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AKTUALNOŚCI
LANCIA

Także w tym roku głównym sponsorem 68.
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Wenecji, będącego obecnie częścią Biennale
w Wenecji, była Lancia. Marka przekazała do
dyspozycji organizatorów modele Thema, które
towarzyszyły celebrytom na czerwonym dywanie
w pałacu festiwalowym oraz w drodze do Lido di
Venezia. I nie tylko. Czwarty rok z rzędu na tarasie
Hotelu Excelsior marka urządziła także Lancia Café
– miejsce spotkań światowej sławy aktorów,
reżyserów, producentów i dziennikarzy, którzy
codziennie „okupowali” wszystkie miejsca. Tutaj
także pojawiały się gwiazdy światowego kina.

Spacer po czerwonym dywanie



Na stronie obok: George Clooney wysiadający z Lancii

Thema przed otwarciem festiwalu. Aktor prezentował

w Wenecji wyreżyserowany przez siebie film 

„Idy marcowe”, do którego napisał także scenariusz. 

Powyżej: aktorka i producentka Maria Grazia Cucinotta

goszcząca w Lancii Café. U góry: królowa muzyki pop

Madonna, która prezentowała w Wenecji wyreżyserowany

przez siebie film „W. E.” (historię Wallis Simpson

i Edward VIII), oraz aktorka angielska Kate Winslet

bohaterka filmu „Rzeź” Romana Polańskiego. 

Obok: pociągająca: Monica Bellucci, która gra 

w filmie francuskim „Un été brulant”.



Powiał wiatr odnowy. Na ostatnim Salonie
samochodowym we Frankfurcie poza Pandą,
Fiat Spa zaprezentował jeszcze inne modele,
które zapowiadają ofertę handlową na 2012
rok. W salonach sprzedaży już można zobaczyć
dwie nowe Lancie, Qubo Trekking oraz Fiata
Freemont z napędem na cztery koła.

Stefania
Castano

Samochody
nadchodzącego sezonu
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SAMOCHÓD



tech no lo gii, osią ga re kor do wy
wy nik emi sji CO2 (90 g/km).
Spo śród wie lu no wo ści Fia ta 
na uwa gę za słu gu je tak że 
Fre emont AWD, czy li wer sja
z na pę dem na czte ry ko ła (All
Whe el Dri ve), bę dą ca uzu peł nie -
niem obec ne go już na ryn ku
mo de lu z na pę dem na przed nie
ko ła. Moż na bę dzie ku pić ten
sa mo chód w dwóch wer sjach
sil ni ko wych, z tur bo die slem
2.0 litra i mo cy 170 ko ni oraz
z ben zy no wym sil ni kiem 3.6 litra
Pen ta star o mo cy 280 ko ni.
Oby dwa ze spo ły na pę do we
współ pra cu ją z au to ma tycz ną
sze ścio bie go wą skrzy nią Chry -
sle ra. Na pęd cał ko wi ty na czte -
ry ko ła na le ży do ty pu „on 
de mand”, czy li na ży cze nie, 
po nie waż prze ka zu je mo ment
na pę du na tyl ne ko ła, kie dy
czuj ni ki wska żą, że ko ła przed -
nie się śli zga ją. W ten spo sób
oszczę dza się pa li wo. Pre mie ro -
wy Fre emont AWD do stęp ny
bę dzie w no wej ga mie wy po sa -
że nia All In c lu ded. 
Wśród in nych je sien nych pre -
mier war to wy mie nić jesz cze
Qu bo Trek king z przy ciem nia ny -
mi re flek to ra mi, dwu ko lo ro wy mi
li stwa mi bocz ny mi, nad wo ziem
w ko lo rze po ma rań czo wym me -
ta licz nym, ta pi cer ką black -oran -

ge oraz sys te mem kon tro li trak -
cji Trac tion+, któ ra zwięk sza
przy czep ność po jaz du na śli -
skich na wierzch niach. In dy wi du -
al ny wy gląd moż na nadać po -
jaz do wi za po mo cą ze sta wu 
Ni tro, skła da ją ce go się z na kle -
jek, oksy do wa nych ob rę czy ze
sto pu o śred ni cy 15'', re lin gów
da cho wych oraz za my ka ne go

bok su do mon to wa nia na da -
chu. Pod ma ską znaj du je się sil -
nik 1.3 Mul ti jet w dwóch wer -
sjach mo cy: 75 i 95 KM.
Mar ka po dą ża za no wym tren -
dem, któ ry ma na ce lu ofe ro wa -
nie sa mo cho du „pod klien ta”,
dla te go w ofer cie przy go to wa ła
no wy pa kiet wy po sa że nia Pack
by Abarth, któ ry pod kre ślać ma
spor to wy cha rak ter Fia ta 500
Twi nA ir. W ze sta wie znaj dzie my
ob rę cze ze sto pu o śred ni cy 16"
To tal Black z na kład ka mi na pia -
sty kół z lo go Abarth, bocz ne
far tu chy, spo iler z ty łu oraz raj -
do we mo ty wy gra ficz ne na po -
kry wie ko mo ry sil ni ka. Na ży cze -
nie klien ta moż na bę dzie wy brać
nad wo zie w ko lo rach Ros so
Sfron ta to i Ne ro Pro vo ca to re.

Wraz z no wą Pan dą na
po cząt ku przy szłe go
ro ku po ja wi się na ryn -

ku ko lej ny pro dukt Fia ta – Pun to
w wer sji Mo del Year 2012. Ten
zna ny kom pak to wy sa mo chód
prze szedł spo ry re sty ling nie tyl -
ko wy glą du, ale tak że ga my ko -
lo ry stycz nej wnę trza i ta pi cer ki
oraz roz wią zań tech nicz nych.
W mo de lu za de biu tu je dwu cy lin -
dro wy sil nik Twi nA ir Tur bo, któ ry
zdo był ty tuł „In ter na tio nal En gi ne
of the Year 2011”. Ta eko lo gicz -
na jed nost ka (emi sja CO2 na po -
zio mie 98 g/km) za pew ni tak że
du żą przy jem ność jaz dy dzię ki
osią ga nej mo cy rów nej 85 KM
przy 5.500 ob r./min i 145 Nm
mo men tu ob ro to we go przy
2.000 ob ro tach. Pun to w wer sji
Twi nA ir Tur bo ofe ro wa ne bę dą
ze spe cjal nym wy po sa że niem
z no wym ko lo rem nad wo zia Ver -
de Li me i czar nym błysz czą cym
da chem. Po za tą wer sją, Pun to
do stęp ne bę dzie jesz cze z trze -
ma in ny mi po zio ma mi wy po sa -
że nia: Pop, Easy, Lo un ge i no -
wym sil ni kiem, na stęp cą 1.3 16V
Mul ti jet o mo cy 85 ko ni, któ ry
dzię ki za sto so wa niu no wych

Punto
w wersji 
na rok 2012
TwinAir
Turbo. 
Po lewej
Freemont
z napędem
na cztery
koła
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nowych Lancii
Premiera

Sportowa klasa
Na przyjście Alfy Romeo 4C,
dwuosobowego samochodu
z centralnie umieszczonym silnikiem
i napędem na tylne koła trzeba będzie
jeszcze poczekać rok. Tymczasem we
Frankfurcie, sportowe coupé pojawiło
się w niecodziennej wersji
kolorystycznej nadwozia: matowy
popiel metaliczny. 
Już wkrótce na rynku pojawi się za to
Alfa Mito TwinAir turbo o mocy 85 koni.
W przyszłości to kompaktowe sportowe
auto dostępne będzie także z silnikiem
1.3 JTDM o mocy 85 koni z systemem
Start&Stop w standardzie. Kilka
nowości technicznych oferowanych
będzie także w wersji Quadrifoglio
Verde, na przykład: aktywne
zawieszenia, Alfa Active Suspension.
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Od paź dzier ni ka no we
Lan cie po ja wią się we
wszyst kich sa lo nach sa -

mo cho do wych w Eu ro pie. 
Mo wa o mo de lach The ma i Voy -
ager, któ re po wsta ły przy współ -
pra cy wło skiej mar ki z Chry sle -
rem. Fla go wy po jazd Lan cii do -
stęp ny bę dzie w trzech wer sjach
wy po sa że nia – Gold, Pla ti num
i Exe cu ti ve, z trze ma róż ny mi sil -
ni ka mi: ben zy no wym 3.6 o mo -

cy 286 ko ni z au to ma tycz ną 8
stop nio wą skrzy nią bie gów i die -
slem 3.0 6V o mo cy 190 lub 239
ko ni z au to ma tycz ną pię cio stop -
nio wą skrzy nią bie gów. Na to -
miast MPV, na stęp ca Phe dry, na
ra zie po ja wi się tyl ko z jed ną
wer sją wy po sa że nia – Gold
i dwo ma wa rian ta mi sil ni ko wy mi:
ben zy no wym 3.6 6V o mo -
cy 287 ko ni z au to ma tycz ną

sze ścio stop nio wą skrzy nią bie -
gów i die slem 2.8 V6 o mo -
cy 163 ko ni. Lan cia Fla via bę dzie
pro du ko wa na tyl ko w wer sji Ca -
brio, ja ko na stęp ca Chry sle -
ra 200. Wy po sa żo na bę dzie
w czte ro cy lin dro wy sil nik ben zy -
no wy o po jem no ści 2.4 li tra
i mo cy 175 ko ni oraz w au to ma -
tycz ną sze ścio stop nio wą skrzy -
nią bie gów.

Trzy perełki Abartha

W pierwszym kwartale 2012 roku pojawi się na
rynku włoskim nowa wersja SRT8 Grand
Cherokee. Jego nowy silnik V8 HEMI
o pojemności 6.4 litra i mocy 470 koni i 630 Nm
momentu obrotowego sprawia, że jest to
najsilniejszy i najszybszy pojazd w swojej klasie.

„Ostry” Jeep

Po ogromnym sukcesie modelu Abarth 695 Tributo Ferrari,
we Frankfurcie marka przedstawiła trzy inne 
wyjątkowe modele: 500 Cabrio Italia (na zdjęciu obok), 
Punto Super Sport i nowego Abartha 695 Competizione.

9
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Oto no wy Fer ra ri 485 Spi -
der, pierw sza ma ła li mu -
zy na z cen tral nie umiesz -

czo nym sil ni kiem i skła da nym
sztyw nym da chem. Ten ostat ni
zo stał wy ko na ny w ca ło ści z alu -
mi nium i co waż ne – moż na go
bez pro ble mów zło żyć. To no wy
pa tent Staj ni spod zna ku wierz -
ga ją ce go ko ni ka zwa ny „Hard
top”. No wy dach Fer ra ri ma
o wie le wię cej za let niż kla sycz ny
z ma te ria łu: wa ży 25 kg mniej,

sztywnych dachów
Nadszedł czas

Kubang, SUV Maserati
Wszyscy z niecierpliwością czekają już na Kubanga, pierwszego SUVa marki
Maserati, który miał swoją premierę na salonie samochodowym we
Frankfurcie. Jego sylwetka wyraża siłę (design powstał w Centro Stile
Maserati w zespole kierowanym przez Lorenzo Ramaciotti). Nowy sportowy
i użytkowy model z wyższej półki jest owocem współpracy z Jeepem, ale jego
części mechaniczne wytwarzane są w zakładach w Modenie. Pod maską
silnika kryje się ośmiocylindrowa jednostka napędowa w układzie V
o pojemności 4.7 litra, zaprojektowana przez Paolo Martinelliego i wykonana
w zakładach Ferrari w Maranello. Układ napędowy to automatyczna
ośmiostopniowa skrzynia biegów. Kubang łączy wszechstronność zastosowań
SUVa z napędem na cztery koła ze sportowym duchem walki oraz osiągami
i luksusem typowymi dla marki Maserati. Co ciekawe, nazwa, zgodnie
z tradycją marki, pochodzi od silnego wiatru wiejącego na wyspie Jawa. 

otwie ra się i za my ka w cią gu za -
le d wie 14 se kund. Dach cho wa
się tuż przed ko mo rą sil ni ka, za -
cho wu jąc w ten spo sób do sko -
na łe wła ści wo ści ae ro dy na micz -
ne po jaz du, któ re wpły wa ją tak -
że na je go wy so kie osią gi. Za
fo te la mi zo sta je jesz cze tro chę
miej sca na ba gaż. Wy so kość
przed niej szy by, chro nią cej przed
wia trem, moż na re gu lo wać elek -
tro nicz nie. Roz kła da ona prą dy
po wie trza we wnątrz ka bi ny na

ty le do brze, że w cza sie jaz dy
moż na swo bod nie roz ma wiać
przy pręd ko ści po nad 200km/h. 
No wy Spi der jest na pę dza ny sil -
ni kiem V8 z bez po śred nim wtry -
skiem pa li wa o po j. 4499 cm3

i mo cy 570 ko ni, któ ry zdo był ty -
tuł „International Engine of the
Year 2011”. Układ na pę do wy
skła da się ze skrzy ni bie gów F1
z po dwój nym sprzę głem i 7 bie -
ga mi zmie nia ny mi za po mo cą
ło pa tek przy kie row ni cy.
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Dłuż sza, szer sza i bar dziej
prze stron na, ale ma tak
sa mo za wa diac ki jak kie -

dyś wy gląd. W cią gu 31 lat pod -
bi ła ser ca po nad 6,5 mi lio na
klien tów. Dzi siaj przed sta wia my
no wą Pan dę trze ciej ge ne ra cji,
je den z naj bar dziej po pu lar nych
miej skich sa mo cho dów.
Już od dnia swo jej pre mie ry
w 1980 ro ku Pan da za ska ki wa -
ła klien tów, bo ofe ro wa ła spryt -
ne w swej pro sto cie roz wią -
za nia, do sto so wa ne do
co dzien nych po trzeb

użyt kow ni ków jeż dżą cych głów -
nie po mie ście. Dzi siaj przy szedł
czas na ko lej ny skok ja ko ścio wy
pod wzglę dem kom for tu, tech -
no lo gii oraz bez pie czeń stwa.
No wa Pan da na dal po zo sta je
sa mo cho dem kom pak to wym
o 365 cm dłu go ści, 164 cm sze -
ro ko ści i 155 cm wy so ko ści. Ale
to wła śnie róż ni ca kil ku cen ty -
me trów wy so ko ści w sto sun ku

do po przed niej wer sji po zwa la
na wy god ne po dró żo wa nie pię -
ciu oso bom, na lep szy stan dard
bez pie czeń stwa oraz po pra wę
or ga ni za cji prze strze ni we wnątrz
po jaz du i w ba gaż ni ku. Sto sun -
ko wo nie wiel kie roz mia ry nad -
wo zia w po łą cze niu z du żą prze -
stron no ścią wnę trza są nie zwy -
kle cen ną ce chą w przy pad ku
sa mo cho du miej skie go. Ale no -

Fiat Pandaakt III
Panda cieszy się nieustającym powodzeniem od
ponad 30 lat, a mimo to nadal chce zaskakiwać.
Najnowszy model jest bardziej przestronny,
praktyczny w użyciu, wygodny i zwrotny.

Stefania
Castano

PRODUKT
SAMOCHÓD



It’s Panda time
W oczekiwaniu na premierę Pandy w sieci
uruchomiono platformę cyfrową, która będzie
towarzyszyła wprowadzeniu modelu na rynek
i rozpoczęciu jego sprzedaży. Na stronie
www.fiatpandatime.com spotykają się
zainteresowani modelem, który od trzydziestu lat
opiera się tendencjom mody. Na stronie internetowej
znajdują się dwa blogi, jeden w formie magazynu
poświecony wydarzeniom związanym z Pandą,
a drugi przybrał formę dziennika miłośników modelu
– oba prowadzone są przez międzynarodową
redakcję, która zachęca do dyskusji zgodnie
z mottem strony: „It’s time to be Panda”.

wą Pan dą  moż na swo bod nie
po dró żo wać też na dłuż szych
tra sach. Kom fort ten za pew nia
m. in. sil nik Twi nA ir,  awan gar do -
wy ze spół na pę do wy o wy so -
kich osią gach i ni skim zu ży ciu
pa li wa oraz emi sji spa lin. Czy
moż na jesz cze cze goś ocze ki -
wać od te go su per kom pak to -
we go au ta?

BAR DZIEJ OPŁY WO -
WE KSZTAŁ TY
Nad wo zie no we go ci ty car wy -
twa rza ne jest w za kła dach
w Po mi glia no D’Ar co, któ re
w ostat nim cza sie zo sta ły cał ko -
wi cie zmo der ni zo wa ne, by za -
gwa ran to wać wy so ką ja kość
pro ce su pro duk cyj ne go. Kształt
nad wo zia jest ewo lu cją po -
przed nie go mo de lu. Ale ma bar -
dziej opły wo we, mięk kie li nie.
Ba gaż nik zo stał nie znacz nie wy -
brzu szo ny, a świa tła tyl ne za -
okrą glo ne. We wszyst kich mo -
de lach za mon to wa no też dzien -
ne świa tła.

WSZECH STRON NE
WNĘ TRZA
Funk cjo nal ność by ła za wsze
naj sil niej szą stro ną Pan dy,
a mo del trze ciej ge ne ra cji
nie jest wy jąt kiem od tej
re gu ły. Na przy kład

prze su wa na i dzie lo na tyl na ka -
na pa, skła da ne opar cie fo te la
pa sa że ra two rzą ce po zło że niu
ma ły sto lik. Spo ro schow ków,
któ re po zwa la ją er go no micz nie
wy ko rzy sta ć prze strze ń. Wra ca
też do łask de ska roz dziel cza
z kie szon ką, wy stę pu ją ca
w Pan  dzie pierw szej ge ne ra cji.

AU TO NIE TYL KO
MIEJ SKIE
Pan da jest nie tyl ko prak tycz na
i nie za wod na, ale tak że przy jem -
nie się ją pro wa dzi, za rów no po
uli cach miast, jak i na szo sach.
To za słu ga przede wszyst kim
ga my dy na micz nych i eko lo gicz -
nych sil ni ków. Na po cząt ku
Pan da star tu je z dwu cy lin dro wy -
mi sil ni ka mi Twi nA ir Tur bo o mo -
cy 85 ko ni oraz cał ko wi cie 
no wym Twi nA irem 65, (oba
z sys te mem Start&Stop w stan -
dar dzie), a tak że czte ro cy lin dro -
wym sil ni kiem ben zy no wym
1.2 Fi re o mo cy 69 ko ni i tur bo -
die slem 1.3 Mul ti jet II o mo cy
75 ko ni mechanicznych, też
z sys te mem Start&Stop.
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Marek
Szafrański.

Foto:
Ireneusz

Kaźmierczak

PRODUKT
FIAT DUCATO

Dzieńużytkowego Fiata

Fiat Du ca to zdo by wa mię -
dzy na ro do we uzna nie i du -
żą po pu lar ność na ryn ku

od 30 lat. Sa mo chód zna lazł po -
nad 2,2 mi lio na na byw ców. Du -
ca to ze swy mi moż li wo ścia mi
za ła dun ko wy mi – po jem ność
prze strze ni ła dun ko wej wy no si
od 8 do 17 m3, a ła dow ność
od 1000 do 2000 kg – znaj du je
się na cze le swo jej ka te go rii. 
Ta jem ni ca suk ce su tkwi w umie -
jęt no ści szyb kie go re ago wa nia

na zmia ny, a co za tym idzie
w ofer cie speł nia ją cej ocze ki wa -
nia klien tów. Tak ma być i tym
ra zem. W no wym Du ca to naj -
więk sza zmia na do ty czy sil ni -
ków. Przede wszyst kim speł nia -
ją wy mo gi nor my Eu ro5, obo -
wią zu ją ce od 2012 ro ku. Pod
ma ska mi po ja wi ła się sze ro ka
i zrów no wa żo na ga ma sil ni ków
tur bo die sel z bez po śred nim
wtry skiem pa li wa Mul ti jet o mo -
cy od 115 do 177 ko ni, któ re łą -

czyć moż na ze skrzy nia mi pię -
cio - i sze ścio bie go wy mi. Zu ży -
wa ją od 6,4 li tra na 100 km
i emi tu ją CO2 na po zio mie 169
gram na 1 km. Czar nym ko niem
ga my jest no wy 2-li tro wy sil nik
o mo cy 115 ko ni, któ ry w sto -
sun ku do po przed ni ka o po jem -
no ści 2.2 pa li aż 14% mniej pa -
li wa. Kon ku ren cja w tym seg -
men cie pod wzglę dem osią gów
i zu ży cia pa li wa po zo sta je da le -
ko w ty le. Ko lej ny sil nik to 2.3

Najpopularniejszy w Europie samochód
dostawczy – Fiat Ducato, został wyposażony
w nową gamę silników. Fiat Professional
zaprezentował je wspólnie z nową wersją 
Doblò w połowie września w Katowicach. 

Powyżej:
Fiaty na Targach

Profesjonalnej
Zabudowy.

Obok: 
nowy 2-litrowy

silnik o mocy
115 KM oraz

Leszek
Sukiennik
i Seweryn

Szczepanek
podczas

prezentacji
modelu



Polacy wybierają Professional...izm
Rozmowa z Leszkiem Sukiennikiem
odpowiedzialnym za markę Fiat Professional
w Polsce
Fiat jest liderem rynku samochodów
użytkowych w Polsce. Skąd taka popularność?
„Osobiście zamiast sformułowania lider rynku wolę
określenie – nasze produkty są najchętniej
wybierane przez klientów. To lepiej ilustruje naszą
misję: dawać rozwiązania, reagować na potrzeby
klienta. Dlaczego Polacy chętnie nas wybierają?
Nie bez znaczenia jest ekonomika. Proponujemy
rozwiązania, które mieszczą się w budżetach,
jakimi dysponuje klient. Zwróćmy także uwagę na
czynnik bardzo ważny dla przedsiębiorców –
wysoka niezawodność pojazdu. Rankingi
niemieckiego stowarzyszenia rzeczoznawców
DEKRA pokazują, że przykładowo Fiat Ducato
plasuje się w pierwszej trójce. Jest drugim
najmniej zawodnym pojazdem wśród samochodów
użytkowych dla przebiegu 50 tys. km. Znalazł się
też w pierwszej trójce w klasie przebiegów do
100 tysięcy km. To świadczy zarówno o jego
doskonałości technicznej, ale i dobrej konstrukcji.
Trzeba również pamiętać, że powołaliśmy zespół
specjalistów, który zajmuje się wyłącznie
samochodami użytkowymi. Klienci doceniają naszą
fachowość i profesjonalizm. To dlatego polscy
przedsiębiorcy decydują się na nasze pojazdy.
Dziś w wielu segmentach najchętniej wybierany
jest właśnie Fiat Professional. Oczywiście szeroka
gama produktów bardzo nam w tym pomaga”.
Jak duży jest aktualnie udział Fiat Professional
w krajowym rynku samochodów użytkowych?
„Nasz udział utrzymuje się na poziomie
powyżej 20 procent już trzeci rok z rzędu. Kolejna
marka kontroluje nieco ponad 13 procent rynku”. 
Z nową gamą silników na szerokie wody
wypływa okręt flagowy Fiata w segmencie
pojazdów użytkowych – Ducato. 
„Można powiedzieć, że mamy trzy nowe jednostki
napędowe, jeśli chodzi o pojemność skokową,
a w jednej z nich proponujemy dwie wersje, jeśli
chodzi o konfigurację mocy i momentu. Zatem:
cztery wersje silnikowe zbudowane na trzech
kadłubach”.
Może Pan przybliżyć możliwości nowych
silników?
„Osiągi to element, którym klienci bardzo się
interesują. Przyspieszenie, czy prędkość

WYWIADMul ti jet dru giej
ge ne ra cji o mo -
cy 130 ko ni,
któ ry zre du ko -
wał zu ży cie pa li -
wa o 9 %. Sil nik
2.3 sprze da wa ny
jest też w wer sji tur bo
ze zmien ną geo me trią.
Da je moc 148 ko ni przy zu ży -
ciu pa li wa iden tycz nym jak sil nik
o mo cy 130 ko ni. Przed się bior -
ca, któ ry po trze bu je więk szą
moc i mo ment ob ro to wy ma do
dys po zy cji sil nik 3.0 180 Mul ti jet
Po wer. W sto sun ku do swo je go
trzy li tro we go po przed ni ka je go
moc wzro sła o 13% ze 157 do
177 ko ni, a zu ży cie pa li wa
zmniej szy ło się o 9%. 
Zda niem pro duct ma na ge ra
w Fiat Pro fes sio nal Se we ry na
Szcze pan ka głów ne ce chy sil -
ni ków to: eko no mia i eko lo gia
dla sil ni ków 2.0, mo ment i ela -
stycz ność dla sil ni ków 2.3 oraz
moc dla sil ni ków 3.0. „Ma my
trzy róż ne sil ni ki w czte rech wer -
sjach mo cy. Nasz głów ny ry wal
Re nault Ma ster pro po nu je je den
sil nik w trzech róż nych wer sjach
mo cy” – po wie dział.
Le szek Su kien nik, któ ry od po -
wia da za mar kę Fiat Pro fes sio -
nal w Pol sce, przy znał, że po -
szcze gól ne sil ni ki są droż sze od
swych po przed ni ków, ale pod -
kre ślił za ra zem, że ofe ro wa na
ga ma umoż li wia za kup po jaz du

z tań szym sil ni -
kiem o mniej szej
po jem no ści, któ -

re go moc jest po -
rów ny wal na z więk szą

jed nost ką wcze śniej -
 szej ge ne ra cji. „No wo -

cze sność wca le nie mu si
być droż sza. Za mien ni kiem

do po szcze gól nych sta rych sil ni -
ków jest no wy, o mniej szej po -
jem no ści, ale o zbli żo nych lub
jed na ko wych pa ra me trach mo -
cy. Da je my klien to wi al ter na ty -
wę. Ktoś, kto ko rzy stał z sa mo -
cho du 160-kon ne go mo że dziś
usiąść za kie row ni cą tań sze go
po jaz du z sil ni kiem 2.3 o mo -
cy 148 ko ni” – wy ja śnił.
Przed sta wi cie le Fiat Pro fes sio nal
zwró ci li uwa gę na zu ży cie pa li -
wa przez no we sil ni ki. Jest ono
każ do ra zo wo naj niż sze w swo jej
kla sie. „Wła ści ciel Du ca to w cią -
gu 50 tys. km, co moż na osią -
gnąć w rok, za ra bia prak tycz nie
na ubez pie cze nie sa mo cho du.

➥



16

Jest to zysk rzę du 2 tysięcy
złotych w po rów na niu z kon ku -
ren cją z sil ni kiem 2.2 i 110-kon -
nym” – po wie dział Se we ryn
Szcze pa nek.
W Du ca to od świe żo ne zo sta ły
wnę trza. Do stęp ne są obec nie
w trzech róż nych po zio mach
wy po sa że nia. Pro jek tan ci szcze -
gól ną uwa gę po świę ci li er go no -
mii oraz kom for to wi aku stycz ne -
mu, kli ma tycz ne mu i re duk cji
prze no sze nia drgań. Ka bi na Du -
ca to jest wy god na i funk cjo nal -
na, a przy przy tul na. No wo ścią
są tak że – ja ko opcja – świa tła
do jaz dy w dzień, któ re wy prze -
dza ją o trzy la ta za le ce nia eu ro -
pej skich norm. Jed ną z cech
wy róż nia ją cych no wy mo del sa -
mo cho du do staw cze go Du ca to
jest tak że za sto so wa nie in no wa -
cyj ne go sys te mu kon tro li trak cji

„Trac tion+”, któ ry zwięk sza
przy czep ność sa mo cho du na
trud nych i śli skich na wierzch -
niach. No win ką jest za sto so wa -
nie sys te mu, któ ry pod po wia da
kie row cy naj lep szą tra sę jed no -
cze śnie udzie la jąc wska zó wek
od no śnie bar dziej eko no micz ne -
go i eko lo gicz ne go sty lu jaz dy.

Z DO BLÒ 
DO RO BO TY
Za pre zen to wa ny w Ka to wi cach
no wy Do blò o na zwie Work -Up
to cał ko wi cie no wa wer sja Mię -
dzy na ro do we go Sa mo cho du
Do staw cze go ro ku 2011. Wy -
po sa żo na jest w dwu drzwio wą
ka bi nę i fa brycz ną skrzy nię ła -
dun ko wą o wy mia rach 2,30 m
na 1,82 m sze ro ko ści, co da je
po wierzch nię 4 m kw. Po mie ści
ona trzy eu ro pa le ty. „Za cho wa li -
śmy no śność sa mo cho du na
po zio mie 1 to ny, czym chwa li my
się za wsze przy Do blò. Sa mo -
chód jest do stęp ny z sil ni ka mi

die sla 1.3 i 1.6 w wer sji
Eu ro4 do koń ca te go
ro ku i 2.0 w wer sji Eu -
ro5. Po no wym ro ku
wszyst kie sa mo cho dy
bę dą w wer sji Eu ro5” –

po wie dział pro duct ma na -
ger w Fiat Pro fes sio nal Se -
we ryn Szcze pa nek. 
Atu ta mi no we go Do blò są

mię dzy in ny mi: pła ska po -
wierzch nia skrzy ni i trój stron nie

otwie ra ne bur ty na każ dą stro -
nę, co uła twia za ła du nek. Są
wy trzy ma łe, ale i lek kie. Na każ -
dej z nich są stop nie wej ścio we,
któ re uła twia ją do stęp do skrzy -
ni. W prze strze ni ła dun ko wej za -
sto so wa no mnó stwo punk tów
mo co wań. Za ka bi ną wy sta ją
„ro gi”, by dłuż sze rze czy nie
zsu wa ły  się pod czas trans por -
tu. Pod skrzy nią jest scho wek
na ło pa tę, czy gra bie.

SCU DO EU RO5
Przed sta wi cie le Fiat
Pro fes sio nal za pre -
zen to wa li tak że
Scu do z no wą
ga mą sil ni ków
speł nia ją cych
nor mę Eu ro5.
Od świe żo na
pa le ta sil ni ków
po zwa la na wy -
bór ta kie go, któ ry naj -
bar dziej od po wia da po trze -
bom klien ta. Naj tań szy w eks -
plo ata cji bę dzie na pęd 1.6
Mul ti jet o mo cy 90 KM. Wyż sze
wy ma ga nia po win na spełnić
dwu li tro wa jed nost ka Mul ti jet
ofe ro wa na w dwóch po zio mach
mo cy – 130 lub 165 ko ni me -
cha nicz nych.

TAR GI
Pre zen ta cji no wych sa mo cho -
dów użyt ko wych to wa rzy szy -
ły III Tar gi Pro fe sjo nal nej Za bu -
do wy na te re nie so sno wiec kiej
Expo. Za pre zen to wa ło się na
nich po nad 20 firm. Zo ba czyć
by ło moż na za bu do wy głów nie
na ba zie Fia ta Du ca to. Wśród
nich by ły mię dzy in ny mi: skrzy -
nie z plan de ką, kon te ne ry izo ter -
micz ne, po jaz dy spe cja li stycz ne
do zbiór ki od pa dów, po moc
dro go wa, za bu do wa oso bo wa,
czy kam per, któ ry wzbu dzał
szcze gól ną cie ka wość dzien ni -
ka rzy. Od po wie dzial ny za mar kę
Fiat Pro fes sio nal w Pol sce Le -
szek Su kien nik po wie dział, że
ogó łem w ubie głym ro ku w oko -
ło 65 proc. sa mo cho dów za bu -

Prezentacji
nowych

samochodów
dostawczych
towarzyszyły

Targi
Profesjonalnej

Zabudowy,
podczas których

pokazano
głównie

zabudowy na
bazie Fiata

Ducato



do wa nych do ce lów tu ry stycz -
nych sta no wi ły Fia ty. W tym ro -
ku licz ba ta się gnie 75 proc.
„W Pol sce jesz cze nie sprze da -
je my kam pe rów, głów nie ze
wzglę du na koszt za bu do wy.
Szy ku je my się jed nak by stwo -
rzyć pod sta wy, by po wsta ła peł -
na sieć ser wi su ją ca je. Chcie li -
by śmy też stwo rzyć z wła dza mi

lo kal ny mi nie któ rych re gio nów
szla ki tu ry stycz ne dla kam pe -
rów, na któ rych znaj dą się choć -
by przy stan ki do wy mia ny pły -
nów” – po wie dział.
Fiat współ pra cu je ak tu al nie z 34
kra jo wy mi fir ma mi przy za bu do -
wach. Mo to ry za cyj ne go po ten -
ta ta łą czą z ni mi for mal ne kon -
trak ty. „Da je my klien tom, któ rzy
wy ma ga ją bar dzo zin dy wi du ali -
zo wa ne go po jaz du, utrzy ma nie
gwa ran cji fa brycz nej na po jazd.
W wie lu na szych pla ców kach
nasz han dlo wiec jest w sta nie
pro po no wać roz wią za nie osta -
tecz ne za bu do wy dla kon kret -
ne go klien ta” – do dał Su kien nik.
We dług da nych in sty tu tu ba da ją -
ce go ry nek mo to ry za cyj ny Sa -
mar w Pol sce oko ło 50 pro cent
sa mo cho dów użyt ko wych jest
za bu do wa nych i utrzy mu je się
w tej dzie dzi nie trend wzro sto wy.

maksymalna ma tu jednak mniejsze znaczenie.
Przedsiębiorca bardziej zwraca uwagę na
właściwości użytkowe: ile przewiezie ładunków
i jakie są z tym związane koszty. Nasze
nowoczesne silniki pokazują bardzo małe zużycie
paliwa. Często nie przekracza ono 7 l na 100 km.
Ekonomika transportu jest w tym przypadku na
najwyższym poziomie. Mówiąc ogólnie: każda
nasza nowa konstrukcja silnika ma dwa zadania –
nie pogorszyć parametrów technicznych
w zakresie mocy momentu silnika, a jednocześnie
obniżać emisję, co jest równoległe
z ograniczeniem zużycia paliwa. W wielu
zestawieniach, gdy porównujemy stare silniki do
tych, które dziś proponujemy, klient wybierając
nowy silnik oszczędza 1 do 2 litrów paliwa
na 100 km, jeśli zdecyduje się na jednostkę
o emisji według normy Euro 5. Przodujemy w tej
dziedzinie na świecie. W wielu wypadkach nasze
rozwiązania są najlepsze w swoich segmentach”.
Fiat wydłużył okres między przeglądami
Ducato do 48 tys. km?
„Pojawia się czasem zdziwienie, zaskoczenie:
czy jest to możliwe? Tak! Dziś technika, którą
oferujemy klientom jest tak przygotowana, że
doskonale wiemy, co robimy wydłużając okres
między przeglądami. Gwarantujemy w tym czasie
bezpieczną, bezproblemową eksploatację”.
Ducato towarzyszy nam od 30 lat. Jak długo
potrwa jeszcze ta przygoda?
„Tak długo, jak na świecie będzie się utrzymywała
potrzeba transportowa. Jestem przekonany, że
gdybyśmy mieli możliwość spotkać się za 30 lat,
to skok technologiczny będzie co najmniej taki,
jak dziś w porównaniu z samochodem, który
rozpoczął historię transportu towarów
przewożonych przez Ducato”.
Co jest atutem drugiej nowości rynkowej
– Fiata Doblò Work-up?
„Atuty po części wynikają z pierwowzoru, czyli
Doblò Cargo. Potrafi on przewieźć 1 tonę ładunku.
Żaden z konkurentów nie oferuje tego. Druga
bardzo istotna rzecz, to układ zawieszenia –
wielowahaczowe zawieszenie tylnej osi, które
pozwala poruszać się po nieutwardzonych
drogach. Samochód dobrze sobie radzi
z tłumieniem nierówności i nie są one
przenoszone na transportowany ładunek. 
Work-up to nowoczesny pick-up z 4 metrami kw.
powierzchni załadunkowej. Można na nim
umieścić aż trzy europalety. On ma kilkadziesiąt
różnych udogodnień, które powstały wskutek
naszego bliskiego kontaktu z użytkownikami.
To świetny samochód dla firm budowlanych
i ogrodniczych”.
Dziękuję za rozmowę.

➥
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Oprac. Mirosława Malich, 
foto: Wojciech Szabelski,

Nikola Wajda

AKTUALNOŚCI
FIAT I SPORT

Razem
19 lat
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Tour de Pologne to największy wyścig kolarski
w Polsce, a obok Giro d’Italia, Tour de France
i Vuelta España, także najważniejsza tego
typu impreza w Europie. Nagrodą główną
dla zwycięzcy tegorocznej 68. edycji wyścigu
był nowy Fiat Freemont. 



20

Dla Fiat Au to Po land To ur de Po lo gne jest
naj waż niej szym wy da rze niem spor to wym
w Pol sce. Fir ma od 1993 ro ku wspie ra or -

ga ni za cję wy ści gu, fun du jąc co ro ku dla zwy cięz cy
głów ną na gro dę w po sta ci sa mo cho du oso bo we -
go. Fiat jest po nad to spon so rem kla sy fi ka cji naj ak -
tyw niej sze go ko la rza; sa mo cho da mi mar ki od 19
lat jeż dżą tak że uczest ni cy i or ga ni za to rzy To ur de
Po lo gne. W tym ro ku w ko lum nie tech nicz nej wy -
ści gu je cha ło 50 aut prze ka za nych przez Fiat Au to
Po land, któ ry mi po dró żo wa li za rów no or ga ni za to -
rzy, jak i sę dzio wie, po moc tech nicz na i dzien ni ka -
rze. Wszyst kie sa mo cho dy zo sta ły ozna ko wa ne
spe cjal ny mi na klej ka mi, in for mu ją cy mi o po zy cji
Fia ta ja ko ofi cjal ne go spon so ra To ur de Po lo gne.
Po zy cję fir my pod kre śla ły po nad to ba ne ry i ba lo ny
z lo go Fia ta, dzię ki któ rym mar ka by ła wi docz na na
każ dym eta pie wy ści gu. Licz nie zgro ma dze ni ki bi -
ce do pin gu ją cy ko la rzy mo gli tak że wziąć udział na
me cie każ de go eta pu wy ści gu w spe cjal nie przy -
go to wa nym dla nich przez Fiat Au to Po land kon -
kur sie do ty czą cym no we go Fia ta Fre emont. 
W tym ro ku w wy ści gu, któ ry roz po czął się 31 lip -
ca, wy star to wa ło 218 za wod ni ków z 22 grup i 35
państw. Po raz pierw szy w im pre zie star to wa li
rów nież ko la rze z Ke nii, Chin, Cu raçao i Chi le. Naj -
licz niej szą dru ży nę wy sta wi ły Wło chy, a na dru gim
miej scu Pol ska. Kraj nasz re pre zen to wa ło w To ur
de Po lo gne 22 Po la ków – Re pre zen ta cja Pol ski
oraz eki pa CCC Pol sat Po lko wi ce.

Fiat Auto Poland
od 1993 roku
jest głównym

sponsorem
wyścigu,

dlatego na
trasie, poza
kolarzami,

zawsze
zobaczyć można

samochody
Fiata
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Etap Tour de Pologne 
Amatorów 2011
Wyścig dla amatorów, rozgrywany po raz pierwszy
w ubiegłym roku w atmosferze zawodowego wyścigu
kolarskiego, spotkał się z niezwykle dużym
zainteresowaniem. Dlatego także w tym roku Czesław
Lang zaprosił miłośników dwóch kółek do udziału
w etapie Tour de Pologne Amatorów. 
Pasjonaci rowerów mieli do pokonania blisko 60-
kilometrą trasę, którą kilka godzin później trzykrotnie
przejechał peleton 68. wyścigu. Start w tym etapie,
oprócz rywalizacji, połączony był ze szczytnym celem
– wsparciem Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk
Trasa nie należała do łatwych; poza zachwycającymi
widokami Tatr obfitowała w wiele górskich wspinaczek.
Wart odnotowania jest na przykład trudny podjazd
w miejscowości Ząb, jednej z najwyżej położonych
miejscowości w Polsce (ponad 1000 m n.p.m). 
Zwycięzcą wyścigu został Radosław Lonka, który
przejechał trasę w 1 godzinę 38 minut i 12 sekund
pokonując licznych rywali. A chętnych naprawdę nie
brakowało. Na linii startu w Bukowinie Tatrzańskiej
stawiło się 5 sierpnia blisko 1000 zawodników, w tym
politycy (Marek Siwiec), sławni sportowcy (Ryszard
Szurkowski), aktorzy (Maciej Zakościelny) i wielu innych.
Swoją ekipę w wyścigu wystawiła również spółka Fiat
Auto Poland, chcąc podkreślić wagę, ale i zaangażowanie
Fiata w to prestiżowe wydarzenie sportowe. 
W „Abarth Team” wystartowało 5 zawodników. Jednym
z nich był Dyrektor Handlowy Fiat Auto Poland, Wojciech
Masalski: „Próba sił w takiej imprezie jak Tour de Pologne
Amatorów, na trasie, którą później pokonują zawodowi
kolarze, to przede wszystim sprawdzian samego siebie.
Z drugiej strony start w takiej imprezie daje nam
amatorom pojęcie, jak wielki wysiłek i jak ogromną pracę
wykonują zawodowi kolarze. Podjazd na rowerze pod
»górę gór Tour de Pologne«, czyli pod sławny Gliczarów,
gdzie wzniesienia osiąga ponad 20%, to wysiłek ciężki
do opisania. My pokonaliśmy je raz, zawodowcy
trzykrotnie…. Cieszę się, że w Dyrekcji Handlowej
znalazła się grupa miłośników rowerów i razem udało
nam pokonać cały dystans trudnego wyścigu. Za rok
wrócimy mocniejsi o tegoroczne doświadczenia.
Zachęcamy wszystkich do wzmocnienia zespołu
i sprawdzenia się na trasie” – mówi Wojciech Masalski. 
W „Abarth Teamie” na starcie stanęli ponadto: Sławomir
Szałkowski, Country Manager marek Jeep i Lancia
w Polsce, Rafał Grzanecki, PR FAP, Grzegorz Madaliński,
Marketing FAP oraz Łukasz Czańka, Sprzedaż FAP. Wart
podkreślenia jest z pewnością fakt, że cały zespół FAP
osiągnął linię mety.

AMATORZY NA STARCIE

Powyżej:
Abarth Team
w składzie,
od lewej: 
Wojciech
Masalski,
Grzegorz
Madaliński,
Sławomir
Szałkowski,
Łukasz Czańka,
Rafał Grzanecki
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Za wod ni cy po ko na li 7 eta pów – od Prusz ko wa po
Kra ków – o łącz nej dłu go ści 1113 ki lo me trów.
Wal czy li przede wszyst kim o zwy cię stwo w kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej, o żół tą ko szul kę li de ra; w ra -
mach wy ści gu prze wi dzia no tak że in ne kla sy fi ka -
cje, na przy kład naj ak tyw niej sze go za wod ni ka, tj.
czer wo ną ko szul kę Fia ta. 
Zwy cięz cą te go rocz ne go, 68. To ur de Po lo gne zo -
stał Pe ter Sa gan ze Sło wa cji, któ ry ja ko na gro dę
głów ną otrzy mał no we go Fia ta Fre emont.
Hi sto ria To ur de Po lo gne się ga 1928 ro ku, kie dy to
po raz pierw szy ro ze gra no na zy wa ny wte dy Wy -
ścig Do oko ła Pol ski. Przez la ta to ur ten był ama -
tor ską, a więc pro win cjo nal ną im pre zą spor to wą,
po zo sta ją cą w cie niu pre sti żo we go w tam tych la -
tach Wy ści gu Po ko ju. Prze ło mo wy mo ment na stą -
pił w 1993 ro ku, kie dy or ga ni za cją wte dy już To ur
de Po lo gne za jął się Cze sław Lang. 
Fiat Au to Po land od 1993 ro ku, czy li prak tycz nie
od po cząt ku swe go ist nie nia (w przy szłym ro ku
spół ka bę dzie ob cho dzi ła 20-le cie), jest głów nym
spon so rem wy ści gu. I dla te go nie bę dzie prze sa -
dą stwier dze nie, że dzię ki Cze sła wo wi Lan go wi,
ale tak że dzię ki spół ce Fiat Au to Po land wy ścig
To ur de Po lo gne z ma łej, nie wie lu ki bi com zna nej
im pre zy, stał się pre sti żo wym na świe cie wy da rze -
niem spor to wym. Dziś To ur de Po lo gne wpi sa ny
jest do cy klu wie lu im prez na zwa nych UCI ProTour,
w skład któ re go wcho dzi 14 naj więk szych na
świe cie wy ści gów.

Obok: 
Wojciech

Masalski wręcza
zwycięzcy

symboliczne
klucze do

głównej
nagrody – Fiata

Freemont.
Poniżej:
dyrektor
wyścigu,

Czesław Lang



Fiat Freemont:
7 miejsc siedzących i niezwykle obszerne wnętrze

NAGRODA GŁÓWNA WYŚCIGU

Nagrodą główną dla zwycięzcy tegorocznego
Tour de Pologne był nowy Fiat Freemont.
Przyjrzyjmy się z bliska nowemu modelowi
Fiata, który jako oficjalny samochód 68.
edycji wyścigu, poprowadził kolarski peleton
Tour de Pologne. 
Fiat Freemont jest owocem współpracy
między turyńską spółką i Chryslerem
(zastąpił amerykańskiego Dodge’a Journey),
więc można o nim powiedzieć, że to
prawdziwie wszechstronne auto. 
Łączy amerykański luksus z mechaniką
i stylem włoskim. 
Model ma niecałe 5 metrów długości
(dokładnie 4,89 m), siedem
pełnowymiarowych miejsc siedzących,
pojemny bagażnik, a także bogaty
i elastyczny wachlarz możliwości
wyposażenia wnętrza. To samochód
rodzinny, o czym świadczy szereg rozwiązań
z myślą o tych, którzy podróżują z dziećmi.
Wystarczy wspomnieć o wmontowanym
w fotel podwyższeniu siedzenia, które
reguluje się za pomocą jednego przycisku.

Pozwala ono na posadzenie dziecka
w odpowiednio wysokiej pozycji do zapięcia
pasów bezpieczeństwa. Są jeszcze otwory
na napoje oraz schowki na duże i małe
przedmioty tak przydatne w czasie
podróżowania z najmłodszymi. 
Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością
system klimatyzacji, osobny dla kierowcy
i osobny dla pasażerów siedzących na
przednich siedzeniach oraz w dwóch
kolejnych rzędach. Rozwiązanie to podnosi
komfort osób podróżujący z tyłu.
Pasażerowie tylnych siedzeń w modelach
prawie wszystkich marek są bowiem
poszkodowani, gdyż muszą zadowolić się co
najwyżej dwoma wylotami powietrza; nie
mają też żadnej możliwości ustawiania
temperatury ani dodatkowej wentylacji. 
We Freemoncie jest inaczej. Pasażerowie
z tyłu mogą sami ustawić najbardziej
optymalne warunki jazdy, dzięki
sterownikom znajdującym się na suficie
(koncepcja ta przypomina trochę
klimatyzację w samolotach). Sama siła

ogrzewania i chłodzenia powietrza też jest
imponująca i odpowiada typowym
potrzebom klienta w Stanach
Zjednoczonych, gdzie rozpiętość temperatur
jest bardzo duża i wynosi od +45 do -30°C.
Dlatego w Polsce to rozwiązanie zapewne
także spodoba się klientom. 
Inne zalety Freemonta są efektem pracy
włoskich inżynierów. Chodzi przede
wszystkim o jakość jazdy. Czterocylindrowy
turbodiesel Multijet II zapewnia bardzo
wysokie osiągi jak na samochód o tak
dużych gabarytach i wadze wynoszącej
prawie 1900 kg. Maksymalna prędkość
pojazdu z silnikiem o najwyższej mocy (170
koni, ale jest też wersja o mocy 140 koni)
wynosi około 200 km/h, zaś przyspieszenie
od zera do 100 km/h zabiera mu niewiele
ponad 10 sekund. Fiat Freemont ma zużycie
paliwa na całkiem przyzwoitym poziomie:
w cyklu mieszanym 6,4 litra na 100 km. 
I bez żadnych niespodzianek w warsztacie
naprawczym. W dzisiejszych czasach
to duży atut.   



Marek
Szafrański,

foto:
Ireneusz

Kaźmierczak

FIRMA
ZAKŁAD TYCHY FAP

Lakiernia:
obszar newralgiczny

Lakiernia Fiat Auto Poland to
niezwykle istotny obszar w relacjach
koncernu z klientem. To od pracy tego
zespołu zależy kolor i jakość lakieru,
czyli elementy, które dla wielu osób są
decydujące przy wyborze samochodu.
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Szef La kier ni Woj ciech
Ry mer, któ ry ży cie za wo -
do we zwią zał z tą jed -

nost ką (pra cu je w niej nie prze -
rwa nie od 1972 ro ku) zwró cił
uwa gę, że je go ze spół od po wia -
da za ele men ty, któ re ma ją
ogrom ny wpływ na za do wo le nie
klien ta tak że po za ku pie. „Są to:
za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne,
za bez pie cze nie przed in fil tra cją
wo dy, po wie trza i ku rzu do wnę -
trza sa mo cho du oraz wy głu sze -
nie nad wo zia. Waż na jest tak że
funk cja de ko ra cyj na – ol brzy mia
pa le ta ko lo rów, któ rą ma my” –
po wie dział.

PRZY GO TO WA NIA
PRZED LAN CIĄ
We dług Woj cie cha Ry me ra si ła
je go ze spo łu tkwi w umie jęt no -
ściach oraz zdol no ści do szyb -
kiej ada pta cji. Ze spół nie miał
pro ble mu z wdro że niem Lan cii
Yp si lon. Wszel kie przy go to wa nia
prak tycz nie zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w trak cie pre se rii, któ ra li -
czy ła ok. 200 sa mo cho dów. Je -
dy nie pra cow ni cy li nii uszczel -
nia cza zo sta li grun tow nie
prze szko le ni jak wy ko ny wać po -
szcze gól ne ope ra cje. Na tej li nii
ist nie je cen trum szko le nio we.
Zo stał wy ko na ny Ma ster Mo del,
gdzie na mo de lu nad wo zia za -
zna czo ne są wszyst kie ope ra cje
wy ko ny wa ne w la kier ni. Pod ką -
tem teo re tycz nym szko le ni tam
by li i są wszy scy za trud nie ni na
uszczel nia czu. Szcze gól nie waż -
ne jest uświa do mie nie pra cow -
ni kom ce lo wo ści i wa gi wy ko ny -
wa nych przez nich ope ra cji.
Kie row nik no wych uru cho mień
w La kier ni To masz Łom nic ki
do da je, że wpro wa dze nie Lan cii

wy mu si ło wpro wa dze nie aż 25
zmian lub uspraw nień w pro ce -
sie pro duk cji. Zmo dy fi ko wa no
m. in. ciąg trans por to wy, co mia -
ło zwią zek z in ny mi wy mia ra mi
sa mo cho du. Stwo rzo ne zo sta ło
no we opro gra mo wa nie dla ro -
bo tów w ka bi nach: ma sty ki,
pod kła du oraz ema lii ba zo wej
i trans pa rent nej. Szcze gól ne
zna cze nie miał pro jekt ada pta cji
czę ści ka bi ny za pra wek do ma -
lo wa nia nad wo zi bi co lo re, czy li
dwu ko lo ro wych. „Wy ko na li śmy
wszyst ko tak, że nie zmniej szy li -
śmy wy daj no ści ma lo wa nia nad -
wo zi tri stra to (per ło wych) oraz
nie ob ni ży li śmy wy daj no ści cał -
ko wi tej La kier ni, a uzy ska li śmy
moż li wość wy ko ny wa nia oko -
ło 100 nad wo zi bi co lo re na do -
bę, za rów no Lan cii, jak i Fia -
tów 500” – uzu peł nia. Po mysł
przy niósł oszczęd no ści w wy so -
ko ści 1,6 mi lio na eu ro. Pro jekt
zwią za ny z wdro że niem naj ko -
rzyst niej szej kon cep cji po wstał
przy współ pra cy pra cow ni ków
La kier ni i Służb Tech nicz nych

Wojciech Rymer.
Poniżej:
stanowisko
polerowania 
w linii
wykończenia
nadwozi
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W ha li A roz po czę ła się re ali za -
cja jesz cze jed nej in we sty cji:
w przy szłym ro ku do ka bi ny la -
kier ni czej nu mer 3 tra fią ro bo ty,
któ re bę dą ma lo wa ły wnę trza
nad wo zia ema lią trans pa rent ną
jak to już te raz od by wa w la kier -
ni B. „My śle li śmy po cząt ko wo
o mon ta żu ro bo tów, któ re ma lu -
ją za rów no ema lią ba zo wą, czy li
tą, któ ra na da je ko lor, jak i ema -
lią trans pa rent ną, czy prze źro -
czy stą. Ze wzglę dów fi nan so -
wych za ak cep to wa ny zo stał
pro jekt in sta la cji je dy nie ro bo tów
ma lu ją cych wnę trza trans pa ren -
tem” – wy ja śnił To masz Łom nic -
ki. Pierw szy etap in we sty cja ma
już za so bą: w ha li za mon to wa -
ne zo sta ły po stu men ty pod 
ro bo ty, a ścia ny la kier ni cze 
zo sta ły prze ro bio ne pod ich ką -
tem. Zi mą za mon to wa ny bę dzie
prze no śnik trans por to wy, do s-
to so wa ny do no wej in sta la cji. 

Re ali za cję in we sty cji za koń czy
mon taż ro bo tów pod czas przy -
szło rocz nej prze rwy let niej. War -
tość in we sty cji sza co wa na jest
na oko ło 2,5 mi lio na eu ro.

KO LO RY LAN CII
Dla nad wo zi Lan cii wpro wa dzo -
no zu peł nie no wą ko lo ry sty kę.
Sa mo chód ma lo wa ny jest rów -
nież ja ko bi co lo re, czy li po łą cze -
nie dwóch ko lo rów: czar ny ze
srebr nym, czar ny z czer wo nym,
brą zo wy z be żo wym i sza ry ze
srebr nym. 

Tomasz
Łomnicki. 
Wyżej: 
kabina nadwozi
bicolore

i ba zo wał na za sa dach fi la ru
EEM w ramach WCM.
Wpro wa dze niu Lan cii Yp si lon to -
wa rzy szył tak że mon taż przed
ka bi na mi la kier ni czy mi urzą dzeń
blo wer, dzię ki któ rym po pra wio -
na zo sta ła ja kość po wło ki la kier -
ni czej. „Mó wiąc ob ra zo wo są to
wiel kie od ku rza cze, któ re po dą -
ża jąc za kształ tem nad wo zia
oczysz cza ją po wierzch nię ze -
wnętrz ną z drob nych za nie -
czysz czeń. Cho dzi o to, by la kier
tra fił na ide al nie czy ste nad wo -
zie. Dzię ki tej in we sty cji, war tej
oko ło 1.3 mln eu ro, ilość za nie -
czysz czeń na nad wo ziu wcho -
dzą cym na li nię wy koń cze nia
zma la ła z 8 do oko ło 4 na nad -
wo zie” – po wie dział Łom nic ki.
Po nad to pod czas ostat niej prze -
rwy let niej zmo der ni zo wa ne zo -
sta ło urzą dze nie „emu”, któ re
oczysz cza po dob nie jak au to -
ma tycz na myj nia sa mo cho do -
wa, ty le że wal ce -szczot ki my ją -
ce z włók na syn te tycz ne go zo -
sta ły za stą pio ne pió ra mi stru sia
emu, a wo da po wie trzem zjo ni -
zo wa nym. Do tych czas by ły dwa
wal ce  – umoż li wia ły czysz cze nie
nad wo zia na po wierzch niach
pio no wych i po zio mych. To się
spraw dza ło przy Pan dzie. Ze
wzglę du jed nak na kształt Lan cii
mu sie li śmy za mon to wać wal ce
sko śne” – wy ja śnia To masz
Łom nic ki.



„Ko lo ry sty ka zmie nia się, gdy
wcho dzi no wy mo del lub wraz
z za po trze bo wa niem ryn ku. Ma -
my spe cjal ną pro ce du rę wpro -
wa dza nia no we go ko lo ru. Sta je
się to na wnio sek fia tow skie go
Cen tro Sti le (Cen trum Sty lu)
z Włoch. Ko lor przy go to wu je
nasz głów ny do staw ca, czy li fir -
ma PPG. Je go prób ki tra fia ją do
za twier dze nia przez Cen tro Sti -
le, a – po ak cep ta cji – do nas
w ce lu we ry fi ka cji w na szym
pro ce sie. Do nad wo zia przy krę -
ca my płyt ki wzor co we, któ re po
po la kie ro wa niu wy sy ła my do
Włoch. Je śli jest ak cep ta cja –

ma lu je my ca łe nad wo zie i prze -
sy ła my je na Mon taż. Ukoń czo -
ny sa mo chód we ry fi ko wa ny jest
pod wzglę dem ko lo ry stycz nym.
Wszyst ko mu si do sie bie pa so -
wać. Tak że każ dy ko lor Lan cii
był w ten spo sób za twier dza ny”
– mó wi Woj ciech Ry mer.
Ogó łem w la kier ni sa mo cho dy
mo gą zo stać po ma lo wa ne na
je den z 10 ko lo rów pa ste lo wych
lub 22 me ta licz nych. Ist nie je
też 10 kom bi na cji bi co lo re. Naj -
po pu lar niej szy wśród klien tów
jest ko lor bia ły.

Dzień 
na linii uszczelnień
Arkadiusz Żabiński jest kierownikiem Zespołu Technologicznego linii
uszczelnień nadwozia. Zarządza grupą 60 osób. Do jego obowiązków
należy głównie zarządzanie jakością, bezpieczeństwem oraz organizacją
pracy. „Dzień rozpoczynam od skierowania pracowników na stanowiska.

Ważne jest, by były one co jakiś
czas zmieniane; by każdy pracował
na jak największej ilości stanowisk.
Następnie omawiam z liderami,
których jest pięciu, a także
kierownikiem zarządzania,
sygnalizowane przez pozostałe
odcinki problemy, jakie pojawiły się
w poprzednim dniu. Głównie
dotyczą one czystości nadwozi.
Z punktu widzenia klienta
niedopuszczalne jest, by u nas
pojawiły się zanieczyszczenia

uszczelniaczem pod powłoką lakierniczą. Na takie usterki trzeba
natychmiast reagować. Na linii uszczelnień korekta jest prosta –
wystarczy użyć czyściwa. Po wysuszeniu uszczelnienia – jest materiał
termoutwardzalny – jest już znacznie trudniej. Trzeba użyć szlifierki.
Interweniuję także, jeśli pojawiają się problemy z dostawami materiałów.
Ponadto zajmuję się wdrażaniem World Class Manufacturing, przede
wszystkim pod kątem usprawnienia organizacji miejsca pracy,
usprawnienia narzędzi, czy też reorganizacji miejsca pracy pracowników,
jeśli sygnalizują taki problem” – relacjonuje Żabiński
Arkadiusz Żabiński z żoną Jolantą i dwumiesięcznym synem mieszkają
w Bielsku-Białej. Jest inżynierem mechaniki komputerowej po
Politechnice Krakowskiej. W lakierni Fiata zatrudnił się 4 lata temu,
po powrocie z Wielkiej Brytanii, gdzie zarządzał 50-osobowym zespołem
w firmie z branży mechanicznej. „Nie planowaliśmy z żoną zostać tam na
stałe. Wróciłem do Polski dostałem tutaj pracę. Spodobało mi się” – mówi
dziś. Żabiński uwielbia jazdę na
rowerze i góry. Łączy pasje
uprawiając amatorsko kolarstwo
górskie.
Pracownica lakierni Dorota Kała
zajmuje się głównie
uszczelnianiem wstęgowym.
„Służy to temu, aby nie wystąpiła
korozja. Jest też elementem
dekoracyjnym. Czasem w miarę
potrzeb zmieniam stanowisko
pracy. Na mojej zmianie
zajmujemy się 360 samochodami.
Około 180 z nich przechodzi przez moje ręce” – powiedziała.
Dorota Kała mieszka w Polance Wielkiej koło Oświęcimia z mężem
i dwojgiem dzieci: 13-letnim synem i 9-letnią córką. W fabryce pracuje
od 1989 roku; od początku w lakierni. 

PRACOWNICY

Linia
przygotowania
nadwozi do
wysyłki na
montaż
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LA KIER NIA A I B
La kier nia Fiat Au to Po land w Ty -
chach za trud nia po nad 800 pra -
cow ni ków. Po nad 30 pro cent
za ło gi to ko bie ty. Bez po śred nio
na li niach pra cu je 650 osób,
a w utrzy ma niu ru chu 78. Jest
też 73 pra cow ni ków umy sło -
wych. Jed nost ka pro duk cyj na
skła da się z la kier ni A oraz B.
Now sza jest B zbu do wa na
w ha li la kier ni fia ta 126p pro du -
ku ją cej od 1975 do po cząt ku
1992. Teraz w niej ma lo wa ne są
Fia ty Pan da, 500 i For dy Ka.
W „sta rej la kier ni”, któ ra pra cu je
od 15-11-1991 A, la kie ro wa ne
są Fia ty Pan da i 500 oraz naj -
młod sze dziec ko kon cer nu –
Lan cia Yp si lon.
Bar dziej zauto ma ty zo wa na jest
ha la B. Ro bo ty wy ko nu ją tam
po nad 90 proc. czyn no ści. Dla
przy kła du ma lo wa niem środ ków
nad wo zi w la kier ni A zaj mu je się
oko ło 100 la kier ni ków na trzech
zmia nach. W czę ści B tą czyn -
ność wy ko nu je 15 ro bo tów.
W la kier nii A ja ko pod kład i ema -
lię ba zo wą sto so wa ne są tu taj
far by roz pusz czal ni ko we. Ma lo -
wa ne są w niej Fia ty Pan da
i 500, a tak że Lan cia Yp si lon.
Wy daj ność wy no si 1400 nad -
wo zi na do bę. 
Roz ruch la kier ni B na stą pił
w po ło wie li sto pa da 2007 ro ku.
No wa la kier nia po wsta ła w ha li,
któ ra sta ła pu sty po za koń cze -
niu pro duk cji w Ty chach Fia ta
126p. W pro ce sie sto so wa ne są

far by wod ne. Od po wied ni ko lor
otrzy mu ją w niej Fia ty Pan da
i 500 oraz Ford Ka. Wy daj ność
to 920 nad wo zi na do bę. 

EKO LO GIA
Za rów no la kier nia A, jak też B
nie prze kra cza ją do pusz czal -
nych li mi tów szko dli wej emi sji,
któ ra po wsta je pod czas na try -
sku i su sze nia nad wo zi. W la -
kier ni roz pusz czal ni ko wej (ha la
A) nie prze kra cza 30 gr z 1 m2.
ma lo wa nych po wierzch ni nad -
wo zia przy do pusz czal nym li mi -
cie 60 gr. W la kier niach wod -
nych (ha la B) nor ma wy no si
40 gra mów. W Ty chach emi -
sja nie prze kra cza 20.

UCZ SIĘ
USZCZELNIAĆ
Nad wo zie Lan cii Yp si lon za mon -
to wa ne na spe cjal nym ste la żu,
któ ry umoż li wia ob rót – to sta -
no wi sko szko le nio we Ma ster
Mo del w la kier ni A. Je go zna -
cze nie jest ogrom ne. Tu pra -
cow ni cy za po zna ją się ze stre fa -
mi uszczel nień i wy głu szeń oraz
ich zna cze niem dla ja ko ści wy -
ro bu. Tu ana li zu je się błę dy
i opra co wu je me to dy ich eli mi -
no wa nia.
Tech nik Ze spo łu Tech no lo gicz ne -
go nu mer 2 Ga brie la Stol: „Mo -
del jest wzor cem uszczel nia nia
dla Lan cii na zgod ność z ry sun -

U góry:
linie zwolnienia

końcowego 
oraz kabina

robotów Esta.
Poniżej: 

Gabriela Stol



kiem kon struk cyj nym. Dzię ki
moż li wo ści ob ro tu (5 po zy cji) 
ma my swo bod ny do stęp do
wszyst kich stref uszczel nień nad -
wo zia i pod wo zia. Na mo de lu za -
zna czo ne są – we wzor co wej ja -
ko ści – wszyst kie uszczel nie nia
i ope ra cje, któ re na le ży wy ko nać.
Wska za ne są też stre fy, w któ -
rych moż li we są przy kła do wo:
pe ne tra cja wo dy do wnę trza
nad wo zia (za zna czo ne na nie bie -
sko). Przy pi sa na jest rów nież od -
po wie dzial ność po szcze gól nych
uszczel nień i tak np. prze dmu chy
po wie trza ozna czo no na żół to,
ko ro zję na czer wo no. Na bie żą -
co ak tu ali zo wa ne są tu wszel kie
zmia ny kon struk cyj ne lub ope ra -

ni kiem i wspól nie ana li zu je my
pro blem oraz za sta na wia my się
nad je go roz wią za niem. Ma ster
Mo del wy ko rzy stu je my tak że
w przy pad kach wąt pli wo ści
i szu ka nia no wych roz wią zań” –
do da je.
Ga brie la Stol pra cu je w za kła -
dzie od 1974 ro ku. Ca łe ży cie
za wo do we zwią za ła z la kier nią.
Za czy na ła pra cę jesz cze w biel -
skim la bo ra to rium che micz nym
– ale krót ko po tem, od pod staw
bra ła udział w or ga ni zo wa niu la -
bo ra to rium che micz ne go w ty -
skiej la kier ni i tam pra co wa ła kil -
ka lat. Te raz jest in ży nie rem pro -
ce su ze spo łu tech no lo gicz ne go
uszczel nia nia nad wo zia. 

CZARNY CZY BIAŁY

Poniżej: 
strefa
autocertyfikacji
na stanowisku
zwolnienia
końcowego

cje tech no lo gicz ne. Wszyst ko co
wi dać na Ma ster Mo de lu jest ak -
tu al ne i zgod ne z ry sun kiem kon -
struk cyj nym”.
Do stęp do sta no wi ska szko le -
nio we go ma ją wszy scy pra cow -
ni cy li nii uszczel nień. Ga brie la
Stol mó wi, że wy ko rzy sty wa ne
ono jest głów nie do szko le nia
no wych pra cow ni ków i po sze -
rza ją cych kom pe ten cje, ale rów -
nież w przy pad kach, gdy w pro -
ce sie pro duk cyj nym po ja wi się
ja kaś nie pra wi dło wość. „Wte dy
pra cow nik przy cho dzi na to sta -
no wi sko wraz z li de rem i kie row - Kolorowe 

wybory
Jaki kolor samochodu jest najpopularniejszy wśród
pracowników Lakierni Fiat Auto Poland? Czerwony
jak Ferrari, czarny jak prezydencka limuzyna,
czy żółty jak nowojorska taksówka? 
Szef Lakierni Wojciech Rymer gustuje w czarnym
kolorze. Ma jednak spory sentyment do bieli.
„Gdy jeździłem Maluchami były tylko i wyłącznie
białe. Zresztą czarnych wówczas nie było. Potem
wybierałem samochody srebrne. Teraz stanęło na
czarnym” – powiedział. „Klienci natomiast gustują
w bieli. Zapewne dlatego, że produkujemy małe
samochody, które dobrze wyglądają w tym kolorze,
zarówno zwykłym, jak i perłowym. Szczególnie
dobrze prezentuje się w bieli Fiat 500. Pandę van
w tym kolorze kupują głównie firmy, które
umieszczają na karoserii swoją symbolikę. 
Z ośmiu białych odcieni, które stosowaliśmy,
najładniejszy jest moim zdaniem tak zwany biały
ciepły” – dodaje Wojciech Rymer.
Ciemne kolory preferuje także Dorota Kała, która
zajmuje się na co dzień uszczelnianiem wstęgowym
drzwi. „Tak się złożyło, że zawsze mieliśmy Fiata.
Począwszy od 126p, potem nowego Malucha,
Seicento, Punto, a teraz ciemnoniebieskie Bravo” –
powiedziała. Arkadiuszowi Żabińskiemu najbliższe
są niebieski lub czerń, zwłaszcza perłowa. „Jeżdżę
aktualnie samochodem w kolorze czarnej perły.
Barwa ma dla mnie istotne znaczenie” – podkreślił.
Miłośniczką niebieskiego jest także Gabriela Stol,
technik Zespołu Technologicznego numer 2. Jeździ
jednak czerwoną Pandą.
Kierownik nowych uruchomień w Lakierni Tomasz
Łomnicki nie przywiązuje zaś wagi do koloru
nadwozia: „Przede wszystkim zwracam uwagę,
co samochód ma pod maską, a kolor pozostawiłem
do wyboru żonie. Wybrała biel” – powiedział.
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FIRMA
FIAT SERVICES

W optyceklienta

Ja ka jest mi sja Fiat Se rvi ces i Sa di Pol ska?
„Naj kró cej mó wiąc: wspie rać Gru pę Fiat w ob sza -
rach księ go wo ści, procesów kadrowo-płacowych,
czy in nych usług, jak spra wy po dat ko we i cel ne.
W tej dzia łal no ści Gru pa Fiat Se rvi ces ofe ru je usłu gi
na po zio mie świa to wym. W tej kwe stii wy star czy
wspo mnieć na przy kład o roz sze rze niu usług księ -
gowych na spółki Gru py Chry sler w Eu ro pie, co mia -
ło miej sce w 2010 r. W ramach realizacji naszej mi -
sji wzmoc ni li śmy m. in. po zy cję w Fiat Services dzia -
łu  Po lo Eu ro pa, któ ry spe cja li zu je się w ob słu dze
zo bo wią zań klien tów kra jo wych i za gra nicz nych”.
Fiat Services wdraża w Polo Europa system,
który bardzo usprawnia pracę. Czy może go
Pan przybliżyć?

O misji i nowościach 
operacyjnych Fiat Services Polska 

i Sadi Polska – Agencja Celna
mówi wiceprezes obu spółek, 

Ettore Actis. 

Ettore Actis jest absolwentem wydziału Inżynierii
Zarządzania Politechniki w Turynie, którą ukończył
w 1995 roku. Dwa lata później związał się z Grupą
Fiat zaczynając współpracę z Gesco (dziś Fiat
Services). Zajmował się m. in. projektowaniem
i reengineeringiem procesów i systemów
administracyjno-księgowych dla Grupy Fiat.
Pracował też we Francji, Stanach Zjednoczonych
i Hiszpanii. Przed przyjazdem do Polski był szefem
Unit Consulting Fiat Services we Włoszech.
Od marca 2010 roku kieruje spółką Fiat Services
Polska, podlega mu także Sadi Polska – Agencja
Celna, obie należą do sektora usług Grupy Fiat. 
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Spół ki usłu go we
Spółki Fiat Services Polska i Sadi Polska-Agencja Celna należą do sektora
usług Grupy Fiat. Fiat Services Polska specjalizuje się w usługach
finansowo-księgowych, które obejmują m. in. obsługę należności
i zobowiązań, księgowość główną, bilanse, sprawozdawczość, a także
obsługę podatkową i prawną spółek. Równolegle spółka zajmuje się
administracją kadrowo-płacową, która obejmuje całe spektrum spraw
pracowniczych od obsługi dokumentacji, ewidencji, kontroli i zarządzania
czasem pracy poprzez sporządzanie list płac, aż do obsługi socjalnej
pracowników. Fiat Services Polska obsługuje około 100 firm z Grupy Fiat. 
Działalność Sadi Polska obejmuje obsługę odpraw celnych, opracowywanie
dokumentacji statystycznej Intrastat, składanie deklaracji akcyzowych,
spedycję krajową i międzynarodową oraz magazynowanie i dystrybucję
towarów. Firma pracuje dla ok. 80 klientów, większość z Grupy Fiat. 
Fiat Services i Sadi Polska zatrudniają łącznie ponad 800 osób w ośmiu
miastach: Bielsku-Białej, Tychach, Płocku, Sosnowcu, Sławkowie,
Skoczowie, Warszawie i Chorzowie.

W PIGUŁCE

wu je się tak że do wdro że nia jed no li te go sys te mu
kon tro li prze pły wu to wa rów z ryn ków po za unij nych
na ryn ki eu ro pej skie (ICS). Ma to zwią zek z no we li -
za cją unij ne go ko dek su cel ne go. Sys tem wpro wa -
dzi my w stycz niu 2012 ro ku”. 
Sa di Pol ska wdro ży ła tak że nor mę
ISO 27001, któ ra do ty czy sys te mu za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem in for ma cji.
„Spół ka uzy ska ła cer ty fi kat w lip cu 2008 r. Od grud -
nia ubie głe go ro ku ten pro ces trwa tak że w Fiat Se -
r vi ces Pol ska. Wszy scy pra cow ni cy zo sta li prze szko -
le ni z za sad bez pie czeń stwa i ochro ny in for ma cji”.
Przy je chał Pan do Pol ski pół to ra ro ku te mu.
Uda ło się już ją nie co zwie dzić?
„Do te go la ta mo głem mó wić tyl ko o Biel sku -Bia łej,
ale w sierp niu sko rzy sta łem z wa ka cji, któ re spę dzi -
łem w Pol sce. Zwie dzi łem Gdańsk, Ma zu ry, a tak -
że Czę sto cho wę, Wro cław. Pięk ne miej sca!”.
Dzię ku ję za roz mo wę.

„To tech no lo gia OCR (Opti cal Cha rac ter Re co gni -
tion), czy li sys tem umoż li wia ją cy pół au to ma tycz ną
re je stra cję i we ry fi ka cję fak tur. Każ da fak tu ra
otrzymana od do staw cy jest ska no wa na. Opro gra -
mo wa nie, któ re umoż li wia od czyt naj waż niej szych
da nych z do ku men tu, prze no si je na stęp nie do sys -
te mu księ go we go. Je śli wszyst ko się zga dza pra -
cow nik za twier dza ca łość. Sys tem roz po zna je już
oko ło 70% fak tur. Wcze śniej ope ra tor ręcz nie wpro -
wa dzał do sys te mu księ go we go da tę, nu mer czy
kwo tę. Pra cę z OCR za czę li śmy w 2009 r. z kil ko -
ma spół ka mi, m. in. Ma gne ti Ma rel li. Te raz wdra ża -
nie pro jek tu jest już na ukoń cze niu. Że by był on jak
naj bar dziej prak tycz ny, prze ka zu je my wska zów ki
do staw com, jak wła ści wie wy peł niać fak tu rę. A mó -
wi my tu o mi lio nach do ku men tów. Po lo Eu ro pa
świad czy usłu gi dla wie lu firm z Gru py Fiat, więc
fak tu ry do staw ców na pły wa ją z ca łej Eu ro py”.
Z nowościami zetknąć się można również
w dziale Payroll, odpowiadającym za
administrację kadrowo-płacową…
„Du żym uspraw nie niem by ło uru cho mie nie elek tro -
nicz nej li sty płac. Dzię ki te mu od sierp nia pra cow ni -
cy spół ek ko rzy sta ją cych z nie go ma ją moż li wość
przej rze nia i po bra nia od cin ków pła co wych za ostat -
nie 3 mie sią ce wprost z sys te mu. Jest to moż li we
dzię ki bez piecz ne mu, za szy fro wa ne mu do stę po wi.
Do dat ko wo podjęliśmy działania mające na celu re -
wi ta li zację call cen ter dla pra cow ni ków biu ro wych
spół ek Gru py Fiat, któ re są przez nas ob słu gi wa ne”.
Grupa Fiat od lat jest zaangażowana
w World Class Manufacturing (WCM).
Czy program ten dotyczy także spółek
usługowych jak Fiat Services? 
„Tak, w ob sza rze na szej dzia łal no ści ist nie je od po -
wied nik ad mi ni stra cyj ny World Class Ma nu fac tu -
ring, któ ry no si na zwę World Class Ad mi ni stra tion.
Pro gram ten wdra ża my od 2008 ro ku. Z au dy tu na
au dyt po pra wia li śmy na szą punk ta cję udo wad nia -
jąc, że chce my po dą żać dro gą cią głej po pra wy.
Du żą za słu gą te go pro gra mu jest to, że po zwa la
nam on zindentyfiko wać mar no traw stwo i usu wać
zbęd ne stra ty, ale tak że wciąż mo ty wo wać pra cow -
ni ków do ak tyw ne go za an ga żo wa nia w tym kie run -
ku. Dzię ki WCA kre atyw ność na szych pra cow ni ków
sta ła się wi zy tów ką spół ki. Gdy roz po czy na li śmy
wdra ża nie WCA licz ba zgła sza nych przez pra cow -
ni ków su ge stii po pra wy by ła nie wiel ka. Te raz jest
im po nu ją ca. W 2010 r. by ło ich po nad 2 ty sią ce,
a w tym ro ku na pew no prze kro czy my znacz nie ten
po ziom. 38 punk tów uzy ska nych w ostat nim au dy -
cie WCA da je Fiat Se rvi ces Pol ska pierw sze miej -
sce wśród firm usłu go wych Gru py”. 
Czym się mo że po chwa lić Sa di Pol ska?
„Przede wszyst kim wdro że niem EMCS, czy li sys te -
mu za rzą dza nia ak cy zą w Eu ro pie. Fir ma przy go to -

Fiat Services
Polska oferuje
usługi na
poziomie
światowym,
a mimo to
podąża drogą
ciąglej poprawy,
wdrażając WCA



32

Marek
Szafrański,

foto: 
Satiz Poland

FIRMA
MAGNETI MARELLI

Tworzymy

Sys te my Za wie szeń to jed na z dwóch li nii biz -
ne so wych biel skie go Ma gne ti Ma rel li. Jej
szef Alek san der Ku cze ra uwa ża, że od

wy sił ku za ło gi za le ży bez pie czeń stwo kie row cy.
„Je śli pęk nie bel ka tyl na, wa hacz al bo coś się sta -
nie z zwie sze niem, to kie row ca i pa sa że ro wie bę -
dą na ra że ni na ogrom ne ry zy ko. Moż na po wie -
dzieć, że dba my o ży cie klien tów. Nie ro bi my 
rze czy pięk nych; ich na wet nie wi dać. Wie lu użyt -
kow ni ków sa mo cho du nie ma po ję cia, co to jest
pia sta, czop czy zwrot ni ca, a to wła śnie one gwa -
ran tu ją bez pie czeń stwo” – mó wi.

Bezpieczeństwo kierowców w dużej mierze
zależy od jakości zawieszeń. Do samochodów
Grupy Fiat wytwarza je Magneti Marelli
Suspension Systems Bielsko. 

Aleksander
Kuczera.

Wyżej:
nowoczesna linia

obróbcza
z automatycznym

usuwaniem
wiórów, kontrolą

wzrokową
i całościową

kontrolą
jakościową

bezpieczeństwo



PRACOWNICY

Je ste śmy jak wi dać otwar ci na
klien tów spo za Gru py Fiat. To
za wsze by ła na sza do me na” –
za pew nia Alek san der Ku cze ra.

GŁÓW NY ATUT –
ZA ŁO GA
Li nia biz ne so wa spół ki, któ ra
wy twa rza za wie sze nia, za trud nia
po nad 400 osób. „Lu dzie to
nasz głów ny ka pi tał. Każ dy mo -
że ku pić ma szy nę i pro du ko wać
kom po nen ty, ob ra biać, spa wać,
czy mon to wać. To, co nas wy -
róż nia, to fakt, że ma my do brą,
wy szko lo ną, zdol ną i kre atyw ną
ka drę” – po wie dział szef per so -
nal ny Krzysz tof Grze szek. Je -
go zda niem współ cze śnie nie
wy star cza już moc ny, do bry li der
na po zio mie dy rek to ra. Fir ma
po trze bu je li de rów na każ dym
po zio mie or ga ni za cji, tak że
scho dząc do szcze bla bry ga dzi -
sty. „Po trze bu je my li de rów, któ -
rzy po tra fią szyb ko do sto so wać
się do zmie nia ją ce go się ryn ku
oto cze nia i wy mo gów klien ta.

FRON TEM
DO KLIEN TA
Pra cow ni cy za kła du za wie szeń
ob ra bia ją kom po nen ty, ta kie jak
bęb ny, tar cze, czy zwrot ni ce. To
w Biel sku -Bia łej spa wa na jest
bel ka tyl na do Fia tów 500 i Pan -
da, a tak że For da Ka. Tu po -
wsta ją wa ha cze, któ re tra fia ją
do wszyst kich mo de li pro du ko -
wa nych w Ty chach, ale nie tyl -
ko. W fir mie po wsta ją tak że
zwrot ni ce do no wej Pan dy, któ -
rej se ryj na pro duk cja ru szy we
Wło szech. Spół ka wy twa rza po -
nad to do Lan cii Yp si lon za wie -
sze nie przed nie, wa ha cze
przed nie i zwrot ni cę. Li nie do
pro duk cji tych ele men tów zo -
sta ły w tym ce lu skon stru owa ne
przez Co mau. 
Alek san der Ku cze ra do da je, że
wa ha cze i bel ka przed nia do
Lan cii to tech no lo gia z naj wyż -
szej pół ki. „Są du żo lżej sze niż
te sa me kom po nen ty uży wa ne
przez in nych pro du cen tów. Wi -
dać tu skok tech no lo gicz ny” –
wy ja śnia. Dziś bo wiem „ma łe
au tka” wy ma ga ją roz wo ju tech -
no lo gii. Mu szą wszę dzie wje -
chać i ma ło pa lić. Wa ga ma za -
tem klu czo we zna cze nie.
Fiat Au to Po land jest naj więk -
szym klien tem Ma gne ti Ma rel li
Su spen sion. „W tym ro ku tra fi
tam po nad 70% na szej pro duk -
cji, tj. kom plet ne za wie sze nia
i wie le kom po nen tów. Po za sa -
mo cho da mi z Ty chów z na szy -
mi zwrot ni ca mi jeż dżą tak że Fiat
Gran de Pun to i Al fa Ro meo Mi -
to. Po nad to dla Opla Cor sy
spa wa my i mon tu je my przed ni
wa hacz, a dla PSA bel kę przed -
nią do Peu ge ota 207. Pro du ku -
je my też dla Su zu ki i Mer ce de -
sa, a od nie daw na rów nież dla
BMW, do kąd już w 2012 r. tra fi
oko ło 13% na szej sprze da ży.
Bę dą to zwrot ni ce, któ rych
je ste śmy naj więk szym pro -
du cen tem w Eu ro pie. Dzien -
nie wy twa rza my ich
20 tysięcy sztuk dla
wszyst kich klien tów.

Od WSM 
po Magneti Marelli
Kazimierz Borgosz pracuje przy
zawieszeniach od 1968 r.
Zatrudnił się jeszcze w Wytwórni
Sprzętu Mechanicznego. Potem
– nie zmieniając miejsca pracy –
był pracownikiem FSM, Fiata
Auto Poland, Magneti Marelli aż
wreszcie Magneti Marelli
Suspension Systems Bielsko. 
„Początkowo byłem operatorem,
a potem ustawiaczem maszyn.
Robiłem podzespoły do Syreny,
Fiata 126, Cinquecento, Uno,
Palio, Seicento, Pandy. Teraz
jestem brygadzistą. Ustawiam
narzędzia i maszyny na linii
obróbki wahaczy do Fiata 500
i Forda Ka. Widziałem, jak na
przestrzeni lat wszystko się
zmienia, unowocześnia. 
Człowiek musi nadążać za tymi
zmianami. 
Mnie akurat przychodzi to dość
łatwo, czego dowodem jest to,
że pracuję mimo wieku na
nowoczesnej linii. Teraz praca
fizyczna jest lżejsza, ale wymaga
znacznie więcej wiedzy. 
Właściwie nie ma już prostych
narzędzi. Ważne są też warunki
socjalne. Różnica jest ogromna.
Wystarczy wejść do hali lub
do szatni”.

Krzysztof
Grzeszek.
Poniżej:
Kazimierz
Borgosz na linii
obróbki
wahaczy do
Fiata 500



Dzieci przypominająo bezpieczeństwie
Dzieci pracowników firmy spoglądają na swoich rodziców z banerów, które wiszą na ścianach
hali i przypominają: „Bezpiecznie do celu”. 
„Dzieci zawsze przyciągają wzrok rodziców i zwracają uwagę na hasło. Każdy pracownik musi
pamiętać o utrzymywaniu wysokiej jakości naszych produktów, bo to przecież w samochodach
z powstającymi tu zawieszeniami podróżują nasze dzieci. Poprzez tę akcję łączymy misję
zakładu, którą jest bezpieczeństwo, z życiem osobistym pracowników. Gdy człowiek stoi przy
maszynie, spojrzy na zdjęcie, widzi swoje dziecko i być może pomyśli: wiem, dla kogo to robię”
– mówi dyrektor Kuczera.
Pomysł na kampanię z udziałem dzieci pracowników został zapożyczony z zakładu w Meksyku.
Koordynator programu WCM w bielskiej firmie Maciej Piecuch poznał go podczas
zorganizowanego przez włoską centralę spotkania poświęconego wymianie doświadczeń
w zakresie różnych form komunikacji. „Sami wymyśliliśmy hasła, ale koncepcja, by zaprosić
nasze dzieci, pochodzi właśnie z Meksyku, gdzie podobnie jak w Polsce rodzina zajmuje
szczególne miejsce w hierarchii ważności” – wyjaśnia.

KAMPANIA Z UDZIALEM DZIECI

Mu si my mieć lu dzi otwar tych na
zmia ny. Dziś o lo ka li za cji pro -
duk cji de cy du je ja kość czyn ni ka
ludz kie go, a nie su row ce, któ re
są wła ści wie wszę dzie do stęp -
ne” – do da je Grze szek. 
Spół ka sa ma kreu je li de rów po -
przez pod no sze nie kom pe ten cji
pra cow ni ków. Waż nym ele men -
tem w trak cie re ali za cji pro ce su
szko leń jest moż li wość wy mia ny
do świad czeń po mię dzy pra -
cow ni ka mi – ci, któ rzy ma ją od -
po wied nie na rzę dzia dy dak tycz -
ne sta ją się tre ne ra mi tych, któ -
rzy w przy szło ści zaj mą
po  dob ne sta no wi ska. Bez po -
śred nie ze tknię cie się spon ta -
nicz no ści z do świad cze niem 
po zwa la w spo sób na tu ral ny
prze ka zać war to ści fir my, a jed -
no cze śnie na wią zać ta kie re la cje
pra cow ni cze, któ re skut ku ją

go i do brze zor ga ni zo wa ne go,
jak i bar dzo tech nicz ne szko le nia
pro duk cyj ne, lo gi stycz ne, tech -
no lo gicz ne, ja ko ścio we oraz
z za kre su sys te mów in for ma -
tycz nych. Pro jekt dzia ła w obu li -
niach biz ne so wych, za rów no
w za kła dzie za wie szeń, jak
i amor ty za to rów. Ce lem jest mię -
dzy in ny mi ogra ni cze nie ilo ści in -
ter wen cji dzia łów in for ma tycz -
nych, zmniej sze nie licz by awa rii
tech no lo gicz nych, zre du ko wa nie
strat, a tak że po pra wa ja ko ści.
Pod no sze nie kwa li fi ka cji już do -
pro wa dzi ło do wy mier nych efek -
tów. „Ma my obec nie 95 pro cent
mniej pro ble mów ja ko ścio wych
niż w 2009 ro ku. Wów czas by li -
śmy na po zio mie 499 złych sztuk
na mi lion, a te raz ten wskaź nik
wy no si 25 na mi lion” – mó wi dy -
rek tor Ku cze ra.
Pod no sze nie kwa li fi ka cji owo cu je
tak że pro po zy cja mi uspraw nień,
któ re zgła sza ją pra cow ni cy. Na
ta ką kre atyw ność pra cow ni ków
sta wia bar dzo moc no pro gram
World Class Ma nu fac tu ring. „Cel
na bie żą cy rok to 8 po my słów na
każ de go pra cow ni ka. Obec na
śred nia wy no si już 5,5. Pla nu je -
my, że te go rocz ne po my sły za -
owo cu ją oszczęd no ścia mi w wy -
so ko ści 10 mln zło tych. Dla przy -
kła du je den z ta kich po my słów
przy no si ok. ty sią ca zło tych
oszczęd no ści mie sięcz nie. Nasz
pra cow nik za uwa żył, że za krę ce -
nie za wo ru głów ne go sprę żo ne -
go po wie trza, któ re za si la ma szy -
ny pneu ma tycz ne spra wia, że
w week end nie wy stę pu ją ubyt ki.
Te raz za wór jest do krę ca ny. Bez
na kła dów za osz czę dzi li śmy 12
tys. zło tych rocz nie. Są też po -
my sły w za kre sie bez pie czeń -
stwa, czy po pra wy ja ko ści” – do -
da je dy rek tor za kła du Alek san der
Ku cze ra. 
Ko or dy na tor WCM Ma ciej Pie -
cuch uzu peł nia, że pra cow ni cy
zgła sza jąc uspraw nie nia gro ma -
dzą punk ty, któ re póź niej mo gą
wy mie nić na bo ny za ku po we
lub ga dże ty. 

mięk kim prze sko kiem na po zy -
cję li de ra ze spo łu.
Są dwa pla ny szko leń. Je den to
plan sta ły, ści śle po wią za ny
z pro gra mem roz wo ju ka dry re -
zer wo wej. Dru gi jest bar dziej ela -
stycz ny. Od po wia da na bie żą ce
pro ble my i ocze ki wa nia klien ta,
po zwa la jąc za cho wać kon ku ren -
cyj ność na ryn ku. Fir ma ak tu al nie
re ali zu je du ży pro jekt szko le nio -
wy, na któ ry otrzy ma ła do fi nan -
so wa nie z UE. Pro jekt no si na -
zwę „Roz wój Kadr – in we sty cja
w przy szłość”. Je go war tość
prze kra cza 1 mi lion zł i po trwa 2
la ta. 700 tys. zł po cho dzi z fun -
du szy unij nych. Pie nią dze skie ro -
wa ne są tyl ko i wy łącz nie na roz -
wój pra cow ni ków. Są to za rów no
szko le nia ma ją ce na ce lu zbu do -
wa nie ze spo łu sku tecz nie ko mu -
ni ku ją ce go się, twór czo my ślą ce -
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WORLD CLASS 
MA GNE TI MA REL LI
Wdra ża nie pro gra mu WCM w fir -
mie roz po czę ło się w 2009 r.
W pierw szym au dy cie fir ma zgro -
ma dzi ła 16 punk tów. Po tem by ło
już tyl ko le piej – 25, 34, a ostat -
nio 42 punk ty. „To naj wyż szy po -
ziom w za kła dach na le żą cych do
dy wi zji za wie szeń na świe cie,
a za ra zem wśród wszyst kich za -
kła dów Ma gne ti Ma rel li w Pol -
sce” – pod kre ślił z du mą Ma ciej
Pie cuch. Ce lem przy szło rocz nym
jest prze kro cze nie 50 punk tów,
czy li osią gnię cie po zio mu brą zo -
we go. Zło to to plan dłu go fa lo wy.
Spół ka po win na go osią gnąć
w 2014 r.
Pie nią dze, któ re zo sta ją za osz -
czę dzo ne dzię ki po my słom
uspraw nień, tra fia ją na in we sty -
cje. W prze rwie wa ka cyj nej
w 2009 r. dzię ki nim z ha li zni kła
sta ra pod ło ga zło żo na z drew -
nia nych, smo ło wa nych ko stek,
któ rym to wa rzy szył nie przy jem -
ny za pach. „Po prze ję ciu ha li
przez Ma gne ti Ma rel li kost ka
by ła suk ce syw nie zmie nia na na
be ton. W 2009 uzna li śmy, że
śro do wi sko pra cy mu si być
przy jaź niej sze dla pra cow ni ków.
Da ło to wy mier ny efekt: po pra -
wi ły się wa run ki pra cy, a za ra -
zem zo ba czy li śmy gdzie ma my
ubyt ki ole ju” – po wie dział dy rek -
tor za kła du. W po dob ny spo sób
wy re mon to wa ne zo sta ły tak że
szat nie, ła zien ki, umy wal nie. 
Po pra wio na zo sta ła tak że wen -

ty la cja ha li, któ ra je sie nią ubie -
głe go ro ku kosz tem 10 milio -
nów zło tych zo sta ła roz bu do -
wa na o 2,5 ty sią ca m2.

UPO WSZECH NIAĆ 
NO WO CZE SNOŚĆ
W ha li Ma gne ti Ma rel li Su spen -
sion moż na jesz cze na po tkać
ma szy ny star szej ge ne ra cji, ale
są one suk ce syw nie wy pie ra ne
przez no wo cze sność. Je dy nie
te, któ re są nie za stą pio ne fir ma
uspraw nia, by by ły bez piecz niej -
sze dla śro do wi ska, wy daj niej -
sze i ła twiej sze w ob słu dze.
Obec nie trwa mon taż li nii, na
któ rych pro du ko wa ne bę dą
zwrot ni ce dla BMW. To z my ślą
o tym kontr ak cie po wierzch nia
ha li zo sta ła po więk szo na. Do -
tych czas w Biel sku -Bia łej za in -
sta lo wa no sześć ma szyn na jed -
nej li nii. Pierw sze kom po nen ty
już na nich po wsta ją i są prze ka -
zy wa ne do Nie miec i RPA. Do -
ce lo wo bę dą to dwie li nie po
osiem ma szyn. Peł ną zdol ność
pro duk cyj ną osią gną w lip cu
przy szłe go ro ku. „To no wo cze -
sne li nie ob rób cze z au to ma -
tycz nym usu wa niem wió rów,
kon tro lą wzro ko wą i ca ło ścio wą
kon tro lą ja ko ścio wą. Lu dzie je -
dy nie nad zo ru ją ma szy ny. Przy -
glą da my się za sto so wa nym roz -
wią za niom” – po wie dział dy rek -
tor. Naj lep sze z nich na pew no
znaj dą za sto so wa nie przy pro -
duk cji Fia tów.

Głowa na karku
Sławomir Guzdek pracuje w firmie
od listopada 2009 roku; obecnie na
stanowisku operator-ustawiacz na
linii produkującej detale dla BMW.
Zajmuje się utrzymaniem maszyn
w ruchu. Linia jest w pełni
zautomatyzowana i nie wymaga
wysiłku fizycznego. Jak jednak
podkreśla: żeby wszystko dobrze
działało, trzeba mieć głowę na
karku. „Mój dzień wygląda różnie.
Po przyjściu do pracy zabieram
z linii wytworzony detal do pomiaru,
by sprawdzić czy wszystko jest
zgodne z projektem, czy maszyna
pracuje dobrze, bo moim zadaniem
jest czuwanie nad jej przebiegiem.
Czasem maszyna daje sygnał, że
kończy się żywotność narzędzi.
Wtedy je wymieniam. Jeśli pojawi
się awaria – usuwam ją. 
Linia BMW jest bardzo nowoczesna.
Wcześniej pracowałem na centrum
obróbczym zwrotnic Vigel. Różnica
jest ogromna. Tam musiałem
załadować detal do maszyny. Po
obróbce z jednej strony wyciągałem
go, obracałem i ponownie
wkładałem, by obrobić drugą stronę.
Po zakończeniu gradowałem
pilnikiem frezowane powierzchnie
i sprawdzałem wymiary. Teraz to

wszystko robią maszyny”. 

C.D. PRACOWNICY

Ma ciej Pie cuch.
Poniżej:
Sławomir
Guzdek na linii
produkującej
detale do BMW
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FIRMA
CNH

stają do walki 

3wrze śnia, w Je si ko ło An -
co ny we Wło szech, mia ły
miej sce roz gryw ki fi na ło we

ha lo we go tur nie ju pił ki noż nej
World Class Ma nu fac tu ring.

W im pre zie wzię ło udział
dzie więć eu ro pej -

skich za kła dów na -
le żą cych do sek -
to ra rol ni cze go
z An twer pii i Ze -
del gem w Bel gii,
Ba sil don w An glii,
Co ex i Cro ix  we

Fran cji, Je si  i Mo de -

ny we Wło szech, Płoc ka w Pol -
sce i Sankt Va len tin w Au strii.
Mi strzo stwa ro ze gra no z ini cja -
ty wy Pe ople De ve lop ment – jed -
ne go z dzie wię ciu fi la rów World
Class Ma nu fac tur nig. By ła to
pierw sza im pre za spor to wa fir -
mo wa na przez WCM o tak sze -
ro kim za się gu: udział w niej
wzię ło 90 za wod ni ków, któ rzy
przy by li na tur niej naj czę ściej
wraz z sze fa mi HR, tre ne ra mi
dru żyn, a czę sto na wet z ki bi ca -
mi do pin gu ją cymi swo je mu ze -
spo ło wi. W tym miej scu war to

wspo mnieć o ki bi cach z Sankt
Va len tin, któ rzy po ko na li 14 go -
dzin ną tra sę au to ka rem, aby
móc wspie rać swych bli skich
i przy ja ciół w zma ga niach.
Po mysł na tur niej zro dził się
w za kła dzie New Hol land Agri -
cul tu re w Ba sil don i szyb ko zdo -
był przy chyl ność li de rów fi la ru
Pe ople De ve lop ment, któ rzy zo -
ba czy li w roz gryw kach dru ży no -
wych moż li wość po pu la ry za cji
me to do lo gii WCM. Po za zdo by -
ciem pu cha ru, prze pro wa dzo ne
wcze śniej kwa li fi ka cje w za kła -

Entuzjazm i duch zespołowy towarzyszyły
pierwszemu „World Class Manufacturing European
Football Competition”, w którym uczestniczyło
dziewięć europejskich zakładów CNH.

Drużyny CNH



Następnym razemzwyciężymy…
Kapitan drużyny Bartosz Lichnowski, która reprezentowała Płock w turnieju
mówi:. „To była ciekawa inicjatywa – wyjazd do Włoch, poznanie kolegów
z innych zakładów naszego sektora, a nawet zacieśnienie więzi. Szkoda
tylko, że nie starczyło czasu na zwiedzenie pięknych okolic Jesi”. 
Reprezentacja płockiego zakładu została wyłoniona w wewnętrznych
kwalifikacjach zakładowych. Organizatorzy turnieju założyli bowiem,
że każda firma z tego sektora powinna wyłonić nie tyle najlepszych
graczy, co najlepszą drużynę wydziałową. 
W przeprowadzonych w maju rozgrywkach najlepszym zespołem okazała
się reprezentacja wydziału Planowanie i Logistyka. Ponieważ większość
członków drużyny to pracownicy odpowiedzialni za dostarczanie detali
na produkcję, zespół przyjął nazwę „Stopery United”. 
World Class Manufacturing European Football Competition odbył się we
wrześniu. „W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn, które podzielono
na trzy grupy – tłumaczy Bartosz Lichnowski. – Nasz zespół znalazł się
w grupie pierwszej. Musieliśmy na początek rozegrać dwa mecze.
Pierwszy z drużyną z Antwerpii (2 razy po 20 minut) wygraliśmy
wynikiem 4:1. Było to bardzo zacięte spotkanie, ponieważ Belgowie
byli dobrze przygotowani technicznie i kondycyjnie. O awansie jednak
decydował drugi mecz z drużyną gospodarzy, w którym niestety
ponieśliśmy porażkę 4:2. To drugie spotkanie było dla nas dużym
wyzwaniem, rozegraliśmy je bowiem po zaledwie 10 minutowej przerwie.
Dla zespołu z Jesi był to natomiast pierwszy mecz, choć do ostatnich
sekund ważyły się losy spotkania, stuprocentowe sytuacje na remis się
mszczą. Gospodarze decydującą bramkę strzelili tuż przed gwizdkiem
sędziego kończącym spotkanie. 
O tym, czy nasza drużyna zakwalifikuje się do dalszej gry decydował
ostatni mecz Jesi z Antwerpią. Jesi przegrało, ale lepszy stosunek
bramek zdecydował o ich przejściu do kolejnej tury rozgrywek, a nasza
drużyna musiała rozegrać trzy mecze o ustanowienie kolejnych miejsc.
Ostatecznie zajęliśmy V miejsce, wygrywając z Basildonem 11:5
i zwyciężając walkowerem z zespołem z Antwerpii. Mimo przegranej
atmosfera turnieju była sportowa i fair play, a wszyscy uczestnicy
szczerze gratulowali drużynie z Zedelgem zwycięstwa. 
Myślę też, że następny turniej przyniesie 
nam wygraną”.

REPREZENTACJA PŁOCKAdach po zwo li ły pra cow ni kom
z róż nych ob sza rów za kła du le -
piej się po znać. Pod czas tur nie -
ju mie li też oka zję po znać ko le -
gów z in nych za kła dów eu ro pej -
skich peł nią cych te sa me
funk cje, wzmac nia jąc w ten
spo sób przy na leż ność do sek -
to ra New Hol land Agri cul tu re. 
Tom Ver ba eten, szef Agri cul tu re
Ma nu fac tu ring Eu ro pa, po wie -
dział: „W ra mach fi la ru Pe ople
De ve lop ment chcie li śmy jesz cze
bar dziej za an ga żo wać pra cow -
ni ków w WCM. Tym bar dziej że
w pił ce noż nej moż na zna leźć
wspól ny ję zyk. Roz gryw ki spor -
to we są zgod ne z du chem
WCM, gdyż po dej ście tej me to -
do lo gii za kła da wła śnie wy gry -
wa nie. Po nad to, roz po czę te na
wio snę kwa li fi ka cje pra cow ni -
ków do za kła do wej dru ży ny
umoż li wi ły bu do wa nie ze spo łu
w da nym za kła dzie na prze -
strze ni mie się cy oraz sta łą ko -
mu ni ka cję w tym cza sie. Tu taj
do Je si nie przy by ły dru ży ny naj -
lep szych gra czy z każ de go ze -
spo łu, ale dru ży ny, któ re zwy cię -
ży ły roz gryw ki, po nie waż na
tym, m. in. po le ga idea tur nie ju”. 
Pa weł To ma szew ski, dyr. ds. Za -
sobów Ludzkich z CNH Pol ska
mó wi: „Uwa żam, że ta ka ini cja -
ty wa to oka zja do po ka za nia
pra cow ni kom, że CNH to nie tyl -
ko za kład w Płoc ku, Ba sil don
czy Je si, ale wiel ki kon cern i roz -
bu do wa na struk tu ra, na rzecz
któ rej wszy scy pra cu je my. Udział
w tur nie ju na szych chło pa ków
dał im po czu cie, że nie są gor si
od in nych. I do brze się spi sa li!
Do dat ko wym do świad cze niem
by ła dla nich moż li wość zo ba -
cze nia Włoch. Za wo dy moż na
więc pod su mo wać w trzech sło -
wach: ra dość, za ba wa, pa sja”.
Tur niej wy gra li za wod ni cy z ze -
spo łu Ze del gem. Na dru gim
i trze cim miej scu na po dium sta -
nę ły ko lej no dru ży ny z Je si
i Sankt Va len tin. Ze spół „Sto pe -
ry Uni ted” z Płoc ka za jął V miej -
sce. Gra tu lu je my!

Poniżej:
drużyna
„Stopery
United”, 
stoją od lewej:
szef Logistyki
Jacek
Baranowski,
Arkadiusz
Tobiasz, 
Piotr Rogoziński,
Łukasz
Stasinowski,
Krzysztof
Nyckowski,
dyrektor zakładu
Werner Ballieu,
niżej: dyrektor
ds. Zasobów
Ludzkich 
Paweł
Tomaszewski,
Krzysztof
Lewandowski,
Bartosz
Lichnowski,
Jacek Beksa. 
Na zdjęciu brak
członka drużyny 
– Piotra
Waszczaka
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Francesca
Rech

AKTUALNOŚCI
MODA

Taki, jakiegopragniesz
Naklejki na karoserię i gadżety technologiczne
mogą uczynić z Twojego samochodu
przedmiot nietypowy. Dziś personalizacja 
ma miejsce w chwili zakupu auta. 
Takie są nowe trendy Fiata.



Powyżej naklejka
w stylu vintage
do Alfy Mito. Poniżej
zestaw z włókna
węglowego
w Gilulietcie. 
Na stronie obok
akcesoria do
Fiata 500: dozownik
zapachów; obudowy
do kluczyków
z kryształkami
Swarovskiego;
lusterka, plakietki
i chromowane
wykończenia 
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Każ dy kie row ca ma w wy obraź ni swój sa mo chód ma rzeń, któ ry
od zwier cie dlał by je go oso bo wość, styl i pa sję. Czyli sa mo chód,
któ ry za spra wą kil ku za le d wie de ta li róż nił by się od wszyst kich

in nych, ni czym skro jo ny na mia rę gar ni tur. W kon tek ście ta kie go wła -
śnie tren du Fiat za an ga żo wał mi ło śni ków mo to ry za cji, by przy czy niali
się do stwo rze nia no wej 500-ki w trak cie pro jek to wa nia. Na stro -
nie www.500.com zgro ma dzo no po nad 275 ty s. kon fi gu ra -
cji, któ re na stęp nie wy ko rzy sta no do wy ko na nia ak ce so -
riów i ele men tów per so na li za cji. W ten oto spo sób mar ka,
któ ra jesz cze do nie daw na uwa ża na by ła za kon ser wa tyw -
ną wraz z wy pusz cze niem na ry nek mo de lu Fiat 500 sta ła
się tzw. trend set te rem, bę dą cym w sta nie za ofe ro wać nie mal
500 moż li wych spo so bów na po pra wę wy glą du sa mo cho du. Ale to nie
wszyst ko. Wraz z 500-ką w ca łej gru py FGA za ini cjo wa no praw dzi wą
fi lo zo fię per so na li za cji, któ ra od 2007 ro ku sto so wa na jest w każ dym
no wym mo de lu już od eta pu kre śle nia pro jek tu. „Klient, któ ry na by wa
dziś sa mo chód mar ki Fiat, Lan cia, Al fa Ro meo i Fiat Pro fes sio nal – mó -
wi An ge lo Ba ioc co, szef mar ke tin gu Ak ce so riów Parts&Se r vi ces – mo -
że prze bie rać wśród róż nych kom bi na cji za rów no ele men tów wnę trza,
jak i nad wo zia sa mo cho du. Ale praw dzi wą no wość sta no wi za sto so -
wa ny spo sób prze ka zy wa nia in for ma cji. Po raz pierw szy w przy pad ku
Fia ta 500 ak ce so ria zo sta ły za pre zen to wa ne już w mo men cie ko mer -
cja li za cji sa mo cho du ja ko wy po sa że nie opcjo nal ne, a nie do dat ko we.
Te go ty pu dzia ła nie oka za ło się stra te gią zwy cię ską, któ ra po zwo li ła po -
ten cjal nym klien tom na być Fia ta 500 z tak wie lo ma kom bi na cja mi. Dzię -
ki te go ty pu in for ma cjom – kon ty nu uje Ba ioc co – klien ci za in te re so -
wa ni kup nem po jaz du wcho dzili do sie dzi by de ale ra ma jąc już po mysł
na sper so na li zo wa nie sa mo cho du i od ra zu pro sili o moż li wość pod łą -
cze nia iPo da, o na wi ga cję zin te gro wa ną z Blue&Me Tom Tom, czy wie -
szak na odzież. Nie mó wiąc już o obu do wach klu czy ka, któ re moż na
do wol nie zmie niać, wy bie ra jąc spo śród ty sią ca kom bi na cji, do pa so wa -
nych do ko lo ry sty ki nad wo zia. Wresz cie stwo rzo no na wet ga dżet dla
praw dzi wych fa shion vic tim, któ re mo gą so bie spra wić obu do wę klu -
czy ka zdo bio ną krysz tał ka mi Swa ro vskie go”. W su mie więc za uwa żo -
no, że klien teli po do ba się ta ka za ba wa z wła snym sa mo cho dem i od -
naj dy wa nie w nim wła sne go sty lu. Suk ces ten – któ ry tyl ko w przy pad -
ku Fia ta 500 od no to wał po nad sto ty się cy sprze da nych obu dów
do klu czy ków – po wtó rzo no rów nież w in nych mo de lach, jed nak z za -
sto so wa niem pew nych róż nic. Ba ioc co wy ja śnia: „Nie do po my śle nia
by ło po wtó rze nie tak sze ro kiej ofer ty zre ali zo wa nej w przy pad ku mo de lu
500 na ca łą gamę Fiat, Lan cia i Alfa Ro meo. W związ ku z tym dla Al fy
Mi to i Giu liet ty, Lan cii Del ty i Pun to Evo opra co wa li śmy kil ka pa kie tów
ak ce so riów, gru pu jąc pro duk ty we dług pro fili – tech no lo gicz ne go,
spor to we go, fa shion – i ści śle okre śli li śmy moż li wość wy bo ru
da ne go ele men tu. Ale no wa Lan cia Yp si lon sta no wić bę dzie
ko lej ny mo del, w któ rym pla nu je się peł ne zin te gro -
wa nie sa mo cho du se ryj ne go z opcja mi per -
so na li za cji”. Rów nież w tym przy pad ku
Cen trum Sty lu oraz dział Parts&Se rvi -
ces współ pra co wa ły ze so bą nad wy -
pra co wa niem ak ce so riów ory gi nal -
nych i mod nych, a jed no cze śnie ele -
ganc kich i luk su so wych, ta kich ja ki mi
przy sta ło dys po no wać mar ce Lan cia.
Ce lem te go ty pu ak ce so riów jest
zwięk sze nie kom for tu we wnę trzu po jaz du.
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Marek Szafrański

AKTUALNOŚCI
NUMIZMATY

Wstęp do pasji,
czyli „Fiat na lata”

Zbiór „Ko lek cja Fia ta na la ta” to swe go ro dza -
ju po dróż w prze szłość kon cer nu, któ ra
w Pol sce się ga cza sów mię dzy woj nia. Fiat

od gry wał i na dal od gry wa ogrom ną ro lę w na szym
ro dzi mym prze my śle sa mo cho do wym. Dziś spół ka
Fiat Au to Po land jest naj więk szym pro du cen tem
sa mo cho dów w Pol sce. Pa trząc na hi sto rię kon -
cer nu nad Wi słą moż na po wie dzieć, że Pol ska jest
dla Fia ta dru gą oj czy zną. 
„Ko lek cja to z jed nej stro ny pro gram lo jal no ścio wy,
któ ry za chę ca klien ta do ko rzy sta nia z au to ry zo -
wa nej sie ci ser wi so wej ofe ru jąc mu wy mier ne
oszczęd no ści, a z dru giej ele ment umoc nie nia wi -
ze run ku Fia ta w Pol sce – pod kre śla Je rzy Wło sok,
kie row nik Mar ke tin gu Czę ści Za mien nych i Usług
w FAP. – Dziś, w po wo dzi ma rek na ryn ku, nie
każ dy wie, że to wła śnie Fiat zmo to ry zo wał Pol -
skę. To nasz kon cern sta wiał ka mie nie mi lo we”.
Aby zo stać po sia da czem wy jąt ko wej ko lek cji wy -
star czy wy brać się do do wol ne go de ale ra mar ki
i sko rzy stać z sze ro kiej ga my usług ser wi so wych.

To może być początek wspaniałej
kolekcji! Fiat Auto Poland zaprasza
swoich klientów, by kolekcjonowali
numizmaty z wizerunkiem
słynnych modeli Fiata.
Certyfikat dołączany do
numizmatu oznacza zniżkę
na usługi w sieci serwisowej 
Fiat Auto Poland.



Zalety 
kolekcjonowania
Jerzy Włosok 
kierownik
marketingu Części
Zamiennych
i Usług
„Kolekcja
numizmatów z całą
pewnością
wzmocni wśród
Polaków wizerunek
Fiata. Ponadto będzie miała również wartość
sentymentalną, a dla wielu stanie się szansą na
rozwijanie pasji kolekcjonerskiej. Gdy do tego
dodamy jeszcze fakt, że kolekcjonowanie
numizmatów daje klientom możliwość uzyskania
zniżek na usługi serwisowe, nasza inicjatywa musi
okazać się sukcesem i na pewno znajdzie wielu
entuzjastów”.

Grzegorz Bury 
antykwariusz z Bielska-Białej 
„Taka kolekcja, zwłaszcza jeśli będzie kompletna,
może w przyszłości stać się cenna. Będzie to
zależało między innymi od dostępności i liczby
wydanych kompletów. Atutem jest z całą pewnością
to, że numizmaty adresowane są do konkretnej
grupy. Ich wartość wówczas wrasta. Niezależnie od
tego trzeba wspomnieć o emocjach: tego typu
kolekcja z całą pewnością będzie kiedyś miała
wartość pamiątkową i sentymentalną.

Kolekcjonerzy
numizmatów często
mają w swoich
zbiorach takie
zestawy, gdyż to
właśnie one były
pierwszym bodźcem,
pod wpływem
którego odkrywali
w sobie pasję. Dziś
takie serie są

fragmentem wielu, nierzadko wielkich i cennych
kolekcji. Zbiór „Kolekcja Fiata na lata” może być
miłym upominkiem dla pasjonata motoryzacji.
Także dla mieszkańców mojego miasta może mieć
znaczenie, bo przybliża historię Fiata, jakże blisko
związanego z Bielskiem-Białą. Myślę, że
w przyszłości kolekcjonerzy miejskich pamiątek
będą poszukiwać tego zbioru”.

WARTO WIEDZIEĆPrzy każ dej z nich klient otrzy ma nu mi zmat – na
2011 ro ku Fiat Au to Po land przy go to wał czte ry.
Znaj du ją się na nich wi ze run ki sa mo cho dów, któ re
sta ły się ka mie nia mi mi lo wy mi pol skiej mo to ry za cji.
Trzy już się uka za ły: na mo sięż nych nu mi zma tach
zna la zły się Pol ski Fiat 508 Ju nak oraz nie zwy kle
po pu lar ne na pol skim ryn ku Fiat 126p i Fiat Se icen -
to. Zwień cze niem emi sji 2011r. bę dzie pla no wa ny
na gru dzień srebr ny nu mi zmat z wi ze run kiem no -
we go Fia ta 500. Do dat ko wo, aby dać moż li wość
wszyst kim ko lek cjo ne rom na le ży te go prze cho wy -
wa nia zbio ru, przy go to wa no ele ganc ki kla ser, któ -

ry rów nież jest do na by cia u de ale rów
Fiat Au to Po land. 

Nu mi zma ty wy bi te zo sta ły
przez Men ni cę Pol ską. Każ dy z nich po sia -
da spe cjal ny cer ty fi kat, któ ry jest świa dec twem
au ten tycz no ści i po cho dze nia, ale i po twier dza
naj wyż szą ja kość usług oraz wy jąt ko wą dba łość
o klien ta re pre zen to wa nych przez Au to ry zo wa ne
Ser wi sy Gru py Fiat. Cer ty fi kat upo waż nia do jed -
no ra zo wej 10-pro cen to wej zniż ki za ro bo ci znę
przy usłu gach w au to ry zo wa nej sie ci ser wi so wej.
Ku pon ra ba to wy jest waż ny 12 mie się cy od da ty
emi sji da ne go nu mi zma tu i mo że być wy ko rzy sta -
ny pod czas ko lej nej wi zy ty w ser wi sie. 
W na stęp nych la tach pla no wa ne jest roz sze rza nie
ko lek cji o nu mi zma ty z wi ze run ka mi ko lej nych mo -
de li, i tak już w przy szłym ro ku zbiór po sze rzo ny
zo sta nie o naj po pu lar niej sze sa mo cho dy mar ki
Alfa Ro meo.

Modele Fiata,
które znajdują się
na numizmatach
wraz
z certyfikatami
potwierdzającymi
ich
autentyczność
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AKTUALNOŚCI
FAMILY DAY

Niedzielne popołudnie, piękna pogoda to
idealne warunki na rodzinne spotkanie.
Spół ka CNH Pol ska z Płoc ka Dzień Ro -
dzin ny dla pra cow ni ków i ich ro dzin zor ga -
ni zo wa ła 18 wrze śnia. Na im pre zę w to
nie dziel ne, sło necz ne po po łu dnie, sprzy ja -
ją ce ro dzin ne mu bie sia do wa niu, przy by ło
oko ło 5 ty się cy osób. Pik nik prze bie gał
w tym ro ku w at mos fe rze Dzi kie go Za cho -
du, dla te go w pro gra mie nie bra ko wa ło
jaz dy kon nej, wio ski in diań skiej oraz tań -
ców przy mu zy ce co un try. 
Gwoź dziem pro gra mu był Ce za ry Pa zu ra,
zna ny nie tyl ko ze swo ich do sko na łych ról

fil mo wych. Ak tor jest tak że świet nym ka -
ba re cia rzem i ko mi kiem, od lat zaj mu ją cym
się roz śmie sza niem pu blicz no ści na es tra -
dzie, o czym mo gli prze ko nać się na ży wo
zgro ma dze ni w cza sie fe sty nu go ście. 
Dla naj młod szych, po za moż li wo ścią zwie -
dze nia hal pro duk cyj nych, gdzie ich ro dzi -
ce pro du ku ją kom baj ny, jak zwy kle przy go -
to wa no wie le atrak cji. Ich za in te re so wa -
niem cie szy ły się zwłasz cza za ba wy
w ku  lach na wod zie, dmu cha nych zjeż -
dżal niach, zam kach i tram po li nach, a tak -
że ma lo wa nie twa rzy, ry so wa nie kred ka mi
i inne kon kur sy. 

Oprac. 
Mirosława Malich

W rodzinnymgronie
Dzieci cieszyły się z dmuchanychzjeżdżalni i malowania twarzy...

...zabawy w kulach na wodzie

Gości zabawiał Cezary Pazura
Zrobić taką bańkę to jest sztuka



Chwi le spę dzo ne w gro nie ko le gów, pięk -
na po go da, wie le atrak cji dla dzie ci. To sło -
wa, któ re naj le piej opi su ją pik ni ki ro dzin ne,
do uczest ni cze nia w któ rych spół ki z Gru -
py Ma gne ti Ma rel li za pro si ły swo ich pra -
cow ni ków z ro dzi na mi. W im pre zach
uczest ni czy ło w su mie oko ło 6 ty sięcy
osób, dla któ rych at mos fe ra do brej za ba -
wy w zor ga ni zo wa nych pik ni kach po zo sta -
wi dłu go mi łe wspo mnie nia. 
19 czerw ca te ren za kła du Au to mo ti ve
Lightintg w So snow cu od wie dzi ły ro dzi ny
i zna jo mi pra cow ni ków tej fir my, dla któ -
rych moż li wość zwie dze nia za kła du i obej -
rze nia no wo cze snych li nii pro duk cyj nych
by ła nie la da atrak cją. Na wszyst kich cze -
kał też bo ga ty pro gram. Dzie ci cie szy ły się
z przy go to wa nych dla nich upo min ków,
pro gra mu w wy ko na niu Du etu Ba ha mas
oraz ogród ka za baw i wie lu kon kur sów.
Do ro słym zaś czas umi lał uczest nik wie lu
fe sti wa li fol ko wych, Ma riusz Ka la ga.
Spół ka MM Exhaust Sys tems w So snow -
cu ro dzin ną im pre zę dla pra cow ni ków i ich
ro dzin zor ga ni zo wa ła 4 wrze śnia. W pro -

gra mie, po za zwie dza niem za kła du,
przy go to wa no tak że pro gram es tra do -
wy i kon kur sy dla dzie ci, któ re wzbu -
dza ły ich nie kła ma ny za chwyt. 
Ro dzi ny pra cow ni ków spół ek Pla stic
Com po nents and Mo du les i Plasic
Components Fu el Sys tems ba wi ły
się 17 lip ca pod czas fe sty nu zor ga ni -
zo wa ne go na te re nie Sta dio nu Lu do -
we go w So snow cu. Im pre zę pro wa -
dził To masz Kar gol, a pro gram obej -
mo wał: ka ra oke, mecz pił ki noż nej,
ka ba ret Jac ka Pie trza ka i wy stęp mi -
strza kla sycz nych prze bo jów świa to -
wych Sa shy Po pa za. Pe łen atrak cji fe styn
za koń czy ła dys ko te ka z DJ.
MM Su spen sion Sys tems Biel sko Pik nik
Ro dzin ny przy go to wa ła 3 lip ca na te re nie
cam pin gu „Pod Dę bow cem”. Rów nie bo -
ga ty jak w in nych spół kach pro gram wy -
peł niał kon cert ze spo łu „Gro nic ki”, kon kur -
sy z na gro da mi, a dla dzie ci pro gram es -
tra do wy „Ba ja der ki” oraz wie le spe cjal nie
przy go to wa nych dla nich za baw i kon kur -
sów z na gro da mi.
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Zwiedzanie zakładu w Magneti MarelliExhaust Systems
W spółkach Plastic Components nie

brakowało atrakcji dla dzieci

W MM Suspension Systems świetniebawili się także dorośli

Atmosfera dobrej zabawy towarzyszyła

rodzinom w Automotive Lighting

Wspólne biesiadowanie
w „rodzinie Fiata”
nabiera znaczenia.
Do grona firm
organizujących Dni
Rodzinne dołączyła od
kilku lat CNH Polska,
a teraz także spółki
Magneti Marelli. 
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NEWSY

FIRMA

68 punktów W AUDYCIE WCM

NOWY DYREKTOR
IVECO POLAND

19 września br. stanowisko Dyrektora
Generalnego Iveco Poland objął Massimiliano
Perri. Nowy dyrektor jest związany z Iveco
od 1998 r., kiedy rozpoczął pracę dla przejętej
przez Iveco firmy Astra, specjalizującej się
w produkcji ciężkich wywrotek i samochodów
specjalnych.
W latach 2001-2003 był odpowiedzialny w Iveco
France za logistykę części zamiennych.
W latach 2003-2004 kierował Działem Customer
Service w Iveco Poland, później odpowiadał za

zakupy części zamiennych dla europejskich fabryk Iveco, od 2007 r. 
za Dział Customer Service w australijskiej filii Iveco, a od 2010 r. 
za Działy Customer Service na 30 rynkach Europy Centralnej i Wschodniej,
w tym w Polsce, oraz na rynkach Dalekiego Wschodu.
Massimiliano Perri jest absolwentem Wydziału Inżynierii Uniwersytetu
Rzymskiego. Jak wielu Włochów jest miłośnikiem piłki nożnej i fanem
sportów samochodowych. Lubi uprawiać sport na świeżym powietrzu 
i gra w golfa.

DELTA DLA
ENTUZJASTKI MARKI
O tym, że Marta Żmuda-Trzebiatowska jest wielbicielką
marki Lancia nasi czytelnicy mogli się już przekonać
w poprzednim wydaniu gazety, kiedy uczestniczyła
podczas krakowskiej prezentacji Lancii Ypsilon.
Niedawno ta znana polska aktorka telewizyjna, filmowa
i teatralna odebrała od Fiata Auto Poland kluczyki do
samochodu Lancia Delta 1,8 16v Sportronic o mocy
200 KM w wersji Executive. 
Na zdjęciu: wraz z Bogusławem Cieślarem, rzecznikiem
prasowym FAP. Więcej o aktorce na stronach 45-49.

W dniach 14-16 września tyski zakład
Fiat Auto Poland odwiedził profesor
Yamashina wraz z przedstawicielami
biura WCM Fiata z Turynu (fot. obok)
oraz managerami innych spółek Grupy,
które, podobnie jak FAP, są w grupie firm
wdrażających zintegrowany program
zarządzania World Class Manufacturing.
Celem wizyty był audyt kontrolny,
którego zadaniem jest wyrażona
w punktach ocena rozwoju każdego
z filarów systemu. Ich zsumowanie daje
stan zaawansowania wdrożenia World
Class Manufacturing w firmie.
W wyniku audytu Fiat Auto Poland
uzyskał 68 punktów, notując poprawę
w stosunku do poprzedniej oceny
o 4 punkty. Badane były wszystkie filary
i wszystkie z nich odnotowały poprawę.
Doceniony przez audytora został postęp
uzyskany przede wszystkim w filarach:
WO (Work Organization), AM (Autonomous

Maitenance), PM (Professional Maintenance)
i QC (Quality Control), co znalazło wyraz
w uzyskanej punktacji. Wart podkreślenia
jest zwłaszcza ostatni z wymienionych
filarów QC, czyli jakość, który uzyskał jako
pierwszy w Grupie ocenę 4 i stał się
punktem odniesienia dla innych spółek
„Tak wysoka ocena – mówi Krystyna
Gordon, koordynator WCM w tyskim

Zakładzie FAP – potwierdza tylko fakt,
że zarządzanie jakością jest naszą
mocną stroną i także dlatego
samochody, które produkujemy znajdują
akceptację klientów na rynku –
w rankingach prowadzonych przez
niezależne, międzynarodowe instytucje
badań rynku motoryzacyjnego modele
produkowane w Tychach wyprzedzają
zarówno europejskich, jak i japońskich
producentów, takich jak Toyota i Mazda.
Profesor Yamashina wysoko ocenił 
także filary menedżerskie, doceniając

w szczególności filar Czas i budżet
w aspekcie uzyskanych wyników
uruchomienia nowego modelu 
Lancia Ypsilon”. 
Droga do złotego medalu WCM dla Zakładu
Fiat Auto Poland w Tychach jest otwarta.
Warto jednak zaznaczyć, że WCM to
program, który się nigdy nie kończy,
ponieważ jego filozofią jest ciągła poprawa.



O czym najbardziej lubisz – lub nie –
rozmawiać z dziennikarzami?
Mu szę się przy znać, że nie prze pa dam za wy wia -
da mi – nie dla te go, że ich nie lu bię, jest to jed na
z form ko mu ni ka cji z wi dzem, któ re go uwiel biam
i sza nu ję; cho dzi mi o to, że au tor pi sząc ar ty kuł wy -
bie ra to, co we dług nie go in te re su je czy tel ni ka ga -
ze ty, dla któ rej pi sze. Ja lu bię roz ma wiać o rze -
czach, któ re nie wie lu lu dzi in te re su ją, np. o li te ra tu -
rze, fil mie, ki nie. W związ ku z tym wy wia dy nie do
koń ca od da ją to, ja ka je stem na praw dę, przed sta -
wia ją tyl ko ma ły frag ment mo jej oso by. Dzien ni ka -
rze czę sto su ge ru ją mi, że czy tel ni cy wo lą wie dzieć,
co u mnie, a na te te ma ty nie lu bię roz ma wiać...
Właśnie chciałam zapytać, co u Ciebie
słychać?
No wła śnie… To py ta nie z se rii „nie lu bię”. Od po -
wiem tak: ca ły czas się roz wi jam, a ha sło: „ko bie -
ta zmien ną jest” pa su je do mnie jak ulał. To, co pół
ro ku te mu my śla łam na te mat sie bie sa mej czy
mo je go za wo du, po kil ku na stu mie sią cach oka zu -
je się ma ło ak tu al ne, bo je stem w zu peł nie in nym
miej scu mo je go ży cia, a do świad cze nia ży cio we
i za wo do we spra wia ją, że zmie niam zda nie. Oczy -
wi ście, je że li cho dzi o te naj waż niej sze spra -
wy, war to ści, któ re wy no si się z do mu –
po zo sta ją „con stans”. 
Po do ba Ci się za wód, któ ry
upra wiasz? 
Za wód ak to ra jest fa scy nu ją cy.
Z każ dą ro lą od kry wam sie bie, gra ni ce
swo ich moż li wo ści, do wia du ję się o so bie
nie sa mo wi tych rze czy.... Dziś już wiem, że
nie za mie ni ła bym te go za wo du na ża den in ny 

Tyle ciekawychwyzwań...

LUDZIE
WYWIAD

Marta Żmuda-Trzebiatowska, opowiada
o aktorskim zawodzie, propozycjach, które
dostaje, marzeniach i samochodach. 
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Anna Lubertowicz-Sztorc

Zdjęcia ze
spektaklu
„Kiedy Harry
poznał Sally”,
Teatr Kwadrat,
foto: Marcin
Kowalski.
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– ty le w nim emo cji, ty le cie ka wych wy zwań. Ten
za wód to tak że spo tka nia z in ny mi ludź mi – ko le -
ga mi po fa chu, pu blicz no ścią – dzię ki te mu nie jest
mo no ton ny. 
Jaki film, a może jakiś moment był
zwrotnym w Twojej karierze? Co sprawiło,
że reżyserzy się na Ciebie rzucili? 
Ta kim pierw szym mo men tem, sy gna łem, że coś
się za czy na dziać wo kół mnie, by ła ro la w se ria lu

„Mag da M.” Za ska ku je mnie do dzi siaj, że lu dzie
pa mię ta ją mnie wła śnie z te go se ria lu. By łam
wów czas nie świa do mym dziew czę ciem na dru gim
ro ku stu diów. Po tej ro li do sta łam kil ka na praw dę
cie ka wych pro po zy cji. 
Ow szem, czar ną su kien kę
w bia łe grosz ki, któ rą no -
si łaś w tym se ria lu, pa mię -
tam do dzi siaj, mi mo że
fan ką se ria li nie je stem...
Ostat nio na ja kimś pik ni ku,
po de szła do mnie pa ni i po -
wie dzia ła, że nie na wi dzi ła
mnie w „Mag dzie M”, ale
z dru giej stro ny bar dzo chcia -
ła bym po ja wia ła się na ekra -
nie, bo bę dzie się coś dzia ło. Był to dla mnie naj -
pięk niej szy kom ple ment! Wi docz nie czar ne cha -
rak te ry za pa mię tu je się na dłu żej. Ko lej ny mi,
zna czą cy mi mo men ta mi by ły: se rial „Te raz al bo ni -
gdy”, film „Nie kłam ko cha nie” i ta niec z gwiaz da -
mi, w któ rym wy stą pi łam. To był naj go ręt szy czas
w mo im ży ciu. Cho ciaż za wo do wo naj cie kaw sze
by ło to, co spo tka ło mnie po tych wy da rze niach.
Do sta łam wie le pro po zy cji i mia łam wte dy przy wi -
lej – moż li wość wy bo ru. Nie za wsze ma się ta ką

szan sę. Za gra łam w „Ślu bach pa nień skich”, w fil -
mie „Wy gra ny” i „Och Ka rol 2”. Wspa nia łą przy go -
dą by ła po dróż do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie
do sta łam nie wiel ką ro lę w fil mie...
Czy li po ciąg do Hol ly wo od już ru szył?
Ja ni gdy do te go po cią gu nie wsia dłam. Ni gdy nie
mia łam ta kich aspi ra cji i pierw sza nie wy ko na łam
kro ku, by za ist nieć na ame ry kań skim ryn ku, 
Nie by łam na sta wio na na ka rie rę w Sta nach Zjed -
no czo nych. Po trak to wa łam to za pro sze nie, ja ko
przy go dę oraz oka zję, by tro chę po zwie dzać ten
kraj, a przy tym do świad czyć cze goś no we go.
Acz kol wiek by ło mi mi ło, że ktoś zza Wiel kiej 
Wo dy mnie za uwa żył... Du żo mnie ten wy jazd 
na uczył.
Bar dzo mi ło wspo mi nam ten czas. To nie sa mo wi -
te sie dzieć pod czas ko la cji obok ak tor ki Ja ne Sey -
mo ur, któ rą ja ko na sto lat ka oglą da łam w se ria lu
„Dok tor Qu een”. Roz ma wia łam z nią jak z ko le żan -
ką. Pa mię tam, że za py ta ła mnie, dla cze go jest
w Pol sce ta ka po pu lar na? 
Bli żej Ci do bo ha ter ki z „Mag dy M” czy do
mi łej dziew czy ny z „Te raz al bo ni gdy”?
Cie ka wiej chy ba gra ło się po stać w „Mag dzie M”.
Po pro stu więk szym wy zwa niem jest gra nie po sta -
ci wy ra zi stej, cha rak ter nej, tro chę ne ga tyw nej.
W każ dej z nich by ło tro chę mnie sa mej i tro chę
cech, któ rych im do da łam, by nadać im cze goś in -
dy wi du al ne go.

Marta Żmuda-
Trzebiatowska
lubi otaczać się
przedmiotami
luksusowymi

Zawód aktora 
jest fascynujący, 
bo wiele w nim
emocji i ciekawych
wyzwań
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Ro le w se ria lach cze goś Cię na uczy ły?
Dzię ki do świad cze niom se ria lo wym wie le się na -
uczy łam, cza sem bar dzo pod sta wo wych rze czy,
jak np. za cho wy wać się przed ka me rą. Sta ram się
oglą dać rze czy, w któ rych gram i wy cią gać wnio -
ski... To nie tak, że gram i to wszyst ko …
To rzadkość, aby aktor oglądał filmy,
w których gra...
Ja oglą dam – na uczy li mnie te go do świad cze ni,
star si ak to rzy. Trze ba przede wszyst kim słu chać
pu blicz no ści, kry ty ki, ale i sie bie sa me go. Wy cią -
gać wnio ski i być po kor nym. 
Zmęczenie, doły, frustracje – z czego
wynikają w życiu zawodowym? 
Z bra ku szan sy, czy moż li wo ści za pre zen to wa nia
się. Ale ja się im nie da ję. Szu kam wy zwań, dzię ki
któ rym mo gła bym się po ka zać sta le z in nej stro ny
lub cze goś, o czym ja sa ma chcę po wie dzieć.
Mam na dzie ję, że jesz cze wie le przede mną. 
Czym róż ni się pra ca z ak to ra mi np. Gra ży ną
Sza po łow ską czy Ja nu szem Ga jo sem od
pra cy z mło dy mi ko le ga mi? 
Przede wszyst kim za star szy mi ak to ra mi stoi do -
świad cze nie, nie tyl ko to ży cio we, ale i za wo do we.
Moż na się od nich wie le na uczyć. Na po cząt ku nie
mia łam od wa gi ich py tać, po tem nie bar dzo wie -
dzia łam, o co mam py tać, ale te raz na bra łam
śmia ło ści, wiem, cze go chcia ła bym się do wie -
dzieć... i sta ram się mak sy mal nie wy ko rzy stać te

Personalia
Marta Żmuda-Trzebiatowska urodziła się 26 lipca 1984
roku w Człuchowie. Ukończyła szkołę podstawową
w Przechlewie, liceum ogólnokształcące w Człuchowie
oraz Akademię Teatralną w Warszawie, której
absolwentką jest od 2007 roku. Po raz pierwszy
zadebiutowała w serialu telewizyjnym „Dom
Niespokojnej Starości” (2005). Później grała w innych
serialach min. w „Na dobre i na złe” (2005),
„Kryminalni” (2005), „Magda M” (2006), „Dwie strony
medalu” (2006/07), „Fałszerze” (2006) oraz w „Twarzą
w twarz” (2007). Zadebiutowała na dużym ekranie
u boku Piotra Adamczyka w komedii romantycznej
„Nie kłam kochanie” (2008). Potem była rola
w popularnym serialu „Teraz albo nigdy” (2008),
film „Serce na dłoni (2008), „Ciacho„(2010), „Śluby
panieńskie” (2010), serial „Chichot losu” (2010), filmy:
„Och Karol 2” (2011), „Wygrany” (2011),
„Love, weedding, mariage” (2011). Brała udział
w ósmej edycji „Tańca z gwiazdami”, gdzie partnerem
był Adam Król, który prywatnie jest również jej
narzeczonym. 

W SKRÓCIE
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spo tka nia. Bar dzo ce nię so bie etat w war szaw -
skim te atrze Kwa drat, bo spo ty kam się z cu dow -
ny mi ak to ra mi, le gen da mi te go za wo du, od któ -
rych do sta ję wska zów ki na przy szłość. Oni też
pod po wia da ją mi jak po kie ro wać swo im za wo do -
wym ży ciem...
Pra ca z młod szy mi ko le ga mi by wa jed nak rów nie
cie ka wa. 
Ulu bio ny Twój film?
Jest ich wie le…. Ta kim pierw szym uko cha nym fil -
mem był „Ab sol went”. Kie dy jest mi źle i smut no
lu bię go oglą dać. Ko cham mu zy kę z te go fil mu –
to je den z pierw szych i naj waż niej szych ob ra zów.
Mam ko lek cję fil mów z Au drey Hep burn, któ rą po -
dzi wiam, lu bię fil my Ta ran ti no. Ostat nio wpa dłam
na sza lo ny po mysł – na uro dzi ny za ży czy łam so -
bie pro jek tor, bo zde cy do wa nie faj niej jest oglą dać
fil my na tzw. „szma cie” niż na ekra nie te le wi zo ra.
Ma rzy mi się, aby kie dyś w do mu mieć ta ką swo -
ją, ma łą, pry wat ną sa lę ki no wą. 
Któ re z licz nych na gród, któ re otrzy ma łaś są
naj waż niej sze? 
Naj cen niej sze są dla mnie na gro dy pu blicz no ści,
bo to, co ro bi my, ro bi my dla lu dzi... Mi ło jest spo -
ty kać się z do wo da mi sym pa tii... Od zy sku je my
wte dy chęć do pra cy, po zy tyw ne opi nie mo ty wu -
ją nas, do da ją sił.

Aktorkę ujęła
Lancia, bo

zawsze szukała
samochodu,

który by do niej
pasował
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Wy ko rzy stu jesz swo ją 
po pu lar ność?
Do pie ro za czy nam po zna wać jej
si łę. Sta ram się od da wać do brą
ener gię, któ rą do sta ję od lu dzi
i za wsze chęt nie an ga żu ję się
w róż ne ak cje cha ry ta tyw ne – je -
stem za przy jaź nio na z kil ko ma
do ma mi dziec ka. Chcia ła bym
umieć wy ko rzy stać po pu lar ność,
aby ro bić do bre uczyn ki. 
O ja kich ro lach ma rzysz?
Róż no rod nych. 
Za le ży mi, aby grać za rów no w te atrze, w ki nie
i w te le wi zji. Ostat nio te atr stał się dla mnie bar dzo
waż ny, bo tam do sta ję na tych mia sto wy zwrot wło -
żo nej w spek takl ener gii: w po sta ci uśmie chów wi -
dzów, okla sków, cie płych słów. Każ de wyj ście na
sce nę spra wia, że na bie ram ak tor skiej pew no ści
sie bie. W te atrze gram w ko me diach, choć za -
wsze wy da wa ło mi się, ze je stem ak tor ką dra ma -
tycz ną. Nie jest to ła twe, bo trud niej wi dza roz -
śmie szyć niż wzru szyć. 
Lubisz otaczać się luksusowymi
przedmiotami?
Je stem zo dia kal nym lwem i lu bię ota czać się ład -
ny mi, wy ra fi no wa ny mi rze cza mi, choć nieko niecz -
nie dro gi mi. Przede wszyst kim eks pe ry men tu ję
w do mu – sta le go urzą dzam, uwiel biam coś
zmie niać. 
Mam ogrom ną sła bość do ze gar ków  – zwłasz cza
tych w mę skim sty lu  – to jest dla mnie naj waż niej -
sza bi żu te ria, bo nie lu bię ob wie szać się bły skot -
ka mi... Wo lę jed ną po rząd ną rzecz niż kil ka by le 
ja kich. Jak każ da ko bie ta ko lek cjo nu ję bu ty
(śmiech).
A samochody? Czym ujęła Cię Lancia?
Widziałam Cię na prezentacji tego auta...
Wszy scy na ma wia li mnie na ma łe spor to we sa mo -
cho dy, naj le piej ka brio le ty. Ale ja szu ka łam sa mo -
cho du, któ ry był by od po wied ni kiem mo jej in dy wi -
du al no ści. 
Cze mu Lan cia? To za baw na hi sto ria. Bar dzo dłu -
go szu ka łam sa mo cho du, któ ry by do mnie pa so -
wał. Mam oka zję prze te sto wa nia wie lu aut, co ro -
la to in ny sa mo chód. Do brze się czu ję w du żych
au tach, lu bię mieć prze strzeń wo kół sie bie. Lan cia
to ma ło po pu lar ny sa mo chód na pol skich dro gach
i ko ja rzy się ra czej z au ta mi rzą do wy mi. Któ re goś
dnia po je cha łam do sa lo nu i tam sta ła ta ka pięk na
Del ta w ko lo rze cap puc ci no, któ ra zro bi ła na mnie
ogrom ne wra że nie. Za ma rzy ła mi się (śmiech). To
bar dzo kom for to wy sa mo chód o uni ka to wej li nii
nad wo zia i bo ga tym wy po sa że niu. A po za tym jest
zgrab na, po wab na i bar dzo ko bie ca. Jest jak do -
bra, luk su so wa to reb ka... 

Gra jąc w se ria lu „Te raz al bo
ni gdy” jeź dzi łaś te re no wym
au tem, qu da mi...
Lu bisz spor ty mo to ro we?
Je stem po szko le spor to wej,
tre no wa łam pił kę ręcz ną i siat -
ko wą, lu bię gry ze spo ło we
i mam smy kał kę do wszel kich
spor tów mo to ro wych. W fil mie
„Cia cho” mia łam jeź dzić go kar -
tem, wzię łam więc lek cje i oka -

za ło się, że zu peł nie nie źle so bie ra dzę... W se ria -
lu „Te raz al bo ni gdy”, jeź dzi li śmy, na qu adach i na -
wet naj trud niej sze ele men ty ro bi łam sa ma. Lu bię
wy zwa nia sa mo cho do we. W „Ślu bach pa nień -
skich” mu sia łam jeź dzić kon no, żar to wa łam wów -
czas, że z ko ni to naj bar dziej lu bię ko nie me cha -
nicz ne (śmiech).

Po do ba się Ci się no wa Lan cia Yp si lon?
By łam na kon fe ren cji pra so wej wpro wa dza ją cej na
pol ski ry nek ten sa mo chód. Vin cent Cas sel, fran -
cu ski ak tor, pro du cent i re ży ser fil mo wy w re kla mie
te go au ta ro bi nie sa mo wi te wra że nie. My ślę, że –
wbrew po zo rom  – ta kim sa mo cho dem mo gą jeź -
dzić fa ce ci z cha rak te rem...
Po co Pa ni ten roz głos?
Jest nie ro ze rwal nie zwią za ny z mo im za wo dem.
To for ma PR -u. Jak się coś zro bi np. film to oczy -
wi ście trze ba to wy pro mo wać. Wiem jed nak, że
nie za wsze mam na nie go wpływ. Na wet to
spraw dzi łam. Był czas, że nie udzie la łam wy wia -
dów i wy co fa łam się z me diów, a bę dąc za gra ni -
cą do wie dzia łam się, że uka za ły się wy wia dy ze
mną, któ rych ni gdy nie udzie li łam… Ta kie cza sy,
trze ba to za ak cep to wać, plo tek sta ram się nie
czy tać, a zmy ślo nych hi sto rii nie ko men tu ję...

Chciałaby
wykorzystywać
popularność, 
aby robić dobre
uczynki



50

DANIE SPECJALNE
KOSSAK

ŚwiatKossaków

Był pierwszym synem malarza Juliusza
Kossaka. Najstarszym z braci bliźniaków,
który przyszedł na świat w Paryżu, w noc
sylwestrową roku 1856, wyprzedzając brata
Tadeusza. Dlatego mówiono, że są starsi
od siebie o rok, gdyż Tadeusz urodził się tuż
po północy 1 stycznia 1857 r. Jerzy

Piekarczyk
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T
rzech sy nów, dwie
cór ki oraz zna ne
w świe cie ar ty stycz -
nym na zwi sko – to
był do ro bek Ju liu -

sza Kos sa ka, z któ rym zde cy do -
wał się prze nieść z War sza wy
do Kra ko wa, chro niąc swo ich
sy nów przed ru sy fi ka cją, a swą
twór czość o te ma ty ce hi sto rycz -
no -pa trio tycz nej, przed okiem
car skiej cen zu ry wszech obec nej
w za bo rze ro syj skim. To wła śnie
w Kra ko wie, za przy jaź nio ny z ro dzi ną Kos sa ków
po eta Win cen ty Pol, wy szu kał im – wów czas jesz -
cze pod miej ski – dwo rek przy uli cy Zwie rzy niec kiej,
któ ry do hi sto rii ro du prze szedł ja ko „Kos sa ków ka”.
Scho dzi li się tam ma la rze, ak to rzy, lu dzie pió ra,
mu zy cy, ca ły ów cze sny świat ar ty stycz ny Kra ko wa
za przy jaź nio ny z Ju liu szem, któ ry two rzył tu taj
przez 30 lat. Woj ciech do ra stał w tej at mos fe rze
i idąc śla da mi oj ca, przez pra wie 50 lat – z prze -
rwa mi na licz ne po dró że – two rzył też w „Kos sa -
ków ce”. W tym miej scu wresz cie swój ta lent li te -
rac ki  roz wi nę ły dwie cór ki Woj cie cha: po et ka 

Ma ria Paw li kow ska -Ja sno rzew -
ska, peł na tem pe ra men tu pi sar -
ka Mag da le na Sa mo zwa niec
oraz je go syn Je rzy, rów nież ma -
larz, „trze ci z Kos sa ków”, któ ry
w dwor ku przy Zwie rzy niec kiej
miesz kał i ma lo wał przez pół
wie ku, po zo stał jed nak w cie niu
oj ca i bra ta. Woj ciech był już
wte dy zna nym z licz nych dzieł
ma la rzem ba ta li stą, spe cja li zu ją -
cym się w ob ra zach o te ma ty ce
hi sto rycz nej, wy sta wia ją cym swe

pra ce w Kra ko wie i War sza wie, Pa ry żu i Wied niu,
w Pesz cie i Mo na chium. Roz głos ja ki Woj cie cho wi
Kos sa ko wi przy nio sła „Pa no ra ma Ra cła wic ka”
spra wił, że przy jął pro po zy cję Ju lia na Fa ła ta na ma -
lo wa nia dru giej pa no ra my „Przej ście przez Be re zy -
nę”, uka zu ją cej ostat ni akt roz kła du na po le oń skiej
Wiel kiej Ar mii. Pra co wał nad nią 16 mie się cy, ale
z do brym skut kiem, gdyż dzie ło od nio sło suk ces
w Ber li nie, gdzie za chwy ci ło ce sa rza Wil hel ma II,
któ ry na zwał „Be re zy nę” naj lep szą z pa no ram,
przy zna jąc jej pierw szeń stwo przed ba ta li sta mi
nie miec ki mi. Ce sarz da rzył Kos sa ka sym pa tią i ta

Zarzucano mu,
że umie malować
konie, ale nie umie
malować obrazów.
Wielbicieli 
nie musiał szukać
ze świecą

Ranny kirasjer 
i dziewczyna

(1908)
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przy jaźń mia ła swój kon kret ny wy miar w za mó wie -
niach. „Pła ci ce sarz hoj nie i pręd ko” – pi sał Woj -
ciech z Ber li na, ale bez eu fo rii, bo ma lo wa ne ob -
ra zy nie da wa ły mu rze czy wi ste go za do wo le nia.
Pi sał do żo ny: „Tak mi du sza ska cze do wiel kiej ja -
kiej kom po zy cji pol skiej, że po pro stu ra dy so bie
dać nie mo gę”. 
Swo je po wo dze nie Woj ciech za wdzię czał nie tyl ko
ta len to wi i do brym no to wa niom na dwo rze ce sar -
skim, ale rów nież ce chom oso bi stym. Hu mor nie
opusz czał go ni gdy, ła twość pro wa dze nia roz mo -
wy sprzy ja ła na wią zy wa niu kon tak tów. „Świet na fi -
gu ra i ogrom ne po czu cie hu mo ru, jed na ły mu ser -
ca wszyst kich i czy ni ły z Wojt ka ulu bień ca każ de -
go to wa rzy stwa” – pi sał Al fred Wy soc ki. Po sta wa
rot mi strza uła nów, uj mu ją ca oso bo wość, smu kła
syl wet ka, a przy tym tro chę cy gań ska non sza lan -
cja, fan ta zyj nie za wią za ny kra wat, ka pe lusz Bor sa -
li no, no i to za bój cze spoj rze nie, gdy pa trzył na
ład ne ko bie ty. Po wszech nie lu bia ny, sym pa tycz ny,

Inne
światy

Często pomijanym faktem w biografii Wojciecha
Kossaka jest jego fascynacja automobilizmem
i przynależność do krakowskiego automobilklubu.
Namiętność jednak nie aż tak wielką, aby przysłonić
konie, bezkonkurencyjne dla Kossaków – ojca i syna.
Obraz „Dwa światy”, namalowany dla spółki Polski
Fiat, w swej symbolice ukazuje zetknięcie tradycji,
kojarzonej z hucznymi wiejskimi weseliskami
a nowoczesnym miejskim przemysłem i bytem,
którego standard zaczynał określać samochód.
Głównym elementem kompozycji nieprzypadkowo
umieszczonym na pierwszym planie, jest Polski
Fiat 508, wyprzedzający furmankę. Na owe czasy
był to niezwykle nowoczesny pojazd, skądinąd
produkowany w stołecznych zakładach firmy Fiat.
Auto posiadało wiele rozwiązań technicznych,
umożliwiających jazdę po polskich bezdrożach.
Dlatego też wiejska droga na obrazie nie jest tylko
fantazją artysty. Na tamte czasy nowatorskie
rozwiązania, takie jak reduktor terenowy,
czy zwiększony prześwit, zyskały wielkie uznanie
fachowców i sprawiły, że Fiat 508 stał się 
marzeniem wielu Polaków. 
Pieniądze uzyskane za obraz przeznaczył artysta na
wynajęcie na rok apartamentu na szóstym piętrze
hotelu „Bristol” z piękną panoramą Warszawy, który to
widok stał się inspiracją jego wielu późniejszych prac.
Obraz wisiał do II wojny światowej w warszawskiej
siedzibie spółki, w gabinecie jej przedstawiciela
generalnego i ulotnił się zaraz po jej zakończeniu.
Do dziś jest jednym z nielicznych dzieł Wojciecha
Kossaka, których nigdy nie odnaleziono.
Jedna z hipotez utrzymuje, że uległ zniszczeniu
podczas działań wojennych, druga – że doskonale
zabezpieczony, zdobi mieszkanie któregoś ze
współczesnych koneserów sztuki. 
Podobno do przeniesienia na płótno koni
mechanicznych dał się Kossak skusić sowitym
wynagrodzeniem, ale z umieszczenia prawdziwych
koni na obrazie nie zrezygnował. W każdym razie 
w tej wersji obrazu zamówionej u niego przez
Przedstawiciela Generalnego firmy „Polski Fiat”
w Warszawie. W niektórych katalogach zwano ten
obraz „Góralskim weselem”, chociaż tytuł „Dwa
światy” mówił o daleko głębszym zjawisku, jakim była
zapowiedź ekspansji przemysłu samochodowego,
po której nic już nie było na świecie tym samym. 
Reprodukcja obrazu Kossaka w formie plakatu zdobi
wnętrza Muzeum Plakatu w Wilanowie.

KONIE MECHANICZNE NA PŁÓTNIE

Wojciech
Kossak z żoną
Marią
z Kisielnickich
wkrótce 
po ślubie
w 1884 roku.
Niżej:
w krakowskiej
pracowni na
„Kossakówce”,
około 1928 r.



ła twy w na wią zy wa niu kon tak tów, któ re po tra fił
zręcz nie wy ko rzy sty wać dla roz bu dze nia za in te re -
so wa nia swo ją twór czo ścią. 
Wzra sta ją cy po pyt na ob ra zy Kos sa ka oraz roz -
głos, ja ki im to wa rzy szył spra wił, że z pra cow ni
wy cho dzi ło co raz wię cej re plik, ko pii i wa rian tów
te go sa me go te ma tu. Ma lo wał z co raz więk szym
po śpie chem. Por tre tem mar szał ka Fo cha zro bił 
fu ro rę w Pa ry żu, do kąd przy je chał od zna czo ny
Ko man do rią Pol ski Od ro dzo nej. W sierp niu 1823
ro ku pi sał do żo ny: „Ma rze nie mo je go ży cia jest
fak tem… Zdo by łem Pa ryż bez bla gi, bez re kla -
my, uczci wą pra cą, a naj więk si ma la rze
są przede mną cha pe au bas”. 
Syl wet ki ko ni, „nie od łącz nych to wa rzy szy
żoł nie rza”, moż na do strzec na ob ra zach
Kos sa ka w pla nie głów nym al bo przy naj -
mniej w tle. Uwiel biał je czy niąc z nich
cza sem swój znak roz po znaw czy. Wie -
lu ma la rzy ma lo wa ło ko nie rów nie
świet nie, ale typ woj sko we go ko nia
pol skie go naj cel niej od twa rzał Kos sak.
Je śli dla Ju liu sza po dob nym zna kiem
był „ułan i dziew czy na”, w ma lar stwie
Woj cie cha do mi no wa ła ba ta li sty ka
hi sto rycz na oraz te ma ty ka ry cer -
sko -woj sko wa i ło wiec ka. Dla te go
na ob ra zy Woj cie cha nie na le ży
pa trzeć przez pry zmat ich war -
to ści czy sto ma lar skich oce nia -
nych róż nie przez hi sto ry ków
sztu ki, ale po przez ich wa lo ry

do ku men tal no -hi sto rycz ne, w któ rych
osią gnął mi strzo stwo ja ko ma larz -na -

tu ra li sta. Za rzu ca no mu, że upra -
wia „li te ra tu rę w ma lar stwie”, że
umie ma lo wać ko nie, ale nie umie
ma lo wać ob ra zów. Nie mia ło to jed -
nak wpły wu na cha rak ter twór czo ści
Kos sa ka, któ rej wiel bi cie li nie mu siał
szu kać ze świe cą. W cią gu kil ku dzie -
się ciu lat swej obec no ści na ryn ku
sztu ki, zde cy do wa nie prze ciw ny
wszel kie mu no wa tor stwu, po zo stał
wier ny so bie, swej te ma ty ce i sty lo wi.
Zmie nia ły się prą dy w ma lar stwie
i sty le, ale na Kos sa ka nie mia ło to
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Powyżej:
fragment

Panoramy
Berezyńskiej, 

po prawej: 
por tre t 

mar szał ka 
Fo cha (1923)
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mia ły żad ne go związ ku. Na punk cie pod ra bia nia
swo ich ob ra zów Woj ciech był nie zwy kle wraż li wy:
„Jest tej cho le ry moc strasz na po do mach pry wat -
nych” – stwier dzał w li ście do żo ny świa dom, że
tej po wo dzi nie da się po wstrzy mać.
Ostat nie swe la ta spę dził, jak ca łe swe ży cie, 
przy szta lu gach. Nie sprze dał ani jed ne go ob ra zu
Niem com, cho ciaż chcie li do brze pła cić, a w „Kos -
sa ków ce” się nie prze le wa ło. Ma lo wał zaś za gro -
sze dla le ka rzy kra kow skich, cu kier ni ków, dla kup -
ców, wresz cie na han del wy mien ny. Na pro po zy -
cję otrzy ma ną z wa wel skie go Bur gu na ma lo wa nia
por tre tu ge ne ral ne go gu ber na to ra Han sa Fran ka,
od po wie dział od mow nie. Cho ro bę, któ ra go prze -
śla do wa ła od lat, zno sił spo koj nie. Mo że dla te go,
że nie wie dział o jej pod ło żu no wo two ro wym. Ma -
rzył, że do cze ka koń ca woj ny i wte dy bę dzie miał
po grzeb woj sko wy, z peł ny mi ho no ra mi, na któ re
so bie nie wąt pli wie za słu żył. Nie do cze kał. 29 lip -
ca 1942 ro ku ka zał so bie na ło żyć far by na pa le tę,
a nie mo gąc już ustać, po pro sił cór kę, aby pu ści -
ła mu pły tę z Po lo ne zem AS -dur i zmarł przy
dźwię kach mu zy ki Cho pi na. 

Poniżej:
fragment
Panoramy
Racławickiej
(Kościuszko na
koniu), niżej:
portret córek
artysty, Marii
i Magdaleny
(1906/1911)

żad ne go wpły wu. Ma lo wał po śpiesz nie, z tem pe -
ra men tem, ale ła twość z ja ką wy ko rzy sty wał swe
umie jęt no ści z cza sem spra wi ła, że to ma lar stwo
sta ło się po wierz chow ne. Na bie ra ło cech „kos sa -
kow skiej ma nie ry”, któ ra spraw dza ła się zna ko mi -
cie w se ryj nej pro duk cji ob ra zów, bar dziej w ich
„fa bry ko wa niu” niż two rze niu. Sta ły się sza blo nem
wy ko rzy stu ją cym po pu lar ność ma la rza w spo łe -
czeń stwie bez kry tycz nym wo bec je go twór czo ści
i te ma ty ki, ja ką z so bą nio sła. 
Był ma la rzem nie zwy kle płod nym i pra co wi tym.
W swej pra cow ni w „Kos sa ków ce” dzień pra cy za -
czy nał o ósmej ra no. Co dzien nie sta wał przed
szta lu ga mi, aby przez ko lej ne osiem go dzin, czę -
sto bez wol nej nie dzie li, pra co wać nad tym, co
sta no wi ło źró dło utrzy ma nia dla ca łej ro dzi ny. We
wstę pie do „Wspo mnień” Woj cie cha Kos sa ka Ka -
zi mierz Ol szań ski pi sał, że dom Kos sa ków po chła -
niał ma sę pie nię dzy, był przy sło wio wą stud nią bez
dna. Do cho dy Woj cie cha by ły du że, ale wy dat ki
jesz cze więk sze. Ży ło się z roz ma chem iście szla -
goń skim; go ście, przy ję cia, ko nie do brycz ki i pod
wierzch, au to, licz na służ ba, za gra nicz ne wo ja że.
Utrzy my wa nie kil ku do mów i pra cow ni w War sza -
wie, Za ko pa nem i Ju ra cie, a do te go wy jaz dy ro -
dzi ny, stro je, mał żeń stwa i roz wo dy có rek – to
kosz to wa ło. Stąd czas spę dza ny przy szta lu gach
nie wy ni kał tyl ko z chę ci zma te ria li zo wa nia na -
tchnie nia. Nie ustan ną po goń za pie niędz mi zmu -
sza ła do „fa brycz nej pro duk cji” ob ra zów i ich 
ko pii. Od po wie dzią by ło po ja wia nie się na ryn ku
ko pii i pod ró bek, któ re z pra cow nią Kos sa ka nie



Katarzyna Świeżak „M.O.D.A.” Wydawnictwo Dwie Siostry to
jedno z najoryginalniejszych wydawnictw dla dzieci. Dwie
Siostry dbają zarówno o treść, jak i o warstwę wizualną.
Pojawiła się wreszcie długo wyczekiwana „M.O.D.A.”
(pierwsze ukazały się dwa tytuły serii – „D.E.S.I.G.N.”
i „D.O.M.E.K.”). Zainteresuje ona głównie małe strojnisie,
choć nie tylko. Niezależnie od płci, warto się dowiedzieć
chociażby, skąd się wzięły jeansy lub adidasy i skąd pochodzi
ich nazwa? Albo co to jest sukienka – harmonijka? Opisano
również najciekawszych projektantów i najbardziej
oryginalne projekty w historii mody.
Cała seria jest godna polecenia,
dorośli i dzieci z pewnością
przeczytają ją z zapartym tchem.
Miłego odkrywania meandrów mody.
Katarzyna Świeżak: M.O.D.A.
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2011.

Jesień sprzyjakanapowym kinomanom

Wiktor Hagen „Granatowa krew”. Polscy autorzy
kryminałów są coraz sprawniejsi w pisaniu i coraz
bardziej znani za granicą. Wiktor Hagen to pisarz
o egzotycznym pochodzeniu (jego matka była Polką,
ojciec Francuzem) i ciekawym życiu – mieszkał między
innymi w Kairze i Indiach. To doświadczenie świetnie
odbija się w jego twórczości – bohater „Granatowej
krwi” – Robert Nemhauser – jest arcyciekawą
osobowością. Po godzinach gotuje w knajpie przyjaciela,
jest absolwentem studiów historycznych i miłośnikiem starych Citroënów.
Jest ojcem bliźniaków – stale bijących się – Cyryla i Metodego. Również
intryga kryminalna jest całkiem interesująca. Hagen drobiazgowo oddaje
atmosferę polskich komisariatów, które w rzeczywistości dalekie są od
serialowych bajek (komputery to rzadkość). Zagadka kryminalna sięga
w daleką przeszłość i przywołuje specyficzny klimat powojennej
Warszawy, bananowej młodzieży i pijackich rautów. „Granatowa krew”
to pierwsza część serii poświęconej Nemhauserowi. 
Wiktor Hagen: Granatowa krew. Wydawnictwo WAB. Warszawa 2010.

Jeśli ktoś narzeka na pogodę i coraz
krótszy dzień, niech obejrzy
którykolwiek ze szwedzkich seriali
kryminalnych, gdzie ciągle jest
ciemno, a ekran tonie w strugach
deszczu. 

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Kurt Wallander, w rolę którego wcielił
się Kenneth Brannagh, to jeden
z najpopularniejszych detektywów
wszechczasów. Jego przygody
opowiada świetny serial BBC, a na
dvd dostępne są dwie serie
(sezon I – „Fałszywy trop”,
„Zapora”, „O krok”, seria II –
„Piąta kobieta”, „Morderca bez
twarzy”, „Mężczyzna, który się
uśmiechał”). Ten jeden
z najlepszych seriali kryminalnych
zebrał sporo nagród na rozmaitych
festiwalach. Dla wielbicieli
twórczości Henninga Mankella jest
to pozycja obowiązkowa,
szczególnie, jeśli ktoś chce pobawić
się doszukiwaniem analogii ze
szwedzką wersją. 
Poszukując różnorodności, warto

uzupełnić wiedzę o nieoglądane
filmy mistrza Almodovara, tym
bardziej że na ekranach jest właśnie
jego najnowsze dzieło. 
„Złe wychowanie” to film
nietypowy dla twórczości Pedro
Almodovara. Nie jest to zarazem
najlepszy z jego filmów, nie sposób
jednak odmówić mu jednego –
kontrowersyjności i oryginalności.
Warto obejrzeć „Złe wychowanie”
chociażby ze względu na doskonałą
rolę Gaela Garcii Bernala, który nie
boi się wybierać propozycji trudnych
i skandalizujących, traktuje je raczej
jako wyzwanie aktorskie. Opowieść
o dojrzewaniu w Hiszpanii czasów
Franco jest gorzka, a reżyser
zapewnia, że jest to forma jego
rozprawienia się z przeszłością,

Kryminał
Granatowa krew

Joanna Lasek
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Dla młodych strojnisi
M.O.D.A.



Howard E. Wasdin, Stephen Templin „Snajper.
Opowieść komandosa SEAL Team Six”. Książka
przypadnie do gustu zwłaszcza panom. Team Six to
elitarny oddział Navy Seal, który jest odpowiedzialny,
między innymi, za zabicie Osamy Bin Ladena.
To pierwsza książka napisana przez byłego komandosa,
która bezpośrednio wprowadza nas w tajniki służb
specjalnych. Z pewnością niejeden czytelnik jest ciekaw, jak wygląda
rekrutacja do oddziałów, jak ciężko trenują jego członkowie. Z opisów
Wasdina wynika, że morderczo. Spędzają na przykład długi czas w lodowatej
wodzie. Miłośnicy filmu „Helikopter w ogniu”, w którym sfilmowano akcję
w Somalii – brały w niej udział właśnie „foki”- na pewno chętnie sięgną po tę
pozycję. Komandosi Team Six to precyzyjne maszyny do zabijania, które
traktują swoją pracę jako misję dla dobra ojczyzny. Książka będzie
ciekawostkę zarówno dla wielbicieli militariów, jak i dla nuworyszy w tej
dziedzinie, którzy przeczytają ją jako ciekawostkę socjologiczną. 
Howard E. Wasdin, Stephen Templin: Snajper. Opowieść komandosa
SEAL Team Six. Wydawnictwo Znak. Kraków 2011.

terrorem i molestowaniem. Film jest
mocny i z pewnością nie nastraja
optymistycznie, lecz nie tego chyba
szuka się u Almodovara… 
„Jestem Bogiem” to oryginalny
thriller z niezłą obsadą (Bradley
Cooper – gwiazda „Kac Vegas”- oraz
Robert de Niro). Opowiada
o niebezpieczeństwie szybkiego
sukcesu, do tego osiągniętego
w niezbyt uczciwy sposób. Eddie
Morra jest przeciętnym pisarzem,
który styka się z niezwykłym
narkotykiem. NZT pozwala bowiem
zapamiętywać wszystkie informacje,
jakie człowiek otrzymuje, sprawia, iż
użytkownik staje się atrakcyjny,
błyskotliwy i charyzmatyczny.

PREMIERY
„Róża” to długo oczekiwany film Wojciecha
Smarzowskiego, który już na długo przed
premierą zebrał doskonałe recenzje. Tym razem
reżyser prześwietla skomplikowane powojenne
losy mieszkańców Mazur, gdzie mieszały się
języki i narodowości. Tadeusz (Marcin Dorociński)
przybywa do domu Róży (Agata Kulesza), aby
oddać jej pamiątki po mężu-żołnierzu Wermachtu,
którego śmierci był świadkiem. Mroczny,
wciągający film, długo nie można go zapomnieć.
Reż.: Wojciech Smarzowski, wyst.: Agata Kulesza,
Marcin Dorociński, Eryk Lubos, Jacek Braciak,
Edward Linde-Lubaszenko

„Elita zabójców” to oparty na faktach sensacyjny
film w doskonałej obsadzie. Opowiada o byłych
funkcjonariuszach elitarnej jednostki SAS, którzy
próbowali wieść spokojne uporządkowane życie,
jednak przeszłość wróciła do nich szybciej niż się
spodziewali. Główny bohater porzuca nudne życie
na farmie i wraca do zawodu, aby pomóc swemu
dawnemu dowódcy i mentorowi. Zbiera swą
dawną ekipę i rusza „ratować świat”. 
Reż.: Gary McKendry, wyst.: Jason Statham,
Robert de Niro, Clive Owen.
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Warunkiem jest ciągłe dostarczanie
narkotyku organizmowi. Morra staje
się gwiazdą Wall Street, ale wtedy
zaczynają się nim interesować
niebezpieczni ludzie. Jednocześnie
otrzymuje propozycję uczestniczenia
w największej fuzji świata. A zapasy
NZT są prawie na wyczerpaniu…
„Jestem Bogiem” to całkiem
przyzwoite kino, dla widzów

poszukujących rozrywki to
idealna propozycja na

jesień. 

Snajper
Opowieść komandosa
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Joanna Lasek

Ponieważ trwa boom budowlany, wiele osób jest na etapie wykończenia,
a zwłaszcza panie domu wiedzą, jak ważne jest odpowiednie umeblowanie
kuchni i trafny wybór urządzeń. Firma Ardo wprowadziła do sprzedaży 4 nowe
modele pięciopalnikowych kuchni gazowych, które są nie tylko funkcjonalne,
ale i ładnie zaprojektowane. Kuchnie PL998 XS, PL998 BLACK, PL998 CREAM
oraz PL998 YORK posiadają duży piąty palnik oraz 85 litrowy piekarnik,
dlatego świetnie sprawdzą się w domach, w których wydaje się sporo przyjęć
i kolacji dla niezapowiedzianych gości. Podwójna szyba w drzwiczkach
piekarnika zamontowana w specjalnym
systemie Easy Slide uniemożliwia
oparzenie, co jest istotne zwłaszcza
w przypadku rodzin z dziećmi. Inną
ciekawą propozycją jest płyta gazowa
PFS6040R, która łączy rustykalny
wygląd z nowoczesną
funkcjonalnością. Płyta jest
wyposażona w zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu. W pokrętłach
umieszczono zapalarkę. Wysoka
wydajność palników umożliwia spalenie
mniejszej ilości gazu, przez co
urządzenie jest zakwalifikowane jako
ekologiczne. 
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Nokia wprowadziła na rynek przystępny cenowo smartfon bez
kompromisów w jakości i wydajności. Nokia 500 jest wyposażona
w najszybszy procesor 1GHz, aparat fotograficzny 5 MPix,
zaawansowane funkcje muzyczne i rozrywkowe oraz mapy z darmową
nawigacją samochodową i pieszą. System Symbian Anna oferuje
szybszą przeglądarkę internetową. Nokia 500 będzie dostępna
początkowo wyłącznie w wersji czarnej, potem natomiast również
w wersji białej. Cena sugerowana będzie wynosić około 750 zł. Dzięki
szybkiemu procesorowi, użytkownik może korzystać z kilku aplikacji
jednocześnie bez spowolniania działania telefonu. W smartfonie
zainstalowano przewodniki Lonely Planet oraz Michelin. W przypadku
nawigacji, wskazówki głosowe w 80 krajach nie wymagają połączenie
z siecią, dzięki czemu można uniknąć opłat roamingowych.

Kolejnysmartfon Nokii

Produkty 
do pielęgnacji dzieci
Pozostając w temacie dzieci, często zastanawiamy
się, jaki prezent sprawić młodym
rodzicom, by był i ładny
i funkcjonalny. Tysiące
niepotrzebnych
przedmiotów
bardziej
przeszkadzają
niż pomagają
w opiece nad
niemowlęciem.
Philips jest

producentem
całej gamy
produktów do
pielęgnacji dzieci. Śliczny
termometr – kwiat – będzie doskonałym
uzupełnieniem codziennej pielęgnacji. Mierzy
bowiem nie tylko temperaturę powietrza, ale
i wody, przez co można go wykorzystywać do
kąpieli najmniejszych bobasów. Ponieważ jest
wodoodporny, będzie zarazem świetną
zabawką zachęcającą malucha do zabawy
i pluskania się. Jest całkowicie bezpieczny
i przystosowany do kontaktu z dzieckiem.

Pięciopalnikowe kuchnie gazowe



W trosce o mamy 
i ich pociechy
Kobiety w ciąży oraz młode mamy często martwią
się, że wygląd ich skóry nigdy nie wróci do stanu
sprzed ciąży. Nic bardziej mylnego. Laboratoires
Expanscience to producent renomowanych
kosmetyków Mustela, które od 60 lat dbają o skórę
mam oraz niemowląt. Mustela to 4 specjalistyczne
linie dermokosmetyków – dla kobiet
w ciąży i po porodzie (Mustela 9
Miesięcy), noworodków i dzieci od
pierwszych dni życia (Mustela Bebe),
do ochrony przeciwsłonecznej dla
dzieci (Mustela Sun Protection) oraz
dla dzieci z atopowym zapaleniem
skóry (Mustela Dermo-Pedriatics).
Mustela 9 Misięcy to efekt
wieloletnich zaawansowanych badań
służących poznaniu mechanizmu
powstawania rozstępów. Skuteczność
kremów została potwierdzona w wielu
testach klinicznych. Kosmetyki
składają się wyłącznie ze składników
bezpiecznych dla mamy oraz
maluszka. Dermokosmetyki nie
zawierają parabenów, ftalanów
i fenoksyetanolu. 

Nowoczesne kosmetyki muszą spełniać
stale rosnące wymagania swoich
konsumentów. Coraz więcej wśród nas
jest osób z wrażliwą, atopową skórą
oraz innymi niedoskonałościami.
Promieniowanie UV, zanieczyszczenie
środowiska, dym papierosowy i alkohol,
a także klimatyzacja mogą pogorszyć
kondycję skóry, dlatego warto stosować
kosmetyki jak najprostsze, które nie
naruszają ochronnej warstwy naskórka.
Seria Biały Jeleń powróciła w pełnej
krasie. Ulepszone opakowania i szeroki

asortyment sprawiły, iż klienci
pokochali te produkty. Cała gama żeli
pod prysznic jest idealna dla skóry
z problemami, oczywistym plusem jest
także idąca w parze z jakością niska
cena. Prawdziwym przebojem okazały
się mydła z dodatkiem koziego mleka,
które działa odżywczo i nawilżająco,
a także łagodząco. Do „jeleniej” rodziny
dołączył jakiś czas temu balsam do
mycia naczyń chroniący skórę dłoni
przed wysuszeniem i działaniem
detergentów. 

Internetowe 
radio dlawymagających 
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Kosmetyki dla alergików

W połowie października firma Signo wprowadzi na
rynek nowe radio internetowe K2 renomowanej
marki Revo. Urządzenie posiada tuner FM, cyfrowe
radio DAB DAB+, odtwarza strumieniowe radio
internetowe oraz utwory z Last. fm. Po podłączeniu
iPoda, iPada oraz iPhone’a można odtwarzać
muzykę bezpośrednio z dysku komputera. Łączna
moc przetworników i wzmacniaczy klasy D to 40W.
Cyfrowy procesor dźwięku DSP wywołuje wrażenie
obcowania ze znacznie większym urządzeniem niż
to ma miejsce w rzeczywistości. Dodatkowym
atutem radia jest jego atrakcyjny wygląd. K2 jest
wyposażone w wysuwaną zautomatyzowaną stację
dokującą do iPhone’a, iPoda i iPada. 
Cena detaliczna urządzenia w Polsce będzie
wynosić około 399 EUR.
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Malta, Gozo, Comino, Cominotto,
St Paul’s i Filfla – wyspy wchodzące
w skład archipelagu Wysp
Maltańskich, noszą na sobie
dziedzictwo cywilizacji starszej niż
egipska. Największymi skarbami są
tajemnicze podziemne budowle
datowane na ok. 5000 lat p.n.e.
Wielka tajemnica – Hypogeum Ħal
Saflieni oraz liczne neolityczne
świątynie są nieporównywalne
z niczym innym w basenie Morza
Śródziemnego. Nie bez powodu
obszar ten nazywa się „wyspami
megalitów”, bo usiane są budowlami
megalitycznymi niespotykanymi
nigdzie indziej w Europie.
Okoliczności odkrycia Hypogeum
są dosyć tajemnicze. W 1899 roku
angielscy robotnicy w trakcie
rozbudowy bazy marynarki wojennej
w okolicach Ħal Saflieni na Malcie,
natrafili przypadkowo na strop
potężnej neolitycznej, podziemnej
konstrukcji. Odkrycie to było
trzymane w tajemnicy aż do 1902 r.,
kiedy rozpoczęto prace
wykopaliskowe. W trakcie
poszukiwań odkryto podziemne
pomieszczenia na trzech poziomach
oraz jaskinie i podziemne korytarze.
Na środkowym poziomie znaleziono
nadpalone szczątki trzydziestu
tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci
oraz siedem tysięcy szkieletów.
Oprócz tego fragmenty biżuterii
i ceramiki oraz zagadkowy Dół Węży
– dwumetrowe zagłębienie, którego
przeznaczenie nie jest znane.
Jednak najbardziej tajemniczym jest,
częściowo zalany wodą, poziom
dolny, do którego prowadzą schody
z wyższych poziomów. Nie odkryto
tu żadnych oznak pobytu człowieka.
Znalezione w podziemnych salach

RUBRYKI

CZAS WOLNY
OSOBLIWOŚCI

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Maltańskiemegality
artefakty w postaci statuetek
„grubych kobiet” i „śpiących pań”
mogą świadczyć o tym, że świątynia
ta, będąc miejscem składania ofiar,
łączyła świat żywych i umarłych. 
Historia Hypogeum oraz kamiennych
świątyń na Malcie zaczyna się około
roku 5200 p.n.e.

To najprawdopodobniej wtedy
przybyli tu z Sycylii pierwsi
neolityczni osadnicy. Początkowo
trudnili się ceramiką i rolnictwem.
Tak było do roku 3600 p.n.e., kiedy
nastąpił tajemniczy przełom
cywilizacyjny. Rolniczy lud zmienił
się nagle w budowniczych świątyń
i grobowców. 1000 lat przed

powstaniem piramidy Cheopsa
w Egipcie i kompleksu Stonehenge
na Wyspach Brytyjskich, maltańscy
rolnicy wybudowali około 50
gigantycznych kamiennych świątyń.
Największe to Ggantija, Borg, Cave
Dalam Ghar, Ħagar Qim, Mnajdra,
Skorba, Tarxien, Ta Ħagrat i Tal-
Mintna Catacombs. Wtedy
wybudowano też wspomniany już,
zagadkowy obiekt – Hypogeum Ħal
Saflieni. Wokół tych budowli, których
przeznaczenia nie znamy, narosło
wiele teorii. Do połowy XIX wieku
uważano, że świątynie są
pozostałością po mitycznej rasie
gigantów. Pojawiła się nawet teoria,
że mogą być one dziedzictwem
pozostawionym przez Atlantów istot,
które ocalały po gigantycznej
katastrofie jaką było zatonięcie
Atlantydy. Przypuszcza się także,
i jest to najbardziej prawdopodobne,
że miejsce to służyło do całopalnych
ofiar z ludzi, które składać miał
prehistoryczny człowiek.
Przemawiają za tym liczne ołtarze
oraz ślady ochry na ścianach.
Czerwień symbolizowała bowiem
krew, śmierć i ofiarę. Faktem jest
natomiast, że cywilizacja
zamieszkująca Maltę nie była
podobna do żadnej innej w basenie
Morza Śródziemnego i zagadka ta do
dziś nie daje spokoju archeologom.
Tak samo jak nagła jej zagłada
około 2500 roku p.n.e., kiedy wyspa
w tajemniczy sposób wyludniła się.
Do czasu...
Mniej więcej w tym samym okresie
na terenach dzisiejszego Libanu
pojawia się inny starożytny lud
o tajemniczym pochodzeniu –
Fenicjanie, biblijne „dzieci Kanaanu”.
Cywilizacja fenicka słynęła ze swej
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Osobliwe 
trakty
I jeszcze jedna niepoznana do
końca tajemnica tych wysp.
W wielu miejscach na Malcie
i Gozo uwagę przyciągają
podobne do torów wyżłobienia
w skalistej ziemi. Zawsze mają
postać dwóch równoległych szyn
o rozstawie odpowiadającym
dokładnie szerokości wozu.
W określonych punktach
znajdujemy regularne zwrotnice,
odgałęzienia oraz tory mijankowe.
Historycy uważają te osobliwe
podwójne wyżłobienia za
prehistoryczne szlaki
komunikacyjne.
Co transportowano tymi traktami?
Może neolity do budowy świątyń?
W niektórych miejscach
ustawione są fenickie groby,
co świadczyłoby o tym, że szyny
w skale muszą być od nich
starsze i najprawdopodobniej
pochodzą z młodszej epoki
kamiennej. 

religijności, a raczej z głęboko
zakorzenionej potrzebie składania
swym bogom ofiar z ludzi. Wśród
panteonu bogów fenickich, na
którego czele stał Baal-Hammon
i Tanit, jeden był wyjątkowo krwawy
– Moloch. Ten tajemniczy bóg,
niejednokrotnie potępiany w Starym
Testamencie, miłował się w ofiarach
z dzieci. Czczono go pod postacią
człowieka z głową byka. Fenicjanie,
podróżując okrętami po basenie
Morza Śródziemnego, odkrywali
i kolonizowali nowe lądy. W ten
sposób, około roku 800 p.n.e. trafili
na Maltę, gdzie zaczęli zakładać
swoje osiedla. Feniccy kapłani
bardzo łatwo nawrócili mieszkańców
wyspy na swoją religię, a stojące od
tysiącleci budowle zmienili na
świątynie własnych bóstw. Nowi
bogowie przypadli tubylcom do
gustu, a w szczególności Moloch.
Wyspiarze bowiem sami od
pradawna składali krwawe ofiary
z ludzi poświęcane swoim
tajemniczym „bogom”
mieszkającym pod ziemią.
Właśnie do tego celu ich przodkowie
zbudowali Hypogeum Ħal Saflieni.
Kilkaset lat później Maltę podbili
Kartagińczycy, którzy utrwalili kult
Molocha i Baala na tych ziemiach. 
W 1999 r. Shaun Arrigo, twórca
podwodnych filmów

dokumentalnych, nurkując wraz ze
swoim bratem Kurtem na północno-
wschodnim wybrzeżu Malty, odkrył
ślady, które mogą wskazywać, że na
znajdującym się 12 metrów pod
wodą płaskowyżu, przetrwały
resztki starożytnych dróg, świątyń,
kamiennych kręgów i murów,
a także wiele megalitycznych
bloków. Owe zatopione
megalityczne struktury nie różnią
się od tych, które znajdują się
w Ħagar Qim, Tarxiem i Gigantija.
Symulacje komputerowe przebiegu
linii wybrzeża w późnej epoce
lodowcowej pokazały, że ta część
dna morskiego przy brzegach Malty
stanowiła kiedyś suchy ląd i łączyła
się z Sycylią. Prawdopodobnie, pod
koniec epoki lodowcowej, poziom
wody podniósł się na tyle, że zatopił
tereny, które stanowiły półwysep
przy południowym wybrzeżu Sycylii.
Tereny wyższe, które nie uległy
zatopieniu, stały się później
Wyspami Maltańskimi. Za tym,
iż teoria ta jest prawdziwa
przemawia fakt, że w tym okresie,
wraz z roztapianiem się resztek
lodowca, poziom wody Morza
Śródziemnego i Czarnego podniósł
się tak wysoko, że bariery między
nimi uległy przerwaniu, tworząc
cieśniny Bosfor i Dardanele.
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO

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

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

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

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

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

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

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

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

PRODUKT
CENNIK

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

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

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

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

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

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

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4X4 120KM 50.992 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 62.892 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM 50.142 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM 55.242 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 67.142 1956 180 6,6 5

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

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici



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

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

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

WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTINCTIVE 64.515 1368 207 5,5 4/5
1.3 JTDM S&S 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 180 4,3 4/5
1.6 JTDM S&S 120KM DISTINCTIVE 63.665 1598 198 4,8 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE 71.315 1368 219 6,0 4/5
1.4TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE NEW 73.015 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 0

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

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

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

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

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

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

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

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



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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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

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

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

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

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

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

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

Przez dwa dni, 10-11 września, pałac
w podwarszawskim Konstancinie-Jeziorna
był miejscem spotkania fanów włoskiej
motoryzacji i włoskiego stylu życia. Właśnie
tam klub ForzaItalia.pl zorganizował po raz
piąty ogólnopolski zlot miłośników aut rodem
z Włoch. Jednak tym razem wydarzenie miało
nieco inny charakter. W pięknym otoczeniu
zebrali się fani współczesnych aut włoskich,
samochodów klasycznych, jak również
miłośnicy włoskiego klimatu. Pojazdy, które
pojawiły się na dziedzińcu Pałacu w Oborach
to piękne klasyki w dobrym stanie –
pieczołowicie odrestaurowane, czy też
w stanie oryginalnym. Fiat Auto Poland
natomiast na imprezie zaprezentował
najnowsze produkty marek. Goście
i uczestnicy mieli okazję przetestować
najnowszą Alfę Romeo Giulietta, Alfę MiTo
z nową skrzynią dwusprzęgłową „Alfa TCT”,
Lancię Delta serii 1, Fiata Bravo, Fiata Sedici,
Abartha 500 i Abartha Punto Evo. Do
samochodów ustawiała się kolejka. Auta
ciągle jeździły, były sprawdzane, oglądane,
a... kluczyki z żalem były oddawane kolejnym
osobom chętnym na jazdę próbną. 
W czasie zlotu odbyły się też wybory
najpiękniejszego auta 

na imprezie. Głosami jury tytuł „miss”
zdobyła Alfa Romeo 164 Q4 z 1993 roku
należąca do Wojtka Witkowskiego. Także
publiczność wybrała ten jeden jedyny
najpiękniejszy pojazd – okrzyknięto nim
replikę Fiata 124 Abarth należącą do
Szymona Chojnowskiego. Ostatni laur trafił
do klubu Alfaholicy.org za najliczniejszą
reprezentację na zlocie.
Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych – jedną z nich był konkurs
rysunkowy na włoski pojazd przyszłości.
Fiat Auto Poland zorganizował też mini-
miasteczko, w którym ogromną
popularnością cieszyły się małe Fiaty 500.
Sportowe emocje zapewniał symulator
jazdy Abartha.
Piknik zgromadził ponad 150 samochodów
i motocykli oraz mnóstwo odwiedzających
– w sumie podczas imprezy przewinęło się
niemal pół tysiąca osób. Piękna, jesienna
pogoda, przypominająca nawet trochę
atmosferę i klimat Toskanii, wspomagała
integrację uczestników i gości. Sądząc po
uśmiechach i dobrych humorach osób, które
pojawiły się na imprezie, pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę. 

ForzaItalia.pl

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Zlot pasjonatów
włoskiej kultury i motoryzacji



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132242, Fax (33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz´Êciami zamiennymi

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

us∏ugi bankowe

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

leasing samochodów

stan na 30 wrzeÊnia 2011 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

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

zarzàdzanie i utrzymanie nieruchomoÊci

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

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

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

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

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

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

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

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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

17. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



www.fi at.pl

Freemont. 
    Cały świat w jednym samochodzie.
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