dmu-
chane zjeżdżalnie i zamki do skakania oraz malo-
wanie buzi. Były potrawy z grilla, hot-dogi i napoje.
Najmłodsi otrzymali słodkie upominki, a w bajko-
wym ogródku zabawiał ich klaun. Dealer Fiata –
Ganinex prezentował w trakcie imprezy samochody
Grupy Fiat-Chrysler, a uczestnicy prezentacji mieli
możliwość wygrać Fiata 500 na weekend. 

zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się dmu-
chane zjeżdżalnie, bramki strzeleckie, byk-rodeo,
ścianka wspinaczkowa, malowanie buziek. Drużyna
zakładu Automotive Lighting zorganizowała grę pa-
int ball. Uczestnicy mogli oglądać, dzięki uprzej-
mości firmy Ganinex, 8 modeli samochodów Grupy
Fiat-Chrysler, w tym Jeep Cheeroke, Alfa Giulietta,
Fiat 500 i 500L oraz Fiat Bravo. Równolegle, w trak-
cie imprezy, na boisku bocznym drużyny wszystkich
zakładów rozgrywały turniej piłki nożnej o Puchar
Magneti Marelli Polska. I miejsce zajęła drużyna Au-
tomotive Lighting, drugie Plastic Components Fuel

Systems, a trzecie Plastic Components and Mo-
dules Poland. Puchar i medale wręczył Zbigniew
Gurgul, Country Manager Magneti Marelli. Pu-

char jest przechodni, chyba że
któraś z drużyn wywalczy go
trzykrotnie, wtedy pozostaje
na zawsze w rękach zwy-

cięzców. Nie zabrakło oczy-
wiście poczęstunku. Był grill

i napoje, a uczestnikom świeciło
słońce na błękitnym niebie.
Wszyscy dobrze się bawili.
Dnia 15 czerwca Dzień Ro-

dzinny organizowała nato-
miast spółka Magneti Ma-
relli Suspension Systems
w Bielsku-Białej. Impreza,
w której udział wzięło pra-

wie 2000 osób, odbyła się
na terenach rekreacyjnych

kempingu pod Dębowcem. Na sce-
nie wystąpił zespół „Chrząszcze”.
Największe muzyczne przeboje lat
60. i 70. zapewniły wspaniałą za-
bawę wszystkim, niezależnie od
ich wieku. Odbyło się także kilka-
naście konkursów sprawnościo-
wych oraz turnieje sportowe dla
dorosłych i dzieci (hokej na trawie,

W czasie 
Dni Rodzinnych
nie brakowało
słońca, atrakcji
i uśmiechu na
twarzach – 
i to nie tylko
najmłodszych



Pełna przygód wyprawa
z Argentyny na Alaskę. 
To przedsięwzięcie dwóch
młodych Argentyńczyków, 
którzy poprzez tę podróż
występują w obronie 
Matki Ziemi.

w Fiacie 600
Into the wild...

34

AKTUALNOŚCI
FIAT 600



ZRosario (300 kilometrów
na południe od Buenos Ai-
res) na Alaskę w Fiacie 600

z 1964 roku. Tak w skrócie
można opisać nadzwyczajną
przygodę dwóch argentyńskich
chłopaków: Santiago Uranga
i Juana Manuela Rizzati, którzy
za kierownicą swojego zabytko-
wego samochodu „Brasita de
Fuego” (nazwa pochodzi od ma-
łego połoduniowoamerykań-
skiego ptaka) przejeżdżają obie
Ameryki. Historię młodych Ar-
gentyńczyków opowiedziała re-
dakcji Illustrato, włoskiego od-
powiednika naszej gazety, Lo-
rena Antonioni – córka Rossany
Garetto i Doriana Antonioni,
emerytowanych pracowników
Comau – która poznała Santiago
i Juana w Meksyku. 
Dzieląc pasję do podróży i prze-
konanie, że środowisko należy
chronić, dwaj młodzi Argentyń-
czycy wyruszyli pod koniec
stycznia 2013 roku w podróż
w kierunku serca Alaski. Do
miejsca, w którym znajduje się
„magiczny autobus” 142, w któ-
rym ostatnie tygodnie swojego
życia spędził amerykański chło-
pak Chris McCandless, bohater

filmu „Into the wild” w reżyserii
Seana Penna, na podstawie
książki Johna Krakauera o tym
samym tytule. 
Misją wyprawy Santiago i Juana
jest sprawić, aby planeta była
bardziej zielona. Do marzenia
tego zamierzają przyczynić się
w sposób symboliczny, rozsie-
wając podczas wyprawy nasiona
zabrane przy argentyńskich dro-
gach. Minąwszy Chile, Peru, Ek-
wador, Kolumbię, Panamę, Kos-
tarykę, Nikaraguę, Honduras,
Gwatemalę i Meksyk, Santiago
i Juan przejechali już ponad 40
tysięcy kilometrów i gdy piszemy
ten artykuł, są w Winfield, w sta-
nie Alabama.
Po dotarciu do mety oczywiście
nie porzucą na Alasce swojego
wiernego, czterokołowego towa-
rzysza podróży. Odnajdą port,
w którym będzie można załado-
wać „Brasitę” na statek, i drogą
morską wrócą dokładnie do
miejsca, z którego wyruszyli. Ale
przed młodymi Argentyńczykami
jeszcze długa droga, chociaż
Santiago i Juan są coraz bardziej
entuzjastycznie nastawieni wo-
bec doświadczenia, jakie właśnie
przeżywają.

„Santiago chciał
zaprosić na kolację
dziewczynę i poprosił
przyjaciela, który
odrestaurowuje stare
samochody,
o pożyczenie mu
takiego auta specjalnie
na tę okazję. Gdy tylko
zobaczył Fiata 600,
zakochał się w nim od
pierwszego wejrzenia
i zamiast pożyczyć,
kupił go od swego
kumpla. Odtąd
Santiago i «Brasita 
de Fuego» byli i są
nierozłączni”.

Lorena Antonioni
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1. Fiat 600 jeszcze z drzwiami
otwieranymi „pod wiatr”,
całkowicie oryginalny, włącznie
z silnikiem 750 cm³
2. Juan (z prawej) wraz z jedną
z wielu osób poznanych podczas
podróży
3. Obaj Argentyńczycy
podejmujący swą misję
„zazieleniania” planety
4. Loredana Antonioni z Juanem
5. Chwila relaksu…
6. … a potem „w drogę”, na
kordylierze And, w Tilcara

„Kilometr po kilometrze Santiago i Juan
z coraz większym entuzjazmem
podchodzą do swojej przygody. W sumie
każde marzenie, niezależnie od jego
rozmiaru i stopnia ambicji, można
urzeczywistnić. Wystarczy tylko być
wytrwałym i mieć pasję. I każdego dnia
starać się widzieć pozytywną stronę
wszystkiego, co nas otacza”.

Lorena Antonioni

1

2 3

4

5 6

36



2

5 6

1. Fiat wylansował „600” 9 marca 1955 roku.
Zaprojektowany przez Dantego Giacosę model
uważany jest za pierwszy, czteromiejscowy
samochód małolitrażowy, produkowany
wielkoseryjnie. To również pierwszy samochód
turyńskiego producenta z silnikiem i napędem
umieszczonymi z tyłu. 
2. Dzienna produkcja Fiata 600 przekraczała
tysiąc egzemplarzy. We Włoszech, w latach
1955-1969 wyprodukowano go w liczbie 2,7 mln
sztuk. Gdyby brać pod uwagę również wersje
wytwarzane na licencji (w Argentynie, Chile,
Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech i Rosji),
w sumie powstało niemal 5 mln sztuk.

3. W 1956 roku Fiat 600 oferowany był również
z otwieranym dachem i w wersji sześciomiejscowej
„Multipla” o charakterystycznym wyglądzie ze
„spłaszczoną buźką”.
4. Dysponował silnikiem o pojemności skokowej
633 cm³ (21,5 KM przy 4600 obr./min), osiągał
prędkość maksymalną 95 km/h i zużywał średnio
5,7 l paliwa na 100 kilometrów. W 1960 roku na
rynku pojawiła się usprawniona wersja „600 D”: 
jej silnik miał 767 cm³ (29 KM) i osiągał prędkość 
na poziomie 110 km/h.
5. Do roku 1964 drzwi otwierały się „pod wiatr”.
Dopiero po tej dacie zawiasy drzwi przeniesiono 
do części przedniej, aby spełniały wymogi nowej
normy prawnej.

6. Fiat 500 zadebiutuje
dopiero dwa lata po
wprowadzeniu na rynek
Fiata 600, w 1957 roku.
Początkowo auto
oferowało dwa miejsca
i silnik o pojemności 
479 cm³ i mocy 13 KM. 
Do 1975 roku Fiat
wyprodukował niemal 
4 mln sztuk tego modelu.

4

1

3
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WYRÓŻNIENIA DLA NOWEGO
FIATA DUCATO 
Nowy Fiat Ducato  został nagrodzony w Danii prestiżowym tytułem „Van of the Year 2014”. Jury tak uzasadniło swoją decyzję: „Fiat Ducato
otrzymał tytuł  dzięki właściwemu połączeniu odpowiedniej ceny, oszczędnych silników, możliwości dodania zaawansowanych systemów
bezpieczeństwa, świetnej ergonomii, kompletnej gamy wersji i wysokiej, widocznej jakości”. Nowy Fiat Ducato zyskał uznanie także wśród
profesjonalistów z branży przewoźników i przesyłek ekspresowych oraz pocztowych w Niemczech, którzy wybrali model Samochodem
Dostawczym Roku KEP w kategorii pojazdów o DMC 3,5 tony i powyżej (klasyfikacja pojazdów importowanych). Konkurs został

zorganizowany przez Wydawnictwo EuroTransportMedienverlag, które zrzesza najważniejsze media
z branży KEP. Sukces w tym konkursie odniósł również model Fiat Doblò Cargo Maxi, który zajął

pierwsze miejsce w kategorii pojazdów poniżej 3 ton.

Delegacja członków Grupy Menedżerów Fiata
(Stowarzyszenie Fiata zrzeszające obecnych
i emerytowanych menedżerów spółki)
odwiedziła 23 czerwca zakład Fiat Auto Poland
w Tychach. Grupę przyjął dyrektor Antoni Greń
oraz szefowie poszczególnych służb
w zakładzie. Włoscy menedżerowie przebywali
w Polsce od 21 do 24 czerwca i poza zakładem
w Tychach odwiedzili także Kraków, 
obóz zagłady Auschwitz-Birkenau oraz kopalnię
soli w Wieliczce.

GRUPPO 
DIRIGENTI FIAT
W POLSCE
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DRUGA EDYCJA 
COMAU SAFETY MEETING
Już po raz drugi firma Comau zorganizowała międzywydziałowy mecz
towarzyski, w którym zmierzyła się z drużyną z FPT z Bielska-Białej.
Spotkanie rozegrano 14 czerwca na stadionie w Pisarzowicach. 
Mecz przebiegał w przyjacielskiej atmosferze fair play, dlatego nie
dziwi, że pojedynek zakończył się remisem. Poza oderwaniem się od
codziennych obowiązków, celem spotkania w ramach projektu Safety
Meeting, było promowanie wiedzy i praktycznych umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dlatego połączono je
z pokazami ratownictwa, przygotowanymi przez bielską grupę
ratownictwa drogowego PCK. „Meeting” cieszył się dużym
zainteresowaniem uczestników.

W 22. edycji plebiscytu na „Samochód Roku Playboya 2014”,
organizowanego przez redakcję polskiej edycji
najsłynniejszego na świecie magazynu dla mężczyzn, nagrodę
tę zdobyła Alfa Romeo 4C. Plebiscyt od lat wskazuje trendy
i kierunki rozwoju krajowego rynku motoryzacyjnego, zaś
nagrodzone auta stanowią obiekt westchnień nie tylko męskiej
części naszego społeczeństwa. O wyborze wyróżnionych
decyduje elitarne grono jurorów złożone z osobistości branży
motoryzacyjnej w Polsce. Nagrodę odebrał Rafał Grzanecki,
szef Public Relations Fiat Auto Poland.

Redaktor Robert Bielecki, członek jury International Engine of the

Year, startował  w Międzynarodowym Rajdzie Dziennikarzy na

Litwie za kierownicą samochodu Fiat 500 0,9 TwinAir, w kategorii

EKO i zwyciężył w tej klasie. Bielecki pisze: „Chciałbym

podziękować wszystkim pracownikom fabryk Fiat Auto Poland,

firm dostarczających podzespoły do silnika TwinAir

i Fiata 500 oraz konstruktorom z Fiat Powertrain

Technologies. Jestem wzruszony wynikiem uzyskanym

przeze mnie i mojego litewskiego pilota i cieszę się, że

mogłem dołożyć małą cegiełkę do sławienia Polski

w świecie, pokazując jak znakomite są wyroby

pochodzące z naszego kraju oraz dlaczego silnik TwinAir

został uznany za najlepszy na świecie przez moich kolegów

jurorów International Engine of the Year Awards. Chciałbym przy

tej okazji przypomnieć o śp. Enrico Pavonim, któremu obiecałem

w 2006 roku, że jeśli otrzymam możliwość startowania autem

z Polski napędzanym silnikiem z Polski, dołożę wszelkich starań,

aby pokazać jakie są wyśmienite”.

ALFA ROMEO 4C 
„SAMOCHODEM ROKU 
PLAYBOYA 2014”

BIELECKI DEDYKUJE ZWYCIĘSTWO 
śp. PAVONIEMU
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SAMOCHODY KONCEPCYJNE 
Z LOGO JEEP
Jeep Safari to impreza, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród
tysięcy amerykańskich pasjonatów jazdy terenowej, którzy spotykają
się w Moab, by stawić czoła jednym z najtrudniejszych tras off-
roadowych i w zapierającej dech w piersiach skalnej scenerii stanu
Utah. Również w tym roku rajd był okazją do zaprezentowania kilku
samochodów koncepcyjnych z logo Jeep, wykonanych wspólnie
z Moparem, marką będącą liderem pod względem tuningu
i akcesoriów. Tym razem pokazano sześć takich terenówek, wśród
nich modele Jeep Wrangler Level Red przeznaczony dla pasjonatów
ekstremalnej jazdy terenowej, podobnie jak Wrangler Mojo
w charakterystycznym pomarańczowym kolorze, i Wrangler
Maximum Performance wyposażony w mosty Dana 60. Modele
Adventurer i Dakar są stuningowanymi wersjami nowego Cherokee
Trailhawk, którego test opublikujemy w następnym numerze. Z kolei
Jeep Grand Cherokee Eco-Diesel Trail Warrior łączy w sobie luksus
i wysokie możliwości terenowe z niskim zużyciem paliwa dzięki
sześciocylindrowemu dieslowi firmy VM Motori.

MASERATI CENTENNIAL EDITION
W ramach obchodów stulecia historii producent spod znaku trójzębu zaprezentował na salonach w Nowym Jorku i w Pekinie dwa
wyjątkowe modele: Granturismo MC Stradale Centennial Edition i GranCabrio MC Centennial Edition. Są one wyposażone w silnik 8V
o pojemności 4,7 litra, który generuje 460 KM mocy. Powstały w Modenie, a charakteryzuje je ekskluzywna gama kolorów, spośród których
można wybrać trzy nowe barwy perłowe dołączające do czterech dostępnych już w MC Stradale, a także nowe wnętrza. Osiągi
przekraczają niemal najśmielsze oczekiwania: dość wspomnieć, że prędkość maksymalna tych aut wynosi 303 kilometry na godzinę.

„LETNIA
KONTROLA 2014” 
W SERWISACH GRUPY
FIAT-CHRYSLER
Autoryzowane serwisy Grupy Fiat-Chrysler zapraszają kierowców
na „Letnią Kontrolę 2014”, podczas której mechanicy przygotują
auta do wakacyjnych podróży. W ramach „Letniej Kontroli
2014” właściciele aut marek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat
Professional, Abarth oraz Jeep i Chrysler mogą skorzystać
z promocyjnej oferty serwisowej na najbardziej narażone na
usterki podzespoły: układ hamulcowy, napęd rozrządu silnika
(pasek, napinacze) i układ zawieszenia. Zakup oryginalnych
części zamiennych oraz sama usługa serwisowa są objęte
20-procentowym rabatem. Letnia akcja serwisowa trwa do
31 sierpnia 2014 r. i dostępna jest w 159 Autoryzowanych
Serwisach Obsługi Grupy Fiat-Chrysler w całej Polsce.



41

ABARTH 695 BIPOSTO I ALFY ROMEO 
NA GOODWOOD FESTIVAL
Pod koniec czerwca angielskie hrabstwo West Sussex było gospodarzem prestiżowego międzynarodowego wydarzenia, które gromadzi co
roku ponad 150 tys. pasjonatów, ekspertów, kolekcjonerów i znanych osobistości ze świata motoryzacji. „Goodwood Festival of
Speed 2014” to nie tylko wystawy, pokazy oraz parady samochodów zabytkowych i aktualnie produkowanych, ale także trudne testy
sportowe. W tym roku gwiazdą imprezy był m. in. najmłodszy i najszybszy model wszech czasów z logo Skorpiona – Abarth 695 biposto
z silnikiem 1.4 T-jet o mocy 190 KM, który brał udział w wymagających próbach.
Na festiwalu nie mogło zabraknąć także samochodów marki 
Alfa Romeo, zarówno modeli zabytkowych, jak i współczesnych,
które również zmierzyły się z trudną trasą Goodwood Hillclimb.
W imprezie startował supersamochód Alfa Romeo 4C –
współczesna ikona marki – oraz najnowsze sportowe
wersje Quadrifoglio Verde modeli Giulietta i MiTo. Obok
nich, pięć cennych egzemplarzy należących do Muzeum
Alfy Romeo: Gran Premio Tipo B „P3” (1932), Gran
Premio Tipo 159 „Alfetta” (1951), 750 Competizione
(1955), Giulietta SZ „coda tronca” (1960) i GTA 1300
Junior (1971). Impreza ta była również okazją do
świętowania 60. urodzin modelu Giulietta (1954-2014). 

KOLEJNY ETAP
WSPÓŁPRACY 
ANDROIDA I OAA
Open Automotive Alliance (OAA) – koalicja firm sektora high-tech
(awangardowych technologii) oraz liderów przemysłu
motoryzacyjnego, które pracują nad udostępnieniem platformy
Android w pojazdach powszechnego użytku, powitała swoich
nowych członków, wśród których jest także Grupa Fiat-Chrysler.
Celem aliansu jest udostępnienie zalet Androida w samochodach
użytkowników systemu, aby umożliwić śledzenie ruchu
drogowego, wyznaczanie tras przejazdu lub wyboru „playlist”
słowno-muzycznych bez użycia rąk – a więc w sposób
zwiększający bezpieczeństwo i wygodę prowadzenia. Mówiąc
w skrócie, tym celem jest stworzenie samochodu „obecnego”
w sieci internetowej.

„COMPASSO D’ORO 
ADI 2014” 
DLA GIULIETTY
Alfa Romeo Giulietta zdobyła prestiżowe wyróżnienie „Compasso
d'Oro ADI” (Złoty Kompas ADI) włoskiego Stowarzyszenia
Wzornictwa Przemysłowego, najstarszą i najbardziej prestiżową
europejską nagrodę w dziedzinie designu. Wzbogaca ona
kolekcję nagród przyznanych Alfie Romeo Giulietta, która od
momentu wprowadzenia na rynek po dzień dzisiejszy
uzyskała 20 nagród przyznanych przez międzynarodową prasę:
od Włoch po Niemcy, od Grecji po Francję, od Danii po Słowenię.
W Polsce czytelnicy tygodnika Motor i miesięcznika Auto Moto
nagrodzili Alfę Giulietta w plebiscycie Auto Lider 2010 –
pierwszym miejscem wśród aut kompaktowych i główną
nagrodą jako Premiera Motoryzacyjna Roku. 
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Marek Kamiński

zdjęcia z arch. Sebastiana Kawy

LUDZIE
SEBASTIAN KAWA

Król

Z zawodu lekarz ginekolog,
z zamiłowania, szybownik.
Najbardziej utytułowany polski
sportowiec, a zarazem
dziewięciokrotny mistrz świata
w tej dyscyplinie. Jego marzeniem
był lot szybowcem nad Mount
Everestem. Próbował już dwa
razy. Niedawno powrócił
z Nepalu, gdzie zmagał się
przede wszystkim z urzędnikami. 

przestworzy
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Kali Gandaki – największa
dolina świata przecinająca

Himalaje w poprzek; 
po lewej Dhaulagiri, 

a po prawej Annapurna



44

Moż na po wie dzieć, że
w ro dzi nie Se ba stia na
Ka wy mi łość do la ta nia

prze cho dzi z po ko le nia na po ko -
le nie. „Mój oj ciec To masz, bied -
ny chło pak z Ło po nia ko ło Tar -
no wa, to bar dzo cie ka wa po -
stać, uro dzo ny opty mi sta –
mó wi szy bow co wy mistrz świa -
ta. – Pa sją do la ta nia za ra ził go
stryj Ka zi mierz, czę sto opo wia -
da ją cy o I Woj nie Świa to wej,
zwłasz cza o ba lo nach ob ser wa -
cyj nych i sa mo lo tach Al ba tros,
któ re oglą dał bę dąc w woj sku
au striac kim. Po tem by ło przy -
pad ko we spo tka nie oj ca z ae ro -
pla nem, któ ry wy lą do wał na łą ce
obok do mu, a póź niej już co raz
wię cej cza su spę dzał gdzieś na
lot ni sku, śpiąc w zbu do wa nym
przez sie bie sza ła sie, ży wiąc się
wła sno ręcz nie zło wio ny mi ry ba -
mi i uzbie ra ny mi przez sie bie
grzy ba mi. Na lot ni sko ucie kał
w ta jem ni cy przed ro dzi ca mi,
a ich zgo dę fał szo wał” – snu je
ro dzin ną opo wieść Se ba stian
Ka wa.

RO DZIN NA 
TRA DY CJA
Kie dy Se ba stian do ra stał, je go
oj ciec od no sił już w szy bow nic -
twie suk ce sy. Nie miał więc in nej
moż li wo ści, jak tyl ko pójść
w śla dy oj ca. W wie ku 16 lat
prze szedł szko le nie szy bow co -
we. Z per spek ty wy cza su oce -
nia, że ist nie je lu ka mię dzy szko -
le niem pod sta wo wym a wy czy -
no wym, któ re wła ści wie nie
ist nie je: „W szko le niu waż ny jest
czas, ja ki in struk tor mo że po -
świę cić kur san to wi. Tym cza sem
za ję cia skła da ją się z du żej licz -
by krót kich lo tów. Mo im zda -
niem wzię ło się to stąd, że w ae -
ro klu bach szko le nia za wsze by ły
trak to wa ne ja ko kurs przed woj -
sko wy dla kan dy da tów do lot -
nic twa, a więc ma so wy in struk -
taż, krót ki, szyb ki, in ten syw ny.
Brak kon ty nu acji szko le nia wy -
czy no we go po wo du je, że trze ba
mieć ko goś, kto umoż li wia

szyb kie przej ście z la ta nia nad
lot ni skiem, do prze lo tów na ter -
mi ce i dłuż szych lo tów. U nas
tro chę nie słusz nie gó ry trak tu je
się ja ko wyż szą szko łę la ta nia”. 
Se ba stian Ka wa miał szczę ście,
bo mógł la tać z ta tą w kla sycz -
nym, wy ko rzy sty wa nym już pół
wie ku te mu, trój ką cie: Biel sko -
Bia ła – Ha la Bo ra cza – Krze -
szów ko ło Su chej Be skidz kiej.
W tym sa mym cza sie do dat ko -
wo łą czył szy bow nic two z że -
glar stwem. Dzi siaj twier dzi, że
bez dru gie go hob by, któ re za -
czął upra wiać w wie ku 10 lat
(nad je zio rem Mię dzy brodz kim
po ło żo nym tuż obok lot ni ska na
Ża rze), nie by ło by je go szy bow -
co wych suk ce sów. Dzię ki że -
glo wa niu na uczył się opa no wy -
wać strach, star to wy stres, dą -
żyć do spor to we go suk ce su,
a tak że wy ko rzy sty wać wiatr.
Choć – jak mó wi – to bar dziej
szy bow ni cza wie dza przy da wa -

Powyżej:
zakamarki dolin
pod Annapurną.
W tle lodowiec,
który zimą 
S. Kawa oglądał
z wysokości
9 000 m.
Po prawej:
zamarznięta
kabina przy 
-34 st. C w locie
na wysokości
9 600 m nad
Annapurną.
W oddali Mount
Everest –
jedynie 20 minut
lotu... 
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ła się na je zio rze: „Je śli ża glów -
ka pły nie o cen ty metr na se kun -
dę szyb ciej, in ne jach ty nie ma -
ją z nią szans. W szy bow nic twie
ta kie go prze ło że nia nie ma, tam
czyn ni kiem prze wa ża ją cym sza -
lę zwy cię stwa naj czę ściej jest
am bi cja i zdol ność do po dej mo -
wa nia ry zy ka”. Se ba stian Ka wa
uwa ża się za za wod ni ka, któ ry
nie po dej mu je zbyt du że go ry -
zy ka. Je go naj więk si ry wa le, jak
twier dzi, da ją z sie bie znacz nie
wię cej: „To jest tak zwa ne ry zy -
ko kal ku lo wa ne. Ja sta ram się
za wsze mieć do dat ko we wyj -
ście, la tam rów no. In ni ry zy ku ją,
a po tem przy cho dzi ta ki dzień

za wo dów, że tra cą wszyst ko”.
Szy bow nic two to we dług Mi -
strza Świa ta tak że ma te ma ty ka:
„Zda rza ło mi się tak za ry zy ko -
wać, że prze la ty wa łem 10 me -
trów nad ja kimś szczy tem, przy
pręd ko ści 130 ki lo me trów na
go dzi nę. Gdy bym le ciał 180
km/h, to mógł bym prze la ty wać
na wet pół me tra nad wierz choł -
ka mi drzew, bo wiem, że z tej
pręd ko ści szyb ko wzniósł bym
się o 70 me trów w gó rę. Le cąc
wol no, nie mam ta kiej moż li wo -
ści”. Z dru giej stro ny do da je, że
nie któ rych rze czy nie wie dzą
na wet lu dzie, któ rzy kon stru ują
szy bow ce.

Po lewej:
trzy szybowce
nad Beskidami.
Powrót na Żar
z zawodów na
Słowacji. Jak
przystało na
szybowników
– o własnych
siłach i drogą
powietrzną
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PRZY GO TO WA NIA
DO WY PRA WY 
Se ba stian Ka wa zdo był już
wszyst ko, co za mie rzał, mi mo
to nie chce koń czyć ka rie ry.
Mó wi, że w Mi strzo stwach
Świa ta wy gry wa ją na wet za -
wod ni cy w wie ku 60 lat, że
po 40-tce nie ma gwał tow ne go
spad ku for my, jak w in nych dys -
cy pli nach. Wy star cza prze cięt na
kon dy cja fi zycz na, waż niej sze
są na to miast wa lo ry umy słu.
Szy bow nik zdra dza jed nak, że
sta ra się utrzy my wać for mę
wbie ga jąc co dzien nie na gó rę
Żar. Nie daw no za po wia dał ko -
niec ka rie ry. Te raz mó wi, że tak
na praw dę nie ma pla nu: „Je śli
uda się zna leźć spon so rów, bę -
dę kon ty nu ował tę pa sję. Wy -
gra łem trzy mi strzow skie im pre -

zy, ale nie mia łem za co wy star -
to wać w ko lej nych” – tłu ma czy
me dial ne in for ma cje na ten te -
mat. Gorz ko się uśmie cha, kie -
dy mó wi, że przez ostat nie 3 la -
ta in ten syw nie star to wał, ale nie
za ra biał na swo im hob by. Na
szczę ście pra cu je je go żo na. 
Nie zre ali zo wa ne ma rze nie szy -
bow ni ka to pra ca za ste ra mi sa -
mo lo tów pa sa żer skich. „Z gru py
lu dzi, z któ rą się szko li łem, nikt
nie do stał się do li nii lot ni czych.
Krót ko po ukoń cze niu przez
nas kur su zban kru to wa ła li nia
Cen tral Wings. 100 pi lo tów
z do świad cze niem zna la zło się
na ryn ku i na sy ci li go na dłuż szy
czas”. Dla te go swo ją ener gię
skie ro wał na zre ali zo wa nie ko -
lej ne go ma rze nia, ja kim jest la -
ta nie nad naj wyż szy mi gó ra mi
świa ta.

Se ba stian Ka wa ze swo ją eki pą
prze szu kał ca ły In ter net, aby
zna leźć in for ma cje o wa run kach
lo tów w Hi ma la jach. Zna lazł je -
dy nie kil ka po je dyn czych ar ty ku -
łów, m. in. o wy pra wie, w la -
tach 80., księ cia Alva ro de Bo ur -
bon, któ ry la tał w tych re jo nach
mo to szy bow cem. Opi sy wał dra -
ma tycz ne sy tu acje m. in. prze ci -
ska nie się pod bu rzo wą chmu rą
czy wiatr wie ją cy w gó rze
z pręd ko ścią 300 km/h. Alva ro
nie zbli żył się na wet do gór skie -
go zbo cza, bo by ła zbyt sil na
tur bu len cja. Na pi sał jed nak, że
Hi ma la je są te go war te. Mistrz
kon ty nu ował więc in ter ne to we
po szu ki wa nia, sku pia jąc się na
ra por tach po go do wych dla Hi -
ma la istów. Po za tym wy ru szył na
spo tka nie z ośmio ty sięcz ni ka mi
wła ści wie w ciem no. 

Dopóki eksploratorzy będą
tam traktowani jak intruzi,

nie wybiorę się do Nepalu.
Jeśli miałbym wrócić
w Himalaje, to tylko

od strony Tybetu

Największą
trudnością

w zdobyciu
Himalajów

szybowcem jest
przebicie się nad

chmury na
wysokości 5 tys.

metrów. Wyżej
wieje już silny

wiatr, związany
z prądami

strumieniowymi
i tworzy fale, 
które można
wykorzystać
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W HI MA LA JACH
Pierw szym pla nem był prze lot
nad Mo unt Eve re stem. Po dob -
ne pró by by ły już po dej mo wa ne
wcze śniej. Jed nak gdy eki pa
z Pol ski zna la zła się w Ne pa lu,
oka za ło się, że żad ne z tych
przed się wzięć nie by ło le gal ne:
„Na wet Ne pal czy cy, któ rzy
wdra pa li się na Mo unt Eve rest
i zle cie li w dół pa ra lot nią, mu sie li
prze pra szać rząd za to, że zro -
bi li to nie le gal nie” – tłu ma czy
Se ba stian Ka wa.
Dru gim pro ble mem był trans -
port sprzę tu przez In die. Wy glą -
da ło to tro chę, jak w sta rych ko -
me diach Sta ni sła wa Ba rei. Naj -
pierw na le ża ło uzy skać zgo dę
na la ta nie w Ne pa lu, co uda ło
za ła twić się przed wy jaz dem.
Oka za ło się jed nak, że zgo da
wła ści we go mi ni stra to za ma ło.
Po trzeb ne by ło też ze zwo le nie
Urzę du Lot nic twa. Póź niej ko lej -
ne – De par ta men tu Cel ne go,
a na stęp nie Kon su la tu ne pal -
skie go w In diach. Jed no cze śnie
w Ne pa lu wy buchł strajk, a wła -
dze ogło si ły wa ka cje i przez ty -

dzień nie dzia ła ły żad ne urzę dy.
Fir ma trans por to wa oka za ła się
kom plet ną po mył ką: „W In ter -
ne cie re kla mu je się fir ma, któ ra
wkle ja so bie na swo ją stro nę
sta tek czy bo ein ga, a w rze czy -
wi sto ści oka zu je się, że jej głów -
nym za ję ciem jest prze my ca nie
kóz przez gra ni cę. Lu dzie, któ -
rzy to ro bią, nie wie dzą, ja kie
do ku men ty są po trzeb ne i jak to

za ła twić. Na miej scu oka za ło
się, że wszyst ko mu si my zro bić
sa mi. Przez te nie koń czą ce się
pro ble my szy bo wiec do tarł na
lot ni sko z du żym opóź nie niem.
Na po ko na nie 1000 ki lo me trów
po trze ba by ło trzech ty go dni.
Na miej scu mie li śmy tyl ko 3 dni
na la ta nie. Wszy scy chcie li się
nas po zbyć z lot ni ska. Tra fi li śmy
w dzień, gdy by ła fa la po wie -
trza, dla te go od ra zu mo gli śmy
po szy bo wać nad Hi ma la je.
Wznie śli śmy się na wy so kość
9450 me trów i trze ba by ło wra -
cać” – re la cjo nu je Ka wa.

DRU GA WY PRA WA
Przed dru gą wy pra wą świa do -
ma kło po tów pol ska eki pa wy -
stą pi ła o sto sow ne zgo dy już
kil ka mie się cy wcze śniej. Mi ni -
ster stwo Lot nic twa po sta no wi ło
skon sul to wać się z czte re ma in -
ny mi mi ni ster stwa mi. Naj waż -

niej sze, Mi ni ster stwo Ochro ny
Śro do wi ska, szyb ko wy da ło po -
zwo le nie. In ne, z ko lei, opóź nia -
ły jej wy da nie. Na ko niec od pi -
sa li Po la kom, że Mistrz Świa ta
w szy bow nic twie nie ma od po -
wied nie go do świad cze nia, aby
la tać szy bow cem w gó rach.
„Mo gli śmy się tyl ko z śmiać
z te go ty pu de cy zji. Sze fo wa
Ae ro klu bu Ne pa lu otrzy ma ła

Powyżej:
5 300 m nad

przełęczą
w paśmie
Dhaulagiri
Po prawej:

w pierwszym
locie nad

Himalajami
szybownika

zawiodły
praktycznie

wszystkie
systemy

w szybowcu
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bo wiem od rzą du na gro dę mi ni -
ste rial ną za ścią gnię cie w Hi ma -
la je mnie i Klau sa Ohl man na,
a tym cza sem ten sam rząd
utrud niał nam uzy ska nie po -
zwo le nia na la ta nie – tłu ma czy
Se ba stian Ka wa. – Mie li śmy
ust ne za pew nie nie, że zgo da na

prze lot nad Mo unt Eve re stem
zo sta nie wy da na. W trak cie wy -
pra wy oka za ło się jed nak, że
za pa dła de cy zja od mow na.
Urzęd nik nad zo ru ją cy lot ni sko
w Po kha rze, skąd wy la ty wa li -
śmy, ka zał nam mel do wać się
co 15 mi nut. To prak tycz nie wy -
klu cza ło na sze la ta nie. Mo gli -
śmy star to wać tyl ko wte dy, gdy
przez go dzi nę nie by ło ru chu.
Czu li śmy się wręcz po ni ża ni
przez nie go. Uży wa jąc te le fo nu
sa te li tar ne go mo gli śmy mel do -
wać się co go dzi nę. Po wi zy cie
eki py TVN szy ka ny się za ostrzy -
ły. Po zwo lo no nam wów czas la -
tać tyl ko przez pół to rej go dzi ny
dzien nie. My ślę, że w tej ca łej
sy tu acji cho dzi ło głów nie o pie -
nią dze. Mi mo wszyst ko la ta li -
śmy. Tyl ko bo wiem w dwóch
miej scach na świe cie sil ny wiatr,
tzw. Jet Stre am, ocie ra się

LO TY 
W HI MA LA JACH
Po tych dwóch wy pra wach Se -
ba stian Ka wa stał się już eks -
per tem od la ta nia w naj wyż -
szych gó rach świa ta. „Szy bow -
nic two ko ja rzy nam się
z la ta niem przy pięk nej po go -
dzie, nad gó ra mi, ale nie zbyt
wy so ki mi, gdzie jest cie pło,
a więk sze tur bu len cje nie da ją
się we zna ki. Ja wy obra ża łem
so bie, że szy bow cem moż na la -
tać przy wie trze ok. 130 km/h,
że to jest je go gra ni ca bez pie -
czeń stwa, po tem nie bę dzie
mógł się wzno sić i bę dzie tra cił
wy so kość. Tym cza sem tu la ta li -
śmy przy 170 km/h. Nie by ło
cze goś ta kie go, aby na sza
pręd kość mak sy mal na by ła
pręd ko ścią, gdzie pod wiatr sta -
li by śmy w miej scu. Prze ska ki -
wa li śmy z gó ry na gó rę, nad An -
na pur nę i po tem nad Dhau la gi ri.
La ta jąc w Pa ta go nii, gdzie wia ło
130 km/h, nie mo gli śmy się
utrzy mać na fa li. W Hi ma la jach
uda ło się to bez pro ble mu. Tem -
pe ra tu ra, ale nie ta ka, kie dy trze -
ba się cie pło ubrać, tyl ko ta ka,

o wierz choł ki gór – w Hi ma la -
jach i w An dach. Cu dow nie by -
ło by po le cieć nad Ty bet, gdzie
po ło żo ne jest kró le stwo Mu -
stang pod bi te przez Ne pal,
trak to wa ne ja ko od ręb na en kla -
wa. Tam by ły by z pew no ścią
pięk ne wa run ki do la ta nia”. 

Powyżej: 
polskiej

konstrukcji
szybowiec

Diana 2
w zawodach

Grand Prix nad
Andami w Chile.  

Po prawej:
polski

szybowiec PW5
wycofanej już

klasy, w locie na
fali nad

Skrzycznem.
Widoczne

polskie i czeskie
Beskidy
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któ ra spra wi ła, że ba te rie za -
mon to wa ne w skrzy dłach wy -
sia dły, a la ta li śmy bez czę ści
przy rzą dów” – re la cjo nu je tuż po
po wro cie Se ba stian Ka wa.
Eki py, któ re wspi na ją się, ma ją
czas na akli ma ty za cję. Pol ska
eki pa nie mia ła na to miast ta kiej
moż li wo ści: „W cza sie lo tów ko -
rzy sta my z apa ra tu ry tle no wej.
W Be ski dach wzno si my się cza -
sa mi na wy so kość 5-6 tys. me -
trów. Apa ra tu ra tle no wa jest
wte dy wy daj na. W Hi ma la jach
elek tro ni ka za czy na ła szwan ko -
wać. Za po trze bo wa nie na tlen
na wyż szych wy so ko ściach jest
znacz nie więk sze. Bu tle szyb ko
się koń czą, a w Ne pa lu nie do -
sta nie się ta kiej, któ ra ma 200
at mos fer. Pod gó rze Ne pa lu jest
na chy lo ne, przez co po po łu -
dniu ma my już peł ne po kry cie
nie ba chmu ra mi. La tem do cho -
dzą do te go bu rze. La ta nie
w ta kich wa run kach gro zi ło
zde rze niem ze szczy ta mi. Oka -
za ło się, że naj trud niej szym mo -
men tem, że by wyjść nad szczy -
ty, by ło prze kro cze nie gra ni cy
ok. 5 tys. me trów”.

KO LEJ NE 
WY ZWA NIA
Se ba stian Ka wa snu je już ko lej -
ne pla ny: „Na An tark ty dzie moż -
na bar dzo du żo prze żyć. Jest
tam bo wiem dłu gi i cie ka wy łań -
cuch gór. Na pew no po wsta je
fa la do szy bo wa nia, bo tam wie -
je non -stop. Cie ka wym miej -
scem do eks plo ra cji by ły by też
gó ry Atlas w Afry ce Pół noc nej
i Ala ska (choć tam moż na po la -
tać tyl ko przez dwa mie sią ce).
Na pew no nie zo sta ła jesz cze
zdo by ta McKin ley (6 194 m
n.p.m.) – naj wyż sza gó ra Ame -
ry ki Pół noc nej. Zo sta je jesz cze
oczy wi ście ca ły wschód – Pa ki -
stan, Afga ni stan, Ka zach stan –
to na pew no nie sa mo wi te miej -
sca do la ta nia, ale pew nie z 50
lat trze ba bę dzie po cze kać, aż
sy tu acja się tam uspo koi” – mó -
wi Se ba stian Ka wa. 

Już za
kilkadziesiąt
minut puchowa
kurtka będzie
niezbędna.
Przed startem
na lotnisku
w Pokharze 
– Nepal



Anna Lubertowicz-Sztorc

zdjęcia: ALVERNIA STUDIOS

DANIE SPECJALNE
ALVERNIA STUDIOS

W kosmicznym
stylu

Przy bramie wjazdowej do
Alvernia Studios stoi wartownia
w kształcie ogromnego kasku
astronauty, wewnątrz wita nas
równie olbrzymi Ksenomorf
zbudowany z metalu
i motocyklowych części, a drzwi
do pomieszczeń rozsuwają się,
gdy dotkniemy kciukiem
czytnika linii papilarnych.
Oczywiście, jeżeli jesteśmy
uprawnieni i należymy do tych
szczęśliwców, którzy mogą to
wyjątkowe miejsce obejrzeć. 
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13 metalicznych
kopuł
widocznych
z Autostrady A4
intryguje
wszystkich,
którzy podróżują
z Krakowa
w kierunku
Katowic
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Ko smicz ne mia stecz ko? Ośro dek przy go to -
waw czy do lo tów mię dzy pla ne tar nych? Ba -
lo ny – mó wią miej sco wi, wska zu jąc dro gę

do Alver nia Stu dios, bo tra fić tu nie jest ła two: brak
dro go wska zów, a dro ga wie dzie wśród la sów Ten -
czyń skie go Par ku Na ro do we go. 
Tym cza sem 13 me ta licz nych róż nej wiel ko ści ko -
puł, wi docz nych z Au to stra dy A4 (dla po dró żu ją -
cych z Kra ko wa w kie run ku Ka to wic), to naj no wo -
cze śniej sze stu dio fil mo we w Pol sce, dzie ło Sta -
ni sła wa Ty czyń skie go, za ło ży cie la i by łe go
wła ści cie la ra dia RMF FM. Ty czyń ski w ko smicz -
nym mia stecz ku urzą dził stu dio, któ re, pre sti żo wy
ame ry kań ski ma ga zyn fil mo wy „The Hol ly wo od
Re por ter”, za li czył do dzie się ciu naj bar dziej obie -
cu ją cych na świe cie. Nic dziw ne go. Stu dio to
13000 me trów kwa dra to wych ni czym nie skrę po -
wa nej wy obraź ni po my sło daw cy i naj no wo cze -
śniej sze tech no lo gie. 
Żel be to we ko pu ły, wy glą da ją ce jak na dmu cha ne,
gi gan tycz ne ba lo ny, po łą czo ne są la bi ryn tem żel -
be to wo -szkla nych ko ry ta rzy, któ re koń czą się wej -
ścia mi z roz su wa ny mi drzwia mi z czyt ni kiem li nii

pa pi lar nych. „Sty li sty ka wszyst kich po miesz czeń –
na wet sal kon fe ren cyj nych i po miesz czeń biu ro -
wych – jest utrzy ma na w jed na ko wym „ko smicz -
nym” cha rak te rze, któ ry na wią zu je do „Gwiezd -
nych wo jen” i Ob ce go”. To nas wy róż nia wśród in -
nych świa to wych obiek tów te go ty pu. Na wet tych
hol ly wo odz kich” – opo wia da Ewa Szku dla rek
z biu ra PR Alver nia Stu dios. 
Wcho dzi my do środ ka i wy da je nam się, że tra fi li -
śmy do świa ta, któ ry przy po mi na le gen dar ny fil -
mo wy hor ror scien ce fic tion Ri dleya Scot ta „Ob cy,
ósmy pa sa żer No stro mo”.
Tak że dwu me tro wy Kse no morf strze gą cy wej ścia
to stwór żyw cem wy ję ty z te go fil mu. Świa tło wpa -

Alvernia Studios to najnowocześniejsze studio
filmowe w Polsce, dzieło Stanisława Tyczyńskiego.
U góry: salę studia filmowego można aranżować
na wiele różnych sposobów.
Obok: wartownia przy bramie wjazdowej 
w kształcie olbrzymiego kasku
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da do wnę trza przez ma łe, okrą głe jak w ko smicz -
nym trans por tow cu, okien ka. Nad drzwia mi wej -
ścio wy mi znaj du ją się ta jem ni cze zna ki – to pi smo
ru nicz ne ozna cza ją ce nu mer ko pu ły. 
Alver nia Stu dios umoż li wia re ali zo wa nie fil mu od
po cząt ku do koń ca – od na krę ce nia zdjęć, na gra -
nia mu zy ki, dia lo gów, przez ko rek cję ko lo rów, do -
pra co wa nie ścież ki dźwię ko wej, stwo rze nie efek -
tów spe cjal nych, po mon taż. Pra cow ni cy żar tu ją,
że wy star czy na por tier ni zo sta wić sce na riusz…
W cią gu ostat nich lat stu dio za an ga żo wa ne by ło
w pro duk cję po nad 50 pol skich i za gra nicz nych fil -
mów fa bu lar nych, 200 re klam, pro jek tów mu zycz -
nych i gier. Pra co wa li tu m. in. Krzysz tof Pen de rec -
ki i Jon ny Gre en wo od, An drzej Waj da, Agniesz ka
Hol land, Woj ciech Sma rzow ski. Tu taj po wsta wał
m. in „Es sen tial Kil ling” Je rze go Sko li mow skie go,
a tak że pro duk cje Hol ly wo od i Bol ly wo od, w tym
rów nież ostat nie hi ty ta kie jak „Dro gów ka” i „Pod
moc nym Anio łem”. Ostat nio Alver nia Stu dios go -
ści ło dom ju ror ski Ku by Wo je wódz kie go z pro gra -
mu X Fac tor, tu re ali zo wa ny był też Ma ster Chef. 
Ta jem ni cze ko pu ły kry ją mię dzy in ny mi naj więk szą
ha lę zdję cio wą w Pol sce – 2000 me trów kwa dra -
to wych, gdzie moż na wpro wa dzać du że zwie rzę -
ta i wje chać sa mo cho da mi cię ża ro wy mi. Ha lę
moż na w róż ny spo sób aran żo wać i ada pto wać
do naj bar dziej wy myśl nych po trzeb. 
Ko lej na z ko puł mie ści naj więk szy na świe cie bez -
cie nio wy sfe rycz ny blu escre en. Jest to nie ty po wy
błę kit ny ekran słu żą cy do pod kła da nia tła pod ak -
to rów, przy go to wy wa nia efek tów spe cjal nych i ani -

Powyżej:
studio nagrań
muzycznych
o powierzchni
430 km2. Z sufitu
zwisa czasza
z ruchomymi
ramionami. 
Tu pracowali 
m. in. Krzysztof
Penderecki 
i Leszek Możdżer
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ma cji kom pu te ro wych. Gra ją cych na je go tle ak to -
rów moż na kom pu te ro wo umie ścić w do wol nej
sce no gra fii. Pra cu ją tu 24 ka me ry Mo tion Cap tu -
re, któ re ani mo wa nym po sta ciom na da ją ludz kie
ru chy. Z do bro dziejstw tych ko rzy sta ją nie tyl ko fil -
mow cy, ale i gra fi cy Alver ni pra cu ją cy nad ani ma -
cja mi do ta kich gier wi deo, jak „Wiedź min 2”,
„Dead Island” czy „Call of Ju arez”.
Krót kie przej ście szkla nym tu ne lem i je ste śmy
w ko pu le, gdzie na od mia nę znaj du je się stu dio
zdol ne do na gra nia mu zy ki wy ko ny wa nej przez
100-oso bo wą or kie strę. To jed na z naj bar dziej im -
po nu ją cych sal kom plek su. Jed na część skle pie -
nia po kry ta jest wiel ki mi łu ska mi peł nią cy mi – jak
wszyst ko w tym po miesz cze niu – funk cje aku -
stycz ne. Z su fi tu zwi sa po tęż na cza sza z ru cho -
my mi ra mio na mi, któ re kształ tu ją geo me trię dźwię -
ków, a ścia ny te go stu dia mu zycz ne go ma ją nie -

zwy kle wy śru bo wa ne pa ra me try. Au to rem pro jek -
tu aku stycz ne go stu dia jest An glik An dy Mun ro, je -
den z naj lep szych na świe cie fa chow ców w tej
bran ży. W ma ju w Alver nia Stu dios od by ły się pró -
by do wi do wi ska mu zycz no -hi sto rycz ne go „Uni -
ver sa – Ope ra Otwar ta” au tor stwa lau re ata Osca -
ra 2005 Ja na A. P. Kacz mar ka, któ re go pra wy ko -
na nie mia ło miej sce 10 ma ja 2014 ro ku na Ryn ku
Głów nym w Kra ko wie. Do tej po ry stu dio uczest -
ni czy ło w pra cach, mię dzy in ny mi nad wi do wi -
skiem „Pa sja we dług Świę te go Łu ka sza” Krzysz -
to fa Pen de rec kie go oraz „Ma trix Li ve: Film In Con -
cert” Do na Da vi sa.
Bu do wa te go ko smicz ne go obiek tu nie by ła ła twa.
Je go urzą dza nie i wy po sa ża nie trwa ło kil ka lat,
do 2010 ro ku. Przy re ali za cji pro jek tu po raz pierw -
szy w Pol sce wy ko rzy sta no no we tech no lo gie bu -
do wy, do tych czas w na szym kra ju nie zna ne. Po
wy ko na niu pier ście nio wej ła wy fun da men to wej
przy szłej ko pu ły, roz pię to po wło kę ba lo no wą
z mo dy fi ko wa ne go PCV o gru bo ści nie ca łe go mi -
li me tra, od por ną na dzia ła nie desz czu, mro zu
i wia tru. Pod wpły wem sprę żo ne go po wie trza ba -
lon uzy skał osta tecz ny kształt. Alver nia Stu dios to
od po cząt ku do koń ca wi zja Sta ni sła wa Ty czyń -
skie go, któ ry czu wał nad wszyst kim: nad pro jek -
tem i je go re ali za cją oraz oso bi ście do pra co wy wał
de ta le. Wszyst kie wnę trza, po miesz cze nia biu ro -
we gar de ro by, sta no wi ska dla ma ki ja ży stów i ob -
słu gi utrzy ma ne są w fu tu ry stycz nym, ko smicz nym
sty lu, na wet wy strój to a let prze no si nas w przy -

W Alvernia Studios
pracuje 70 pracowników,

najnowocześniejszy sprzęt f ilmowy
oraz 22 tysiące metrów kabli

światłowodowych, setki monitorów,
podnośników, przyłączy 

Prestiżowy
magazyn filmowy 

„The Hollywood
Reporter” uznał
Alvernia Studios

za jedno
z najbardziej

obiecujących na
świecie.

Studio
uczestniczyło

w hollywoodzkich
i bollywoodzkich

produkcjach
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szłość. Tu li czy się każ dy de tal. Zdo bie nia ścian,
su fi tu, na wet ba lu stra dy i zwy kłe szaf ki są jed no -
rod ne sty li stycz nie i wy glą da ją tak, jak by peł ni ły
funk cję de ko ra cji w fil mie scien ce -fic tion. Głów ną
in spi ra cją dla wy stro ju stu dia by ły dzie ła H. R.
Gigera, ge nial ne go ma la rza, któ ry za pro jek to wał
m. in. po stać ty tu ło we go „Ob ce go”. Gar de ro ba
dla ak to rów to luk su so wo wy po sa żo ne ka ju ty
w kli ma cie – na od mia nę – stat ku ko smicz ne go
No stro mo. Do stę pu do gar de ro by bro ni jak za -
wsze czyt nik li nii pa pi lar nych, a po miesz cze nia są
wy po sa żo ne w prysz nic, wła sną kli ma ty za cję, łóż -
ka. Ogrom ne wra że nie ro bi re stau ra cja, choć po -
da ją tu ty po wo pol skie przy sma ki. Za gra nicz ne
eki py fil mo we w rów nym stop niu za chwy ca ją się
jej wnę trzem jak i ser wo wa nym po tra wom. 
Choć wy twór nia tak na praw dę dzia ła do pie ro od
4 lat, mo że po chwa lić się ogrom ny mi suk ce sa mi.

Jej port fo lio jest im po nu ją ce. Stu dio uczest ni czy ło
w hol ly wo odz kiej pro duk cji fil mu „Ar bi tra ge”,
w któ rym wy stę pu ją w nim m. in. Ri chard Ge re
i Su san Sa ran don. Nie daw no za koń czy ły się tu taj
pra ce nad dra ma tem scien ce -fic tion „Spa ce Age”,
pro du ko wa nym dla bry tyj skiej sta cji te le wi zyj nej
Sky Arts. Na ekra nie tej pro duk cji po ja wi ło się ko -
smicz ne mia stecz ko – fu tu ry stycz ne ko pu ły za gra -
ły ro lę stat ku ko smicz ne go. „Ge nial ne moż li wo ści
te go miej sca po zwo li ły nam pod nieść war tość
pro duk cyj ną pro jek tu. Wnę trza są spek ta ku lar ne,
eki pa pro fe sjo nal na, a zre ali zo wa ne efek ty spe cjal -
ne na po zio mie i w sty lu wiel kich fil mo wych pro -
duk cji” – chwa lił Alver nię bry tyj ski pro du cent fil mu. 
Obec nie w Alver ni trwa ją przy go to wa nia do re ali -
za cji jed nej z naj więk szych mię dzy na ro do wych su -
per pro duk cji re ali zo wa nych w Pol sce w ostat nich
la tach – in dyj skie go fil mu „Ban gi stan”, do któ re go

zdję cia za pla no wa no w Kra ko wie na li piec i sier -
pień. Przez 40 dni w sto li cy Ma ło pol ski bę dzie
prze by wać po nad stu oso bo wa eki pa lu dzi. Zo ba -
czy my spek ta ku lar ne sce ny ka ska der skie i efek ty
pi ro tech nicz ne. „Ban gi stan” nie jest ty po wym fil -
mem bol ly wo odz kim, ale peł ną zwro tów ak cji ko -
me dią z prze sła niem w tle. „Cie szy my się, że mo -
gli śmy po łą czyć hin du ski i pol ski spo sób ro bie nia
ki na. Wie lo na ro do wa eki pa fil mo wa, ak cja fil mu,
któ ra dzie je się w Kra ko wie, oraz ple ja da pol skich
ak to rów, któ ra po ja wi się na ekra nie ra mię w ra mię
z in dyj ski mi gwiaz da mi, sta no wi cie ka wą i za baw -
ną mię dzy kul tu ro wą mie szan kę” – mó wi Ma rek
Ga bry jel ski, wi ce pre zes Alver nia Stu dios, ko or dy -
nu ją cy przy go to wa nia do fil mu w Pol sce.
„W ten spo sób Al wer nia, nie wiel ka gmi na w Ma ło -
pol sce, re kla mo wa na jest w sze ro kim świe cie” –
cie szy się bur mistrz gmi ny Jan Ry chlik. 

Wszelkie detale
we wnętrzach są
w futurystycznym
„kosmicznym
stylu”. Skrzydlaty
smok to symbol
studia. 
Korytarz ze szkła
i stali zakończony
jest rozsuwanymi
drzwiami
z czytnikiem linii
papilarnych
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

Wraz z upałami grozi nam inwazja komarów i innych
latających insektów. Kiedy domownicy wreszcie powiedzą
„dość”, niezbędne może stać się zamontowanie moskitiery
okiennej. Firma HAFT ma swojej ofercie niedrogie, łatwo
zakładane siatki, które można ściągać, prać i wymieniać,
kiedy się zużyją. Montaż moskitiery jest banalnie prosty –
nakładana jest ona za pomocą taśmy z rzepem przyklejanej
do zewnętrznej ościeżnicy okna. Dzięki takiemu systemowi
zaczepiania, nie przeszkadza ona w normalnym użytkowaniu
okna. Dobrze założona moskitiera jest zupełnie szczelna i nie
przepuści nawet najmniejszego komara. W ofercie są
dostępne dwa kolory – biały oraz czarny.

Nie tylko dorośli mogą mieć piękne meble. W krzesełkach
Riga Chair widać bajkowe inspiracje, oparcia są odbiciem
wizerunku zwierząt. Są produkowane w trzech wersjach –
z brzozowej okleiny, barwionej brzozy i laminatu. Krzesełka
są piękne w swojej prostocie, będą ozdobą każdego
dziecięcego pokoju. Zaprojektował je łotewski designer –
Aldis Circenis. Do kupienia na stronie www.dadodesing.pl.

KRZESEŁKA 
DO DZIECIĘCEGO
POKOJU NATURALNE

SPOSOBY 
NA 
KOMARY

ZAPACHY NA LATO
Lato to świetna okazja do wypróbowania lżejszych specjalnych wersji
popularnych zapachów. Klasyczne zapachy często nie są odpowiednie na
upały, ciężkie akordy będą jedynie potęgowały ból głowy. Najlepsze w okresie
letnim są nuty cytrusowe, morskie, kwiatowe, ale nie za słodkie. Niezawodny
od lat jest Calvin Klein, którego CK One każdego lata ma specjalną edycję.
W tym roku zapach jest naprawdę urzekający – lekki, cytrynowy, pachnący
tequilą i cukrem, z lekkim aromatem kokosowym. Świetnie sprawdzi się
nawet w upalne dni. Podobnie jak lubiana od lat seria Aqua Allegoria Guerlain.
Tego lata „nosy” skomponowały w jednej butelce połączenie mandarynki
i bazylii. Trudno o bardziej kojarzące się z latem połączenie. Hitem
perfumiarskim ostatniego roku był z pewnością skórzany zapach Bottega
Venetta. Powstała właśnie lżejsza wersja zapachu, bardzo oryginalna
i z pewnością nie dla każdego – nuty głowy to bergamotka i kolendra, nuty
serca to wanilia, róża, bób tonka, podstawa to paczula i drzewo sandałowe.
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FUNKCJONALNE 
I KOLOROWE
Żadna Pani Domu nie może się obejść bez dobrego okapu
kuchennego, bo nie ma nic gorszego niż obiadowe
zapachy unoszące się w całym domu, szczególnie po kilku
godzinach od przyrządzania posiłku. Prym wiodą kapusta,
brokuły, kalafior itd. Wyciągi w dzisiejszych czasach są nie
tylko funkcjonalne, ale i estetyczne. Najczęściej za
urządzanie kuchni biorą się wykwalifikowani projektanci,
oni najlepiej dobiorą okap do koncepcji. Firma Globalo ma
w swojej ofercie urządzenia niezwykłe – rosnącym
zainteresowaniem jej klientów cieszą się okapy kolorowe,
najczęściej wybierane kolory to czerwony i zielony, ale
można zamówić sobie dowolny kolor z palety RAL. Jeśli
nie myślimy o kolorze, a pragniemy czegoś nowoczesnego
i funkcjonalnego, wybierzmy wyciąg z sensorem pary,
który będzie się sam włączał po wykryciu wilgoci. To
wygoda i nowoczesność w jednym.

Wnętrzarskim hitem ostatnich miesięcy są krzesła na bukowych
nogach, których siedzisko wykonane jest z plastiku bądź materiału.
Jest to połączenie tradycji i futuryzmu. New Comer Argela to linia
krzeseł z siedziskiem ze skrawków materiału, przez co osiągnięto
ciekawy efekt patchworku. Jest to nawiązanie do recyclingu
i ekologii, gdyż na pierwszy rzut oka krzesło wygląda jak wykonane
z resztek. Sprawdzi się w nowoczesnych minimalistycznych
wnętrzach z niewielką ilością zdobień. Z kolei linia New Comer Rigel
to połączenie bukowych nóg i siedziska z polipropylenu w kolorze
szarym lub białym. Ta wersja odnajdzie się świetnie zarówno
w bardzo nowoczesnym wnętrzu, jak i w nawiązującym do tradycji –
wtedy zadziała zasada eklektyzmu. 

Lato w pełni, najwyższy więc czas na wymianę stroju kąpielowego.
Jak zwykle, nie zawodzi letnia kolekcja H&M, gdzie za
nieduże pieniądze dobierzemy sobie nowy kostium,
w którym nie będzie wstyd pokazać się na plaży 
czy na basenie. Do wyboru stroje jednoczęściowe
i dwuczęściowe o różnych krojach – od
klasycznego bikini po model push-up. Kolory od
pełnej klasyki do szalonych jaskrawych barw.
Swojemu mężczyźnie można kupić nowe
kąpielówki z serii zaprojektowanej przez
Davida Bekhama. 

POŁĄCZENIE TRADYCJI 
I FUTURYZMU

KOLEKCJA 
PLAŻOWA



Trudno w to uwierzyć, ale Bolek
i Lolek kończą w tym roku 50 lat!
Wszystkiego najlepszego urwisy!
Minęło już pół wieku, odkąd
Władysław Nehrebecki, obserwując
swoich synów, wpadł na pomysł
stworzenia animacji o podwórkowych
przygodach dwójki chłopaków. Jeden
wyższy, z bujną czupryną, drugi
niższy z „pięcioma włosami na krzyż”
– przez kilkadziesiąt lat bawili całe
pokolenia Polaków. Nasi autorzy
postanowili uczcić urodziny Bolka
i Lolka, wymyślając nowe
niesamowite przygody. Tak więc lecą
oni rakietą na Marsa, pieką tort
urodzinowy dla swoje mamy (przepis
wzięli z programu kulinarnego,
jednak zastąpili proszek do pieczenia
proszkiem do prania – źle zanotowali
składniki). Jeden z autorów styka ich
z krasnoludkami, a jeszcze inny
planuje im karierę piłkarską. Leszek
Talko opisał urodziny Lolka, który na
ten jeden magiczny moment w życiu
staje się iluzjonistą. Napisanie od
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nowa niektórych przygód Bolka
i Lolka okazało się świetnym
pomysłem. Uwspółcześnienie
tematyki dało ciekawy efekt,
spodoba się to zarówno dzisiejszym
czterdziestolatkom, którzy
wychowali się na Bolku i Lolku, 
jak i kilkulatkom. 
Anna Onichimowska, Leszek

Talko, Bronisław Maj, Jerzy Illg,

Wojciech Bonowicz, Marcin Wicha

i inni: Nowe przygody Bolka

i Lolka. Urodziny. Wydawnictwo

Znak. Kraków 2014.

Przewodniki dla dzieci to wyśmienity
pomysł. Coraz więcej rodzin
podróżuje ze swoimi pociechami,
pokazując im podczas wycieczek
spory kawał świata. Przewodnik po
Polsce to podstawa – wstyd nie znać
rodzimych atrakcji turystycznych.
Dzieci same mogą się przygotować

do podróży po kraju, mając do
dyspozycji doskonale napisany
i zilustrowany informator. 55
opisanych atrakcji turystycznych to
nie tylko historyczne miasta, ale
i cuda dzikiej przyrody, głębokie
jaskinie, bezdenne kopalnie,
nawiedzone miejsca – wszystko, co
może zainteresować nasze pociechy.
Do opisów dołączono praktyczne
informacje – adresy stron
internetowych, numery telefonów –
zupełnie jak w „dorosłym”
przewodniku. Może tym razem dzieci

zaplanują
podróż? Dzięki
wydawnictwu
Dwie Siostry
może to stać się
bardzo realne…
Świetny prezent
dla maluchów
zainteresowanych
geografią. 
Andrzej

Paulukiewicz,

ilustrowali

Dominik Cymer

i Rafał

Szczepaniak:

Kropka pe el – przewodnik po

Polsce dla dzieci. Wydawnictwo

Dwie Siostry. Warszawa 2014.

Wydawcy na szczęście nie
zapominają także o nastolatkach.
Nie wszystkie spędzają cały swój
wolny czas przed komputerem,
rynek książki młodzieżowej wciąż
prężnie działa. „Kroplówka”
opowiada historię trzynastoletniej
Lilki, która ulega wypadkowi
drogowemu. Ląduje w szpitalu,

Joanna Lasek
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Wakacyjne lektury



Stanisław Staszewski – ojciec
Kazika – był w latach 50. i 60.
znaną postacią bohemy
warszawskiej. Poeta, pieśniarz
i bard został „wskrzeszony” przez
Kazika w latach 90., kiedy to
nagrał dwie płyty z piosenkami
taty. Utwory na stałe weszły do repertuaru zespołu „Kult” i nikt nie
wyobraża sobie w dzisiejszych czasach koncertu bez „Celiny” czy
„Inżynierów z Petrobudowy”. Teraz Kazik postanowił wydać kompletną
biografię ojca, dzieląc się z fanami listami, tajemnicami i niezbyt
chlubnymi epizodami z życia Stanisława (można na przykład dowiedzieć
się, iż współpracował przez jakiś czas z UB, będąc jednak niezbyt
sumiennym donosicielem, miał wiele ciekawszych rzeczy do zrobienia
w ówczesnej Warszawie). Do książki (pięknie wydanej) jest dołączona
płyta z nagraniami Stanisława Staszewskiego, można więc dowiedzieć
się, jak brzmią utwory w wersji pierwotnej (tylko głos Staszewskiego
i gitara). Pozycja obowiązkowa dla fanów Kazika, ale nie tylko, sam „tata”
jest tak ciekawą postacią, iż warto poznać jego burzliwe losy. 
Stanisław Staszewski, Kazik Staszewski, Jarosław Duś: Tata mimo

woli. Wydawnictwo Kosmos Kosmos. Warszawa 2014.

Kawałek świetniej młodej polskiej
prozy. Ziemowit Szczerek jest
dziennikarzem i widać to w jego
twórczości. Książka ma zacięcie
reporterskie, choć jest w istocie
parodią reportażu. Autor opisuje 
swą podróż na Wschód, bez ogródek
werbalizuje uczucia, jakie żywimy
do Ukraińców. Jest w tym sporo
gorzkiej prawdy. Drohobycz, Lwów,
Kamień Podolski – wszędzie tam
narrator śledzi polskość, ale
polskość, z której raczej nie można
być dumnym. Turyści zachowują
się jak rasa panów, mając
„w poważaniu” miejscową kulturę,
posługują się jedynie frazesami, dając
się obwozić po żelaznych punktach wycieczek (Cmentarz Orląt czy dom
Brunona Schulza). Proza Szczerka jest świeża i soczysta. Pełno w niej
potoczności i wulgaryzmów, ale dawno nie było tak dobrej książki
o polskiej mentalności, choć można pokusić się o podsumowanie –
„śmiech przez łzy”. 
Ziemowit Szczerek: Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia

Słowian. Korporacja Ha!Art. Kraków 2013.

a potem u lekko ekscentrycznej
ciotki w Krakowie. Musi na nowo
ułożyć sobie życie – z dala od
dotychczasowych przyjaciół
i rodziny. Książka opowiada
o trudnym procesie wchodzenia
w nowe środowisko, co dla
młodego człowieka zazwyczaj
jest traumatyczne. Bohaterka ma
rozterki właściwe dla jej wieku,
pojawiają się pierwsze
przyjaźnie, pierwsze zauroczenia
i pierwsze zawody. Czy Lilka
poradzi sobie w nowej szkole,
czy znajdzie rzeczywiście
oddanych przyjaciół, czy jej
fascynacja płcią przeciwną
spotka się z wzajemnością?

Jeśli szukamy mądrej
i naszpikowanej humorem książki
dla nastolatki, dobrze podsunąć jej
„Kroplówkę z marzeniami”.
Marta Madera: Kroplówka

z marzeniami. Wydawnictwo

Nasza Księgarnia. Warszawa 2014.
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Znowu recenzenci swoje,
a czytelnicy swoje.
Wiśniewski ma w naszym
kraju liczne grono fanów
i jego książki z miejsca stają
się bestsellerami, mimo że
są pogardliwie zwane
„czytadłami”. Sztuka
napisania dobrego „czytadła”
nie każdemu się udaje,
dlatego nie ma co znęcać
się nad Wiśniewskim –
rankingi sprzedaży mówią
same za siebie. Tym razem
pisarz wziął   na warsztat

sopocki hotel Grand, w którym prześwietla szereg
gości, z których każdy skrywa jakąś mroczną tajemnicę.
Pewien pastor zmaga się z hitlerowską przeszłością swego
ojca, rosyjski bogacz zakochuje się w sprzątaczce. Czytając
opinie czytelników o książce, jednak powtarza się
nadzwyczaj często – „Grand” chwyta ze serce. Świetne
czytadło wakacyjne, spodoba się zwłaszcza kobietom.
Janusz Leon Wiśniewski: Grand. Wydawnictwo Wielka

Litera. Warszawa 2014.

Hotelowe opowieści
o porażkach, snach i tęsknotach

Podróż po Ukrainie
i polskiej mentalności

Biografia
artysty i ojca
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Daniaz bakłażanów

 PARMIGIANA DI MELANZANE

Chyba najpopularniejszym daniem jest parmigiana di
melanzane, czyli jakby lasagna, ale zamiast makaronu
wykorzystuje się właśnie bakłażany. Jest to proste danie
w przygotowaniu, ale nieco czasochłonne.
Na formę na cztery porcje będziemy potrzebować:
3 średniej wielkości bakłażany,
ok. 1 litra przygotowanego wcześniej sosu
pomidorowego, ale tu ważna uwaga! To nie mają być
tylko zmiksowane pomidory z puszki, ale ugotowany sos,
3 lub wg uznania 4 mozzarelle, 
sporo świeżej bazylii,
sól, pieprz, 
olej do smażenia.

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

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

ROMAGNA MIA
Kuchnia Włoska i Pizzeria

Bakłażany, czyli po włosku melanzane, to jedno z najpopularniejszych i najczęściej używanych w kuchni
włoskiej warzyw. Jest kilka rodzajów bakłażana, np. tzw. oblunge, czyli długie i okrągłe, a także viola, czyli
fioletowe itd... U nas w Polsce można kupić już praktycznie wszystkie ich rodzaje..., ale czy potrafimy
wykorzystywać je i przyrządzać z nich prawdziwe dania włoskie? W tym numerze postaram się przybliżyć
Państwu kilka przepisów wykonanych z tego fantastycznego warzywa. Sporo z nich otrzymałam od mojej
cudownej włoskiej przyjaciółki Angeli, siedemdziesięcioletniej już Signory... A więc do dzieła! 

Tak jak zwykle, pokrojony na płaty bakłażan o grubości
ok. pół centymetra przesypujemy solą i zostawiamy na
pół godziny. Następnie płuczemy i odciskamy nadmiar
wody, używając papierowego ręcznika. 
Rozpoczynamy smażenie. W szerokim rondlu
rozgrzewamy olej, musi być go sporo, bo jest to tzw.
smażenie na głębokim tłuszczu. Bakłażanów nie
obtaczamy w mące. Każdą partię odkładamy na talerz
z papierowym ręcznikiem, aby odsączyć nadmiar
tłuszczu. Naczynie żaroodporne smarujemy oliwą
i rozpoczynamy przygotowywanie parmigiany. W formie
rozprowadzamy warstwę sosu pomidorowego. Na to

układamy bakłażany, muszą delikatnie nachodzić
na siebie, sos pomidorowy, pokrojoną

mozzarellę i liście bazylii. I tak na
przemian do wysokości formy.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym
do 190 stopni ok. 45 minut. Kroimy
jak tradycyjne lasagne. Jest to
danie typowo letnie. Włosi bardzo
często jedzą je nawet na zimno.

Parmigiana
cieszy się

międzynarodową
sławą i uznaniem
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 RAVIOLI CON MELANZANE, RICOTTA E NOCI 

(Ravioli z farszem z bakłażanów, ricottą i orzechami w sosie
pomidorowym)
2 bakłażany, 250 g ricotty, 2 łyżki mielonych orzechów, 
sól, pieprz, olej do smażenia, 
przygotowany wcześniej sos pomidorowy z bazylią.
Bakłażany obieramy ze skóry, kroimy w kostkę, przesypujemy solą
i odstawiamy na 30 minut. Wyciskamy w papierowym ręczniku.
Rozgrzewamy olej i smażymy. Po odsączeniu mieszamy z ricottą,
orzechami, solą i pieprzem. Tak przygotowanym farszem

nadziewamy ravioli. Jak je przygotować
pisałam w numerze o primi

piatti. Bardzo smaczne są
podawane w sosie

pomidorowym lub
pomidorowym
z bakłażanami.  

Przygotowujemy bakłażany: kroimy
je na plastry grubości 2-3 mm.
I tradycyjnie przesypujemy solą.
Po odsączeniu soku delikatnie
przyprawiamy solą oraz pieprzem.
Następnie smarujemy serkiem,
kładziemy szynkę, listek bazylii
i ewentualnie plaster mozzarelli.
Zwijamy i zamykamy wykałaczką.
Przygotowujemy sos: miksujemy

 INVOLTINI DI MELANZANE (Zraziki z bakłażanów)
Jest to bardzo proste, ale zarazem wyrafinowane danie.
Może być serwowane jako danie główne albo jako
przystawka do tradycyjnego włoskiego aperitivo,
ale w tym przypadku na zimno.
Porcja na 4 osoby, w tym po trzy zraziki na osobę. 
3 średniej wielkości bakłażany, opakowanie serka typu
Philadelphia, w zależności od gustu, może być smakowy,
kilka plastrów szynki, świeża bazylia,
fakultatywnie mozzarella, pomidory z puszki,
oliwa, sól, pieprz.

 MELANZANE GRIGLIATE 

(Grilowane bakłażany)
Bakłażany kroimy w plastry
i po prostu grillujemy na
patelni grillowej. Solimy,
pieprzymy i polewamy
dobrą oliwą. Doskonale
pasują do tej potrawy crostini,
czyli grzanki z pomidorami.

 MELANZANE FARCITE DI CARNE 

(Bakłażany faszerowane mięsem) 
2 bakłażany, 250 g mięsa mielonego,
2 pomidory, 1 mozzarella, cebula, czosnek, świeża
bazylia, zielona pietruszka, sól, pieprz.

Bakłażany kroimy na pół,
wydrążamy, przesypujemy solą

i odstawiamy na pół godziny. Odsączamy,
delikatnie solimy i pieprzymy. W międzyczasie przygotowujemy
farsz. Na oliwie podsmażamy odrobinę cebuli i czosnku,
dodajemy pokrojony w kostkę miąższ z bakłażana, mięso,
pomidory, bazylię, natkę pietruszki, solimy i pieprzymy do
smaku. Kiedy farsz odrobinę wystygnie, dodajemy
mozzarellę. Faszerujemy bakłażany, układamy w naczyniu
żaroodpornym, wlewamy szklankę wody, skrapiamy oliwą
i zapiekamy w piekarniku ok. 50 min.

pomidory, doprawiamy solą,
pieprzem, cukrem, odrobiną
peperoncino i oczywiście bazylią.
Żaroodporną formę smarujemy
oliwą, wlewamy część sosu
i układamy nasze zraziki. Polewamy
znowu sosem pomidorowym
i posypujemy mozzarellą. Zapiekamy
w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni przez ok. 40 minut.



62

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP EURO6 38.250 1242 69 160 5,1 4
1.2 POP + A/C EURO6 41.650 1242 69 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY EURO6 42.075 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE  EURO6 50.150 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE  EURO6 51.850 875 105 188 4,2 4
1.2 SPORT EURO6 45.900 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT  EURO6 52.700 875 105 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet II 16V POP STAR 61.795 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16V POP STAR DUALOGIC 65.195 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16V POP STAR 66.895 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16V POP STAR 68.595 1598 120 189 4,5 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 66.045 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 62.645 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet II 16V LOUNGE 67.745 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16V LOUNGE DUALOGIC 71.145 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16V LOUNGE 72.845 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16V LOUNGE 74.545 1598 120 189 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking  seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V T-JET TREKKING 66.895 1368 120 183 7,0 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 63.495 875 105 173 5,1 5
1.3 Multijet II 16V TREKKING 68.595 1248 85 160 4,3 5
1.3 Multijet II 16V TREKKING DUALOGIC 71.995 1248 85 158 4,2 5
1.6 Multijet II 16V TREKKING 73.695 1598 105 175 4,7 5
1.6 Multijet II 16V TREKKING 75.395 1598 120 183 4,8 5
1.6 MULTIJET II 16V TREKKING BEATS 80.495 1598 120 183 4,8 5

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 8v TwinAir POP STAR EURO6 58.650 875 105 180 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+ 68.850 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+ 70.550 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE  EURO6 64.600 875 105 180 4,8 5/7
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+ 74.800 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE  EURO5+ 76.500 1598 120 189 4,8 5/7

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY EURO6 32.810 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY+PACK EURO6 37.060 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 EASY Multijet 16v EURO5+ 41.310 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 EASY+PACK Multijet 16v EURO5+ 45.560 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE EURO6 37.060 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S DPF LOUNGE EURO6 43.860 875 85 177 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

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

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

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

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto 2013 Seria 7

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 3D EURO6 33.992 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.2 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus 37.137 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 3D EURO6 36.295 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY 3D EURO6 + Pakiet Easy Plus 39.440 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 3D EURO5+ 43.095 1248 75 165 4,2/4,1 5
1.4 EASY 3D EURO5+ 46.240 1368 77 165 5,7 5

1.2 EASY 5D EURO6 35.870 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.2 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus 39.015 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 5D EURO6 37.570 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY 5D EURO6 + Pakiet Easy Plus 40.715 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D EURO5+ 44.370 1248 75 165 4,2/4,1 5
1.4 EASY 5D EURO5+ 47.515 1368 77 165 5,7 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 EURO6 111775 3605 280 206 11,3 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+ 105825 1956 170 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 116025 1956 170 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5+ 111775 1956 170 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT  EURO56 117725 3605 280 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 121975 1956 170 184 7,3 5/7
BLACK CODE 3.6 V6 24v 4x4 AUT  EURO6 121550 3605 280 206 11,3 5/7
BLACK CODE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5+ 125800 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM EURO5+ 54.273 1248 75 155 4,5/4,1 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+ 55.973 1248 95 170 4,1 5
1.3 Multijet 16v TREKING 95KM EURO5+ 59.373 1248 95 170 4,1 5

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 EURO5+ 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 EURO5+ 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 EURO5+ 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v EASY EURO5+ 62.042 1598 120 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 95KM EURO6 50.992 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 95KM EURO6 54.613 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 59.288 1368 120 172 7,4 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5+ 65.068 1598 105 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 N.POWER CNG 73.313 1368 120 172 7,4 5
DYNAMIC1.6 MULTIJET 16V 90KMEURO5+ DUALLOGIC 68.468 1598 90 158 5,2 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM EURO6 64.218 1598 90 158 5,2 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO6 63.538 1368 120 172 7,4 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5 69.318 1598 105 164 5,2 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KMEURO5 73.568 1956 135 179 5,7 5
LWB DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 67.992 1598 105 164 5,2 5
LWB EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM EURO5+ 72.242 1598 105 164 5,2 5

 – wersja ze Start&Stop

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

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

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

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013



RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v Start&Stop ELEFANTINO EURO6 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v Start&Stop MOMO EURO6 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 Start&Stop MOMO EURO6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v Start&Stop GOLD EURO6 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 Start&Stop GOLD EURO6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD Start&Stop GOLD EURO5+ 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 Start&Stop MTA GOLD EURO6 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v Start&Stop PLATINUM EURO6 47.184 1242 69 163 5,1 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

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

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+ 71.987 1598 105 186 5,5 5
1.6 Multijet 16v SILVER EURO5+ 75.387 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v GOLD EURO5+ 80.487 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5+ 79.212 1598 120 194 5,6 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO 6 193.970      3604 286 240 9,8 5
3.0 AT5 EXECUTIVE EURO 5+ 192.865      2987 239 230 7,2 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER EURO 5+ 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER EURO 6 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD EURO 5+ 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD EURO 6 143.565 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 S EURO 5+ 157.590 2768 178 193 7,9 7
2.8 AT6 PLATINUM EURO 5+ 169.915      2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 PLATINUM EURO 6 158.015 3604 283 209 10,8 7

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

Daily EURO5+  FURGON
RABAT 13% PLN poj. KM zawieszenie

35S11V 98.449 2289 106 6M-350 MECC 3000
35C11V 103.800 2289 106 6M-350 MECC 3000
50C15L V 118.781 2998 146 6M-400 MECC 3000

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Daily EURO5+  PODWOZIE
RABAT 13% PLN poj. KM zawieszenie

35S11 90.959 2289 106 6M-350 MECC 3000
35C11 97.379 2289 106 6M-350 MECC 3000
50C15L 111.290 2998 146 6M-400 MECC 3000
65C15L 119.851 2998 146 6M-400 MECC 3300
70C15L 121.991 2998 146 6M-400 MECC 3300

skrzynia
biegów

rozstaw 
osi

Oferta dostępna u dealerów Iveco. Ceny z rabatem dla
pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są
aktualne w momencie zamknięcia numeru. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach
sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.



WYMIARY (cm)
482/194/178

BAGAŻNIK
457 LITRÓWGrand Cherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL 197.625 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL 232.475 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL 246.415 2987 250 202 7,5 5
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ. 287.725 6424 468 255 14,1 5

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118.915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130.815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144.415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150.365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163.965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169.915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169.915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164.815 3239 272 180 10 5
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE EURO5 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO5 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO5+ 63.665 1248 85 174 3,5 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo MY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE EURO6 70.125 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE EURO6 75.310 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE TCT EURO6 82.280 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO5+ 83.980 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO6 79.645 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE TCT EURO6 86.615 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO5+ 88.315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE TCT EURO6 95.285 1368 175 220 4,4 5

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.0L M5 4x2 73.865 1998 156 185 8,3 5
NORTH 2.0L M5 4x2 78.115 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2014

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

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

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

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sempołowskiej 19

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Zakłady Fiata w Bielsku-Białej i Tychach
otrzymały złoty medal WCM dający im
pozycję leadera w dziedzinie produkcji. To
ogromne wyróżnienie mobilizuje do dalszej
pracy, udoskonalania procesu produkcyjnego
oraz miejsc pracy, również pod względem
bezpieczeństwa i ekologii. Zakłady organizują
spotkania mające na celu wymianę
doświadczeń i pomysłów. Pozwala to na
pogłębianie wiedzy oraz na wspólne

rozwiązywanie
problemów. 
„Fiat Wokół Nas”
w ostatnim czasie
poświęcił artykuł
magazynowi olejowemu,
który to spowodował, 
że goście z Tychów
(WCM-Środowisko)
zapragnęli odwiedzić
nasz magazyn. Metody
składowania materiałów,
zastosowane
technologie, czystość,

obecność kwiatów oraz ekologicznych
banerów informacyjnych w pełni potwierdziły
pochlebne opinie o tym obiekcie. 

Anna  Habdas, Fiat Powertrain

Technologies

Od lewej stoją: Antoni Hendzel, 
Roman Raczyński, Tadeusz Przybylski,

Marianna Marzenta, Tomasz Górski, 
Anna Habdas, Magdalena Jans, 
Iwona Baron, Tomasz Łomnicki.

Praca na montażu silnika często wymaga
pozycji stojącej, a żeby tę pracę ułatwić
zastosowano maty antyzmęczeniowe. Maty
były w kolorze czarnym o pogrubionych
krawędziach, co powodowało częste

potykanie się
pracowników.
W katalogu znalazłem
nowoczesne maty,
które pod względem
ergonomii są
dwukrotnie lepsze od
obecnych, a krawędzie
są zwężone, co
pozwala na swobodne
wchodzenie
i schodzenie.
Dodatkowo są ładnie
wykonane, co wpływa
na poprawę wizerunku
miejsca pracy. Ta
innowacja z tego
odcinka jest

systematycznie przenoszona na inne obszary
produkcyjne. Co więcej, rozwiązanie to trafiło
do magazynu na obszar nowoczesnych szaf
automatycznych, windowych.  

Krzysztof Skowron, Fiat Powertain

Technologies

Złoto WCM zobowiązuje

Maty antyzmęczeniowe

Przed Po



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 30 czerwca 2014 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki koncernu Fiat

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Polska Sp. z o.o. 
      

   2. Fiat Auto Poland SA
        

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

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

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

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

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

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

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

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

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

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

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

   1.  CNH Industrial Polska
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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