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FIRMA
NAGRODY FIATA

We are

the champions

Mirosława Malich;
fot: I. Kaźmierczak,
Satiz Poland
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Ich atutem jest młodość, umiejętności
i ambicja. Nie boją się wyzwań
i z determinacją dążą do celu, jakim jest
zdobycie wiedzy i odniesienie sukcesów
w nauce. Za ten trud i pracę zostali
nagrodzeni przez spółki Fiata w Polsce.

łowa jednego z największych przebojów brytyjskiej grupy Queen „We
are the Champions” chyba najpełniej określają młodych ludzi,
dzieci pracowników Grupy Fiat,
Fiat Industrial i Joint Ventures
w Polsce, którzy 25 listopada br.
otrzymali nagrody Fiata za dobre
wyniki w nauce. Wszyscy nagrodzeni, przybyli do Sali Redutowej
w budynku „Pod Orłem” w Bielsku-Białej, mogą śmiało o sobie
powiedzieć „Jesteśmy czempionami”. Wszystkich bowiem łączy
jedno marzenie – być dobrym
i docenionym. Dlatego piosenkę
Freddiego Mercury’ego, wykonaną brawurowo po uroczystości przez zespół Avocado, finalistów programu X Factor, można
uznać za rodzaj hołdu dla wyróżnionych i wyraz uznania za ich
ciężką pracę.
O uznaniu młodych za umiejętności oraz o trudzie wychowawczym, jaki ponieśli rodzice laureatów, pracownicy spółek Fiata
w Polsce, mówił w swoim liście
do zebranych Enrico Pavoni.
Prezes Fiat Polska nie mógł
osobiście uczestniczyć w uroczystości, ale jego słowa i gratulacje odczytane przez rzecznika
Fiat Auto Poland Bogusława
Cieślara, były dowodem wagi,
jaką Fiat przywiązuje do inwestowania w młodych ludzi, w ich
rozwój i promowanie nauki.
„Zdobywając wyróżnienie w nauce przysporzyliście zaszczytu
sobie i rodzicom. Ten laur
świadczy, że przygotowujecie
się najlepiej jak to możliwe do
wkroczenia w świat zawodowy
– niektórzy z was już niebawem,
inni dopiero za kilka lat. Dzisiaj
jest wasze święto, a my jesteśmy tu z wami, aby je uczcić.
/…/ Uroczystość jest świadectwem tego, że misją Fiata jest
nie tylko rozwój i tworzenie wartości poprzez dostarczanie nowatorskich wyrobów i usług,
lecz także kształtowanie kultury
prowadzenia biznesu ze świa-
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domością, iż trwały rozwój
i wzrost zysków jest czymś ambitnym i odważnym tylko
w zrównoważonej formie. /…/
Zachęcam was, droga młodzieży, do kontynuowania obranej
przez was drogi. Zalety, które
dziś owocują przyznaniem wyróżnień za osiągnięcia w nauce,
w przyszłości utorują wam szlak
w świecie zawodowym. Dzięki
nim zagwarantujecie sobie pozycję społeczną i zawodową
oraz wesprzecie swój kraj
w rozwoju. Uważamy, że im lepiej będzie przygotowane społeczeństwo i wyższy poziom jego
edukacji, tym większe będą korzyści także dla biznesu” – pisał
Enrico Pavoni.
W odbywającej się w tym roku XVI edycji konkursu zgłoszo-

Dyrektor
Personelu FAP,
Andrzej Piętka
i Śląski Kurator
Oświaty
Stanisław Faber
wręczają
nagrodę jednej
z laureatek.
Poniżej:
koncert zespołu
„Avocado”

no 226 wniosków, nagrody
przyznano 179 laureatom, którzy spełnili wymogi regulaminowe, spośród których 45 osób
otrzymało nagrodę w kategorii
świadectw maturalnych, 39
w kategorii licencjata lub inżyniera, 71 w kategorii magistra lub
lekarza oraz 24 w kategorii studiów uzupełniających. Warunkiem ubiegania się o nagrodę
w kategorii świadectw maturalnych było uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych nie niższej niż 4,5
oraz uzyskanie z części pisemnej egzaminu maturalnego średniej ocen powyżej średniej krajowej. W przypadku studiów licencjackich warunkiem ubiegania
się o nagrodę było uzyskanie
oceny nie niższej niż bardzo dobra (5) na dyplomie ukończenia
szkoły wyższej, natomiast
w przypadku studiów inżynierskich, magisterskich oraz medycznych uzyskanie oceny nie
niższej niż dobra (4).
„Inicjatywa Fiata jest cenna i wyjątkowa – mówił dziękując
w imieniu nagrodzonych Artur
Sitek. – Kiedy powiedziałem
o nagrodzie kolegom ze studiów, byli zdziwieni, że taki pro-
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gram działa. To pokazuje, że inicjatywa Fiata jest tym cenniejsza, że unikatowa. Mam nadzieję, że konkurs będzie istniał jeszcze przez długie lata nie tylko
jako nagroda za dobre wyniki
w nauce, ale również jako jedna
z motywacji do tego, by były
one jak najlepsze”.
Spotykanie tradycyjnie zakończyło wspólne zdjęcie nagrodzonych, przedstawicieli spółek Fiata i zaproszonych na tę uroczystość licznie przybyłych gości.

vel” – dzięki temu wyróżnieniu
będzie mi łatwiej zrealizować ten
plan. Można więc powiedzieć,
że otrzymaną dziś nagrodę przeznaczę na naukę, czyli na dalsze
szlifowanie języka angielskiego,
który bardzo lubię”.

THE CHAMPIONS

walnicze w Politechnice Śląskiej
w Gliwicach. Studiowanie na
tym kierunku było bardzo interesujące. Mieliśmy ciekawe zajęcia
i laboratoria, dlatego nauka była
przyjemnością. A po skończeniu
studiów, co ważne, udało mi się
znaleźć pracę w swoim zawodzie i nabywać doświadczenia
z tej dziedziny – sprawuję nadzór spawalniczy nad pracownikami i nad wprowadzanymi
technologiami. Jestem bardzo
z tej pracy zadowolony. Nagrodę zamierzam przeznaczyć na
studia podyplomowe lub na kursy, by rozwijać się w tym kierunku. Może część przeznaczę też
na swoje zainteresowania – wycieczki po górach i motoryzację.
Z otrzymania nagrody cieszę
także z innego powodu – dorównałem starszemu bratu, który odbierał tę nagrodę 2 lata temu. Oczywiście przystępując do
egzaminów nie myślałem o rywalizacji z bratem, ani też o nagrodzie. Chciałem jak najlepiej
zdać egzamin, a ponieważ lubię
tę dziedzinę, przykładanie się do

Martyna Janusz – tato pracuje
w Fiat Auto Poland
„Jestem tegoroczną maturzystką Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. Obecnie studiuję prawo na uniwersytecie we Wrocławiu – znowu mam więc sporo
nauki, bo jest to kierunek wymagający pracowitości oraz sumienności i takie musi być również moje podejście. Dobrze, że
należę do ludzi, którzy lubią wytyczać sobie ambitne cele. Lubię mieć satysfakcję z tego, co
robię i myślę, że w przyszłości
przyniesie mi to efekty. Oczywiście zaangażowanie nie oznacza, że poświęcam się tylko nauce. Zawsze jeszcze znajduję
czas na uprawianie sportu –
idzie zima, więc teraz będę jeździć na nartach i na łyżwach.
Nagrodę na razie wpłacę na lokatę, a potem na pewno dobrze
ją spożytkuję. Myślę o wyjeździe
do Stanów Zjednoczonych w ramach programu „Work and tra-
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nauki nie sprawiało mi większych problemów. To, że zostaliśmy oboje nagrodzeni to dodatkowa radość”.

Tomasz Banach, syn pracownicy
Automotive Lighting
„Zostałem nagrodzony za magistra inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn
o specjalności technologie spa-

Od lewej:
Martyna Janusz,
Tomasz Banach
i Magdalena
Ćwikła

Magdalena Ćwikła – córka
pracownicy Fiat Services
„Nagrodę otrzymałam za tytuł
magistra na kierunku pedagogika
społeczno-opiekuńcza
w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Cieszę się, że
obecnie mogę realizować się
w tym zawodzie, ponieważ jestem dyrektorem prywatnego
przedszkola pod Krakowem.
Wcześniej obroniłam licencjat
z oligofrenopedagogiki (pedagogika specjalna) w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej.
Obecnie studiuję na kierunku
podyplomowym pedagogikę
przedszkolną i wczesnoszkolną.
Wszystkie te kierunki związane
są z pracą z dziećmi. Już bowiem studiując na pedagogice
specjalnej, która związana była
z pracą z dziećmi o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych,
chciałam poszerzyć swoją wiedzę o pracę z dziećmi na poziomie klas 1-3 oraz przedszkola.
Powoli więc realizuję swoje zamierzenia. Ale to nie znaczy, że
nie mam innych zainteresowań –
lubię sport, muzykę i podróże.
Niemniej, pieniędzy z nagrody
nie przeznaczę na przyjemności,
tylko na dalszą naukę, a konkretnie na studia logopedyczne.
Chcę bowiem zdobywać jak
najwięcej wiedzy, by pomagać
dzieciom i móc się realizować”.
Ewelina Gembicka,
córka pracownika CNH
„Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem nauczycielem
przedszkolnym,
uczę małe dzieci. Oprócz tego
jestem trenerką fitnessu. Wyróżniona zostałam po raz drugi, ponieważ dwa lata temu otrzymałam nagrodę za obronę licencja-

tu. Moje dobre wyniki, zarówno
na licencjacie, jak i studiach magisterskich, zapewne wynikają
z tego, że studia w tym kierunku
sprawiają mi dużą przyjemność
i dlatego dużo łatwiej było mi
przyswajać ten materiał. Z drugiej strony, inicjatywa ta wpływa
też na wzrost motywacji. Wielkie
przeżycia, jakie towarzyszą nam
podczas tej imprezy, są rekompensatą za włożony trud. Poza
tym, dzięki tej uroczystości mogłam wspólnie spędzić czas
z tatą, bo jest niezbyt wiele okazji, by móc gdzieś razem wyjeżdżać. Ze względu na odległość
z Płocka przyjeżdżamy do Bielska z jednodniowym wyprzedzeniem i przy ognisku organizowanym przez CNH możemy
spędzić czas z rodzicami oraz
przedstawicielami firmy. Można
wiec powiedzieć, że dzięki tej
inicjatywie zyskujemy na kilku
płaszczyznach – zdobywamy
wiedzę, jesteśmy nagrodzeni finansowo, a na dodatek spędzamy miłe chwile. Dlatego warto
się uczyć. I bardzo się również
cieszę, że dzięki tej nagrodzie
będę mogła wyjechać na moje
ukochane narty”.
Maciej Sobczyk – syn pracownika
Fiat Auto Poland
„Studiowałem Ochronę Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, a moja praca magisterska dotyczyła energetyki atomowej. Była to jedna z pierwszych
prac w Polsce na ten temat
i związana była z sorbentami radionuklidów w odpadach promieniotwórczych. Temat dosyć
skomplikowany, ale i zakres materiału rozległy, bo jest połączeniem matematyki, fizyki i wszystkich nauk przyrodniczych. Muszę przyznać, że cały pierwszy
rok poświęciłem na zrozumienie
tego zagadnienia, dopiero na
drugim roku zacząłem pisać
pracę i mogłem się skupić na
przemyśleniach oraz pomysłach

Od lewej:
Ewelina
Gembicka,
Maciej Sobczyk
i Ewa Urban.
Poniżej:
Artur Sitek
z narzeczoną

związanych z tym tematem.
Praca magisterska bowiem nie
tyle związana była z moimi przyszłościowymi planami zawodowymi, co ze spełnieniem pasji.
W przyszłości chciałbym pracować w ochronie środowiska.
Moim marzeniem jest zostanie
audytorem zintegrowanych systemów zarządzania. Poczyniłem

cieszę z otrzymanej nagrody, bo
bardzo mi się przyda. Czeka
mnie w najbliższym czasie sporo wydatków. Część pieniędzy
na pewno wydam na budowę
mojego domu, który już powoli
kończę. Może też część nagrody przeznaczę w przyszłości na
swoje studio kosmetyczne, ponieważ na razie nie pracuję

już w tym kierunku pewne kroki
– jestem audytorem systemu
zarządzania środowiskiem, ale
chciałbym to połączyć z systemem zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy.
Poza ochroną środowiska
i energetyką atomową pasjonuję się sportem rowerowym, sam
składam rowery, kolekcjonuję
części. I na pewno na rower zostanie przeznaczona część
z otrzymanej nagrody”.

w swoim zawodzie. W branży
cukierniczej, w której jestem
obecnie zatrudniona, znalazłam
się przez przypadek. Chciałam
po prostu zarobić na naukę i zostałam. W przyszłości zamierzam jednak skupić się na kosmetologii. Po zakończeniu budowy domu pomyślę, by zrobić
jakieś dodatkowe kursy w swoim zawodzie i otworzyć swój gabinet”.

Ewa Urban, córka pracownika
Teksid Iron Poland
„Zostałam nagrodzona za pracę
licencjacką z kosmetologii w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. Bardzo się

Artur Sitek, syn pracownika
Fiat Auto Poland
„Zdobyłem tytuł magistra psychologii w Uniwersytecie Śląskim, a dokładniej psychologii
sądowej. Zawsze chciałem zostać policjantem, dlatego powoli
realizuję swoje marzenia. Niedawno skończyłem szkołę policyjną i zacząłem pracę w tym
zawodzie. Wprawdzie na razie
jestem policjantem w służbie patrolowej, ale mam nadzieję, że
uda mi się rozwijać w policji i że
moje wykształcenie mi w tym
pomoże. Psychologia bardzo
przydaje się w tym zawodzie,
ponieważ podczas służby często wchodzi się w bliskie kontakty z ludźmi. A z człowiekiem
można więcej załatwić rozmo-
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wą, niż stosując jakiekolwiek inne środki.
Kierunek studiów i obecna praca wynika chyba z moich dziecięcych marzeń. Może z tego
biorą się także moje oceny. Nauka nie sprawiała mi bowiem
większych trudności, ponieważ
interesował mnie materiał, którego się uczyłem, a teraz mam nadzieję, że wiedza ta znajdzie zastosowanie w pracy, dzięki czemu zrealizuję swój cel. Poza
psychologią bardzo lubię góry,
a ponieważ jesteśmy dziś
w Bielsku, skąd już widać Beskidy, dlatego po uroczystości wybieramy się z narzeczoną na
wycieczkę do Wisły. Kasia była
moim Aniołem Stróżem podczas pisania pracy dyplomowej.
Dużo jej zawdzięczam, dlatego
dziękując Grupie Fiat w imieniu
nagrodzonych za tę wspaniałą
inicjatywę, pozwoliłem sobie
także na skierowanie do niej kilku słów podziękowania. Wraz
z Kasią rozglądamy się teraz za
mieszkaniem i część pieniędzy
z otrzymanej dzisiaj nagrody na
pewno przeznaczymy na jego
urządzenie”.
Anna Kulińska,
córka pracownika CNH
„Studiowałam technologię chemiczną w Politechnice Warszawskiej. Ze względu na swoje wykształcenie bardzo chciałabym
pracować w petrochemii, tym
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Anna Kulińska
i Marek Duraj.
Poniżej:
grupowe
zdjęcie
laureatów
wraz
z przedstawici
elami spółek
Fiata
i zaproszonymi
gośćmi

bardziej że kierunki
bio lo gicz no -che miczne zawsze były
w kręgu moich zainteresowań – już
od czasów liceum.
Bardzo lubię uczyć
się tych przedmiotów, a efektem był
wygrany na olimpiadzie indeks na Politechnikę Warszawską. Poza nauką lubię także czytać
książki,
prace
w ogrodzie, jazdę
samochodem i kładem. Teraz jednak
chciałabym się skupić głównie na znalezieniu pracy. Na
razie jeszcze nie zastanawiałam się na co przeznaczę swoją nagrodę, może kupię
coś do mieszkania, bo niedawno
wyszłam za mąż – mąż zresztą
podobnie jak tata, pracuje
w CNH. Może z części nagrody
zafunduję nam jakąś wycieczkę.
Na razie przede wszystkim cieszę się z faktu otrzymania nagrody. Świadomość, że możemy
zostać docenieni motywuje do
nauki, do pracy. No i cieszę się,
że tato jest ze mnie dumny. Ponieważ jestem jedynaczką, bardzo zależało mi na tym, by się
zakwalifikować do nagrody, tym
bardziej że wymagania były wysokie. No, i udało się”.

Marek Duraj – syn pracownika
Magneti Marelli Exhaust Systems
„Otrzymałem nagrodę za obronę licencjatu w Politechnice
Częstochowskiej, na kierunku
zarządzanie, ze specjalizacją finanse i bankowość. Obecnie
kontynuuję studia magisterskie
na tej samej uczelni i na tej samej specjalizacji. Oprócz tego
robię jeszcze drugi kierunek –
studia inżynierskie zaoczne ze
specjalizacją bezpieczeństwo
i higiena pracy. Pierwszy kierunek jest raczej ogólny, drugi natomiast bardziej konkretny. Dlatego w przyszłości chciałbym
znaleźć pracę związaną z BHP.
Wydaje mi się, że po tym kierunku są o wiele większe możliwości. A skąd pomysł na dwie
specjalizacje? W pewnym sensie rynek zmusza nas do tego,
byśmy byli bardziej wszechstronni, lepiej wyedukowani,
byśmy mieli szerszą wiedzę
niż przeciętna osoba. Ale to
wcale niż znaczy, że takie podejście wymaga od nas całkowitego poświęcania się nauce.
Trzeba choć trochę czasu wygospodarować na przyjemności. I jest to możliwe przy dobrej
organizacji. Wtedy starczy czasu i na naukę, i na pracę, i na
hobby. Moją pasją są motocykle, ale pieniądze z nagrody
przeznaczę jednak na swój rozwój, na przykład na kurs języka
włoskiego”.

ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE

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

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

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

ŁUKASZ LEWANDOWSKI
ALEKSANDRA MARCINIAK
EWELINA MAZUREK
JAKUB MAZUREK
MARTA MAZURKIEWICZ
JOANNA MICEK
MAGDALENA MICHALSKA
JOANNA MLECZKO
RAFAŁ MROTEK
URSZULA MURACH
MARCIN NOWAK
MAGDALENA ORAWIEC
MARCIN ORLIŃSKI
SYLWIA OSSOWSKA
ŁUKASZ PIETRZAK
MONIKA PIOTROWSKA
DOROTA PRYSZCZ
JOLANTA RACINIEWSKA
EMILIA RAKOWIECKA
SEBASTIAN SARAMA
MONIKA SCHWARZ
ARTUR SITEK
MAGDALENA SKOWRON
PAWEŁ SKRZYPCZYŃSKI
MACIEJ SOBCZYK
ANNA SOJKA
BARBARA SOSIN
DOROTA SREBRNY
MARIA SUCHY
JOANNA SZKROBOL
IZABELA SZYJKA
PAULINA SZYMASZEK
MARTA SZYPUŁA
KATARZYNA TOMASZEWSKA
WERONIKA TOMCZYK
MAREK TROSZCZYŃSKI
KATARZYNA TRYBURSKA
IWONA WILK
TOMASZ WINIARZ
JOLANTA WŁODARCZYK
MONIKA ZARĘBSKA
KATARZYNA ZĘBALA
DOMINIKA ZWIERZCHOWSKA
MARIA ŻACZEK
URSZULA ŻELASKO
ANETA ŻUKOWSKA
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Sympatyczny, solidny, bystry i bezpieczny. Nowy Fiat
Panda jest wyrazem włoskiej osobowości, technologii,
stylu, smaku i pomysłowości w najdrobniejszych
szczegółach. Odkryjmy razem zalety modelu.

Nowe oblicze
Alessio Palladino

Pandy

11

ą takie wyroby, które
spełniają nasze oczekiwania lepiej niż inne.
Mogą być jednocześnie piękne i praktyczne, zabawne i funkcjonalne,
potrzebne i użyteczne. Takie rzeczy opierają się upływowi czasu,
wyrabiają w ludziach pewne nawyki albo zmieniają utarte przyzwyczajenia.
„To coś” znajduje sobie miejsce
w zbiorowej wyobraźni i poprzez
swoją nazwę, funkcję, formę, wyraża pewien światopogląd. Chodzi zatem o coś znacznie szerszego niż tylko cel, do jakiego zostało stworzone. Przedmioty te
stają się ikonami stylu. Do tej kategorii weszły niewątpliwie takie
wyroby, jak Vespa czy Fiat 500,
a także Fiat Panda.
Dzisiaj, 31 lat po swojej premierze, Panda przechodzi odmładzający lifting, ale nie rezygnuje
z tych cech, które ugruntowały
jej pozycję na rynku, takich jak
sympatyczny wygląd, prostota,

S
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wszechstronność, oszczędność.
Do tych cech należy dzisiaj dodać jeszcze przestronność, komfort, zaawansowaną technologię
i bezpieczeństwo.
Panda to pojazd zwrotny tak jak
małe miejskie auto, ale jednocześnie przestronny i wygodny, jak
kompaktowe auto pięciodrzwiowe. Poza tym przyciąga uwagę
swoją nowoczesną i harmonijną
sylwetką, wzbudzającą od zawsze dużą sympatię. Nie przez
przypadek wyprodukowano do
tej pory aż 6,4 miliona Pand,
z których skorzystało 16 milionów różnych kierowców, mających odmienne upodobania, narodowość, wiek i pochodzenie
społeczne. Wystarczy pomyśleć,
że Panda była pierwszym samochodem w segmencie A, który
zdobył tytuł „Car of the Year”
w 2004 roku, i pierwszym pojazdem kompaktowym z silnikiem
diesla (1986) oraz napędem na
cztery koła (1983), który oferował
ekologiczną gamę silników o ni-

skim zużyciu paliwa (w 1990 roku
weszła na rynek Panda Elettra,
pierwszy pojazd w tym segmencie z napędem elektrycznym).
Dzisiaj Panda powstaje w Pomigliano D’Arco niedaleko Neapolu.
Zakład produkcyjny został w tym
celu całkowicie zmodernizowany.
Współpracują w nim ze sobą
urządzenia Fiat Group Automobiles i Fabbrica Italiana Pomigliano, zwłaszcza na Spawalni,
Montażu oraz w nowym Quality
Center. Wydziały te można zaliczyć do najnowocześniejszych
nie tylko w całej Grupie Fiat, ale
też na świecie. Natomiast trzy
spośród czterech dostępnych silników, w które wyposażony jest
model, produkowane są w polskim zakładzie Fiat Powertrain.

SYMPATYCZNY
WYGLĄD
Panda to samochód, który wzbudza sympatię od pierwszego
wejrzenia. To zasługa kształtu
przodu: nieco wybrzuszona po-

trzecie okienko z zaokrąglonymi
krawędziami dające efekt nieprzerwanej przeszklonej płaszczyzny aż do pionowo ustawionych tylnych świateł. Zespoły
świateł znajdują się stosunkowo
wysoko, zapewniając lepsze
oświetlenie. „Miękkie” i zaokrąglone kształty zderzaków i listew
bocznych nawiązują z jednej strony do pierwszej generacji Pandy,
a z drugiej pełnią ważną funkcję
ochronną, zapobiegając zadrapaniom karoserii na miejskich
parkingach.

FUNKCJONALNA
I PRZESTRONNA

krywa komory silnika łączy się
z elegancką poziomą kratką
wlotu powietrza i zaokrąglonymi
reflektorami przednimi przypomina jakby uśmiechniętą buzię.
Do tego projektanci dodali jeszcze silną osobowość: solidnego
i nadspodziewanie przestronnego pojazdu jak na tak niewielkie
rozmiary.
Wnętrze nadwozia to jednolita
przyjemna przestrzeń zarówno
dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Świadczy o tym chociażby półka tylna, którą łatwo przekształcić w miejsce na zabawki, oraz
motywy graficzne na panelach
drzwiowych i podsufitce, które
przypominają „niebo” nad głowami małych podróżnych.
Na uwagę zasługują elementy boku pojazdu, które wyróżniały drugą
generację,

Bryła nowej Pandy jest większa
od jej poprzedniczki i ma 365 cm
długości, 164 cm szerokości
i 155 cm wysokości. W środku
swobodnie mieści się pięć osób.
Panda ma jeden z największych
w segmencie bagażników o pojemności 225 litrów, który można
powiększyć do 260 litrów po całkowitym przesunięciu do przodu
tylnej kanapy; po jej złożeniu nawet do 870 litrów. Maksymalne
wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej bez niepotrzebnego
powiększenia gabarytów – takie
motto przyświecało zresztą projektantom Pandy. Deska rozdzielcza modelu jest wielofunkcyjna, a w jej
wnętrzu, podobnie
jak w pierwszej
serii modelu,
znaj du je

się wyżłobiona spora kieszeń
na różne przedmioty. Poza tym,
wnętrze nowej Pandy zostało tak
opracowane, aby klient na swój
indywidualny sposób mógł rozmieścić potrzebne przedmioty,
z których skorzystać mogliby także najbliżsi, tak jak zwykliśmy to
czynić w domu.
Całkiem na nowo zaprojektowano też fotele, podkreślające elastyczność modelu. Siedzenie kierowcy można regulować na wysokość, zaś siedzenie pasażera
złożyć w stolik, stanowiący swego rodzaju przegrodę zarówno
dla przedmiotów, które chcemy
mieć pod ręką, np. torby czy laptopa, jak i do przewożenia nietypowych ładunków. Kiedy złożymy
tylną kanapę otrzymamy płaską
powierzchnię ładunkową o długości ponad dwóch metrów.
Jeśli chodzi o sposób tankowania benzyny, w motoryzacji niewiele się zmieniło od lat. Ale
w nowej Pandzie zastosowano
nowatorski „Smart fuel system”
zastępujący tradycyjny korek wlewu paliwa. Wlew otwiera się i zamyka automatycznie przy wsadzaniu i wyjmowaniu pistoletu dozującego benzynę, zapewniając
bezpieczne i wygodne tankowanie, bez wydzielania oparów.

Łącząc ze sobą
wersje
wyposażenia,
kolory
nadwozia, silniki
i kolorystykę
wnętrza można
uzyskać aż 600
różnych
kombinacji
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Wnętrze i deska
rozdzielcza
nowej Pandy.
Poniżej tabela
przedstawiająca
osiągi pojazdu
z różnymi
silnikami

ZIELONA
TECHNOLOGIA
Pod maską tego sympatycznego
i pojazdu kryje się wyszukana
ekologiczna technologia, która
wychodzi naprzeciw naszym potrzebom codziennego poruszania
się w mieście, a także idei ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też w Pandzie zamontowano dwa ważne urządzenia, które
zazwyczaj występują w pojazdach wyższych segmentów: układ
hamowania „Low Speed Collision Mitigation” oraz nawigacja
„Blue&Me Tom Tom 2 LIVE”. Do
tego dodać należy Start&Stop,
Gear Shift Indicator (GSI), ecoDrive i tryb Eco w silniku TwinAir

Turbo. Powyższe nazwy i skróty
weszły już dzisiaj do powszechnego użycia i wspólnie noszą miano
Air Technologies. Marka Fiata jest
bowiem kojarzona z tym, że łączy
ekologię z przyjemnością jazdy.
Ta filozofia marki przesądziła
o wyborze gamy silników o niskim zużyciu paliwa i emisji spalin, wśród których na największą
uwagę zasługuje dwucylindrowy
0.9 TwinAir Turbo o mocy 85 koni, zdobywca tytułu „International
Engine of the Year 2011”. Ten
klejnot myśli technicznej wykorzystuje rewolucyjną technologię
MultiAir, opracowaną i opatentowaną przez Fiat Powertrain.
Serce silnika składa się z elektro-

DANE TECHNICZNE
Silnik

Poj. skokowa

Moc silnika

Prędkość max.

Przysp. 0-100 km/h

Zużycie paliwa*

1.2 benz.

1242 cm3

69 KM

164

14,2 s

5,2

1.3 Mjet dies.

1248 cm3

75 KM

168

12,8 s

3,9

TwinAir 65 KM

3

875 cm

65 KM

159

15,7 s

(**)

TwinAir 85 KM

875 cm3

85 KM

177

11,2 s

4,2

(*) zużycie w cyklu mieszanym l/100 km – (**) w trakcie homologacji
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hydraulicznego układu sterowania zaworami, który pozwala na
znaczne ograniczenie zużycia
paliwa i emisji spalin, a poza tym
wyraźnie poprawia osiągi pojazdu i jakość jazdy. O tym, że rewolucyjny silnik 0.9 TwinAir Turbo o mocy 85 koni jest eco-kompatybilny, czyli przyjazny dla
środowiska świadczy fakt, że
wyposażone w niego pojazdy
mogą pracować w trybie znacznie zmniejszającym zużycie paliwa i emisję spalin. Wystarczy
włączyć przycisk „Eco”.
Poza tym model dostępny jest
jeszcze z nowym benzynowym
silnikiem 0.9 TwinAir o mocy
65 koni, po raz pierwszy montowanym w Pandzie. Jego nowatorstwo polega na wprowadzeniu
systemu MultiAir drugiej generacji,
który zwiększa efektywność spalania. Zastosowano w nim „szybsze” wtryskiwacze, zdolne do wielokrotnego podawania paliwa
w krótkich odstępach czasowych.
Uzupełnieniem gamy silników
Pandy są 1.2 Fire o mocy 69 koni oraz turbodiesel 1.3 Multijet II
o mocy 75 koni. Wszystkie silniki
benzynowe TwinAir oraz 1.3 Multijet II o mocy 75 koni wyposażone są standardowo w system
Start&Stop, który na chwilę wyłącza silnik na światłach, po to
by włączyć go zaraz przy ruszaniu, oszczędzając w ten sposób
paliwo oraz emisję CO2. Poza
tym, do dyspozycji klientów jest
jeszcze Gear Shift Indicator (GSI),
który w dyskretny sposób wskazuje najwłaściwszy moment zmiany biegów, by zminimalizować
zużycie paliwa.
W stosunku do modelu drugiej
generacji w nowej Pandzie zamontowano lżejsze zawieszenie
przednie typu Mc Pherson, które
wykazuje swe zalety w razie różnego typu kolizji przy niższych
lub wyższych prędkościach oraz
w wypadkach z udziałem osób
pieszych. To zasługa niezwykle
so lid nego wahacza dolnego,
wykonanego z bardzo trwałego

i wytrzymałego materiału (po raz
pierwszy wykorzystanego w Europie do produkcji podwozia)
oraz modułowej belki poprzecznej wykonanej z bardzo wytrzymałej cienkiej stalowej blachy.

W KONTAKCIE
ZE ŚWIATEM
W samochodach osobowych
spotyka się coraz więcej różnych
urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych. Pod tym względem
Panda nie ustępuje pola konkurencji, a wręcz ją wyprzedza dzięki systemowi „Blue&Me Tom Tom
2 LIVE”, który łączy zalety systemu informacyjnego, odtwarzacza
muzyki i video oraz przenośnej
nawigacji. Urządzenie to pozwala na używanie telefonu komórkowego oraz odtwarzacza płyt
i plików muzycznych bez odrywania rąk od kierownicy, dostarcza na bieżąco informacji o korkach ulicznych oraz o jakości stylu naszej jazdy. Jest szczególnie
łatwe w użytkowaniu, dlatego że
wspornik znajduje się na samym
środku deski rozdzielczej i pozwala na bezpieczne podłączenie
różnych nośników. Poza tym zasila nawigację bez dodatkowych
kabli. Dzięki technologii Bluetooth
można zarządzać zawartością telefonu i mediapleyera przez dotykowy ekran nawigacji.
System „Blue&Me Tom Tom 2
LIVE” to nowatorskie rozwiązanie
w porównaniu z przenośnymi nawigacjami dostępnymi na rynku.
Przede wszystkim ze względu na
dotykowy ekran 4.3˝ HD w rodzaju iPhona, mapy 45 krajów
europejskich, wyszukiwarkę optymalnej trasy, która uwzględni statystyczne informacje na temat
nasilenia ruchu.
Dodatkowo „Blue&Me Tom Tom
2 LIVE” zbiera i przekazuje dane
dotyczące pojazdu poprzez połączenie z siecią komputera pokładowego oraz na bieżąco udziela
informacji na temat pracy samochodu i połączonych urządzeń,
takich jak trip Komputer, salony

Fiata, zawartość książki telefonicznej telefonu, Media Playera
i ecoDrive.

ZAWSZE
BEZPIECZNA
W standardzie nowa Panda wyposażona została w cztery poduszki powietrzne (dwie przednie oraz dwie kurtynowe chroniące głowę), ABS wraz z systemem
(Brake Assist System), wydłużane pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem napięcia. Poza tym
w standardzie lub w ramach
opcji, w zależności od rynku
i wersji, dostępny jest system
ESC (Electronic Stability Control)
wraz z Hill Holderem, który ułatwia kierowcy ruszanie pod górę. Już wkrót ce klient będzie
mógł zamówić w ramach opcji
innowacyjny system hamowania
LSCM (Low Speed Collision Mitigation), który przy prędkości poniżej 30 km/h rozpoznaje znajdujące się w pobliżu przeszkody

i automatycznie hamuje. Urządzenie to działa w ten sposób:
czujnik laserowy wyszukuje przeszkody znajdujące się przed pojazdem, zaś jednostka sterująca
systemem uruchamia automatyczne hamowanie i odłącza pedał przyspieszania poprzez centralkę silnika.

SZEŚĆSET
RÓŻNYCH WERSJI
W chwili wejścia na rynek nowy
model dostępny będzie w wersji
z napędem na przednie koła
(później pojawi się także Panda
w wersji 4x4), z gamą trzech silników (we Włoszech nie będzie dostępny TwinAir o mocy 65 koni),
w trzech wersjach wyposażenia
(Pop, Easy i Lounge), w dziesięciu
kolorach nadwozia i dziewięciu
wersjach wnętrza, z dwoma rodzajami nadkoli i dwoma typami
obręczy ze stopu o średnicy 14
i 15 cali, co daje w sumie ponad
600 różnych kombinacji.
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PRODUKT
TEST DRIVE

Urok

praktyczności

Marco
Belletti

Jeep Compass to auto z charakterem, własnym
stylem, praktyczne i funkcjonalne. Także
bezpieczne, bo z napędem na cztery koła.
d blisko siedemdziesięciu lat „Jeep” jest synonimem samochodu tereno we go oraz in no wa cyj nym
producentem systemów napędu na cztery koła, które zapewniają bezpieczną i pewną jazdę
w trudnym terenie czy po nawierzchniach o niskiej przyczep-

O

ności. Poza tymi znanymi cechami, potwierdzającymi wyjątkowość tego samochodu na tle
świa to wej mo to ry za cji, no we
modele tej marki oferują ponadto duży komfort jazdy porównywalny z największymi limuzynami. To sa mo cho dy, któ re za wsze zadowolą kierowcę, zarówno w terenie, jak i na
au to stra dzie lub
w mieście.

I to właśnie w mieście postanowiliśmy wypróbować odnowione go Je epa Com pas sa Li mi ted, który dzięki swoim gabarytom, potężnemu silnikowi diesla
2.2 CRD oraz dynamice, może
być idealnym rozwiązaniem dla
tych kie row ców, któ rzy chcą
bezpiecznie i komfortowo jeździć w każdej sytuacji.
Z zewnątrz na uwagę zasługuje
przód pojazdu, w którym zrezygnowano z okrągłych reflektorów w stylu Wranglera na rzecz
stylistyki nawiązującej do nowego Grand Cherokee. Takie rozwiązanie odpowiednio współgra z charakterem Compassa,
który świetnie sprawuje się na trasie
i równie dobrze

sobie poradzi, gdy trzeba z niej
zjechać. Z boku uwagę przyciąga ją wy brzu szo ne nad ko la,
ukryte w słupkach klamki drzwi
tyl nych, oraz ob rę cze kół ze
stopów lekkich o średnicy 18".
Zaś z tyłu ciekawie prezentuje
się spo iler oraz chro mo wa na
końcówka rury wydechowej.
W wersji Limited fotele są pokry te w stan dar dzie skó rza ną
tapicerką i są nie tylko wygodne, ale jeszcze pewnie trzymają
cia ło pa sa że ra na za krę tach.
Cał ko wi cie od no wio na de ska
roz dziel cza przy cią ga uwa gę
nowoczesnym designem z ergonomicznie rozmieszczonymi
przyciskami (także na kierownicy), które łatwo można odnaleźć nawet w ciemności. Tapicerka jest wyszukana i jednocześnie wytrzymała na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Jak
na Je epa przy sta ło, w sa mo cho dzie jest wiele po jem nych
schowków, także ten w podłokiet ni ku przy sie dze niach
przednich, gwarantujący solidne podparcie kierowcy.
Wysoka i wygodna pozycja kierowcy zapewnia komfort jazdy
już po pierw szych prze je cha nych kilometrach. Zawieszenie
po chła nia drga nia zwią za ne
z nierównościami nawierzchni,
a silnik o mocy 163 KM generuje znaczny moment obrotowy
już na ni skich ob ro tach, co
umoż li wia dy na micz ną jaz dę
bez redukcji biegów. Kompakto we kształ ty oraz do bra wi doczność sprawiają, że Compassa łatwo zaparkować i manewrować nim w wąskich uliczkach miejskich. Samochód oferu je po nad to do sko na łe trzy manie się drogi oraz dynamikę
przy zmia nie kie run ku jaz dy.
Elastyczny silnik, świetne wybieranie nierówności oraz progresywne hamowanie to cechy
ce nio ne tak że w jeź dzie po
mieście w trudnych warunkach,
na przykład podczas zjazdu po
mo krym i nie rów nym bru ku.

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

System napędu 4x4 przekazuje
bowiem na koła całą moc silnika, gwa ran tu jąc bez pie czeń stwo w każdej sytuacji.
Po po myśl nie zda nym te ście
z jazdy miejskiej, kierujemy się
na sze ro kie i wy bo iste tra sy
w terenie pagórkowatym, gdzie
będziemy mogli docenić w pełni zalety Jeepa. Elastyczny silnik gładko przechodzi test, kierow ca nie mu si tak czę sto
zmie niać bie gów. I na wet na
najwęższych i trudnych zakrętach, z górki i pod górkę, spisuje się doskonale i bez nieprzyjemnych niespodzianek. Czujemy się we wnątrz na praw dę

bez piecz nie. To kon kret ny
i prak tycz ny sa mo chód. Ty mi
słowami można określić odnowionego Jeepa Compassa po
zakończeniu próbnej jazdy. To
samochód, który z powodzeniem może być eksploatowany
jako wygodna limuzyna, ale jeśli
trzeba, wydobędzie nas z tarapa tów czę sto spo ty ka nych
w pod miej skich te re nach. To
samochód praktyczny, który nie
roz pra sza uwa gi kie row cy
zbęd ny mi ga dże ta mi, ale jest
zawsze niezawodny i funkcjonalny, a przede wszystkim bezpiecz ny dzię ki na pę do wi na
cztery koła.
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Wzmacniamy
pozycję marki
„G
Anna
Borsukiewicz,
foto:
zbiory Iveco

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

18

dy wówczas wyjeżdżałem z Warszawy, Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Pamiętam ten nastrój radości, ludzie świętowali na ulicach, ja też
się cieszyłem” – wspomina. Porównuje miasto sprzed lat z obecnym i zauważa, jak się
zmieniło. Na ulicach słychać obce języki. Powstało
wiele nowoczesnych budynków o oryginalnej architekturze. W jednym z nich, na Służewcu, ma teraz swoją siedzibę również Iveco Poland. „To pokazuje, jak firma rozwinęła się przez lata” – mówi.
„Polska dla Iveco jest bardzo istotnym rynkiem –
podkreśla Massimiliano Perri. – Pod względem
ważności czwartym w sektorze samochodów
ciężkich (>16 ton) po Niemczech, Francji i Wielkiej
Brytanii. Zależy nam na tym, by umocnić tę pozycję w kraju. Jest ona niepodważalna w segmencie
pojazdów lekkich, reprezentowanych przez model
Daily, a także średnich, reprezentowanych przez
model Eurocargo, gdzie najgroźniejszym konkurentem jest dla nas firma MAN. Wymaga jednak
wzmocnienia w segmencie pojazdów ciężkich,
ciągników siodłowych, podwozi i rozwiązań off-roadowych reprezentowanych przez modele Stralis
i Trakker”. Ich pozycja na rynku nie odzwierciedla
prawdziwej wartości tych pojazdów. Są
niedocenione, a jeśli chodzi o wszechstronność zastosowań oraz zużycie
paliwa i walory ekologiczne, mają jeden z najlepszych wyników na świecie.

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

Dlatego na ten rok Iveco Poland planuje zorganizowanie serii super testów pod nazwą Iveco Construction Tour, w których pojazdy będą mogły zaprezentować swoje możliwości oraz umiejętności
i to w trudnych warunkach, na przykład na terenie
żwirowni. „Takie spotkania z klientami odbędą się
wiosną w 5-6 miejscach Polski – mówi Massimiliano Perri. – Będą w nich uczestniczyć nie tylko
ciężkie pojazdy Iveco, ale również inne z Grupy
Fiat Industrial i Fiat, takie jak maszyny New Holland, Jeepy, a nawet firma oponiarska Michelin.
Organizacją tych testów zajmą się nasi dealerzy przy
wsparciu i pod patronatem
Iveco Poland”.
Umocnienie pozycji pojazdów marki Iveco na polskim
rynku to także reorganizacja
sieci ich sprzedaży i obsługi
technicznej. „Gdy wróciłem
do Polski, stwierdziłem, że zmieniła się struktura
sieci, nie ma już kilku znanych mi firm, a pojawili
się nowi dealerzy – mówi Massimiliano Perri. – Nie
wszyscy z poprzednio działających nadążyli za
zmianami, które zaszły w marce, przede wszystkim nowymi kryteriami jakościowymi, wprowadzanymi od 2004 roku. Wśród ośmiu naszych obecnych dealerów pozostało trzech starych. Przyjęcie
nowych wiązało się z dokonywanymi przez nich
inwestycjami, budową nowych obiektów”.
Na ekranie swojego komputera dyrektor Perri pokazuje mapę Polski pokrytą żółtymi i zielonymi
punktami symbolizującymi placówki obsługi pojaz-

dów. Żółte oznaczają serwisy pojazdów lekkich
i w ich przypadku czas dojazdu do najbliższego
nie może przekraczać 60 minut. Zielone zaś to
serwisy dla pojazdów ciężkich, do których powinny dojechać w 120 minut. Jak widać, sieć spełnia
to podstawowe, czasowe kryterium dojazdu, choć
są jeszcze miejsca, w których potrzebne byłyby
nowe obiekty. Ich utworzenie będzie jednym z kierunków naszej działalności, zapewnia Massimiliano Perri. Ponadto, aby zminimalizować czas
przestoju ciężarówek, do ich obsługi technicznej
potrzebne są warsztaty mobilne, z fachowcami i niezbędnymi częściami, usuwające uszkodzenia na miejscu
ich pracy. Dlatego każdy
z dealerów ma co najmniej
jeden z takich mobilnych serwisów, a niektórzy dysponują dwoma lub trzema.
„W Turynie wykonano studium wykorzystania czasu pracy samochodów ciężarowych – opowiada
dyr. Perri. – Obliczono, że ciężarówka, rocznie
pracując w firmie transportowej średnio 220 dni,
przez 200 zarabia na wszystkie koszty eksploatacji. A więc na zysk właściciela pracuje tylko 20
dni. Jeżeli zatem się popsuje i np. przez 2 dni będzie stała w serwisie, to automatycznie zniknie
10% zarobku właściciela. Ten przykład pokazuje,
że szybkość obsługi pojazdów jest kryterium podstawowym”.
W połowie 2011 roku w Białymstoku, na trasie
wylotowej do Warszawy została otwarta przez fir-

Polska jest dla Iveco
czwartym pod
względem
ważności rynkiem
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mę CTC, autoryzowanego dealera Iveco Poland, pierwsza w tej części Europy stacja Truck
Station. Jest ona częścią sieci autoryzowanych punktów serwisowych Iveco, działających
przy głównych szlakach
komunikacyjnych w Europie i obsługujących
międzynarodowy transport drogowy. Takie stacje, czynne całą dobę,
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt
diagnostyczny, dysponujące własnymi magazynami części zamiennych i zatrudniające znakomitych mechaników,
mogą obsłużyć nie tylko ciężarówki, ale również
naczepy i wszystkie urządzenia się w nich znajdujące. W tym roku, jak zapewnił dyrektor Perri,
w Polsce powstaną co najmniej dwie kolejne placówki Truck Station.
„Dbamy o to, by i w innych placówkach serwisowych autoryzowanych przez Iveco Poland obsługa była jak najsprawniejsza – mówi Massimiliano
Perri. – Pracujemy z dealerami, zwracając uwagę
na to, by mieli w swych magazynach odpowiedni

zapas części zamiennych, pokrywający minimum 70% zamówień.
Pozostałe podzespoły,
znajdują się w Magazynie
Centralnym mieszczącym
się w miejscowości Vysoké Mýto w Czechach,
100 km od Pragi. Powinny stamtąd trafiać do
zamawiającego już w ciągu następnego dnia.
Niedawno otworzyliśmy
w Błoniu, przy Centrum
Używanych Pojazdów,
Szkołę Serwisu, w której
zdobywają fachową wiedzę pracownicy stacji
obsługi. Są to przede
wszystkim mechanicy, ale również np. elektronicy”. We współczesnych pojazdach jest coraz
więcej systemów elektronicznych.
„Jak widać – kończy rozmowę dyr. Perri – zadań
przede mną i całym zespołem pracującym w Iveco Poland jest mnóstwo. Dla mnie to bardzo ważne, bo choć pracuję w Iveco długo, po raz pierwszy pełnię tak ważną funkcję dyrektora generalnego przedsiębiorstwa. Wierzę, że podołam nowym
zadaniom, a przy okazji lepiej poznam Polskę i nauczę się języka polskiego.

Sieć sprzedaży i sieć serwisowa Iveco
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Wysoko wykwalifikowany inżynier w nowoczesnym,
innowacyjnym przedsiębiorstwie – to cel organizatorów
projektu „Inżynier na miarę XXI wieku”.

COMAU & ATH
Inżynier przyszłości
ielska Akademia Techniczno-Humanistyczna
czerpie wzory z najlepszych uczelni technicznych w Europie.
We Włoszech od lat przyszli inżynierowie praktykują w zakła-

B

Anna
Szafrańska,
fot. Satiz
Poland

dach koncernu Fiat. W tym roku
także studenci ATH mogli uzupełnić zdobytą już wiedzę teoretyczną, uczestnicząc w projekcie
badawczo rozwojowym prowadzonym w ramach praktyk organizowanych przez Comau Powertrain Machining & Assembly
należącą do Grupy Fiat.
Pod auspicjami projektu badawczo-

-rozwojowego i programu „Inżynier na miarę XXI wieku” studenci
bielskiej uczelni zostali podzieleni
na dwie grupy. Każda spędziła
10 dni przy maszynach SD700L
firmy Comau PWT M&A zainstalowanych na nowej linii produkcyjnej silnika TwinAir w Fiat Powertrain Technologies Poland.
Monitorowali oni linie produkcyjne
pod kątem wypracowania rozwiązań i wprowadzenia innowacyjnych modernizacji. Wszystkie
spostrzeżenia notowali na specjalnych arkuszach,
które wchodziły w skład
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O PROGRAMIE

Inżynier

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

raportów dziennych. W przyszłości sugestie studentów posłużą
do optymalizacji procesów produkcji i projektowania maszyn i linii produkcyjnych.

STUDENT – BADACZ
Paweł Ziobro, szef nowych uruchomień w Comau PWT M&A
powiedział, że studenci, którzy
uczestniczyli w projekcie, zajmowali się weryfikacją pracy maszyn
firmy Comau, które od dwóch
lat funkcjonują w FPT. Zadaniem
studentów było wyszukiwanie
i analiza potencjalnych innowacji.
„Przypuśćmy, że nasza maszyna
produkuje w ciągu jednej zmiany
tysiąc detali – wynika to bezpośrednio z założeń projektowych, ale
jednocześnie

jest to tylko początek do dalszego zwiększenia wydajności linii.
Drobne sekundy zaoszczędzone
w wyniku procesu wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań, przemnożone przez cały dzień czy
miesiąc, dają ogromny potencjał
produkcyjny. Proszę sobie wyobrazić duży projekt przemysłowy, gdzie setki silników zjeżdżają
dziennie z linii produkcyjnych,
jest bardzo ważne, aby maszyny
produkowały założoną w projekcie liczbę detali, ale jednocześnie, aby posiadały potencjał na
przyszłość. Studenci przeprowadzali więc nie tylko klasyczny
monitoring, ale również musieli
myśleć perspektywicznie wykraczając poza zbiór
sztywnych zasad”
– powiedział.
Nie przy pad ko wo
do tego trudnego
zadania wybrano
przyszłych inżynierów, którzy kształcą się w bielskiej
Akademii Technicz no -Hu ma ni stycznej. „Chodziło o to, aby pomysły i rozwiązania
wyszły od ludzi niezwiązanych
z przemysłem motoryzacyjnym.
Osoby, które na co dzień nadzorują produkcję detali mają inną
wizję jej przebiegu niż ludzie
z zewnątrz. Studenci kierunków

mechaniki i budowy maszyn, robotyki, a także informatyki znają
się na tych zagadnieniach, ale
nie mają ścisłych powiązań
z koncernem. Dzięki temu widzą
zagadnienia z innej perspektywy,
co jest nie bez znaczenia w projektach badawczo rozwojowych”
– podkreślił Ziobro.

NAJWAŻNIEJSZE
ZAANGAŻOWANIE
Zaangażowanie i elastyczność
w realizacji nowych wyzwań
przez studentów chwalił Marcin
Hyla z Fiat Powertrain Technologies Poland. W firmie nadzoruje
on funkcjonowanie narzędzi skra-

W wielu krajach Europy
uczelnie techniczne ściśle
współpracują z dużymi
koncernami
motoryzacyjnymi
wających przy produkcji nowego
silnika TwinAir. „Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w projekt
studenci bardzo szybko wdrożyli
się w realia firmy i zrozumieli proces produkcji. Szybko opanowali
wiele zagadnień związanych z tak

Od lewej: dr Jacek
Rysiński (ATH),
Marcin Szopa (ATH),
Paweł Ziobro
(COMAU),
Marcin Hyla
(FPT)

zwaną produkcją masową. To
aspekty, których nie porusza się
przecież w trakcie zajęć na uczelni” – podkreślił Marcin Hyla.
Poziom automatyzacji w FPT
wywarł wrażenie na jednym
z uczestników projektu, studencie ostatniego roku wydziału budowy maszyn bielskiej Akademii. Marcin Szopa mówi: „Pełna
automatyzacja produkcji w Fiat
Powertrain Technologies Poland
całkowicie mnie zaskoczyła. Człowiek wyłącznie nadzoruje pracę
maszyn. (…) Uważam, że to doskonałe rozwiązanie. Pozwala na
większą dokładność i szybszą
produkcję powtarzalnych detali.
Oczywiście człowieka nie da się
zastąpić, ale w tym wypadku
maszyny po prostu doskonale się
sprawdzają”.

Studenci
w podczas
praktyk
w zakładzie
FPT Poland

oczekiwania wobec przyszłych
inżynierów mają tutejsi pracodawcy. Dzięki współpracy naukowo-badawczej z firmami możemy
wykształcić naszych absolwentów tak, aby sprostali ich wymogom” – powiedział dziekan.
Z tą opinią zgadza się przewodniczący komitetu organizacyjnego
projektu „Inżynier na miarę XXI
wieku” dr Jacek Rysiński: „Inżynier XXI wieku musi być człowiekiem otwartym na świat i niespodzianki, jakie rozwój technologii
niesie każdego dnia. Chciałbym
podziękować firmie Comau za to,
że zdecydowała się na współpracę właśnie z nami. Podczas
całego procesu kształcenia zakładamy, że nasi studenci muszą
być w przyszłości jak najlepiej

CENNE DLA STUDENTÓW

Szansa na zdobycie
doświadczenia

KADRA NAUKOWA
CHWALI
Dziekan wydziału budowy maszyn i informatyki bielskiej Akademii profesor Jacek Stadnicki
podkreślił, że ogromną korzyścią
dla studentów uczestniczących
w projekcie było zetknięcie się
z praktycznymi zagadnieniami
technicznymi. Jego zdaniem ścisła współpraca uczelni z firmami
z Grupy FIAT ułatwi absolwentom
ATH płynne przejście ze studiów
do pracy zawodowej. „Jesteśmy
uczelnią regionalną i właśnie to
może być naszą siłą. Proces
kształcenia powinien być coraz
silniej związany z gospodarką regionu. Musimy nasłuchiwać, jakie

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

przygotowani do pracy w przemyśle, także motoryzacyjnym.
Jest to możliwe dzięki udostępnieniu nam przez firmy bazy produkcyjnej i zaplecza technicznego. Taką właśnie cenną pomoc
otrzymaliśmy od firmy Comau”.
Zaznaczył, że dzięki takiej współpracy absolwenci uczelni nie powinni mieć w przyszłości problemów ze znalezieniem pracy.

EUROPEJSKI
TREND
Ku zadowoleniu obu stron, zarówno uczelni, jak i przemysłu,
projekt „Inżynier XXI wieku” będzie kontynuowany. W przyszłym
roku Akademia otrzyma nawet
dodatkowe fundusze na umożliwienie studentom kilkumiesięcznych staży w firmach. „Student
będzie finansowany przez uczelnię, a jego dłuższy pobyt na
praktyce znajdzie odzwierciedlenie w przyszłej pracy dyplomowej. Już teraz nasi absolwenci są
autorami wielu prac poświęconych inżynierii produkcji w firmie
Fiat Powertrain. Chcemy, aby
studenci dzięki wykorzystaniu
praktyk w pracy dyplomowej, nawiązywali bliższy kontakt ze swoim przyszłym pracodawcą” – dodał Jacek Stadnicki.
W wielu krajach Europy uczelnie
techniczne ściśle współpracują
z dużymi koncernami motoryzacyjnymi. Z perspektywy Comau
najlepszym partnerem była bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna. „Ze względu na to,
że produkcja silnika TwinAir to
najnowszy projekt na naszym
rynku, najbardziej sensowne było
zaangażowanie bielskiej uczelni
w program badawczo rozwojowy prowadzony przez naszą firmę. Dodam, iż studenci z ATH
złożyli CV do udziału w Master in
Industrial Automation – studiach
drugiego stopnia organizowanych przez Comau i Politechnikę
Turyńską we Włoszech” – podkreślił Paweł Ziobro z Comau.
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FIRMA
WCM

Fiat dzieli się
WCM z dostawcami
Anna
Szafrańska,
foto:
Ireneusz
Kaźmierczak

Szkolenie
dostawców
z WCM
odbywające się
w FAP
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Fiat Auto Poland zaproponował swoim
dostawcom wdrożenie programu World Class
Manufacturing. 25 firm spośród 470 już
zadeklarowało jego uruchomienie.
pecjalista do spraw metod w Fiat Auto
Poland, który koordynuje wprowadzenie i realizację World Class Manufacturing u dostawców, Jan Pietras mówi,
że program przede wszystkim ma doskonalić jakość komponentów, które Fiat Auto Poland otrzymuje od producentów, ale nie tylko. Pokazuje również jak skutecznie zarządzać wszystkimi procesami, przykładowo w ramach ośmiu
podstawowych filarów WCM, w tym oprócz jakości, także bezpieczeństwa, zarządzaniem kosztami, organizacją miejsca pracy, autonomicznym
i profesjonalnym utrzymaniem ruchu, logistyką
oraz rozwojem zasobów. Szczególny nacisk położony jest na filar Quality Control, by klient otrzymywał wyrób funkcjonalny.

S

POCZĄTKI
Już dwa lata temu dochodziło do pierwszych, nieformalnych jeszcze, spotkań Jana Pietrasa wraz
z grupą ze służby Jakości FAP. Jan Pietras jest
również w Fiat Auto Poland konsultantem filaru
Quality Control dla dostawców. „Próbowaliśmy
rozpoczynać wspólną działalność, ale szybko zrozumieliśmy, że bez zmian systemowych sprawa
nie będzie prosta.

Rozpoczęliśmy jednak z 12 dostawcami współpracę przy budowaniu jakości. Nasi partnerzy mogli liczyć na naszą pomoc przy eliminacji problemów jakościowych” – mówi.
W marcu i październiku 2011 roku podczas „Convention” program WCM został przedstawiony
przedstawicielom 25 kluczowych dostawców. Fiat
Group Purchasing Poland zawiera z nimi formalne
umowy dotyczące wdrożenia WCM. Wytwarzają
oni bardzo różne detale, od desek rozdzielczych
przez drobniejsze elementy plastikowe, gumowe
i wiązki elektryczne, po wytłoczki metalowe.
Następnie rozpoczął się czas spotkań, podczas
których inaugurowany był WCM w poszczególnych
firmach. Ten etap trwa do dziś. „U każdego dostawcy organizujemy dwudniowe spotkanie, podczas którego przekazujemy informacje na temat
WCM i jego filarów. Ma to formę konsultacji.
Po nim rozpoczyna się półroczna działalność. U 18
dostawców ten okres już się rozpoczął. Szczególną uwagę managementowi dostawców zwracamy
na filar Cost Deployment. Pokazujemy, w jaki sposób zakład może poszukiwać i nazywać straty. Ilustrujemy to przykładami wziętymi z doświadczeń
Fiat Auto Poland” – wyjaśnia Jan Pietras.
„Fiatowcy” podczas spotkań starają się uspokoić
przedstawicieli firm dostawczych w jednej kwestii:
wprowadzenie WCM nie oznacza wywrócenia
wszystkiego „do góry nogami”. „Na pewno mogą
wykorzystywać system i dokumentację, którą posiadają, jeśli będzie spójna z wymaganiami poszczególnych filarów. Jeśli tak nie jest, wystarczy,
że poprawią szczegóły, które są konieczne, by dany filar zaczął funkcjonować. Istniejącego u nich
systemu nie trzeba jednak burzyć” – wyjaśnia.
Dostawców interesuje, w jaki sposób Fiat zorganizował strukturę liderów poszczególnych filarów
WCM. W Fiat Auto Poland wyodrębniono grupę
specjalistów, którzy posiadają kompetencje
do rozwijania u nich tego programu. To z nimi mogą się kontaktować w konkretnych sprawach.
„Osoby te nie są oddelegowane jedynie do współpracy z dostawcami. Każdy z nich realizuje cele
ustalone przez zakład” – mówi Pietras.

PIERWSZE EFEKTY
Pierwsze efekty realizacji programu w tych firmach
powinny się pojawić w pół roku po starcie. „Trudno tu mówić o liczbach, ale działalność, która została zaproponowana przez Fiata Auto i zadeklarowana przez dostawców, ma doprowadzić
do wymiernych korzyści po pół roku od momentu,
gdy zakończona zostaje faza otwarcia” – wyjaśnia
Jan Pietras.
Sposób, w jaki będzie jednak wyrażany stan zaawansowania we wdrażaniu WCM, jest przygotowywany w Turynie. „Oczywiście już teraz każdy filar, który rozpoczął swoją działalność w procesach

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

u naszych dostawców, ma swoje kryteria. Otwarta
pozostaje jednak kwestia, czy nadać punktację,
czy też jakąś inną formę. Sądzę, że standard oceny pojawi się w przyszłym roku. Nie wiem, czy będzie taki sam, jaki posiada Fiat Auto” – uzupełnia
Pietras.

AKTYWNOŚĆ
Co sprawia największy problem dostawcom we
wdrażaniu WCM? „Techniczne kwestie można szybko opanować. Wszyscy przyznają natomiast, że sporym wyzwaniem jest zmiana świadomości wśród załogi. Czasem trzeba się mocno
przebudować wewnętrznie, by dopasować
do warunków, które wymaga system WCM” – mówi Jan Pietras.
Ważnym elementem zmiany sposobu myślenia
jest aktywność pracowników, która przejawia się
w zgłaszaniu sugestii poprawy. „Fiat zaproponował, by u dostawców w pierwszym półroczu działania WCM na każdą osobę w obszarach modelowych przypadły dwa takie pomysły. „Od czegoś
trzeba zacząć. Pomysły wymagają kreatywnego
myślenia, ale dzięki temu pracownicy mogą doskonalić swoją pracę. W kilku firmach zauważyłem, że istnieje sposób zbierania pomysłów. Niestety, nie zawsze były zarządzane tak, by rodzić kolejne
pomysł” – dodaje Pietras.

Jan Pietras
– koordynator
projektu WCM
u dostawców
FAP

NASTĘPNI?
Czy WCM zostanie wdrożony
także u innych dostawców?
Jan Pietras przyznał, że istnieje
taka możliwość, ale czy dostawcy z niej skorzystają,
to zależy tylko
od nich.
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DOSTAWCY

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

Zespół WCM
w Denso
omawia obszar
bezpieczeństwa
pracy

DENSO: WCM
– KOLEJNY ETAP DOSKONALENIA
Dla pracowników Denso Thermal Systems Polska
wdrożenie WCM to kolejny etap doskonalenia.
Członek zarządu Denso Jacek Gwóźdź przypomniał, że firma wywodzi się z Japonii, gdzie stałe
doskonalenie jest czymś oczywistym i naturalnym.
„Ciągle się doskonalimy; na początku poprzez
spełnienie wymagań normy ISO, a potem choćby
poprzez EFQM (European Foundation for Quality
Management), wdrożenie SOX-ów. World Class
Manufacturing jest dla nas kolejnym etapem na tej
drodze. Stale doskonalimy się także poprzez
wdrażanie poszczególnych systemów zarządzania i w tym znaczeniu WCM nie jest dla nas nowością. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, zarówno kierownictwo, jak również wszyscy pracownicy” – mówi.

WDRAŻANIE

Na zdjęciu obok:
Jacek Gwóźdź –
członek zarządu
Denso
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Wdrażanie programu w Denso rozpoczęło się
na przełomie sierpnia i września 2011 roku. Wówczas specjaliści z Fiat Auto Poland przeprowadzili
szkolenie, na którym zaprezentowali modelowy
przykład funkcjonowania programu, a także oczekiwania FAP w tym zakresie. WCM w Denso obejmuje wszystkie istotne obszary z punktu widzenia
zarządzania firmą: jakość, produkcję, utrzymanie
ruchu, elementy istotne z punktu widzenia kosztowego, bezpieczeństwo, analizę najistotniejszych strat w zakładzie i definiowanie obszarów, które je generują, a także logistykę i organizację miejsca pracy. To
mniej dziedzin niż w Fiacie Auto
Poland, ale elementy najistotniejsze z punktu widzenia zarządzenia firmą są obecne.

Jacek Gwóźdź uważa, że już teraz w firmie silnie
rozwinięte są wszystkie powyższe elementy. „Kontrola wewnętrzna w obszarach nieprodukcyjnych
poprzez wdrożenie SOX jest już szeroko obecna.
WCM nawiązujący w szczególnym stopniu do obszarów produkcyjnych w tym kontekście nie jest
dla nas nowością. Od dawna zwracamy szczególną uwagę na doskonalenie zwłaszcza procesów
produkcji, logistyki, jakości i utrzymania ruchu. Te
elementy zawsze muszą być silnie rozwinięte, będąc fundamentem potencjału przedsiębiorstwa” – podkreślił.

ZAANGAŻOWANIE
Zdaniem Jacka Gwóździa jednym z największych
plusów WCM jest wyzwolenie zaangażowania pracowników. Trzeba było jednak wpierw przełamać
pewną obawę przed wyzwoleniem pomysłowości,
a także wyjaśnić, że propozycje usprawnień nie są
kolejną rzeczą, jakiej wymaga się od ludzi, lecz
niezbędnym elementem działań. Załoga musiała
przemodelować myślenie. „Oczywiste jest, że
ktoś, kto zajmuje się danym tematem szczegółowo, jest w stanie najlepiej wyczuć, co i gdzie może
i powinno funkcjonować lepiej. W Denso jest to już
realizowane. Dotychczasowe rezultaty są bardzo
obiecujące. Liczymy, że zaangażowanie naszej załogi, tak jak dotychczas, będzie fundamentem rozwoju firmy” – powiedział
Jacek Gwóźdź.

DOSTAWCY

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

DELFO: WCM JAKO STRATEGIA
Decyzja o wdrażaniu w Delfo Polska programu
WCM w kształcie podobnym jak Fiat zapadła już
w 2008 roku jako strategia rozwoju zarządzania firmą, która została zawarta w polityce jakości Grupy
CLN. Głębokie zrozumienie tego tematu i zaangażowanie oraz podejmowanie ciągłych i systematycznych działań staje się być kluczowym aspektem powodzenia w przyszłości.
Delfo Polska jest jednym z największych dostawców Fiata i zarazem jednym z pierwszych, któremu koncern motoryzacyjny zaproponował wdrożenie WCM.

Z M2S DO WCM
Fakt, iż WCM w spółce dopiero
startuje nie oznacza, że filozofia,
która się z niego wyłania, jest
w Delfo nowością. Wręcz przeciwnie. Firma, które jest częścią Grupy
CLN, nie czekając na inicjatywę Fiata już dwa lata temu rozpoczęła budowanie systemu Magnetto Manufacturing System, w skrócie M2S.
Został on stworzony specjalnie
z myślą o całej Grupie.
Zdaniem koordynatora projektu
WCM w Delfo Wojciecha Flacha
oba systemy są podobne. „Zbliżone są metody i sposoby rozwiązywania problemów, narzędzia, systematyczne podejście do budowania
zarządzania w zakładzie. To dlatego
pierwsze spotkanie na temat wdrożenia WCM, które odbyło pół roku
temu z przedstawicielami Fiata, nas
nie zaskoczyło. Fiat pomaga nam
jednak w usystematyzowaniu wiedzy” – podkreśla.

Flach przypomniał także, że w Delfo aplikowana jest filozofia ciągłego doskonalenia Kaizen odnosząca się do budowania czystości, bezpieczeństwa, podnoszenia produktywności z zaangażowaniem całej załogi w spółce. „Dziś właściwie nie
można już sobie wyobrazić zakładu, zwłaszcza
w przemyśle motoryzacyjnym, który by takich
podstawowych rzeczy jak np. 5S nie stosował” – dodał Wojciech Flach.

WCM LIGHT
Umowa między Delfo Polska a Fiat
Auto Poland przewiduje wprowadzenie „skróconej wersji” WCM,
czyli takiej, która obejmuje mniej
filarów, ale za to najważniejsze –
odnoszące się do bezpieczeństwa
i jakości produkcji, a także bezpieczeństwo dostaw. Wojciech
Flach podkreślił jednak, że firma
chce zmierzać „w kierunku wprowadzenia w przyszłości pełnego
systemu”.
Wprowadzanie WCM w Delfo rozpoczęło się od serii szkoleń, których celem było przybliżenie załodze nowych zasad pozwalających
zmieniać utarte sposoby myślenia.
„Czasem pojawiają się wątpliwości,
ale staramy się wszystko wyjaśniać.
Fiat też miał tego typu doświadczenia, dlatego korzystamy z ich wiedzy. Dzięki temu w Delfo wszystko
przebiega szybciej i sprawniej” –
podkreślił dyrektor produkcji Delfo
Mirosław Malinowski.

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

Atas,

czyli lepsze żeliwo

Anna
Szafrańska,
fot: Satiz
Poland

Zdaniem szefa
laboratorium
Leszka Lasoty
żeliwo jest
dobre, jeśli
graﬁt wydziela
się w nim
w odpowiedniej
ilości
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Więcej lepszego jakościowo żeliwa z mniejszą
ilością wad produkuje od półtora roku
skoczowska odlewnia Teksid Iron Polska.
To efekt wdrożenia Adaptacyjnego Systemu
Analizy Termicznej (ATAS).
zef wy dzia łu To pial ni
sko czow skiej od lew ni
Krzysztof Mentel na pyta nie, czym jest ATAS, od po wia da krót ko: „To sys tem
wczesnego ostrzegania, który
informuje o jakości metalurgicznej żeliwa w momencie wytapia nia w pie cu. Pod po wia da
też wytapiaczowi jakie są nie-

S

zbędne korekty – co należy dodać, aby podnieść jakość metalurgiczną żeliwa, czyli by produkt finalny był możliwie najlepszy”. Zdaniem specjalisty metalur ga z la bo ra to rium w Tek si dzie Mi cha ła Bro dy sys tem
ostrzega także przed powstaniem wad, jak jamy i porowatość, zabielenia i inne.

ATAS

TOPIALNIA, CZYLI
SERCE ODLEWNI
Żeliwo powstaje na wydziale Topialni. To dlatego określa się go
mianem serca odlewni. Wszystko rozpoczyna się w dziale planowania, gdzie zapadają decyzje, jakie elementy należy wykonać następnego dnia: wahacze,
zwrotnice, wsporniki, a może
tarcze hamulcowe. W zależności od tego, co będzie wytwarzane, technolodzy metalurdzy
w laboratorium określają, jaki
będzie wykonywany stop. Kosz ze
wsadem do pieca
przygotowuje suwnicowy, który napełnia go pobierając poszczególne
elementy wsadowe (stal, surówka,
złom żeliwny, dodatki
stopowe)
w odpowiedniej proporcji z pola
wsadowego.
Wsad trafia do pieca łukowego.
„Piec sadzi się siedem razy na
dobę. Wchodzi do niego 30 ton.
Nasz rekordowy wynik to 719
ton ciekłego żeliwa wylane
w ciągu 24 godzin – powiedział
Krzysztof Mentel. Na tym etapie
prowadzona jest pierwsza analiza, w której sprawdzany jest
skład chemiczny. Jeśli jest on
zgodny z wytycznymi tabeli metalurgicznej, następuje spust ciekłego żeliwa do pieców indukcyjnych. Tu przeprowadzana jest
analiza węgla za pośrednictwem
systemu ATAS, następnie analizowany jest skład chemiczny na
spektrometrze. Gdy skład chemiczny jest zgodny z Tabelą metalurgiczną, wytop prowadzony
jest w oparciu o aktywny równoważnik węgla (Acel) i jakość metalurgiczną (MQ). Jeśli wszystkie
współczynniki są w odpowiednich granicach, wtedy mistrz wydziału Topialni daje zielone światło, a ciekłe żeliwo przewożone
jest na linie formierską, gdzie zalewane są detale.

Dzięki
systemowi
Atas odlewnia
oferuje wysokiej
jakości żeliwo

System ATAS to dwa komputery w biurze mistrzów. Zarządza
nimi trzeci w laboratorium, do
którego
wprowadzane
są
wszystkie wartości. Przy każdym z ośmiu pieców znajduje
się specjalny statyw. Michał Broda mówi, że kontrola polega na
założeniu na ten statyw specjalnego kubka oraz – po wybraniu
odpowiedniego programu stopu, który będzie punktem odniesienia do analizy – zalanie go
ciekłym żeliwem. W kilka minut
pracownik otrzymuje wynik na
ekranie. Jeśli okaże się, że któryś z parametrów jest poza granicą tolerancji, a przez to współczynnik jakości metalu jest niższy, to system automatycznie
podpowie wytapiaczowi, co należy wprowadzić do stopu, by
poprawić jego jakość metalurgiczną (Acel i MQ).
„Rozpatrzmy jeden wytop. System rozpoczyna pracę na etapie, gdy piec zostaje napełniony
ciekłym metalem. Wykonujemy
wówczas analizy. Pierwsza dotyczy węgla w ciekłym żeliwie
wlanym do kubka ustawionego
na statywie. Następnie analizowany jest skład chemiczny na
spektrometrze, a potem także
jakość metalurgiczna żeliwa.
Cały wytop prowadzony jest od
tego momentu w kontekście

analizy aktywnego równoważnika węgla i jakości metalurgicznej
ciekłego żeliwa (Acel i MQ). Mamy konkretny stop, konkretną
wartość równoważnika węgla,
którą musimy utrzymać na przestrzeni całego wytopu. Zadaniem Topialni jest utrzymać ten
główny parametr. Tu wchodzi
ATAS, który pozwala kontrolować sytuację, a także podpowiada jak reagować, gdy wartości te spadają” – relacjonuje
Krzysztof Mentel.
Michał Broda podkreśla, że
w przypadku, gdy równoważnik
węgla spada poniżej określonej
wielkości, ATAS zaproponuje
korektę podając dokładną ilość
nawęglacza, którą należy dorzucić do pieca. Jeśli współczynnik
będzie zbyt wysoki w piecu wykonuje się korektę złomem stalowym.
Systemem ATAS na poszczególnych zmianach zarządzają
Mistrzowie wydziału Topialni, do
obowiązków których oprócz tego należy także szereg innych
czynności związanych z przygotowaniem i topieniem metalu.

DLA DOBRA FIRMY

„Sprawca” ATAS-u
Metalurg z laboratorium badawczo-kontrolnego Teksidu Krzysztof
Głazowski jest pomysłodawcą zakupu systemu ATAS dla skoczowskiej
odlewni. Zabiegał o to wiele lat, aż w końcu się udało.
„System ATAS po raz pierwszy zobaczyłem wiele lat temu, gdy
odwiedziłem zakłady Volvo w Szwecji. Oni nie używali go jednak na tak
powszechną skalę jak my teraz. Zainteresowałem się nim. Zapraszaliśmy
potem przedstawicieli firmy Novacast, żeby zaprezentowali go w Skoczowie. Przyjeżdżali do nas
ze dwa, trzy razy. System się spodobał. Wiedzieliśmy, że potrafi podpowiedzieć, gdzie są błędy
i jak poprawić jakość naszego produktu. Trzeba było jednak przekonać szefostwo do jego
zakupu, co trwało 6 lat. To bardzo droga inwestycja. Trzeba było znaleźć pieniądze. W końcu
wszystko się jednak pozytywnie skończyło, a system już działa” – wspomina Krzysztof
Głazowski, który w 2013 roku świętował będzie 40-lecie pracy w odlewni. (-)
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WPROWADZENIE
ATAS
Teksid zakupił system od
szwedzkiej firmy Novacast dwa
lata temu. Metalurg z laboratorium firmy Krzysztof Głazowski
zabiegał o to wiele lat. Decyzja
nie była prosta, gdyż ATAS to
spory wydatek. Przez pierwsze
pół roku trwało jego wdrażanie
na wydziale Topialni. Specjaliści
z firmy producenta, a także jej
przedstawiciele w Polsce, przeszkolili praktycznie wszystkich
pracowników wydziału bezpośrednio zaangażowanych w produkcję, czyli około 80 osób. „Na
pierwszych szkoleniach tłumaczyli jak wytapiacz ma pracować z systemem i co należy do
jego obowiązków” – wspominał
Michał Broda.
Początkowo wytopy prowadzone były jedynie w oparciu o analizę wartości węgla, czyli tak, jak
we wcześniej działającym systemie. „Od tego zaczynaliśmy. To
było oswajanie się w urządzeniem. Dopiero potem tworzyliśmy stopy i wprowadzaliśmy
kolejne dane; posegregowaliśmy też detale. Dziś według
tego prowadzimy wytop” –
powiedział Michał Broda.
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Kubek z próbką
żeliwa, który
badany jest
przez system
Atas.
Poniżej:
Krzysztof Mentel
i Michał Broda
przy stanowisku
komputerowym
systemu Atas

Rozruch trwał pół roku. Skoczowska odlewnia początkowo
była jedyną w Polsce, która dysponowała systemem ATAS. Teraz ma go więcej firm, ale
w Teksidzie jest on najbardziej
rozbudowany.

CO DAJE ATAS?
Krzysztof Mentel mówi krótko:
poprawę jakości. Michał Broda
dodaje: „Największy zysk dla
odlewni to redukcja braków
z tytułu jam i porowatości, czyli
najpoważniejszych wad żeliwa.
Ich nie da się wyeliminować całkowicie, ale teraz ilość znacząco zmalała. W rozliczeniu ogólnym wad, jakie występują
w żeliwie, zajmowały one
kiedyś ilościowo drugie

miejsce, teraz spadły na siódme. Różnica jest zauważalna”.
Zdaniem szefa laboratorium
Leszka Lasoty żeliwo jest dobre,
jeśli wydziela się w nim grafit
w odpowiedniej ilości. „ATAS
poprzez współczynniki informuje nas w jakiej postaci i ilości
grafit się wydzieli. Pożądany
stan można uzyskać „sterując”
właściwościami fizyko-chemicznymi, choćby poprzez wrzucanie premodyfikatorów” – mówi.
Zaletą systemu jest także archiwizacja wszystkich przeprowadzonych pomiarów dla każdego
pieca, dla każdego stopu i dla
każdego detalu, który został
stworzony w skoczowskim Teksidzie. „To poprawia dyscyplinę
pracy” – zapewnia szef

TEKSID IRON POLSKA

Czołowa

odlewnia w kraju
Skoczowski Teksid nie jest zwyczajną odlewnią
żeliwa. To firma, która przyciąga metalurgów.
Specjalista metalurg w wydziale laboratorium
Michał Broda zatrudnił się w niej zaraz po studiach
na Politechnice Śląskiej, w 2004 roku.
„Ważne było dla mnie, że to świetny zakład,
w którym wytwarza się aż 30 procent całej polskiej
produkcji żeliwa sferoidalnego” – mówi. Doskonała
opinia o zakładzie zaważyła też na wyborze, jakiego
dokonał szef wydziału topialni Krzysztof Mentel.
Wcześniej pracował w Hucie Łaziska.
„O przyjściu do Skoczowa zadecydowała opinia
o zakładzie. To czołówka odlewni w naszym kraju”
– uzasadnia swój wybór.
Topialni Krzysztof Mentel.
ATAS dostarcza także dane do
niezależnej od niego Elektronicznej Karty Wytopu. „Karta to dokument, który zbiera wszystkie
informacje dotyczące wytopu.
W karcie wytopu znajdują się informacje o składzie wsadu, składzie chemicznym wyjściowym
i końcowym ciekłego żeliwa, parametry określające jakość metalurgiczną ciekłego metalu, jak
i informacje o pełnej identyfikacji
detalu wyprodukowanego z tego żeliwa. Bez tych podstawowych informacji mistrz wydziału
Topialni nie może rozpocząć zalewania detali na liniach formierskich. Dwa lata temu nie było
elektronicznej karty wytopu. Wytapiacz ręcznie wypełniał papierową wersję karty zapisując wyniki analizy spektralnej. Teraz
wszystko dzieje się automatycznie. To ogromne ułatwienie pracy” – dodaje Krzysztof Mentel.

PRZYSZŁOŚĆ
Z ATAS
Choć system ATAS, który jest
wykorzystywany w skoczowskiej odlewni jest bardzo rozwinięty, to wciąż tkwią w nim rezerwy. „Na dziś nie korzystamy

z pełni jego możliwości, wykorzystujemy ich około połowy.
Otwarta pozostaje nadal kwestia
możliwości ingerencji na poszczególne parametry, aby skutecznie ustalać jakość metalurgiczną zawsze na wysokim poziomie, czyli żeby każda partia
żeliwa była dobra i nie wymagała korekty – mówi Michał Broda.
– Musimy bowiem pamiętać, że
naszym surowcem jest złom –
materiał bardzo niejednorodny”.
Krzysztof Mentel zapewnia, że
system wciąż się rozwija i z roku
na rok pracownicy Topialni coraz
więcej z niego „wyciągają”,
zwiększając zarazem jego użyteczność. „To system, który się
„uczy”. Tworzymy w nim bazę
danych wytopów, które są na
bardzo wysokim poziomie jakości metalurgicznej żeliwa. Jeśli
zbierzemy dużą bazę danych, to
łatwo będziemy mogli określić,
jakie parametry są optymalne.
Po ich porównaniu z bazą chemiczną będziemy mogli otrzymać odpowiedź na pytanie, czy
przykładowo należy zmienić jakieś zakresy pierwiastków, by
podwyższyć jakość żeliwa. Aby
rozwijać system musimy posiadać taką bazę” – mówi.

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

przemysłowa Fiata

Francesco
Novo

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

„B

ardzo zależało nam
na tym projekcie,
nie tylko z powodów biznesowych.
To wspaniałe, wielofunkcyjne centrum, gdzie będzie
się odbywać wprowadzanie do
sprzedaży, promowanie i prezentowanie produktów firm CNH, Iveco
i FPT Industrial, a także profesjonalna obsługa serwisowa wszystkich
produktów wymienionych spółek.
Ale Fiat Industrial Village jest także
symbolicznym miejscem, w którym
spotyka się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszego przedsiębiorstwa otwierającego przed
klientem swoje podwoje, by zaprezentować z bliska maszyny rolni-
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cze, ciężarówki i silniki. Ta inicjatywa wreszcie jest ważna dla
samego Turynu, gdzie ciągle powstaje coś nowego i oryginalnego”. Tymi słowami Sergio Marchionne, prezes Fiat Industrial
przedstawił zaproszonym gościom kulisy powstania Fiat Industrial Village. Na uroczystą inaugurację obiektu (foto z prawej),
powstałego przy ulicy Settimo
223 w murach dawnej fabryki
Spa Stura, przybyli między innymi prezes Exor i Fiat SpA John
Elkann, przedstawiciele władz,
w tym podsekretarz do spraw
infrastruktury i transportu Bartolomeo Giachino oraz prezydent
miasta Turynu, Piero Fassino.
„Myśleć w szerokich kategoriach
to myśleć o przemyśle” – tak
brzmi zasada, która przyświecała pomysłodawcom Fiat Industrial Village, największego centrum ekspozycji maszyn rolniczych i pojazdów przemysłowych
na świecie. Można w nim odbyć
prawdziwie emocjonującą podróż z przewodnikiem po wszystkich sektorach działalności przedsiębiorstwa. W futurystycznym
i przestronnym showroomie znajduje się bowiem sekcja poświęcona nowatorskiej technologii
oraz prezentacji kompletnej gamy
maszyn rolniczych i budowlanych
New Holland, ciężarówek i autobusów Iveco oraz zespołów napędowych FPT Industrial.
W Fiat Industrial Village można
też zrobić innego rodzaju zakupy,
nabyć na przykład odzież i oryginalne akcesoria z logo marek
Grupy, a także skorzystać z wielofunkcyjnej sali na 450 osób, czy
wreszcie zobaczyć dawne modele maszyn (patrz ramka).
Nowy obiekt zajmuje powierzchnię ponad 70 tysięcy metrów
kwadratowych, z czego 23 tysiące przypada na ekspozycję pojazdów i zespołów napędowych
(prawie osiem tysięcy). Równie
ważny jest też obszar usług posprzedażowych, serwisowych i finansowych, w ramach których

klienci mogą szybko uzyskać pomoc, zawrzeć umowę na naprawę, a także znaleźć odpowiednią
formę kredytowania. Nowe centrum wyposażone zostało ponadto w ogromny warsztat naprawczy, który wykonuje usługi związane z konserwacją i serwisem
pojazdów, korzystając z wysoko
wykwalifikowanego personelu.
W Fiat Industrial Village można
także wypróbować gamę wyrobów znajdujących się aktualnie w sprzedaży na znajdującym
się nieopodal torze Iveco o długości jednego kilometra, a w przypadku maszyn
budow la nych
New Holland
Con struc tion,
takich jak koparki, spycharki na kołach
oraz skid stear
loader, w specjalnie do tego celu przysto so wa nym
terenie.
Tak jak w przypadku Mirafiori
Motor Village, FIV chce nie tylko
pokazać szerokiej publiczności
swoją gamę produktów, ale chce
być miejscem spotkań, konkurującym z teatrem, ośrodkami kultury i rozrywki.

GALERIA HISTORII

Od Leoncina

do Overlandu
Fiat Industrial to spółka, która powstała dziewięć miesięcy
temu. Ale jej korzenie sięgają znacznie głębiej. Korzysta
przecież z know-how i doświadczenia ponad stuletniej
historii. Dlatego właśnie w Fiat Industrial Village
pomyślano o specjalnej ekspozycji prezentującej dawne
modele ciężarówek, traktorów oraz maszyn drogowych,
które są świadectwem ewolucji produktów firmy.
Na obszarze o powierzchni blisko dwóch tysięcy metrów
kwadratowych znajdują się eksponaty takie jak Fiat 15 Ter
z 1913 roku, pierwsza seryjnie produkowana ciężarówka.
Albo traktor artyleryjski Pavesi
LT 40. Są jeszcze traktory 700A
z 1927 r. oraz „Piccola” 211B
z 1959, które zapisały się złotymi
zgłoskami na stronach historii
włoskiego przemysłu maszyn
rolniczych. Warto jeszcze
zobaczyć samochód dostawczy
Fiat 507 z 1926 roku z silnikiem
czterocylindrowym o pojemności
2296 cm3, M1 A, jeden
z pierwszych pojazdów
przemysłowych francuskiej spółki
Unic z 1914 roku. Ale w galerii są też modele stosunkowo
młode, jak Leoncino z 1963 roku, ciężarówka z silnikiem
diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 54 koni.
Ostatnia sekcja poświęcona została modelowi 330.30
Iveco, który stał się symbolem rajdu Overland, oraz
Fiatowi 682, jednej z najbardziej popularnych ciężarówek
we Włoszech, produkowanej w latach 1952–1988.
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FIRMA
FERRARI

Czerwone
Giancarlo Riolfo

emocje

W Abu Dhabi wybudowano ogromny park rozrywki
poświęcony w całości marce Ferrari i związanym
z nią mitom. Jedną z atrakcji parku jest najszybsza
na świecie kolejka górska osiągająca 240 km/h.
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adano jej nazwę Formula
Ros sa (Czer wo na For mu ła) i jest naj szyb szą
ko lej ką gór ską na świe cie:
w trzy se kun dy osią ga pręd kość 200 kilometrów na godzinę, zaś jej prędkość maksymalna sięga 240 km/h. Przyśpieszenie maksymalne wynosi 5g,
a wrażenia odczuwane na zakrętach są porównywalne z tymi, ja kie od czu wa ją kie row cy
Formuły 1. Ta wyjątkowa kolejka
to za le d wie jed na z mnó stwa
propozycji oferowanych przez
Ferrari World, olbrzymi i naszpikowany nowymi technologiami
park roz ryw ki, cał ko wi cie po święcony prestiżowemu producentowi z Maranello.
Park o powierzchni 200 tysięcy
metrów kwadratowych powstał
na wyspie Yas, w Abu Dhabi.
Obiekt, rozpościerający się częściowo pod dachem, a częściowo na otwartej przestrzeni oferuje zwiedzającym dwadzieścia
atrakcji, przeznaczonych zarówno dla tych, którzy są zwolennikami mocnych emocji, jak i dla
całych rodzin z dziećmi. Amatorzy „powiewu prędkości” mogą
też wypróbować Fiorano GT
Challenge – kolejkę gór-

N

ską, której wagoniki zbudowano
na kształt samochodów Ferrari
F430 Spider. Inną atrakcję stanowi G Force, na którym chętni
spróbowania swoich sił „spadają” z wysokości wieży centralnej
parku, siedząc w fotelu supersamochodu marki – Ferrari Enzo.
Dzieciom poleca się Junior GT –
szkołę jazdy po torze na pokładzie pomniejszonej wersji Granturismo. Pasjonatom silników
zapewniono atrakcje w postaci
V12, czyli emocjonującej podróży po wnętrzach 12-cylindrowego silnika Ferrari lub też Made in
Maranello – wirtualnej wizyty po
najbardziej znanej na świecie fabryce samochodów. Równie
chętnie przez miłośników marki
odwiedzana jest Galleria Ferrari,
czyli ekspozycja samochodów
sportowych i wyścigowych
spod znaku wierzgającego konia, od 1947 po dziś.
Zrealizowany za sprawą inwestycji w kwocie 40 mld dolarów
Ferrari World nie jest jedynie tematycznym parkiem rozrywki,
ale również jedyną w swoim rodzaju wizytówką Włoch i produktów Made in Italy, po którymi
kryje się historia, sztuka, miłość
do piękna i jednocześnie zaawansowana technologia.

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

AKTUALNOŚCI
JAZZOWA JESIEŃ

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

Cały
ten zgiełk

Marek Kamiński
fot. Gottlieb Collection, FORUM
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Jazzowa

Jesień 2011

internetowej Nonsensopedii znajdziemy zaskakującą, choć po
części opartą na stereotypie definicję jazzu: „Najbardziej tajemniczy gatunek muzyki. Nie wiadomo o nim praktycznie nic, ponieważ opisy uczestników koncertów jazzowych są sprzeczne… Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że ów gatunek
jest kompletnie niezrozumiały
dla zwykłego człowieka, przez
co na koncerty przychodzą tylko
kujony, szaleńcy, kosmici, wilkołaki i inni mieszkańcy świata
mroku oraz planet Wenus
i Krypton. Muzyk jazzowy sprawia błędne wrażenie dojrzałego
mężczyzny (pod pięćdziesiątkę),
wykładającego fizykę jądrową
na Uniwersytecie Jagiellońskim”.
Spróbujmy zatem przyjrzeć się
historii tej muzyki, aby odrzeć ją
ze stereotypów i błędnych często wyobrażeń.
Słowo jazz oznacza zgiełk albo
hałas. Prawdopodobnie było
slangowym określeniem aktu
seksualnego (podobnie jak
rock’n roll). Niektórzy łączą go
z francuskim słowem chase,
oznaczającym polowanie. Pomysłów i hipotez jest znacznie
więcej. Nazwa jazz bywa wywodzona od marki perfum, imienia
jednego z pierwszych wykonawców tej muzyki,
z afrykańskich
narzeczy albo
od słowa ozna-

W

czającego wigor i energię.
Wszystko zaczęło się pod koniec XIX wieku. Niektórzy początków jazzu szukają w orkiestrach wojskowych. Instrumenty
orkiestr demobilizowanych oddziałów były sprzedawane za
grosze, a kupowali je (ze względu na niską cenę) głównie murzyni, którzy wkrótce nauczyli
się na nich grać, a potem
wspólnie muzykować.
Jedną z najważniejszych cech
jazzu, zarówno tradycyjnego jak
i nowoczesnego, jest improwizacja. Prawdopodobnie także
tutaj potrzeba była matką wynalazku – muzycy po prostu nie
znali nut.
Negro-spirituals, ragtime, blues
– to tylko niektóre gatunki, które
mieszały się w amerykańskim
tyglu i miały wpływ na powstanie jazzu. Miastem, które uważa
się za kolebkę tej muzyki, jest
Nowy Orlean. To tutaj w klubach, spelunkach i na ulicy rodziły się kolejne jazzowe style.
To tutaj wykształcił się najstarszy z tradycyjnych jazzowych
stylów – jazz nowoorleański. To
właśnie tutaj urodził się Louis
Armstrong – najsłynniejszy trębacz i wokalista
jazzowy. Do dzisiaj w rozgłośniach radiowych można

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

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

z drapieżnym Cecilem Taylorem,
spokojny Tom Harrell z mocnym
Pharoah Sandersem, silny Craig
Taborn z kobiecą Irą Haarlą,
ekspresyjny Michael Formanek
z moją delikatną w sumie muzyką,
bo ja zawszę będę lirykiem, żebym
nie wiem jak drapieżnie grał”.
Powoli tradycją festiwalu stają się
także koncerty jazzu tradycyjnego.
W tym roku wystąpił Barrelhouse
Jazz Band z Niemiec. Sponsorem
koncertów był Fiat Auto Poland.

usłyszeć jego Wonderful World.
Pomyśleć, że „król jazzu” zaczynał swoją karierę grając na pogrzebach.
Wkrótce jazzowa moda wybuchła w innych miastach, m. in.
w Chicago (mówi się, że jazz narodził się w Nowym Orleanie,
a dorastał w Chicago) i Nowym
Jorku. Jazzowa anegdota tłumaczy, że jazz rozprzestrzenił
się przez wydarzenie z roku
1917, kiedy to pod naciskiem
dowództwa Marynarki Wojennej
zamknięto wszystkie lokale
w rozrywkowej dzielnicy Nowego Orleanu. Powód – żołnierze
spędzali tam zbyt dużo czasu,
co źle wpływało na ich wojenne
morale. Bezrobotni muzycy zaczęli grywać na statkach pływających po Missisipi i tak, „drogą
wodną”, dotarli do Chicago.
Krótko potem jazz znalazł także
białych wyznawców, zarówno
wśród muzyków, jak i publiczności. Tak powstał dixieland. Louis
Armstrong mawiał, że „Jazz jest
najskuteczniejszą bronią w walce z rasizmem. Dobra gra na
trąbce czyni ludzi ślepymi na kolor skóry grającego”.
Z czasem muzyka jazzowa rozwijała się przechodząc ewolucję
od orkiestr marszowych w kierunku coraz większego znaczenia solistów. W latach 30. i 40.
królował swing, czyli muzyka taneczna grana przez orkiestry
zwane big-bandami. Nie tylko
fanom jazzu znane są takie na-
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zwiska muzyków prowadzących
taneczne orkiestry, jak Count
Basie, Benny Goodman, Duke
Ellington czy Glenn Miller (mimo
że samolot którym leciał zaginął
w 1944 roku nad kanałem La
Manche, orkiestra Glenna Millera gra do dzisiaj).
Pierwszym z „nowoczesnych”
jazzowych stylów był bebop.
Charlie „Bird” Parker (saksofonista), Thelonious Monk (pianista)
i Dizzy Gillespie (trębacz) – to
ikony tej muzyki. Bebop powstał
w nowojorskim barze muzycznym Minton’s Playhouse. Można
go określić jako bogatszy rytmicznie, swobodniejszy w formie i bardziej improwizowany niż
dominujące wcześniej style. Pojawił się podział na „temat” muzyczny i improwizację.
Stylem, który kojarzy się z latami 50-tymi. jest cool-jazz. Muzyka chłodniejsza niż emocjonalny bebop. Mówi się, że łączyła czarną wrażliwość i poczucie rytmu z tradycją europejskiej muzyki klasycznej. Starannie wykształceni muzycy tworzyli nową jakość, której symbolem stał się Miles Davies.
Kolejna rewolucja nadeszła początkiem lat 60. Free-jazz to
muzyka wolna od wszelkich zasad i ograniczeń. Nazwa stylu
pochodzi od płyty Ornette Colemana Free Jaz: A Collective Im-

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

provisation z roku 1960. Za
twórców tej muzyki uznaje się
właśnie saksofonistę Ornette
Colemana oraz pianistę Cecila
Taylora. Obaj gościli w Bielsku-Białej na festiwalu Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej (Ornette
w roku 2008, a Cecil Taylor
w 2011). Pozorny chaos free-jazzu jest doskonale przemyślany i wymaga wirtuozerskich
umiejętności. To muzyka trudna,
często zrywająca z tonalnością,
a w teorii w pełni „wyzwolona”,
powstająca jako protest wobec
zastałych form jazzu.
Także z lat 60. wywodzi się jazz-rock, styl, który ogromną popularność zdobył dekadę później.
Jak wskazuje nazwa łączył muzykę jazzową i rockową. W latach 70. królowały takie zespoły
jak Mahavishnu Orchestra, Blood, Sweat and Tears, Weather
Report. Z jazz-rockiem możemy
też połączyć Milesa Daviesa i jego współpracowników, takich
jak Herbie Hancock czy Chic
Corea (grał na Jazzowej Jesieni
w 2009 roku).

Początkujący miłośnicy jazzu
swoją uwagę zwykle skupiają
na tzw. smooth-jazzie, czyli
muzyce, która łączy improwizacje z wpływami takich nurtów jak pop, funky czy r&b.
Chociaż korzenie tej muzyki
sięgają lat 60., to jej ogromna
popularność zaczęła się w latach 80. XX wieku za sprawą
amerykańskich rozgłośni radiowych, które zaczęły ją
grywać. Lekka, leniwie
płynąca i melodyjna muzyka doskonale nadawała się
do słuchania na przykład
w czasie jazdy samochodem. Ze smooth- jazzem
możemy łączyć takie nazwiska jak Chris Botti i Pat Metheny.
Jazz powstaje nie tylko
w Stanach Zjednoczonych.
Ten tworzony w Europie bywa
nieco inny, często bardziej
„akademicki”, ale jest grany zarówno w Skandynawii, jak
i w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie,
w Rosji i we Włoszech.
Oczywiście powiew jazzu czujemy także w Polsce. W latach
20. XX wieku jazz dotarł do polskich klubów, a potem rozgłośni
radiowych.
Fali swingu nie oparli się najsłynniejsi przedwojenni kompozytorzy – Henryk Wars i Jerzy Petersburski. W ich kompozycjach
słychać mnóstwo modnej wtedy muzyki.
Po wojnie, do 1956 roku, „tlił”
się w muzycznym podziemiu,
a potem „wybuchł” wraz z falą
postalinowskiej odwilży.
To właśnie o tym momencie
śpiewał zespół Perfect w Autobiografii: „W kawiarniany gwar,
jak tornado jazz się wdarł i ja
też, chciałem grać”.
Z dnia na dzień powstawały jazzowe festiwale (w Sopocie,
a później Jazz Jamboree
w Warszawie), pojawiały się nowe płyty. Z tych czasów wywodzi swoje korzenie Polskie Stowarzyszenie Jazzowe.

Michał Urbaniak
i Leszek
Możdżer

Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski, Michał
Urbaniak, Jan Ptaszyn Wróblewski i Tomasz Stańko, to nazwiska, które koniecznie trzeba
zapamiętać.
Zmarły w 1969 roku Krzysztof
Komeda jest już „klasykiem”.
Autor muzyki do filmu Dziecko
Rosemary, doczekał się pomnika oraz monety z własnym wizerunkiem.
Zbigniew Namysłowski ma już
ponad 70 lat, ostatnią płytę
nagrał dwa lata temu, a jego niewątpliwą zasługą
jest wykreowanie mnóstwa
znakomitych muzyków.
Michał Urbaniak wielką popularność zdobył w Stanach Zjednoczonych. Grał
nawet z samym Milesem
Daviesem.
Jan Ptaszyn Wróblewski –
zaczynał w Sextecie Komedy. Zasłynął tym, że
w roku 1958, jako jedyny pierwszy polski jazzman zagrał na
festiwalu w Newport.

Mimo że niedawno obchodził
75. urodziny nadal grywa na
swoim saksofonie.
Tomasz Stańko jest jednym
z najbardziej cenionych polskich
jazzmanów. Gra na trąbce, nagrywa dla słynnej monachijskiej
wytwórni ECM.
Z muzyków młodszego pokolenia największe emocje budzi dzisiaj niewątpliwie Leszek Możdżer, pianista, którego płyty
i koncerty sprzedają się lepiej niż
wykonawców muzyki popowej.
I chociaż jazz to już ponad stuletni staruszek, ciągle kipi nowymi muzycznymi pomysłami. Pojawiają się nowe odmiany, młodzież zaczyna łączyć jazz ze
swoimi ulubionymi gatunkami,
a hip-hopowcy wykorzystują
stare jazzowe utwory do tworzenia podkładów pod swoje rymowanki.

CIEKAWOSTKI

W jakim kierunku

idzie współczesny jazz?
Mówi dyrektor artystyczny Jazzowej Jesieni
w Bielsku-Białej, Tomasza Stańko:
„W fantastycznym. To, co w tej chwili robi Craig
Taborn i cała grupa brooklyńskich muzyków, jest
znakomite. Nowy Jork jest pełen jazzu i jest
niesłychanie kreatywny. Publiczność w tych
wszystkich klubach, które były przyzwyczajone
do łatwiejszej muzyki, słucha teraz trudnej,
coraz bardziej wyrafinowanej muzyki, której
wszędzie jest pełno. Jazz staje się muzyką
improwizowaną. Muzyka klasyczna, która
ma swoje tradycje, jest głęboko
rozwinięta i płynie swoim nurtem.
Muzyka improwizowana, to jest
inny typ sztuki. Ona cały czas się
rozwija. To, co grał Craig, to są
bardzo skomplikowane struktury.
Ta muzyka ma inne brzmienie,
charakter, nastrój i zaczyna być
podobnie wyrafinowana jak
muzyka klasyczna. Ja jestem pełen
absolutnego optymizmu.
Coraz więcej jest doskonałych,
rewelacyjnych muzyków”.
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AKTUALNOŚCI
MIKOŁAJ

zieci martwiły się, że panująca w tym roku
aura uniemożliwi Mikołajowi dotarcie do
Polski. Obawiano się, że pozostanie mu tylko przyjazd rowerem. Dla Mikołaja na szczęście
brak śniegu nie stanowił żadnej przeszkody i na
początku grudnia zjawił się na spotkaniu ze
wszystkimi grzecznymi dziećmi pracowników
spółek Fiata i Fiat Industrial w Polsce, by spędzić
z nimi wspólnie miłe chwile i rozdać prezenty oraz
słodycze.
Fiat Auto Poland, Fiat Powertrain Technologies,
Comau, Gestin, Fiat Services, Fiat Purchasing oraz
niektórzy dostawcy Fiata mający swoje siedziby na
terenie Zakładu Tychy zaprosiły dzieci pracowników
na spotkanie z Mikołajem w niedzielę 4 grudnia.
W Hali Sportowej w Bojszowach oraz przy ulicy
Widok w Bielsku-Białej mikołajkową imprezę urozmaicały spektakle „Gargamel i Smerfy”, „Serce
z czekolady” oraz występ iluzjonisty Macieja Pola.
4 grudnia na spotkanie z Mikołajem swoich milusińskich zaprosiły Automotive Lighting oraz spółki
z Grupy Magneti Marelli: Exhaust Systems,
Suspension Systems, Plastic Components and
Modules, Plastic Components Fuel Systems

D

i Aftermarket. W odbywającej się w Hali Widowiskowo-Sportowej „Zagórze”
imprezie nie zabrakło bajki
wigilijnej z animacjami, pokazu cyrkowo-iluzjonistycznego z animacjami oraz
przedstawienia w wykonaniu Smerfów.
W CNH Mikołaj przybył do
dzieci w niedzielę 11 grudnia do Domu Technika
w Płocku. Przygotowano
wiele atrakcji: m. in. przedstawienia teatralne „Śpiąca królewna” i „Królowa
Śniegu”, program artystyczny „Kot i pies w cyrku”
oraz mnóstwo zabaw i konkursów.
Teksie Iron zaprosił Mikołaja i dzieci swoich pracowników 11 grudnia do skoczowskiego kina. Milusińscy zostali obdarowani słodyczami oraz wieloma
prezentami.
To były miłe i pełne emocji chwile. I jak tu nie wierzyć w Mikołaja?

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

Tychy

Tychy

Witaj, witaj

Mira Malich
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Mikołaju...

Bielsko-Biała

CNH

Grupa Magneti Mareli

Teksid
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FIRMA

NEWSY

WYBITNY EKSPORTER ROKU 2011
Dnia 24 listopada br. w hotelu Marriot
w Warszawie odbył się IX Kongres Eksporterów
Polskich i Gala Finałowa Konkursu
„Wybitny Eksporter Roku 2011”.
W dowód uznania za osiągnięcia w zakresie
rozwoju eksportu Fiat Auto Poland został
uhonorowany tytułem i medalem Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter
Roku 2011”. List gratulacyjny i medal z rąk
doradcy Prezydenta RP, prof. dr hab. Jerzego
Osiatyńskiego odebrał w imieniu Fiat Auto Poland
Bogusław Cieślar, rzecznik prasowy FAP.
Na zdjęciu, od lewej:
Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński,
Andrzej Butra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Bogusław Cieślar

MARCHIONNE
NA OKŁADCE
TIME’A
Najpierw uzdrowił Fiata, następnie uratował od upadku Chryslera.
W ten sposób amerykański tygodnik Time wyjaśnia, dlaczego
poświęcił jedną z ostatnich okładek 2011 roku Sergio Marchionne.
Raport specjalny nosi tytuł: Car Star i chyba nie wymaga tłumaczenia.
Prezes zarządu Fiata jest u szczytu formy, świadczy o tym chociażby
fakt, że został wybrany przewodniczącym Acea na 2012 rok,
tj. stowarzyszenia skupiającego konstruktorów samochodowych.
Wcześniej tego zaszczytu dostąpili Dieter Zetsche, prezes zarządu
Daimlera i szef Mercedesa Benza. Oprócz tego Marchionne otrzymał
nagrodę Dwight Eisenhower Global Leadership, którą od 2003 roku
przyznaje Business Council for International Understanding
międzynarodowym przedsiębiorcom i menedżerom, którzy
wyraźnie wpłynęli na kształt globalnego handlu.
Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Public Library
w Nowym Yorku.
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IVECO

EKOLOGICZNYM
PRODUCENTEM

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

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

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

BERTOLINI MISTRZEM

PREMIERA

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

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

„Pokaż,

na co cię stać...”

Anna
Lubertowicz
-Sztorc
fot. Arch.
zespołu

Piotr Kupicha, lider zespołu Feel opowiada
o swoich płytach, o swoim garażu i...
zachowaniu rozsądku.

Spotykamy się w pensjonacie „Miłosna”
w Wiśle, gdzie remontujesz, budujesz...
Co to za pomysł?
To taka odskocznia, pomysł na życie, oderwanie
się od kolorowego, scenicznego życia. Po kilku latach pracy z zespołem Feel doszedłem do wniosku, że muszę mieć takie miejsce dla siebie, dla
rodziny, aby odpocząć, wyciszyć się. Pobyt tutaj
trochę sprowadza mnie na ziemię. Kolorowe życie
artysty zamieniam na szarą rzeczywistość, na
przyziemne sprawy, tutaj łapię równowagę. Taki
pensjonatowy obiekt jest wymagający. Ja tu jestem gospodarzem, szarym człowiekiem, a kto tutaj przyjedzie poczuje się jak gwiazda.
Szara rzeczywistość? A jak idziesz w Wiśle
po bułki do piekarni to pani nie prosi cię
o autograf?
Już nie chodzę po bułki, bo zamiast kupować je
trzy minuty jestem w piekarni piętnaście. Nie wiem
czy miałabyś ochotę codziennie spędzać tyle czasu na kupowaniu bułek.
Mieszkasz w Katowicach. Czy takie
przebywanie z dala od Warszawy nie
przeszkadza w karierze? To oczywiście
ironia...
W Warszawie spotykają się ludzie z całej Polski,
z różnych środowisk, o bardzo różnych charakterach... Nie wiem czy bym się w tym odnalazł. Wolę góralską kulturę albo bardzo silną śląską, w której się wychowałam. Jest szczera, otwarta, wiem,
czego mogę się po niej spodziewać, na czym stoję. Dlatego tu jestem.
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Kupił Fiata 500,
bo pasował mu
do nazwy
niedawno
zakupionego
związany
pensjonatu
Miłosna

Pisanie
piosenek to
dla niego
stan ducha

fot. Daniel Wysocki

Co z tej śląskości Ci zostało?
Proste tradycje, wartości rodzinne, dbanie o odpowiednią temperaturę domowego ogniska.
Tytuł jednej z twoich piosenek to „Pokaż, na
co cię stać”. Ty już pokazałeś?
Kiedyś w jednym z wywiadów, pewnie z pięć lat
temu, powiedziałem, że jak Feel wyda trzecią płytę to stwierdzę, że coś zostało zrobione. Teraz,
gdy płyta Feel 3 jest na rynku i uzyskała status złotej, czuję, że czegoś dokonałem, że coś po mnie
zostanie. Mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, postawiłem kropkę nad „i”.
Co w popularności jest najbardziej
przyjemne? A co najmniej?
W popularności wszystko jest przyjemne, ale gdy pojawiają się pieniądze, pojawiają się też „przyjaciele”.
Kiedyś Rysiek Riedel, wokalista Dżemu śpiewał: „Tyle przyjaciół wokół
siebie mam, kiedyś rzucę to wszystko, wyjdę niby po chleb”. To nie był
przypadek, ja go doskonale rozumiem. Ale nie wolno upajać się popularnością i złudnym poczuciem
bycia kochanym i lubianym, trzeba
trzeźwo patrzeć wokół siebie.
Co było momentem przełomowym w twojej karierze?
Pierwszą umowę wydawniczą
podpisałem w 1999 roku, wtedy
też koncertowałem z pierwszym
moim zespołem. Ale to 2006 rok
był przełomowy. Zespół Feel zaczął wówczas funkcjonować na pełnych
obrotach, do tej pory pamiętam występ
w Sopocie i nagrodę „Bursztynowego Słowika”. Potem zdobyliśmy bardzo wiele nagród, daliśmy setki koncertów, odnieśliśmy
wiele sukcesów.
I teraz nie można wyjść do sklepu po
bułki.... To ile lat pracowałeś na
sukces?
Od 1999 do 2006 roku – siedem lat. Siedem lat grałem, tułałem się, piłem piwo,
rozmawiałem i poznawałem ludzi. To wreszcie
przyniosło efekty.
Jesteś wokalistą, gitarzystą, liderem
zespołu, tekściarzem, kompozytorem.
Co jest w tej aktywności zawodowej
najważniejsze?
Myślę, że pisanie piosenek, czyli ten stan ducha,
który odpowiada za tworzenie słów utworów. Jeżeli piszę piosenkę to w głowie mam jakiś zamysł
– jaka ona będzie, jaki będzie miała początek, jakie zakończenie. A potem zaśpiewam to czasem
100 razy zanim kompozycja ujrzy światło dzienne,

przygrywam sobie na gitarze
i to daje mi ogromną satysfakcję
i jest bardzo fajne.
Inspiracją Twojej twórczości
jest rodzina, i to, co Cię
otacza. Płyty są autorskie,
utwory na nich osobiste...
Tak, mój dom i wszystko wokół
niego jest najbardziej inspirujące.
Zastanawiam się czy artysta może
funkcjonować bez domu, bo ja
bym nie potrafił. Dlatego zawsze
dbam o równowagę miedzy domem i sceną. To są dwa różne światy. Poza tym inspirują mnie fajne chwile, miłe momenty w życiu. I tu znów zacytuję zespół
Dżem, którego jestem fanem: „Bo w życiu
piękne są tylko chwile...”. To one „nakręcają” do tworzenia.
Jest jedna Twoja niezwykle urokliwa
piosenka, w której śpiewasz w duecie
z Sebastianem Riedlem, synem lidera
zespołu Dżem. Skąd taki pomysł?
Znamy się od chyba 8 lat, mieszkamy po sąsiedzku – ja w Katowicach, on w Tychach – obaj gramy
na gitarach i choć reprezentujemy trochę inne style – ja popowy, on off-rockowy to wartości i zachowania na scenie mamy wspólne: pasja i wiarygodność. Siedzimy czasem razem przy butelce
whisky i wymyślamy coś wspólnego.
Wierzyłeś aż w taki sukces płyty Feel 3?
Uważam, że lepiej robić coś na 100 procent i lekko nie dowierzać. Robiąc płytę Feel 3 nie byłem do
końca jej pewny. Skąd mogłem wiedzieć, ile się

47

Zespół Feel
koncertuje
od 1999 roku,
ale przełomowy
był dla niego
rok 2006
i występ na
Festiwalu
w Sopocie
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płyt sprzeda, czy się spodobają
– takich rzeczy nie da się przewidzieć. Ale wiedziałem, że zrobiłem wszystko tak, jak najlepiej
umiałem. I kiedy zadzwonił do
mnie Piotr Kabaj, prezes wytwórni Pomoton i poinformował,
że mamy złotą płytę, bardzo się
ucieszyłem. I świętowaliśmy…
Bycie liderem to ciężki kawałek chleba?
To trudny temat, trzeba mieć takie cechy charakteru, które trzymają w garści zespół, przez kilka czy
kilkanaście lat. Nie każdy nadaje się na lidera zespołu. Ja mam niezmienny skład zespołu od pięciu
lat. Trzeba trzymać „fabrykę” twardą ręką. Demokracja jest źle widziana w zarządzaniu zespołem.
Które nagrody, wyróżnienia są dla Ciebie
najważniejsze?
To raczej nie chodzi o nagrody, ale o chwile, momenty z nimi związane. Kiedy czuję się doceniony,
mam satysfakcję z dobrze wykonanej
„roboty” i pamiętam to długo.
Brałeś udział w programie
telewizyjnym „Bitwa na głosy”
i wygrałeś go...
Nie spodziewałem się tego, bo Halinka Młynkowa i Urszula Dudziak
miały rewelacyjne zespoły. Jest na-

wet pomysł, aby nagrać płytę z dokonaniami młodych ludzi, z którymi
pracowałem. Co prawda ja znacznie lepiej czuję się na scenie niż
„pajacując” w telewizji, ale program
był fajny, i takie działania też są potrzebne. Poza tym mogłem przeznaczyć główną nagrodę na budowę domu dla Hospicjum Cordis. Dzięki tym pieniądzom powstanie dodatkowe skrzydło budynku.
Pokaż mi swój garaż, a powiem Ci kim
jesteś...
To dobre hasło... Takim najważniejszym samochodem jest amerykański van, Chevrolet Express –
salonka. Tym autem podróżujemy na koncerty.
Jest wyposażony w rozkładane łóżko i wszelkie
udogodnienia potrzebne w trasie koncertowej.
Poza tym jest pięknie wykończony, ma silnik V8,
co przekłada się na moc 300 koni mechanicznych. To tak, jak przebywać w fajnym
hotelu. Poza tym mam Mazdę CX9,
Renault Master.
Ale ostatni jeździsz, zwłaszcza
na trasie Katowice – Wisła,
Fiatem 500.
Ten samochód to był taki pomysł
związany z pensjonatem Miłosna
w Wiśle. Zastanawiałem się, jakie

Kupicha dba
o równowagę
między domem
a sceną

auto kupić, by pasowało do tej nazwy i obiektu.
„Pięćsetka” wydała mi się idealna. I tak stałem się
posiadaczem białego kabrio z czerwonym dachem. Jestem niezwykle zaskoczony, jak doskonale się tym autem jeździ. A muszę dodać, że
lubię szybką jazdę. Fiat 500 jest absolutnie rewelacyjny. To nie jest banalny samochód, to klasa
sama w sobie. Silnik diesla jest wyjątkowy –
okazuje się, że 95 koni mechanicznych zupełnie
wystarcza.
Masz jakieś motoryzacyjne marzenia?
Już je spełniłem. Kupiłem sobie motocykl: Harleya
V-Roda – ma moc 130 koni mechanicznych. Mój
pierwszy motocykl Honda Shadow ciągle stoi
w moim garażu, a ojcu kupiłem Tryumf Bonneville
– to taki współczesny motocykl stylizowany na lata sześćdziesiąte. Brat ma Suzuki Intrudera i tak
sobie całą rodzinką jeździmy. I to jest mega fajne.
Patrząc na te wszystkie maszyny w twoim
garażu stwierdzam, że jesteś trochę
sentymentalny... Jak wypoczywasz?
Kiedy nic się nie dzieje zawodowo, nie mam koncertów, nie szukam rozrywki i dodatkowych „strzałów” adrenaliny.
Jesteś ponoć świetnym mężem i świetnym
ojcem?
Jestem normalnym mężem i normalnym ojcem.

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

PERSONALIA

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

Sycylia

- słoneczna stron

Grzegorz Holerek,
fot. Paweł Mszyca
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Niemal za każdym razem w nowo
odwiedzanym zakątku świata
czyhała na nas niespodzianka.
Nigdy zresztą nie kazała na siebie
zbyt długo czekać. Nie inaczej było
i tym razem.

iedy samolot osiadł na płycie sycylijskiego
lotniska w Trapani, kilka chwil później zadbana blondynka zza szyby lotniskowej wypożyczalni samochodów spojrzała na nasze rezerwacje i zagadnęła dobrze znanym nam tekstem.
– Niestety, nie mamy obecnie samochodów, jakie
zarezerwowaliście. Miały być Peugeoty, ale…może Fiaty wam się spodobają?
-Fiaty? Czemu nie. Mogą być Fiaty. W końcu Sycylia to Włochy i nie wypada jeździć czym innym.
Kilka kolejnych papierów, parę podpisów, pieczęcie, karty kredytowe i pędzimy dwiema nowiutkimi
„pięćsetkami” w kierunku San Vito lo Copo. Było
już dobrze po północy, gdyśmy dotarli do celu.
Noc niezwykle jasna, oświetlała skały i rysowała
poszarpaną linią na tle nieba ostre krawędzie górskich grani. Niewidoczne morze szumiało gdzieś
niżej. W jego kierunku zbiegały łagodnie linie opustoszałych o tej porze ulic.
Sycylia jest włoską wyspą o niezwykłej urodzie.
Zachwyci każdego przybysza niezależnie od tego,
czego oczekuje i jakiej przyjemności chciałby zasmakować. Ogromne bogactwo kulturowe miast
i sycylijskiej prowincji, cenne zabytki architektury
i sztuki, łagodny klimat, gorące morze, zadbane
plaże, ale i ciche, zatoczki otoczone klifami, bogactwo świata przyrody i niepowtarzalnych krajobrazów czynią z wyspy idealne miejsce do wypoczynku. Jakby tego było mało, Sycylia kusi doskonałą kuchnią i miejscowym winem, możliwością
uprawiania niemal wszystkich form sportu i turystyki nie wyłączając narciarstwa.
Zachodnia Sycylia, do której przybywamy, jest najbardziej peryferyjnym obszarem wyspy. Poziom
rozwoju gospodarczego i zasobność obywateli
należą do najniższych we Włoszech. Ta część Sycylii uważana jest dodatkowo za kolebkę mafii,
a nazwy miasteczek Prizzi i Corleone cieszą się
najgorszą reputacją na wyspie.
Zachodnie wybrzeże Sycylii znajduje się bliżej
afrykańskiej Tunezji niż plaże Półwyspu Apenińskiego. Nie dziwią więc wywodzące się
z języka arabskiego nazwy wsi i miasteczek
zamieszkałych przez przybyszów z Afryki. Ich
kultura i sposób życia nadaje specyficzny klimat i atmosferę niemal całemu regionowi.
Dawno, kiedy świat zawężał się do Starego
Kontynentu i basenu Morza Śródziemnego,
na Sycylii krzyżowały się szlaki handlowe łączące ówczesne centra polityczne, kulturowe
i gospodarcze Europy i Afryki. Położenie wyspy
sprawiło, że stała się łakomym kąskiem dla zaborczych państw panujących w tym rejonie. Historia
zna ich wielu: Grecy, Rzymianie, Wandalowie, Kartagińczycy, Arabowie, Normanowie, Francuzi, Anglicy, Hiszpanie, wreszcie Włosi. Najeźdźcy i ich złe
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rządy sprawiły, że Sycylijczycy nie ufają zaborczej
władzy i czują się lojalni głównie wobec własnej rodziny. Przepaść pomiędzy społeczeństwem a obcą władzą, stała się – jako jedna z wielu przyczyn
– początkiem mafii. Historycy zwracają uwagę na
stosunki feudalne i pojawienie się pośredników
płacących dzierżawę właścicielom ziemskim
w imieniu bezrolnych chłopów. Gabellotti – bo tak
ich nazywano, szybko bogacili się zastraszając
chłopów. Z czasem stworzyli własny kodeks honorowy oraz nieformalne więzy. Organizacja rozrosła się i na szeroką skalę zajęła się nielegalnymi
interesami, ściąganiem haraczy, kontrolowaniem
gospodarki oraz przeniknęła do władz samorządowych i do lokalnej polityki. Podczas inwazji aliantów na wyspę w 1943 roku, członkowie mafii stanowili podstawowe źródło informacji wywiadowczych i wsparcia logistycznego. Po udanej
interwencji wojsk sprzymierzonych nowa administracja wciągnęła na wysokie stanowiska urzędnicze wielu członków mafii. Dość powiedzieć, że
w 62 miastach sycylijskich władzę powierzono
osobom z powszechnie znaną kryminalną przeszłością. Nazwanie mafii ośmiornicą oddaje jej dzisiejszy charakter. Długie macki, jakimi dysponuje,
są głęboko wplecione w politykę i gospodarkę nie
tylko sycylijskiej wyspy.

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

ERICE
W Erice nikt już prawie nie mieszka. Mieszkańcy
zeszli z tej wysokiej góry do jej podnóża i tam pobudowali swoje domy. Na wierzchołku pozostawili
wszystko to, co było ich własnością od stuleci.
Małe domostwa zbudowane z miejscowego kamienia tworzą elewację wąskich uliczek. Większość z nich jest tak ciasna, że nasz maleńki fiat
z trudem przeciska się przez ich tunele. Wędrowiec zamknięty ze wszech stron kamiennym krajobrazem, nagle ucieszy się przestrzenią placów
targowych, na które znienacka wypadnie z plątaniny ulic. Rynki i place, dostosowane do górskich
warunków są niewielkie i ściśnięte pod naporem
kamiennych fasad.
Spokój i cisza zagościły na dobre w Erice. Rzesze
turystów uciekły stąd wraz z nastaniem wczesnej
jesieni. Ten „sycylijski Asyż” – jak mówią o tym
mieście przewodniki turystyczne, zamiera w posezonowym bezruchu. Małe kafejki gromadzą nielicznych turystów, z filigranowych cukierenek zapach migdałów i marcepanów snuje się po oko-

można, dojeżdżając do miasta serpentynami górskich dróg od strony Trapani lub Valderice, lub…
kolejką gondolową z przedmieścia miasta leżącego u podnóża góry. Imponująca panorama, podkreślona urwiskami warownego zamczyska, rozciąga się z miejskiego ogrodu Giardino del Balio
i kamiennych tarasów opasujących miasto w linii
murów. Wraz z nastaniem jesieni zimne podmuchy
wiatru i obłoki mgły wpadają przez ciasne otwory
bram do maleńkich alejek, przydomowych podwórek, placów i ścieżek. Nikną w tej mlecznej
poświacie wieże kościołów, balkony zwieszone
nad ulicami i rozłożyste konary starych drzew.
licznych ulicach. Na wieży warownego zamczyska też już pusto. Zamek Castello de Venere pochodzi
z XII wieku. Został zbudowany na
gruzach świątyni Wenus (Venery).
Erice, dzięki swej wysokości (751
m n.p.m.) było idealnym miejscem
na twierdzę lub siedzibę pogańskiego kultu. Nic dziwnego, że
Rzymianie zbudowali tutaj świątynię, w której czczono boginię miłości i płodności. Sława góry była tak wielka, że pisał o niej rzymski poeta Wergiliusz w „Eneidzie”,
tutaj zatrzymał się Herkules wracający do Grecji.
To właśnie na tym wierzchołku miał wylądować
Dedal, a mieszkańcy regionu Morza Śródziemnego uważali miasto za centrum kultury śródziemnomorskiej.
W Erice na niewielkiej powierzchni zgrupowanych
jest 10 kościołów, z których najważniejszy, XIV-wieczny Chiesa Matryce posiada piękne, gotyckie wejście z 1426 roku i XIX-wieczne wnętrze wykonane w tym samym stylu. Rzadkość to na Sycylii, bowiem w architekturze tej wyspy dominują
budowle barokowe. Tym jednak, co najbardziej zachwyca w Erice, prócz niepowtarzalnej atmosfery
i średniowiecznych uliczek, są widoki. Oglądać je

Sycylia
zachwyci
każdego,
niezależnie
od tego czego
oczekuje

U góry:
36 kolumnowa
świątynia
w Segeście.
Poniżej:
Grecki teatr
z III w. p.n.Ch.
Mieści 3200
widzów

ZACHODNIA SYCYLIA

Nie jedźcie do Grecji – wystarczy podjechać do Segesty – nasza gospodyni
jest w dobrym nastroju i poleca nam
cel dzisiejszej eskapady.
A potem zobaczcie jeszcze teatr grecki
na szczycie pobliskiej góry, tylko koniecznie wyjedźcie tam autobusem, bo
to stromo i daleko. Po godzinie jesteśmy na miejscu. W scenerii niewysokich wzniesień, gajów oliwkowych, winnic, pól otoczonych zagajnikami i małych wsi dojeżdżamy do celu. Świątynia w Segeście nie jest
ani największą na Sycylii, ani też najlepiej zachowaną, ale położenie tej 36 kolumnowej budowli
jest wyjątkowe. Stoi na szczycie wzniesienia, nad
głęboką rozpadliną skalną, w której podobno
uwięzionych zostało przez żołnierzy Syrakuz 8 tys.
mieszkańców okolicznych miejscowości. Działo
się to w 307 r. p.n.Ch., a nieco ponad 100 lat później rozpoczęto budowę świątyni, która nigdy nie
została dokończona. To, co dotrwało do naszych
czasów, imponuje harmonią bryły i idealnie komponuje się z krajobrazem okolicy.
Starożytny teatr grecki, do którego, wbrew ostrzeżeniom naszej gospodyni, udaje się
dojść piechotą w kilka minut,

51

pochodzi z III w. p.n.Ch. Ma średnicę 36 metrów
i mieści 3200 widzów, którzy mogą zachwycić się
rozległą panoramą okolicy.
Palermo nie każdemu się spodoba. Chaos na ulicach, meczący hałas, widoczna bieda w tym ponad 700 tysięcznym mieście i wiele chylących się
ku upadkowi barokowych zabytków sprawiają
chwilami przykre wrażenie. Ale kto znajdzie się
w tym rozedrganym życiem mieście, zachwyci się
niejednym widokiem. Najwspanialsze są katedry
w Montreale, ze słynnymi XI-wiecznymi drzwiami
z brązu i przy Palazzo dei Normanni z grobami
królów
normańskich, kościoły La
Martorana, rzadko
otwarty Santa Caterina, San Giuseppe dei Teatini, romański La Mamione, San Domenico,
arabski San Giovanni degli Eremiti i inne. Jedyne w swoim rodzaju są katakumby Convento dei Cappuccini mieszczące zwłoki 8 tys. ludzi podzielone na grupy według stanu, pozycji społecznej i zawodu. Warte
odwiedzenia jest Muzeum Archeologiczne, gwarne centrum Quattro Canti i trzecia pod względem
wielkości w Europie opera Teatro Massimo.
Po południu jedziemy do Cefalu. Kilkadziesiąt kilometrów za Palermo widok olbrzymiego urwiska
zachęca do zjazdu. Śliczne miasteczko rozłożyło
się na wąskim pasie wybrzeża u stóp urwiska
Rocca, zwartą zabudową dochodząc do plaży.

Sycylia intryguje
zabytkami,
klimatem
i przepięknymi
widokami
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Wtajemniczeni twierdzą, że park powstał za cichym przyzwoleniem miejscowej mafii, która wykorzystywała odludne pieczary do składowania
i dalszego przemytu towarów.

ETNA
Na Etnę mieliśmy naprawdę daleko. Wulkan, leżący blisko wschodniego wybrzeża Sycylii nad Katanią i Syrakuzami, oddalony był od naszej miejscowości o 350 kilometrów. Dzień za dniem uciekały
szybko, wypełnione do późnego wieczora na
przemian plażą, zwiedzaniem, wycieczkami górskimi i zakupami. Trudno było podjąć decyzję
o tak dalekiej eskapadzie, zwłaszcza że prognozy
dla rejonu Etny nie nastrajały optymistycznie. Pozytywnym impulsem skłaniającym do wyjazdu była informacja naszego drogowego GPS, że autostrada biegnąca w poprzek wyspy jest bezpłatna.
Biorąc pod uwagę cenę benzyny, która sięga na
Sycylii kwoty 7,20 zł za litr, była to zachęcająca
wiadomość, dlatego postanowiliśmy zaryzykować
tak daleką eskapadę.

Na stronie obok,
u góry: okolice
San Vito
Lo Copo.
Powyżej:
zwarta
zabudowa
Cefalu dochodzi
do samej plaży.
Po lewej:
urokliwe zakątki
w rezerwacie
Zingaro

Nad miastem góruje katedra budowana w XII
i XIII wieku przez króla normańskiego Rogera II,
który – jak mówi legenda – ocalony z katastrofy
morskiej w ten sposób podziękował Opatrzności
za opiekę. We wnętrzu, w apsydzie, niezwykła
mozaika przedstawiająca Chrystusa władającego
– „Pantokratora”. Dzieło pochodzi z 1148 roku
i jest najstarszym na Sycylii motywem obrazu powtarzanego później w wielu kościołach na wyspie.
Piękne wybrzeże z dziewiczymi plażami, jaskiniami, bogatą roślinnością i skalnymi urwiskami zachowało się w rezerwacie Zingaro. Dobrze utrzymane szlaki turystyczne prowadzą do najciekawszych miejsc w tym górskim rejonie. Rezerwat
powstał w 1981 roku i był pierwszym na wyspie.

Poranek wstał piękny. Po kilku minutach granatowa „pięćsetka” pokonywała serpentyny za San Vito lo Capo. Nabrała jeszcze tempa, gdy wtoczyła
się na autostradę w kierunku Palermo. Krajobrazy za szybą auta ożyły na nowo. Od paru dni nie
było tak bajecznej pogody. Zza kolejnych wzniesień pięły się zadbane gaje oliwkowe i równe rzędy krzewów winogronowych. Rozległa i gęsta zabudowa nadmorskich stoków stawała się skromniejsza, a stłoczone, jasne domostwa wspinały się
coraz wyżej na grzbiety górskie. Łączyły je z dolinami cienkie, faliste wstęgi dróg. Tam, gdzie jeszcze resztki wilgoci ożywiały górską trawę rozsiadły się stada owiec wędrujących po stromych pochyłościach.
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3000 m n.p.m teren pokrywa zastygła lawa.
Od V wieku zanotowano 80 dużych wybuchów,
z których najsilniejszy zniszczył Katanię w 1669 roku. Etna należy do „pracowitych” wulkanów, częste wybuchy doprowadziły do powstania ok. 270
bocznych kraterów. Ostatnia erupcja miała miejsce 1 sierpnia 2011 roku. Jest to obecnie najwyższy i największy w Europie wulkan
liczący sobie u podnóża 145 km
obwodu.

Na którejś z przełęczy, kiedy do celu było jeszcze ponad 100 kilometrów, pokazała się Etna (3340 m
n.p.m.). Ponad warstwą jasnych
chmur, które od podnóża skrywały
masyw, dźwigał się wielki trójkąt
wierzchołka. Miny nam nieco zrzedły. Był zasypany śniegiem!
Godzinę później na przedmieściach
Katanii nie było już ani góry, ani jej zaśnieżonego
szczytu tylko nieprzebrane pokłady ciężkich, granatowych chmur. Niekończące się podjazdy zaśmieconymi uliczkami doprowadziły nas w końcu
do centrum turystycznego Rifugio Sapienza pod
Etną. Dolne stoki masywu są gęsto zaludnione,
pola uprawne, sady i winnice sięgają wysokości
ok. 800–900 m n.p.m. Wyżej dominuje strefa
lasów liściastych i muraw wysokogórskich. Od

Termometr w samochodzie oszalał! Z każdym kilometrem jego wskazania spadały na łeb na szyję,
tak że na końcowym parkingu na wysokości prawie 2000 m n.p.m. zostały mu tylko 2 kreski ciepła.
Chmury ograniczały widoczność do kilku metrów,
wiał przenikliwy wiatr. Po omacku udało nam się
odnaleźć dolną stację kolei gondolowej. W taką
pogodę trudno było myśleć o wyjściu wyżej i żal
nam się zrobiło niepotrzebnego jechania w poprzek Sycylii. Na dodatek cena 28 euro za przyjemność podróżowania wagonikiem w oparach
mgły przyśpieszyła decyzję o rezygnacji. I tak pewnie skończyłaby się przygoda z Etną, gdyby nie obraz z kamery wyświetlony na monitorze stojącym
w korytarzu obok kas. Słońce, czyste niebo, śnieg
i maleńka data w rogu ekranu: 17.10.2011.
-To dzisiaj! Piękna pogoda! Wyżej jest słońce! Jedziemy! Biegniemy po bilety. Pan w kasie potwierdza obraz, choć nie jest pewien czy wagonik dojedzie ponad poziom chmur. Wskakujemy do gondoli. Na ostatniej podporze przed górną stacją
nagle wypadamy z nocnego mroku w oślepiający blask słońca.
Niemal natychmiast zaczynamy
kaszleć, prychać i chować twarz
we wnętrzu kurtki. W takim stanie
gramolimy się na zewnątrz i przez
maleńką kafeterię pełną kaszlących klientów wychodzimy na zewnątrz. Smród wulkanicznych wyziewów powoduje kłopoty z oddychaniem. Pora
jest już późna, więc bez zbędnych ceregieli ruszamy do góry. Mroźny wiatr przewiewa nas na wylot.
Z rzadka mijają nas terenowe busy wiozące turystów za kolejne 28 euro na wysokość 3000 m
n.p.m. w pobliże niedużego, dymiącego krateru.
Zlodowaciały śnieg błyszczy w słońcu. Na północnych zboczach zima panuje już niepodzielnie, pokrywa bielą piaski i żwiry wulkaniczne, ale tam,

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

gdzie za dnia dochodzi słońce, spod śniegu wystają dziury i usypiska magmowego podłoża. Po
półtorej godziny dochodzimy do końca drogi. Na
takich jak my, czekają już strażnicy parkowi, tablice zabraniające dalszej marszruty i zamknięty szlaban. Nie wiadomo czego, czy kogo, bardziej się
bać. Nas jednak najbardziej niepokoi fetor siarkowych wyziewów docierających wraz z lodowatym
wiatrem. Góra otoczona chmurami wygląda imponująco. Z okolicznych, niewielkich kraterów buchają gazy wulkaniczne. To w ich obrębie Etna ma
najładniejszą, wysokogórską rzeźbę. Duże połacie
stoków są łagodne, płaskie, niczym powierzchnia
Księżyca. Powrotna droga nie zajmuje nam wiele
czasu. Zbiegamy do nieczynnej już kolejki, a później już stromo i dosyć długo docieramy do parkingu. Mgła jest tak gęsta, że pilnujemy liny wyciągowej i podpór, które są naszymi przewodnikami.
Bez nich byłaby prawdziwa bieda!
Wskakujemy do naszego fiacika i włączamy
ogrzewanie. Dochodzi 16.40. Zostało nam 350 kilometrów.

PAMIĄTKA
Tym razem się nie udało. Pan w mundurze zanurzył swą urzędniczą dłoń w podręcznej torbie i wygrzebał z niej dwie pumeksowe skały wulkaniczne.
Nie wolno! – powiedział. Podniósł kamienie trzymane w obu dłoniach do góry. Miał surowe spojrzenie. Wniesiecie do samolotu i możecie pilotowi
zrobić „bum-bum”. Mówiąc „bum-bum”, zamachnął się kamieniami w celach demonstracyjnych
w kierunku swojej głowy.
Nie wolno! – powtórzył i wyrzucił do kosza nasz
bezcenny skarb zniesiony w plecaku z Etny.
Co za pech! Wszystko przez to, że w powrotnej
drodze bagaże ważą znacznie więcej niż na początku wyprawy. Po ważeniu, uprzejma pani cofa
nas z powrotem na koniec kolejki z powodu nadmiaru kilogramów władowanych do plecaków. Zazwyczaj za trzecim podejściem panie odbierające
bagaż z większą wyrozumiałością spoglądają na
kolorowe cyferki ekranu wagi. Ale na sycylijskim
Trapani wszystko odbywało się wedle znanego
scenariusza, aż do momentu, gdy włożyliśmy kamienie do bagażu podręcznego zdesperowani ciągłym wyrzucaniem nas spod wagi. Pożegnalne
„bum-bum” było ostatnim akcentem pobytu na tej
uroczej wyspie i z tego powodu wspominamy go
z nostalgią. Zwłaszcza że po starcie, kiedy maszyna wzbiła się wysoko i wyrównała lot, w samolotowym oknie ukazała się Etna otoczona warstwą
ciężkich chmur. Jej zaśnieżone stoki różowiły się
w zachodzącym słońcu. Trochę żal było rozstawać
się z nią, a zwłaszcza z jej cząstką wyrzuconą do
śmietnika na lotnisku w Trapani.

WARTO WIEDZIEĆ

Informacje

praktyczne

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

55

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

W sam raz

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

mu piękna Julia Roberts.
Tematem filmu jest moment
przełomu życiowego
starzejącego się bohatera.
„Kopem” do całkowitej
zmiany w egzystencji staje
się dla niego zwolnienie
z pracy. Od tego
momentu życie
mężczyzny staje na
głowie, ale raczej
w pozytywnym wydźwięku.
Bezrobotny Larry zaczyna znów
studiować, na uczelni spotyka wielu
nowych interesujących przyjaciół,
z którymi całymi dniami jeździ na
skuterze (spełnił w ten sposób swoje
marzenie z młodości). Mało tego,
zakochuje się w swojej
nauczycielce, która sama znajduje

Dialogi

Eksperymentalnego duetu
Szymon Hołownia, Marcin Prokop „Bóg, kasa i rock’n’ roll”
– Szymon Hołownia i Marcin Prokop to duet dziennikarzy
świetnie znany publiczności telewizyjnej. Trzeba przyznać, iż
udało się zestawienie tak różnych osobowości – panowie są
zabawni, prowadzą inteligentne dialogi i ożywiają skostniałą
ramówkę. Naprawdę miło się ich ogląda i słucha. Lecz czy
równie miło się ich czyta? Otóż tak. Nikt by się nie
spodziewał, iż ich publiczne rozmowy zejdą na tak poważne
tematy, a jednak… Hołownia, jako
publicysta katolicki, jest znany
z uderzania w poważne tony,
ale po Prokopie mało kto się tego
spodziewał. Eksperyment jest nader
udany, dialogi obu panów czyta się
z uśmiechem, ale i refleksją.
Szymon Hołownia, Marcin Prokop:
Bóg, kasa i rock’n’roll. Znak.
Kraków 2011.
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się na życiowym zakręcie (w tej roli
znakomita Julia Roberts). Jak można
się domyślić, wszystko zmierza ku
dobremu zakończeniu… Dlatego
jest to idealny film dla wymęczonego
chłodem i ciemnością umysłu.
W podobnej tematyce osadzona jest
polska komedia „Wojna żeńskomęska”. Opowiada o przełomie
w życiu znudzonej Barbary
Patryckiej (w tej roli Sonia

Kolejny duet

do kompletu

Wojciech Mann, Krzysztof Materna
„Podróże małe i duże, czyli jak zostaliśmy
światowcami” – to następny świetny duet.
Po sukcesie ostatniej książki Wojciecha Manna,
wydawnictwo kuje żelazo póki gorące, i słusznie.
Starsze i średnie pokolenie doskonale pamięta
prześmieszne telewizyjne programy z udziałem
panów MM „Za chwilę dalszy ciąg programu” czy
„MdM”. Fantastycznie, iż autorzy zdecydowali się
na wydanie książki razem, gdyż ostatnio pracują głównie
osobno. „Podróże” można polecić wszystkim – tym, którzy są
fanami specyficznego poczucia humoru Manna i Materny, jak
również tym, którzy nie mieli okazji zapoznać się
z programami, które, bądź co bądź, są już dość leciwe.
Czytając o absurdach życia w PRL-u można boki zrywać,
dobrze że satyra w tamtych czasach stała na bardzo wysokim
poziomie. Wojciech Mann, Krzysztof Materna: Podróże małe
i duże, czyli jak zostaliśmy światowcami. Znak. Kraków 2011.

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

w ostatnich czasach nazwisk
aktorskich: Tomasza Kota, Tomasza
Karolaka, Sonię Bohosiewicz, a także
„klasykę” w postaci Bogdana Łazuki.
„Czasem słońce, czasem deszcz”
to idealny film na polepszenie
nastroju, jak zresztą wszystkie filmy
nakręcone w konwencji bollywood,
one po prostu muszą być
optymistyczne i dobrze się kończyć.
„Czasem słońce” to największy
przebój hinduskiej kinematografii,
wraz z jego wejściem na światowe
ekrany rozpoczął się boom na
wszystko, co pochodzi z Indii.
Bajkowa konwencja przenosi widza
w inny lepszy świat, w którym dobro
zawsze zwycięża. Akcja filmu opiera
się na konflikcie syna z ojcem,
który nie chciał się zgodzić na
małżeństwo Rahula z ukochaną,
lecz biedną Anjali. Nie warto
streszczać całej fabuły, która
jest mocno skomplikowana
i sytuacja w filmie zmienia
się jak w kalejdoskopie,
grunt, iż ładunek
pozytywnej energii, który
niesie ze sobą ten obraz,
jest olbrzymi. Dużo słońca
i byle do wiosny!

PREMIERY

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

Historia

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

„Chciwość”. Film jak najbardziej na czasie.
Oparty na prawdziwych wydarzeniach. Pokazuje
pierwsze 24 godziny kryzysu na Wall Street, kiedy
to analityk jednej w wielkich film odkrywa
finansowe nieprawidłowości. Konsekwencje
machinacji mogą być straszne, nie tylko dla firmy,
ale i dla całej gospodarki… Reż.: J. C. Chandor,
wyst.: Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore.
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Jerzy Bąk, rysunki: Janusz Stefaniak

Nowy Rok

na świecie

Gdy o północy z 31 grudnia
na 1 stycznia świętujemy początek
Nowego Roku, dla miliardów ludzi
w innych miejscach na Ziemi jest to
dzień jak każdy inny. Oni swojego
„sylwestra” i swój Nowy Rok
obchodzą w całkiem innym punkcie
kalendarza...
W starożytnym Egipcie Nowy Rok
świętowano pod koniec września,
gdy wylewał Nil. W Babilonii
wypadał on na wiosnę – witano
wtedy porę deszczową i odrodzenie
się natury. Celtycki Nowy Rok
świętowano 1 listopada. Zwany był
Samhain, co oznacza „koniec lata”
albo „święto gasnącego słońca”.
W kalendarzu Majów Nowy Rok
wypadał pod koniec lipca.
W starożytnym Rzymie liczono lata
od chwili założenia miasta, czyli
od 46 roku p.n.e.
Zwyczaj rozpoczynania nowego
roku pierwszego dnia stycznia
wprowadził w kalendarzu
juliańskim Gaius Iulius Caesar
(Juliusz Cezar) – wcześniej
Rzymianie Nowy Rok witali
1 marca. Kalendarz juliański
obowiązywał tylko do końca
XIII wieku, ponieważ okazało się,
że wyznaczany według niego
termin Wielkanocy nie zawsze
zgadza się ze zjawiskami
astronomicznymi. W 1582 roku,
w niektórych krajach wprowadzono
na polecenie papieża Grzegorza XIII,
opracowany przez astronoma
Krzysztofa Klawiusza, kalendarz
zwany „gregoriańskim”, który
powszechnie obowiązuje do dzisiaj.
Wyznawcy prawosławia używają
jednak nadal kalendarza
juliańskiego do ustalania dat
większości świąt religijnych,
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dlatego w kościele prawosławnym
wigilię Bożego Narodzenia obchodzi
się 6 stycznia, a 14 stycznia
świętuje się Nowy Rok. W Nowy
Rok chrześcijanie wschodni
obchodzą także święto Obrzezania
Pańskiego.
3 lutego Nowy Rok witają wszyscy
rosyjscy buddyści, jednak święto
to jest kojarzone głównie
z Buriatami. W Buriacji nosi ono
nazwę Sagaalgan, czyli „biały
miesiąc” i jest uznawane
za najważniejsze święto narodowe.
Ma ono wielowiekową tradycję
wśród narodów mongolskich,
a obchodzono je jeszcze
przed upowszechnieniem się
buddyzmu. W tamtym okresie było
związane z życiem koczowników,
a świętowano je podczas
równonocy jesiennej. W tym
czasie plemiona kończyły

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

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

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

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

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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.

Panda
RABAT 15%*
1.2 ACTUAL ECO 69KM**
1.2 DYNAMIC ECO 69KM
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM**

WYMIARY
354/158/154

PLN
29.742
34.842
37.392

poj.
1242
1242
1248

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5
162
4,9
4/5
165
4,2
4/5

** tylko auta ze stocku

Punto EVO
RABAT 15%*
1.4 DYNAMIC 77KM 3D
1.4 DYNAMIC 77KM 5D
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 105KM 5D
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 5D
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 5D
1.3 Multijet 16v DYN. DUALOGIC 95KM 5D

WYMIARY
407/169/149

PLN
39.942
41.217
45.467
47.167
49.292
50.992
55.242

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1248
1248

Grande Punto
RABAT 15%*
1.3 Multijet 16v ACTUAL 75KM 5D

PLN
43.767

poj.
1248

km/h
165

RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM
1.4 16v LOUNGE 100KM
0.9 SGE S&S TWINAIR 85KM
0.9 SGE S&S TWINAIR PLUS 85KM
1.2 BY GUCCI 69KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
36.550
43.350
48.450
52.700
50.150
43.350
48.450
56.100

poj.
1242
1242
875
1248
1368
875
875
1242

km/h
160
160
173
180
182
173
173
160

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

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

500C
RABAT 15%*
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM
1.2 BY GUCCI 69KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
52.700
57.800
62.050
65.450

poj.
1242
875
1248
1242

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
173
4,1
4
18O
3,9
4
160
5,1
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

l/100km miejsca

4,1

5

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.367
48.017
45.467
53.117
54.817
56.517
58.217

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
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4
4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
5,7
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
165
4,1
5
178
4,2
5
175
4,1
5

WYMIARY
403/169/149

500

5
5
5
5
5
5
5

Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v ACTIVE 90KM
1.6 Multijet 16v ACTIVE 105KM
1.4 16v DYNAMIC 90KM
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 105KM
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 120KM
1.6 Multijet 16vDYNAMIC DUALOGIC 120KM
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM
1.6 Multijet 16v EMOTION 120KM
2.0 Multijet 16v EMOTION 165KM
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM
2.0 Multijet 16v SPORT 165KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
43.342
53.542
45.892
50.992
56.092
56.092
56.942
61.192
58.642
63.742
64.592
67.142
63.742
67.142

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

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4X4 120KM
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM
2.0 Multijet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM

km/h
179
187
179
197
204
187
195
195
197
204
195
215
204
215

l/100km miejsca

WYMIARY
412/176/162

PLN
50.992
62.892
50.142
55.242
67.142

poj.
1586
1956
1586
1586
1956

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

6,3
4,9
6,3
6,3
5,7
4,9
4,7
4,6
6,3
5,7
4,7
5,3
5,7
5,3

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

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5
180
6,6
5

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

Linea
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM
1.4 DYNAMIC 77KM

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.692
39.942

poj.
1368
1368

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16V 95KM
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 90KM
DYNAMIC 1.4 16V 95KM
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM
DYNAMIC 1.4 T-JET 16V 120KM NAT. POWER
DYNAMIC 1.6MULTIJET 16V 90KM DUALOGIC
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM
EMOTION 1.4 16V 95KM
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5

WYMIARY
425/172/182

PLN
49.887
60.342
59.492
53.287
63.742
71.987
67.142
62.892
57.537
67.992
72.242

Freemont
RABAT 15%*

PLN
URBAN 2.0 Multijet 140KM 4x2 97.742
URBAN 2.0 Multijet 170KM 4x2 102.842

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

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5

WYMIARY
489/188/169

poj.
1956
1956

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
180
6,4
5/7
195
6,4
5/7

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

63

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

MiTo Seria 0
RABAT 15%*
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTINCTIVE
1.3 JTDM S&S 95KM DISTINCTIVE
1.6 JTDM S&S 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE

WYMIARY
406/172/145

PLN
52.615
59.415
64.515
56.865
63.665
73.015

poj.
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159**
RABAT 15%*
1750 TBi 16v 200KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

km/h
187
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

PLN
90.865
84.915
94.265
90.015
99.365
98.515

poj.
1750
1956
1956
1956
1750
1956

km/h
235
202
202
218
235
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

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

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

8,1
5,1
5,1
5,4
8,1
5,4

5
5
5
5
5
5

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

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8V 69 KM SILVER
1.2 8V 69 KM GOLD
0.9 85 KM GOLD
1.3 JTD 95 KM GOLD
0.9 85 KM GOLD MTA
1.2 8V 69 KM PLATINUM
0.9 85 KM PLATINUM
1.3 JTD 95 KM PLATINUM
0.9 85 KM PLATINUM MTA

WYMIARY
381/170/153

PLN
38.165
41.565
45.815
50.915
49.215
46.665
50.915
56.015
54.315

poj.
1242
1242
875
1248
875
1242
875
1248
875

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16v STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16v STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16v SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16v SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16v SILVER 120KM
1.6 MultijetSELELECTRONICE5 16v SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16v GOLD 120KM
1.6 MultijetSELELECTRONICE5 16v GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16v GOLD 165KM
1.8 Turbojet SPORTRONIC E5 16v PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16v PLATINUM 190KM
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km/h l/100km miejsca
163
4,9
4
163
4,9
4
176
4,2
4
183
3,8
4
176
4,2
4
163
4,9
4
176
4,2
4
183
3,8
4
176
4,2
4
WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,6
6,3
5,7
4,6
4,7
4,6
5,7
4,7
4,6
5,1
7,8
5,7

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

Giulietta
RABAT 15%*
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE S&S
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S TCT
1.6 JTDM 16v 105KM DISTINCTIVE S&S
2.0 JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE S&S
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE S&S
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE S&S TCT
1750 TBi 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/180/147 350 LITRÓW

PLN
66.215
71.315
78.115
74.715
79.815
81.515
88.315
90.865

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1956
1956
1742

159 Sportwagon**
RABAT 15%*
1750 TBi 16v 200KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

PLN
95.965
90.865
99.365
95.115
104.465
103.615

WYMIARY
466/183/143

poj.
1750
1956
1956
1956
1750
1956

Musa
RABAT 15%*
1.4 16v S&S GOLD 95KM
1.3 Multijet 16v S&S GOLD 95KM
1.4 16v MTA S&S 5th AVENUE 95KM

3.6 BZ AT8 GOLD 286KM
3.0 DS AT5 GOLD 190HP
3.6 BZ AT8 PLATINUM 286KM
3.0 DS AT5 PLATINUM 239HP
3.6 BZ AT8 EXECUTIVE 286KM
3.0 DS AT5 EXECUTIVE 239HP

PLN
51.765
59.415
61.115

poj.
1368
1248
1368

PLN
155.635
164.560
166.685
175.610
180.285
189.210

poj.
3604
2987
3604
2987
3604
2987

2.8 AT6 GOLD 163KM
3.6 AT6 GOLD 283KM

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

l/100km miejsca

8,3
5,2
5,2
5,5
8,3
5,5

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
175
6,0
5
173
4,3
5
175
6,0
5

WYMIARY
507/190/149

Voyager
RABAT 15%*

km/h
233
200
200
216
233
216

WYMIARY
403/169/166

Thema
RABAT 15%*

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
218
5,8
5
218
5,2
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
218
4,5
5
242
7,6
5

BAGAŻNIK
462 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
240
9,4
5
220
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5

WYMIARY
BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRÓW

PLN
152.915
141.015

poj.
2768
3604

km/h l/100km miejsca
193
7,9
5
209 10,8
5

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

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP PATRIOT
MODEL

SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2143
2143

202
202

6,6
6,6

95.200
102.850

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

70.125
78.115
98.600
106.250

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

107.772
110.492
123.675
135.337

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

120.522
123.242
136.425
148.087

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

178.500
208.675

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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stan na 30 grudnia 2011 r.

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

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

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

handel cz´Êciami zamiennymi

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

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

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

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 Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

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

leasing samochodów

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

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

usługi finansowe i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Freemont.

Cały świat w jednym samochodzie.

przeglądy co 30 000 km
Ř 32 konﬁguracje siedzeń
Ř 5-7 miejsc siedzących
Ř spalanie 6,4 l/100 km (cykl mieszany)
Ř silnik Diesla 170 KM
Ř

Emisja CO2 dla silnika Diesla 170 KM wynosi 169 g/km.

www.ﬁat.pl

