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EKOLOGIA 
NIC NIE ZASTÑPI ORYGINAŁU!

ORYGINALNE CZ¢ÂCI ZAMIENNE – NATURALNY WYBÓR

Oryginalne cz´Êci zamienne i akcesoria Grupy Fiat dzi´ki
ciàgłemu udoskonalaniu technologii produkcji, prowad-
zonym badaniom i testom, zapewniajà niezawodnoÊç samo-
chodu, maksymalne osiàgi, bezpieczeƒstwo i komfort jazdy
oraz ochron´ Êrodowiska naturalnego.
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F
iat od za wsze sta -
wiał na mło dych.
W 2009 ro ku na -
gro dy pro po no wa -
ne przez fir m´ zo -
sta ły roz da ne 556
dzie ciom pra cow -
ni ków spół ek na
ca łym Êwie cie, któ -

re uzy ska ły bar dzo do bre wy ni ki
w na uce. O tym, jak wiel kie jest
w tej spra wie za an ga ̋ o wa nie
Gru py, Êwiad czà licz by: w ze -
szłym ro ku na na gro dy we
wszyst kich spół kach na Êwie cie
prze zna czo no kwo t´ po nad mi -
lio na eu ro. Pew ne jest, ˝e
i w tym ro ku szan se na na gro dy
b´ dà mie li ko lej ni ucznio wie.

pad ku Êwia dec twa doj rza ło Êci,
5 przy pad ku dy plo mów li cen -
cja ta, 4 in ̋ y nie ra, 4 dy plo mów
ma gi stra bàdê le ka rza. Kon kurs
prze zna czo ny jest dla dzie ci
pra cow ni ków spół ek Gru py Fiat
i spół ek jo int ven tu res w Pol sce. 
Na gro dy za do bre wy ni ki w na -
uce b´ dà przy zna wa ne na pod -
sta wie nie odwo łal nej de cy zji
Ko mi sji Przy zna jà cej Na gro dy
w Pol sce, któ ra oce ni na de sła ne
wnio ski. Oso by ubie ga jà ce si´
o na gro dy mo gà uzy skaç wszel -
kie po trzeb ne in for ma cje w Fiat
Se rvi ces Pol ska, Ha la 3 D, I pi´ -
tro, Ob słu ga Per so nal na, a tak ̋ e
w biu rach HR po szcze gól nych
spół ek.

Grupa młodym
Równie˝ w tym roku dzieci pracowników Grupy Fiat, które
uzyskały dobre wyniki w nauce, b´dà mogły otrzymaç
nagrody. Wnioski mo˝na składaç do 30 wrzeÊnia.

Dzie ci pra cow ni ków pol skich
spół ek pro szo ne sà o nad sy ła nie
wnio sków kon kur so wych do 30
wrze Ênia br.
Na gro dy, ja kie przy zna wa ne b´ -
dà w Polsce w tym ro ku, to
kwo ty w wy so ko Êci 2.000,
3.000, 4.500 i 1,500 zło tych
brut to ka˝ da, w za le˝ no Êci
od ukoƒ czo ne go ty pu edu ka cji,
od po wied nio w ka te go rii Êwia -
dectw doj rza ło Êci, dy plo mów li -
cen cja ta lub in ̋ y nie ra, dy plo -
mów ma gi stra bàdê le ka rza
i w ka te go rii stu diów uzu peł -
nia jà cych. 
Mi ni mal nà Êred nià ocen z przed -
mio tów obo wiàz ko wych, ja kà
na le ̋ y uzy skaç, to 4,25 w przy -

F
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50 nagród po 2.000 złotych brutto każda
w kategorii świadectw dojrzałości

Kategoria przeznaczona jest dla dzieci pracowników, które
w 2010 r. zdały egzamin maturalny. 

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest równoczesne
spełnienie następujących kryteriów: 

➜ uzyskanie średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych
na świadectwie ukończenia szkoły nie niższej niż 4,25;

➜ zdanie egzaminu maturalnego;
➜ uzyskanie z części pisemnej egzaminu maturalnego

z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych średniej
arytmetycznej ocen powyżej średniej krajowej obliczonej
w analogiczny sposób. Wyniki uzyskane z przedmiotów
zdawanych na poziomie rozszerzonym będą przeliczane
na poziom podstawowy poprzez przemnożenie ich wg
umownego wskaźnika 1,6 ustanowionego przez Komisję
Przyznającą Nagrody.

Kandydaci ubiegający się o nagrodę powinni spełniać następujące
warunki wiekowe na dzień 31 grudnia 2010 r.:

➜ nieukończone 20 lat – w odniesieniu do absolwentów
liceum ogólnokształcącego, 

➜ nieukończone 21 lat – w odniesieniu do absolwentów
technikum.

O przyznaniu nagrody decydować będzie pozycja w rankingu
uzyskana w tej kategorii, w ramach przewidzianej puli nagród.

30 nagród po 3.000 złotych brutto każda
w kategorii dyplomów licencjata lub inżyniera

Kategoria przeznaczona jest dla dzieci pracowników, które
w okresie od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. uzyskały dyplom
licencjata lub inżyniera. Warunkiem zakwalifikowania się
do konkursu jest: 
➜ ocena nie niższa niż bardzo dobra (5) na dyplomie

licencjata,
➜ ocena nie niższa niż dobra (4) na dyplomie inżyniera.

Dyplom musi być wydany przez uczelnię figurującą
w oficjalnym wykazie uczelni i wyższych szkół zawodowych
państwowych oraz niepaństwowych w Polsce. 

Kandydaci, który uzyskali dyplom licencjata lub inżyniera w okresie
od 1.07.2009 r. do 31.12.2009 r. i ubiegają się o nagrodę, powinni
spełniać następujące warunki wiekowe na dzień 31 grudnia 2009 r.:

➜ nieukończone 24 lata – w odniesieniu do absolwentów
studiów 3-letnich, 

➜ nieukończone 25 lat – w odniesieniu do absolwentów
studiów 3,5-letnich oraz 4-letnich, 

➜ nieukończone 26 lat – w odniesieniu do absolwentów
studiów 4,5-letnich.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub inżyniera
w okresie od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. i ubiegają się
o nagrodę w tej kategorii, powinni spełnić powyższe warunki
wiekowe na dzień 31 grudnia 2010 r. 

O przyznaniu nagrody decydować będzie pozycja w rankingu
uzyskana w tej kategorii, w ramach przewidzianej puli nagród.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia ocen
uzyskanych podczas całego okresu studiów w tej kategorii.

80 nagród po 4.500 złotych brutto każda
w kategorii dyplomów magistra lub lekarza*
oraz 15 nagród po 1.500 złotych brutto każda
w kategorii studiów uzupełniających**

* Kategoria przeznaczona jest dla dzieci pracowników, które
w okresie od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. uzyskały dyplom
magistra lub lekarza. Warunkiem zakwalifikowania się do
konkursu jest uzyskanie na dyplomie oceny nie niższej niż
dobra (4). 

Dyplom musi być wydany przez uczelnię figurującą
w oficjalnym wykazie uczelni i wyższych szkół zawodowych
państwowych oraz niepaństwowych w Polsce.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom magistra lub lekarza w okresie
od 1.07.2009 r. do 31.12.2009 r. i ubiegają się o nagrodę, powinni
spełniać następujące warunki wiekowe na dzień 31 grudnia 2009 r.:

➜ nieukończone 27 lat – w odniesieniu do absolwentów
studiów 5-letnich, 

➜ nieukończone 28 lat – w odniesieniu do absolwentów
studiów 6-letnich. 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom magistra lub lekarza w okresie
od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r. i ubiegają się o nagrodę w tej
kategorii, powinni spełnić powyższe warunki wiekowe
na dzień 31 grudnia 2010 r. 

O przyznaniu nagrody decydować będzie pozycja w rankingu
uzyskana w tej kategorii, w ramach przewidzianej puli nagród.
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest średnia ocen
uzyskanych podczas całego okresu studiów w tej kategorii.

** Jeżeli dziecko pracownika już wcześniej otrzymało
w niniejszym konkursie nagrodę za dyplom licencjata lub
inżyniera, a dyplom magistra został uzyskany w ramach
uzupełniających studiów magisterskich, zostanie wypłacona
różnica pomiędzy kwotą nagrody przewidzianej za dyplom
magistra, a kwotą nagrody przewidzianej za dyplom licencjata
lub inżyniera w wysokościach ustalonych w aktualnym
konkursie.

Dla osób, których nauka przebiegała w trybie: szkoła
zawodowa – szkoła średnia lub szkoła zawodowa – szkoła
średnia – szkoła wyższa, w/w limity wieku nie stanowią
ograniczenia, przy zachowaniu wymogu ciągłości nauki.

NAGRODY DLA DZIECI PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY FIAT 
ORAZ SPÓŁEK JOINT VENTURES w POLSCE 

ZA DOBRE WYNIKI w NAUCE 
UZYSKANE w OKRESIE od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

Komisja Przyznająca Nagrody w Polsce, w imieniu spó∏ek Grupy FIAT oraz spó∏ek Joint Ventures dzia∏ających 
w Polsce, og∏asza konkurs dla dzieci pracowników tych spó∏ek, w którym przewidziane zosta∏y następujące nagrody:



dopuszczalny termin obrony pracy magisterskiej – 
do 30 czerwca danego roku).

6. W przypadku uzupełniających studiów magisterskich,
warunkiem otrzymania nagrody jest dodatkowo
nieprzerwany tok całego okresu nauki w szkołach
wyższych, w wyniku którego został uzyskany tytuł
magistra. Kandydat musi dostarczyć kopię dokumentu
potwierdzającego ukończenie studiów I-go stopnia.

7. W przypadku studiów inżynierskich, licencjackich
i medycznych obowiązuje taka sama zasada dotycząca
terminu obrony pracy dyplomowej, jak w punkcie 5.

8. Komisja zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia
indywidualnie przypadków, w których okres pomiędzy
zakończeniem ostatniego semestru przewidzianego
programem nauki, a obroną pracy dyplomowej jest
dłuższy niż 4 miesiące, w związku z uczestnictwem
kandydata w programie staży zagranicznych (typu
Sokrates/Erasmus, Leonardo da Vinci itp.) lub w innych
obowiązkowych stażach/praktykach wynikających
z programu studiów (wymagane jest w takich
przypadkach dostarczenie stosownego zaświadczenia
z uczelni).

9. W konkursie uczestniczyć mogą dzieci pracowników, które
ukończyły studia za granicą, pod warunkiem dokonania
nostryfikacji dyplomu w Polsce. Jeżeli czas trwania
procedury nostryfikacyjnej uniemożliwia
zainteresowanym złożenie wniosku konkursowego
w wyznaczonym czasie, wniosek taki może być
rozpatrzony w następnej edycji konkursu.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci pracowników, które
nie przekroczyły limitów wiekowych przewidzianych
w poszczególnych kategoriach nagród.

2. W dniu składania wniosku rodzice dziecka ubiegającego
się o nagrodę lub jego prawni opiekunowie muszą być
pracownikami jednej ze spółek Grupy Fiat lub spółek Joint
Ventures w Polsce oraz mieć co najmniej jeden rok stażu
pracy w tej spółce. O nagrodę mogą także ubiegać się
dzieci pracowników, którzy przeszli na emeryturę, rentę
lub świadczenie przedemerytalne, jednak pod warunkiem,
że to przejście nastąpiło nie wcześniej niż w roku
kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło
szkołę/studia.

3. O nagrody mogą ubiegać się również dzieci pracowników,
które w dniu złożenia wniosku były zatrudnione w jednej
ze spółek Grupy Fiat lub spółek Joint Ventures w Polsce.

4. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest także
nieprzerwany tok nauki w odniesieniu do tej kategorii,
w której kandydat ubiega się o nagrodę. Za okoliczności
przerywające tok nauki komisja uznaje: powtarzanie
klasy/roku, powtarzanie semestru oraz wszelkie inne
sytuacje przerywające przewidziany programem normalny
okres trwania nauki/studiów.

5. W przypadku studiów magisterskich warunkiem
zakwalifikowania się do konkursu jest także obrona pracy
magisterskiej w terminie do końca czwartego miesiąca
kalendarzowego, następującego po zakończeniu
ostatniego semestru przewidzianego programem nauki
(np. zakończenie semestru nastąpiło 25 lutego –

SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

Wype∏niony wniosek konkursowy należy z∏ożyć lub przes∏ać
listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Komisja
Przyznająca Nagrody w Polsce”), na adres:

Fiat Services Polska Sp. z o.o.
Hala 3 D, strona północna, 
I piętro – Obs∏uga Personalna
43-300 Bielsko-Bia∏a, ul. Grażyńskiego 141

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 r.
(w odniesieniu do wniosków przesłanych pocztą, decyduje data stempla
pocztowego)

Do wniosku konkursowego należy dołączyć kserokopie
następujących dokumentów:

➜ zaświadczenie potwierdzające pokrewieństwo (odpis
skrócony aktu urodzenia) lub dokument potwierdzający
opiekę prawną nad dzieckiem,

➜ świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia
szkoły (uwaga: obowiązek dostarczenia wymienionych
świadectw dotyczy tylko tych kandydatów, którzy
ubiegają się o nagrodę w kategorii świadectw
dojrzałości),

➜ dyplom licencjata, inżyniera, magistra, lekarza z oceną
końcową wraz z suplementem (część B dyplomu) oraz,
w przypadku studiów uzupełniających, także kopię
dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, 

➜ zaświadczenie ze szkoły/uczelni o przewidzianym
programem okresie trwania nauki/studiów 
(uwaga: w przypadku, gdy na świadectwie/dyplomie
znajduje się informacja o programowym okresie 
trwania nauki/studiów, oddzielne zaświadczenie 
nie jest wymagane),

➜ kserokopia dowodu osobistego kandydata.

Komisja Przyznająca Nagrody w Polsce może zażądać 
okazania oryginałów w/w dokumentów.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

Nagrody Fiata za dobre wyniki w nauce będą przyznawane
na podstawie nieodwołalnej decyzji podjętej przez Komisję
Przyznającą Nagrody w Polsce. 

Komisja może poprosić kandydatów o dostarczenie
dodatkowych informacji niezbędnych do zaopiniowania
wniosków oraz podjęcia ostatecznej decyzji.

O wynikach konkursu nagrodzeni zostaną poinformowani
listownie.

Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych
określonych w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odesłane
kandydatom przez odpowiedzialnych HR w poszczególnych
spółkach (wraz z załączonymi dokumentami).

Niniejsze ogłoszenie zawiera podstawowe informacje
na temat zasad przyznawania nagród, ich liczby, wartości
oraz określa, jakie wymagania stawiane są kandydatom.
Szczegółowe uregulowania, dotyczące w/w zasad, zawarte
są w Regulaminie Konkursu w Polsce, opracowanym
na podstawie Regulaminu Ogólnego Fiat Group S.p.A.
Regulamin Konkursu w Polsce dostępny jest w biurach HR
poszczególnych spółek.

UWA GA: Na gro da z ty tu łu wy ni ków w na uce pod le ga opo dat ko -
wa niu po dat kiem do cho do wym od osób fi zycz nych wg ska li po dat -
ko wej obo wią zu ją cej w 2010 ro ku. Obo wią zek od pro wa dze nia po -
dat ku spo czy wa na po dat ni ku otrzy mu ją cym w/w na gro dę. Po dat -
ni cy otrzy ma ją od płat ni ka na gro dy in for ma cję do ty czą cą pod sta -
wy opo dat ko wa nia (PIT 8C).
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Jak przetestowaç nowà Giuliett´,
jeÊli nie podczas sportowej jazdy?

Najlepiej na torze w Varano de’
Melegari. Model 1750 TBI to

sportowy wóz, ale bardzo
komfortowy.
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F
a ni Al fy Ro meo ni gdy nie ukry wa li
za mi ło wa nia do ra so wych sa mo cho -
dów, przy któ rych sam dêwi´k sil ni -
ka wy wo łu je g´ sià skór k´. Ja sa ma
zbyt póê no przy szłam na Êwiat, by
na wła sne oczy zo ba czyç le gen dar nà
pierw szà Giu liet t´, ale
w dzie ciƒ stwie uda ło
mi si´ do brze po znaç

Al f´ Giu li´, przy dêwi´ kach sil ni ka
któ rej Êni łam w ko ły sce. Po tem by ły
Al fy 1.3, wy prze dza jà ce kon ku ren -
tów na dro dze po jed nym wdep ni´ -
ciu pe da łu ga zu. Mia ły pi´ cio stop -
nio wà skrzy ni´ bie gów i nie zwy kłà,
jak na tam te cza sy, pr´d koÊç. Al fy
Ro meo, po czàw szy od Du et to
(o łód ko wa tym kształ cie), skoƒ czyw szy na Al fet -
cie, to po jaz dy, któ re roz ko cha ły w so bie ca łe po -
ko le nia. To wspa nia łe, dy na micz ne au ta, z wiel kà
oso bo wo Êcià, dzia ła jà ce na wy obraê ni´ wie lu en -
tu zja stów au to mo bi li zmu. 
Dzi siaj po ja wi ła si´ no wa Giu liet ta i nic dziw ne go,
˝e ca ły Êwiat wła Ênie na niej sku pił swo jà uwa g´.
Zo sta ła wy lan so wa na na ryn ku w do syç trud nym
mo men cie, kie dy pro du cen ci nie szcz´ dzà wy sił -
ków, by przy cià gnàç do sie bie klien -
tów. Jej pre mie ra
zbie gła

si´ z ob cho da mi stu le cia ist nie nia mar ki: sto lat
wiel kiej hi sto rii, wspo mnieƒ i emo cji. Na no wym
mo de lu spo czy wa du ̋ a od po wie dzial noÊç. Giu -
liet ta bo wiem po win na sta nàç na wy so ko Êci za da -
nia ja ko kon ty nu ator ka wiel kiej tra dy cji, za st´ pu -
jà ca tak po pu lar ny mo del, jak Al fa 147.

Nad szedł czas, by prze te sto waç jà
w wer sji z sil ni kiem ben zy no wym
1750 Tur bo o mo cy 235 KM z bez -
po Êred nim wtry skiem pa li wa w eks -
klu zyw nej wer sji Qu adri fo glio Ver de. 
Je ste Êmy na to rze w Va ra no de’ Me le -
ga ri w Mi´ dzy na ro do wym OÊrod ku
Bez piecz nej Jaz dy de Ada mi cha. To
jest wła Ênie tor mi ło Êni ków Al fy.
Przy wi tał nas Gor don, by ły kie row ca,
któ ry w la tach ’90 wy gry wał wła Ênie

na Al fie Ro meo w kla sie tu ry stycz nej. Giu liet ta
wzbu dza w Gor do nie emo cje. „To wy wa ̋ o ne au -
to – mó wi. – Dzi´ ki lek kiej struk tu rze wr´cz „klei
si´” do na wierzch ni, zaÊ tech no lo gia za pew nia wy -
so ki po ziom bez pie czeƒ stwa kie row cy i pa sa ̋ e -
rów”. 
W cza sie pró by Gor don uczest ni czy, ale nie
prze szka dza w jeê -

Ma jąc 
pod ma ską

235 KM 
moż na

na praw dę 
po sza leć
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Szkoła jazdy
de Adamicha
Międzynarodowy Ośrodek Bezpiecznej Jazdy

powstał w 1990 roku we współpracy z Alfą
Romeo. W krótkim czasie stał się europejskim
liderem w kursach bezpiecznej jazdy. Zaczął od

18 dni szkoleniowych w 1991 roku, a dzisiaj
przeprowadza ich już prawie dwieście, co

przekłada się na około pięć tysięcy
kursantów rocznie.
Celem ośrodka jest poprawa jakości
jazdy oraz panowania nad samochodem.
Dlatego kładzie nacisk na technikę
jazdy. Służą temu specjalnie
wykształceni piloci-instruktorzy. 
Tor samochodowy w Varano
de’Melegari jest doskonałym
terenem próbnym. Trasa obejmuje
trudne zakręty i wyposażona jest
w urządzenia do wytwarzania
sztucznego deszczu, odcinki
o niskiej przyczepności
wykonane ze specjalnych

żywic, a także nowoczesne
technologie usprawniające dydaktyczny aspekt
kursów oraz zwiększające zaangażowanie
słuchaczy. Kursy, adresowane do osób prywatnych
i firm, są zróżnicowane i dostosowane
do indywidualnych wymagań. Więcej informacji

na stronie www.guidasicura.it 

DZIAŁA JUŻ OD DWUDZIESTU LAT

dzie. Pro wa dze nie Giu liet ty 1750 to du ̋ a przy -
j e m  n o Ê ç .  
Ma nie co ob ni ̋ o ne sie dze nia (jed nak nie do prze -
sa dy, jak w in nych spor to wych mo de lach), któ re
przy jem nie obej mu jà ple cy. Wy raê nie wi daç
na nich czer wo ne prze szy cia po przecz ne, po dob -
nie jak w po jaz dach sprzed 40 lat. Kie row ni -
ca – tak jak w mo de lach wy Êci go wych – ma
wstaw ki z mi ko fi bry oraz krót kà dêwi gni´ zmia ny
bie gów z pół l Ênià cà gał kà. Du ̋ e wra ̋ e nie ro bi te˝
kok pit (ka bi na kie row cy) z nie zbyt wiel kich roz -
mia rów przed nià szy bà, ale za to
gwa ran tu jà cà bar dzo do brà
wi docz noÊç. Za pa la my
sil nik (za po mo cà
klu cza, a nie przy -
c i  s k u )

Niektóre
szczegóły
Giulietty
Quadrifoglio
Verde.
Na pozostałych
zdjęciach pojazd
na trudnym torze
w Varano

11

Pięć gwiaz dek 
za bez pie czeƒ stwo

Giulietta zdobyła pięć prestiżowych gwiazdek Euro NCAP, z rekordowym
wynikiem 87/100. Ten tytuł sprawia, że to najbardziej bezpieczny model

wśród wszystkich pojazdów kompaktowych, który potwierdza zaangażowanie
Alfy Romeo w produkcję „dobrze chroniących” samochodów dla
użytkowników dróg.
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GRUPA LUDZIE PRODUKT
ALFA ROMEO

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

Mo del łą czy 
spor to wy 
cha rak ter 

z kom for tem 
i bez pie czeń stwem
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i przy słu chu je my si´ gł´ bo kie mu ba ry to no wi sil ni -
ka. Mo del 1750 TBI osià ga 5.500 ob ro tów, a Tur -
bo włà cza si´ przy 1900 (jest to po nad je den do -
dat ko wy bar do ła do wa nia, dzi´ ki któ re mu wy raê -
nie wy czu wa ne jest przy spie sze nie). Au to osià ga
pr´d koÊç 242 km/h i roz p´ dza si´ od 0-100 km/h
w za le d wie 6,8 se kun dy. Tak moc ny czte ro cy lin -
dro wy sil nik osa dzo ny zo stał w od po wied nim
ukła dzie pod wo zia. Na uwa g´ za słu gu je zwłasz -
cza za wie sze nie tyl ne wie lo wa ha czo we, nie zbyt
roz bu do wa ne w pio nie oraz zmo dy fi ko wa ny
McPher son, któ ry re du ku je po chy le nie au ta. Giu -
liet ta nie zba cza z kur su, jej wspo ma ga nie kie row -
ni cy za pew nia lek kie pro wa dze nie sa mo cho du
i nie wpły wa na brak sta bil no Êci pod czas po ko ny -
wa nia za kr´ tów. Przy na głej zmia nie pa sa ru chu
lub prze cià ̋ e niach w za sa dzie ma po trze by ko rzy -
sta nia z urzà dzeƒ elek tro nicz nych, bo przy czep -
noÊç nad wo zia do na wierzch ni jest wy star cza jà ca.
A je Êli ju˝ ktoÊ na praw d´ prze sa dzi, to VDC in ter -
we niu je w ma ło in wa zyj ny spo sób, da jàc wra ̋ e nie
lek kiej, ale kon tro lo wa nej nad ste row no Êci. To
spo ra roz ryw ka na wet dla ma ło do Êwiad czo nych
kie row ców. Sze Êcio stop nio wa r´cz na skrzy nia
bie gów jest do syç twar da i zde cy do wa na w dzia ła -
niu. Pod czas zmia ny bie gów stra ta ob ro tów jest
mi ni mal na i nie na ru sza cià gło Êci przy spie sze nia.
Kie row ni ca, z elek tro nicz nym wspo ma ga niem
o pro gre syw nym dzia ła niu, re agu je szyb ko i pre -
cy zyj nie. Po zwa la za rów no na do sko na łe po ko ny -
wa nie za kr´ tów jak i na par ko wa nie na ko per t´.
Je Êli usta wi my dêwi gni´ w po zy cji Dy na mic, kie -
row ni ca sta je si´ bar dziej twar da, elek tro nicz ny
dy fe ren cjał wy łà cza wspo ma ga nie, zaÊ kon tro la
sta bil no Êci jest mniej za uwa ̋ al na, i – co jest cał ko -
wi tà no wo Êcià - zmie nia si´ tak ̋ e ostroÊç ha mul ca,
któ re go re ak cja sta je si´ na tych mia sto wa, ale jed -
no cze Ênie pro gre syw na.
Bar dzo wy god nym urzà dze niem jest cho wa jà cy
si´ na wi ga tor. Do st´p ny wpraw dzie w opcji, ale,
we dług nas, nie zb´d ny. Da je wra ̋ e nie te le me -
trycz ne go po mia ru w cza sie rze czy wi stym. W try -
bie Dy na mic, na przy kład, wy Êwie tla wy kre sy do -
da wa nia ga zu, in ten syw no Êci do ła do wa nia oraz
przy spie sze nia. Przy ka˝ dym okrà ̋ e niu Giu liet ta
ko ry go wa ła ja kiÊ nasz błàd, roz piesz cza jàc nas
swo jà so lid no Êcià i wy ra fi no wa niem, wła Êci wym

PIĘĆ SILNIKÓW

Silnik Pojemność Moc Maks. prędkość Przyspieszenie od 0-100 Zużycie paliwa* 

1.4 TB Start&Stop 1368 cm3 120 KM 195 km/h 9,4 s 6,4 l/100 km
1.4 TB Start&Stop 1368 cm3 170 KM 218 km/h 7,8 s 5,8 l/100 km
1.750 TB 1742 cm3 235 KM 242 km/h 6,8 s 7,6 l/100 km
1.6 JTDM Start&Stop 1598 cm3 105 KM 185 km/h 11,3 s 4,4 l/100 km
2.0 JTDM Start&Stop 1956 cm3 170 KM 218 km/h 8 s 4,7 l/100 km

Giulietta w towarzystwie
Umy Thurman

Z jednej strony słynna aktorka, a obok niej wersety
Williama Szekspira „Utkani jesteśmy z tej samej

materii, co sny”. Kampania reklamowa ukazuje
złożoną osobowość nowej Alfy Giulietty. Gwiazda Pulp
Fiction i Kill Billa, która łączy w sobie takie cechy jak
chłód, czystość z agresywnością, odwagą i pięknem.
Przypomina zróżnicowany charakter
Giulietty – samochodu, który z jednej strony jest zrywny
i sprawny na trudnych trasach, z drugiej zaś
komfortowy i wygodny w codziennym użytkowaniu.

Kampania reklamowa,
zrealizowana przez
agencję Leo Burnett 
(która obejmuje telewizję,
prasę, plakaty outdoor,
radio oraz internet we
wszystkich prawie krajach
europejskich) opiera się
właśnie na zbieżności
między Umą Thurman 
i Alfą Romeo Giulietta:
osobowość aktorki
przekłada się
na charakterystyczne
cechy samochodu, 
aż do idealnego
porozumienia. Seria
skojarzeń, utrzymanych
w charakterze marzeń
sennych, zamyka się
ujęciem w krajobrazie

miejskim i symbolizuje urzeczywistnienie marzeń.
I to właśnie rzeczywisty wymiar, podkreślany przez
sukces finansowy, stanowi przeciwwagę dla kolejnego
szekspirowskiego cytatu „Bez serca, bylibyśmy tylko
bezdusznymi maszynami”. Nowa Alfa Romeo to
marzenie, które staje się rzeczywistością. A marzenia
się spełniają, tak jak w latach pięćdziesiątych
(do których Giulietta wyraźnie nawiązuje), kiedy
kierowcy po raz pierwszy mogli zrealizować swoje
pragnienie posiadania na własność Alfy Romeo.

KUSZĄCA REKLAMA
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GRUPA LUDZIE PRODUKT
ABARTH

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

cji. Zwłasz cza Abarth 500, któ ry
wy raê nie na wià zu je do dwu cy -
lin dro wych mo de li z lat szeÊç -
dzie sià tych. To one wy gry wa ły
wte dy w wy Êci gach i by ły obiek -
tem ma rzeƒ mło dzie ̋ y.
Wraz ze swo imi po nad 133 re -
kor da mi, Abarth mo ̋ e si´ po -
chwa liç ogrom nym do Êwiad cze -
niem w dzie dzi nie spor tów sa -
mo cho do wych. Zresz tà wy peł nia
szcze gól nà mi sj´: pro duk cja sa -
mo cho dów ni szo wych o wy so -
kich osià gach, za awan so wa nej
tech ni ce i sto sun ko wo ni skiej ce -
nie. A wszyst ko prze bie ga zgod -
nie z lo gi kà, któ rej ha sło pa ra -
dok sal nie brzmi „wy jàt ko wy dla
wszyst kich”.

WłaÊnie pojawiły si´ 
dwa nowe modele

Abartha: 500C oraz Punto
Evo. Pierwszy z nich łàczy

zalety cabrio z osiàgami
pojazdu sportowego.

Drugi wyposa˝ony został
w nowy silnik 1.4 Turbo

o mocy 165 koni
z technologià Multiair.

S
kor pion jest zno wu
w for mie. W pre -
mie ro wym po ka zie
pod czas sa lo nu sa -
m o  c h o  d o  w e  g o
w Ge ne wie za pre -
zen to wa no dwa no -
we Abar thy: 500C
oraz Pun to Evo. De -

biut pierw sze go z mo de li na ryn -
ku pol skim od był si´ w czerw cu
w Kiel cach pod czas Grand Prix
Fiat Au to Po land.
Te ma łe, ale „za dzior ne” sa mo -
cho dy, po dà ̋ a jà ce w kie run ku
usta lo nym przez Gran de Pun to
oraz Fia ty 500, opr a co wa ne w tu -
ryƒ skim ate lier, spo tka ły si´ z mi -
łym przy j´ ciem fa nów mo to ry za -

TEKST Giancarlo Riolfo

Szybkie,
jeszcze szybsze



Przyj rzyj my si´ z grub sza dwom
no wym mo de lom Abar tha. Obie -
cu je my jed no cze Ênie, ̋ e po sta ra -
my si´ przed sta wiç do kład niej
ich za le ty po jaz dach prób nych.

ZA DZIOR NY 
KA BRIO LET
500C to wer sja ca brio Abar tha
500 al bo, jak kto wo li, bar dziej
ele ganc ka wer sja 500C – zre sty -
lin go wa na w du chu spor to wym.
Zgod nie z tra dy cjà, mo dy fi ka cje
nie do ty czà wy łàcz nie pod kr´ ce -
nia osià gów, ale do ty ka jà nie mal
ka˝ de go szcze gó łu – za wie szeƒ,
ha mul ców itd. – za pew nia jàc
rów no wa g´ po mi´ dzy osià ga mi
a bez pie czeƒ stwem.
Naj bar dziej cha rak te ry stycz nà
ce chà no we go Abar tha 500C jest
skła da ny elek trycz nie dach, któ -
ry zwi ja si´ w har mo nij k´ wzdłu˝
kra w´ dzi bocz nych po jaz du. To
oczy wi Êcie na wià za nie do pierw -
szych wer sji Fia ta 500, ale tak ̋ e
bar dzo prak tycz ne roz wià za nie,
któ re po zwa la cie szyç si´ za le ta -
mi po jaz du otwar te go na Êwiat
bez ty po wych pro ble mów ka -
brio le tów z za my ka nym da chem:
ta kich jak ha łas oraz zła izo la cja
ka bi ny. Abarth 500C wy po sa ̋ o -
ny zo stał w sil nik 1.4 tur bo T -Jet
o mo cy 140 ko ni i 206 Nm mo -
men tu ob ro to we go w wer sji
sport. Sil nik te go ty pu za pew nia
od po wied nie osià gi: mak sy mal -
na pr´d koÊç 205 km/h oraz
100 km/h osià ga ne w 8,1
se kun dy. War to wspo -
mnieç o sys te mie TTC

(To rque Trans fer Con trol), któ -
rzy za rzà dza prze ło ̋ e niem mo -
men tu ob ro to we go na ko ła,
a zwłasz cza o sze Êcio bie go wej
skrzy ni bie gów „Abarth Com pe -

ti zio ne”. Ostat nie roz wià za nie to
praw dzi wa nowoÊç, któ re oprócz
au to ma tycz ne go i r´cz ne go try -
bu pra cy, za kła da jesz cze tryb
spor to wy o bar dzo krót kim prze -
ło ̋ e niu zmia ny bie gu.

SPOR TO WA 
EWO LU CJA
Evo jest oczy wi Êcie skró tem
od ewo lu cji. W sto sun ku do
Abar tha Gran de Pun to, któ ry
wszedł na ry nek w 2007 ro ku,
no wy mo del sta no wi spo ry krok
na przód. Ben zy no wy sil nik o po -
jem no Êci 1.4 tur bo wy ko rzy stu je
tech no lo gi´ Mul tia ir. Dzi´ ki
elek tro nicz ne mu
ste ro -

wa niu za wo ra mi, zwi´k sza si´ je -
go wy daj noÊç, a co za tym idzie,
po pra wia si´ moc, mo ment ob ro -
to wy, zu ̋ y cie pa li wa i emi sja
spa lin. 
Pod ma skà „ga lo pu je” 165 ko ni
me cha nicz nych, zaÊ mo ment ob -
ro to wy osià ga 250 Nm. Ty le wy -
star czy, by roz p´ dziç sa mo chód
od 0 do 100 km/h w 7,9 se kund.
Po za sys te mem kon tro li trak cji
i TTC, Abarth Pun to Evo ma
jesz cze sys tem Start&Stop, któ -
ry au to ma tycz nie ga si sil nik oraz
uru cha mia go po now nie pod czas
sta nia w kor ku ulicz nym lub
na Êwia tłach. War to te˝ wspo -
mnieç o Ge ar Shift In di ca to rze,
któ ry wska zu je kie row cy, kie dy
po wi nien zmie niç bieg.

TTC 
kontroluje

przeniesienie
momentu

obrotowego
na koła

15

Abarth 500
wyraźnie nawiązuje
do dwucylindrowych
modeli z lat
sześćdziesiątych,
które wygrywały
wtedy w wyścigach
i były obiektem
marzeń młodzieży
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GRUPA
FPT

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Rewolucyjny 
silnik

spod znaku 
Fiata

W czerwcu 
w Fiat Powertrain

Technologies
Poland

w Bielsku-
Białej ruszyła
produkcja
nowego silnika
TwinAir. Ta

nowoczesna,
ekologiczna

i niezwykle wydajna
jednostka 
jest z pewnoÊcià
skazana na sukces.

TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Satiz Poland



Alfredo Altavilla,
Dyrektor

Generalny Fiat
Powertrain

Technologies 
oraz Emanuele

Lorenzin, prezes
zarządu Fiat

Powertrain
Technologies

Poland
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P
re zen ta cja in no wa cyj ne go sil ni ka,
zauto ma ty zo wa nych w ogrom nym
stop niu li nii pro duk cyj nych i ce re -
mo nia uru cho mie nia pro duk cji
zgro ma dzi ły w biel skiej fa bry ce
człon ków za rzà du Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies, przed sta wi cie li pol -
skie go rzà du oraz dzien ni ka rzy.
Tych ostat nich po fa bry ce opro wa -

dza li spe cja li Êci, przed sta wia jàc, krok po kro ku,
pro ces pro duk cji no we go sil ni ka oraz wy ja Ênia -
jàc niu an se no wo cze snej tech no lo gii za sto so wa -
nej w Twin Air. W spo tka niu uczest ni czył tak ̋ e
Am ba sa dor Włoch w Pol sce – Al do Man to va ni.
Dwu cy lin dro wy sil nik ben zy no wy o po jem no Êci
0,9 li tra wy po sa ̋ o ny jest w tech no lo gi´ Mul tia ir
i do ce lo wo, po osià gni´ ciu peł nej mo cy, pro du ko -
wa ny ma byç w licz bie 450 tys. sztuk rocz nie.
Wia do mo ju˝ na pew no, ˝e w po czàt ko wej fa zie
„od bior cà” b´ dzie pro du ko wa ny w Ty chach Fiat
500, pod ma sk´ któ re go ju˝ we wrze Êniu tra fià
pierw sze eg zem pla rze te go re wo lu cyj ne go sil ni ka.
„Jest to pierw szy sil nik za pro jek to wa ny spe cjal -
nie z my Êlà o mak sy mal nym wy ko rzy sta niu tech -
no lo gii Mul tia ir – mó wił pod -
czas pre zen ta cji Al fre do Al ta vil -
la, Dy rek tor Ge ne ral ny Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies. – Jest
o wie le mniej szy i l˝ej szy, ni˝
wszyst kie in ne sil ni ki w je go ka -
te go rii. Je Êli po sta no wi my ze sta -
wiç ze so bà osià gi sa mo cho du
wy po sa ̋ o ne go w pro du ko wa ny
przez nas dwu cy lin dro wy sil nik
Twin Air z osià ga mi po rów ny -
wal ne go sil ni ka czte ro cy lin dro -
we go – bez wàt pli wo Êci oka ̋ e
si´, i˝ Twin Air wy gry wa. A je Êli
jesz cze do ło ̋ y my do te go o oko -
ło trzy dzie Êci pro cent ni˝ sze spa la nie i emi sj´
dwu tlen ku w´ gla oraz ma s´ ni˝ szà o dzie si´ç
pro cent, wów czas ob raz ry su jà cych si´ za let b´ -
dzie nie za prze czal ny”.
TwinAir mo ̋ e po szczy ciç si´ spe cy ficz ny mi
i szcze gól nie wy ra fi no wa ny mi roz wià za nia mi
tech no lo gicz ny mi, któ re w do tych cza so wej prak -
ty ce za strze ̋ o ne by ły tyl ko dla sil ni ków wy˝ szych
ka te go rii. Nie wàt pli wà za le tà sà rów nie˝ je go
nie wiel kie wy mia ry – za rów no dzi´ ki nim, jak
rów nie˝ dzi´ ki cha rak te ry sty ce pra cy, mo ̋ e byç
ła two ada pto wa ny dla po trzeb tech no lo gii hy bry -
do wej, na przy kład w po łà cze niu z sil ni kiem
elek trycz nym. A wy ko rzy sta nie te go ostat nie go
jest szcze gól nie ko rzyst ne w ru chu miej skim,
gdzie nie ustan nie po ja wia jà si´ licz ne mo˝ li wo Êci
ma ga zy no wa nia i od da wa nia ener gii, któ ra wy -

dzie la si´ pod czas cz´ stych spo wol nieƒ jaz dy
i ha mo waƒ.
Ta wy jàt ko wa kom pak to woÊç i ela stycz noÊç jed -
nost ki w po łà cze niu z tech no lo già naj now szej
ge ne ra cji po zwa la jesz cze wy ̋ ej pod nieÊç po -
przecz k´ i wy zna czaç no we stan dar dy dla ca łej
bran ̋ y. Tak ̋ e w za kre sie ochro ny Êro do wi -
ska – no wy sil nik speł nia bo wiem nor my czy sto -
Êci spa lin Eu ro6 i, co za tym idzie, jest ko lej nym
mi lo wym kro kiem Gru py Fiat w dzie dzi nie roz -
wo ju eko lo gicz nych jed no stek na p´ do wych.
Obec nie TwinAir jest bez wàt pie nia naj bar dziej
eko lo gicz nym na Êwie cie sil ni kiem ben zy no wym.

Fragment listu wiceministra Gospodarki Rafała
Baniaka przesłanego z okazji uruchomienia
produkcji silnika TwinAir w Bielsku-Białej

(…) „Firma Fiat jest jednym z najwi´kszych
inwestorów w bran˝y motoryzacyjnej w Polsce
i zwiàzana jest z polskà gospodarkà ju˝ od pierwszych
lat jej transformacji. Wieloletnia obecnoÊç koncernu
na polskim rynku zaowocowała budowà kolejnych
fabryk i tworzeniem nowych miejsc pracy. Choç
działalnoÊç koncernu Fiat jest z pewnoÊcià powodem
do dumy dla tak władz samorzàdowych. jak te˝
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
realizowane przez Paƒstwa projekty majà ogromne
znaczenie nie tylko w wymiarze lokalnym. Szczególnieteraz, w dobie Êwiatowego spowolnienia
gospodarczego, Paƒstwa obecnoÊç w naszym kraju jestoznakà zaufania do Polski, jako kraju przyjaznego
inwestorom, gwarantujàcego stabilne warunki
do prowadzenia działalnoÊci gospodarczej”. (…)

TwinAir to
kompaktowa
i elastyczna
jednostka

w połączeniu
z technologią

najnowszej
generacji



In nym przy kła dem za let, któ re ce chu jà pro dukt
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies mo ̋ e byç elek tro -
hy drau licz ny sys tem ste ro wa nia za wo ra mi ssà cy -
mi Mul tia ir, in sta lo wa ny we wszyst kich sil ni kach
Twin Air, a tak ̋ e roz rzàd na p´ dza ny łaƒ cu chem.
Ten ostat ni, dzi´ ki te mu, ˝e jest bez ob słu go wy,
dra stycz nie ob ni ̋ a kosz ty ich eks plo ata cji. Po -
nad to, rów no wa ̋ à cy wał po Êred ni za pew nia
kom fort i mi ni mal ny po ziom drgaƒ w ka˝ dych
wa run kach pra cy jed nost ki.
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Fiat 500 z silnikiem TwinAir
Nowego Fiata 500 zaprezentowano w Turynie 4 lipca 2007 r.,

dokładnie w 50. rocznicę debiutu modelu. Od tamtego
momentu ten niewielki samochodzik zdobył sobie już serca wielu
z nas. To właśnie dla klientów i pasjonatów na całym świecie
zdecydowano o obchodzeniu każdych urodzin małego Fiata, 
zarówno w przypadku wydarzeń jak i z okazji debiutu nowości
mogących zainteresować każdego: tak było w roku 2008, kiedy 
to zorganizowano pikniki w wielu stolicach europejskich oraz
w związku z pojawieniem się 500 Abarth. 
Podobnie było również w 2009 roku, w którym miała miejsce
prezentacja międzynarodowa Fiata 500C, oryginalnej wersji cabrio,
która nawiązuje do stylu samochodu „odkrytego” w 1957. A w tym
roku, z okazji trzecich urodzin, Fiat zaprezentował 4 lipca innowacyjny
dwucylindrowy silnik TwinAir o mocy 85 KM (900 cm3), który zostanie
wypuszczony na rynek już we wrześniu właśnie w modelu 500,
zarówno w wersji normalnej jak i cabrio.

W obecnych czasach bardzo
wiele mówi się na całym
świecie o alternatywnych
układach zasilania samochodów
z silnikami o spalaniu wewnętrznym,
w związku z czym Grupa Fiat postanowiła pokazać jak wiele ma
jeszcze do powiedzenia stary i znany wszystkim silnik benzynowy, 
co potwierdza: „W dzisiejszym TwinAir – mówi Lorenzo Sistino,
dyrektor generalny Fiat Automobiles – poprawiono emisje
i zredukowano zużycie o taki sam procent (25%) o jaki zwiększono
jego moc. TwinAir to nie tylko wysokie zaawansowanie
technologiczne: to zmiana perspektywy, która wyznaczać będzie
ewolucję silników termicznych w tym segmencie. Wraz
z TwinAirem narodził się silnik benzynowy przyszłości.
I od dzisiaj ten silnik przyszłości montowany jest w Fiatach 500”. 
W tej najnowszej jednostce wykorzystano technologię Multiair,

„TwinAir za po czàt ko wu je dziÊ no wà ro dzi n´ sil -
ni ków, któ ra nie za prze czal nie jest zbio rem naj -
do sko nal szych tech no lo gii – pod kre Êlał przed
uro czy stym uru cho mie niem li nii
pro duk cyj nej Al fre do Al ta -
vil la. – Jest tak -
˝e wy ra zem
peł ne go
know how,
któ re na sza

GRUPA
FPT

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

TwinAir
zapoczątkowuje

dziś nową rodzinę
silników, która

niezaprzeczalnie
jest zbiorem

najdoskonalszych
technologii

DEBIUT
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koncepcję downsizing, czyli obniżenie pojemności silnika 
bez straty mocy, oraz modyfikację elementów. W testach
porównawczych z innymi silnikami o podobnych osiągach
zauważa się ograniczone zużycie paliwa i rekordowe emisje
spalin (95 g/km, 92 ze skrzynią biegów dualogic), które
pozwalają na zmniejszenie aż do 30% emisji CO2. 
Firma przewiduje produkcję trzech jednostek: bez
turbosprężarki o mocy 65 KM oraz dwie z turbodoładowaniem
o mocy 85 i 105 KM, które emitują o 30% mniej CO2 niż inne
silniki o takich samych osiągach. Na początek do sprzedaży
wejdzie silnik o mocy 85 KM oferujący moment obrotowy 
145 Nm, dzięki któremu „pięćsetka” wyposażona w ten silnik,
potrafi przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 11 sekund
i rozpędzi się do 173 km/h.
Od września Fiat 500 TwinAir będzie dostępny w sprzedaży
na wszystkich rynkach na świecie.

gru pa gro ma dzi ła w prze cià gu ostat nich lat
i któ re dziÊ de cy du je o ja ko Êci wy ro bów koƒ -
co wych. Fa bry ka w Biel sku -Bia łej sta no wi do -
sko na ły przy kład re ali zo wa nej przez Gru p´
po li ty ki, dla któ rej re duk cja wpły wu na Êro do -
wi sko wy twa rza nych pro duk tów oraz za cho -
dzà cych w niej pro ce sów jest jed nym z naj wa˝ -
niej szych ce lów”.
O wy so kim po zio mie ja ko Êcio wym no we go sil -
ni ka mo ̋ e my dziÊ mó wiç mi´ dzy in ny mi ze
wzgl´ du na sto so wa nie w za kła dzie w Biel sku -
-Bia łej pro gra mu World Class Ma nu fac tu ring,
uwa ̋ a ne go za je den z naj lep szych stan dar dów
pro duk cyj nych w ska li ca łe go Êwia ta i od lat
przy j´ tym do sto so wa nia przez Gru p´ Fiat.
„Pro duk cja no we go sil ni ka TwinAir nie by ła by
w Biel sku -Bia łej mo˝ li wa bez du ̋ ych na kła -
dów in we sty cyj nych – pod kre Êla Ema nu ele
Lo ren zin, pre zes za rzà du Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies Po land. – Co war to w tym miej -
scu pod kre Êliç, od by ło si´ to przy zna czà cym
wkła dzie pol skie go rzà du, któ ry udzie lił ulg
po dat ko wych oraz przy znał fun du sze z Unii
Eu ro pej skiej. Ha le pro duk cyj ne w za kła dzie
zo sta ły zmo der ni zo wa ne i wy po sa ̋ o ne w no -
wo cze sny sprz´t, dzi´ ki któ re mu po nad 98
pro cent ope ra cji ob rób czych na ele men tach
skła do wych sil ni ka jest te raz cał ko wi cie zauto -
ma ty zo wa nych. Po ziom au to ma ty za cji na sta -
no wi skach mon ta ̋ o wych prze kra cza szeÊç -
dzie siàt pro cent”.
Do tej po ry za kład spół ki Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies Po land w Biel sku -Bia łej pro du -
ko wał in no wa cyj ne sil ni ki die sla 1,3 Mul ti -
jet. I b´ dà one pro du ko wa ne na dal.

Uczestników
prezentacji 

(m.in. prezydenta
Bielska-Białej

Jacka Krywulta)
po fabryce

oprowadzali
specjaliści,

przedstawiając
proces produkcji

nowego silnika
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GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT 500C

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

Elektrycznie
składany dach, cztery
wersje silnikowe i bogate wyposa˝enie. To najwa˝niejsze 
cechy Fiata 500 w wersji cabrio, która jest ju˝ na rynku.

TEKST

opr. Mira Malich
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak

KABRIOLET
modelu 500



XVII Grand Prix
Fiat Auto Poland

Wdniach 9-10 czerwca Tor „Kielce”
w Miedzianej Górze gościł kilkudziesięciu

dziennikarzy prasy, radia, telewizji i portali
internetowych z całej Polski, którzy po raz
siedemnasty rywalizowali o puchar prezesa 
zarządu w Grand Prix Fiat Auto Poland. Od kilku 
lat na imprezę, odbywającą się pod patronatem
Auto Klubu Dziennikarzy Polskich, przyjeżdżają
także przedstawiciele mass mediów z Litwy.
„Dziennikarze walcząc o zwycięstwo w klasyfikacji
indywidualnej i drużynowej mają możliwość
sprawdzenia umiejętności panowania nad autem
podczas prób torowych – mówi Bogusław Cieślar,
rzecznik Fiat Auto Poland. – Mogą ponadto
zapoznać się z naszymi produktami i premierami
samochodowymi, a podczas konferencji prasowej
z kierownictwem firmy uzyskać interesujące ich
informacje, m.in. plany na najbliższe lata, a także
teraźniejszość”. 
Do sprawdzania zachowania się samochodów
w ekstremalnych warunkach dziennikarzom
oddano do dyspozycji Alfę Romeo MiTo z silnikiem
o mocy 155 KM oraz Fiata Abarth 500 z silnikiem
135 KM. W Kielcach odbyła się także prezentacja
prasowa dwóch najnowszych modeli Grupy: Alfy
Romeo Giulietty, wyprodukowanej dla uczczenia 
100-lecia marki, oraz Fiata 500 Cabrio.

NA TORZE
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P
ol ska pre mie ra no we -
go Fia ta 500C, czy li
w wer sji ka brio let,
od by ła si´ 9 czerw ca
na To rze Mie dzia -
na Gó ra w Kiel cach
pod czas XVII Grand
Prix Fiat Au to Po -
land. Głów nym ele -

men tem od ró˝ nia jà cym 500 od
500C to elek trycz nie skła da ny
ma te ria ło wy dach, dzi´ ki któ re mu
500C ide al nie na wià zu je do ory gi -
nal ne go Fia ta 500 z lat 50. Dach
po sia da zin te gro wa ny spoj ler
z trze cim Êwia tłem sto pu oraz
szkla nà tyl nà szy b´ z ogrze wa -
niem. Dzi´ ki za sto so wa niu ta kie -
go roz wià za nia skła da ne go da chu
jest to ka brio let „na ca ły rok”, nie -
za le˝ nie od po ry ro ku. Mo del za -
cho wał wszyst kie wy mia ry wer sji
500 hatch back – je dy na ró˝ ni ca to
o 3 li try mniej szy ba ga˝ nik, któ ry
w 500C ma po jem noÊç 182 li try.
Elek trycz nie skła da ny dach 500C
wy st´ pu je w trzech ko lo rach
(czar nym, czer wo nym i ko Êci sło -
nio wej), co roz sze rza mo˝ li woÊç
per so na li za cji sa mo cho du pod
kà tem ko lo ry sty ki ze wn´trz nej.
Dach mo ̋ e byç ste ro wa ny zdal -
nie za po mo cà pi lo ta w klu czy ku,
a tak ̋ e z wn´ trza au ta za po mo -
cà przy ci sków w pod su fit ce. Sà
trzy ró˝ ne po ło ̋ e nia da chu: za -
mkni´ ty, otwar ty do po zy cji spoj -
ler oraz otwar ty.

GA MA I WY PO SA ŻE NIE
No wy ka brio let ofe ru je dwie wer -
sje wy po sa ̋ e nia: Pop, czy li wer sj
pod sta wo wà z ju˝ bo ga tym wy -
po sa ̋ e niem, prze zna czo nà dla
osób, któ re chcà mieç nie po wta -
rzal ny sa mo chód w przy st´p nej
ce nie; oraz wer sj  Lo un ge – naj -
wy˝ szà wer sj´ w ga mie dla osób
ce nià cych ele gan cj´ i no win ki
tech no lo gicz ne (Blue&Me z por -
ta mi USB i AUX).
Wy po sa ̋ e nie wer sji 500C jest
zbli ̋ o ne do mo de lu 500. Je dy nà
ró˝ ni cà sà czuj ni ki par ko wa nia,
któ re sà stan dar dem od pierw sze -
go po zio mu. Tak wi´c wer sja Pop

ofe ru je w wy po sa ̋ e niu m.in.:
ABS+EBD, 7 po du szek po -
wietrz nych, wspo ma ga nie kie -
row ni cy Du al Dri ve, kom pu ter
po kła do wy My Car. Wy po sa ̋ e nie
Lo un ge obej mu je: kli ma ty za cj´
ma nu al nà, fel gi ze sto pów lek kich
15”, pa kiet Chro mo, Blue&Me
i skó rza nà kie row ni c´.
Fiat 500C do st´p ny jest z trze ma
sil ni ka mi, któ re zna ne sà ju˝
z mo de lu hatch back, a tak ̋ e z zu -
peł nie no wà jed nost kà 1.3 Mul ti -
jet o mo cy 95 KM z sys te mem
Start&Stop w stan dar dzie. Wszyst -
kie jed nost ki na p´ do we speł nia jà
nor m´ spa lin Eu ro5, któ ra wcho -
dzi „w ˝y cie” od 2011 ro ku.

PER SO NA LI ZA CJA
Fiat 500C to ko lej ne mo˝ li wo Êci
stwo rze nia sa mo cho du „spe cjal -
nie dla sie bie”. Do wy bo ru ma my:
11 ko lo rów nad wo zia, w tym spe -
cjal ny czer wo ny la kier per ło wy, 
8 no wych ta pi ce rek ma te ria ło -
wych, 3 ta pi cer ki skó rza ne, 3 ko -
lo ry da chu oraz 2 no we wzo ry
felg ze sto pów lek kich.
Ko lo ry nad wo zia w po łà cze niu
z ta pi cer ka mi i ko lo ra mi da chu
two rzà a˝ 276 ró˝ nych kon fi gu ra -
cji ko lo ry stycz nych mo de lu 500C.
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GRUPA
ALFA ROMEO

LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

Od pierwszego modelu HP
do Giulietty – Êwi´towanie stulecia Alfy
Romeo to jak przeglàdanie
najpi´kniejszych kart historii motoryzacji.
Odkryjmy, jak kształtowała si´
niepowtarzalna osobowoÊç marki, która
dzisiaj rozpoznawana jest bezbł´dnie
przez wszystkich fanów motoryzacji.

TEKST

Stefania 
Castano

Stuletnialegenda
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czerw ca 1910 ro ku kil ku wło -
skich przed si´ bior ców po sta -
no wi ło prze jàç fi li´ fran cu skiej
mar ki Dar ra cq, któ ra mia ła
swo je za kła dy w Por tel lo
na obrze ̋ ach Me dio la nu. Tak
po wsta ła Al fa (Ano ni ma Lom -
bar da Fab bri ca Au to mo bi li).
Âwi´ tu jàc dzi siaj stu le cie mar -

ki spod zna ku Bi scio ne war to przy po mnieç so bie
sa mo cho dy, pro jek tan tów, wy Êci gi, mi strzów i sil -
ni ki, któ re za de cy do wa ły o jej roz wo ju tech nicz -
nym oraz za pi sa ły si´ zło ty mi zgło ska mi w hi sto rii
spor tu XX wie ku. Po wie my tak ̋ e o pra cy ty si´ cy
lu dzi, któ rzy przez te wszyst kie la ta prze wi n´ li si´
przez fa bry k´, biu ra oraz to ry wy Êci go we. Przy po -
mni my pi´k ne i peł ne tem pe ra men tu sa mo cho dy,
któ re – tak kie dyÊ, jak i dzi siaj – sta no wià syn te z´
kul tu ry tech nicz nej oraz kre atyw no Êci. Udaj my si´
wi´c w po dró˝ do ko rze ni mi tu.

1910-1920
Lom bardz ka Fa bry ka Sa mo cho dów po wsta ła w peł -
ni roz kwi tu Bel le Epo que. W tym cza sie Giu gliel mo
Mar co ni otrzy mał Na gro d´ No bla w dzie dzi nie fi -
zy ki, zaÊ kon ku ren cyj ne mar ki, Fiat i Lan cia, mia ły
od po wied nio je de na Êcie i czte ry la ta. Po czàt ki Al fy
na le ̋ a ły do bar dzo uda nych: ja ko pierw szy po wstał
mo del 24 HP, za pro -
jek to wa ny przez Giu -
sep pe Me ro sie go oraz
kil ku in nych tech ni -
ków wło skich. Po -
jazd wy po sa ̋ o ny był
w sil nik 4084 cm3

o mo cy 42 KM,
któ ry prze kra czał
pr´d koÊç 100
km/h. Na za wo -
dach Tar ga Flo rio
w 1911 ro ku
omal by nie wy -
grał, nie ste ty
kie row ca mu siał
wy co faç si´ z doÊç
pro za icz ne go po wo du: bło to za chla -
pa ło mu oczy. Na na ro dzi ny praw -
dzi wej spor to wej le gen dy Al fy Ro meo
i se ri´ suk ce sów trze ba by ło jesz cze
po cze kaç dwa la ta. W 1913 ro ku mo -
del 40-60 HP przy je chał dru gi na me -
t´ wy Êci gu Par ma -Pog gio w Ber ce to.
W na st´p nym ro ku Giu sep pe Me ro si
zdo by wa pierw sze Grand Prix Kon -
struk to rów, a kie row ca Giu sep pe Cam -

pa ri po ko nu je ki lo metr tra sy z pr´d ko Êcià 147
km/h. Wy buch woj ny Êwia to wej oraz kło po ty fi nan -
so we sta wia jà fir m´ w do syç trud nej sy tu acji skut -
kiem cze go 2 grud nia 1915 ro ku prze cho dzi ona
w r´ ce ne apo li taƒ skie go przed si´ bior cy Ni co li Ro -
meo. Fa bry ka w Por tel lo, gdzie pra cu je 2500 lu dzi,
zo sta je naj pierw roz bu do wa na, ̋ e by spro staç za mó -
wie niom woj ska i pro du ko waç spr´ ̋ ar ki sil ni ko we,
amu ni cj´, sil ni ki sa mo lo to we, a po na sta niu po ko ju
i zmia nie pro fi lu pro duk cji – wy twa rzaç wier tła,
trak to ry i ma te ria ły dla ko lei. Do pie ro w 1920 ro ku
po ja wi si´ ko lej ny mo del sa mo cho du – Tor pe do 20-
30 HP pod no wym szyl dem Al fy Ro meo. Wła Ênie
na tym mo de lu dwu dzie stodwulet ni En zo Fer ra ri

przy b´ dzie ja ko dru gi na me t´ pod czas Tar ga
Flo rio.

1921-1930
W okre sie mi´ dzy wo jen nym Wło chy sà
ogar ni´ te wiel kim kry zy sem po li tycz nym.
W 1921 ro ku upa da Bank Na ro do wy „Scon -
to”, głów ny ak cjo na riusz Al fy Ro meo.
W 1923 ro ku mo del RL od no si zna czà cy
suk ces i za spra wà kie row cy Ugo Si voc ci zdo -
by wa pierw szy z 10 zwy ci´ skich ty tu łów w wy -

Êci gach Tar ga Flo rio. Od 1924 ro -
ku na to rach po ja wia si´ mo del
P2, je den z maj stersz ty ków
Vit to ria Ja no, pro jek tan ta
zwià za ne go do tej po ry z Fia -
tem. Po jazd osià ga pr´d koÊç
225 km/h i przez pi´ç ko lej -
nych lat try um fu je w wi´-
k szo Êci wy Êci gów. W 1925
ro ku zdo by wa mi strzo stwo
Êwia ta. Al fa Ro meo roz po -
czy na tym sa mym okres
no wo Êci tech nicz nych
i zwy ci´stw spor to wych.

23

Ascari w boksie
tankuje P2
w 1925 roku.
Poniżej: pierwszy
plakat reklamowy
Alfy 24 HP,
modelu, który
wziął udział
w wyścigach
Targa Florio
w 1912 roku.
Na stronie
tytułowej Spider
Duetto z 1966
roku w Sestriere
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GRUPA
ALFA ROMEO

LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

24 HP z 1910

RL Super Sport z 1925NAJPIĘKNIEJSZE
Alfy

Przykłady najbardziej lubianych
i najpiękniejszych modeli

marki. Samochody z silną
osobowością i temperamentem,
zwycięzcy torów wyścigowych
i obiekty marzeń klientów.

Z jed nej stro ny po ja wia jà si´ nie zwy kle za awan so -
wa ne te-
ch nicz nie mo de le au tor stwa Ja no: 6C 1500, 6C
1750 SS, 6C 1750 GS, 8C 2300, 2900 Ti po A i Ti -
po B. Z dru giej stro ny z mar kà współ pra cu jà kie -
row cy tej kla sy, co An to nio Asca ri, Ga sto ne Bril li Pe -
ri, Giu sep pe Cam pa ri, En zo Fer ra ri, Achil le Va rzi
oraz le gen dar ny Ta zio Nu vo la ri.
Do Êwiad cze nia prak tycz ne i tech nicz ne, zdo by te
pod czas wy Êci gów spor to wych, zo sta jà prze nie sio ne
do pro duk cji se ryj nej. W 1927 r. po ja wia si´ na ryn -
ku 6C 1500 z jed no rz´ do wym sze Êcio cy lin dro wym
sil ni kiem, któ ry od no si wiel ki suk ces han dlo wy dzi´ -
ki swo jej lek ko Êci, ogól nej rów no wa dze i do sko na -
łej si le ha mo wa nia. Wraz ze zwi´k sze niem po jem -
no Êci cy lin drów mo del zmie nia swà na zw´ na 6C
1750. W cià gu za le d wie czte rech lat po wsta je a˝
2259 tych po jaz dów, co mo˝ na uznaç w tam tych
cza sach za praw dzi wy re kord. W dru giej po ło wie lat
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20. zdol no Êci pro duk cyj ne Al fy prze kra cza jà ty siàc
eg zem pla rzy rocz nie, zaÊ w ca łym kra ju pro du ku je
si´ oko ło 15 ty si´ cy sa mo cho dów.

1931-1940
Âwia to wy kry zys go spo dar czy, któ ry roz po czàł si´
od za ła ma nia gieł dy Wall Stre et w 1929 ro ku, unie -
mo˝ li wia dal szy roz wój Al fy Ro meo. W 1933 ro ku
fir ma prze cho dzi pod kon tro l´ IRI, In sty tu tu Od bu -
do wy Prze my słu. Nie mniej w 1934 r. sa mo cho dy
wy Êci go we mar ki, pod szyl dem Scu de rii Fer ra ri, wy -
gry wa jà naj wi´ cej wy Êci gów wÊród wło skich pro du -
cen tów do te go stop nia, ˝e w 1936 r. pro duk cja sa -
mo cho dów spor to wych spy cha w cieƒ pro duk cj´ se -
ryj nà, a˝ do chwi li po ja wie nia si´ mo de lu 8C
2900 B Lun go z nad wo ziem To uring. Zgod -
nie z fi lo zo fià mar ki, któ ra pro du ku je po -

6C 1500 Super Sport z 1928

Wersja 6C1750 wersja Gran Sport (1930)

Gran Premio Tipo B z 1932

Fangio
za kierownicą
„Alfetty”
Tipo 159 wygrywa
Gran Premio
Italia w 1951
roku.
Poniżej Giulietta
limuzyna
w towarzystwie
Miss Włoch
(1955).
Na poprzedniej
stronie pojazdy
Alfy Romeo
na placu
w Portello
(1948), Varzi
za kierownicą
Gran Premio
Tipo B „P3”
na wyścigach
Targa Florio
w 1934 roku;
Ferrari i Ramponi
za kierownicą RL
TF (1923)
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jaz dy se ryj ne o ta kiej sa mej me cha ni ce i sil ni kach jak
mo de le wy Êci go we, wspo mnia ny sa mo chód zdo by -
wa trzy pierw sze miej sca w wy Êci gu Mil le Mi glia. 
W mi´ dzy cza sie IRI ukie run ko wu je pro duk cj´
na sa mo cho dy prze my sło we oraz sil ni ki lot ni cze.
W po wie trzu sil ni ki mar ki spod zna ku Bi scio ne te˝
na le ̋ à do naj lep szych. W 1939 ro ku po wsta je
na przy kład 18 cy lin dro wy mo del „135” w ukła dzie
po dwój nej gwiaz dy i mo cy 2000 KM – naj bar dziej
po t´˝ ny ze spół na p´ do wy tam tych lat. In ne sil ni ki
bi jà 13 Êwia to wych re kor dów pod wzgl´ dem szyb -
ko Êci, wy so ko Êci i od le gło Êci. Pro duk cja ae ro nau -
tycz na sta no wi oko ło 80% rocz nych ob ro tów fir my.
Chcàc spro staç bie ̋ à cym za mó wie niom, pod ko niec
te go dzie si´ cio le cia fir ma otwie ra no wy za kład pro -
duk cyj ny w Po mi glia no D’Ar co na obrze ̋ ach Ne -
apo lu.

1941-1950
Wraz z wy bu chem II woj ny Êwia to wej Al fa Ro meo
mu si zno wu zmie niç pro fil pro duk cji, by zre ali zo -
waç za mó wie nia woj sko we. Za kła dy opie ra jà si´ na -
lo tom alianc kim. Nie za le˝ nie od tych trud no Êci fir -
ma za cho wu je po ziom tech no lo gicz ny. W 1942 ro -
ku sa mo lot Sa vo ia Mar chet ti 75 na p´ dza ny 3 sil ni -
ka mi Al fa 128 po ko nu je dy stans 20 tys. ki lo me trów
do To kio i z po wro tem. Jed nak po bom bar do wa niu
20 paê dzier ni ka 1944 r. fa bry ka w Por tel lo koƒ czy
swà dzia łal noÊç, któ rà wzno wi do pie ro po woj nie,
ale bra ko waç jej b´ dzie warsz ta tów, ma te ria łów
i kom po nen tów. Za miast pro du ko waç sa mo cho dy,
osiem ty si´ cy pra cow ni ków fir my zaj mie si´ pro duk -
cjà ku che nek elek trycz nych, me bli z me ta lu i ˝a lu zji.
Dzia łal noÊç zwià za nà z mo to ry za cjà fir ma roz pocz -

6C Tipo Mille Miglia z 1938

Gran Premio Tipo 159 „Alfetta” (1951)

1900 C52 „latający talerz” z 1952
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Fangio w 6C
3000 CM
wygrywa Gran
Premio w Merano
w 1953 roku.
Na kolejnej
stronie Alfa 2600
Spider w filmie
„La voglia matta”
oraz plakat Alfy
GTA 1300 Junior,
który upamiętnia
zwycięstwo marki
w Mistrzostwach
Europy w klasie
Turystycznej
w 1971 roku



nie po now nie do pie ro w ro ku 1946: w fa bry ce za in -
au gu ro wa na zo sta nie pro duk cja 6C 2500, a na to -
rze po ja wià si´ jed no miej sco we 158-ki, oca la łe
z woj ny. Póê niej po ja wià si´ rów nie˝ no we wer sje
ze skrzy nià bie gów przy kie row ni cy (Frec cia d’oro
i Vil la d’Es te), któ ry mi za chwy ca jà si´ tzw. „wy˝ sze
sfe ry” tam tych cza sów, m.in. Ri ta Hay worth, Ty ron
Po wer, ksià ̋ ´ Mo na co Ra inier, egip ski król Fa ruk.
W 1950 r. po wsta je mo del 1900, pierw sza Al fa
z nad wo ziem sa mo no Ênym, za pro jek to wa na przez
Ora zio Sat t´ Pu li ga. Mno ̋ à si´ suk ce sy spor to we.
Na to rach Gran Pre mio Al fa 158 swój pierw szy ty -
tuł po woj nie uzy ska do pie ro w 1950 ro ku, a dzi´ ki
Ni no Fa ri nie zdo b´ dzie mi strzo stwo Êwia ta.

1951-1960
Trwa zim na woj na, któ rej De Ga spe ri, Ade nau er
i Schu man prze ciw sta wia jà ide´ Unii Eu ro pej skiej.
We Wło szech roz po czy na si´ bo om go -
spo dar czy. Jesz cze w 1949 r. na 96
miesz kaƒ ców przy pa dał je den sa mo -
chód, ale ju˝ w 1958 r. mia ła au to co
28 oso ba, a w 1963 co 11. Pro duk cja
sa mo cho do wa Al fy Ro meo osià gn´ ła
roz mia ry prze my sło we. W 1954 po ja -
wia si´ na ryn ku Giu liet ta Sprint co -
upé, pierw szy mo del z se rii cie szà cej
si´ wiel kim po wo dze niem wÊród klien -
tów. Giu liet ta z sil ni kiem 1300 zo sta -
nie sprze da na w 28 tys. eg zem pla rzy.
Jej wer sja Spi der z 1955 r. to przy kład
jed ne go z naj pi´k niej szych pro jek tów
ca brio w hi sto rii mo to ry za cji. Ko lej -
nym wa˝ nym mo de lem w tych la tach
jest Al fa 2000 z 1958 r. o geo me trycz -
nych kształ tach w wer sji li mu zy ny,
Spi der i Co upè.
W 1951 ro ku Fan gio wy gry wa mi -
strzo stwa Êwia ta F1 za kie row ni cà mo de lu 159, wy -
po sa ̋ o ne go w po t´˝ ny sil nik o po jem no Êci 1,5 l.
i mo cy 425 ko ni, któ ry osià ga pr´d koÊç 300 km/h.
Al fa po sta na wia jed nak wy co faç si´ z wy Êci gów GP,

choç na dal uczest ni czy w za wo dach
Sport, wy pusz cza tak ̋ e mo del 1900 „la -
ta jà cy ta lerz” o spłasz czo nej for mie, któ -
ry osià ga pr´d koÊç 225 km/h.
1961-1970
To czas pre zy den tu ry Joh na F. Ken ne -
dy’ego, pon ty fi ka tu Ja na XXIII, Ju ri ja
Ga ga ri na, pierw sze go czło wie ka w ko -
smo sie i od ro dze nia Al fy Ro meo.
Od 1910 do 1955 r. mar ka sprze da ła
pra wie 35 tys. sa mo cho dów, a w 1970

pro du ku je rocz nie 108 tys. Po wsta je no wy za kład
pro duk cyj ny w Are se (o po wierzch ni po nad dwóch
i pół mi lio na me trów kw.), tor jaz dy prób nej w Ba -
loc co (ko ło Ver cel li) oraz dru gi kom pleks prze my -

6C 3000 CM z 1953

1900 Sport Spider z 1956

Alfa 1900 Super Sprint z 1956
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sło wy w Po mi glia no D’Ar co, gdzie wy pro du ko wa ny
zo sta nie mo del z na p´ dem na przed nie ko ła za pro -
jek to wa ny przez Ru dol fa Hru ska: Al fa sud. Naj bar -
dziej re pre zen ta tyw nym po jaz dem tam tych cza sów
jest Al fa Giu lia z 1962 ro ku. W cià gu 14 lat sprze -
da no po nad mi lion tych sa mo cho dów. Od 1966 ro -
ku po ja wi si´ w pro duk cji Al fa Spi der 1600 „Du et -
to” o cha rak te ry stycz nym łód ko wa tym kształ cie,
któ ra od nie sie suk ces na ryn ku ame ry kaƒ skim dzi´ -
ki fil mo wi „Ab sol went”. W na st´p nym ro ku po ja wi
si´ mo del Al fy 1750, któ ry w wer sji 
co upè za pre zen to wa ny zo sta nie na Wy sta wie Âwia -
to wej w Mont re alu.
W 1963 ro ku po wsta je Au to del ta we dług pro jek tu
Car la Chi ti, zwià za ne go wcze Êniej z Fer ra ri, któ ry

pra cu je nad au ta mi wy Êci go wy mi: Al fà 33 (z sil ni ka -
mi dwu- i trzy li tro wy mi) oraz sil ni ka mi 8 i 12 cy lin -
dro wy mi o po jem no Êci trzech li trów. Po za tym pro -
jek tu je sil ni ki do stat ków, dzi´ ki któ rym mar ka zaj -
mu je czo ło we miej sca w mi strzo stwach Êwia ta ło dzi
mo to ro wych. Rów nie˝ dzi´ ki te mu sa me mu pro jek -
tan to wi w 1967 ro ku Giu lia GTA zdo by wa ty tuł mi -
strza Eu ro py.

1971-1980
Po kło siem pro te stów z 1968 ro ku jest okres kry zy -
su po li tycz ne go i spo łecz ne go, od czu wa ny tak ̋ e we
Wło szech. Wskaê nik in fla cji prze kra cza 10%, nad -
cho dzi kry zys ener ge tycz ny i za ła mu je si´ sprze da˝
sa mo cho dów. Gru pa Al fa Ro meo, któ ra 31 sierp nia

Giulietta SZ z 1960

Giulia TI Super z 1963

TZ2 z 1965
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Alfa 164 z 1987
roku. Pierwszy
model Alfy Romeo
po połączeniu
marki z Grupą
Fiat



1971 ro ku za trud nia bli sko 32500 osób, sta ra si´
jed nak pro mo waç no we mo de le: li mu zy n´ Al fa 2000
(’71), li mu zy n´ Al fet ta i Al fa sud (’72), co upè Al fet -
ta GTV (’74), Al fet t´ 2000 TD (’76 – pierw sze wło -
skie au to z sil ni kiem tur bo die sla) oraz no wà Giu -
liet t´ (’77), a tak ̋ e tak bar dzo lu bia ny mo del Al fa 6.
W wy Êci gach sa mo cho do wych Al fa Ro meo na dal
wy gry wa dzi´ ki wie lu wer sjom 33. WÊród licz nych
ty tu łów war to wspo mnieç Mi strzo stwo Âwia ta Ma -
rek Sa mo cho do wych (1975) oraz sa mo cho dów
spor to wych (1977). W 1978 roku w wy Êci gach F1
Al fa Ro meo ex equo z Bra bha mem pla su je si´
na trze cim miej scu w ka te go rii kon struk to rów. 
W tym sa mym ro ku do cho dzi do so ju szu z Ge ne ral
Elec tric w za kre sie pro duk cji sil ni ka ae ro nau tycz ne -
go CF6 -32. Rok póê niej po ja wi si´ pierw szy wło ski
tur bi no wy ze spół na p´ do wy: AR 318 o mo cy 600 KM.

1981-1990
W 1981 ro ku Al fa Ro meo S.p.A. jest ju˝
hol din giem spół ek, dzia ła jà cym w czte -
rech bran ̋ ach: sa mo cho do wej, pro duk -
cji zró˝ ni co wa nej, han dlu i fi nan sach.
WÊród naj cie kaw szych mo de li te go
okre su wy mie niç na le ̋ y Al f´ 33, 90 oraz
75, po wsta łà z oka zji 75-le cia mar ki.
Jed nak sy tu acja han dlo wa i fi nan so wa
fir my sta le si´ po gar sza. IRI po sta na wia
sprze daç sek tor sa mo cho do wy, w grud -
niu 1986 r. prze cho dzi on w r´ ce Fia ta.
W ra mach no we go ukła du zo sta je za -
mkni´ ta spół ka Ar na. Al fa 164 z 1987 r.
jest pierw szym mo de lem po wsta łym
po po łà cze niu z Gru pà Fiat. 
W spo rcie Al fa GTV6 zdo by wa w 1985 ro -
ku ty tuł Mi strza Eu ro py w kla sie Tu ry stycz -
nej, a w 1988 r. Al fa 75 Tur bo Evo lu zio ne
zo sta je wło skim mi strzem w kla sie Ve lo ci t∫
Tu ri smo.

1991-2000
W 1992 r. li ni´ pro duk cyj nà w Po mi glia no D’Ar co

opusz cza Al fa 155, a rok póê niej ten sam mo del
w wer sji V6 TI zdo by wa pre sti ̋ o wy ty tuł DTM
w mi strzo stwach kla sy tu ry stycz nej w Niem czech.
Po wsta jà sio strza ne wer sje te go mo de lu – Al fa 145
oraz 146. W Are se pro du ku je si´ no we mo de le Al fy
Spi der i GTV, któ re otwie ra jà no we mo˝ li wo Êci
przed mo de la mi ni szo wy mi. W 1991 zo sta je za pro -
jek to wa ny con cept car Pro teo oraz pro to ty po wa
wer sja Al fy Nu vo la (1996) o ele ganc kiej, spor to wej
syl wet ce, któ ra w swej na zwie od sy ła do le gen dy
Nu vo la rie go.
Mar ka od no to wu je wiel ki suk ces wraz z po ja wie -
niem si´ mo de lu 156, któ ry zo sta je okrzyk ni´ ty

przez dzien ni ka rzy i bran -
˝o wych eks per tów Sa -

mo cho dem Ro ku
1998. W cià gu za -

le d wie czte rech
mie si´ cy klien -
ci za ma wia jà
a˝ 90 ty si´ cy
tych po jaz -
dów. No wy
mo del sta je
si´ wzo rem

do na -

Alfa 33 prototyp z 1967 roku

Alfa GTA 1300 Junior z 1966

Alfa MiTo z 2008
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Alfa 156 GTA
i Larini, zdobywca
tytułu Mistrza
Europy w klasie
turystycznej
w latach 
2000-2002
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Spółka Magneti Marelli Exhaust Systems przeszła
w ostatnich latach ogromnà metamorfoz´. Wybudowanie
od podstaw nowej siedziby pozwoliło nie tylko umocniç
potencjał firmy, ale i przygotowaç jà na dalszy rozwój.

M
o men tem klu czo wym w hi sto rii
funk cjo no wa nia Ma gne ti Ma rel li
Exhaust Sys tems był sier pieƒ
2008 ro ku, kie dy do tych cza so wà
sie dzi b´ fir my w Dà bro wie Gór -
ni czej prze nie sio no do no we go
za kła du w So snow cu.
Spół ka obec na jest w Pol sce
od 1993 ro ku. Sta no wi cz´Êç

mi´ dzy na ro do wej kor po ra cji prze my sło wej Ma -
gne ti Ma rel li, któ ra spe cja li zu je si´ w pro jek to wa -
niu i pro duk cji no wo cze snych sys te mów i kom po -
nen tów dla sek to ra mo to ry za cyj ne go. So sno wiec -
ki od dział Exhaust Sys tems zaj mu je si´ pro duk cjà
ukła dów wy de cho wych – cz´ Êci przed nich z ka ta -

li za to ra mi, cz´ Êci cen tral nych i tyl nych oraz tłu mi -
ków. Prze zna czo ne sà one za rów no do bez po Êred -
nie go mon ta ̋ u na li niach, jak i do star cza ne na ry -
nek w po sta ci cz´ Êci za mien nych. 
„Pierw szy za kład zlo ka li zo wa ny był w Dà bro wie
Gór ni czej w wy dzier ̋ a wio nym obiek cie – wspo mi -
na dy rek tor Jan Du raj. – Ów cze sna pro duk cja
ukie run ko wa na by ła wy łàcz nie na po trze by Fia ta,
po wsta wa ło wi´c wie le zró˝ ni co wa nych ele men tów
w nie wiel kich ilo Êciach. Z cza sem na sza pro duk cja
sta wa ła si´ co raz bar dziej wy spe cja li zo wa na. Po dà -
˝a jàc za no wo cze sny mi, Êwia to wy mi tren da mi, sta -
li Êmy si´ za kła dem o skon cen tro wa nej i zra cjo na li -
zo wa nej pro duk cji. Pierw szy wa˝ ny prze łom to dla
nas rok 2000. Roz po cz´ ła si´ wów czas pro duk cja

TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Satiz Poland

Światowa 
klasaw produkcji

tłumików

W nowym
zakładzie

usytuowanie 
linii i stanowisk

pracy jest
komfortowe

i wpływa na lepszą
wydajność – mówi
dyrektor Jan Duraj

(na zdjęciu
powyżej)



Pracownicy
doceniają 
wysoki poziom
automatyzacji
i robotyzacji
nowego zakładu
w Sosnowcu

Fabryka „inteligentna”
Jednym z najważniejszych atutów, jakie daje

budowanie zakładu produkcyjnego od podstaw,
jest możliwość zastosowania nowoczesnych
rozwiązań, które nie tylko ułatwiają
funkcjonowanie tak dużej firmy, ale przede
wszystkim pozwalają na uzyskanie znaczących
oszczędności. Tak też jest w przypadku
zastosowanego w Magneti Marelli Exhaust Systems
inteligentnego systemu oświetlenia oraz wymiany
powietrza i ogrzewania.
W przypadku tego pierwszego, mamy do czynienia
z natężeniem światła, które automatycznie
dopasowuje się do warunków zewnętrznych. 
Im ciemniej na zewnątrz, a tym samym im mniej
światła naturalnego wpada do zakładu przez okna,
tym intensywniejsze jest światło sztuczne.
Rozwiązanie nie było tanie, ale zastosowanie tego
systemu pozwoli na oszczędności, dzięki którym
inwestycja zwróci się już po półtora roku.
Podobnie jest w przypadku systemu wymiany
powietrza – specyfika zakładu wymaga jej
stosowania w dużej częstotliwości. Przy budowie
nowej siedziby pomyślano o tym już na etapie
projektu – obecnie w fabryce funkcjonuje system
filtrowentylacji – zanieczyszczone powietrze
przepuszczane jest przez system filtrów, z których
w układzie zamkniętym wraca oczyszczone
w 99,9%. Pozwala to także na oszczędność ciepła
w okresie zimowym, ponieważ nie trzeba go
dodatkowo podgrzewać – z filtrowanego powietrza
znikają zanieczyszczenia, ale jego temperatura się
znacząco nie zmienia. Po wymieszaniu go
z powietrzem z zewnątrz w około 20% (wymagają
tego normy BHP i ochrony środowiska) uzyskiwane
są znacznie niższe koszty eksploatacji. Dla
przykładu – ogrzanie siedziby w Dąbrowie Górniczej
oznaczało dla firmy koszt 450 tys. złotych rocznie.
Tymczasem po ostatniej intensywnej zimie,
spędzonej w nowej siedzibie w Sosnowcu, koszt ten
nie przekroczy 170 tys. złotych.
To nie wszystkie inteligentne systemy
funkcjonujące w Magneti Marelli Exhaust Systems.
Filtrowanie powietrza, ogrzewanie i oświetlenie 
hali produkcyjnej wspierane jest dodatkowo
obliczeniami zawierającymi dane o liczbie
uruchomionych stanowisk, a także uzależnione
od pór roku. System dachowy wyposażony jest
w dwanaście świetlików, które zamykają się
automatycznie na przykład podczas deszczu.
Wszystkie te elementy powodują, że praca ludzi 
jest jeszcze bardziej komfortowa, a firma nie traci
pieniędzy tam, gdzie może je zaoszczędzić.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
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pod ze spo łów Pan dy, zy ska li Êmy te˝ no wych, zna -
czà cych od bior ców: Volks wa ge na i Opla. Do roz -
sze rza nia ryn ków zby tu przy czy ni ła si´ nie wàt pli -
wie pro wa dzo na przez nas po li ty ka ja ko Êcio wa.
Za kład mo ̋ e po chwa liç si´ uzy ska niem licz nych
cer ty fi ka tów ja ko Êcio wych otrzy my wa nych za po -
Êred nic twem TÜV Re in hard”.
Ukła dy wy de cho we w Ma gne ti Ma rel li Exhaust
Sys tems pro du ko wa ne sà od sa me go po czàt ku,
choç w pierw szych la tach za trud nie nie si´ ga ło za -
le d wie 50 osób, a na li niach pro duk cyj nych pra co -
wa ło nie wie le ma szyn. Prócz sa mych ukła dów wy -
de cho wych fir ma wy twa rza ła w pierw szych la tach
funk cjo no wa nia tak ̋ e lu ster ka i sie dze nia sa mo -
cho do we. Wkrót ce po zo sta łych ele men tów za nie -
cha no i obec nie trzy li nie zaj mu jà si´ ju˝ wy łàcz nie
pro duk cjà i ob rób kà tłu mi ków.
W 2007 ro ku na stà pił ko lej ny wa˝ ny etap – roz po -
cz´ ła si´ bu do wa no we go za kła du. Miej sca co raz
bar dziej za czy na ło bra ko waç, a mo˝ li wo Êci, ja kie
stwa rza Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz -
na, sta no wi ły do dat ko wy bo dziec dla in we sty cji.
Fir ma osta tecz nie opu Êci ła Dà bro w´ Gór ni czà
w sierp niu 2008 ro ku.
„Nie któ rym mo ̋ e to wy daç si´ ma ło re al ne, ale
w cià gu trzech ty go dni prze trans por to wa li Êmy ca -
ły za kład, prze trans fe ro wa li Êmy kom plet ne li nie
pro duk cyj ne – pod kre Êla z du mà dy rek tor Du raj.
– Prze rwa wa ka cyj na wy star czy ła nam na prze -
wie zie nie, za in sta lo wa nie i uru cho mie nie wszyst -
kich ma szyn – tak, ˝e pra cow ni cy nie mal z mar -
szu mo gli pod jàç pra c´”. 
A ła two nie by ło. W Dà bro wie Gór ni czej fir ma
mu sia ła do swo ich po trzeb ada pto waç ju˝ ist nie jà -
cy za kład, co za wsze nie sie ze so bà ogra ni cze nia.
Po szcze gól ne sek to ry roz rzu co ne by ły bo wiem



po ca łej fir mie i nie do pa so wa ne do re al nych po -
trzeb. Wy star czy po rów naç sa mà po wierzch ni´
pro duk cyj nà – obec nie sta no wi jà 11,5 ty sià ca
me trów kwa dra to wych. W po rów na niu z „dà -
brow skà” po wierzch nià 5,5 tys. me trów kwa dra -
to wych, mo˝ na bez wàt pli wo Êci mó wiç o wy raê nej
cia sno cie po przed nie go za kła du. Obec nie do sto -
so wa ne do po trzeb usta wie nie li nii pro duk cyj nych
i usy tu owa nie sta no wisk pra cy oraz prze my Êla ny
prze pływ ma te ria łów przez ca ły
za kład spra wia jà, ˝e fir ma funk -
cjo nu je wy daj niej i bar dziej kom -
for to wo. „W po rów na niu do sta -
re go za kła du wszyst ko jest du ̋ o
bar dziej upo rzàd ko wa ne – wy ja -
Ênia Ma rek Rej dak, kie row nik
pro duk cji. – Wej Êcie ma te ria łu do fa bry ki, do star -
cze nie go w od po wied nie miej sca na li nii pro duk -
cyj nej, pro duk cja i zjazd pro duk tu z li nii – we
wszyst kich tych pro ce sach nie ma ab so lut nie ˝ad -
nej przy pad ko wo Êci”.
Ko lej nym przy kła dem na do sto so wa nie struk tu ry
no we go za kła du do wła snych po trzeb jest od dziel -
ny bu dy nek, umiej sco wio ny w pew nym od da le niu
od głów nej ha li Za kła du Tech no lo gicz ne go – to
wła Ênie tam, ze wzgl´ du na ucià˝ li woÊç, ha łas i za -
nie czysz cze nia znaj du jà si´ spr´ ̋ ar ki, tam od by wa
si´ se gre ga cja ma te ria łów od pa do wych, czy ła do -
wa nie aku mu la to rów. „Wraz z wy bu do wa niem za -
kła du, rów no cze Ênie za ku pi li Êmy no we ma szy ny
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– mó wi Grze gorz Skó ra, kie row nik Dzia łu Tech -
no lo gicz ne go. – Nie ustan nie si´ roz wi ja my, dla te -
go pew nie nie ła two dziÊ uwie rzyç, ˝e za czy na li Êmy
od dwóch ob rot nic i nie mal wy łàcz nie r´cz ne go
spa wa nia. Zmie ni ło si´ wła Êci wie wszyst ko – tech -
no lo gia, ma szy ny, po ziom zauto ma ty zo wa nia”.
Pod kre Êla jàc zmia ny, ja kie za szły w fir mie
pod wzgl´ dem jej struk tu ry i wy po sa ̋ e nia, wła dze
Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems nie za po mi na jà

o pra cow ni kach. W po czàt kach
ist nie nia fir my, za trud nia ła ona
oko ło 20 osób w ob sza rze pro -
duk cji, funk cjo no wa ła w opar ciu
o jed nà zmia n´. DziÊ sys tem pra -
cy jest trzy zmia no wy, a za kład
za trud nia po nad dwie Êcie osób,

z cze go na li niach pro duk cyj nych w 80% spa wa -
czy, a w 20% ope ra to rów ma szyn (głów nie na sta -
no wi skach gi´ ta rek).
„Po la tach do Êwiad czeƒ ma my peł nà Êwia do moÊç,
˝e po ten cjał tkwi w lu dziach – w do sko na le wy -
szko lo nej, pr´˝ nej za ło dze – za zna cza dy rek tor
Jan Du raj. – Dla te go, tak jak in ne za kła dy z Gru -
py, wpro wa dza my sys tem WCM, któ ry ba zu jàc
wła Ênie na roz wo ju lu dzi i wy pra co wa niu wspól -
nych stan dar dów, po zwa la osià gaç opty mal ne wy -
ni ki w pro duk cji”.
W fir mie nie ist nie je kla sycz ny ma ga zyn cz´ Êci
do pro duk cji, wszyst kie one, po prze kro cze niu
punk tu przy j´ cia de ta li (do sta wy ma jà miej sce co -

NOWOCZESNE
WYPOSAŻENIE FIRMY
Hala produkcyjna w Sosnowcu podzielona jest na kilka stref:
– produkcja korpusów (trzy linie),
– giętarki,
– strefa spawania części tylnych,
– strefa spawania katalizatorów.
Całość uzupełniają strefy pomocnicze – strefa utrzymania ruchu,
magazyn i warsztat, laboratorium kontroli jakości i logistyka.
Na liniach produkcyjnych Magneti Marelli Exhaust System
funkcjonuje obecnie:
– 10 robotów
– 37 automatów spawalniczych
– 10 giętarek numerycznych
– 3 linie do produkcji korpusów
Każdego dnia fabrykę opuszcza dziewięć załadowanych
do pełna produktami TIRów, które zmierzają w stronę zakładu
Fiat Auto Poland w Tychach oraz jeden TIR wiozący układy
wydechowe do zakładu Fiat Powertrain Technologies
w Bielsku-Białej. Jedna ciężarówka na tydzień opuszczająca
sosnowiecką fabrykę zmierza do zakładów Opla i jedna do VW.

GRUPA
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Potencjał tkwi 
w wyszkolonej

załodze
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Nowy zakład
w oczach załogi
Od roku 2000, czyli na przestrzeni ostatnich
10 lat, zatrudnienie w Magneti Marelli
Exhaust Systems wzrosło o 50%. Obecnie
firma zatrudnia w sumie 221 pracowników,
z czego trzydziestu siedmiu to pracownicy
umysłowi, a 184 to pracownicy produkcyjni.
Romuald Olszewski, ślusarz, pracuje
w zakładzie od 1998 roku:
„W firmie zajmuję się nowymi
uruchomieniami i utrzymaniem ruchu. Stąd
na bieżąco widzę, jak bardzo zakład się
zmienia i modernizuje. Niezwykle często
pojawiają się tu nowe maszyny, które trzeba
przygotować do produkcji i to właściwie jest
tak, że najpierw ja sam uczę się na nich

pracować,
a potem uczę innych. 
Patrząc na to, co zastałem, gdy zaczynałem

tu pracę, oraz na to, co mamy dzisiaj
– naprawdę nie ma porównania. To tak, jakby
chcieć porównywać Ferrari do Fiata 126p.
O wiele większa przestrzeń, znacznie więcej
wygody, warunki socjalne nieporównywalne.
Zakład jest dużo bardziej nowoczesny
i zorganizowany w przemyślany sposób”.
Jacek Wiórkowski, spawacz, w Magneti
Marelli Exhaust Systems od 7 lat:
„Dla mnie najważniejszą zmianą, jaką

zaobserwowałem w minionych latach, jest
stopień automatyzacji. Wcześniej mieliśmy
do czynienia niemal wyłącznie ze spawaniem
ręcznym – teraz nasza praca polega
właściwie głównie na dopilnowywaniu, by
automat prawidłowo wykonał swoją pracę
i ewentualne poprawianie po nim, choć taka
konieczność zdarza się niezwykle rzadko.
Przeniesienie się do nowego zakładu
oznaczało dla nas wszystkich dużą zmianę.
Wyraźnie zwiększył się komfort pracy, teraz
znacznie przyjemniej się pracuje”.

LUDZIE

dzien nie), trans por to wa ne sà w od po wied nie
miej sca bez po Êred nio na po szcze gól nych li niach
pro duk cyj nych. Ha la po dzie lo na jest na stre fy:
pro duk cji kor pu sów, stre f´ przy go to wa nia rur
na gi´ tar ce, stre f´ pro duk cji ka ta li za to ra oraz stre -
f´ spa wa nia ukła du go to we go, po któ rym na st´ -
pu je spa wa nie koƒ co we i pró ba szczel no Êci.
„Prze nie sie nie pro duk cji do no wo cze sne go, dys -
po nu jà ce go naj now szy mi tech no lo gia mi za kła du
da ło nam wiatr w ˝a gle i po zwo li ło kon ty nu owaç
mo der ni za cj´ pod su mo wu je dy rek tor Du raj.
– W ro ku ubie głym wpro wa dzi li Êmy mi´ dzy in ny -
mi no wà me to d´ krim po wa nia (za ci ska nia) koƒ -
có wek wy lo to wych dla sa mo cho dów 500, Ford Ka
i Pan da, dzi´ ki cze mu uzy ska li Êmy nie tyl ko za da -
wa la jà cy efekt eko no micz ny, ale i po pra wi li Êmy
es te ty k´ na szych pro duk tów. Z za kła du speł nia jà -
ce go po trze by ryn ku lo kal ne go sta li Êmy si´ miej -
scem, gdzie nie tyl ko re ali zu je si´ pro duk cj´ dla
czo ło wych pro du cen tów sa mo cho dów, ale rów -
nie˝ (dzi´ ki po wo ła niu w 2008 ro ku Dzia łu Ba daƒ
i Roz wo ju) pro jek tu je si´ i wdra ̋ a tech no lo gie no -
wej ge ne ra cji”.
O my Êle niu da le ko wzrocz nym Êwiad czyç mo ̋ e
cho cia˝ by za pas za ku pio ne go w So snow cu te re -
nu. Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems wy ku pi ło
bo wiem czte ry i pół hek ta ra zie mi, któ ry to ob szar
wcià˝ nie w peł ni wy ko rzy stu je. Do tàd nie za go -
spo da ro wa ny hek tar sta no wi re zer w´ na ko lej ne
la ta i dal sze ewen tu al ne in we sty cje. Po sze rzo ne
mo˝ li wo Êci, ja kie stwa rza so sno wiec ka sie dzi ba
spra wia jà, ˝e fir ma in ten syw nie pra cu je nad po zy -
ska niem no wych klien tów. W naj bli˝ szym cza sie
Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems pla nu je tak ̋ e
dal szà ro bo ty za cj´ li nii pro duk cyj nych.

Nowa siedziba
Magneti Marelli

Exhaust Systems.
W ciągu trzech

tygodni prze-
transportowano

cały zakład,
w tym kompletne
linie produkcyjne
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T
u˝ po ogło sze niu wy ni ków sprze da ̋ y
za rok 2009, wszyst kie re kla my New
Hol land w ma ga zy nach rol ni czych zo -
sta ły za stà pio ne po dzi´ ko wa nia mi:
„Dro gi Klien cie, dzi´ ku je my za Two je
za ufa nie – New Hol land”.
Był to do bry po czà tek no we go ro ku,
w któ ry fir ma wcho dzi ła ja ko li der
ryn ku sta wia jà cy so bie za cel zbli ̋ e nie

do klien ta, po zna nie je go ocze ki waƒ i wy ma gaƒ.
Po pierw szym pół ro czu 2010 ro ku, New Hol land
wcià˝ utrzy mu je pierw szà po zy cj´ na ryn ku
w sprze da ̋ y trak to rów oraz kom baj nów. Rok roz -
po czàł si´ tar ga mi Po la gra Pre mie ry; tar gi AGRO -
TECH w Kiel cach mia ły re kor do wà licz b´ zwie -
dza jà cych (po nad 40 ty si´ cy), a li st´ ogól no pol -

skich wy staw w pierw szym pół ro czu za mkn´ ły
w czerw cu tar gi Pol skie Zbo ̋ a. 
„Pod czas wio sen nych wy staw roz ma wia łem z wie -
lo ma klien ta mi – mó wi To masz Ko zieł, szef mar -
ke tin gu NH. – Wie lo krot nie za da wa łem im py ta -
nia do ty czà ce im prez bran ̋ o wych, czy li głów nie
tar gów, wy staw czy po ka zów prac po lo wych. Sły -
szàc w ich gło sach pew nà mo no to ni´ po sta no wi li -
Êmy stwo rzyç dla nich coÊ in ne go. Po mysł na ro -
dził si´ w mar cu, tu˝ po pierw szej pre zen ta cji cià -
gni ka T7000 Blue Po wer. Zde cy do wa li Êmy po łà -
czyç pro mo cj´ naj cz´ Êciej na gra dza ne go trak to ra
New Hol land z wpro wa dze niem spe cjal nej li mi to -
wa nej edy cji Blue Po wer oraz w cie ka wy spo sób
za pre zen to waç wszyst kie wa lo ry ma szy ny, tj. ko -
lor la kie ru za in spi ro wa ne go spor to wy mi sa mo -

Lider wyznacza
TEKST

Sylwia 
Łojewska

FOTO

New Holland
Communication

Okazuje si´, ˝e targi i wystawy coraz cz´Êciej kojarzà si´
klientom z pewnà monotonià. Firma New Holland z Płocka
postanowiła zatem w ciekawszy sposób zaprezentowaç
walory nowego produktu, traktora Blue Power.
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nowe standardy

Powyżej 
bohater Dni

Otwartych
– traktor T7000

Blue Power



35

cho da mi Ma se ra ti, bez stop nio wà skrzy ni´ bie gów,
funk cje pod ło kiet ni ka Si de Win der II, a przede
wszyst kich kom for to we wa run ki pra cy ope ra to ra.
Dzi´ ki pra cy ca łe go ze spo łu mar ke tin gu oraz de -
ale rów New Hol land uda ło nam si´ zre ali zo waç
w 100% na sze po my sły”. 
Cykl Dni Otwar tych pod ha słem BLUE DAYS
– BLUE NI GHTS roz po czàł si´ 26 ma ja 2010 r.
w od dzia le fir my Ra if fe isen Agro tech ni ka
w Szcze cin ku. Punkt de aler ski za mie nił si´ te go
wie czo ru w sce n´ te atral nà, na któ rej za pre zen to -
wa no no we pro duk ty, a na pla cu przed głów nà
sie dzi bà zor ga ni zo wa no po cz´ stu nek dla klien tów
na wol nym po wie trzu. Tu˝ po zmro ku od by ła si´
pre zen ta cja bo ha te ra wie czo ru – trak to ra T7000
Blue Po wer po łà czo na z wy jàt ko wym po ka zem la -
se ro wym. Prze go to wa ne na t´ oka zj´ spe cjal ne
Êwie cà ce w no cy nie bie skie drin ki zo sta ły roz da ne
tu˝ po roz bły Êni´ ciu re flek to rów, któ re mi mo póê -
niej po ry umo˝ li wi ły do kład ne obej rze nie trak to ra
przez klien tów. Cie pła noc po zwo li ła wie lu klien -

New Holland 
w Polsce

DOBRE WYNIKI MARKI

RRok 2009 zakończył się sukcesem marki 
New Holland na rynku polskim, która

uzyskała tytuł Lidera Rynku. Bussines Director
marki na rynek polski, Adam Sulak,
podsumował ubiegłoroczne wyniki mówiąc, że
„pozycja lidera rynku zobowiązuje”.
I rzeczywiście, już po wynikach pierwszego
półrocza widać, że marka New Holland
utrzyma ten tytuł także w tym roku.
Na podstawie badań AgriTrac rynek ciągników
w pierwszym półroczu 2010 zwiększył się
o około 2%, w porównaniu z tym samym
okresem roku ubiegłego, i wciąż najczęściej
kupowanymi traktorami w Polsce są właśnie
ciągniki New Holland. Według danych z firmy
Martin&Jacob, w pierwszym półroczu 2010
roku zarejestrowano ponad 1500 traktorów
New Holland, co na tle konkurencyjnych marek
zachodnich stanowi około 29% udziału
w rynku. Najczęściej kupowanymi traktorami
New Holland są serie: TD5000, T5000, T6000,
oraz T7000 – najczęściej nagradzany traktor
New Holland. W roku 2009 marka New Holland
osiągnęła także nadspodziewanie wysoki
wynik sprzedaży kombajnów, osiągając ponad
51% udział w rynku w całym roku. Według
najnowszych wyników z firmy Systematics
International Ltd, po pierwszych pięciu
miesiącach 2010 roku New Holland posiada
ponad 47% udziału w rynku.

Adam Sulak
– Business
Director na rynek
Polski oraz Robert
Brzozowski
– Dyrektor
Sprzedaży New
Holland obecni
byli na każdym
z Dni Otwartych
Blue Power
(na zdjęciu 
z J. Wrońskim
– prezesem firmy
Agros-Wrońscy)



dzi´ ko wa niem za do tych cza so wà współ pra c´. Fi -
na łem wie czo ru był po kaz la se ro wy oraz pre zen ta -
cja trak to ra T7000 Blue Po wer. 
De aler Wia -Lan po kaz Blue Ni ghts po łà czył
z otwar ciem no we go punk tu w Prze wor sku.
Klien ci mie li mo˝ li woÊç obej rze nia mi´ dzy in ny mi
po ka zu taƒ ca z ogniem oraz sztu ki bar maƒ skiej,
ale przede wszyst kim trak to ra Blue Po wer, któ ry
zo stał za pre zen to wa ny na tle dy na micz nej gry
Êwia teł la se ro wych.
Fir ma Agros Wroƒ scy przy go to wa ła Dni Otwar te
tu˝ przed No cà Âwi´ to jaƒ skà, dla te go po kaz trak -

to ra Blue Po wer, zor ga ni zo wa ny
22 czerw ca, mo˝ na by ło na zwaç
„No cà cu dów New Hol land”.
Klien ci zo sta li za sko cze ni bar dzo
cie ka wy mi ani ma cja mi te go wie -
czo ru. Do za ba wy za ch´ ca ła afry -

kaƒ ska gru pa mu zycz na, któ ra za pra sza ła tak ̋ e
go Êci do na uki gry na b´b nach. Tym cza sem po kaz
ma szyn New Hol land stał si´ swo istym przed sta -
wie niem te atral nym. Z po bli skie go wznie sie nia
i zje˝ d˝a ły ko lej ne trak to ry New Hol land, któ rym
dro g´ w ciem no Êciach wy zna cza ły ko lo ro we re flek -
to ry. Ja ko ostat ni, oto czo ny bł´ kit nà po Êwia tà i ko -
lo ro wy mi la se ra mi wy ło nił si´ trak tor Blue Po wer. 
„Na ta kim noc nym show jesz cze nie by li Êmy”-
pod su mo wał klient fir my Agros -Wroƒ scy. „I jest
to dla nas wy star cza jà ca in for ma cja, któ ra utwier -
dzi ła nas w prze ko na niu, ˝e ca ły cykl Dni Otwar -
tych pod ha słem Blue Po wer miał sens i ˝e na si
klien ci sp´ dzi li z fir mà New Hol land nie za po -
mnia ny wie czór” – do da je To masz Ko zieł.

tom na po zo sta nie w sie dzi bie de ale ra do póê nych
go dzin noc nych i na dys ku sj´ o no wo cze snych
roz wià za niach za pre zen to wa ne go trak to ra. Dru gi
po kaz zor ga ni zo wa no w fir mie Agro han del w Le -
gni cy. Miał on cha rak ter wie czo ro wej ga li, o czym
Êwiad czy ły tak ̋ e stro je przy by łych go Êci. Spe cjal -
nie dla klien tów przy go to wa no wie le atrak cji. oraz
noc ny po kaz la se ro wy po łà czo ny z pre zen ta cjà
trak to ra Blue Po wer. Po po ka zie, kie dy go Êcie za -
j´ ci by li oglà da niem oÊwie tlo ne go re flek to ra mi
cià gni ka, nie spo dzie wa nie wje chał dru gi trak tor
Blue Po wer ze spe cjal nie przy go to wa nym na t´ oka -
zj´ ogrom nym tor tem w kształ cie
Trak to ra T7000. 
Dni Otwar te Blue Po wer w fir mie
Osad kow ski SA w Oła wie przy -
cià gn´ ły oko ło 600 klien tów,
a w punk cie de aler skim Per koz
w Brod ni cy po nad 500. W tej ostat nie fir mie go -
Êcie mie li oka zj´ za po znaç si´ z ofer tà pro duk to wà
New Hol land, któ rà przy go to wa ła fir ma Per koz,
a oko ło go dzi ny 22.30 uka za ła si´ im w Êwia tłach
la se rów gwiaz da wie czo ru – trak tor T7000 Blue
Po wer. 
Fir m´ Rol max w Âwid ni ku od wie dzi ło 17 czerw ca
oko ło 550 klien tów. Spe cjal nie na t´ oka zj´ przy -
go to wa no dla klien tów sma ko ły ki kuch ni sta ro -
pol skiej oraz wy st´p ka pe li Êlà skiej. Przed sta wi cie -
le New Hol land w oso bach Łu ka sza Ch´ ciƒ skie go
oraz Jó ze fa D´b skie go pro fe sjo nal nie przy bli ̋ y li
klien tom ma szy ny New Hol land. Po dob nie jak
w fir mie Per koz, lo jal ni klien ci New Hol land uho -
no ro wa ni zo sta li sym bo licz ny mi sta tu et ka mi z po -
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Tomasz Kozieł
– szef

Marketingu New
Holland. 

Obok nocne 
show z gwiazdą

wieczoru
– traktorem
T7000 Blue

Power

New Holland
liderem na

rynku polskim



Kredyt 0% 
- oferta godna polecenia

 
022 607 49 90  

Zapraszamy do Salonów
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Rodzinna 
fabryka 

33 tysiàce osób odwiedziło tyskà
fabryk´ Fiata Auto Poland w niedziel´,
25 lipca 2010. Tego dnia, ju˝ po raz
czternasty, zorganizowany został
Dzieƒ Rodzinny.

pokoleńdla wielu
TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak

P
o dob nie jak co ro ku,
uczest ni cy przy by -
wa li na te ren za kła -
du w dwóch tu rach.
Ci, któ rzy przy je -
cha li przed po łu -
dniem, unik n´ li de -
sz czu. Po po łu dniu
trze ba by ło si´ ju˝

wy po sa ̋ yç w pa ra so le i pe le ry ny.
Tłu mów przy by wa jà cych do Ty -
chów to jed nak nie znie ch´ ci ło
i osób ko rzy sta jà cych z przy go -
to wa nych atrak cji nie bra ko wa ło.
„Ten dzieƒ to dla nas nie mal ̋ e
jak dla gór ni ków Bar -
bór ka” – mó wił pod -
czas spo tka nia z dzien-
ni ka rza mi dy rek tor
Za kła du Ty chy Zdzi -
sław Ar let. „Pra cow -
ni cy przez je den dzieƒ
w ro ku mo gà po ka zy -
waç swój za kład na
ze wnàtrz i chwa liç si´
nim. I ro bià to bar dzo
ch´t nie. A my rów nie

ch´t nie chce my u nas kul ty wo -
waç ro dzin ne tra dy cje i rów nie˝
do ko nu je my te go w prak ty ce.
Kie dy na przy kład po ja wia si´
po trze ba za trud nie nia no wych
pra cow ni ków, naj pierw za wsze
ogła sza my ta kà in for ma cj´
na te re nie za kła du – i po ja wia jà
si´ oso by, któ re ma jà tu taj ju˝
człon ków swo ich ro dzin. To
rów nie˝ dla nas uła twie nie – bo
kie dy pra cu jà cy u nas oj ciec
przy pro wa dza sy na, ten od ra zu
wie, na czym po le ga dys cy pli -
na pra cy i owe stan dar dy, dzi´ ki



któ rym co 33 se kun dy z li nii
mon ta ̋ o wej zje˝ d˝a sa mo chód.
Ta kich przy pad ków jest bar dzo
wie le, mo ̋ e my wi´c mó wiç
o tym, ˝e sta no wi my fa bry k´ ro -
dzin nà, w któ rej swo je miej sce
zna la zło ju˝ wie le po ko leƒ”.
Dy rek tor Ar let mó wił tak ̋ e
o trwa jà cych pra cach przy go to -
waw czych na no wych li niach
pro duk cyj nych, na któ rych we -
ry fi ka cje pro ce su ru szà pod ko -
niec sierp nia i z któ rych od lu te -
go 2011 r. zje˝ d˝aç b´ dà,
oprócz Fia tów 600 i 500, tak ̋ e
no we Lan cie Y. Pod kre Êlał te˝,
˝e prze nie sie nie pro duk cji Pan dy
do Włoch nie b´ dzie mia ło złe go
wpły wu na funk cjo no wa nie za -
kła du – przy po mniał, ˝e w 2003
ro ku to Ty chy „za bra ły” Pan d´
Wło chom, a z dru giej stro ny te -
raz fa bry ka pro du ku je Fia ta 500,
sa mo chód kul to wy dla Wło -
chów. Ty ski za kład nie jest sa -
mo dziel nym by tem, ale za trud -
nia jàc ca łe ro dzi ny pra cow ni -

prze zna czo na by ła naj wi´k sza
iloÊç atrak cji spor to wo -re kre -
acyj nych. Nie mal ca ły ob szar
za kła du za mie nił si´ w je den
wiel ki fe styn. Na es tra dzie swój
mu zycz ny kunszt po twier dził

ków, sam sta no wi cz´Êç wi´k szej
ro dzi ny, któ rà jest kon cern.
A sło wo „ro dzi na” od mie nia ne
by ło pod czas te go Êwi´ ta fa bry ki
na wszyst kie chy ba mo˝ li we
spo so by. To dla ro dzin wła Ênie



ze spół Kom bii i Ka sia Ko wal -
ska. Przez ha le pro duk cyj ne,
udo st´p nio ne dla zwie dza jà -
cych, nie ustan nie prze wi ja ły si´
tłu my. Show ro om, w któ rym
za pre zen to wa no mi´ dzy in ny mi
wy sta w´ fo to gra ficz nà z hi sto -
rycz ny mi zdj´ cia mi za kła du
i pro du ko wa nych w Ty chach sa -
mo cho dów, p´ kał w szwach.
By ły sto ły bie siad ne, kon kur sy
z na gro da mi, pre zen ta cje sa mo -
cho dów, wy sta wy kwia to we,
sto iska han dlo we i bu fe ty.
Adam Za ru cha pra cu je na te re -
nie ty skie go za kła du Fiat Au to
Po land w za opa trze niu ma te ria -
ło wym. Pod czas Dnia Ro dzin -
ne go za sta li Êmy go przy bie siad -
nym sto le, gdzie od po czy wał
z na rze czo nà Iza be là i jej sio -
strà, Do ro tà. „Naj wi´k szà za le tà

tej im pre zy jest nie wàt pli wie in -
te gra cja” – mó wi pan Adam.
„Spo ty ka my si´ z ko le ga mi
w zu peł nie in nych wa run kach,
ni˝ na co dzieƒ. Jest luê no i we -
so ło, mo ̋ e my po znaç si´ zu peł -
nie z in nej stro ny. Na to wa rzy -
szà cych mi dziew czy nach naj -
wi´k sze wra ̋ e nie wy war ła sa ma
pro duk cja – z cze go si´ cie sz´,
bo wła Ênie po to tu przede
wszyst kim przy szli Êmy, by jà
zo ba czyç. Sto pieƒ zauto ma ty -

zo wa nia na szych li nii pro duk -
cyj nych to chy ba naj wi´k sza
atrak cja, ja kà za sta jà tu uczest -
ni cy im pre zy. Co do ar ty stów,
ja cy wy st´ pu jà na sce nie, przy -
znam, ˝e to aku rat nie mo ja pół -
ka – ale gdy by po ja wił si´
na przy kład za rok Ka zik Sta -
szew ski, na pew no sp´ dził bym
przy sto le znacz nie
mniej cza su”.
Ka zi mierz Pie -
kar ski, pra cow -
nik spa wal ni,
miał przyjÊç na
Dzieƒ Ro dzin -
ny z ˝o nà, ale ta
zre zy gno wa ła
z po wo du desz -
czu. On sam
jed nak przy szedł
i pierw sze kro ki

skie ro wał ku sto iskom ga stro -
no micz nym „Co praw da zwy kle
nie wy obra ̋ am so bie szasz ły ka
bez ce bul ki” – mó wi pan Ka zi -
mierz, „ale i tak sma ko wał mi
wy jàt ko wo, bo ze wzgl´ du na
za miar po ja wie nia si´ w za kła -
dzie, w do mu nie by ło dziÊ obia -
du. A ˝e przy pad ko wo spo tka -
łem ko le g´, nie mo gli Êmy so bie
od mó wiç wspól ne go bie sia do -
wa nia. Nie mo˝ na nie do ce niç
te go, ˝e fa bry ka mo ̋ e nam si´
ko ja rzyç nie tyl ko z pra cà, ale
i od po czyn kiem. To po za tym je -
dy ny dzieƒ w ro ku, kie dy mo˝ -
na na piç si´ le gal nie pi wa z ko le -
ga mi na te re nie za kła du. No i li -
czyç na ich po moc w ró˝ nych
sy tu acjach – na przy kład kil ka
chwil te mu o ma ło co nie pod jà -
łem si´ wzi´ cia udzia łu w za wo -

dach wspi na -
cz ko wych. Na
szcz´ Êcie ko -
le ga od wiódł
mnie od te go
p o  m y  s ł u
tw ie r  dzàc ,
˝e to atrak -
cja dla zde -
cy do wa nie
młod szych
u c z e s t  n i  -
ków…”.

CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI
FAMILY DAY
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40 Ka zi mierz Pie kar ski

Adam Za ru cha z na rze czo ną Iza be lą (z prawej) i jej sio strą

W tym roku 
Dzień Rodzinny

urozmaicały
ryksze. Pomysł

Antoniego
Hendzla

(zdjęcie u góry)
został

zaakceptowany
przez

organizatorów



ro ku za uwa ̋ a -
my, ˝e atrak cji
jest wi´ cej,
gwiaz dy co raz
wi´k sze go for -
ma tu, wi´ cej jest
za baw dla dzie ci
i kon kur sów.
Przy je˝ d˝a my
tu z Brzeszcz,
za wsze na kil ka
go dzin i jesz cze
ni gdy si´ nie
nu dzi li Êmy”.
Piotr Ku bik,
rów nie˝ pra -

cow nik Mon -
ta ̋ u, wy brał si´ na Dzieƒ Ro -
dzin ny z ˝o nà Mag dà, dwój ka
sy nów i chrze Êni cà.
Na dzie cia kach naj wi´k sze
wra ̋ e nie ro bi ły głów nie sa -
mo cho dy, któ re mo˝ na by ło
zo ba czyç z bli ska, do któ -
rych mo˝ na by ło wejÊç,
a na wet za trà biç! „Oczy wi -
Êcie naj wi´ cej fraj dy spra wi ły
nam za ba wy, ta kie jak jaz da
na rol kach, czy pod sko ki
w dmu cha nych zam kach.
Szu ka my jesz cze miej sca,
gdzie mo˝ na po ma lo waç
dzie cia kom bu zie” – mó wi
pan Piotr, a je go ˝o na Mag da
wspo mi na, ˝e kie dy pierw szy

raz od wie dzi ła pod czas Dnia
Ro dzin ne go fa bry k´ w Ty chach,
by ła w szo ku, po nie wa˝ zu peł -
nie ina czej so bie to wszyst ko
wy obra ̋ a ła. Za kład oka zał si´
znacz nie wi´k szy i o wie le bar -
dziej zauto ma ty zo wa ny, ni˝ si´
spo dzie wa ła.
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Re na ta Be dra, pra cu je na wy dzia -
le Mon ta ̋ u, na li nii D. W t´ nie -
dzie l´ od wie dzi ła fa bry k´ z dwie -
ma cór ka mi, Emil kà i Ju sty nà,
oraz sio strà z dzieç mi i bab cià.
„Tro ch´ ˝a łu je my, ˝e si´ roz pa da -
ło, bo z nie któ rych atrak cji nie
uda nam si´ przez to sko rzy staç”
– po wie dzia ła pa ni Re na ta. „Ale
idzie my zo ba czyç Ka si´ Ko wal -
skà. Ostat nich kil ka dzie siàt mi nut
sp´ dzi ły Êmy na ha li pro duk cyj nej,
bo mo ja cór ka uwiel bia pa trzyç
na pra cu jà ce ro bo ty, zwłasz cza
ten kle jà cy szy b´ ro bi na niej za -
wsze du ̋ e wra ̋ e niem. Mo ̋ e dłu -
go go ob ser wo waç i si´ nie nu -
dziç. A je ste Êmy tu co ro ku i co Piotr Ku bik z rodziną

Re na ta Be dra z rodziną
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Tym razem nie
na stadionie OSS
Rekord, jak
w poprzednich
latach, a na terenie
zakładu bawili si´
podczas Dnia
Rodzinnego 2010,
zorganizowanego
w pierwszy weekend lipca,
pracownicy spółki Fiat Powertrain Technologies,
a tak˝e Fiat Services i innych spółek w Bielsku-Białej.

TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Satiz Poland

Rodzinne
atrakcjepod znakiem FPT



R
oz po cz´ ta we wcze snych go dzi nach
po po łu dnio wych za ba wa trwa ła a˝
do wie czo ra. Na pra cow ni ków z ro -
dzi na mi i przy ja ciół mi, któ rzy
na wła sne oczy mo gli zo ba czyç fa -
bry k´, w któ rej po wsta je je den z naj -
no wo cze Êniej szych sil ni ków na Êwie -
cie – Twi nA ir, cze ka ły mi´ dzy in ny mi
licz ne sto iska ga stro no micz ne i na -

mio ty ze sto ła mi do kon sump cji, lo dy, pra ̋ o na ku -
ku ry dza, kier masz ró˝ no Êci, stra ga ny z za baw ka -
mi, a tak ̋ e mi ni ho kej, to ry prze szkód i kon ku ren -

cje spraw no Êcio we.
Nie tyl ko jed nak o pra cow -

ni kach spół ek po my Êle li
or ga ni za to rzy im pre -

zy. Przez ca ły czas
jej trwa nia nie bra -
ko wa ło gier i za -
baw dla naj młod -
szych uczest ni -
ków Dnia Ro -
dzin ne go, zma -
gaƒ na to rze prze -

szkód, wy Êci gów,
sko ków, któ re za -

pew ni ły zje˝ d˝al nie,
dmu cha na wy spa i su -

chy ba sen. Nad „spor to wo -
-re kre acyj nà” cz´ Êcià te re nu

gó ro wa ła zwłasz cza Êcia na
wspi nacz ko wa, przy po mi na jà ca z da le ka
gi gan tycz ny kak tus. WÊród ama to -
rów bez piecz ne go wspi na nia,
wy po sa ̋ o nych w li ny i klam -
ry oraz ase ku ro wa nych
przez in struk to rów, za -
uwa ̋ yç mo˝ na by ło pe -
łen prze dział wie ko wy.
Du ̋ à po pu lar no Êcià
cie szy ły si´ rów nie˝
rzu ty do ce -
lu – przy ogrom nej,
roz ło ̋ o nej na zie mi
tar czy raz za ra zem 
pró bo wa ły swych sił

i zr´cz no Êci przy by łe
na Dzieƒ Ro dzin ny ma -
lu chy i mło dzie˝.
Ze wszyst kich tych atrak -
cji dzie cia ki mo gły ko rzy staç
przez ca ły dzieƒ. Peł ni wi ze -
run ku do peł nia ło mnó stwo
ko lo ro wych ba lo nów, de -
ko ra cji i po prze bie ra ni
za baj ko we po sta ci ani -
ma to rzy, któ rzy za ch´ -
ca li do za ba wy. Nie
by ło rów nie˝ ogra ni -
czeƒ w ilo Êci cu kier -
ków, któ re roz da wa ne
by ły na te re nie za kła du
przez tych ̋ e ani ma to -
rów, a tak ̋ e wa ty cu kro -
wej, ja kà te go dnia spo ̋ y wa -
li mi lu siƒ scy.
Au ra wy jàt ko wo sprzy ja ła w tym
ro ku or ga ni za to rom i po mi mo da jà ce go
si´ we zna ki upa łu uda ło si´ zre ali zo waç wszyst kie
punk ty pro gra mu, w tym tak ̋ e te kon kur sy, któ re
wy ma ga ły wy sił ku fi zycz ne go – jak wy Êci gi w wor -
kach, czy wal ki „su mo”.
Jak za wsze punk tem, któ ry sku piał naj wi´k szà
uwa g´, przy cià ga jàc i wzrok, i słuch, by ła es tra da.
Za pro szo ne gwiaz dy i tym ra zem za pew ni ły uczest -
ni kom Dnia Ro dzin ne go 2010 nie za po mnia ne
wra ̋ e nia. Ka ba ret Ske czów M´ czà cych ba wił i roz -
Êmie szał, a gwiaz da wie czo ru, czy li ze spół Za ko -

W Dniu Rodzinnym
uczestniczyli także
pracownicy Magneti
Marelli Suspension
Systems, Fiat Services
Polska, Marpol, Sirio
Polska, Cornaglia
Poland, Fenice
Poland, Comau
Poland, Sadi Polska
oraz Gestin Polska
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W tym roku 
wypoczynek letni 

dzieciom pracowników
Fiat Auto Poland i spółek

Fiata zorganizowano
nad Bałtykiem, 

we Włoszech oraz
w słonecznej Bułgarii.

Najmłodsi mieli mo˝liwoÊç
poznania wielu ciekawych

miejsc i zakàtków.

KolonijneimpresjeTEKST I FOTO

Marek
Kowalski

AKTUALNOÂCI
KOLONIE



Pogoda w tym
roku dopisała, 
co widać na
zdjęciach,
atrakcji też 
nie brakowałoP

o nad 700 dzie ci i mło dzie ̋ y pra cow -
ni ków Fiat Au to Po land, spół ek Fia ta
oraz jo in ven tu res, m.in. Fiat Po wer -
tra in Tech no lo gies, wy po czy wa ło pod -
czas te go rocz nych wa ka cji na ko lo -
niach w Sia no ̋ ´ tach, Ła zach i Ja strz´ -
biej Gó rze, we Wło szech w miej sco wo -
Êciach Ri mi ni i An zio oraz w Zło tych
Pia skach w Buł ga rii. Jak co ro ku, stro -

nà or ga ni za cyj nà ko lo nii za j´ ła si´ spół ka Ge stin
Pol ska. Z apa ra tem fo to gra ficz nym od wie dzi li Êmy
ko lo ni stów we wszyst kich oÊrod kach w Pol sce. 
Sia no ̋ ´ ty – nad mor ska wieÊ let ni sko wa od da lo -
na ki lo metr na za chód od Ustro nia Mor skie go.
Wy po czy wa jà cym dzie ciom ofe ru je si´ tu mnó stwo
atrak cji: od kà pie li w bar dzo cie płym w tym ro ku
mo rzu, po wy ciecz ki ro we ro we do la tar ni mor skiej
w Gàz kach, do wy praw rej sem stat kiem. „Ko lo ni -
Êci uczest ni czy li w barw nym ko ro wo dzie w Ustro -
niu Mor skim oraz w kon kur sie ry so wa nia ka ry ka -
tur, któ ry od był si´ pod okiem fa chow ców. Dzie ci
i mło dzie˝ bar dzo lu bià ka ra oke. Wszyst kie sà we -

so łe i ch´t ne do udzia łu w or ga ni zo wa nych grach
i za ba wach, w któ rych bio rà ak tyw ny udział”, mó -
wi kie row nik ko lo nii, Krzysz tof Ga weł. 
Ła zy po ło ̋ o ne sà nad mie rze jà od ci na jà cà je zio ro
Jam no od mo rza. Uczest ni cy ko lo nii cie szà si´
z do pi su jà cej w tym ro ku po go dzie, bo mo gà
do wo li kà paç si´ w mo rzu i pla ̋ o waç. Opo wia da -
jà o or ga ni zo wa nych co dzien nie ró˝ nych za ba wach
ru cho wych, a tak ̋ e spor to wych. „By li Êmy na wy -
ciecz ce w Dar łów ku, w Par ku Wod nym i na rej sie
po mo rzu. Mie li Êmy Êlu by ko lo nij ne, chrzest, ogni -
sko z pie cze niem kieł ba sek, bar dzo ład ny jest rów -
nie˝ te ren oÊrod ka, gdzie znaj du jà si´ pi´k ne rzeê -
by”, mó wi Pa try cja. Dla ˚a ne ty na to miast naj faj -
niej sza jest za ba wa na pla ̋ y i pły wa nie, po do ba jà
si´ jej rów nie˝ mor skie, spie nio ne fa le. „Na twa -
rzach dzie ci cz´ sto go Êci uÊmiech, bio rà licz ny
udział w grach i za ba wach. Mia ły rów nie˝ oka zj´
w Zie le nie wie jeê dziç kon no”, mó wi Mag da le -
na Ma zgaj, kie row nik ko lo nii.
Ja strz´ bia Gó ra sły nie z wy so kie go kli fo we go brze -
gu. Głów nym za j´ ciem wy po czy wa jà cych tu dzie ci
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jest opa la nie si´ i kà piel w mo rzu pod czuj nym
okiem wy cho waw ców i ra tow ni ka. „Przy go to wa li -
Êmy dla ko lo ni stów ró˝ ne go ro dza ju za j´ cia, w za -
le˝ no Êci od po go dy. Dzie ci ch´t nie uczest ni czà
w kon kur sach, np. rzeêb z pia sku, gra jà w pił k´ no˝ -
nà, siat ków k´. Chce my zwie dziç la tar ni´ mor skà,
a przy oka zji ob ser wo waç pół wy sep hel ski. W trak -
cie wy ciecz ki b´ dzie rejs stat kiem. W pla nach jest
jesz cze przej Êcie do „Li sie go Ja ru” – po łà czo ne
z grà te re no wà.”, mó wi kie row nik ko lo nii Ane ta
Frà czek. „Je stem na ko lo nii ju˝ czwar ty raz i mu -
sz´ przy znaç, ˝e je dze nie mi sma ku je, ka dra jest
faj na – we so ła, to wa rzy stwo mam wspa nia łe. Kà pi´
si´ w mo rzu, jest po pro stu su per”, mó wi Woj tek.
Wszyst kie dzie ci sà za do wo lo ne z wy po czyn ku,
spo ro zwie dzi ły i mia ły oka zj´ na gra nia re por ta ̋ y
z ko lo nii, któ re by ły emi to wa ne pod czas au dy cji
Roz gło Êni Za kła do wej FAP.

Letni wypoczynek w innych spó∏kach Fiata

Teksid Iron Poland co roku stara się organizować dzieciom letni
wypoczynek w nadmorskich miejscowościach. W tym roku 44

dzieci ze Skoczowa (foto po lewej) wyjechało 1 lipca na kolonie
do Kołobrzegu. Dzieci mieszkały w ośrodku wczasowym Proton,
położonym 20 m od morza. W programie dwutygodniowego pobytu
były m. in.: wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie
portu i latarni morskiej, Muzeum Oręża Polskiego i rejs statkiem. Nie
zabrakło też ogniska z pieczeniem kiełbasek, nauki tańca, aerobiku,
zajęć sportowych i kulturalnych, spartakiady kolonijnej oraz dyskotek.
Automotive Lighting i spółki Magneti Marelli w Sosnowcu wysłały 87
dzieci pracowników (foto po prawej) nad polskie, włoskie i bułgarskie
morze. W Mrzeżynie program kolonii obejmował m.in. wycieczki
do Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Trzęsacza
i Dziwnowa, a także do Mini Zoo w Zieleniewie, gdzie na uczestników
czekała jazda konna i przejażdżka bryczką

oraz pokazy z udziałem koni. W czasie pobytu w Rimini dzieci miały
okazję zwiedzić Wenecję, na koloniach w Anzio natomiast Rzym,
a w Złotych Piaskach główną atrakcją był wyjazd do Warny. We
wszystkich tych miejscowościach, oprócz
plażowania i kąpieli w morzu, czas
wypełniały dzieciom konkursy
z nagrodami, zajęcia sportowe, nauka
tańca, ogniska, dyskoteki, gry i zabawy
terenowe itp.
Firma CNH Polska z Płocka,
jak co roku, dofinansowała
wyjazdy dzieci swych
pracowników.

TEKSID IRON I SPÓŁKI Z GRUPY MAGNETI MARELLI 

GRUPA LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI
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PODZIĘKOWANIE

W czasie mojej ciężkiej choroby dyrekcja zakładu 
oraz związki zawodowe bardzo mi pomogły poprzez
troskliwą opiekę i wsparcie finansowe. Czułem, że ze swoją
osobistą tragedią nie jestem sam i serdecznie z głębi serca
za tą pomoc dziękuję. Bardzo gorąco pragnę również
podziękować wszystkim w naszym  zakładzie, którzy również
wsparli mnie finansowo, uszczuplając swój budżet domowy. 
Jestem obecnie na rocznej rencie rehabilitacyjnej i mam
nadzieję, że po tym koniecznym odpoczynku powrócę
do pracy ze zdwojoną mocą.

Andrzej Szczotka, Fiat-GM Powertrain

WARTO POMAGAĆ

Targi „Polskie Zboża”, które odbyły się w dniach 10-11 czerwca 2010 r.
w Modrzu k/Poznania, skupiły w jednym miejscu największych

przedstawicieli etapów produkcyjnych w produkcji płodów rolnych. Wśród
nich była też firma New Holland, posiadająca najszerszą ofertę produktową
na rynku, która umożliwiła klientom obejrzenie i sprawdzenie na polu
pokazowym traktorów z serii T5000, T6000, T7000, T8000 a nawet T9000.
Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się wielokrotnie
wyróżniany traktor limitowanej serii T7000 Blue Power. Produkt ten zdobył
tytuł najlepszego ciągnika targów w kategorii „Innowacyjny Produkt Targów
Polskie Zboża 2010”.

CNH NA TARGACH 

FIAT PANDA 
NATURAL POWER
Testy ADAC pokazały, że żaden samochód nie jest tak

ekonomiczny jak Fiat Panda Natural Power. Niemiecki
Automobilklub (ADAC) przeprowadził test na 241
samochodach z różnych segmentów i o różnych systemach
zasilania. Celem było przejechanie jak największej liczby
kilometrów na paliwie o wartości 30 euro. Próba okazała
się triumfem Fiata Pandy Natural Power, który przejechał
724 kilometry. Fiat napędzany na gaz ziemny udowadnia
tym rekordowym wynikiem, że oszczędne podróżowanie jest
możliwe. Ale możliwa jest także dbałość o środowisko
naturalne – jego poziom emisji CO2 to zaledwie 113 g/km.
Jest to więc samochód innowacyjny, ekologiczny
i ekonomiczny.

FIAT NA FACEBOOKU
Facebook to portal społecznościowy, który pomaga swoim użytkownikom

kontaktować się z innymi osobami i udostępniać im różne informacje
i treści. Z serwisu korzysta coraz więcej osób, które poszukują na nim nie
tylko rozrywki. Facebook staje się z dnia na dzień nieocenionym źródłem

informacji. A to skłania 
firmy do wykorzystania
serwisu jako narzędzia
promującego markę. 
Swoje miejsce
na Facebooku ma 
także Fiat. Zachęcamy
pracowników grupy
do zostania fanem tej
strony. Nowy profil
dostępny jest:
www.facebook.com/FiatPl
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FIAT 500 Z SILNIKIEM
1,3 MJTD ZWYCIĘZCĄ EKO-RAJDU

Na starcie odbywającego się w czerwcu drugiego Eko-Rajdu
Kontrolowanego, zorganizowanego przy okazji kolejnej

edycji Moto Show w Sosnowcu – stanęło 7 załóg, które miały
do pokonania trasę o długości prawie 230 km. Wśród nich
startowały trzy modele Fiata 500 1,3 Mjtd i właśnie jeden z tych
modeli, kierowany przez dziennikarzy Roberta Bieleckiego
i Marcina Łęczka, został zwycięzcą rajdu. Fiat 500 uzyskał
rekordowe, najniższe średnie zużycie paliwa – tylko 2,63 litra
oleju napędowego na 100 km. W Eko-Rajdzie startował też Fiat
Panda napędzany gazem ziemnym, ale organizatorom nie udało
się znaleźć przelicznika średniego spalania gazu na paliwo.

DEBIUT ALFY 159 MODEL YEAR 2011
Zmodernizowane wnętrze i szeroka oferta opcji – to dwie najważniejsze

cechy Alfy Romeo 159 Model Year 2011. W nowej wersji tapicerka foteli
wykonana została z niespotykanego do tej pory włókna, a w wyposażeniu
seryjnym dostępne jest połączenie skóry i materiału w wersji czarnej lub
beżowej. Poza tym, podobnie jak w przypadku Alfy MiTo i Giulietty, klienci
będą mogli dostosować swój model 159 MY 2011 do indywidualnych
gustów dzięki czterem specjalnym pakietom, z których dwa oferują
dodatkowy komfort jazdy, a dwa oddają sportowy charakter modelu.

Gdy oddajemy gazetę do druku, 67. Tour de Pologne jeszcze trwa. Nie
możemy zatem poinformować, kto został zwycięzcą wyścigu i otrzymał

nagrodę główną – Fiata Bravo z serii specjalnej Tour de Pologne. Mimo to warto
krótko napisać o powiązaniach Fiata i tego najważniejszego w Polsce wyścigu. 
Samochody Fiata po raz pierwszy poprowadziły peleton 18 lat temu. Fiat
oficjalnym sponsorem wyścigu jest od jego 50. edycji, czyli od 1993 roku i jest
zarazem najbardziej lojalnym partnerem touru. Uczestnicy i organizatorzy Tour
de Pologne jeżdżą samochodami Fiata, zwycięzca otrzymuje samochód tej
marki, a ponadto firma jest sponsorem klasyfikacji najaktywniejszych kolarzy.
W tym roku kolarze rozpoczęli start w Sochaczewie, ale po drodze zawitali
także do Tychów (start jednego z etapów miał miejsce sprzed bramy tyskiego
zakładu Fiat Auto Poland). W ciągu 7 dni rywalizacji przejechali 1256,5 km.

FIAT SPONSOREM 
67. TOUR DE POLOGNE 

FIAT AUTO POLAND
W PIERWSZYM PÓŁROCZU

Wciągu sześciu miesięcy br. z linii produkcyjnych tyskiego
zakładu zjechało 322.463 samochodów, tj. o 23.487

sztuk więcej (+7,9% w porównaniu z tym samym okresem roku
ubiegłego), w tym Fiatów Panda (143.375 szt.), Fiatów 500
(102.238), Fiatów 600 (9.152) i Abarth 500 (3.691).
Na eksport trafiło 251.914 samochodów marki Fiat i Abarth,
czyli 97,5% produkcji (+9.969 szt., tj. + 4,1% w porównaniu
z rokiem ubiegłym). Najwięcej samochodów wyeksportowano
do: Włoch, Francji, Anglii i Niemiec. 
W ciągu pierwszego półrocza br. Fiat Auto Poland sprzedał
w Polsce 14.126 samochodów osobowych, osiągając 9,0%
udział w rynku. Natomiast Fiat Professional w ciągu sześciu
miesięcy sprzedał 4.319 szt. samochodów dostawczych
i zanotował 22,0% udział w rynku.

NOWY FIAT UNO „MADE IN BRAZIL”

Debiut rynkowy nowego Fiata Uno, wyprodukowanego w Brazylii, był
wielkim świętem, na które przybyło do Praia do Forte w regionie

Bahia ponad dwa tysiące zaproszonych dziennikarzy, importerów
i dystrybutorów z całej Ameryki Łacińskiej, Afryki i Środkowego Wschodu.
Prezentacja odbyła się przy muzyce elektronicznej, scenografii
komputerowej, projekcjach 3D i hologramowych oraz na konferencji
prasowej on-line. Fiat Uno Made in Brazil jest nowoczesny pod każdym
względem. W jego projektowaniu uczestniczyło ponad 600 specjalistów
i stylistów we współpracy z Centro Stile Fiat w Turynie i w Brazylii. Design
samochodu łączy geometryczne formy z krągłościami, zaś w kabinie
wygodnie mogą podróżować cztery osoby. 
Dwa typy silników pochodzące ze znanej 
rodziny Fire (na benzynę i alkohol): 
1.0 o mocy 73 KM i 1.4 o mocy 75 KM.
Model dostępny jest w trzech wersjach
wyposażenia (Attractive, Vivace, WAy). 
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„Wszystko, co
mam i umiem
zawdzięczam

swojemu ojcu. 
Bez niego 

Paco de Lucía 
by nie istniał”

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

PACO DE LUCÍA

Nie jestem
supermanem

O muzykach flamenco mówi si´, ˝e sà ludêmi 
pozbawionymi biografii, bo ich Êwiat kr´ci si´ wokół 
instrumentu, a ˝ycie toczy si´ tak po prostu, z dnia na dzieƒ.

P
a co de Lu cía (wł. Fran ci sco Sánchez
Gó mez) jest w Êwie cie fla men co swe -
go ro dza ju ewe ne men tem. O ile po -
krew ni mu ar ty Êci naj cz´ Êciej „po cho -
dzà z ni kàd”, o nim wie my, ˝e uro dził
si´ na po łu dniu Hisz pa nii w ro dzi nie,
któ rej mu zy ka to wa rzy szy ła od za -
wsze. Mat ka (Lu cía), na czeÊç któ rej
przy brał swój pseu do nim ar ty stycz ny,

zaj mo wa ła si´ do mem, a oj ciec (An to nio), obok
gry na gi ta rze pró bo wał po pro stu prze ̋ yç, trud -
niàc si´ w okre sie wo jen nym sprze da ̋ à odzie ̋ y.
To on ofia ro wał Pa co je go pierw szà gi ta r´. Tym
spo so bem, zna ny dzi siaj na ca łym Êwie cie gi ta rzy -
sta, stru ny pod pal ca mi po czuł w wie ku za le d wie
pi´ ciu lat. Od tam tej po ry li czy si´ tyl ko fla men co.

GRAJ, A NIE BĘ DZIESZ GŁOD NY
W do mu Pa ca ni gdy si´ nie prze le wa ło, wi´c pre -
zent w po sta ci gi ta ry nie był ze stro ny je go oj ca
pró bà speł nie nia dzie ci´ cej za chcian ki. Na szko ł´
bra ko wa ło pie ni´ dzy, a je dy nà na ukà, ja kà mógł
prze ka zaç swo im sy nom, by ły chwy ty gi ta ro we.
Wy grał w ten spo sób los na lo te rii, bo wiem po -
za sła wà, „za fun do wa nà” mu przez młod szà la to -
roÊl (Pa co), An to nio zy skał po le po ro zu mie nia bez
słów tak ̋ e ze star szym sy nem Ra mo nem. 
„Wszyst ko, co mam i umiem za wdzi´ czam swo je -
mu oj cu. Bez nie go Pa co de Lu cía by nie ist niał.
Nie któ rzy lu dzie twier dzà, ˝e pi´ cio lat ków nie po -
win no si´ zmu szaç do gry na gi ta rze. Ja mam
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„Miałem
trzynaście lat,
kiedy Mario
Escudero
powiedział mi, 
że sama gra
na gitarze
i opanowanie
strun to nie
wszystko; że
powinienem
poszukać
swojego
własnego stylu”
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na ten te mat od mien ne zda nie. Uwa ̋ am, ˝e dziec -
ku na le ̋ y wska zaç dro g´ do pa sji – im wcze Êniej,
tym le piej. DziÊ ju˝ nie mam kom plek sów z po wo -
du bra ku wy kształ ce nia. Oczy wi Êcie był w mo im
˝y ciu ta ki okres, kie dy chcia łem byç bar dziej wy -
edu ko wa ny, bo ko ja rzy ło mi si´ to za rów no z wy˝ -
szym stop niem kul tu ry, ele gan cji, jak i elo kwen cji.
Po la tach, wraz z ˝y cio wym do Êwiad cze niem na -
bra łem tak ̋ e we wn´trz ne go prze ko na nia, ˝e nikt
z nas nie jest su per me nem, ja te˝ nie..., mam prze -
cie˝ swo jà gi ta r´. Dzi´ ki niej mo głem bar dzo
szyb ko o sie bie za dbaç. Głód spra wił, ˝e uczy łem
si´ szyb ciej i chy ba tu taj tkwi ta jem ni ca mo je go
suk ce su, a tak ̋ e prze wa ga nad in ny mi ar ty sta mi,
któ rzy mie li w dzie ciƒ stwie peł ne brzu chy, a co
za tym idzie, bra ko wa ło im cen nych bodê ców”.

PIERW SI NA UCZY CIE LE 
I PIERW SZE PO DRÓ ŻE
Po za oj cem i bra tem Ra mo nem, w gro nie nu czy -
cie li Pa ca zna leê li si´ tak ̋ e przy ja cie le ro dzi ny,
dzi siaj Êwia to wej sła wy ar ty Êci. By li wÊród
nich: Ni no Ri car do, Mi gu ela Bor rull oraz Ma -
rio Escu de ro, czy Sa bi ca sa, któ rych po znał
pod czas swo jej pierw szej po dró -
˝y do USA. Tam wszyst ko
si´ za cz´ ło, bie da
ode szła w za -
po mnie nie,
a sła wa przy -
szła do nie go
sa ma. W 1958
de biu to wał pu -
blicz nym wy -
st´ pem w Ra dio
Al ge ci ras. Rok
póê niej otrzy mał
na gro d´ spe cjal -
nà w kon kur sie
Fe sti val Con cur so
In ter na cio nal Fla -
men co de Je rez de
la Fron te ra.
„Mia łem trzy na Êcie
lat, kie dy oj ciec
w cza sie po dró ̋ y
po Sta nach przed sta -
wił mnie swo je mu bli -
skie mu przy ja cie lo wi – Ma rio
Escu de ro, któ ry pod czas pierw szej roz mo wy po -
wie dział mi, ˝e sa ma gra na gi ta rze i opa no wa nie
strun to nie wszyst ko; ˝e po wi nie nem po szu kaç
swo je go wła sne go sty lu. Po mi mo mło de go wie ku
za czà łem o tym my Êleç i do sze dłem do wnio sku,
˝e za bar dzo kie ru j´ si´ w swo im ˝y ciu zdro wym
roz sàd kiem. Po czu łem, ˝e czas po pu Êciç wo dze

wy obraê ni, prze staç zwra caç uwa g´ na tech ni k´
i pod daç si´ te mu, co czu j´ ca łym so bà – fla men -
co. Trud ne to za da nie zna leêç kom pro mis po mi´ -
dzy zdro wym roz sàd kiem a wy obraê nià, ale po -
nie wa˝ bra ku je mi wy kształ ce nia i nie umiem
prze kształ caç nut w rów na nia, chy ba uda ło mi si´
osià gnàç zło ty Êro dek. Swój wła sny styl od na la -
złem w Sta nach Zjed no czo nych wraz z pu blicz no -
Êcià, któ ra jest bar dziej otwar ta na fla men co, ni˝
hisz paƒ skie au dy to rium. Mo jà grà nie był za chwy -
co ny Sa bi cas, któ ry pod czas jed nej z kon fe ren cji
pra so wych w No wym Jor ku kil ka krot nie mnie ob -
ra ził. Po wie dział mi´ dzy in ny mi, ˝e ewo lu cja mo -
je go sty lu do ty czy tyl ko pal ców, któ re z wie kiem
uro sły. A ja... spo koj nie sie dzia łem i słu cha łem je -
go sar ka stycz nych uwag pod mo im ad re sem. Mój
sza cu nek do nie go wziàł gó r´ nad zło Êcià i ni gdy
nie po wie dzia łem mu, ˝e w mo im prze ko na niu ca -
łe ˝y cie był le ni wy i brak ewo lu cji, któ ry mi za rzu -

cił, tak na praw d´ do ty czył je go oso by. Sa bi scas
do Êmier ci nie umiał si´ przy znaç do te go, ˝e
je go ar tyzm li czył si´ tyl ko przez kil ka lat, póê -
niej po zo sta ło mu je dy nie gro no lo jal nych słu -
cha czy, dla któ rych je go prze sta rza ły styl był
za wsze na to pie. Przy ja cie le nie mó wià so bie
ta kich rze czy, a wszy scy moi na uczy cie le by li
jed no cze Ênie mo imi przy ja ciół mi”.

TO WŁA ŚNIE JA
Nie pod wa ̋ a jàc fe no me nu Sa bi sca sa, kry ty -

cy mu zycz ni sà zgod ni w jed nej kwe stii:
ma estro nie ro zu miał, ˝e suk ces tkwi
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Najważniejsze wydarzenia w ̋ yciu de Lucíi
W latach 1969-1979 nagrał dziewięć

albumów ze słynnym później
śpiewakiem flamenco Camaronem de la
Isla, w którego wylansowaniu Paco miał
znaczny udział. Od 1977 roku koncertował
i nagrał 2 płyty z Alem Di Meolą, Johnem
McLaughlinem i Larrym Corryellem. W tym
samym roku ożenił się z Casildą Varela,
z którą ma troje dzieci. Kontakt z jazzem
wpłynął na jego grę, gitarzysta poszukiwał
nowych brzmień, wzbogacając tym samym
ubogi styl flamenco. W 1980 roku doszło

do głośnego koncertu w piątkowy wieczór
w San Francisco. John McLaughlin, Al Di
Meola i Paco de Lucía zagrali przed 10-
tysięczną publicznością i od tej pory ich
nazwiska obiegły cały świat. Płyta Friday
Night in San Francisco odniosła ogromny
sukces i dotychczas sprzedana została
w 1,5 mln egzemplarzy. Współpraca tria
została ostatecznie ukoronowana trzema
albumami: Friday Night in San Francisco,
Castro Marin i Passion, Grace and Fire.
Paco de Lucía nagrał także muzykę

do filmów, takich jak: Carmen Carlosa
Saury, La Sabina i Los Tarantos José Luisa
Borau, sztuki prezentowanej
w prestiżowym teatrze de la Zarzuela.
W 1981 założył sekstet z Pardo, Benevent,
Dantas, de Algeciras i Pepe de Lucía.
Utrzymywał również kontakt z Chickiem
Coreą, co stanowiło początek owocnej
współpracy obu muzyków. 
18 czerwca br. Paco de Lucía zagrał
w Bielsku-Białej, a koncert sponsorował
m.in. Fiat Auto Poland. 

DROGA DO SŁAWY

w in dy wi du ali zmie, któ ry, na wet je Êli cza sem jest
kon tro wer syj ny, za wsze znaj du je zwo len ni ków.
Tak te˝ si´ sta ło w przy pad ku Pa co de Lu cíi, któ ry
krok po kro ku od naj dy wał to, co mu w du szy gra
i ob ja wił swój ge niusz na gle spra wia jàc, ˝e oczy
od bior ców zwró ci ły si´ w je go stro n´. Dłu go szu -
kał sa me go sie bie. Po kil ku suk ce sach w USA za -
czàł roz wa ̋ aç pod j´ cie dal szej na uki u bo ku Ni no
Ri car do. W tym ce lu w 1964 ro ku prze niósł si´
wraz z ro dzi nà do Ma dry tu i ju˝ rok póê niej na -
grał z nim 2 al bu my (do je go dzia łaƒ w tym cza sie
na le ̋ y do li czyç te˝ 3 na gra nia z bra tem Ra mo nem
de Al ge ci ras). W 1967 ro ku do łà czył do Fe sti val
Fla men co Gi ta no, co rocz nej tra sy kon cer to wej
fla men co. W tym sa mym cza sie na grał swój
pierw szy so lo wy al bum La
fa bu lo sa gu itar ra de Pa co de
Lu cía, w któ rym mo˝ na za -
uwa ̋ yç wpływ Ni no Ri car -
do, Sa bi ca sa i Ma rio Escu -
de ro. Chcàc ze rwaç z na rzu -
ca nà mu tech ni kà, w 1969
roku na grał Fan ta sia Fla -
men ca, gdzie po raz pierw -
szy zde fi nio wał swój wła sny
styl, któ ry w pew nych mo ty -
wach od bie ga od przy j´ tych
tra dy cji i re guł mu zy ki fla -
men co. Dla Pa co de Lu cíi
roz po czàł si´ naj lep szy okres w ka rie rze, je go nie -
po wta rzal ny spo sób gry uwy dat niał si´ co raz bar -
dziej w El Du en de Fla men co, Fu en te y Cau dal
oraz Al mo ra ima. Na grał tak ̋ e sin gel En tre dos
Agu as, któ ry przy niósł mu ogrom nà sła w´. Py ta ny
o to, czy fla men co jest nie ro ze rwal nà cz´ Êcià kul -
tu ry cy gaƒ skiej, mó wi z prze ko na niem: „Cy ga nie,
któ rych znam, mó wià, ˝e fla men co to wa rzy szy ich
kul tu rze od pi´ ciu wie ków. Dla mnie jed nak bar -

dziej istot ny jest ich spo sób po strze ga nia Êwia ta,
zdol no Êci ar ty stycz ne i tem pe ra ment, któ ry spra -
wia, ˝e fla men co jest w eg zy sten cj´ tej na cji wpi -
sa ne rów nie na tu ral nie, jak i w´ drow ny tryb ˝y cia.
Nie ozna cza to wca le, ˝e mu zy cy, któ rzy nie wy -
wo dzà si´ z obo zo wisk cy gaƒ skich, nie czu jà du -
cha fla men co... i to jest wła Ênie naj pi´k niej sze”.

O PU BLICZ NO ŚCI
Pa co de Lu cía mó wi, ˝e dla ka˝ de go ar ty sty, nie -
za le˝ nie od te go, czy jest mu zy kiem, ma la rzem,
czy pi sa rzem, naj wa˝ niej sze jest zro zu mie nie ze
stro ny od bior ców. To ostat nie, je go zda niem mo˝ -
na osià gnàç, tyl ko je Êli to, co ma si´ do prze ka za -
nia, jest praw dzi we. „Na mo je kon cer ty, po za fa -

na mi fla men co, przy cho dzi
wie lu mło dych lu dzi, któ rzy
na co dzieƒ słu cha jà mu zy ki
roc ko wej. Nie je stem w sta -
nie po wie dzieç, dla cze go tak
si´ dzie je: mo ̋ e bar dziej ni˝
fla men co in te re su je ich tech -
nicz na stro na mo jej gry,
chwy ty gi ta ro we, rytm...,
a mo ̋ e po pro stu chcà zo ba -
czyç mnie, bo przy cià ga ich
mo ja we wn´trz na wia ra
w słusz noÊç te go, co ro bi´.
Mo ja pu blicz noÊç jest dla

mnie naj wa˝ niej sza: czas nie dzia ła bo wiem
na na szà ko rzyÊç. Wszy scy si´ sta rze je my, z cza -
sem tra ci my ener gi´, wy obraê nia nie ste ty za czy -
na na bie raç gra nic. Ja ki˝ w ta kim ra zie był by sens
mo je go gra nia, gdy bym ja ko sta ry czło wiek nie
mógł si´ po chwa liç roz mo wà z jed nym z od bior -
ców, któ ry po wie dział mi, ˝e je go ˝y cie zmie ni ło
si´ pod wpły wem jed nej z mo ich płyt? I, ˝e dzi´ ki
mnie roz po czàł na uk´ gry na gi ta rze...”.

18 czerwca br.
Paco de Lucía
zagrał w
Akademii
Techniczno-
Humanistycznej
w Bielsku-Białej.
Koncert
zgromadził 
2,5 tys. osób
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Âwiat nie cał 
Jeden zapuszcza sobie grzywk´,

inny chce zostaç gwiazdà. Jeszcze
inny całe dnie sp´dza z komórkà

przy uchu albo taƒczy w modnym
ostatnio stylu Tecktonic. Czas

dojrzewania si´ skrócił, chłopcy
chcà pokazaç kolegom, ˝e sà

macho, a dziewczynki kokietujà
swojà kobiecoÊcià. Z jakimi

modami, tendencjami
i pasjami młodzie˝y mamy

dzisiaj do czynienia.

TEKST

Emanuela Chiappero
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kiem dorosły
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K
ie dyÊ mó wi ło si´ o ba na no wej mło -

dzie ̋ y, pun kach, me ta low cach,
dre sia rzach. A te raz? Mło dzie˝
prze cie˝ nie prze sta ła two rzyç sub -
kul tur. Ka˝ dy mło dy czło wiek ma
swo je pa sje, cha rak te ry -
stycz ny styl, atry bu ty
i ido li, w któ rych
si´ prze glà da ni -

czym w lu strze.
Mło dzie ̋ o we sub kul tu ry sà za m-
kni´ ty mi Êwia ta mi, w któ rych obo -
wià zu jà ˝e la zne i su ro wo prze strze ga -
ne za sa dy. Sà wy ra zem po szu ki wa nia
wła snej dro gi, for mà uciecz ki od rze -
czy wi sto Êci, tak jak by do ro sły Êwiat
prze ra ̋ ał ich na ty le, by mu sie li szu -
kaç dla sie bie kry jów ki w kul tu ro wych
ni szach. Mło dych lu dzi łà czy za fa scy no wa -
nie no wy mi tech no lo gia mi, mu zy kà i mo dà.
Spró buj my od po wie dzieç na py ta nia: ja kie
tren dy obo wià zu jà dzi siaj wÊród mło dzie ̋ y,
a tak ̋ e ja kie pa sje i ta jem ni ce nur tu jà dzi siej -
szych na sto lat ków?

EMO, NO WE PO KO LE NIE
Na wà sub kul tu rà mło dzie ̋ o wà, któ ra za ta cza co -
raz szer sze kr´ gi, zwłasz cza w wiel ko miej skich cen -
trach, jest po ko le nie Emo. Emo to skrót od emo cji,

któ ry po czàt ko wo u˝y wa ny był do opi sa nia po -
wsta łej w Wa szyng to nie mu zy ki hard co re punk.
Po 2000 ro ku wy kre owa no jed nak no we zna cze nie
emo, któ re zo sta ło na gło Ênio ne przez me dia, ma -
ga zy ny i In ter net. Je go ce lem jest wy ra ̋ a nie sie bie
i swo ich emo cji w od nie sie niu do mo dy, sty lu i po -

sta wy po łà czo nej z mu zy kà post -hard co re,
pop punk, a tak ̋ e me tal co re. Ta sub kul tu -
ra mło dzie ̋ o wa to wra˝ li wi lu dzie, głów -
nie na sto lat ki, o nie zwy kle smut nych wy -
ra zach twa rzy, któ rzy u˝y wa jà przed rost -
ka emo w za sa dzie przed ka˝ dym rze -
czow ni kiem, two rzàc an giel sko j´ zycz -

ne neo lo gi zmy w ro dza ju
emo – boy, emo -girl, emo -ha ir,
emo -sho es i tak da lej. Naj cz´st szà
re ak cjà na to zja wi sko jest prze -
ko na nie, ˝e ma my do czy nie nia
z praw dzi wà emo -epi de mià,

bio ràc pod uwa g´ licz b´ na -
sto lat ków do tkni´ tych tym
emo -bó lem ist nie nia.
Po ko le nie emo wy ró˝ nia
si´ sty lem ubie ra nia. Cha -

rak te ry zu je si´ mi´ dzy in ny -
mi no sze niem je an sów ru rek,

wà skich t -shir tów z na zwa mi ze spo -
łów roc ko wych, pa sków na bi ja nych

çwie ka mi. Atry bu ta mi emo sà tak ̋ e
wło sy z uko Ênà, dłu gà grzyw kà za kry -

wa jà cà po ło w´ twa rzy, ma ki ja˝ czar nym



ey eli nerem i tu szem do rz´s, czar ny la kier na pa -
znok ciach oraz pa ski na bi ja ne çwie ka mi itp.
TECK TO NIK, TA NIEC NA TO PIE
Dzi´ ki por ta lo wi YouTu be teck to nik stał si´ zna ny
na ca łym Êwie cie. Ten na gło Ênio ny w 2007 ro ku
na Pa ris Tech no Pa ra de no wy ta niec mło dzie ̋ o wy
jest mie szan kà hip ho pu i sty lu tech no. Za kła da
bar dzo okre Êlo ny wy glàd: skar pet ki w bia ło -czar ne
pa ski, ob ci słe d˝in sy i ma ry nar ki oraz wy pro sto wa -
ne wło sy. Tan ce rze wy ró˝ nia jà si´ „fu tu ry stycz ny -
mi” fry zu ra mi, a cza sa mi rów nie˝ ma ki ja ̋ em wo -
kół jed ne go oka. „TCK” (skró to wa na zwa sty lu)
czer pie in spi ra cje z lat osiem dzie sià tych oraz mie -
sza wszyst kie in ne ta necz ne no win ki z ostat nich 20
lat. Nie ma ˝ad nych obo wià zu jà cych kro ków ani
po sta wy. Ka˝ dy taƒ czy jak chce, w ra mach swo je -
go in dy wi du al ne go sty lu, po ka zu jàc swo jà oso bo -
woÊç. Je dy nà za sa dà obo wià zu jà cà zwłasz cza po -
czàt ku jà cych tan ce rzy jest „nie patrz na no gi, bo
upad niesz”. Krót ko mó wiàc, to styl dla le ni wych
na sto lat ków, któ rzy z mi ni fil mi ków na You Tu bie
na uczy li si´ kil ku ru chów i sta li si´ modnymi tan -
ce rza mi na Êwie cie.

MA ŁE DO RO SŁE KO BIET KI
„Ma mo, kie dy b´ d´ wresz cie do ro sła?” Mło dzie˝
ni gdy nie lu bi, by trak to wa no jà jak dziec ko. Dzi -
siaj jed nak na sto lat ki wr´cz ma rzà o by ciu do ro -
słym i to za wszel kà ce n´. Przed wcze Ênie
doj rza łe chcà byç zwłasz cza dziew czyn -
ki. W wie ku dzie si´ ciu lat ubie ra jà si´
jak gwiaz dy te le wi zyj ne, na pierw szà
die t´ prze cho dzà ju˝ w wie ku lat 12. Gdy
zaÊ ma jà 14 lat ma lu jà si´ i ro bià so bie fry -
zu ry jak w se ria lu „Przy ja cie le”. Ob ni ̋ ył si´
wiek doj rze wa nia. Chłop cy chcà po ka zaç swo -
im ró wie Êni kom, ˝e sà praw dzi wy mi ma cho, zaÊ
dziew czyn ki epa tu jà swo jà ko bie co Êcià. W rze czy -
wi sto Êci na dal po zo sta jà wra˝ li wy mi i chwiej ny mi
na sto lat ka mi, pró bu jà cy mi za peł niç ja koÊ ˝y cio wà
pust k´. Pro blem po le ga na tym, ˝e dzi siej szy Êwiat
do ro słych, w sto sun ku do nich o wie le mniej ry go -
ry stycz ny i de spo tycz ny ni˝ kie dyÊ, wy da je si´

Zmieniają się mody,
upodobania, języki,
ale młodzież,
podobnie jak kiedyś,
tworzy mniejsze
społeczności, 
gdzie czuje się
pewna siebie
i bezpieczna
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w rze czy wi sto Êci o wie le bar dziej od da lo ny od na -
sto lat ków i ich pro ble mów, i nie ukry wa, ̋ e tak na -
praw d´ wca le ich nie zna. Tyl ko od cza su do cza -
su, ma jàc do czy nie nia z ja kimÊ epi zo dem kry mi -

nal nym, de mon stru je swo je wiel kie za sko cze nie
lub grzmi na alarm. W rze czy wi sto Êci mło dzi lu -
dzie za cho wu jà si´ jak do ro Êli, ale nie kon tro lu -
jà, tak jak oni, swo ich emo cji. Zda niem so cjo -
lo gów, w mło dym po ko le niu naj bar dziej li czy
si´ wi ze ru nek. WÊród nich po ku tu je wr´cz
prze ko na nie, ˝e kto wy glà da i za cho wu je si´
jak dziec ko jest wy klu cza ny z gro na przez
star szych ko le gów. Uwa ̋ a jà tak ̋ e, ˝e kto nie

ubie ra si´ mod nie by wa igno ro wa ny w szko le.
Ma rze niem trzy na sto let nich dziew czy nek jest

wzi´ cie udzia łu w kon kur sie miss, by osià gnàç sła -
w´ i pie nià dze. ZaÊ czter na sto lat ki sp´ dza jà swój
wol ny czas Êniàc o tym, by staç si´ sław nà pio sen -
kar kà. Wi n´ za to po no si spo łe czeƒ stwo trak tu jà ce

mło dzie˝ przede wszyst kim jak po -
ten cjal nych kon su men tów, któ -

ry mi in te re su je si´ tyl -
ko o ty le, o ile sta -
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Nastolatki:
z jednej strony

chcą stać się
dorosłe, z drugiej

boją się świata
dorosłych.

Młodzież
pomiędzy 12 a 18
rokiem życia jest

ważnym celem
marketingowych

zabiegów
i poddawana bywa

podprogowym
naciskom reklamy

GRUPA LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI
DANIE SPECJALNE

ZDJĘCIA: FOTOLIA



no wià in te re su jà cy tar get eko no micz ny.
Dla te go te˝ mło dzi lu dzie pod da wa ni sà
po przez me dia ró˝ nym for mom na ci -
sku, któ re kształ tu jà ich gu sty, a tak ̋ e
kreu jà chwi lo wych ido li. Re kla ma po tra -
fi na wet na rzu ciç wi dzom no wà mo d´.
Ârod kiem do osià gni´ cie te go ce lu sà
kosz tow ne ba da nia ryn ku, a na wet
eks per ty zy psy cho lo gów. W efek cie
mło dzi w zbyt du ̋ ym stop niu czer pià
swo jà wie dz´ z te le wi zji, in ter ne tu
i re klam. Za da niem ro dzi ców po -
win no byç zwal cza nie ne ga tyw nych
wpły wów me diów i prze ka zy wa nie dzie -
ciom ocze ki waƒ bar dziej bli skich rze czy -
wi sto Êci. 

MO DA DLA FA SHION 
BLO GE RÓW
Au tor ki blo gów mo˝ na zo ba czyç
w pierw szych rz´ dach po ka zów
mo dy. Fa shion blo ge ra mi sà naj -
cz´ Êciej dziew czy ny, któ re zy ska ły po -
pu lar noÊç w sie ci dzi´ ki blo gom lub al bu -
mom, w któ rych na bie ̋ à co za miesz cza -
ły swo je stro je. Ale nie tyl ko. Na blo gach
opo wia da jà o swo im ˝y ciu, uza le˝ nio -
nym od dyk ta tu mo dy. Sta ły si´ ob ja wie -
niem ostat nich lat, sà ob da rza ne uwiel bie niem i po -
dzi wem. Cza sem ich ̋ y wot w sie ci jest krót ki, za to
nie któ re z nich sta ły si´ praw dzi wy mi in sty tu cja mi.
Nie rzad ko sta jà si´ na ty le sław ne, ̋ e swym na zwi -
skiem fir mu jà ja kàÊ li ni´ obu wia lub li mi to wa nà se -
ri´ t -shir tów. Po wi´k sza si´ tak ̋ e gru pa pol skich
blo ge rek, któ re wy po sa ̋ o ne w kom pu ter i zmysł
kry tycz ny, udzie la jà po rad na te mat naj now szych
ten den cji w mo dzie. ZaÊ zbla zo wa ny Êwiat mo dy
zwa rio wał na punk cie mło dych eks per tek, z ca łà
po wa gà wy ko nu jà cych swo jà pra c´ na sto let nich
trend set te rek. 

3MAJ SIĘ!
„Po zdro” za miast po zdro wie nia, „na ra” za miast
na ra zie, w „po rzo” za miast w po rzàd ku, a na wet
zbit ki an giel skich wy ra zów – „cy” (see
you) – do zo ba cze nia, „n/p” (no pro blem) za -
miast – ˝a den pro blem, „ofc” (ofco ur se) za miast
oczy wi Êcie. Nie ka˝ dy po tra fi roz szy fro waç tak na -
pi sa ne wy ra zy i prze ka za ne in for ma cje, któ re w j´ -
zy ku pol skim za j´ ły by o wie le wi´ cej miej sca lub
ma jà in nà pi sow ni´. Wy ko rzy sty wa nie akro ni mów
oraz skra ca nie pi sow ni wy ra zów w epo ce SMSów
oraz ko mu ni ka to rów sie cio wych po dyk to wa ne jest
oszcz´d no Êcià cza su i pie ni´ dzy. Na po czàt ku

SMSy trak to wa no ja ko no woÊç, nad któ rà gło wi li
si´ lin gwi Êci i so cjo lo go wie. Dzi siaj sta ły si´ co -
dzien no Êcià i wy sy ła ne sà przez wszyst kich, za -
rów no mło dzie˝ jak i do ro słych. To kwe stia szyb -
ko Êci i prak tycz no Êci? Pew nie tak. J´ zyk do sto so -
wu je si´ do no we go me dium, sta je si´ bar dziej
skró to wy, nie któ re sy la by wy pa da jà cał ko wi cie,

in ne wy ra zy zmie nia jà swo jà pi -
sow ni´. Do te go stop nia, ˝e
w szko łach na uczy cie le za czy na jà

skar ̋ yç si´, ˝e roz tar gnie ni
ucznio wie pi szà „f” za miast „w”

i „3” za miast „trzy”, lub „oo” za miast „u”.
Zda niem wie lu po lo ni stów skra ca nie wy ra -

zów to kwe stia roz wo ju i bo gac twa j´ zy ko we -
go, a nie je go de struk cji. Dzi´ ki te mu mo˝ na le -

piej zro zu mieç naj now sze ten den cje j´ zy ko we.

UZA LEŻ NIE NI OD KO MÓR KI
W dzi siej szym Êwie cie ko mór ka dla mło dzie ̋ y
mi´ dzy 14 a 20 ro kiem ˝y cia jest oknem na Êwiat.

Prze cho wu je si´ w niej naj cen niej sze zdj´ cia,
SMSy, spo tka nia, mu zy k´ na ko lej ny dzieƒ itp. Nie
mo gà si´ bez niej obejÊç na wet dzie ci. Oko ło 2/3
uczniów szkół pod sta wo wych re gu lar nie ko rzy sta
z te le fo nów ko mór ko wych. Sprze da˝ te le fo nów ko -
mór ko wych w na szym kra ju wcià˝ sys te ma tycz nie
ro Ênie. 77% spo łe czeƒ stwa u˝y wa ko mó rek,
a w gru pie na sto lat ków a˝ 93%. Ci ostat ni nie u˝y -
wa jà ko mó rek tyl ko do dzwo nie nia lub wy sy ła nia
SMSów. Mło dzi pra gnà co raz bar dziej funk cjo nal -
nych mo de li, bo oprócz po chwa le nia si´ nià
przed ró wie Êni ka mi, ko mór ka jest dla nich praw -
dzi wym mul ti me dial nym na rz´ dziem: dzi´ ki nie my
sur fu jà po in ter ne cie, Êcià ga jà mu zy k´, ro bià zdj´ -
cia, fil my, słu cha jà ra dia i oglà da jà te le wi zj´.
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i apodyktycznego kochanka, który ani
myśli dzielić się swoją „narzeczoną”
z kimkolwiek. „Przerwane objęcia”
nasycone są dramatyzmem, czasem
aż przesadnie, lecz fani Almodovara
wiedzą, że reżyser uwielbia podobną

konwencję.
Kolejny raz
pokazuje nam, iż
człowiek jest
jedynie zabawką
w rękach losu. 
„Tańcząc
w ciemnościach”
to jeden
z najdziwniejszych
filmów w karierze
Larsa von Triera,
a jeśli ktoś zna
jego twórczość,

wie, iż nie ma w nim filmów nie
ocierających się o swoistą
„oryginalność”. Przede wszystkim jest
to musical, a samo słowo „musical”
kompletnie nie pasuje
do kontrowersyjnego reżysera.

Po drugie:
w głównej roli
możemy
zobaczyć
wzbudzającą
wielkie emocje
islandzką
artystkę – Björk.
Reżyser
i aktorka
mają ze
sobą wiele

wspólnego – albo się ich kocha
albo nienawidzi. 
Björk gra matkę, która pracuje
w fabryce i gromadzi fundusze

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
KINO

KSIÑ˚KI

rRUBRYKI

Za nami kolejna edycja festiwalu
Era Nowe Horyzonty, jak zwykle

ekipa Romana Gutka zadbała
o rozrywkę na najwyższym poziomie.
Nie każdy jednak, zwłaszcza że trwa
szczyt urlopowy, był w stanie wyrwać
się, aby spędzić kilka dni, oglądając
film po filmie w kinach festiwalowych.
Jeśli w tym roku nie daliśmy rady, nic
straconego, jest wiele wyśmienitych,
ambitnych filmów, które można
obejrzeć w domowym zaciszu. Kilka lat
temu głośno było o obrazie
pod tytułem „Dziecko”. Film braci
Dardenne zdobył Złotą Palmę
w Cannes w 2005 roku. To piękny
i przejmujący film o kontrowersyjnej
tematyce. Zaczyna się
dramatycznie – dwójka młodych
(a nawet bardzo młodych) ludzi
wychowuje wspólnie niemowlę,
jednak, jak się okazuje, ojciec nie
do końca potrafi odnaleźć się w roli
rodzica. Bez wiedzy partnerki znajduje

„nabywcę” na swojego potomka.
Za całkiem niezłą sumę zgadza się
sprzedać chłopczyka. Dziewczyna
na wieść o tym desperackim
i bezmyślnym kroku ląduje w szpitalu
i tu zaczyna się prawdziwa historia.

Bohater udaje się w podróż
w poszukiwaniu swego syna,
a zarazem swojej prawdziwej natury.
To w pewnym sensie opowieść
inicjacyjna, obserwujemy, jak chłopak
zmienia się i dojrzewa, budując więź

z odzyskanym dzieckiem.
Pedro Almodovar jest kochany
na całym świecie, a w Polsce
w szczególności. Jego najnowszy 

film „Przerwane objęcia” jest już
dostępny na dvd i oczywiście 
jest to lektura
obowiązkowa 
dla wszystkich fanów
hiszpańskiego
reżysera. W głównej
roli występuje
doskonała Penelope
Cruz. Historia, 
jak to zwykle
u Almodovara, 
jest osadzona
na kanwie
nieszczęśliwej

miłości, choć początkowo
wydaje się, iż związek ma
szanse powodzenia.
Młoda początkująca aktorka wikła się
w romans z reżyserem filmu, w którym
gra. Kobieta ma bogatego

Nie widzia∏eÊ,zobacz!

TEKST Joanna Lasek
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Największa niemiecka
produkcja od czasu

„Okrętu”. Ekranizacja powieści
Tomasza Manna, za którą
otrzymał literackiego Nobla.
Historia upadku kupieckiej
rodziny z Lubeki zgromadziła
za naszą zachodnią granicą
ponad milion widzów. Reż.:
Heinrich Breloer, wyst.: Armin
Mueller-Stahll, Iris Berben.

Marek Krajewski ma w naszym
kraju duże grono czytelników. Nic

w tym dziwnego. Polacy kochają
kryminały, a dawno nie było
na rodzimym rynku sensacji
pisarza tak dbającego
o szczegóły. Krajewski wkłada
w pisanie niesamowitą pracę,
i to widać. Detale topograficzne
i architektoniczne są podobno
zgodne z oryginałem w każdym
calu. Zachwyca też wiedza
bohaterów na temat antyku. Nic
w tym jednak dziwnego, wszak
Marek Krajewski jest
z wykształcenia filologiem

klasycznym i do niedawna był
pracownikiem naukowym tegoż
wydziału. Tym razem bohaterem
uczynił komisarza Popielskiego,
którego mogliśmy poznać już
w poprzedniej powieści zatytułowanej
„Głowa Minotaura”. Popielski jest
jeszcze brutalniejszy i bardziej zepsuty
od Mocka, choć to wydaje się
niemożliwe. Intryga jest naprawdę
przerażająca, nie jest to przyjemna
książka do czytania przed snem.
Warto jednak po nią sięgnąć, aby
upoić się soczystym językiem
i wspaniałymi opisami
przedwojennego Lwowa. 
Marek Krajewski: Erynie.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2010. 

Piotr Czerwiński zadebiutował
na rynku świetnym „Pokalaniem”.

Zadebiutował i wyjechał do Irlandii.
Emigracji jest też poświęcona jego

najnowsza powieść. 
Nie jest to książka
optymistyczna, ale jest
napisana kapitalnym
językiem i ma świeżą
i nowatorską fabułę.
Emigranci zarobkowi
pracujący w Irlandii są
w niej przedstawieni jako

PREMIERY
CZWARTY
STOPIEŃ

ludzie w większości przegrani,
nieudacznicy i wieczni marzyciele.
Marzenia to jedyna rzecz, która trzyma
ich przy życiu. Irlandczycy, mimo że
starają się być mili, traktują wszystkich
jednakowo oschle, z góry zakładając,
że jedyne, do czego nadają się
bohaterowie książki, to praca fizyczna.
Jeśli ktoś chce się wybić, nie ma na to
najmniejszych szans. „Przebiegum
życiae” nie jest jednak powieścią
oskarżycielską, to opowieść
o straconej szansie i życiu
złudzeniami. 
Piotr Czerwiński: Przebiegum życiae.
Wydawnictwo Świat Książki.
Warszawa 2009.

Bohaterkami „Piratek” są dwie
kobiety – Irlandka Ann Bonny

i Angielka Mary Read. To postaci
autentyczne, jedna z nich
podpowiedziała Danielowi Defoe, 
aby nazwał
jednego 
ze swoich
bohaterów
Piętaszkiem.
To nie do
wiary, lecz
Ann i Mary
zaciągnęły
się na statek
piracki
w przebraniu
mężczyzn i przeżywały przygodę
za przygodą, mimo że życie na statku
w osiemnastym wieku wcale nie było
proste. Książka jest napisana
soczystym językiem, roi się w niej
od barwnych postaci – nikczemników,
handlarzy niewolników, intrygantów,
zdrajców, ludzi o podwójnej
moralności. Realia epoki są oddane
drobiazgowo, a zarazem z humorem. 
Zoé Valdés: Piratki z Karaibów.
Wydawnictwo Noir sur Blanc.
Warszawa 2010. 

Nowy przerażający horror
rozgrywający się na Alasce.

W głównej roli występuje dawno
niewidziana Millla Jovovich. Gra
panią psycholog, która

przypadkiem wpada na trop
tajemniczych zniknięć. Wydaje
się, iż w znikanie ludzi
zaangażowane są istoty
pozaziemskie. Reż.: Olatunde
Osunsanmi, wyst.: Milla Jovovich.

BUDDEN-
BROKOWIE

Sensacja
na bazie klasyki
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GRUPA LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
NOWOŚCI

rRUBRYKI TEKST Joanna Lasek

Co jest grane
W lipcu miała miejsce premiera

nowej gry
przygodowej – „Dracula 3”. Akcja
toczy się pomiędzy wojnami
światowymi w Transylwanii. Jej
głównym bohaterem jest duchowny
Arno Moriani, którego zadaniem
jest wyszukiwanie „haków”
na osoby mające być
kanonizowanymi. Tym razem ma
zbadać sprawę mieszkanki
Transylwanii, której ciało pokrywają
rany podobne do stygmatów. Jak
można się domyślić, w Transylwanii
nic nie jest oczywiste. Producent
obiecuje żwawe zwroty akcji,
inteligentne zagadki i dobrą
rozrywkę. Gra kosztuje około 60 zł. 

Smary
ochronne
Lato w pełni, nie zapominajmy

więc o bardzo ważnej rzeczy,
jaką się jest ochrona
przed słońcem. Laboratorium
Eris przygotowało kilka nowych
produktów z aptecznej serii
Pharmaceris. W skład zestawu
wchodzą: nawilżający krem
ochronny do twarzy (faktor – 30),
hydrolipidowy łagodzący krem
do twarzy (faktor – 50),
nawilżająca emulsja ochronna
do opalania (faktor – 30)
i hydrolipidowy łagodzący
balsam po opalaniu. Miłego
plażowania!

Nowy dla
młodych
Nokia zaprezentowała nowy

telefon przeznaczony głównie
dla młodych użytkowników. Model
X5 z klawiaturą QWERTY i
kwadratową rozsuwaną obudową
umożliwia łatwe i szybkie
przesyłanie wiadomości, stałą
obecność w serwisach
społecznościowych, korzystanie z
gier i słuchanie ulubionej muzyki.
Do interesujących stron użytkownik
może wejść prosto z ekranu
głównego. Gry i aplikację można
pobierać z dowolnym momencie z
Ovi Sklepu. Funkcja
„Niespodzianka” rzeczywiście jest
zaskakująca – podczas słuchania
muzyki można zakręcić telefonem,
wtedy ten losowo wybierze dla
użytkownika utwór. 
Urządzenie będzie dostępne na
rynku w trzecim kwartale roku. 



F irma Nordweco wprowadziła
na polski rynek bardzo

ciekawe rozwiązanie biznesowe
i edukacyjne – interaktywne pióro
Inote. Jest to przenośne
urządzenie rozpoznające
i zapamiętujące odręczne pismo
użytkownika. Zestaw ten jest
przeznaczony głównie dla
projektantów, nauczycieli,
pracowników naukowych,
koordynatorów projektów.
Interaktywne pióro posiada
funkcję tabletu graficznego, aby
mogło zapamiętać odręczne
pismo, wystarczy zamocować
Inote do kartki papieru i notować.
Aby potwierdzić zapis
na ekranie LCD, wystarczy
nacisnąć jeden przycisk,
podłączyć pióro do komputera
i już posiadamy cyfrową wersję
tekstu. Wewnętrzna pamięć
mieści 100 stron. Cena pióra to
około 400 zł.

Notebook
w kopercie
HPpoinformowało o nawiązaniu współpracy

z wytwórnią Warner Bros Pictures. Ma
ona na celu połączenie mody i techniki, które
mogą się wzajemnie uzupełniać. Nowa wiosenna
kolekcja produktów zbiegła się w czasie
z premierą „Seksu w wielkim mieście 2”. Dzięki
współpracy z autorami serialu, HP zaczyna się
inspirować trendami, nie tylko walorami
użytkowymi. Zgodnie z nową filozofią, nowy
notebook HP Mini Vivienne Tam został
zaprezentowany na wybiegu. nazwany „pierwszą
cyfrową kopertówką”. W nowej reklamie wystąpiła
(a jakże!) Sarah Jessica Parker. Najmniejszy
model notebooka waży zaledwie 1,22 kg i ma
niecałe 3 cm grubości, zmieści się więc bez trudu
w damskiej torebce. Ma wbudowaną kamerę
internetową, dzięki oprogramowaniu HP Quick
Web, pozwala wysłać w kilka sekund wiadomość,
posłuchać muzyki, przeglądać Internet lub
rozpocząć czat. 

G´sie pióro
XXI wieku

Wokresie wakacyjnym firma
Sanyo zrobiła swym klientom

miłą niespodziankę. Nowa kamera
Sanyo Xacti DMX-CA 100 idealnie
nadaje się do rejestrowania
wakacji nad morzem.
Kamera została
nazwana przez
producentów
podwodną, gdyż 
można nią nagrywać
przez godzinę
na głębokości do trzech 
metrów. Kamera nagrywa filmy
w rozdzielczości 1080p w formacie
H. 264. Posiada osobne przyciski
do nagrywania filmów i robienia
zdjęć. DMX-CA 100 nie ma
natomiast wewnętrznej pamięci,

materiał rejestruje się na kartach
pamięci SDXC. Kamera jest
dostępna w trzech kolorach: żółtym,
różowym i czarnym.

Mała lubi pływać
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 ACTUAL 77KM 5D 36.967 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 5D 42.917 1248 55 170 4,5 119 5

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 ACTIVE 65KM 3D 36.542 1242 48 155 5,7 135 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 41.642 1368 57 165 5,9 139 5
1.4 M-Air Turbo16v ENERGY 135KM 3D 53.117 1368 99 210 5,6 129 5
1.2 ACTIVE 65KM 5D 37.817 1242 48 155 5,7 135 5
1.4 ACTIVE 77KM 5D 38.667 1368 57 165 5,9 139 5
1.4 ACTIVE DUALOGIC 75KM 5D 42.917 1368 55  165 5,4 124 5
1.3 M-Jet 16v ACTIVE 75KM 5D 44.617 1248 55 165 4,5 119 5
1.4 DYNAMIC 77KM 5D 42.917 1368 57 165 5,9 139 5
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 75KM 5D 47.167 1368 55  165 5,4 124 5
1.4 M-Air 16v DYNAMIC 105KM 5D 48.867 1368 77 185 5,7 134 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 90KM 5D 50.567 1248 66 175 4,5 119 5
1.3 M-Jet 16v DYN. DUALOGIC90KM 5D 54.817 1248 66 175 4,4 115 5
1.4 M-Air 16v EMOTION 105KM 5D 53.117 1368 77 185 5,7 134 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 POP 69KM 36.125 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16v POP Z DPF 75KM 42.925 1248 55 165 4,2 110 4
1.2 SPORT 69KM 42.925 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16v SPORTZ DPF 75KM 49.725 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16v SPORT 100KM 49.725 1368 74 182 6,3 149 4
1.2 LOUNGE 69KM 42.925 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16v LOUNGE  Z DPF 75KM 49.725 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 49.725 1368 74 182 6,3 149 4
1.3 M-Jet 16v Z DPF BY DIESEL 75KM 57.800 1248 55 165 4,2 110 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 POP 69KM 46.325 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16v POP Z DPF 75KM 53.125 1248 55 165 4,2 110 4
1.2 LOUNGE 69KM 52.275 1242 51 160 5,1 119 4
1.4 16V LOUNGE 100KM 59.075 1368 74 182 6,3 149 4
1.3 M-Jet16v LOUNGE  S&S DPF 95KM 61.625 1248 74 180 3,9 104 4

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 39.942 1360 54 155 6,6 155 5 
1.3 M-Jet 16v AC TI VE 75KM 45.892 1248 55 155 4,4 115 5 
1.4 DYNAMIC 73KM 45.042 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 75KM 50.992 1248 55 155 4,4 115 5 
1.3 M-Jet 16v TREKKING 75KM 53.542 1248 55 155 4,4 115 5 

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL ECO 54KM 28.042 1108 40 150 5,0 119 4/5
1.1 ACTIVE ECO 54KM 30.592 1108 40 150 5,0 119 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM 33.992 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.842 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 39.092 1248 51 160 4,3 114 4/5
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RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16V ACTIVE 95KM 48.442 1368 70 - 7,2 166 5
1.3 MJT II 16V ACTIVE 90KM 54.392 1248 66 - 4,9 129 5
1.6 MJT 16V ACTIVE 105KM 58.642 1598 77 - 5,2 138 5
1.4 16V DYNAMIC 95KM 52.692 1368 70 - 7,2 166 5
1.3 MJT II 16V DYNAMIC 90KM 58.642 1248 66 - 4,9 129 5
1.6 MJT 16V DYNAMIC 105KM 62.892 1598 77 - 5,2 138 5
1.4 16V EMOTION 95KM 56.517 1368 70 - 7,2 166 5
1.6 MJT 16V EMOTION 105KM 66.717 1598 77 - 5,2 138 5
2.0 MJT 16V EMOTION 135KM 71.817 1956 99 - 5,7 150 5

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

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblòWYMIARY 

475/177/160
BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v DY NA MIC 140KM 75.642 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet BEZ DPF DY NA MIC 120KM 82.442 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF DY NA MIC 150KM 89.242 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF EMO TION 150KM 93.492 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION AUT.150KM 99.442 1910 110 205 6,9 181 5

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 AC TI VE 77KM 38.667 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v AC TI VE 120KM 46.742 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 DYNAMIC 77KM 43.767 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM 49.292 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 90KM 50.992 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC 105KM** 53.542 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM 53.542 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v EMOTION 105KM** 57.792 1598 77 190 5,0 131 5

RA BAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v AC TI VE 90KM 44.192 1368 66 179 6,3 146 5
1.6 M-Jet 16v AC TI VE 105KM 52.692 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v DY NA MIC 90KM 47.592 1368 66 179 6,3 146 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM** 50.992 1368 88 197 6,3 149 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 56.092 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC Z DPF 120KM 57.792 1598 88 195 4,8 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF DYN.DUAL.120KM 62.042 1598 88 195 4,6 125 5
2.0 M-Jet 16v EMOTION 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
2.0 M-Jet 16v SPORT 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
1.9 M-Jet ESTIVA BLUE&ME 120KM** 56.942 1910 88 194 5,3 139 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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

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

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16vDYNAMIC 4X4 120KM 54.817 1586 88 170 7,1 164 5
2.0 M-Jet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 65.017 1956 99 180 6,6 170 5
1.6 16vEMOTION 4X4120KM 59.067 1586 88 170 7,1 164 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 69.267 1956 99 180 6,6 170 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici



RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 109.565 1750 147 235 8,2 192 2
2.0 JTDM170KM 111.265 1956 125 218 5,4 142 2
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC 139.315 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 159.715 3195 191 244 12,1 288 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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WYMIARY 
441/183/134

BAGAŻNIK
300 LITRÓWBrera

WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 82.365 1796 103 208 7,6 179 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 94.265 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 89.165 1910 110 212 5,7 150 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 93.415 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 115.515 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.165 2387 147 225 7,9 208 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.065 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 95.965 1910 110 212 5,7 150 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.615 1910 110 209 6,8 180 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 100.215 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 122.315 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 129.965 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.215 3195 191 244 12,1 286 5

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

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.465 1796 103 206 7,8 183 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 99.365 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 94.265 1910 110 210 5,8 153 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 98.515 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 120.615 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.265 2387 147 223 8,0 210 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.165 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 101.065 1910 110 210 5,8 153 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.715 1910 110 207 6,9 182 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 105.315 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 127.415 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 135.065 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.315 3195 191 242 12,2 288 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 M-Air 16v 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 77 187 5,7 134 4
1.4 TB M-Air 16v 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 99 207 5,6 129 4 
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 62.815 1368 114 215 6,5 153 4
1.3 M-Jet 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 70 180 4,3 112 4 
1.6 M-Jet 120KM DISTINCTIVE 63.665 1598 88 198 4,8 126 4 
1.4 TB M-Air 16v 170KM QUADR. VERDE 70.465 1368 125 219 6,0 139 4

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 104.465 1750 147 235 8,1 189 2+2
2.0 JTDM170KM 106.165 1956 125 218 5,4 142 2+2
2.4 JTDM20v210KM 127.415 2387 154 231 7,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 134.215 2387 147 225 7,9 208 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4 147.815 3195 191 244 11,4 270 2+2

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 65.365 1368 88 195 6,4 149 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE 70.465 1368 125 218 5,8 134 5
1.6 TB JTDM-216v 105KM DISTINCTIVE 73.865 1598 77 185 4,4 114 5
2.0 TB JTDM-216v 170KM DISTINCTIVE 80.665 1956 125 218 4,7 124 5
1750 TBI16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.015 1742 173 242 7,6 177 5
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WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v ORO 77KM 42.415 1368 57 167 5,5 130 4
1.4 16v ORO 95KM 44.965 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v ORO 75KM 48.365 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v PLATINO 95KM 48.875 1368 70 175 6,6 155 4 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 T-Jet 16v ORO 150KM 72.242 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 T-Jet 16v SPORTRONIC ORO 200KM 90.092 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 M-Jet 16v ORO 120KM 74.792 1598 88 194 4,9 130 5 
1.6 M-Jet16v SELELECTRONICORO 120KM 78.192 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 M-Jet 16V ORO 165KM 84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 Twinturbo 16V M-JET ORO 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 T-Jet 16V PLATINO 150KM 80.742 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 T-JET 16V SPORTRONIC  PLAT. 200KM 98.592 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 M-Jet 16V PLATINO 120KM 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 M-Jet16V SELECTRONIC PLAT. 120KM 86.692 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 M-Jet 16V PLATINO 165KM 92.642 1956 121 214 5,3 139 5 
1.9 Twinturbo 16V M-Jet PLAT. 190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5
1.8 T-Jet 16V SPORTRONIC EXECUTIVE 200KM 105.392 1742 147 230 7,8 185 5 
1.9 Twinturbo 16V M-Jet EXECUTIVE 190KM 105.392 1910 139 222 5,7 149 5

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

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v START&STOP ORO 95KM 51.765 1368 70 175 6,0 140 5
1.3 M-Jet 16v START&STOP ORO 90KM 59.415 1248 68 173 4,3 114 5
1.4 16v START&STOP PLATINO 95KM 57.715 1368 70 175 6,0 140 5

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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DODGE CALIBER
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

SE 2.0L 5M 1998 156/115 198 7,4 176 2010 2010 15% od 66.190,00

* cena pracownicza dotyczy konkretnego samochodu łącznie z wyposażeniem dodatkowym i uwzględnia łączny rabat z tytułu roku produkcji oraz promocji pracowniczej.

Oferta ważna na dzień 29.07.2010. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny. Samochody są dostępne u dowolnego dealera Chrysler Jeep Dodge. 
Wszelkie informacje na temat dostępności, kompletacji samochodów można otrzymać u pani Elżbiety Prokopiuk, tel.: 22 312 76 25; e-mail: elzbieta.prokopiuk@chrysler.pl

DODGE JOURNEY
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

RT 2.0 CRD 6A 1968 140/103 182 7,0 186 2009, 2010 2009 do 24% od 113.235,84

CHRYSLER 300 C
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

300 C 3.0 CRD 2987 218/160 230 8,1 215 2009, 2010 2009 34% od 146.162,26

CHRYSLER 300 C TOURING
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

300 C 3.0 CRD TOURING 2987 218/160 2010 2009 27% 162.745,81

JEEP GRAND CHEROKEE
WERSJA POJEMNOŚĆ MOC MAKS. PRĘDKOŚĆ ZUŻYCIE PAL. W CYKLU CO2 ROK ROK RABAT CENA  PRACOWNICZA

SKOKOWA (cm3) (KM/kW) MAKS. (km/h) MIESZ. (l/100 km) (g/km) MODELOWY PRODUKCJI BRUTTO PLN*

LTD 3.0 CRD V6 A5 2987 218/160 200 10,2 270 2010 2009 28% 177.091,11

WYMIARY (dł./szer./wys. - cm)
441/179/153

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
296

SKRZYNIA BIEGÓW
MANUALNA

WYMIARY (dł./szer./wys. - cm)
489/188/169

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
784 wer. 5-m./167 7-m.

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

WYMIARY  (dł./szer./wys. - cm)
502/188/148

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
504

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

WYMIARY  (dł./szer./wys. - cm)
458/186/177

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
389

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

WYMIARY  (dł./szer./wys. - cm)
475/187/179

POJEMNOŚĆ BAG. (l)
978

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA

Oferta pracownicza samochodów grupy Chrysler dotyczy ograniczonej liczby modeli z roku produkcji 2009 i 2010, a także różnego
wyposażenia, dlatego w wykazie poniżej nie podajemy konkretnej ceny danej wersji, ale „przedział cenowy od…” i „rabat pracowniczy do…”
określony dla danego modelu. 
Pracownicy zainteresowani zakupem proszeni są o kontakt z panią Elżbietą Prokopiuk z grupy Chrysler (telefon u dołu strony).

CENNIK SAMOCHODÓW GRUPY CHRYSLER 



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

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Tadeusz Âwierczek

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

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja cz Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz Êciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci ˝arowych

administracja ksi gowa, 
personalna i p∏ace

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074990, Fax (0-22) 6074879
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 31 lipca 2010 r.

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

8. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

9. Plastic Components and Modules Poland SA

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

11. Comau Poland Sp. z o.o. 

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

13. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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

2. Fiat Bank Polska SA 

3. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

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

Joint Ventures
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