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Tipo, tak będzie brzmieć nazwa nowego kompaktowego sedana, który pojawi
się na wszystkich rynkach obszaru EMEA, z wyjątkiem Turcji, gdzie
postanowiono pozostawić projektową nazwę Ægea. Fiat Tipo to całkiem nowy
czterodrzwiowy samochód, od początku zaprojektowany jako sedan
o nadwoziu trójbryłowym, zgodnie z koncepcją „Born to be Sedan”.
Stworzono więc samochód funkcjonalny, który ma być najlepszym wyrazem
„odpowiedniego stosunku wartości do ceny”, elementem kluczowym
w strategii funkcjonalnej gamy pojazdów marki Fiat, zakładającej skupianie
się na tym, co klient naprawdę docenia, poprzez oferowanie prostej gamy
i przejrzystej oferty handlowej. Samochód ten będzie napędzany
niezawodnymi silnikami, o dobrych osiągach i niskim zużyciu paliwa:
przewiduje się dwa turbo diesle Multijet II i dwa silniki benzynowe,
z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, o mocy od 95 do 120 KM. 
Ma to być globalny model globalnej marki. 
Fiat Tipo został zaprojektowany we Włoszech przez Centrum Stylu FCA,
a opracowany w Turcji wspólnie z Tofaş R&D. Produkowany jest w tureckim
zakładzie Tofaş w Bursy i ma być sprzedawany w ponad 40 krajach rynku
EMEA. Zaprezentowany w maju na Salonie Samochodowym w Stambule
nowy model sprzedawany będzie od grudnia tego roku we Włoszech,
a następnie w kolejnych krajach obszaru EMEA.

Nowy sedanwkrótce w sprzedaży

NOWY FIAT TIPO
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Ypsilon 
sny styl

Urzekające linie,
elegancja, komfort,
wszystkie silniki
spełniające normę
Euro 6. Tak
prezentuje się piąta
generacja małej
Lancii, która nie
przestaje zadziwiać,
odsłaniając po raz
kolejny swą nową
szatę. Smuklejsza
linia, nowy przód,
tylny zderzak
w kolorze nadwozia,
odnowione wnętrze
i technologia
Uconnect.
Francesca Rech



Trzy dzie ści lat pro duk cji,
czte ry ge ne ra cje mo de li,
po nad trzy dzie ści róż nych

se rii spe cjal nych i 2,7 mln sprze -
da nych eg zem pla rzy. To licz by
od no szą ce się do mo de lu
Ypsilon, miej skie go sa mo cho du
mar ki Lan cia, któ ry – nie zwa ża -
jąc na mi ja ją cy czas i swo ich ry -
wa li – wciąż się roz wi ja i wy zna -
cza tren dy. Za wdzię cza to swo -
je mu urze ka ją ce mu sty lo wi oraz
do sko na łej i zwy cię skiej for mu le.
„Od po cząt ku 2015 ro ku do te -
raz – pod kre śla An to nel la Bru no,
sze fo wa mar ki Brand Lan cia –
sprze da li śmy czter dzie ści ty się cy
eg zem pla rzy, 16 pro cent wię cej
niż w 2014 ro ku, czy li wię cej niż
w su mie Mer ce des i BMW
wszyst kich swych sa mo cho dów,
a nasz udział w ryn ku wy no si
13 pro cent, co pla su je mo del
Ypsilon na dru gim miej scu
w seg men cie B we Wło szech”.
Lan cia Yp si lon przy ćmie wa ry -
wa li swo im sty lem, wciąż no wo -
cze snym li niom oraz wy glą dem,
i udo wad nia, że na dal po tra fi się
zmie niać, ni gdy nie zdra dza jąc
sa mej sie bie. Dziś jest już go to -
wa jej pią ta ge ne ra cja o od no -
wio nym wy glą dzie, któ ry jest
po cząt kiem no we go roz dzia łu
w jej hi sto rii. I rów nież ta naj -
now sza ge ne ra cja wy róż nia się
przede wszyst kim sty lem, ale
rów nież jesz cze bar dziej smu kłą
i dy na micz ną li nią, dzię ki cał kiem

no we mu przo do wi, od mie nio nej
czę ści tyl nej i no wym fel gom.
No wa Lan cia po pra wi ła so bie
nie co ma ki jaż, ale zro bi ła to, nie
zmie nia jąc swe go ty po we go
cha rak te ru. Jej wy gląd jest ele -
ganc ki i kom pak to wy. Po wstał
dzię ki do sko na łej rów no wa dze
form i ab so lut nej dba ło ści
o szcze gó ły. Przód z „gril lem”
o struk tu rze pla stra mio du przy -
ozdo bio no chro mo wa nym pro fi -
lem. Na da je on te mu ma łe mu
sa mo cho do wi ele ganc ki i no wo -
cze sny wy gląd. Sta no wi on te -
raz do sko na łą „mie szan kę” de -
ter mi na cji i in dy wi du al no ści. Tyl -
ny zde rzak, bę dą cy w ca ło ści
w ko lo rze nad wo zia, do dat ko wo
pod kre śla je go cha rak te ry stycz -
ny kom pak to wy pro fil i bar dziej
zde cy do wa ny cha rak ter. Klien ci
bę dą mie li do wy bo ru dwa no -
we ko lo ry – pa ste lo wą kość sło -
nio wą Avo rio Chic i me ta li zo wa -
ny nie bie ski Blu di Blu – któ re
na wią zu ją do tra dy cji Lan cii. We
wnę trzu na to miast po ja wi ły się
no we i za ra zem no wo cze sne ta -
pi cer ki, od no wio na de ska roz -
dziel cza, za pew nio no więk szą
funk cjo nal ność wnę trza i le piej
wy ko rzy sta no prze strzeń, dzię ki
cze mu moż na się w nim te raz
po czuć jak w do mo wym sa lo -
nie. Na de sce roz dziel czej no wej
Lan cii Yp si lon przede wszyst kim
uwa gę zwra ca pię cio ca lo wy
dotykowy ekran, z sys te mem

Ucon nect, któ ry umoż li wia pod -
łą cze nie sa mo cho du do smart -
fo na. Dzię ki nie mu wszyst ko
moż na mieć pod kon tro lą – nie
tyl ko sta cje mu zycz ne i por ta le
spo łecz no ścio we, ale rów nież
wia do mo ści, in for ma cje o ru chu
dro go wym i ak tu al ne da ne sa -
mo cho du. Na ga mę te go „naj -
bar dziej lu bia ne go przez wło skie
ko bie ty sa mo cho du miej skie go”
skła da ją się trzy wer sje wy po sa -
że nia – Si lver, Gold i Pla ti num –
oraz pięć sil ni ków, wszyst kie
speł nia ją ce nor mę Eu ro 6,
w tym dwa ben zy no we: 1.2 Fi re
o mo cy 69 KM i Twi nA ir o mo cy

Spot reklamujący model nawiązuje do jednego z codziennych problemów, jakie kobiety
przeżywają każdego poranka, stojąc przed swoimi szafami... tak, tak, wybór odpowiedniego
ubrania przed wyjściem z domu nie jest łatwy. I tak oto piękna Kasia Smutniak nie wie,
co założyć, dopóki w jej ogrodzie nie pojawi się nowa Lancia Ypsilon, która od razu
przykuwa jej uwagę. Aktorka, uwiedziona stylem samochodu, wsiada do auta i pewna siebie
rusza w drogę. „Zgodnie z tradycją spotów reklamowych modelu Ypsilon – opowiada
Antonella Bruno, szefowa marki Lancia – również w przypadku jego piątej generacji
postanowiliśmy zaangażować do zaprezentowania jego atutów wyróżniającą się osobistość.
To kobieta, która wyróżnia się stylem i talentem, elegancją i praktycznym duchem. Aktorka
Kasia Smutniak, podobnie jak ten „fashion city car”, reprezentuje to spontaniczne piękno
i elegancję, z którymi uwielbia się identyfikować żeńska klientela Lancii Ypsilon”.

TELEWIZYJNY SPOT 
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KASIA SMUTNIAK, ŻYWA „REKLAMA” STYLU



85 KM po łą czo ny ze zro bo ty zo -
wa ną skrzy nią bie gów. Zmia nie
uległ tak że die sel Mul ti jet o po -
jem no ści 1.3 li tra i mo cy 95 ko -
ni. Ga mę uzu peł nia ją wer sje
Eco chic o po dwój nym za si la niu
i niż szych kosz tach eks plo ata cji:
LPG/ben zy na 1.2 o mo cy 69 KM
i dwu cy lin dro wa jed nost ka 0.9
Twi nA ir Tur bo Me tan/ ben zy na
o mo cy 80 KM, któ ra od no to -
wu je ni ski po ziom
emi sji za nie -

czysz  czeń (86 g/km CO2), mi mo
iż za pew nia do sko na łe osią gi.
Ta pię cio drzwio wa, kom pak to -
wa Lan cia (384 cm dłu go ści,
168 cm sze ro ko ści, 152 cm wy -
so ko ści i roz staw osi wy no szą -
cy 239 cm), okre śla na czę sto
mia nem „fa shion ci ty car”, jest
go to wa do na pę dza nia sprze da -
ży w seg men cie B, jak ro bi ły to
po przed nie jej wer sje. 

NOC 
MODY
Marka Lancia była partnerem magazynu
Vogue w ramach „Vogue Fashion’s Night
Out 2015”, siódmej mediolańskiej edycji
imprezy umożliwiającej zrobienie nocnych
zakupów, którą zorganizowano w Mediolanie
podczas tygodnia mody. Jej celem było
przybliżenie świata mody licznie
zgromadzonej publiczności. 
W tej edycji nie mogło zabraknąć nowej

Lancii Ypsilon, którą usytuowano przy
znajdującej się w ścisłym centrum ulicy

Sant'Andrea, na placu Del Carmine 
i przy Corso Garibaldi. Jak co roku

w „Vogue Fashion's Night Out
2015” udział wzięły setki

sklepów z centrum Mediolanu,
położonych m. in. przy słynnych
ulicach Montenapoleone, 
Manzoni, Via della Spiga, 
Corso Venezia czy Corso Como.
Wieczorem goście mogli także
wziąć czynny udział
w imprezie dobroczynnej,
zorganizowanej w ramach

kalendarza „Expoincittà”, 
która stanowiła okazję 
do umocnienia globalnej
współpracy partnerskiej między
FCA i Expo Milano 2015.



ukła do wi kie row ni cze mu, za -
awan so wa nym za wie sze niom
i wy wa żo ne mu roz kła do wi mas.
Wer sja Sprint Spe cia le jest naj -
bar dziej spor to wym sa mo cho -
dem w ga mie i wy róż nia się kil -
ko ma ele men ta mi es te tycz ny mi,
któ re pod kre śla ją je go dy na -
micz ny cha rak ter, oraz wy po sa -
że niem tech nicz no -spor to wym,
za pew nia ją cym bez kom pro mi -
so we za cho wa nie na dro dze.
Cho dzi, mię dzy in ny mi, o wy -
szu ka ne za wie sze nia o spor to -
wej kon fi gu ra cji, tylny dyfuzor,
po sze rza ne pro gi, więk sze koń -
ców ki rur wy de cho wych oraz
uni kal ne, 5-ra mien ne, oksy do -
wa ne, ob rę cze ze sto pów lek -
kich Sprint o śred ni cy 17" i udo -
sko na lo ny układ ha mul co wy
Brem bo z czer wo ny mi, 4-tłocz -
ko wy mi za ci ska mi. Wzrok przy -
cią ga tak że ze wnętrz ny em ble -
mat, przy ciem nia ne szy by tyl ne
i wy koń cze nia w an tra cy to wej
bar wie na osło nie chłod ni cy,
klam kach, obu do wach lu ste rek

10

Po suk ce sie wpro wa dzo nej
w ubie głym ro ku wer sji
Sprint mo del Giu liet ta sta -

je się jesz cze bar dziej spor to wy
po przez wpro wa dze nie do ga my
no wej od mia ny Sprint Spe cia le,
któ ra łą cząc wy jąt ko wy i urzeka -
jący desing z doskonałą me cha -
ni ką, za pew nia praw dzi wą przy -
jem no ść z jaz dy.
Na zwą mo del na wią zu je do sa -
mo cho du, któ ry po raz pierw szy
zo stał za pre zen to wa ny pu blicz -
no ści w ro ku 1957, i któ ry wy -
róż niał się opły wo wą li nią, bę dą -
cą owo cem ów cze snych ba dań
ae ro dy na micz nych prze pro wa -
dzo nych na au to stra dzie Me dio -
lan -Tu ryn. Dzi siaj te nie ska zi tel -
ne li nie nad wo zia, do dat ko wo
po pra wio ne w kwe stii ae ro dy na -
mi ki, od naj dzie my w no wej Giu -
liet cie Sprint Spe cia le, w któ rej
styl, „trzy ma nie się” dro gi i do -
sko na ły sil nik łą czą się w jed no,
by wszy scy użyt kow ni cy mo de -
lu mo gli po czuć wy jąt ko we wra -
że nia pod czas jaz dy.

Zresz tą wszyst kie trzy ge ne ra cje
kul to we go sa mo cho du – od
pierw sze go mo de lu z ro ku 1954
po Giu liet tę z ro ku 1977, aż do
naj now szej Giu liet ty Sprint Spe -
cia le – są od zwier cie dle niem
praw dzi we go „du cha Al fy”. Jest
on wy ra zem sa mo cho dów „lek -

kich i zapewniających doskonałe
osią gi”, z wła ści wie do bra ny mi
ma te ria ła mi i sto sun kiem ma sy
do mo cy, bę dą cych wy ra zem
dba ło ści o szcze gó ły ty po wej dla
wło skiej szko ły wzor nic twa. Mo -
de le te po nad to do brze się pro -
wa dzi dzię ki bez po śred nie mu

Prawdziwa

Dbałość
o szczegóły
typowa 
dla włoskiego
designu

przyjemność z jazdy

Debiutuje nowa Giulietta Sprint Speciale,
wersja bardziej sportowa niż kiedykolwiek
wcześniej. Nazwą tą model przywołuje
inny samochód tej marki w 1957 roku.



ze wnętrz nych i ram kach przed -
nich ś wia teł p rze ciw m gło wych.
Tę sa mą sil ną oso bo wość za -
uwa ża się we wnę trzu mo de lu,
gdzie uwa gę zwa ra ca ją spor to -
we sie dze nia obi te tka ni ną 
i Al can ta rą, z czer wo ny mi, kon -
tra stu ją cy mi prze szy cia mi, zin -
te gro wa nym za głów kiem i re gu -
la cją od cin ka lę dź wio we go. Se -
ryj nie wy stę pu je w tej wer sji
spor to wa, spłasz czo na kie row -
ni ca obi ta skó rą, z czer wo ny mi
przeszyciami, a także nakładki
ozdob ne de ski roz dziel czej oraz
tu ne lu, z no wym wy koń cze niem
Si lver. Se ryj ne są rów nież spor -
to we na kład ki pe da łów i li stwy
pro go we, obie z alu mi nium,
i uni kal na gał ka dźwi gni zmia ny
bie gów w czer wo nym ko lo rze
Al fy. Bo ga ta jest ga ma do stęp -
nych jednostek, któ ra obej mu je
sil ni ki 1.4 Mul tiA ir Tur bo Ben zy -
na o mo cy 150 KM oraz tur bo -
die sle 1.6 JTDM 120 KM i 2.0
JTDM 175 KM, z au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów Al fa TCT.  

11

Uwagę
zwaracają
sportowe
siedzenia,
z czerwonymi
przeszyciami,
zintegrowanym
zagłówkiem
i regulacją
odcinka
lędźwiowego
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dla Cherokee 
Włoskie serce



13

2.2 Jeep jest teraz
dostępny
z produkowanym
w Pratola Serra
nowym silnikiem
Multijet II
o mocy 200 koni
mechanicznych.
Model został
przetestowany 
na krętej trasie
z Valtournenche 
do Cervinii.
Francesco
Novo
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„Serce” nowego Jeepa Cherokee 2.2 pro-
dukowane jest przez zakład w Pratola
Serra, w regionie Kampania. Od teraz

więc ten włoski silnik Diesla napędza model, który
w ubiegłym roku w jednej czwartej przyczynił się
do sprzedaży przez tę markę miliona sztuk samo-
chodów. «To wzrost - mówi Roberta Zerbi, Jeep
Alfa Country Manager Italy - który w regionie EMEA
trwa nieprzerwanie od 23 miesięcy. Od stycznia
do września tego roku sprzedaż Jeepa w Europie
przekroczyła całoroczny wynik z 2014 roku. Wyniki
Jeepa Cherokee są również pozytywne. W pierw-
szych dziewięciu miesiącach roku sprzedaż samo-
chodu w Europie wzrosła o 80,9% w porównaniu
z tym samym okresem zeszłego roku. Teraz, z sil-
nikiem, który w porównaniu z poprzednią jedno-
stką ma o 25% lepszy moment i o 17% wyższą
moc przy niższym zużyciu paliwa, model ten jest
jednym z najlepszych w swojej klasie aut również
pod względem technologii silnikowej. I podobnie
jak inne Jeepy zapewnia już „w standardzie” duży
poziom bezpieczeństwa, oferowany
przez ponad 70 urządzeń z tego za-
kresu, dzięki którym modelowi przy-
znano 5 gwiazdek w teście Euro
NCAP. Cherokee 2.2 wyróżnia więc
nie tylko „urok”, lecz także cała gama
elementów zaawansowanych tech-
nologicznie, które zapewnią mu dal-
sze kroczenie drogą sukcesu».
Nowy silnik redaktorzy włoskiej edycji
gazety przetestowali na szczególnie
wymagających trasach Doliny Aosty:
od 400 metrów wysokości n.p.m. przy
forcie Bard do ponad dwóch tysięcy
w Cervinii. Sto kilometrów praktycznie
bez żadnego odcinka płaskiego i z licznymi za-
krętami, które pozwoliły docenić moc, przyspie-
szenie i elastyczność tego nowego silnika, a także
komfort oraz, przede wszystkim, ciche podróżo-
wanie autem.
«Silnik 2.2 Multijet z automatyczną dziewięcios-
topniową skrzynią biegów generuje moc 200 KM
przy 3500 obr./min i 440 Nm momentu – wartości
te plasują go wśród czterocylindrowych turbodiesli
o jednych z najlepszych osiągów na rynku. Po-
twierdzenie tego mieliśmy już na pierwszych za-
krętach, które prowadzą do uroczej miejscowości
Valtournenche: wystarczy nieco bardziej zdecydo-
wanie nacisnąć na pedał przyspieszenia, by silnik
zareagował szybko, stopniowo i bez jakichkolwiek
zawahań. Wiedzieliśmy, że to jest jednak zaledwie
cząstka zapasu mocy, jaki mamy do dyspozycji.
Tak więc, jeśli chcieliśmy wyprzedzić jakiś samo-
chód na krótkim odcinku „prostej” między dwoma
zakrętami, wystarczyło nieco mocniejsze wciśnięcie
gazu i 200 koni spod maski jakby „zerwało się

Turbodiesel 2.2
Multijet II

o mocy 200 KM
połączono

z automatyczną
9-stopniową

skrzynią biegów
i z systemami
napędów 4x4

Jeep Active
Drive I lub 

Active Drive II
z przełożeniem

redukcyjnym

z łańcucha”. Przyspieszenie jest po-
walające. Ktoś, kto ma obawy, że

skrzynia automatyczna nie daje przy-
jemności z jazdy, będzie musiał zmienić

zdanie. Pracuje ona płynnie przy każdej
zmianie przełożenia, dzięki czemu docieramy

do mety trasy i w ogóle nie czujemy zmęczenia.
Osiągi są w tym samochodzie dokładnie takie, ja-
kich można się spodziewać dzięki znajdującemu
się pod maską silnikowi: w razie potrzeby można
się nim rozpędzić do 204 kilometrów na godzinę,
a od 0 do 100 można przyspieszyć w zaledwie
8,5 sekundy» – oceniają redaktorzy.
Cherokee 2.2 Multijet II o mocy 200 koni dostępny
jest również w wersji wyposażenia Limited, w której
zastosowano seryjnie napęd 4x4 Jeep Active Drive
II z przełożeniem redukcyjnym. W tym przypadku
prędkość maksymalna wynosi 203 km/h, a przy-
spieszenie „do setki” - 8,7 sekundy. Seryjny jest
szklany dach „Command View” oraz pakiet „Tech-
nology Group”, który obejmuje: zaawansowany
układ hamulcowy (Advanced Brake Assist); system
ostrzegający o wykraczaniu poza dany pas ruchu
(Lane Departure Warning Plus); reflektory z funkcją



Smartbeam, która automatycznie wyłącza światła
drogowe; system ostrzegający o zbliżaniu się do
pojazdu jadącego po tym samym pasie ruchu (Full
Speed Forward Collision Warning Plus); adapta-
cyjny tempomat z funkcją Start&Stop; lusterko
z rozpoznawaniem martwego pola (Blind-Spot Mo-
nitoring); system wspomagania parkowania tyłem
i równolegle.
Oczywiście sekret osiągów tkwi w detalach, czyli
w intensywnej pracy inżynierów, których celem
było wydobycie jak najwyższej mocy przy niskich
osiągach i emisjach. Tłumaczy to Paolo Pallotti,
szef techniczny inżynierów ds. silników w FCA na
region EMEA: «Mieliśmy trudne zadanie do wyko-
nania: uzyskać dużą moc, a jednocześnie elastycz-
ność i komfort jazdy, czyli niski hałas i zero wibracji.
Jak nam się to udało? Dzięki przyjęciu koncepcji
„smart design”. Zaprojektowaliśmy więc nowy me-
chanizm korbowy, zmniejszyliśmy masę korbowo-
dów i tłoków, zmieniliśmy kształt komory sprężania,
zastosowaliśmy nową sprężarkę o zmiennej geo-
metrii i przeprojektowaliśmy system obróbki spalin.
Tak powstał silnik 2.2 Multijet 200 KM». Wiele
pracy, ale rezultat jest widoczny.

TUTAJ POWSTAJE
TURBODIESEL 
MULTIJET II 2.2
Silnik do nowego Jeepa Cherokee 2.2 montowany jest we włoskim

zakładzie FCA w Pratola Serra, nieopodal Avellino. Pracuje w nim

1800 osób, które produkują szeroką gamę silników Diesla, między

innymi silniki do modeli Jeep Renegade i Fiat 500X. Fabryka zdobyła

już „Srebro” w programie WCM i szykuje się do zdobycia poziomu

„Gold”. Ostatnio przydzielono jej także produkcję jednostek

napędowych do Alfy Romeo Giulia. Sukcesy wspomnianych modeli

sprawiły, że zakład w tym roku podwoi wielkość produkcji

i wyprodukuje w sumie 300 tysięcy silników (w 2014 roku było to 

170 tysięcy), zaś w roku 2016 liczba ta ma sięgnąć 400 tysięcy sztuk. 

Odwiedzamy ten, położony wśród lasów regionu Irpinia, zakład

funkcjonujący w układzie „pionowym” (jest to jedyny w Europie tego

typu obiekt produkcyjny, mieszczący się na dwóch piętrach: na

parterze odbywa się obróbka mechaniczna, a wyżej montaż).

Oprowadza nas po nim jego dyrektor, Nicola Spina. „Jest to

relatywnie niewielka fabryka – wyjaśnia – o powierzchni 157 tysięcy

metrów kwadratowych. Produkcję rozpoczęto tutaj w 1994 roku,

a specjalizacją zakładu są silniki Diesla. Obecnie produkujemy

silniki o pojemności od 1600 do 2200 cm³ pojemności, a montowane

są one w takich modelach, jak Renegade, 500L, 500X, Giulietta,

Doblò, Ducato, 4C i Giulia. Część produkcji przeznaczona jest na

eksport do Stanów Zjednoczonych (Jeep Cherokee), do Ameryki

Południowej (Renegade), do Turcji (samochody dostawcze) i do Indii

(Suzuki Maruti)”. Dyrektor Spina dodaje: „Wykonujemy główne

komponenty silnika (korpus, wał, wałki rozrządu, głowice cylindrów

i korbowody), montujemy i docieramy na zimno sto procent silników,

a w zależności od typów silników, także wyrywkowo na ciepło. Co

tydzień wysyłamy 20 tirów do różnych miejsc, ale przede wszystkim

do odległego o sto kilometrów Melfi”.

15
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Rewolucja
w branży

caravaningowej
Niewątpliwie minione targi Caravan Salon
2015 przejdą do historii jako salon konceptów.
Niemal każdy liczący się producent kamperów
anonsował bowiem w Düsseldorfie
przynajmniej swój jeden show-car.

Rafał
Dobrowolski

zdjęcia
Bürstner,

Trigano SpA,
Adria Mobil,

Rafał
Dobrowolski



17

która swym kształtem przywodzi
skojarzenia z rozwiązaniem wy-
pracowanym przez inżynierów
Fiata. Pozbawiona mostków
cieplnych, więc i lepiej przygoto-
wana do zimowego caravaningu,
stanowi propozycję dla nowych
fanów podróżowania kamperami.
Formę (design) podporządko-
wano oczywiście aerodynamice
(niski opór powietrza), a nadal
szczupła kubatura (zabudowy) re-
kompensować ma wielofunkcyj-
ność oddanych użytkownikom
elementom komfortu i wyposa-
żenia. Kolejny więc trend to nowe
podejście do projektowania za-
plecza kuchennego i sanitarnego.

BREVIO RAVE
Show-car niemieckiej firmy
Bürstner stanowi studium prac
nad kampervanem bazującym
na podwoziu z kabiną Fiata Du-
cato. Ale zacznijmy od źródła
koncepcji. Kilka lat temu nie-
miecki producent anonsował
kampery, które łączą cechy se-
ryjnego furgonu z zaletami zabu-
dowy wyprofilowanej typu półin-
tegra. Sandwiczowa konstrukcja
poszycia stanowi ukłon w stronę
klienteli wyczekującej kampera
pozbawionego mostków ciepl-
nych. Szerokość jej wynosi

Po raz 54. Düsseldorf był
europejską stolicą carava-
ningu. Aż 590 międzyna-

rodowych wystawców zaprezen-
towało się pomiędzy 29 sierpnia
a 6 września na 195 tys. metrach
kwadratowych powierzchni wy-
stawienniczej. Caravan Salon to
miejsce, w którym swoje nowo-
ści prezentują najpopularniejsi
producenci w branży, a tego-
roczne wydarzenie to niewąt-
pliwy prymat kompaktowych
modeli kamperów. Te najmniej-
sze z kategorii „van”, tj. pojazdy
dostawcze, w których część to-
warowa została zaadaptowana
na cele mieszkalne, stanowią
idealną propozycję dla począt-
kujących fanów turystyki moto-
rowej, ponieważ poza sezonem
mogą być używane niczym ty-
powy samochód osobowy lub
użytkowy. Ale także doświad-
czeni kamperowicze, zniechę-
ceni poszukiwaniem miejsc do
parkowania dla swoich klasycz-
nych samochodów kempingo-
wych, coraz częściej doceniają
małe i zwinne kampery. Mimo
zdecydowanie mniejszej kuba-
tury pojazdy te oferują bowiem
swoim klientom pełny program
funkcjonalny: kuchnię, toaletę,
prysznic, a także miejsca do
spania dla dwóch lub czterech
osób i nieograniczone możliwo-
ści podróżowania. 
Generalnie więc przybywa en-
tuzjastów szukających kampe-
rów małych – szybkich i łatwych
w prowadzeniu. Od niedawna
w produkcji takich kompakto-
wych „domów na kołach”, naj-
częściej na bazie furgonów Du-
cato, celują też producenci
z Polski. Większość kamperva-
nów powstawała jednak na tę
samą modłę i doprawdy trudno
było doszukać się w nich prze-
błysku geniuszu specjalistów
różnorakich profesji. Niewątpliwie
minione targi Caravan Salon
2015 przejdą do historii jako sa-
lon konceptów. Prezentowane
w Düsseldorfie show-cary miały
najczęściej służyć szacowaniu

popytu wśród wybitnie młodych
klientów, którym nieobojętny jest
zrównoważony rozwój i hasła
eko-caravaningu. Większość li-
czących się w branży firm czyni
wysiłki, by pojazdy rekreacyjne
konstruowano z wykorzystaniem
odnawialnych materiałów, a bez-
troskie podróże odbywały się
w zgodzie z troską o środowisko
naturalne. Regułą jest też dopra-
cowanie zabudowy.
Chociaż Ducato pozostaje pun-
ktem wyjścia dla projektowania
nowatorskich modeli, to jednak
można zauważyć, że inżynierowie
coraz częściej porzucają zamysł
upakowania w nim pełnego pro-
gramu funkcjonalnego (kuchni,
toalety, prysznica, miejsc do spa-
nia dla dwóch lub czterech osób).
Za kabiną powstaje więc zabu-
dowa z formatek typu sandwicz,

Brevio Rave.
Po lewej:
Show-car
niemieckiej
firmy Bürstner
skierowany 
jest do grupy
wiekowej 30+,
dlatego
w sąsiedztwie
Brevio
eksponowano
motocykle KTM
na rok 2016. 
Powyżej: 
po uchyleniu
potężnej klapy
uzyskujemy
dostęp do
wnętrza
kampera, który
pełni rolę garażu
podczas jazdy,
miejsc biesiad,
a nocą sypialni.
Ta ostatnia
powstaje po
opuszczeniu
stelaża łóżka

Tegoroczny
Caravan Salon

to prymat
kompaktowych

modeli
kamperów



210 cm, co gwarantuje aranża-
cję wnętrza z sypialnią pełnowy-
miarowej długości umieszczoną
w poprzek do kierunku jazdy.
Tym, co najbardziej odróżnia go
od innych kompaktowych kam-
perów, jest jednak zagospoda-
rowanie tylnej części nadwozia.
Na pewno trudno mu odmówić
funkcjonalności, skoro z całej
niemal ściany tylnej wykrojono
olbrzymią klapę. Po uniesieniu jej
powstaje też przydatne zadasze-
nie, które można
rozbudo-

wać o przedsionek namiotowy,
co w połączeniu z wnętrzem
o wysokości 195 cm gwarantuje
swobodę biwakowania dla
czwórki podróżnych.
Na czym polega innowacyjność
konceptu Brevio Rave? Show-
car powstał przy współpracy
z designerami z Ross Design 
(V-Group). Tak jak swego czasu
modernizm w architekturze
oznaczał odejście od wszelkiej
stylizacji, tak i tu widać nadrzęd-
ność funkcji i oszczędność
formy. Za szoferką znalazły się
w pełni komfortowe fotele samo-
chodowe – zrezygnowano więc
z typowej dla kamperów kanapy,
której tapicerowane poduszki
przekształcają miejsce siedzące
w dość spartańską sypialnię.
Jeszcze większe różnice widać
za siedziskami drugiego rzędu.
Próżno tu szukać zabudowy ła-
zienki. W zamian jest tylko szafa
w kształcie litery L. Krótszy jej
bok to swoisty moduł, który wy-
starczy obrócić o 180°, by uzys-
kać dostęp do uchylanej umy-
walki i przy okazji zagwaranto-
wać wygodne umycie się. Prysz-
nic? Zamiast brodzika podłoga
w tej strefie skrywa
odpływ

w szczelinach, których kolisty
układ współgra z zasłonką umo-
cowaną do sufitowej prowadnicy.
Strefę tę uzupełnia kaseta che-
micznego WC, którą wysuwamy
z dolnej szuflady. Oszczędność
stałej zabudowy gwarantuje, że
tył kampera to gigantyczny garaż
podczas jazdy, miejsce biesiad
na biwaku, a nocą sypialnia –
wszystko to z udziałem kubicz-
nych akcesoriów. 
Biorąc pod uwagę, że nabyw-
cami i fanami pojazdów tury-
stycznych są ludzie niemłodzi,
w dużej mierze emeryci, zaska-
kiwać mogą założenia biur pro-
jektowych, które celowały

Ducato 4x4
Expedition
powstał na

bazie kampera
Ducato w wersji

z długim
rozstawem osi

i wysokim
dachem
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Ducato wciąż
pozostaje
punktem 

wyjścia dla
projektowania
nowatorskich

modeli



w grupę wiekową 30-latków.
Brano też pod uwagę układ
wnętrza, który przypadnie do
gustu osobom uprawiającym
sporty enduro. Charakter ten
podkreślają sportowy tuning ze-
wnętrzny kampera i aluminiowe,
wytrzymałe fronty szafek. Błoto
to przecież typowy żywioł za-
wodników enduro, więc nieprzy-
padkowo w sąsiedztwie Brevio
eksponowano limitowaną serię
motocykli KTM na rok 2016. Na
postoju w tyle zabudowy może
powstać miejsce biesiady dla 6
osób. Siedziska to poręczne
i funkcjonalne moduły (boksy
o wymiarach: 50x40x40 cm),
których konfiguracja ma gwa-
rantować pełną elastyczność
aranżacji wnętrza pojazdu. Cie-
kawym pomysłem jest równie
mobilny stół. Ten umocowany
jest u spodu stelaża ogromnych
rozmiarów łóżka, które na czas
snu opuszczamy z podsufitki
wnętrza. 

TRIACA CONCEPT 230
W podobnym duchu jawi się
koncept włoskiej marki Roller
Team. I tu funkcjonalności pod-
porządkowano formę i konstruk-
cję. Kubatura kampera została
tak zaprojektowana, by cieszyć
ergonomią i maksymalnym do-
stępem do wszystkich funkcji
mieszkalnych. Dla przykładu, za-

SHOW(YOUR)CAR 
DUCATO FIAT
CAMPER

Po lewej: 
Brevio Rave.
Zabudowa
wnętrza dla 4
podróżnych jest
spartańska,
dlatego brak 
tu stałego
pomieszczenia
toalety.
Z prysznica
skorzystamy 
po otwarciu
modularnej
szafy. Kasetę
chemicznego
WC wysuwamy
z dolnej szuflady
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Kilka lat temu powstał slogan Fiata: Born to bee a motorhome -
„Stworzony, by stać się domem na kołach”, który w tym roku
uzupełniono o hasło: Opening new roads. Fiat Ducato 4x4
Expedition powstał, by w tym sezonie potwierdzać prymat w lidze
i inspirować profesjonalistów, bo od targów Caravan Salon model
gościć będzie podczas kolejnych imprez caravaningowych. To
dlatego też odwiedzający stoisko Fiata Professional zachęcani są
do wzięcia udziału w ankiecie pozwalającej zebrać informacje na

temat oczekiwań związanych z produktem i usługami dla
segmentu kamperów zbudowanych na bazie furgonów. Show-car
powstał ze współpracy z dobrze znanymi profesjonalistami
z branży: firmą Tecnoform zajmującą się wyposażeniem wnętrza,
firmą Olmedo – oferującą personalizację nadwozia oraz firmą
Dangel – zapewniającą napęd 4x4. Napęd na cztery koła jest stały,
ze sprzęgłem wiskotycznym – rozwiązanie to powstaje na
potrzeby Fiata od ponad 35 lat.
Powstały na bazie bestsellerowej bazy pod zabudowy Fiat Ducato
4x4 Expedition w wersji z długim rozstawem osi oraz wysokim
dachem, skierowany jest do ludzi lubiących przygody,
poszukujących mocnego i zwinnego samochodu. Rasowy
charakter kampervana podkreśla wiele elementów, które
pozwalają spersonalizować gamę Ducato kamper. Uwagę zwraca
podniesione zawieszenie. Dopełnieniem wyposażenia jest
wciągarka z przodu oraz dach z „osprzętem” potrzebnym podczas
wakacji z dala od utartych ścieżek. Prezentowanym konceptem
Fiat Professional stawia na pozyskanie nowych klientów, wszak
trzy na cztery kampery powstają w Europie na bazie Ducato,
a segment kamperów zbudowanych na furgonach (Camper Van)
stanowi ponad 25% rynku. 
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jące w osnowach żywic epoksy-
dowych, poliestrowych, winylo -
estrowych i poliuretanowych.
Z tego niezwykle ekologicznego
i w pełni odnawialnego materiału
o nazwie Ecomalta powstała też
podłoga kampera. 
Redukcja masy i łatwość napraw
takich arkuszy bazaltowych to
niebywały walor konceptu. Triaca
– skrót od włoskiego „Tecnologia
na Ridurre l'Impatto Ambientale
w Camper”, można tłumaczyć
„kampery o znikomym oddziały-
waniu na środowisko naturalne”.
Prace nad kamperem przyszło-
ści trwały od 2012 roku w ra-
mach programu „badania i roz-
wój” sponsorowanego przez re-
gion Toskanii, a zorientowanego
na zachowanie ekorównowagi

podczas całego cyklu zużycia
produktu. Stąd też np. innowa-
cyjny moduł sterujący z ekranem
dotykowym, który umożliwia
stały monitoring odbiorników
energii (m.in. lodówki, ogrzewa-
nia postojowego). Pojazd na po-
stoju wykorzystuje promienie sło-
neczne do zasilania tychże. Sys-
tem fotowoltaiczny umocowany
jest na dachu, który powiększa
kubaturę wnętrza dzięki elek-
trycznym siłownikom unoszącym
go w górę.

SLIDE-OUT
Kompetencje w dziedzinie pro-
jektowania wysuwanych seg-
mentów zabudowy (tzw. Slide-
Out) prezentowały firmy Hymer
i Adria. Pierwsza z nich poprzes-

Triaca 
Concept 230.

Całą zabudowę
mieszkalną

buduje
kompozyt
z włókna

bazaltowej
skały! W prace
nad kamperem

przyszłości
zaangażowani
byli architekci
Uniwersytetu
Florenckiego

i naukowcy
Uniwersytetu

w Sienie

W koncepcie
marki Roller

Team pokaźny
fragment dachu
wędruje w górę,

zwiększając
wysokość

wnętrza o 85 cm
i powiększając

kubaturę.
Ruchomy 

stelaż łóżka
gwarantuje

uzyskanie
kolejnej sypialni

piętro niżej

budowę zdominowały szuflady
i kosze, których pojemność
można dostosowywać indywi-
dualnie do swych potrzeb. Au-
torskiej konstrukcji zawiasy gwa-
rantują też wtedy dostęp do
mebli z kilku stron. 
Podobnie jak w przypadku Bre-
vio, Triaca Concept 230 bazuje
na podwoziu z kabiną Ducato.
Zabudowę mieszkalną stanowi
kompozyt na bazie… bazaltu!
Producenci kompozytów coraz
chętniej zastępują włókna węg-
lowe i szklane – bazaltowymi, bo
te są o 30% lżejsze i wytrzymują
temperatury do 750 °C. Wytwa-
rzane są na drodze topienia i for-
mowania stopionych skał bazal-
towych, a stosuje się je od nie-
dawna jako elementy wzmacnia-
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Slide-Out:
Koncepcyjny
model ma
największe
szanse debiutu
rynkowego. 
Do tego czasu
pozostaje
pierwszym
kamperem
w klasie o DMC
do 3,5 tony,
w którym
wysuwany
moduł ściany
typu Slide-Out,
wydłuża
sypialnię 
o 70 cm

Podczas jazdy
Adria Compact
SLS mierzy 212
cm szerokości
i 599 cm
długości. Na
postoju
„wydłuża się”
o 70 cm.
Producent
zaproponował
mini-markizę,
która rozwija się
w miarę
wysuwania
modułu

tała na pokazach kilku modeli
funkcjonalnych, w których wy-
suwane elementy pozwalają ra-
cjonalniej wygospodarować na
postoju przestrzeń dla łóżka typu
king-size lub stanowić mają
przedłużenie strefy wypoczynku
w kształcie litery U. Z kolei sło-
weńska firma pokusiła się o pre-
mierowy pokaz gotowego kam-
pera o DMC 3,5 tony z takim
właśnie systemem, który wy-
dłuża zabudowę o 70 cm.
Trudno odmówić inżynierom Ad-
rii ambitnego przedsięwzięcia.
Kto by przypuszczał, że wysu-
wane ściany typu Slide-Out –
rozwiązanie zwiększające kuba-
turę zabudowy kempingowej na
postoju – zagoszczą w klasie
kamperów o DMC 3,5 tony. 
Koncepcyjny model Adria Com-

pact SLS póki co podzielił dzien-
nikarzy, bo też trudno przypusz-
czać, czy zysk rzędu 70 cm
w „półintegralu” na bazie Ducato
o długości 6 metrów szedł w pa-
rze z akceptowalną ceną ta-
kiego, bądź co bądź technicznie
zaawansowanego rozwiązania.
Na rozstrzygnięcie zagadki przyj-
dzie poczekać do przyszłego
roku, kiedy zapowiadany jest de-
biut rynkowy modelu z wysuwa-
nym segmentem zabudowy
w tylnej ścianie. Krótko po pre-
mierze show-cara ujawniono, że
rozwiązanie typu Slide-Out pod-
wyższy cenę kampera o ok. 4
tysiące euro.
Kategoria kampervanów zyskuje,
jak widać, na znaczeniu w pro-
gramach produkcyjnych. Zapo-
wiadane systemy idą w kierunku

szybko uzyskiwanego dostępu
do WC i prysznica; żadne z tych
urządzeń nie może ograniczać
swobody ruchów, gdy nikt z nich
nie korzysta. Konstruktorzy do
serca wzięli sobie wskazówkę,
by współczesny kamper cecho-
wała funkcjonalność. Klapa tylna
– rozwiązanie powszechne dla
każdego pojazdu typu Van, ma
uczynić z kampera pojazd rów-
nie wszechstronny. Nic więc nie
stoi na przeszkodzie, by kam-
pery potraktować jak typowe po-
jazdy użytkowe. Wszak są one
reklamowane jako w pełni adek-
watny substytut samochodu
w codziennym użytkowaniu,
który na postoju oddaje nam po-
większoną kubaturę dzięki pod-
noszeniu i wysuwaniu elemen-
tów dachu i ścian.
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Anna
Borsukiewicz, 

zdjęcia 
Jerzy

Kozierkiewicz 
i archiwum

klasztoru
Niepokalanów

Tajemnice
papieskiego Fiata

Jeździł nim Jan Paweł II podczas swej
pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu
1979 roku. Teraz autentycznego, czarnego
papieskiego Fiata można oglądać w muzeum
mieszczącym się we franciszkańskim
klasztorze Niepokalanów. 



Gdy je cha li śmy do Nie po -
ka la no wa, by sfo to gra fo -
wać ten sa mo chód, wie -

dzie li śmy tyl ko ty le. I jesz cze to,
że au to by ło przez la ta ukry wa -
ne, by nie po dzie li ło lo su słyn ne -
go pol skie go pa pa mo bi le – bia -
łe go Sta ra, któ ry zo stał znisz czo -
ny po piel grzym ce. Ma te ria łów
do ty czą cych pa pie skie go Fia ta
zna leź li śmy nie wie le, spo ro by ło
w nich zna ków za py ta nia
i sprzecz nych in for ma cji. Do ty -
czy ły za rów no po cho dze nia au ta
(we dług jed nych przy je cha ło ono
z Tu ry nu, we dług in nych by ło
prze bu do wy wa ne w Pol sce), jak
i je go wy po sa że nia (zwłasz cza
opan ce rze nia nad wo zia i szyb).
Na wet w Nie po ka la no wie nie -
wie le wie dzia no na ten te mat, bo
jak usły sze li śmy, nie ży je już
więk szość osób, któ re mo gły by
coś po wie dzieć na te mat pa pie -
skie go sa mo cho du. Na szczę -
ście o. Ja cek Sta szew ski, rzecz -
nik klasz to ru, bar dzo za an ga żo -
wał się w po moc w wy ja śnia niu
ta jem nic Fia ta. 

SPO TKA NIE 
Z ZA BYT KIEM
Po miesz cze nie, do któ re go nas
za pro wa dził, jest nie wiel kie. Sa -
mo chód opa trzo ny ta bli cą re je -
stra cyj ną SCV 1  (Sta to del la
Citta del Va ti ca no) wy glą da oka -
za le. Ma prze dłu żo ne nad wo zie
– w środ ko wym je go frag men cie
umiesz czo no wstaw kę z do dat -
ko wym oknem sze ro ko ści
39 cm. Czę ścio wo pod nie sio ny
i od sła nia ny dach umoż li wiał Ja -
no wi Paw ło wi II bło go sła wie nie
wier nych zgro ma dzo nych na
tra sie prze jaz du. Te raz szy ber -
dach jest nie czyn ny, przy krę co -
ny czte re ma śru ba mi do ka ro se -
rii. Na tyl nym pa sie au ta znaj du -
ją się fa brycz ne na pi sy Fiat 130
i Au to ma tic, zaś na po kry wie
ba gaż ni ka n a pis 3200. 
Oj ciec Ja cek ma klu czy ki do wo -
zu, oglą da my więc i fo to gra fu je -
my je go wnę trze z be żo wo -zło -
ci stą we lu ro wą ta pi cer ką. Z ty łu,

na pod wyż sze niu umiesz czo no
spe cjal nie przy go to wa ny pa pie -
ski fo tel – dość sze ro ki, z pod no -
szo ny mi bocz ny mi opar cia mi.
Na tyl nej szy bie znaj du je my dwie
wsu wa ne ro le ty, za in sta lo wa ne
tak, by świa tło nie ra zi ło do stoj -
ne go go ścia. Na prze ciw ko je go
fo te la są dwa nie wiel kie, skła da -
ne sie dzi ska prze zna czo ne dla
osób to wa rzy szą cych pa pie żo wi
w po dró ży. Przed nia część au ta
z okrą gły mi wskaź ni ka mi i dźwi -
gnią au to ma tycz nej skrzy ni bie -
gów wy glą da jak w se ryj nym
Fiacie 130.
Pod no si my ma skę sa mo cho du,
oglą da my je go sil nik z do brze
wi docz ny mi fia tow ski mi sym bo -
la mi. Tu tak że „roz szy fro wu je my
in ter ne to we prze kła ma nia”
o spe cjal nie wzmoc nio nym sil ni -
ku. To wi dla sta, sze ścio cy lin dro -
wa jed nost ka o po jem no ści
3235 ccm i mo cy 165 KM z mo -
de lu „130 Co upé”. 
Fiat 130 za de biu to wał w 1969 r.
pod czas sa lo nu sa mo cho do we -
go w Ge ne wie i za stą pił Fia -
ta 2300. Był to re pre zen ta cyj ny

po jazd tu ryń skiej fir my. Po cząt -
ko wo mon to wa no w nim sze -
ścio cy lin dro wy sil nik w ukła -
dzie V o po jem no ści 2800 ccm
i mo cy 140 KM. Kie dy w dwa la -
ta póź niej na ryn ku po ja wi ła się
wer sja „130 Co upé”, za pro jek -
to wa na przez Pin nin fa ri nę,
z więk szym i moc niej szym sil ni -
kiem, „130” se dan tak że do stał
tę jed nost kę na pę do wą. Wer sja
sa mo cho du z au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów, ta ką, ja ka jest
w pa pa mo bi le, osią ga ła mak sy -
mal ną pręd kość 185 km/h,
a śred nie zu ży cie pa li wa wy no-
si ło 15,2/100 km. Fiat 130 3200
pro du ko wa ny był do 1976 r.,
a z bram fa bry ki wy je cha ło
15093 eg zem pla rzy.
Otwie ra my drzwi, ob stu ku je my
ich bla chy. Są se ryj ne, jak
w zwy kłym au cie. Przy glą da my

To auto
„pamięta"
pierwszą
pielgrzymkę

Zdjęcia z wizyty
Jana Pawła II
w 1979 r.
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się szy bom – tak że są se ryj ne,
z fia tow ski mi sym bo la mi. A więc
już wie my – sa mo chód przy go -
to wa ny dla Ja na Paw ła II nie był
opan ce rzo ny!
Od kry wa my za to nie spo dzian -
kę. Na pra wym słup ku au ta znaj -
du je my kar tecz kę wi zy tów kę
z na pi sem: „Na pra wę la kier ni czą
wy ko na no wrze sień 1992 ro ku,
Adam Za jąc, 96-314 Ba ra -
nów 16, tel. 58-86, Au to -Usłu gi
Sa mo cho dy Kra jo we i Za gra -
nicz ne”. Jej ist nie niem za sko czo -
ny jest na wet o. Sta szew ski. „Ni -
gdy jej nie za uwa ży łem – mó wi.
– Zwy kle nie otwie ra my pa pie -
skie go sa mo cho du, gdy do mu -
zeum przy cho dzą zwie dza ją cy.
A ten Ba ra nów to chy ba miej -

sco wość nie da le ko
stąd”.

no wie Se kre ta riat Pry ma sa Pol -
ski 4 paź dzier ni ka 1983 r. prze -
słał do Nie po ka la no wa pi smo
prze ka zu ją ce „sa mo chód oso -
bo wy fiat 320, któ ry był w 1979
ro ku prze zna czo ny na prze jaz dy
Oj ca Świę te go Ja na Pawła II
podczas pielgrzymki w Pol sce”.
Za pi ski o. So czew ki opa trzo ne
są re flek sją: „Re la cje o sa mo -
cho dach pa pie skich nie są do
koń ca spraw dzo ne. Prze ka zów
źró dło wych brak, świad ko wie
nie są zgod ni w re la cjach, po ty -
lu la tach ro dzi się le gen da”. Nie
roz wia ły one jed nak na szych py -
tań do ty czą cych zwłasz cza te -
go, kto przy go to wy wał Fia ta
130 do ce lów piel grzym ki Ja na
Paw ła II. Nie uda je nam się też
po twier dzić su ge stii za kon -
ni ka, że nie zbęd -

„Od tego czasu minęło 36 lat –
rozpoczyna swoje wspomnienia
związane z udziałem
w papieskiej pielgrzymce
Vittorino Zatti. – Był marzec
1979 r., a ja miałem 28 lat i od
niewiele ponad pół roku
przebywałem w Polsce jako
delegat techniczny Fiata.
Mój przełożony telefonicznie
poinformował mnie, że w Turynie
przygotowano samochód, który
miał być wysłany do Polski
i wykorzystywany przez

polskiego papieża podczas jego
wizyty. Decyzję o dostarczeniu
tego papamobile podjął Giovanni
Agnelli. 
Wraz z kolegą mieliśmy
zapewnić wsparcie tego
przedsięwzięcia, towarzysząc
papieżowi we wszystkich
zmianach miejsc przewidzianych
w ramach wizyty.
Pojechałem do Turynu.
Tam z Giannim Zaią (niestety
nieżyjącym już od kilku lat)
mieliśmy przygotować samochód

techniczny wraz z częściami
zamiennymi i oprzyrządowaniem
niezbędnym, by stawić czoła
wszelkim typom usterek, jakie
mogły się wydarzyć w papieskim
aucie.
Przyjechaliśmy do Warszawy,
a kilka dni później dotarł tu
również papamobile
przywieziony na ciężarówce.
Rozładowano go z zachowaniem
najwyższych środków
ostrożności i umieszczono
w jednej z placówek służb
porządkowych. Kolejne dni, 
aż do przybycia Ojca Świętego,
upływały na ustalaniu
szczegółów z przedstawicielami

VITTORINO ZATTI 
JEŹDZIŁ ZA PAPIEŻEM

Po lewej:
o. Jacek
Staszewski
przy papieskim
Fiacie

PO DA RU NEK DLA
FRAN CISZ KA NÓW
Wie my więc już, kto przy go to -
wy wał sa mo chód Ja na Paw -
ła II do eks po zy cji. Oj ciec Sta -
szew ski opo wia da też je go
wcze śniej sze dzie je, po sił ku jąc
się za pi ska mi in ne go za kon ni ka,
o. Ro ma na Alek san dra So czew -
ki. Oto frag ment je go wspo -
mnień: „Na wnio sek Księ dza
Pry ma sa ów sa mo chód pew nej
no cy zna lazł się w klasz to rze
w Nie po ka la no wie. Zo stał
umiesz czo ny w nie po zor nej szo -
pie, okry ty szczel nie plan de ką
i snop ka mi sło my. Na wet nie
wszy scy miesz kań cy Nie po ka la -
no wa wie dzie li o tej kon spi ra cji.
[…] Czte ry mie sią ce po wi zy cie

Ja na Paw ła II
w Nie po ka la -
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nej mo der ni za cji w au cie do ko -
na no w fa bry ce FSO pod nad -
zo rem Biu ra Ochro ny Rzą du.
Nikt z py ta nych o to daw nych
pra cow ni ków fa bry ki ani Ośrod -
ka Ba daw czo -Roz wo jo we go
FSO, gdzie przy go to wy wa no
róż ne wer sje spe cjal ne sa mo -
cho dów, nie przy po mi nał so bie
ta kie go za da nia. A prze cież
prze bu do wa li mu zy ny dla pa pie -
ża, na wet do ko ny wa na w ta jem -
ni cy, mu sia ła by być wy da rze -
niem n ie zwy kłym.

episkopatu i służb
porządkowych oraz na
precyzyjnych kontrolach
samochodu. 
Wreszcie nadszedł ten wielki
dzień: emocje i radość Polaków
czuć było w powietrzu. Również
my zaraziliśmy się tą atmosferą,
dumni, że możemy brać udział
w tym historycznym
wydarzeniu. Zaczęliśmy podróż
zgodnie z ustalonym
programem, a pojazd, nad
którym czuwaliśmy, jechał
w kolumnie zabezpieczanej
przez służby porządkowe. My
zaś, podróżując własnym
samochodem w odpowiednio

bliskiej odległości, cały czas
byliśmy w gotowości do
podjęcia interwencji, gdyby tylko
nas wezwano. Otaczał nas tłum
ludzi i ani razu nie mogliśmy się
oddalić od papamobile, więc
zwykle nie zdążaliśmy na więcej
niż jeden posiłek. Spaliśmy
i jedliśmy w klasztorach lub
w przygotowanych dla nas
miejscach. Prawie ani razu nie
widzieliśmy papieża podczas
jego przemówień do wiernych,
ale często słyszeliśmy jego głos
przez głośniki. Szczególne
wrażenie robiło patrzenie z góry
na ocean ludzi oczekujących na
papieża na Jasnej Górze.

Mówiono, że było tam ponad
milion pielgrzymów.
Nasza „misja” zakończyła się
bez problemów. Papamobile
sprawował się dobrze i nie
wymagał żadnych
interwencji
naprawczych.
Po powrocie do
Warszawy
udaliśmy się
na zaproszenie
biskupa
Bronisława
Dąbrowskiego do siedziby
episkopatu, gdzie – po
wspólnym wypiciu herbaty –
podziękowano nam za

wyświadczoną usługę
i przekazano medal z podobizną
papieża, który mam po dziś
dzień.
Później papamobile powrócił do
Turynu, by przejść pewne

zmiany, po czym przywieziono
go z powrotem do
Warszawy i przekazano
episkopatowi.
Swoje wspomnienia

zakończę sentymentalnie:
pod koniec tej wizyty miałem

szczęście, bo w Polsce
spotkałem dziewczynę, z którą
jestem szczęśliwie żonaty od 33
lat. Uważam, że był to prezent
otrzymany od papieża Wojtyły”.

Państwo Zofia,
Adam
i Sylwester
Zającowie

z Sa vi glia no, współ pra cu ją cej
mie dzy in ny mi z Fia tem. W in for -
ma cjach in ter ne to wych zwią za -
nych z fir mą Fis so re zna leź li śmy
wi ze ru nek te go sa mo cho du. 

RO DZIN NY WY SI ŁEK
Uda ło nam się rów nież od szu -
kać fir mę pa na Ada ma Za ją ca,
tę któ ra prze pro wa dzi ła re no wa -
cję sa mo cho du. W Ba ra no wie
spo tka li śmy się z nim, je go żo ną
pa nią Zo fią i sy nem Syl we strem.
Mi mo że od tam tych dni mi nę ły
po nad 23 la ta, wszy scy pa mię -
ta ją do kład nie pra ce przy Fia cie
130, bo uczest ni czy li w nich ca łą
ro dzi ną. 
„Z szo py, w któ rej przez
la ta był ukry ty, wy do by to
pa pie skie au to i za czę to
my śleć o po ka za niu go

TROP WŁO SKI
Po zo stał więc „trop wło ski”. Gio -
van ni Pra ti, bę dą cy w Pol sce
od 1976 r. i wie lo let ni dy rek tor
PR Fia ta Au to Po land po wie dział
nam, że Fiat 130 przy je chał z Tu -
ry nu wraz z wie lo ma czę ścia mi
za mien ny mi, z któ rych „moż na
by zbu do wać dru gi sa mo chód”.
Fur go net ka za wie ra ją ca te czę -
ści to wa rzy szy ła pa pie skiej ko -
lum nie przez ca ły czas jej po dró -
ży po Pol sce, a ja dą cy w niej
wło scy pra cow ni cy kon cer nu
mie li ca łe oprzy rzą do wa nie, by
na pra wić sa mo chód w ra zie ja -
kiejś uster ki. 
Gdzie za tem prze bu do wa no se -
ryj ne go Fia ta 130 na pa pie ską li -
mu zy nę? Naj praw do po dob niej

w nie ist nie ją cej już wło skiej
fir mie Car roz ze ria Fis so re



mnie mój zna jo my, Bog dan Bar -
to sik (nie ste ty już nie ży ją cy), któ -
ry pra co wał w klasz to rze ja ko
kie row ca cię ża rów ki Liaz. Wie -
dział, że w swo im warsz ta cie
zaj mu ję się pra ca mi bla char ski -
mi i la kier ni czy mi”.
Za da nie by ło trud ne. Au to wy -
ma ga ło roz bro je nia i zro bie nia

po pra wek oraz na ło że nia no wej
po wło ki la kier ni czej. „Zde cy do -
wa łem się użyć far by akry lo wej,
któ ra wów czas by ła u nas no -
wo ścią – kon ty nu uje Adam Za -
jąc. – Trzy krot nie ma lo wa łem ka -
ro se rię pi sto le tem, po tem szli fo -
wa łem, aż osią gną łem wła ści wy
efekt. Wy czy ści łem też sil nik
i po cią gną łem go bez barw nym

je pa ni Zo fia. – We lur, któ rym
po kry te jest wnę trze au ta, pa -
pie ski fo tel i in ne sie dze nia, był
bar dzo brud ny. To wła śnie przy
pra niu po ma gał mi 13-let ni
wów czas Syl wek, któ re go fa -
scy no wał sa mo chód pa pie ża”.
Nie tyl ko zresz tą je go. Wie lu
miesz kań ców Ba ra no wa za glą -
da ło do warsz ta tu Ada ma Za ją -
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pu blicz nie – opo wia da Adam
Za jąc. – Nie ste ty nad wo zie sa -
mo cho du zma to wia ło, mia ło
uszko dzo ny la kier, po dob nie by -
ło z chro ma mi. Pod ma ską i we
wnę trzu by ły wi docz ne śla dy
gry zo ni. W ta kim sta nie przy cią -
gnię to au to do mo je go warsz ta -
tu. Dla cze go wła śnie tu? Za kon -
ni kom z Nie po ka la no wa po le cił

la kie rem. Go rzej by ło z chro ma -
mi. Mia łem jed nak ko le gę pra cu -
ją ce go w FSO i tam po ci chu
od no wi li zde rza ki au ta oraz li -
stwy. Koł pa ki kół zro bi li cał kiem
no we, bo by ły tak sko ro do wa ne,
że mia ły dziu ry”. 
„Czysz cze nie ta pi cer ki też za ję -
ło nam mnó stwo cza su – do da -

Tak wygląda
w szczegółach

Fiat 130
zbudowany 
dla papieża

PAPAMOBILE 
W MINIATURZE

Każdy może mieć papieskiego Fiata 130 i... postawić
go na półce. Miniatura limuzyny (w skali 1:43), którą

podróżował Jan Paweł II, znajduje się w kolekcji
„Kultowe auta PRL-u” De Agostini – firmy znanej

z modelików samochodowych. 
Przed jej sporządzeniem przyjechał do

Niepokalanowa przedstawiciel
tej firmy i, jak opowiadał nam

o. Jacek Staszewski,
dokładnie obmierzył oraz

obfotografował auto.
Modelik papieskiej limuzyny wykonano

precyzyjnie zwłaszcza z zewnątrz (wnętrze niestety
zrobiono czarne, niepokazujące eleganckiej, złocisto-
beżowej tapicerki). Do samochodziku jest dołączona

broszura, w której znajdują się informacje
o samochodach Fiata, a zwłaszcza o modelu 130

przebudowanym dla potrzeb papieża podczas
pielgrzymki do Polski. Oprócz tego nakreślono w niej

realia tamtej epoki, w której państwo walczyło
z Kościołem, umieszczono też wiele fotografii.

Miniaturę Fiata w papieskiej wersji wraz z broszurą
można kupić za 36 zł. Wystarczy złożyć zamówienie

telefoniczne (nr 22 488 62 01) lub mailowo
(prenumerata@deagostini.pl) w De Agostini Polska. 
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że choć w sa mo cho dzie umie -
ści łem ja ko świa dec two wi zy -
tów kę mo jej fir my. Tę, dzię ki któ -
rej mnie od na leź li ście”.

DO STĘP NY 
DLA KAŻ DE GO
Przez pierw sze la ta po re no wa -
cji Fiat Ja na Paw ła II był eks po -

no wa ny pod na mio tem na 
te re nie klasz to ru w Nie po ka -
la no wie. Po tem tra fił do spe -
cjal ne go po miesz cze nia,
gdzie mo gą go oglą dać,
wraz z in ny mi pa miąt ka mi,
przy by wa ją cy do klasz to ru.
Au to nie jest osa mot nio ne.
To wa rzy szy mu bia ły sa mo -

chód -ka pli ca, w któ rym
Jan Pa weł II wziął
w 1987 ro ku udział
w pro ce sji z Pla cu

Zwy cię stwa do Ko lum -
ny Zyg mun ta w War sza wie.

Ten po jazd to na wskroś ro dzi -
my pro dukt, wy ko na ny w Hu cie
Sta lo wa Wo la.
Nie wie my, czy uda ło nam się
wy ja śnić wszyst kie ta jem ni ce
pa pie skie go Fia ta 130. Trzy dzie -
ści sześć lat od wy da rzeń, to
dłu gi czas. Wie lu świad ków
tam tych dni już nie ma, za cie ra -
ją się też w pa mię ci wy da rze nia.
Mo że zresz tą nie war to od kry -
wać wszyst kie go? Wszak tak
cen ne mu za byt ko wi po trzeb na
jest mgieł ka ta jem ni czo ści.
Niech więc cie szy zwie dza ją -
cych mu zeum i kon ty nu uje
swo ją le gen dę. 

KLASZTOR 
NIEPOKALANÓW
Franciszkański klasztor-sanktuarium leży
w odległości ok. 42 km na zachód od Warszawy,
na terenie wsi Paprotnia należącej do gminy Teresin,
w powiecie sochaczewskim. Klasztor, zajmujący
powierzchnię 28 ha, znajduje się przy linii kolejowej
Warszawa-Łowicz.
Założony w sierpniu 1927 r. klasztor niepokalanowski
był miejscem działalności świętego o. Maksymiliana
Marii Kolbego. To on założył tu klasztor, a później
ośrodek duszpasterski ze szkołą, warsztatami,
drukarnią. Pierwszy, drewniany budynek kaplicy wraz
z celą św. Maksymiliana jest dziś najstarszym
obiektem Niepokalanowa. Podczas wojny Niemcy
aresztowali wielu zakonników, wśród nich ojca
Maksymiliana, który trafił do obozu Auschwitz.
Tam oddał swe życie za innego więźnia skazanego na
śmierć głodową. Ten czyn niezwykłego poświęcenia
dla bliźniego stał się podstawą do uznania go za
świętego męczennika.
Górująca nad sanktuarium bazylika NMP
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask powstała
po II wojnie światowej. Przyciąga rzesze pielgrzymów
i turystów z całego świata. Najznakomitszym z nich
był papież Jan Paweł II, który w czerwcu 1983 r.,
odwiedził niepokalanowski klasztor i bazylikę
w trakcie swojej drugiej pielgrzymki do Polski.
Pamiątki po tej wizycie można obejrzeć
w Niepokalanowie, a także odwiedzić Muzeum
św. Maksymiliana i Muzeum Papieskie. 
Warto też zobaczyć znajdujące się przy klasztorze 
Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej, założone
w 1931 r. Jej członkowie zakonnicy do dziś
uczestniczą w akcjach gaśniczych.

ca, by zo ba czyć i sfo to gra fo wać
nie zwy kły po jazd. W la tach dzie -
więć dzie sią tych je go ist nie nie nie
by ło już nie bez piecz ną ta jem ni -
cą. „Tyl ko my, za ję ci pra ca mi
przy je go re no wa cji, nie zro bi li -
śmy ani jed ne go zdję cia. Nie
ma my więc żad nej pa miąt ki –
wzdy cha pan Adam. – Do brze,
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Magazyn
Przyszłości

Tak zatytułowano forum zorganizowane 
15 października przez firmę Promag S.A.
w poznańskim Centrum Techniki
Magazynowej. Było ono poświęcone nowym
kierunkom i technologiom.

Anna
Borsukiewicz

współpraca
Daniel

Niepsuj

zdjęcia
arch. Comau

Poland
i Promag

Spotkanie poświęcone
w głównej mierze obniża-
niu kosztów funkcjono-

wania biznesu cieszyło się bar-
dzo dużym zainteresowaniem.
Przybyło na nie około 120
uczestników. Byli wśród nich za-
równo reprezentanci środowiska
naukowego, w tym m.in. Poli-
techniki Poznańskiej, Wyższej
Szkoły Logistyki w Poznaniu,
a także Instytutu Logistyki i Ma-

gazynowania oraz Urzędu Do-
zoru Technicznego, jak i prezesi,
członkowie zarządów, dyrekto-
rzy i kadra odpowiedzialna w fir-
mach za zarządzanie łańcuchem
dostaw, logistyką, produkcją,
transportem i zaopatrzeniem,
magazynem i przepływem ma-
teriałów, a także strategią, roz-
wojem i operacjami.
Forum „Magazyn Przyszłości”
zainaugurowało działalność

Centrum Techniki Magazynowej
i zostało połączone z pierwszym
uruchomieniem pokazowej
w pełni automatycznej linii trans-
portu, paletyzacji, magazynowa-
nia i identyfikacji produktów,
znajdującej się w części ekspo-
zycyjnej obiektu. W jej organiza-
cji czołową rolę odegrała nale-
żąca do grupy FCA firma Co-
mau Poland, która dostarczyła
roboty „obsługujące” linię.
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Poland Michał Ochmański
i Grzegorz Karpiński skupili się
nie tylko na części swojej oferty
przeznaczonej do pakowania
i paletyzacji, ściśle związanej
z tematem konferencji. Pokazali
także kilka ciekawych przykła-
dów działających stacji do apli-
kacji wspierających intralogistykę
magazynową.
Ich wystąpienia, podobnie jak
działanie pokazowej linii trans-
portu, paletyzacji, magazynowa-
nia i identyfikacji produktów za-
prezentowanej w Centrum Tech-
niki Magazynowej bardzo zainte-
resowały uczestników forum. Jak
ocenili to przedstawiciele Comau
Poland, takie kontakty biznesowe
dobrze rokują na przyszłość.

LINIA Z COMAU
W DZIAŁANIU
Uruchomił ją przyciskiem Lesław
Łuczak, prezes firmy Promag.
Zgromadzeni wokół linii goście
mogli obejrzeć, jak robot NJ40
„depaletyzuje”, czyli rozpakowuje
palety z pudłami i rozkłada je na
przenośniki. W rozpoznawaniu
znaków na pudełkach „pomagał”
robotowi zainstalowany w nim
system wizyjny firmy Omron. Po-
tem ładunki umieszczone na
przenośnikach rolkowych były
dostarczane do robota PAL180,
który zgodnie z wybranym pro-
gramem paletyzował je w okre-
ślony sposób. Palety następnie
trafiały na stół obrotowy wokół
owijarki ze stałym ramieniem,
a po owinięciu ich folią – na prze-
nośniki, dźwignię i windę, którymi
przemieszczały się wzdłuż linii aż
do miejsca, gdzie czekały na
układnicę. Ta zaś, po otrzymaniu
z czujników sygnału, że ładunek
jest gotowy do zmagazynowania,
układała go na piętrowych rega-
łach. W czasie, gdy spaletyzo-
wane oraz zabezpieczone ła-
dunki podążały w kierunku układ-
nicy, porządkowała ona magazyn
w sposób, jaki w programie wy-
brał pracownik. Linia ta, stano-
wiąca centralną część ekspozycji
Centrum Techniki Magazynowej,
wzbudziła wielkie zainteresowa-
nie uczestników forum.
Wielu z nich zatrzymało się przy
niej na dłużej, by szczegółowo

zapoznać się z poszczególnymi
procesami jej działania oraz po-
rozmawiać z przedstawicielami
firmy Comau Poland. 

DOBRZE ROKUJĄCE
SPOTKANIE
Systemami zrobotyzowanej pa-
letyzacji i transportu towarów
Comau zajmuje się już od kilku
lat. Również w Polsce prezento-
wano je m. in. na targach Taro-
pak i Automaticon. Comau Po-
land jest również biznesowym
partnerem Promag S.A., organi-
zatora forum „Magazyn Przyszło-
ści”. W jego części konferencyj-
nej przed gośćmi wystąpił Tobias
Daniel – szef Robotyki na Europę
i Ameryki, który w kilku zdaniach
opowiedział o „Nowej Erze”
w Comau Robotics, kierunku
zmian i wizji na przyszłość. 
Podczas prelekcji zatytułowanej
„Jak automatyzować działania
w logistyce – robotyzacja proce-
sów” przedstawiciele Comau

Podpis

CENTRUM TECHNIKI 
MAGAZYNOWEJ
Jak powiedział Lesław Łuczak, prezes zarządu,
dyrektor naczelny Promag S.A., powstanie
Centrum to kolejny etap w rozwoju firmy, która
chce być integratorem branży, środowiska
naukowego i młodych logistyków. 
Otwarte 15 października CTM Promag zajmuje
dwukondygnacyjny budynek o powierzchni
ponad 1600 m². Mieści sale konferencyjne
i szkoleniowe oraz otwartą dla gości
interaktywną strefę ekspozycyjno-wystawową,
w której będą prezentowane cykliczne wystawy
poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom
z zakresu intralogistyki. Centralną część
ekspozycji stanowi zbudowana przy udziale
Comau Poland w pełni zautomatyzowana linia
transportu, kompletacji i składowania palet
w magazynie.
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Samochody spod znaku
skorpiona nie dają o sobie
zapomnieć w kończącym
się właśnie sezonie
sportowym. Także
dlatego, że za ich
kierownicą zasiadają
kierowcy takiej rangi, 
jak Fisichella, Bertolini,
Biasion, a silniki tej
marki napędzają bolidy
Formuły 4.

Giorgio
Gianuzzi

silnej obecn
Rok
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ości

Abarth zaangażował się w ten sezon pełną
parą, a samochody tej marki stały się boha-
terami kolejnych nowych dyscyplin. Poza

siódmą edycją Trofeo Abarth Selenia Europa i Kra-
jowego Pucharu Acisport Abarth Selenia Italia pro-
ducent spod znaku skorpiona napędza swymi sil-
nikami bolidy Formuły 4, które w tym roku ścigały
się także w Niemczech. Dopełnieniem sportowych
wydarzeń był udział Abartha 695 Assetto Corse
we włoskich mistrzostwach Turismo Endurance,
w których uczestniczyli tak słynni kierowcy, jak
Giancarlo Fisichella i Andrea Bertolini, obaj wywo-
dzący się ze stajni Ferrari.
W tym roku miał miejsce również nieoczekiwany
powrót do rajdów modelu Abarth 695 biposto R,
prowadzonego przez wielokrotnego mistrza świata
Mikiego Biasiona, który wraz ze swoim pilotem Ti-
ziano Siviero otwierał Rajd Włoch.
Jak można zauważyć, gama samochodów wyczy-
nowych marki Abarth poszerzyła się. Oprócz wy-
próbowanych już i niezwykle solidnych Abarthów
500 Assetto Corse i Abarthów 695 Assetto Corse
Evoluzione na horyzoncie pojawiły się Abarthy 695
Assetto Corse Endurance i Abarth 695 biposto R.
Ten pierwszy został opracowany na bazie Abartha
695 Assetto Corse Evoluzione. Jest to wersja prze-
znaczona na wyścigi wytrzymałościowe. Zmiany
obejmowały dodanie pomocniczego zbiornika i za-
stosowanie specjalnego układu zawieszeń opty-
malizującego rozkład mas. Napędza ją silnik 1.4
T-Jet, ten sam, który stosowany jest w „zwykłych”
Abarthach 595 i 695, ale tak przeprojektowany
przez techników ze Squadra Corse Abarth, by
osiągał moc 215 KM. 
Abarth 695 Assetto Corse Endurance został pod-
dany serii testów na torze w celu zapewnienia jak
najwyższych osiągów. Prowadzony przez Bertoli-
niego i Fisichellę osiągnął doskonałe wręcz wyniki
w mistrzostwach, w których udział brały samo-
chody o wyższej pojemności. Najbardziej znaczą-
cym sukcesem było zdobycie drugiego miejsca
w debiutanckim dla tego modelu wyścigu, który
odbył się w miejscowości Imola. Samochód ten
pozwoli kochającym sport klientom Abartha na
udział również w zawodach pozapucharowych.
W czerwcu natomiast w rajdach samochodowych
zadebiutował, jako pojazd otwierający, Abarth 695
biposto R. Technicy z teamu Abartha przygotowali
tę wersję specjalną Abartha 695 biposto, dosto-
sowując ją do surowych warunków rajdów szutro-
wych poprzez specjalną konfigurację zawieszeń,
opon i specyficznych felg, a także odpowiednią
adaptację hydraulicznego hamulca postojowego
i kłowej, sekwencyjnej skrzyni biegów. Samochód
oczywiście posiada również elementy bezpieczeń-
stwa zgodne z regulaminem tego typu imprez.
190 koni mechanicznych mocy silnika 1.4 T-Jet
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i niezwykła lekkość tego samochodu zapewniają
695 biposto R niesamowite osiągi, a prowadzący
go kierowcy rajdowi mogą pozwolić sobie na spek-
takularną jazdę, typową dla rajdów po drogach
szutrowych, jak odbywający się na Sardynii Rajd
Włoch. Podczas tej imprezy Abarth 695 biposto
R, prowadzony przez Mikiego Biasiona, pełnił rolę
pojazdu otwierającego rajd.
Spory entuzjazm na poziomie międzynarodowym
budzi Formuła 4, nowa kategoria zainicjowana
przez prezesa FIA Jeana Todta. Pozwala ona mło-
dym kierowcom wywodzącym się z gokartów
zmierzyć się z innymi za kierownicą jednomiejs-
cowego bolidu. Po sukcesie tej dyscypliny we

Włoszech w 2014 roku postanowiono poszerzyć
jej zakres. Podobne mistrzostwa odbyły się także
w Niemczech, gdzie automobilklub ADAC wybrał
całkowicie włoski „pakiet”, w którym udział biorą
bolidy Tatuus z silnikiem Abartha i oponami Pirelli.
Zarówno włoskie, jak i niemieckie mistrzostwa
miały mocno międzynarodowy charakter: kierowcy
ścigający się we Włoszech pochodzili aż z 19 kra-
jów, a w Niemczech z piętnastu. U naszych są-
siadów liczną drużynę stanowili młodzi spadko-
biercy wielkich talentów, przede wszystkim pięt-
nastoletni Mick Schumacher, który od razu pokazał
swoją wartość, wygrywając trzeci wyścig na torze
w Oschersleben. 

Wyścigi 
Formuły 4

odbywają się 
we Włoszech

i w Niemczech.
Bolidy są

wyposażone
w silniki marki

Abarth

Trwa współpraca, w której Abarth przez najbliższe dwa lata będzie towarzyszyć marce Yamaha w Motocyklowych
Mistrzostwach Świata FIM MotoGP jako Official Sponsor i Official Car Supplier teamu Valentino Rossi i Jorge Lorenzo. 
Na owiewkach motocykli YZR-M1 obu kierowców będzie widnieć logo ze skorpionem. 
Na zdjęciu: przekazanie zespołowi trzech Abarthów 695 biposto teamowi Yamaha Factory Racing Edition. Od lewej: Lin
Jarvis, CEO Yamaha Motor Racing, Paolo Gagliardo, Head Operations Abarth i Alfredo Altavilla, CEO EMEA i CEO Abarth. 

NA TORZE Z YAMAHĄ
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Jacek
Kachel

Zdjęcia 
arch. Teatru

Polskiego

Jubileusz bielskiej
„świątyni sztuki”

W ja ki spo sób świę to wa no

ju bi le usz Te atru Pol skie go?

125 lat te go te atru to jed na ze
skła do wych te go ju bi le uszu, któ -
ry tak na praw dę jest po trój ny.
Na sze świę to wpi sa ło się w 250-
le cie ist nie nia te atru pu blicz ne go
w Pol sce, a jed no cze śnie świę -
to wa li śmy 70-le cie utwo rze nia
w mie ście pierw sze go pol skie go
sta łe go ze spo łu te atral ne go. Ten
szczę śli wy dla nas zbieg dat
spra wił, że ma my co świę to wać,
a z po wo du tej ju bi le uszo wej
„kul mi na cji” na sze przy go to wa -
nia by ły dłu gie i pie czo ło wi te. Je -
ste śmy prze cież w „świą ty ni
sztu ki”, w bu dyn ku, któ ry po -
wstał ja ko te atr i ni gdy nie zmie -
nił swo je go prze zna cze nia.

Właśnie. Przed ponad 125

laty wznieśli go z własnych

środków fabrykanci i zwykli

mieszkańcy. Jak dzisiaj

wyglądają relacje sztuki

z biznesem?

To, co po wszech nie na zy wa się
od po wie dzial no ścią biz ne su
za kul tu rę, jest zja wi skiem,
któ re ewo lu uje, bo związ ki
mię dzy ty mi dwo ma świa -
ta mi za wsze były. Mo gę
o tym mó wić na pod sta -
wie róż nych mo ich do ś -
wiad czeń z cza sów, kie dy pro -
wa dzi łem te atry w Lu bli nie czy
War sza wie, a te raz w Biel sku -
-Bia łej. I szcze gól nie tu, w sto li -
cy Pod be ski dzia, mo gę po wie -
dzieć, że sto sun ki te atru z fir ma -

W tym roku Teatr Polski w Bielsku-Białej
obchodzi 125-lecie swego istnienia.
O działalności tej placówki mówi obecny
dyrektor, Witold Mazurkiewicz. 
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le na pod sta wie ta kich iko nicz -
nych tek stów jak „Chło pi”, „Lal -
ka” czy „Zie mia Obie ca na”. Dla -
te go też re ali za cja mu si ca lu
„Sześć wcie leń Ja na Pisz czy ka”,
któ re go pier wo wzo rem był kul -
to wy film An drze ja Mun ka „Ze -
zo wa te szczę ście”, by ła po su -
nię ciem ry zy kow nym i od waż -
nym. Te raz, z per spek ty wy tych
pa ru ty go dni, mo gę spo koj nie
po wie dzieć, że rów nież uda nym.
Nie tyl ko ga la ju bi le uszo wa, lecz
rów nież póź niej sze spek ta kle
po ka zu ją, że za in te re so wa nie
spek ta klem jest ogrom ne. 

mi są co raz lep sze, cze go naj -
lep szym przy kła dem jest współ -
pra ca z Fia tem, obec nie FCA
Po land. 
FCA Po land to nie tyl ko fa bry ka,
któ ra pro du ku je bar dzo do bre
sa mo cho dy i da je pra cę w re -
gio nie, ale tak że fir ma wraż li wa
spo łecz nie, któ ra nie od dzi siaj
wspiera kulturę, a jej związki
z te atrem ma ją bar dzo dłu gą
i za pi sa ną pięk ny mi zgło ska mi
kar tę. Dla mnie są one tym cen -
niej sze, że te re la cje nie są ani
jed no ra zo we, ani oka zyj ne, lecz
sta łe. FCA Po land nie tyl ko od -
po wia da na na sze bie żą ce pro -
po zy cje i po trze by, ale tak że
z chę cią wpi su je się w ca ło -
kształt na szych dzia łań. Jest to
wi docz ne za rów no w te atrze,
w Biel sku -Bia łej, jak i w ca łej
Pol sce – a na wet po za jej gra ni -
ca mi. Spół ka uży czy ła nam m.
in. sa mo cho dy, któ re zo sta ły tak
przy go to wa ne, by in for mo wać
o na szym świę cie, a my uży wa -
li śmy ich za rów no w cza sie
organizacji ju bi le uszu, jak i wy -
jaz dów te atru na kon kur sy i fe -
sti wa le. 
Przy go to wu je my spek ta kle naj -
le piej jak to moż li we, świa do mie
bu du je my re per tu ar i pre stiż te -
go miej sca. Za za szczyt po czy -
tu je my so bie, że tak re no mo wa -
ny part ner jak FCA Po land
wspie ra na szą dzia łal ność. Ta
współ pra ca jest no bi li tu ją ca dla
obu stron.
Na obchody jubileuszu

przygotowano premierowy

spektakl „Sześć wcieleń

Jana Piszczyka”…

Mu si cal to ta ki ga tu nek, któ ry
z sa me go za ło że nia jest ra do -
sny, nie ja ko „świą tecz ny”, dla te -
go do sko na le na da je się na
inaugurację ju bi le uszo we go se -
zo nu. Do re ali za cji te go przed -
się wzię cia za pro si łem Woj cie cha
Ko ściel nia ka – re ży se ra, któ ry
ucho dzi za spe cja li stę nie tyl ko
od te go ga tun ku, ale tak że od
prze no sze nia na de ski te atrów
wiel kiej li te ra tu ry, jak. np mu si ca -

Mu si cal już w fa zie przy go to -
waw czej wy wo łał du że za in te re -
so wa nie w śro do wi sku ar ty -
stycz nym. Na ca sting ak tor ski
zgło si ło się po nad 100 osób
(z któ rych do na sze go ze spo łu
do pro si li śmy trzy), a na ca sting
dla tan ce rzy przy je cha ło pra wie
200 osób, spo śród któ rych wy -
bra li śmy sze ścio ro tan ce rzy. 
Teatr Polski ma wyrobioną

renomę w kraju i zdobywa

liczne nagrody. Jaki jest

przepis na sukces?

Trud no na to py ta nie jed no -
znacz nie od po wie dzieć – nie jest

„Zorba” i „Sześć
wcieleń Jana

Piszczyka”
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to ani pro ste, ani też nie ma jed -
ne go wzor ca. Fak tem jest, że
w ostat nich la tach Te atr Pol ski
w Biel sku -Bia łej zbie ra licz ne lau -
ry. Nie chciał bym ich wy mie niać
ani też wska zy wać, któ re z nich
są naj waż niej sze – wszyst kie są
cen ne, każ dy z nich jest nie po -
wta rzal ny i z każ de go tak sa mo
je ste śmy dum ni. 
Na ten efekt składa się wiele
czyn ni ków. Sa ma fre kwen cja,
któ ra się ga do 75 tys. wi dzów
rocz nie, spra wi ła, że osią ga my
wpły wy sta no wią ce 78% wy so -
ko ści na szej do ta cji. To spra wia,
że je ste śmy pod tym wzglę dem
naj lep szym te atrem na po łu dniu
kra ju, na stęp ny za na mi ma ten
wskaź nik na po zio mie oko ło
50%. Dla nas jest to cen ne nie
ze wzglę du na fi nan se, ale po -
nie waż świad czy to o tym, że wi -
dzo wie „gło su ją na nas no ga mi”.
Zresz tą za in te re so wa nie jest tak
du że, że na nie któ re z na szych
pro po zy cji trze ba re zer wo wać
so bie bi le ty z du żym wy prze dze -
niem. Naj więk szą mo ją ra do ścią
jest to, że wie czo rem wi dzę te atr
peł ny lu dzi spra gnio nych sztu ki. 
Jed nak trze ba pa mię tać, że te -
atr to nie tyl ko fre kwen cja, fi -
nan se i or ga ni za cja, ale przede

wszyst kim sztu ka, a re per tu ar
mu si być for mą dia lo gu z wi -
dza mi. Po sta wi łem na kil ka
spraw dzo nych rze czy. Biel sko -
-Bia ła jest mia stem nie zwy kłym,
z cie ka wy mi ludź mi, z barw ną
i cie ka wą hi sto rią. To miej sce
jest jak ma gnes. Zresz tą sam
się stąd wy wo dzę, tu taj cho dzi -
łem do szko ły i po trzy dzie stu
la tach spę dzo nych w in nych
miej scach wró ci łem i je stem
u sie bie. Z te go po wo du nie -
trud no by ło mi wczuć się
w ocze ki wa nia miesz kań ców.
Dla te go po sta wi łem na re per tu -
ar bar dzo zróż ni co wa ny, ale za -
wsze na wy so kim po zio mie ar -
ty stycz nym. To spra wia, że każ -
dy z na szych wi dzów mo że
w nim od na leźć coś dla sie bie.
Ma my wiel kie ty tu ły tzw. kla sy ki,
ale rów nież się ga my po re per tu -
ar lżej szy jak ko me die i far sy –
za wsze z naj wyż szej pół ki. 
A mó wi się, że tzw. wy so ka

kul tu ra prze ży wa kry zys i że

mło dych trud no za chę cić do

wi zy ty w te atrze…

Nie ob ser wu ję ta kie go zja wi ska.
Pa trząc na twa rze, któ re wi dzę
na spek ta klach, mło dych lu dzi
jest u nas wie lu. Dzi siaj kla sy ka
już ni ko go nie od stra sza, gdyż
spo sób jej gra nia jest nie zwy kle
atrak cyj ny, co do ce nia ją wi dzo -
wie w każ dym wie ku. Pa mię tam,
że gdy przy go to wa li śmy „Bal la -
dy nę”, któ rą zre ali zo wa li śmy wła -
ści wie kla sycz ny mi środ ka mi,
sta ło się coś wspa nia łe go. Jak
się oka za ło – wbrew Gom bro wi -
czo wi – mło dzież nie tyl ko chce
słu chać Sło wac kie go, ale po
spek ta klu zgo to wa ła ak to rom
aplauz na sto ją co. 
Mło dzi bar dzo le żą mi na ser cu,
za rów no ja ko wi dzo wie, jak i ja -
ko twór cy. To dla tych ostat nich
ogło si li śmy kon kurs „Świe ża
krew”, dzię ki któ re mu bę dą mo -
gli za de biu to wać na na szej sce -
nie. Zgło si ło się po nad 30 osób,
je ste śmy w trak cie oce ny ich
pro po zy cji, któ re na pew no bę -
dą ofer tą dla mło dych. 
To wszystko organizujemy dzięki
wspar ciu na szych do bro dzie jów,
w tym oczy wi ście fir my FCA. 
Na co możemy liczyć i czym

zaskoczy nas w najbliższej

przyszłości dyrektor Witold

Mazurkiewicz i jego zespół? 

Ten ju bi le uszo wy se zon ma w mo -
im za mie rze niu łą czyć sza cu nek
do tra dy cji te go te atru i je go hi -
sto rii z pew nym upodo ba niem
do ry zy ka i eks pe ry men tu. Dla -
te go po łą czy łem w tym se zo nie
dość nie kon wen cjo nal nie pew ne
ty tu ły i na zwi ska re ży se rów. Z jed -
nej stro ny po ja wił się Woj tek Ko -
ś ciel niak, któ ry jest uzna nym kla -
sy kiem ga tun ku, a z dru giej, z mło -
de go po ko le nia za pro si łem Wojt-
ka Fa ru gę. Bę dzie my go ścić w te -
atrze Ewe li nę Mar ci niak, któ ra
bę dzie pra co wa ła nad „Lo li tą”,
i Paw ła Szko ta ka, któ ry przy go -
tu je spek takl „Be rek, czy li upiór
w mo he rze”. Jak pan wi dzi – bę -
dzie się dzia ło, a ja mam na dzie-
ję, że wszy scy wi dzo wie bę dą
usa tys fak cjo no wa ni. 
Dzię ku ję za roz mo wę. 

WSPARCIE DLA KULTURY
Współpraca Teatru Polskiego w Bielsku-Białej z firmą
FCA Poland sięga lat 90., kiedy spółka rozpoczynała
swoją działalność pod nazwą Fiat Auto Poland. Od
tamtego czasu przedsiębiorstwo wspiera ważne
inicjatywy kulturalne miast, w których znajdują się
jego fabryki. Przykładem tego jest remont bielskiego
teatru, który miał miejsce w 1995 r. Wówczas dzięki
wsparciu finansowemu ze strony Fiata Auto Poland
stworzono projekt gruntownej modernizacji budynku
teatralnego oraz rozpoczęto prace renowacyjne. 



Francesca Rech

Zdjęcia: Alessandro Lercara
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Muzeum, które

No we mu zeum po świę co ne mar ce Al fa
Romeo cie szy się spo rą po pu lar no ścią.
W cią gu pierw szych dwóch mie się cy od

otwar cia pla ców ki to je dy ne w swo im ro dza ju
miej sce od wie dzi ło po nad 20 ty się cy osób. Miej -
sce, w któ rym moż na po dzi wiać 105 lat hi sto rii,
pa sji i suk ce sów mar ki, od pierw sze go le gen dar -
ne go mo de lu 24 HP z 1910 ro ku po re pre zen tu ją -
cą przy szłość Al fy Romeo naj now szą Giu lię. 
Naj bar dziej zna czą ce eg zem pla rze z hi sto rycz nej
ko lek cji marki pre zen tu ją swe wdzię -
ki w biu row cach daw ne go za kła du
w Are se, otwar te go w 1976 ro ku
i za mknię te go w 2011 ro ku po za -
prze sta niu pro duk cji. To miej sce -
-sym bol hi sto rii fir my, a obec nie Mu -
zeum hi sto rycz ne Al fy sta je się klu -
czo wym ele men tem w glo bal nym

pla nie po now ne go wy lan so wa nia Alfy Romeo. Za
je go mo der ni za cję od po wia da w ca ło ści ar chi tekt
Be ne det to Ca me ra na, a do re ali za cji te go awan -
gar do we go pro jek tu, bę dą ce go jed nym z naj bar -
dziej nie sa mo wi tych mu ze ów sa mo cho do wych,
po trzeb nych by ło 12 mie się cy.
Mar ka wraz z ar chi tek tem wy szli z za ło że nia, że
zwie dza nie mu zeum mu si być przy jem ne, nie mo -
że nu dzić od wie dza ją cych je osób, ani też po zo -
sta wiać żąd nych wie dzy. Zwie dza nie po win no być

ni czym czy ta nie wcią ga ją cej książ -
ki, gdzie stro na po stro nie, po -
miesz cze nie po po miesz cze niu, ro -
śnie cie ka wość, aż do epi lo gu tej
hi sto rii koń czą ce go wi zy tę.
„Na szym ce lem – mó wi Lo ren zo
Ar di zio, ku ra tor mu zeum – by ło za -
pre zen to wa nie zwie dza ją cym in te -

Odwiedzamy „centrum marki”, które
stanowi idealne połączenie przeszłości
z teraźniejszością i przyszłością.
Po wyjątkowym świecie Alfy Romeo
oprowadza nas kurator muzeum,
Lorenzo Ardizio.

Wystawa
opowiada
o wciągającej
historii
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zaskakuje

re su ją cej hi sto rii
mar ki, po przez
stwo rze nie swe -
go ro dza ju emo -
cjo nal ne go „cre s -
cen do”. I cie szą nas
po zy tyw ne opi nie, ja kie
sły szy my od przy by wa ją -
cych tu osób, bo sty mu lu ją nas
one do dal sze go kro cze nia tą dro gą. Aby no wo -
cze sne mu zeum ca ły czas się po do ba ło i przy cią -
ga ło pu blicz ność, nie mo że bo wiem spo czy wać
na lau rach, mu si być sta le od na wia ne i od świe ża -
ne. Dla te go od paź dzier ni ka, przez naj bliż sze kil ka
mie się cy, nasz pro gram uroz ma icą róż ne go ro dza -
ju wy sta wy tym cza so we, któ rym to wa rzy szyć bę -
dą wy da rze nia te ma tycz ne i spo tka nia po świę co -
ne ko lek cjo ner stwu i bran ży mo to ry za cyj nej”. 

24 czerw ca uro czy ste go otwar cia
mu zeum – w gro nie 300 dzien ni ka rzy

przybyłych na debiut Alfy Romeo Giulii
– do ko nał Ser gio Mar chion ne. Od tam -

te go mo men tu pla ców ka dzia ła peł ną pa -
rą, po dob nie jak na bie żą co ak tu ali zo wa na

stro na in ter ne to wa oraz fol de ry re kla mo we.
Pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym klu czo wy ele -

ment sta no wi w Mu zeum Al fy Ro meo czer wo na
kon struk cja, któ ra bie gnie przez ca ły kom pleks.
Ele ment ten to wa rzy szy od wie dza ją cym od par -
kin gu aż do po cząt ku tra sy zwie dza nia obiek tu.
Je go cha rak te ry stycz na dla mar ki czer wień wy raź -
nie wy róż nia się na tle ar chi tek tu ry z lat sie dem -
dzie sią tych i sta no wi praw dzi wy sym bol od no wy;
swe go ro dza ju no wo cze sny znak wkom po no wa -
ny w prze szłość, któ ry łą czy hi sto rycz ne war to ści
z od no wio ny mi am bi cja mi „od bu do wy” mar ki.
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Tra sa zwie dza nia mu zeum pro wa dzi przez sześć
pół pię ter, a ca łą ko lek cję po dzie lo no na trzy czę ści,
któ re we dług ha seł do sko na le od zwier cie dla ją isto -
tę mar ki. Pierw sze z nich to „Oś cza su”, co ma
odtwarzać ciągłość produkcji: kolekcja zajmuje ca -
łe pierw sze pię tro i obej mu je 19 naj bar dziej re pre -
zen ta cyj nych sa mo cho dów mar ki Al fa Ro meo, pre -
zen ta cji któ rych to wa rzy szy mul ti me dial ny pa nel in -
for ma cyj ny. Dru gie mu ma kro ob sza ro wi nada no
nazwę „Piękno”, a zajmuje on parter i obejmuje
róż ne ob sza ry te ma tycz ne. „W tym ob sza rze – ob -
ja śnia Lo ren zo Ar di zio – uzy ska my in for ma cje nie
tyl ko o de si gnie, ale tak że o kon cep cji wło skie go
pięk na. Zo ba czy my za tem ce chy cha rak te ry stycz -
ne dy na micz nych i płyn nych li nii wiel kich pro jek tan -
tów: po cząw szy od „Mi strzów sty lu” re pre zen to wa -
nych przez dzie wię ciu wiel kich przed sta wi cie li de -
si gnu z każ dej epo ki, po „Szko łę wło ską”, któ ra
w mu zeum re pre zen to wa na jest przez sa mo cho dy
z lat 30. i 40. pro du ko wa ne przez fir mę nad wo zio -
wą To uring pod mar ką Su per leg ge ra. Tu taj praw -
dzi wą kró lo wą jest nie osią gal na Al fa 8C 2900B,
iko na wło skie go sty lu wszech cza sów, sa mo chód
ma rzeń wszyst kich pa sjo na tów Al fy”. Po dru giej
wojnie światowej Alfa Romeo z małego atelier stała
się fabryką i rozpoczęła wielkoseryjną produkcję.
Sa mo cho dy tej mar ki zy ska ły mia no bo ha te rów
swo jej epo ki i szyb ko sta ły się obiek tem pra gnień
Wło chów: tak po wstał fe no men mo de li Giu lia

i Giulietta, które towarzyszyły rozwojowi gospodarki
i by ły wy ra zem gu stów miesz kań ców Ita lii w la tach
50. i 60. ubie głe go wie ku”.
Trze cia sek cja mu zeum, na zwa na „Pręd kość”, zaj -
mu je ca ły po ziom „-1”. Tu taj głów ną ro lę od gry wa
pa sja, a oso by od wie dza ją ce to pię tro wkra cza ją
w ma gicz ny świat to rów wy ści go wych i wy ści gów
sa mo cho do wych. Świa tła są przy ciem nia ne, włą -
cza ne są tak że sil ni ki sa mo cho dów wy ści go wych.
Wśród nich le gen dar ne mo de le bio rą ce udział
w wy ści gach od by wa ją cych się mię dzy I i II woj ną,
a tak że mo del de biu tu ją cy w For mu le 1 czy „Pro -
jekt 33”. „Na stęp nie wcho dzi się do sa li zwy cięstw
– kon ty nu uje ku ra tor mu zeum. – W tym ob sza rze
chcie li śmy – po przez zdję cia, dźwię ki i fil my – opo -
wie dzieć he ro icz ne wy da rze nia, któ re za pi sa ły się
w hi sto rii mo to ry za cji. Mam na my śli dzie sięć zwy -
cięstw, a o każ dym z nich przy po mi na ja kiś przed -
miot: pu char, ele ment sa mo cho du lub ta bli ca re je -
stra cyj na, czy li – ogól nie rzecz bio rąc – rze czy
god ne za pa mię ta nia, dzię ki któ rym ży wa jest pa -
mięć o waż nych hi sto rycz nych wy da rze niach”. 
Po dróż po świe cie le gen dar nej mar ki ma nie ocze -
ki wa ny fi nał, bo wiem ostat nim eta pem zwie dza nia
są tak zwa ne „bol le emo zio na li” (kap su ły emo cjo -
nal nych do świad czeń), ob szar po świę co ny wir tu al -
nym jaz dom prób nym sa mo cho dem Al fa Romeo,
gdzie za rów no dzie ci, jak i oso by do ro słe sie dząc
na in te rak tyw nym fo te lu mo gą obej rzeć fil my 4D
i po czuć się jak za kie row ni cą fan ta stycz nych Alf
Ro meo obec nie pro du ko wa nych jak i tych z daw -
nych lat. „Aby mu zeum by ło awan gar do we, mu si
dbać tak że o aspek ty bar dziej spek ta ku lar ne –
pod su mo wu je Lo ren zo Ar di zio. – Ki no 4D to naj -
lep szy spo sób na że gna nie zwie dza ją cych na szą
pla ców kę: wcze śniej by ły eta py ra cjo nal no ści, kon -
tem pla cji i pa sji, a tu taj moż na po czuć praw dzi wą
ad re na li nę w wir tu al nej rze czy wi sto ści 360°”. 

Powyżej jedno
z pomieszczeń

obszaru
„Prędkość”,

z samochodami
Formuły 1, 

a po prawej
„emocjonujące

kapsuły”,
w których

można
w wirtualny

sposób
doświadczyć

jazdy Alfą
Romeo. 

Na poprzedniej
stronie pierwsze

egzemplarze
samochodów

marki

MUZEUM: GDZIE, JAK, KIEDY
Muzeum jest otwarte codziennie, z wyjątkiem wtorków, od godz. 10.00
do 18.00, w czwartek do godziny 22.00 (www.museoalfaromeo.com).
Bilety w cenie 12 euro, 8 ze zniżką. Wszystkim pracownikom FCA i CNH
Industrial, którzy pokażą swoją przepustkę, przysługuje bilet zniżkowy. 
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
uczestnicy

wyprawy

Kilkaset lat temu rządził tu Vlad Dracula.
Legendy o krwawym władcy nie
przestraszyło się czterech przyjaciół.

Śniadanie w chmurachŚniadanie w chmurach

Gó ry Fo ga ra skie za chwy -
ci ły pra cow ni ków biel -
skich za kła dów FCA Po -

wer tra in Tech no lo gies. Tym ra -
zem ce lem ich wy pra wy sta ła
się Ru mu nia. Do wy jaz du w dzi -
kie te re ny Tran syl wa nii za chę cił
swo ich trzech ko le gów Pa weł
Zio bro z Co mau, któ ry kil ka lat
te mu od wie dził już ten re jon Eu -
ro py. Wraz z Mar ci nem Sie miń -

skim, Da riu szem Hel le rem i Se -
ba stia nem Wo ło szy nem po sta -
no wi li prze je chać dwie nie zwy -
kłe dro gi – Tra sę Trans fo ga ra ską
oraz Trans al pi nę. W trzy dnio -
wym wy jeź dzie to wa rzy szył im
Je ep Re ne ga te 2.0 Mul ti jet
z na pę dem 4x4, któ ry bez tru du
po ko nał gór skie prze łę cze,
pętle, za krę ty, a tak że rwą ce
stru my ki. 
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PA MIĄT KA PO 
DYK TA TO RZE
Po dróż do Tran syl wa nii na uczy -
ła czwór kę mi ło śni ków po dró ży
jed ne go – Ru mu nia to kraj, któ -
ry za sko czy na wet do świad czo -
nych kie row ców. GPS czę sto
by wa tu bez u ży tecz ny. „Ob jaz dy
pro wa dzo ne są przez szcze re
po la. Po obu stro nach psze ni ca,
a środ kiem ja dą ti ry. Usta wio no
wpraw dzie znak in for mu ją cy
o tym, że to wy zna czo ny dla sa -
mo cho dów skrót, ale wy da wa ło
nam się, że to ja kiś ka wał. Aby
do stać się na au to stra dę prze je -
cha li śmy do dat ko wo 15 km.
Po tem oka za ło się, że mo gli śmy
tak sa mo jak ti ry – po ko nać 400
me trów przez po le psze ni cy i już
wje chać na au to stra dę” – śmie -
je się Se ba stian Wołoszyn. 
Tra sa Trans fo ga ra ska łą czy ze
so bą mia sta Sy bin  i Pi te sti. Dro -
ga jak pi skorz wi je się mię dzy
szczy ta mi gór, w naj wyż szym
punk cie osią ga jąc wy so kość
2036 me trów n. p. m. O bu do -
wie tej tra sy, któ ra prze ci na łań -
cuch gór ski nie mal w po ło wie
jego dłu go ści i li czy 150 ki lo me -
trów, za de cy do wał ko mu ni -
stycz ny przy wód ca Ni co lae
Ceauşescu. „Do dziś na po bo -

czach wi dać znisz czo ne, be to -
no we słu py, usta wio ne za cza -
sów dyk ta to ra. Wid nie je na nich
na pis „67 C Ob rus sia”. Tak dro -
ga na zy wa ła się za cza sów Ce -
au se scu, któ ry ka zał zbu do wać
ją żoł nie rzom w czte ry la ta”-
opo wia da Pa weł Ziobro. Aby
zre ali zo wać tę in we sty cję zu ży -
to 6 mln ton dy na mi tu. W trak cie
prac zgi nę ło kil ku dzie się ciu żoł -
nie rzy, któ rzy bu do wa li dro gę. 
Do dat ko we go dresz czy ku emo -
cji do da ją kie row com ska ły, któ -
re w każ dej chwi li mo gą sto czyć
się z gó ry na sa mo chód. Na
szczę ście te go ty pu „atrak cje”
omi nę ły na szych po dróż ni ków. 

BAJ KO WA 
PRZY RO DA 
Pę tle, za krę ty, kil ka wia duk tów,
a tak że ki lo me tro wy tu nel, naj -
dłuż szy w Ru mu nii. Kie dy kie -
row cy wjeż dża ją do środ ka, od -
no szą wra że nie, że zna leź li się
w cen trum woj sko wej in sta la cji.
W tu ne lu nie ma ani jed nej lam -
py. „Wra że nie jest nie sa mo wi te.
Jak by wjeż dża ło się w ko smicz -
ną czar ną dziu rę” – pod kre śla
Mar cin Siemiński. 
Ko lej nych, moc nych wra żeń do -
star cza sa ma przy ro da. In ten -
syw na zie leń traw, za pach ziół,
a tak że po lo dow co we je zio ra.

Na poprzedniej
stronie:

Transfogarasan.
Powyżej: 

Transalpina. 
Obok:

śnia da nie
w chmu rach
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Moż na na wła sne oczy zo ba -
czyć jak ludzie mieszkają i żyją
w tej dzi kiej kra inie. Obok luk su -
so wych wil li, sto ją drew nia ne do -
my, pa mię ta ją ce po cząt ki ubie -
głe go wie ku. „Na zbo czach pa są
się licz ne sta da owiec. Kie dy
prze cho dzą z jed ne go zbo cza
na ko lej ne, wy glą da ją jak dłu gi,
bia ły wąż. Kie row cy mu szą
uzbro ić się w cier pli wość i cze -
kać na wet pół go dzi ny, nim sta -
do przej dzie przez dro gę. To
oka zja, aby choć na mi gi po roz -
ma wiać z miej sco wy mi pa ste -
rza mi, któ rzy do tu ry stów są bar -
dzo przy jaź nie na sta wie ni” –
pod kre śla Pa weł Ziobro. Przy -
zna je, że część rdzen nych
miesz kań ców, któ rych spo tka li
pod czas wy pra wy uwa ża ła, iż
po dróż ni cy z Pol ski to... Ru mu -
nii. „Na re je stra cji mie li śmy SB,
a tam tak że obo wią zu je Sb. Ty le,
że w Ru mu nii ten skrót po cho dzi
od na zwy mia sta Si biu, a u nas
od Biel ska -Bia łej” – dodaje. 
Gó ry Fo ga ra skie to ide al ne miej -
sce na bi wak. Wie lu tu ry stów
przy jeż dża tu wła śnie po to, aby
od po cząć na ło nie dzi kiej przy -
ro dy. Nie od stra sza ją ich na wet
ta blicz ki ostrze ga ją ce przed
niedź wie dzia mi. „My tak że roz bi -

li śmy na mio ty w oko li cach
szczy tu, w po bli żu je zio ra Bâlea
Lac na wys. 2034 m n. p. m.
gdzie na za jutrz zje dli śmy śnia -
da nie w chmu rach. Cho ciaż wy -
pra wa by ła w środ ku la ta, to
tem pe ra tu ra na tej wy so ko ści
w no cy spa dła do kil ku stop ni
po wy żej ze ra. Po ra nek przy wi tał
nas nie sa mo wi tym wi do kiem.
Na zdjęciach widać jak obłoki
prze cho dzą mię dzy na mi. To by -
ło nie spo ty ka ne do świad cze -
nie” – pod kre śla Da rek Heller. 
Do dat ko wym wy zwa niem oka -
za ło się sa mo przy go to wa nie
śnia da nia. Po dróż ni cy mie li ku -
chen kę tu ry stycz ną, pa tel nię
i jaj ka, ale za po mnie li o szpa tuł -
ce do po mie sza nia ja jecz ni cy.
„W schro ni sku zna leź li śmy
drew no przy go to wa ne na opał,
z któ re go spraw nie wy stru ga li -
śmy wła sną, tran syl wań ską
szpa tuł kę, któ ra słu ży nam do
dziś, ja ko jed na z pa mią tek tej
nie co dzien nej wy pra wy” – opo -
wia da Mar cin Siemiński. 

SIO STRA 
TRANSFOGARASAN
Wy pra wa do Ru mu nii trwa ła trzy
dni. Pierw sze go dnia po ko na li
Transfogarasan i za li czy li noc leg
obok je zio ra Bâlea Lac. Ko -
lej ny dzień to „śnia da nie
w chmu rach” i prze pra wa
na Trans al pi nę, na zy -
wa ną star szą sio strą
Tra sy Trans fo ga ra -
skiej. Jak pod kre -
śla ją uczest ni cy

wy pra wy Trans al pi na, choć star -
sza, wy glą da znacz nie le piej, niż
Tra sa Trans fo gar ska.
Trans al pi na ma 200 km dłu go -
ści, łą czy Ho rez z Se be sem
i bie gnie na wy so ko ści 2100 me -
trów n.p.m. „Po pro wa dzo na jest
przez naj wyż sze par tie gór i ob -
da ro wu je po dróż ni ków pięk ny mi
wi do ka mi. Pod tym wzglę dem
momentami przewyższa uroki
Transfogarasan” – przekonuje
Da rek Heller. Na Trans al pi nie kil -
ka lat te mu po ło żo no no wy as -
falt. Komfort jazdy jest o wiele
więk szy, niż na wbi tej mię dzy
ostre gór skie kra wę dzie i prze -
pa ście Tra sie Trans fo gar skiej,
gdzie są nie re mon to wa ne od cin -
ki od lat 70. ubie głe go wie ku. 
Uczest ni cy wy pra wy prze ko nu ją,
że nie by ło to ich ostat nie spo -
tka nie z Ru mu nią. W przy szło ści
chcie li by od wie dzić za mek Vla da
III Te pe sa, XV -wiecz ne go wład cy
Wo łosz czy zny, który stał się pier -
wo wzo rem Dra cu li. Do dziś miej -
sca zwią za ne z wład cą sły ną cym
z wy jąt ko we go okru cień stwa
wo bec swo ich prze ciw ni ków,
bu dzą gro zę i ogrom ne za in te re -
so wa nie. 

Góry Fogaraskie
to idealne
miejsce na
biwak
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Powrótw rodzinne stronyPowrótw rodzinne strony

W dniach 9-11 października bielski rynek 
był miejscem spotkania miłośników Fiata 126p.
Przyjechali swoimi Maluchami z różnych stron
Polski, aby wspólnie spędzić czas. 
Jakub Wężyk

zdjęcia: J. Wężyk, Maluch Cafe



Są ta kie dni w ro ku, kie dy
uśmiech na twa rzach lu -
dzi po ja wia się czę ściej

niż za zwy czaj. Wów czas
wszyst ko jest in ne – czas pły nie
wol niej, a rze czy wi stość na bie ra
przy jem nych barw. Tak by ło
w dru gi week end paź dzier ni ka
pod czas Zlo tu Mi ło śni ków Fia -
ta 126p, gdy do Biel ska -Bia łej,
gdzie nie gdyś mię dzy in ny mi
pro du ko wa ny był ten mo del,
przy by ło od wie dzić „ro dzin ne
stro ny” kil ka dzie siąt tych ma -
łych, sym pa tycz nych sa mo cho -
dów. Or ga ni za to rem im pre zy
by ła ka wiar nia Ma luch Ca fe, któ -
ra już w piąt ko we po po łu dnie
wi ta ła w swo ich wnę trzach
pierw szych uczest ni ków zlo tu.
At mos fe rę spo tka nia uroz ma ici -
ło spo tka nie ze zna nym po dróż -
ni kiem Ro ber tem Do mi nia kiem
i je go opo wie ści o wy pra wie
Ma lu chem na przy lą dek Nord -
kapp. 

WY JĄT KO WA 
AT MOS FE RA
W so bo tę od sa me go ra na do
gru py do łą cza li ko lej ni uczest ni -
cy im pre zy, któ rzy przy je cha li
Ma lu cha mi na biel ski ry nek
z róż nych czę ści Pol ski. Każ dy
z po sia da czy Fia ta 126p mógł
w kil ku sło wach po chwa lić się
swo im eg zem pla rzem pod czas
pre zen ta cji aut, pro wa dzo nej
przez Grze go rza Mik sę – zna ne -
go biel skie go kie row cę raj do we -
go. Wie lu wła ści cie li opo wia da ło
o swo ich wer sjach Ma lu chów,
o tym jak we szli w po sia da nie
aut oraz o do świad cze niach
z jaz dy. Z wie lo ma sa mo cho da -
mi wią za ły się też cie ka we hi sto -
rie. Jed ną z nich opo wie dział
Fran ci szek Ku kio ła. Bielsz cza nin
swo im Fia tem 126p ca brio Lu -
xus z 1980 ro ku od był po dróż
po Eu ro pie, po ko nu jąc po nad
20 ty się cy ki lo me trów w za led -
wie 4 mie sią ce. 
Na stęp nie uczest ni ków po dzie -
lo no na dwie gru py – cześć wy -
ru szy ła ka wal ka dą aut pod Dę -

bo wiec, gdzie przy go to wa no dla
nich róż ne go ro dza ju pró by
spraw no ścio we i szyb ko ścio we.
Pozostałe osoby, które nie brały
udzia łu w zma ga niach, mo gły
z prze wod ni kiem zwie dzić Mu -
zeum Fia ta 126p oraz naj cie -
kaw sze za kąt ki mia sta.
Zwień cze niem te go peł ne go
wra żeń dnia by ły gry i kon kur sy
z na gro da mi oraz prze bie ra na
im pre za ta necz na w kli ma cie
epo ki PRL -u. Stro je bie siad ni -
ków, a tak że od po wied nio do -

W zlocie
uczestniczyły
Maluchy
z bogatymi
historiami

Po lewej: 
Franciszek
Kukioła
w swoim 
Fiacie 126p
cabrio Luxus
U dołu: 
Grzegorz Miksa
prowadzący
prezentację
samochodów
uczestniczących
w zlocie
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bra na mu zy ka po zwo li ły prze -
nieść się w cza sy, w któ rych
Fiat 126p kró lo wał na pol skich
dro gach, bę dąc jed no cze śnie
obiek tem po żą da nia i marzeń
wie lu r o dzin. 
Dzi siaj, po po nad 40 la tach od
chwi li, w któ rej pierw sze eg zem -
pla rze zje cha ły z li nii pro duk cyj -
nych, sa mo chód ten wciąż
wzbu dza po zy tyw ne emo cje.
Tak du ża licz ba zgro ma dzo nych
Fia tów 126p w róż nych wer -
sjach i mo dy fi ka cjach świad czy
o nie po wta rzal no ści te go mo de -
lu. Po la tach wie lu od kry wa ją na
no wo, da jąc po czci we mu Ma lu -
cho wi dru gie ży cie. 

Na bielskim rynku
pojawiły się także

egzemplarze 
z początku

produkcji
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KA WA W MA LU CHU
W Biel sku -Bia łej uda ło się
stwo rzyć miej sce bę dą ce jed -
no cze śnie do brą ka wiar nią
i praw dzi wym mu zeum ma łe -
go Fia ta. Pi jąc tam aro ma tycz -
ną ka wę moż na po dzi wiać
uni ka to we eks po na ty zwią -
za ne z mo de lem sa mo cho du,
któ ry zmo to ry zo wał spo łe -
czeń stwo pol skie. Ten wy jąt ko -
wy wy strój lo ka lu bu du je nie po -
wta rzal ny kli mat, któ ry nie tyl ko
oży wia ten mo del, ale tak że
ocie pla je go wi ze ru nek. W Ma -
luch Ca fe uwy dat nio ny jest bo -
wiem każ dy de tal mo de lu.
W ka wiar ni ist nie je na przy kład
moż li wość spo czę cia na tyl nej
ka na pie po cho dzą cej z Ma lu cha,
czy też przy sto li ku, któ re go
szkla ny blat osa dzo no na do brze
zna nym dwu cy li dro wym sil ni ku.
In ne sie dzi ska tak że swo im
kształ tem, jak i spo so bem wy -
koń cze nia na wią zu ją do fo te li
z Fia ta 126p. Uwa gę przy ku wa ją
tak że po rę cze przy scho dach

wio dą cych do piw nic lo ka lu. Są
one zro bio ne z chro mo wa nych
zde rza ków po cho dzą cych z Ma -
lu cha. Na ścia nach po wie szo no
frag men ty ka ro se rii, spod któ -
rych wy do by wa się świa tło o cie -
płej bar wie. Moż na tu tak że po -
dzi wiać du żą licz bę pla ka tów re -
kla mu ją cych mo del. Po cho dzą
one z cza sów, w któ rych
Fiat 126p zjeż dżał z li nii pro duk -
cyj nych. W posiadaniu kawiarni
znajduje się rów nież spo ra ko -
lek cja pa mią tek zwią za nych
z ma łym Fia tem. Na le żą do nich
mię dzy in ny mi zdję cia z bu do wy
za kła du oraz istot nych mo men -
tów z je go hi sto rii. Nie zwy kle
cha rak te ry stycz nym ele men tem
tych zbio rów są ga dże ty ta kie,
jak: bre locz ki, po piel nicz ki czy
ga lan te ria skó rza na – wszyst kie
opa trzo ne lo go FSM. Znaj du ją
się tam po nad to cen ne do ku -
men ty hi sto rycz ne oraz ga ze ty
z róż nych stron świa ta pi szą ce
o tym mo de lu. 

Po lewej:
wnętrze
kawiarni 
Maluch Cafe
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
I. Kaźmierczak

Memoriał
Enrico Pavoniego

Zma ga nia dru żyn z ogrom -
nym za in te re so wa niem
ob ser wo wa ła Alek san dra

Pa vo ni (zdjęcie poniżej) – cór ka
En ri co Pa vo nie go, zmar łe go kil -
ka lat te mu pre ze sa Fiat Pol ska
i re pre zen tu ją ce go Gru pę Fiat
(obec nie FCA) w Pol -
sce. „Ten me mo riał to
ide al ny spo sób, aby
uczcić pa mięć ta ty.
Tu taj łą czą się
wszyst kie bli skie mu
ele men ty: koncern,
pił ka noż na oraz dzia -
łal ność cha ry ta tyw na”
– po wie dzia ła.  

TWAR DA GRA
Me mo riał En ri co Pa vo nie go od -
był się już po raz trze ci. O zwy -
cię ski pu char wal czy ło dzie sięć
dru żyn, o dwie wię cej niż rok
temu. Eli mi na cje ro ze gra no
w Pszczy nie oraz Go czał ko wi -

cach. Na par kie cie po -
dzi wiać moż na by ło za -
wod ni ków: FCA Po land
z Ty chów, FCA Po wer -
tra in Po land z Biel ska -
-Bia łej, Ma gne ti Ma rel li
Po land z So snow -
ca,  Ma gne ti Ma rel li Su -
spen sion Sys tems
z Biel ska -Bia łej, CNH

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA

1. Brembo Poland
2. FCA Poland I
3. Magneti Marelli Poland
4. FCA Poland II
5. Magneti Marelli

Suspension Systems
6. FCA Powertrain Poland
7. CNH Industrial Polska
8. Delfo Polska
9. Teksid Iron Poland  

10. Plastic Components 
Fuel Systems Poland

Zespół Brembo Poland po raz drugi z rzędu
wygrał w piłkarskim Memoriale Enrico
Pavoniego. Dzięki zmaganiom drużyn na cel
charytatywny zebrano ponad 37 tys. zł.
To jest największy sukces zawodów.

U góry:
Bogusław

Cieślar,
Aleksandra

Pavoni
i dyrektor

personalny FCA
Poland Andrzej

Piętka razem
z finalistami
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In du strial Pol ska z Płoc ka, Tek sid
Iron Po land ze Sko czo wa, Pla -
stic Com po nents Fu el Sys tems
Po land z So s nowca, Brem bo
Po land z Czę sto cho wy  oraz
Delfo Pol ska z Ty chów.
Dru ży ny po dzie lo no na dwie
gru py, w któ rych ry wa li zo wał
każ dy z każ dym. Po dwie naj -
lep sze awan so wa ły do pół fi na łu.
W pierw szym zmie rzy ło się FCA
Po land I z FCA Po land II.  W tym
star ciu lep sza by ła pierw sza
z dru żyn, wy gry wa jąc 3:0.
W dru gim pół fi na le te am Ma -
gne ti Ma rel li Po land zmie rzył się
z Brem bo Po land. Lep si by li
czę sto cho wia nie, któ rzy wy gra li
z so sno wi cza na mi 6:3.

SPOR TO WE 
EMO CJE
W fi na le za gra ły dru ży ny Brem -
bo Po land i FCA Po land I.  Za -
wod ni cy z Czę sto cho wy wal czy li
na par kie cie z lwią za wzię to ścią,
skutecznie uniemożliwiając ataki
dru ży nie z Ty chów.  Po 25 mi nu -
tach peł ne go emo cji me czu
Brem bo zwy cię ży ło 3:0.  Pu char
z rąk Alek san dry Pa vo ni ode brał
Ce za ry Ma zur kie wicz, ka pi tan
dru ży ny.  „W eli mi na cjach prze -
gra li śmy z tą dru ży ną 2:0. W fi -
na le da li śmy jed nak z sie bie
wszyst ko i wy wal czy li śmy zwy -
cię stwo” – mó wił.

An drzej Droż dże wicz z FCA Po -
land I przy znał, że w wal ce
o pierw sze miej sce za bra kło im
szczę ścia. „Dwie pił ki, któ re w fi -
na ło wym me czu nie po win ny
wpaść do na szej bram ki, nie ste -
ty wpadły. Drużyny prezentowały
bar dzo wy rów na ny po ziom. Naj -
waż niej sze, że świet nie się ba wi -
li śmy i nikt nie od niósł po waż nej
kon tu zji” – po wie dział.  
W me czu o trze cie miej sce Ma -
gne ti Ma rel li Po land po ko na ło
FCA Po land II 2:0. „Lep szy wy -
gry wa. Ta ki jest sport. Rok te mu
za ję li śmy dru gie miej sce, wciąż
więc je ste śmy w czo łów ce” –
pod kre ślił Grze gorz Ko wal ski
z Ma gne ti Ma rel li Po land. 
Czwar te miej sce przy pa dło za -
wod ni kom re pre zen tu ją cym
FCA Po land II. „Je ste śmy mło -
dym ze spo łem i do pie ro pró bu -
je my się zgrać. Za rok po sta ra -
my się zwy cię żyć” – obie cał 
Je rzy Ma cu lak, za wod nik tej
dru ży ny.
Bo gu sław Cie ślar, rzecz nik pra -
so wy FCA Po land pod kre ślił, że
bra mek, któ re pa dły w tur nie ju
nie po wsty dzi li by się Ro bert Le -
wan dow ski i Lio nel Mes si. „Na
par kie cie kró lo wa ły rywalizacja
i pa sja. Ko le dzy z dru żyn już
uma wia li się na ko lej ne spo tka -
nie za rok. Dwu krot ne zdo by cie
przez Brem bo pierw sze go miej -
sca świad czy o pew nej do mi na -
cji, ale sport ma swo je pra wa –
zwy cię ża ją naj lep si” – pod kre ślił.

SZCZO DRY GEST
En ri co Pa vo ni sta rał się
wspie rać in sty tu cje nio są ce
po moc naj bar dziej po trze -
bu ją cym. Czę sto po ma -
gał oso bom w trud -
nej sy tu acji ży cio wej,
któ re zwra ca ły się
do nie go o wspar -
cie. Dla te go od
pierw szej edy cji
me mo riał je go imie -
nia ma cha ry ta tyw -

ny cel. Pie nią dze, któ re ze bra no
pod czas tur nie ju, tra fią do
ośrod ków, któ re nio są po moc
cho rym i po zba wio nym opie ki
ro dzi ciel skiej dzie ciom. „Je stem
ogrom nie wzru szo na wi dząc, że
pa mięć o mo im ta cie i je go cha -
ry ta tyw nej dzia łal no ści wciąż jest
ży wa” – po wie dzia ła na za koń -
cze nie tur nie ju do za wod ni ków
Alek san dra Pa vo ni. 

ENRICO  
PAVONI 
(1950-2012)

Urodził się w Rzymie. Karierę zawodową
związał z Fiatem (obecnie FCA), w którym
zaczął pracę jako 19-latek. Następnie przez
wiele lat w Polsce reprezentował koncern.
W 1992 roku był członkiem zespołu
negocjującego prywatyzację bielskiego FSM-u.
W wyniku prywatyzacji powstały Fiat Auto
Poland, Magneti Marelli i Teksid Poland. 
W 1995 roku został prezesem spółki Fiat
Polska, a w 2002 roku Fiata Auto Poland.
Odszedł nagle 21 października 2012 roku.

Piłka nożna była ulubionym sportem Enrico
Pavoniego. Urodzony w Rzymie, jako młody
chłopak miał kartę klubową AS Roma.
Po przeprowadzce do Turynu kibicował także
miejscowemu Juventusowi, który związany
jest z koncernem FCA. 
„Komu kibicował podczas bezpośrednich meczów
Romy i Starej Damy pozostanie jego tajemnicą”
– powiedział Bogusław Cieślar.
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SERIA 3

5OO / 5OOC

Fiat

Kod modelu 

SERIA 0
z wymaganymi RABATopcjami/pakietami

1.2 EASY + PACK
319.128.0+984 17,0%

1.2 LOUNGE
319.138.0

17,0% 

NOWA PANDA

WARUNKI OFERTY:

KAŻDY PRACOWNIK GRUPY FCA BĄDŹ JEGO KREWNY W PIERWSZYM STOPNIU POKREWIEŃSTWA (BRAT, SIOSTRA, OJCIEC, MATKA, SYN, CÓRKA, MĄŻ, ŻONA) MOŻE ZAKUPIĆ JEDEN

SAMOCHÓD OBJĘTY OFERTĄ. TYLKO POJAZDY ZE STOCKU FCA POLAND. DOSTĘPNOŚĆ SAMOCHODÓW NALEŻY UZGODNIĆ ZE SPRZEDAWCAMI CENTRUM SPRZEDAŻY:

SZCZEPAN ŻYŁA – TEL. 33/813-44-37,      MARCIN LUDWICZAK – TEL. 33/813-44-21,     MAREK CIEŚLAK –  TEL. 33/813- 44- 69,     RAFAŁ SIUDA – TEL. 33/813- 44-66

PROMOCJA TRWA DO 24 GRUDNIA 2015

OFERTA SPECJALNAdla pracowników Grupy FCA

Kod modelu 

SERIA 0
z wymaganymi RABATopcjami/pakietami

1.6 E-TORQ 16v 4X2 POP STAR
334.330.0

18,0%
1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 POP STAR 334.332.0

20,0%
1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 DDCT POP STAR 334.331.0

20,0%
1.6 MULTIJET II 16v 4X2 POP STAR 334.334.0

20,0%
1.6 E-TORQ 16v 4X2 LOUNGE

334.530 0
1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 LOUNGE1

5OOX

NEWSY
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Pracownicy polskich spólek FCA oraz
najbliżsi członkowie ich rodzin mają
możliwość nabycia jednego samochodu 
na pół roku w ramach specjalnej oferty
rabatowej. Obejmuje ona pojazdy ze stocku
FCA Poland i przewiduje upusty znacznie
większe od regularnych. Sięgają one
nawet 28%, jak np. w przypadku Fiata 500L
Trekking z silnikiem 1.4 16v T-Jet. 
Akcja obowiązuje do 24 grudnia 2015 roku.
Szczegółowe informacje na jej temat
dostępne są w intranecie oraz w Centrum
Sprzedaży FCA Poland w Bielsku-Białej 
przy ulicy Katowickiej 24. 

SPECJALNA OFERTA 
DLA PRACOWNIKÓW

LADY GAGA KUPUJE
NA AUKCJI FIATA 500 CABRIO
Na imprezie dobroczynnej, która odbyła się 29 października w Los
Angeles, gwiazda muzyki pop nabyła za 100 000 dolarów specjalną
wersję Fiata 500 Cabrio, którego podarowała swojemu ojcu.
Samochód ten zostanie stuningowany przez firmę Garage Italia
Customs, której właścicielem jest Lapo Elkann. Inicjatywa ta,
zorganizowana na rzecz walczącej z AIDS fundacji amfAR, jest

kontynuacją takiej samej imprezy, która odbyła
się 26 września w Mediolanie (zdj. obok).
Sprzedano wówczas dwa Fiaty 500C:

urokowi jednego z nich uległ Renzo Rosso,
założyciel marki Diesel, a drugi

kabriolet został nabyty przez
Davida Wertheimera,

francuskiego
przedsiębiorcę. 
W sumie zapłacili oni za

nie 250 000 euro. Lapo
i Lady Gaga są od dawna

przyjaciółmi, dlatego w najbliższych tygodniach spotkają się
w Kalifornii, by wspólnie omówić elementy personalizacji
samochodu i stworzyć wyjątkowy egzemplarz modelu 500C.

Drugi raz z rzędu, marka Fiat Professional zdobyła prestiżowe
wyróżnienie „Van Fleet Manufacturer of the Year”, przyznane
w ramach ósmej edycji corocznego konkursu „Commercial Fleet
Awards”. Ta licząca się nagroda w branży lekkich samochodów
dostawczych przyznawana jest przez jury składające się
z członków zespołu redakcyjnego Fleet News/Commercial Fleet
oraz międzynarodowych, niezależnych ekspertów.
Podczas uroczystej gali, która odbyła się w międzynarodowym
centrum Telford, marka Fiat Professional została ogłoszona
również „Green Fleet Manufacturer of the Year”, natomiast model
Fiat Fiorino otrzymał po raz czwarty tytuł „City Van of the Year”.
Nagroda „Small Van of the
Year” przypadła Doblò
Cargo, a model Ducato
został wyróżniony
w kategorii „Large
Panel Van of the
Year”.

FIAT PROFESSIONAL 
NAGRODZONY



200 LAT 
POLSKIEJ MOTORYZACJI
W dniach 25-27 września 2015 roku w Cieszynie miał
miejsce I Międzynarodowy Kongres Automobilowy. Impreza została
zorganizowana w związku z 200-leciem polskiej motoryzacji. Temat
przewodni spotkania dotyczył postaci Józefa Bożka – polskiego
konstruktora-wynalazcy pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego.
Skonstruowany przez niego w 1815 roku pojazd z silnikiem parowym
uznawany jest za pierwszy polski samochód. Na cieszyńskim rynku
została wystawiona jego replika. Wraz z nią zaprezentowano wiele innych
ciekawych aut polskiej produkcji. Znalazły się wśród nich zarówno
modele wielkoseryjne, jak i prototypy. Obejrzeć tam można było m. in.:
Mikrusa MR-300, FSM Beskid, Syrenę 105, Polskiego Fiata 508 Sport
Balilla czy FSO Poloneza Analog. Na Kongres zaproszono znane
i zasłużone osoby ze świata motoryzacji: Longina Bielaka, Sobiesława
Zasadę, Roberta Muchę, Andrzeja Franciszka Aromińskiego, Andrzeja
Jaroszewicza oraz Błażeja Krupę. Poza samochodami zabytkowymi oraz
polskimi prototypami na cieszyńskim rynku zaprezentowane zostały
nowe pojazdy należące do Grupy FCA, takie, jak: Fiat 500, Fiat 500X,
Fiat 500L, Alfa Romeo Giulietta, czy Lancia Ypsilon.  

JEEP PARTNEREM 
W BIEGACH GÓRSKICH
ŁEMKOWYNA 
4 trasy, 4 biura zawodów, 150 kilometrów szlaków przez
błotnisty Beskid Niski, 1000 zawodników z 19 krajów
świata, 100 wolontariuszy oraz kilkanaście ton sprzętu
i zaopatrzenia – tak w skrócie wygląda festiwal zawodów
w biegach górskich Łemkowyna Ultra-Trail®, który odbył się
w dniach 23-25 października br. Partnerem tego wydarzenia
została marka Jeep, znana z produkcji wszechstronnych
SUV-ów gotowych na przygodę i wyzwania jazdy w terenie.
Łemkowyna Ultra-Trail® to cykl biegów na długich
dystansach rozgrywanych w najdzikszym polskim paśmie
górskim, ciągnącym się od Bieszczad po Kotlinę Sądecką. 
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Jeep jest pierwszą marką motoryzacyjną z „terenową jazdą próbną” w technologii filmów 360°.
Facebook udostępnia filmy Jeepa Cherokee, nakręcone na pustyni Agafay w Maroko.
Na tej samej stronie zamieszczone są również specjalne filmy poświęcone surfingowi.
Jeep® jest pierwszą marką motoryzacyjną publikującą na Facebooku filmy nagrane w technologii 360°. Filmy te,
udostępniane najpierw na portalu YouTube, a od kilku tygodni również na Facebooku, są nagrywane specjalnymi
kamerami rejestrującymi jednocześnie obrazy pod różnym kątem, pozwalając użytkownikowi wybrać preferowany

kąt widzenia.
Wchodząc bezpośrednio z Facebooka na profil Jeep-People, użytkownicy będą mogli „wejść na pokład” Jeepa

Cherokee, usiąść obok profesjonalnego kierowcy i stawić czoło wymagającej trasie, prowadzącej przez kamienistą pustynię
Agafay. Zdjęcia zostały zrobione kilka miesięcy temu
w Maroko, kiedy karawana Cherokee Trailhawk
wyruszyła na rajd, aby przetestować niezwykłe
umiejętności terenowe tego samochodu. Są one
zasługą systemu Selec Terrain®, napędu 4x4 Jeep®

Active Drive Lock, SelecSpeed Control, który „czuwa”
nad prędkością zjazdu oraz wyjątkowego trybu
„Rock” z funkcją „4WD-Low”, która umożliwia
blokowanie dyferencjału w tylnym moście.
Dzisiaj takie same zdjęcia dostępne są na Facebooku
w postaci filmów 360°, które pozwalają wybrać obraz
wnętrza i nadwozia Jeepa Cherokee, modelu
wiernego tradycji, o nowoczesnym wzornictwie.

JEEP® NA FACEBOOKU W FILMACH 360°
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Jak każdy Włoch
lubię wszystkoco piękne...

Jest mistrzem na parkiecie, wokalistą, który
wzrusza do łez, bywa uwielbianym aktorem
w popularnych serialach. Tryumfator wielu
turniejów i programów typu talent show,
człowiek orkiestra. Stefano Terrazzino to chyba
najbardziej lubiany i popularny Włoch w Polsce.

Anna
Lubertowicz

-Sztorc 

zdjęcia
WBF/Polsat
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tym lepiej brzmi jego głos. Show, w którym obecnie
biorę udział, różni się od turniejów tym, że nie czuję
się jak na wyścigach. Nie tęsknię za sportowym
tańcem. 
Energii chyba Ci nie brakuje, robisz 100 rze-
czy na raz – tańczysz, śpiewasz, grasz w se-
rialach, prowadzisz program w telewizji, wy-
stępowałeś w programie „Twoja twarz brzmi
znajomo”, uczysz innych… Skąd pomysł by
nagrać płytę?

To trochę przypadek, choć za-
wsze marzyłem o śpiewaniu, ale
nie miałem odwagi, by to zrobić.
Gdy tańczyłem z Justyną Stecz-
kowską dla żartu coś zaśpiewa-
łem. Potem już na poważnie za-
śpiewaliśmy wspólnie i wyszło
fajnie. W programie muzycznym
„Twoja twarz brzmi znajomo”
odniosłem sukces. Był to dla
mnie dowód, że wszystkiego
można się nauczyć. Ale po-

Podczas Dnia Rodzinnego w zakładzie w Ty-
chach wiele osób młodszych i starszych cze-
kało przede wszystkim na twój występ. Jesteś
chyba najbardziej znanym i popularnym Wło-
chem w Polsce…
Tak, to była bardzo miła impreza, cieszę się, że
mogłem tam wystąpić. 
Rozmawiamy po polsku, bo świetnie mówisz
w naszym języku. Ile lat jesteś w Polsce?
Nie wiem czy bardzo dobrze mówię, bo czasem
w emocjach, gdy np. stoję na scenie, brakuje mi ja-
kiegoś słowa. Ale lubię język polski, doskonale się
w nim komunikuję. A w Polsce jestem już 10 lat. 
Co tak bardzo spodobało ci się w naszym
kraju, że porzuciłeś Niemcy, gdzie się wycho-
wałeś, i przyjechałeś tutaj?
Wszystko zaczęło się od tańca. W Niemczech
w tańcu turniejowym osiągnąłem wszystko, co było
możliwe i nie miałem z kim konkurować. A tu w Pol-
sce, w Warszawie był najlepszy ośrodek tańca,
w którym tańczyli sami mistrzowie. Miałem się od
kogo uczyć, bardzo to ceniłem i cieszyłem się
z tego. Taniec to moja pasja, a moim marzeniem
było trenowanie w takim ośrodku jak Warszawa. 
Prawie 9 lat temu po raz pierwszy wziąłeś
udział w programie „Taniec z Gwiazdami”
i w krótkim czasie sam stałeś się gwiazdą.
Wygrywałeś edycję za edycją. 
Tak, 4 razy wygrałem, dwa razy zająłem drugie
miejsce, czyli 6 razy byłem w ścisłym finale. 
Zastanawiam się, czy jesteś tak dobrym tre-
nerem, czy trafiają ci się tak świetne part-
nerki? Tańczyłeś przecież z Kingą Rusin,
Agatą Kuleszą, Justyną Steczkowską, Kata-
rzyną Glinką, Kasią Tusk, Anetą Zając… To
piękne i lubiane kobiety.
Trudno powiedzieć, w czym tkwi sekret wygrywa-
nia, sukces. Decyduje publiczność i jest to zapewne
kwestia popularności pary tancerzy. Ja staram się,
by każda moja partnerka dobrze wyglądała, by
wiele się nauczyła i tak układam choreografię, by
ukryć jej wady, a podkreślić zalety. Jestem do-
świadczonym tancerzem, miałem doskonałych tre-
nerów, a te występy traktuję bardzo profesjonalnie
i dużo od swoich partnerek i siebie wymagam. 
Bierzesz jeszcze udział w
profesjonalnych turniejach
tańca?
Nie, nie da się pogodzić kariery
tancerza sportowego z innymi
formami działalności. Tej profesji
trzeba się poświęcić bez reszty,
wymaga energii, skupienia. Poza
tym jestem już nie najmłodszy,
a kariera taneczna jest okrutnie
krótka. To nie tak jak u śpiewa-
ków operowych, że im starszy,

„Taniec to moja
pasja, a moim

marzeniem było
trenowanie

w takim ośrodku
jak Warszawa”

Stefano
Terrazzino
z Małgorzatą
Pieńkowską
w IV edycji
Dancing with
the Stars
w Polsacie



czątki były bardzo trudne. Teraz biorę regularne
lekcje śpiewu.
Lubisz „bywać” aktorem?
Rzeczywiście grałem w popularnych serialach. Ak-
torstwo dla mnie to odskocznia i chwilowy odpo-
czynek od tańca. A ja lubię zmiany. 
A poza tym taniec to też trochę aktorstwo, to opo-
wieść o czymś. Dlatego najbardziej lubię paso do-
ble i rumbę. To tańce z aktorstwem w tle. Są pełne
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„Taniec to trochę
aktorstwo, to opowieść

o czymś. Dlatego
najbardziej lubię 

paso doble i rumbę”

Stefano Terrazzino – włoski tancerz, wokalista i aktor,

reprezentujący najwyższą klasę S w tańcach latynoamerykańskich.

Ma 36 lat.

Ma dwóch młodszych braci – Vincenza i Marco. Obaj mieszkają

w Niemczech, gdzie przed laty osiedlili się rodzice Stefano,

porzuciwszy rodzimą Sycylię. Obaj bracia grają w piłkę nożną.

Stefano Terrazzino zadebiutował w 2006 roku w programie „Taniec

z gwiazdami”. W 2014 roku powrócił do programu „Dancing with the

Stars”. Terrazzino występował w serialu „Samo życie”, „Na

Wspólnej”, zagrał epizody w „39 i pół”, „Usta usta”, „Hotel 52” i „Ja

to mam szczęście”. Oprócz kariery na ekranie i parkiecie nagrał

również popową płytę „Cin Cin Amore”.

PERSONALIA

ekspresji, dlatego te style najbardziej odpowiadają
mojemu temperamentowi. Na scenie warto wyka-
zywać się wrażliwością i wyrażać siebie różnymi
środkami ekspresji.
Niebawem zapewne założysz szkołę aktor-
sko-muzyczno-taneczną?
To dobry pomysł. Na razie jednak stawiam jeszcze
na swój rozwój w każdej z tych dziedzin. Lubię
również być choreografem – wtedy łączę różne
rodzaje sztuki w jednym spektaklu. Mój wyuczony,
pierwszy zawód to krawiec, kostiumolog. Projek-
towałem kiedyś kostiumy do sztuk teatralnych i by-
łem chwalony za dobre pomysły. Gdy patrzę na
czyjś występ, to oceniam go kompleksowo – od
aktorstwa po kostium. 
Dziewczyny uśmiechają się na twój widok na
ulicy? Zaczepiają? 
Częściej zaczepiają mnie starsze panie, robią do
mnie oko… 



No tak, Beata Tyszkiewicz, ju-
rorka w tanecznym show, uwiel-
bia cię. A ty się zakochujesz
w swoich pięknych partnerkach? 
Jestem dżentelmenem i o takich spra-
wach nie rozmawiam (śmiech). Mogę je-
dynie powiedzieć, że między partne-
rami w tańcu musi być jakiegoś
rodzaju chemia, romans
oczu, coś niedopowiedzia-
nego, jakaś magia. To po-
maga w tańcu. 
Prowadzisz program
„Salon sukien ślub-
nych” w jednym z
kanałów telewizyj-
nych…
W tym programie
wyżywam się jako
kostiumolog, osoba
wspierająca panny
młode, doradzająca
im. To fajne doświadcze-
nie. 
Czy twoi dwaj bracia też są
tak uzdolnieni? Gdzie miesz-
kają?
Mieszkają w Niemczech, starszy
jest poukładany, rodzinny, po-
rządny i spokojny, natomiast
młodszy jest niespokojnym du-
chem wszechstronnie uzdolnio-
nym, znanym piłkarzem w niemiec-
kiej lidze. 
A ty jakiej dyscyplinie sportu ki-
bicujesz? 
Dla mnie najbardziej emocjonująca
jest piłka nożna, a np. tenis trochę
mnie nudzi. Włosi uwielbiają kibicować.
Jestem dumny i mam dreszcze, gdy
cały stadion podczas meczu skanduje
imię mojego brata: Marco Terrazzino. 
Włosi kochają motoryzację. Do-
świadczam tego, gdy podczas pre-
zentacji jakiegoś nowego auta po-
dróżujemy po Włoszech. Ludzie nas
pozdrawiają, gadają, głaskają auto.
A ty masz jakieś motoryzacyjne upo-
dobania? 
Tak jak każdy Włoch jestem estetą, lubię
wszystko co piękne: kobiety, samochody,
zegarki, dobrą odzież. Jeżeli chodzi o samo-
chody to uwielbiam wszystkie oldtimery, auta
z duszą. Piękna jest sportowa Alfa Romeo,
np. w wersji kabriolet. Takie połączenie to ideał
samochodu. Ale ten typ aut doskonale spraw-
dza się w określonej scenerii, np. we wło-

skich klimatach. Na włoskiej, krętej drodze,
nad jeziorem Garda lub nad Morzem Śród-
ziemnym sportowa Alfa Romeo to naprawdę
piękny widok. 
Pewnie masz Alfę Romeo? 
Kiedyś miałem Alfę Romeo i w przyszłości,
kiedy będzie mnie na to stać, to też kupię
auto tej marki, może jakiś stary oldskulowy
kabriolet, trochę mało praktyczny, ale
wspaniały na podróże po włoskich dro-
gach. Posiadanie takiego auta to kaprys
i przyjemność, a nie konieczność. To trochę
taka zabawka dla dużego chłopca. Na ra-
zie użytkuję auto praktyczne. 
Jakie sukcesy, nagrody cieszą cię naj-
bardziej? 
Dobre pytanie. Porażki czy wątpliwości
często towarzyszą różnym moim działa-
niom. Ale wyciągam z nich wnioski, uczę
się na błędach i obracam je w sukces. Dla
mnie największym sukcesem jest akcep-
tacja ludzi, to że chcą mnie słuchać i oglą-
dać. Dzięki ich sympatii mogę robić to, co
robię, co kocham i co jest moją pasją. Na-

prawdę jestem szczęściarzem…
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Wiedeń
Anna

Lubertowicz
-Sztorc

zdjęcia
austria.info 

Świąteczny

Wielu uważa, że stolica Austrii jest najpiękniejsza
w drugiej połowie listopada i w grudniu. Wspaniałe
wiedeńskie place i romantyczne zaułki zamieniają się
wówczas w przedświąteczne jarmarki. Wszędzie
pachnie poncz, grzane wino i pieczone ciasta, lśnią
świąteczne dekoracje, a ciemność wieczoru rozświetla
morze światełek i lampionów.
54
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Wiedeń to miasto o wielu obliczach, różno-
rodne, nieco staroświeckie, ale niezwykle
romantyczne. Czasem bywa ekstrawa-

ganckie, ale przede wszystkim jest modne. Archi-
tektura, muzyka, sztuka, kuchnia, a także świą-
teczne jarmarki co roku przyciągają do Wiednia
wiernych wielbicieli z całego świata.

ADWENTOWO I ŚWIĄTECZNIE 
Każdy z licznych w stolicy Austrii bożonarodzenio-
wych kiermaszów wyróżnia się swoim klimatem
i specyfikę. Najstarszą tradycję ma Starowiedeński
Jarmark Bożonarodzeniowy (Altwiener Christkin-
dlmarkt) organizowany na placu Freyung. Świą-

teczne imprezy odbywają się tutaj już od 1772 roku,
a można na nich kupować, także w czasie roz-
brzmiewającej w godzinach wieczornych adwen-
towej muzyki, między innymi sztukę rękodzielniczą,
szklane dekoracje, tradycyjne szopki i ceramikę.
Największy i najbardziej znany jest Wiedeński Jar-
mark Bożonarodzeniowy i Wiedeński Adwent (Wie-
ner Christkindlmarkt und Adventzauber) odbywa-
jący się na Placu Ratuszowym. Ten główny plac
Wiednia w połowie listopada zamienia się w praw-
dziwie bajkową krainę. Na około 150 stoiskach
można kupować nie tylko prezenty świąteczne,
ozdoby choinkowe i słodycze, ale także rozgrze-
wające napoje. Pełne świątecznych dekoracji są
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POD ZAMKAMI I PAŁACAMI…
Zachwycające barokowe tło ma Wioska Świą-
teczna przed Belwederem (Weihnachtsdorf
Schloss Belvedere). Romantycznie i w prawdziwie
imperialnym stylu organizowany jest także Jarmark
Kulturalny i Bożonarodzeniowy (Kultur – und Weih-
nachtsmarkt) przed Pałacem Schönbrunn. Najlep-
sze austriackie wyroby – rękodzieło artystyczne,
ozdoby choinkowe i kulinaria prezentuje tam około
80 wystawców z Austrii i krajów sąsiednich. To
prawdziwy raj dla miłośników tradycyjnych, ręcznie
wykonanych ozdób. W miejscu tym odbywają się
poza tym koncerty i warsztaty bożonarodzeniowe
dla dzieci. Dorośli mogą natomiast uraczyć się go-
rącym ponczem i świątecznymi wypiekami, a ama-
torzy wyjątkowych chwil – skorzystać w Pałacu
Schönbrunn z noclegu w ekskluzywnym hotelo-
wym apartamencie w stylu imperialnym. Po syl-
westrze Kultur – und Weihnachtsmarkt przed pa-
łacem zamienia się, podobnie jak inne kiermasze,
w Jarmark Noworoczny. 
W okresie przedświątecznym na głównej ulicy
Wiednia – Kärtnerstrasse oraz w okolicznych za-
ułkach rano jest jeszcze pustawo, ale około połu-
dnia ludzie zaczynają tłumnie odwiedzać Jarmark
Bożonarodzeniowy przy Stephansplatz. 26 stoisk
oferuje tam najwyższej jakości austriackie produkty.
Turyści mogą podziwiać poza tym znajdującą się
na końcu ulicy katedrę św. Szczepana (Stephans-
dom) – gotycki rodzynek w tym barokowym mie-
ście. Tuż obok biegnie ulica Graaben, ekskluzywny
deptak Europy z najdroższymi sklepami, najbardziej

nawet drzewa otaczające plac parku ratuszowego.
Co roku przygotowuje się w tym miejscu również
atrakcje dla dzieci: karuzele, zabawy i warsztaty
dla małych majsterkowiczów. 
Czasem, zamiast tradycyjnych kiermaszów czy jar-
marków, pojawiają się tzw. wioski świąteczne.
Jedną z największych jest wioska na placu Marii
Teresy, gdzie w czasie Adwentu ponad 70 stoisk
oferuje tradycyjne wyroby rękodzielnicze, a także
proponuje oryginalne pomysły na prezenty. Tuż po
świętach Wioska Bożonarodzeniowa zamieni się
w Wioskę Sylwestrową. Na straganach królują
wtedy przynoszące szczęście drobiazgi, np. świnki,
kominiarze, kalendarze itp. 
Na jarmarku rękodzieła Sztuki Adwentowej (Art Ad-
vent), który odbywa się na Placu Karola, oprócz
różnorodnego programu dla dzieci i kolorowych
stoisk podziwiać można również ciekawe instalacje
artystyczne, słuchać koncertów na żywo oraz oglą-
dać spektakle ulicznych teatrów. 
Także na wiedeńskiej starówce, pełnej najbardziej
urokliwych i romantycznych zakątków oraz małych
uliczek wybrukowanych kocimi łbami, odbywa się
Jarmark Świąteczny na Spittelbergu. W tym idyl-
licznym zakątku miasta, wśród pięknie odrestau-
rowanych biedermeierowskich kamienic pełno jest

licznych stoisk z rękodziełem oraz przysmakami
i specjalnościami naddunajskiej stolicy.

Widok na Pałac
Imperialny,
gdzie mieści się
Muzeum Historii
i Sztuki



modnymi kawiarniami i restauracjami oraz baro-
kowymi detalami. W okresie zimowym jest tutaj
cudownie, deptak lśni wprost od różnorodnych
dekoracji i ozdób świątecznych. Rodziny z dziećmi
chętnie odwiedzają także oddalony od centrum
miasta słynny wiedeński Prater, gdzie rozkłada się
Jarmark Zimowy (Wintermarkt am Riesenradplatz).
Młodszym i starszym miejsce to proponuje przede
wszystkim dobrą zabawę. Do 6 stycznia można
korzystać tam z wesołego miasteczka dla dzieci.

Z MUZYKĄ W TLE 
Muzyka jest nieodłączną częścią świątecznych jar-
marków. Nic dziwnego, bo Wiedeń nazywany jest
stolicą muzyki, tu na głównej ulicy – Kärntner-

strasse znajduje się „Aleja Gwiazd”, gdzie w chod-
niku wmurowane są płyty upamiętniające nazwiska
kompozytorów i muzyków. Haydn, Mozart, Beet-
hoven, Schubert, Strauss, Lehar, Mahler, Chopin...
to zaledwie kilka nazwisk z długiej listy gwiazd.
Z tym miastem związani byli również Fryderyk Cho-
pin, Ignacy Paderewski, Karol Szymanowski, Artur
Rubinstein, Ada Sari i to właśnie w Wiedniu miała
swój początek międzynarodowa kariera Jana Kie-
pury. Ale Wiedeń to nie tylko Mozart i walce. Mniej
wykwintna muzyka rozbrzmiewa na Grinzingu –
podmiejskiej dzielnicy winiarni, willi, kamieniczek
i młodego wina, które szybko uderza do głowy. 

WIEDEŃSKI SEZON BALOWY 
Gdy trwają jeszcze ostatnie kiermasze, w Wiedniu
rozpoczyna się sezon balowy. Odbywa się tu po-
nad 450 balów, ponad 2000 godzin tańca i za-
bawy, od wystawnych imprez o wiekowej tradycji
po eleganckie zabawy. Sezon balowy rozpoczyna
się już w listopadzie od Balu Czerwonego Krzyża
i hucznego Balu Sylwestrowego w Hofburgu, w re-
prezentacyjnych salach dawnej cesarskiej posiad-
łości. Po Nowym Roku sezon balowy rozkręca się
na dobre. Najpierw jest Bal Cukierników, kilka dni
później Bal Kwiatowy w Ratuszu. Jednym z wielu
przebojów wiedeńskiego sezonu balowego jest
Bal Filharmoników Wiedeńskich oraz Bal Tęczowy
dla gejów i lesbijek. Przedstawiciele środowisk nau-
kowych bawią się w Ratuszu na Wiedeńskim Balu
Nauk. Punktem kulminacyjnym wiedeńskiego kar-
nawału jest Bal w Operze (04.02.2016), po zakoń-
czeniu którego niektórzy uczestnicy dołączą do
odbywającego się w tym samym czasie Balu Ró-
żanego. Wytrawni bywalcy hucznych zabaw mogą
– jeżeli tylko pozwoli im na to kondycja fizyczna –
już następnego dnia tańczyć na popularnym Balu
Właścicieli Kawiarń w Hofburgu i na Balu Cukier-
kowym w filharmonii Konzerthaus. (Pełna lista wie-
deńskich balów na www.wien.info). 

Świąteczne
kiermasze
przyciągają
tłumy

Słynny targ
staroci –
Flohmarkt,
który odbywa
się w Wiedniu
w każdą
sobotę
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KULTURALNIE I KULINARNIE 
W świąteczną atmosferę panującą w mieście wpi-
suje się jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie.
W każdy czwartek ma miejsce nie lada gratka dla
koneserów sztuki i kuchni – w Muzeum Historii
Sztuki wiedeńska firma Gerstner nakrywa wykwint-
nie stoły pod hasłem „Sztuka i Degustacja”. Można
wtedy zjeść tam romantyczną kolację przy świe-
cach z klasyczną muzyką w tle, podziwiając wspa-
niałe wnętrze Sali pod Kopułą oraz korzystać z bu-
fetu z przystawkami, daniami głównymi i deserami.
Pomiędzy degustacją kolejnych dań można „raczyć
się” mistrzowskimi płótnami Tycjana, Velasqeza czy
Rubensa... Naprawdę niezapomniane przeżycie.
(www.khm.at). 
Ciekawą propozycję na kulinarnej mapie Wiednia
stanowi restauracja Rosenberger, która zaprasza
codziennie od godziny 17-tej na nieograniczony bu-
fet. Za 15 € można jeść do woli, a także delektować
się szampanem. Będąc w Wiedniu koniecznie
trzeba zajrzeć również na Naschmarkt – owocowo

-warzywno – kwiatowego targu, gdzie o każdej po-
rze roku nasycimy zmysły zapachami, kolorami i eg-
zotyką. Magicznie jest tam także zimą, a przecha-
dzanie się między barwnymi straganami to jedyne
w swoim rodzaju przeżycie. Tu także w każdą so-
botę odbywa się targ staroci, Flohmarkt, gdzie
można kupić absolutnie wszystko – od wartościo-
wych antyków po zupełnie bezużyteczne bibeloty. 
Jeżeli strudzeni całodzienną wędrówką po Wiedniu
zechcemy odpocząć, warto udać się do kąpieliska
termalnego Oberlaa. W tym wiedeńskim zakątku
relaksu znajdują się zarówno baseny termalne,
sauny, biosauny, solaria, łaźnie parowe, jak i zjeż-
dżalnie oraz brodziki dla dzieci, a także specjalne
pomieszczenia do wypoczynku (www.oberlaa.at). 

KAWA PO WIEDEŃSKU
W Wiedniu warto spróbować nie tylko ponczu
i grzanego wina, obowiązkowa jest również kawa
serwowana w jednej z wielu kawiarni, które od
wieków stanowią istotny element życia mieszkań-
ców austriackiej stolicy. Najlepiej odpocząć od ferii
świateł i szumu kiermaszów w prawdziwej, starej,
wiedeńskiej kawiarni, w której panuje półmrok
i mroczna atmosfera. Ściany „oblepione” są w nich
zdjęciami i gazetami, nad którymi od lat przesiadują
ci sami goście, potrafiący niejednokrotnie godzi-
nami pochłaniać lekturę codziennych pism. 
Te najstarsze i najbardziej tradycyjne kafejki znajdują
się przede wszystkim w pierwszej dzielnicy obej-
mującej centrum z najstarszą częścią miasta. Jeśli
chcielibyśmy spędzić czas w tych bardziej topowych
i gwarnych kawiarniach, warto udać się do Cafe
Diglas, która oferuje mnóstwo różnorodnych słod-
kości, jak np. strudel wiedeński, lub do Cafe Central,
jedynej kawiarni literackiej w Wiedniu, oferującej
poza słodkościami także cały regał leksykonów. 
W samym centrum, tuż obok jarmarku na placu św.
Szczepana, na uroczej uliczce Burggasse pod nu-
merem 7 mieści się Das mobel – nietypowy nowo-
czesny bar-kawiarnia. Cztery razy do roku całkowicie
zmieniany jest w nim wystrój, a niektóre elementy
dekoracji zastępowane są innymi nawet co miesiąc.
Stoliki i krzesła można więc od czasu do czasu zna-
leźć w … karcie dań i zakupić. Warto dodać, że
każdy mebel jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż jest
projektem designerskim młodego plastyka. 
Spacerując po Wiedniu warto na chwilę przystanąć
przy sklepiku-bistro z kanapkami pod znajomo
brzmiącą nazwą „Trześniewski”. Po kanapeczki od

W muzeum
historii sztuki –
sala pod Kopułą 



Trześniewskiego, z niezliczonymi i różnorodnymi
pastami (jajecznymi, rybnymi, warzywnymi) usta-
wiają się kolejki wiedeńczyków i turystów, a hasło
promujące to miejsce „Die unaussprechlich guten
Brötchen” (niewymownie dobre kanapki) jest
w pełni uzasadnione.
Zwiedzanie w grudniu naddunajskiej stolicy i od-
wiedzanie przedświątecznych jarmarków warto za-
kończyć z unikalnym wiedeńskim kubkiem świą-
tecznym wypełnionym grzanym winem. W ten spo-
sób otrzemy się o to wszystko, co uczyniło to
miasto sławnym. Na każde cztery kroki, które zrobi
się po jego ulicach, trzy poprowadzą w przeszłość.
I to właśnie w Wiedniu jest najciekawsze – blask
i urok dawnej stolicy imperium, najbardziej widoczny
w wszechobecnych dekoracjach świątecznych,
które w tym czasie lśnią, połyskują i kuszą. 

JARMARKI, KTÓRE 
WARTO ODWIEDZIĆ:
Wiedeński Czar Adwentowy (Wiener Adventzauber)
i jarmark świąteczny Christkindlmarkt

13.11.-26.12.2015
Rathausplatz, 1010 Wiedeń 
www.christkindlmarkt.at

Wioska bożonarodzeniowa 
przy Maria-Theresien-Platz

18.11.-26.12.2015
Wioska sylwestrowa 27.-31.12.2015
Maria Theresien-Platz, 1010 Wiedeń 
www.weihnachtsdorf.at

Wioska bożonarodzeniowa Pałac Belvedere
20.11.-23.12.2015
Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wiedeń
www.weihnachtsdorf.at

Jarmark adwentowy Am Hof
13.11.-23.12.2015
Am Hof, 1010 Wiedeń
www.weihnachtsmarkt-hof.at

Jarmark kulturalno-świąteczny 
oraz noworoczny pod pałacem Schönbrunn

21.11.-26.12.2015
Jarmark noworoczny 27.12.2015 r. – 3.1.2016 r.
Pałac Schönbrunn, 1130 Wiedeń
www.weihnachtsmarkt.co.at

Art Advent – Sztuka i Rękodzieło 
na placu Karlsplatz

20.11.-23.12.2015
Karlsplatz, 1010 Wiedeń
www.artadvent.at

Jarmark bożonarodzeniowy 
przy placu Stephansplatz

13.11.-26.12.2015
Stephansplatz 1010 Wiedeń
www.weihnachtsmarkt-stephansplatz.at

Świąteczne
kiermasze to
wiele atrakcji
dla dorosłych
i dla dzieci 

Widok na
Parlament 
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Betonowe powierzchnie we wnętrzach stały się ostatnio bardzo
modne. Nie we wszystkich pomieszczeniach zastosowanie
betonowego „total looku” było jednak możliwe. Baufloor Creativo
firmy Bautech to produkt pozwalający na użycie go na takich
powierzchniach jak: ściany, sufity, meble i stałe elementy
zabudowy. Z powodzeniem można go stosować na drewnie,
materiałach drewnopochodnych, metalu, płytkach ceramicznych,
płytach kartonowo-gipsowych. Rekomendowane jest jego
nakładanie w cienkich 2-3 milimetrowych warstwach. Unikalna
fuzja mikrobetonu i polimerów daje trwałe, odporne na
zabrudzenia i uszkodzenia powierzchnie. Do wyboru jest szeroka
gama kolorystyczna, a system może być stosowany również
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

MODNY BETON

RUBRYKI

Wraz z nadejściem jesieni firma Mohito zaprezentowała kolekcję
jesień – zima, która bazuje głównie na eklektycznych
połączeniach oraz nawiązaniu do bogactwa XX wieku –
szczególnie lat 60. i 70. Karolina Sołtan – główna projektantka
marki – postawiła na modną w tym sezonie kratę oraz na kolory
jesieni – burgund, musztardę, granat, pomarańcz. Zaskoczeniem
może być użycie dużej ilości futer, także w wersji patchworkowej.
Twarzą kampanii została piękna top modelka Zuzanna Bijoch,
partneruje jej model Henning Christansen. Parę w swoim
obiektywie uchwycił Rene Habermacher – odpowiedzialny za
kampanie Bulgari, Dior czy Armani.

Produkty kosmetyczne Art of Skin opierają swój skład na
naturalnych wyciągach roślinnych. Nowa maseczka jest
przeznaczona dla osób z cerą skłonną do przetłuszczania się.
Najważniejszym składnikiem jest wyciąg z drzewa herbacianego,
który ma właściwości ściągające i antyseptyczne, dodatkowo
produkt wzbogacono olejkiem z wierzby, który naturalnie łagodzi
podrażnienia, reguluje wydzielanie serum i bierze aktywny udział
w procesach metabolicznych skóry. Maska nie zawiera
parabenów, sztucznych barwników czy GMO. Produkty są do
dostania w drogeriach Hebe i Rossmann. Sugerowana cena
detaliczna to około 9,99 zł.

NATURALNA MASKA
OCZYSZCZAJĄCA

JESIENNA 
KOLEKCJA

Joanna Lasek
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Wykorzystując modę na uprawianie wszelakich sportów, firma
H&M wprowadziła do swojej oferty ubrania dla klientów
prowadzących aktywny tryb życia. Nowoczesny design idzie
w parze z funkcjonalnością, projektanci zadbali, aby ubrania
wyróżniały się wzornictwem – jaskrawe barwy znajdą
zwolenników wśród odważniejszych klientów, bardziej stonowana
kolorystyka wpadnie w oko konsumentom nielubiącym się
wyróżniać. Materiały użyte do produkcji zapewniają cyrkulację
powietrza, nie zatrzymując wilgoci. Do wyboru jest cała gama
strojów – od zestawów biegowych na upalne dni, do kurtek
i spodni narciarskich.

Pozostając w temacie wystroju wnętrz, nie od dziś wiadomo, że
wystrój pokoju dziecięcego nie należy do łatwych. Przestrzeń
malucha powinna być nie tylko ładna, ale przed wszystkim
bezpieczna. Warto także zwrócić uwagę, aby, w miarę możliwości,
wystrój odzwierciedlał pasje i zainteresowania dziecka. W odpowiedzi
na potrzeby najmłodszych fanów piłki nożnej marka BabyBest
stworzyła zestaw mebli Football. Głównym elementem kolekcji jest
łóżko – bramka o bezpiecznej i solidnej konstrukcji. W skład zestawu
wchodzi także laminowana szafa, w której zastosowano system
bezpiecznego zamykania drzwiczek, regał posiadający atest
stateczności, pojemnik – skrzynia na zabawki, wygodne biurko czy
stolik z dwoma krzesełkami.

Charles i Ray Eames to para projektantów, którzy zasłynęli,
zapoczątkowując współczesny minimalistyczny design. Firma
Cybex zapragnęła uczcić ikony designu, tworząc wózek Cybex
Priam. Jest on odpowiedzią na potrzeby rodziców, ceniących
sobie połączenie wyjątkowego wyglądu z funkcjonalnością.
Model Priam jest wytrzymały, a zarazem bardzo lekki. Jeden
stelaż pełni trzy funkcje – klasycznej gondoli, fotelika
samochodowego i spacerówki. Trekkingowe koła poradzą sobie
z każdą nawierzchnią, a na wypadek śniegu przednie kółka
zamienia się na płozy! Priama można złożyć dwoma ruchami za
pomocą jednej ręki. Wózek charakteryzuje się prostymi liniami
bez nitów, jego wysokość jest dopasowana tak, aby można go
było stosować w zastępstwie krzesełka dziecięcego stojącego
przy stole. 

KRÓLEWSKI WÓZEK

UBRANIA 
DLA AKTYWNYCH

ŁÓŻKO DLA 
MAŁEGO PIŁKARZA
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RUBRYKI Agnieszka Kudłacik 
zdjęcia: Dino Trentin

Restauracja Terra Mare
Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

Podzielę się z Państwem pewnym
sekretem. Dynia, bo ona będzie
bohaterką tej opowieści, do momentu
mojego wyjazdu do Italii i zamieszkania
na długie lata w tym cudownym kraju,
kojarzyła mi się wyłącznie
z Kopciuszkiem i jego dyniową karetą.
Nie kłamię, nawet listopadowy okres nie
miał dla mnie twarzy roześmianej dyni
ze świeczką w środku. Ale nie ma tego
złego, co by na dobre nie wyszło. Dynia
to cudowne warzywo, z którego można
zrobić mnóstwo dań. W sprzedaży
dostępne są różne rodzaje dyń, z których
można zrobić i przystawki, danie główne
i deser. A te małe i o wyszukanych
kształtach pozostawmy do dekoracji,
by przypominały nam o lecie. Proponuję
następujące dania. 

 VELLUTATA DI ZUCCA CON LE COZZE (krem z dyni z małżami)
1 kg małży,
600 g dyni, 500 g ziemniaków,
2 łodygi selera naciowego,
1 cebula czerwona,
zielona pietruszka, świeży imbir,
ok. 1/2 litra rosołu warzywnego,
sól, pieprz, białe wino. 
Dynię i ziemniaki kroimy na kawałki i podsmażamy kilka minut na
oliwie. Dodajemy pokrojony seler, solimy i zalewamy rosołem. 
Dusimy ok. 40 min. Małże otwieramy na patelni z oliwą i winem.
Ugotowaną dynię z ziemniakami miksujemy z mięsem kilku małż. 
Zupę nalewamy na talerz i dekorujemy pozostałymi małżami, 
zieloną pietruszką i oliwą z oliwek.

Niech żyje dynia!



 SALSICCIA DI ZUCCA
Autorem tego dania jest mój mąż. Zresztą w tym numerze jest
również autorem zdjęć. Miałam bowiem problem: co wymyślić na
danie mięsne z dynią, aby dynia nie była tylko przystawką.
Mąż będąc wielkim amatorem włoskiej salsiccia powiedział, zrób ją
z dynią. Powiem szczerze, że miałam obawy, czy farsz nie rozerwie
jelita. Ale potrawa wyszła cudownie! Po prostu przepyszna!
500 g mielonej łopatki, 250 g upieczonej dyni, 
sól, pieprz, rozmaryn, białe wino. 
Mieszamy składniki i robimy kiełbaski. Następnie je grillujemy
i wkładamy do pieca razem z ziemniakami, rozmarynem i białym
winem. Piec do momentu, aż ziemniaki będą gotowe. 
Wierzcie mi, czasami nawet i mężczyźni mogą mieć genialne
pomysły!

I czas na deser. 
 MUFFINY Z DYNIĄ
200 g upieczonej dyni,
100 g masła, 
200 g cukru, 
230 g mąki, 2 jajka,
skórka otarta z cytryny, 
proszek do pieczenia. 
Przygotowanie banalne:
mieszamy wszystkie
składniki i przekładamy do
formy na muffiny. Ja dodatkowo każdy udekorowałam
rodzynkami, orzechami, kokosem, skórką pomarańczową.
Pieczemy w temp. 180 º ok. 30 minut. 

Życzę smacznego! 
Buon appetito!

 CROCCHETTE DI ZUCCA (4 os.)
300 g upieczonej dyni,
300 g ricotty,
80 g grana padano,
2 żółtka,
zielona pietruszka, tymianek, gałka muszkatołowa, 
jajko, mąka i bułka do panierowania.
Ze składników formujemy kulki, panierujemy jak
kotlety i smażymy. Przepyszne! 

 GNOCCHI DI ZUCCA ALL'OSSOLANA
Te gnocchi to typowe danie z regionu Val d'Ossola, czyli mamy do
czynienia z kuchnią piemoncką, a więc i kasztanami!
600 g ziemniaków, 800 g upieczonej dyni, 
200 g mąki kasztanowej, 
2 żółtka, oliwa z oliwek, masło, pieczarki,
sól, pieprz, gałka muszkatołowa. 
Gotujemy ziemniaki w mundurkach. Przeciskamy przez praskę
razem z upieczoną dynią i mieszamy z pozostałymi składnikami.
Formujemy gnocchi. Przygotowujemy sos: na patelni
podsmażamy cebulę, pieczarki i boczek (to mój pomysł, 
wart polecenia) i podrzucamy na patelni z gnocchi. 
Danie po prostu genialne!
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP 38 760 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 43 010 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 48 110 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 105KM 49 810 875 85 188 4,2 4
1.3 MJET 16V S&S DPF LOUNGE 54 060 1248 75 180 3,7 4
1.2 SPORT 46 410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 85KM 51 510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 105KM 53 210 875 85 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP STAR 51 850 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET POP STAR 58 650 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR POP STAR 55 250 875 105 180 4,8 5
1.4 16V LOUNGE 57 800 1368 95 178 6,2 5
1.4 16V T-JET LOUNGE 64 600 1368 120 189 6,9 5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE 61 200 875 105 180 4,8 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING 58 650 1368 95 165 6,4 5
1.4 16V T-JET TREKKING 65 450 1368 120 183 7,0 5
0.9 8V TWINAIR TREKKING 62 050 875 105 173 5,1 5
1.6 MJET II 16V TREKKING 105KM 73 950 1598 105 175 4,7 5
1.4 16V T-JET TREKKING BEATS 70 550 1368 120 183 7,0 5

WYMIARY (cm)
424/179/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

RABAT 12% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 4X2 POP STAR 62 392 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 POP STAR 70 312 1368 140 180 6,0 5
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR 72 952 1598 120 186 4,1 5
1.6 E-TORQ 4X2 LOUNGE 71 192 1598 110 180 6,4 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE 79 112 1368 140 180 6,0 5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE 81 752 1598 120 186 4,1 5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS 73 392 1368 140 180 6,0 5
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS 76 032 1598 120 186 4,1 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS 82 192 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS 90 992 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS 90 992 1956 140 190 5,5 5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS 99 792 1956 140 190 5,5 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 33 320 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY + PACK 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 MJET 16V EASY 42 670 1248 75 168 3,9 4/5
1.3 MJET 16V EASY + PACK 46 920 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 37 570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 44 370 875 85 177 4,2 4/5
1.3 MJET 16V S&S DPF 4X4 57 120 1248 75 159 4,7 4/5
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4 62 220 875 85 167 4,9 4/5
1.3 MJET 16V S&S DPF CROSS 4X4 64 770 1248 75 160 4,7 4/5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
(w przypadku 500X – rabat 7%)

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla), S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR 70 805 1598 120 189 4,8 5/7

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015
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WYMIARY (cm)
440/183/184

BAGAŻNIK
750 LITRÓWNowy Doblò  WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 5D 36 295 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37 995 1368 77 165 5,7 5
1.3 MJET 16V EASY 5D 45 220 1248 75 165 4,2 5
0.9 TWINAIR EASY 42 670 875 105 172 4,2 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 ACTIVE 41 650 1368 77 155 6,9 5
1.4 DYNAMIC 46 750 1368 77 155 6,9 5
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 55 250 1248 75 155 4,5 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16V POP 52 700 1368 95 161 7,2 5
1.4 16V EASY 56 100 1368 95 161 7,2 5
1.4 T-JET 16V EASY 61 200 1368 120 172 7,4 5
1.6 MULTIJET 16V EASY 67 150 1598 105 164 5,5 5
1.4 T-JET 16V LOUNGE 65 450 1368 120 172 7,4 5
2.0 MULTIJET 16V LOUNGE 75 650 1956 135 179 5,9 5

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

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8V START&STOP GOLD EURO 6 42 764 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 47 014 875 85 176 4,2 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 50 414 875 85 176 4,2 5
1.2 8V START&STOP ELLE EURO 6 49 989 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP ELLE EURO 6 54 239 875 85 176 4,2 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon

Kod modelu 

SERIA 3 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

500 1.2 POP + A/C 150.073.3+025 24,5%

500 1.2 LOUNGE + TFT 150.093.3+4GF 24,5%

500 1.2 SPORT 150.0S3.3 24,5%

500C 1.2 LOUNGE 150.593.3 24,5%

5OO / 5OOC

Fiat

Kod modelu 

SERIA 0 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

1.2 EASY + PACK 319.128.0+984 17,0%

1.2 LOUNGE
319.138.0 17,0% 

NOWA PANDA

WARUNKI OFERTY:

KAŻDY PRACOWNIK GRUPY FCA BĄDŹ JEGO KREWNY W PIERWSZYM STOPNIU POKREWIEŃSTWA (BRAT, SIOSTRA, OJCIEC, MATKA, SYN, CÓRKA, MĄŻ, ŻONA) MOŻE ZAKUPIĆ JEDEN

SAMOCHÓD OBJĘTY OFERTĄ. TYLKO POJAZDY ZE STOCKU FCA POLAND. DOSTĘPNOŚĆ SAMOCHODÓW NALEŻY UZGODNIĆ ZE SPRZEDAWCAMI CENTRUM SPRZEDAŻY:

SZCZEPAN ŻYŁA – TEL. 33/813-44-37,      MARCIN LUDWICZAK – TEL. 33/813-44-21,     MAREK CIEŚLAK –  TEL. 33/813- 44- 69,     RAFAŁ SIUDA – TEL. 33/813- 44-66

PROMOCJA TRWA DO 24 GRUDNIA 2015

Kod modelu 

SERIA 4 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

500 1.2 POP
150.073.4 22,0%

500 1.2 LOUNGE 150.093.4 22,0%

500 0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 150.091.4 22,0%

500C 1.2 LOUNGE 150.593.4 22,0%

5OO / 5OOC

Kod modelu 

SERIA 1 / SERIA 2 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

1.4 16v POP STAR 330.14J.1 25,0%

1.4 16v POP STAR 330.14J.2 22,0%

1.4 16v T-JET POP STAR 330.14M.2 22,0%

1.4 16v LOUNGE 330.17J.2 25,0%

1.4 16v T-JET LOUNGE 330.17M.2 25,0%

5OOL

Centrum Sprzedaży FCA Poland

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. 33 813 44 42

OFERTA SPECJALNA

dla pracowników Grupy FCA

Kod modelu 

SERIA 1 / SERIA 2 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

1.4 16v T-JET TREKKING 330.16M.1 28,0%

1.4 16v TREKKING LITE 330.1TJ.2 25,0%

1.4 16v TREKKING 330.16J.2 25,0%

1.4 16v T-JET TREKKING 330.16M.2 25,0%

1.6 MULTIJET II 16v TREKKING 120KM 330.16Z.2 25,0%

Kod modelu 

SERIA 0 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 CROSS 334.432.0 20,0%

1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 DDCT CROSS 334.431.0 20,0%

1.4 MULTIAIR II 16v 4X4 AT9 CROSS 334.433.0 20,0%

1.6 MULTIJET II 16v 4X2 CROSS 334.434.0 20,0%

2.0 MULTIJET II 16v 4X4 CROSS PLUS 334.735.0 20,0%

5OOX CROSS

5OOL TREKKING

Kod modelu 

SERIA 0 z wymaganymi RABAT

opcjami/pakietami

1.6 E-TORQ 16v 4X2 POP STAR 334.330.0 18,0%

1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 POP STAR 334.332.0 20,0%

1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 DDCT POP STAR 334.331.0 20,0%

1.6 MULTIJET II 16v 4X2 POP STAR 334.334.0 20,0%

1.6 E-TORQ 16v 4X2 LOUNGE 334.530.0 20,0%

1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 LOUNGE 334.532.0 20,0%

1.4 MULTIAIR II 16v 4X2 DDCT LOUNGE 334.531.0 20,0%

5OOX

Fiat

Kod modelu SERIA 0
z wymaganymi RABATopcjami/pakietami1.4 DYNAMIC

300.5PB.0 25,0%1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 300.5PR.0 25,0%

QUBO

Kod modelu SERIA 0
z wymaganymi RABATopcjami/pakietamiDYNAMIC 1.6 MULTIJET 16v 105 KM 152.76E.0 24,0%

DOBLÒ

Centrum Sprzedaży FCA PolandBielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. 33 813 44 42

WARUNKI OFERTY:
KAŻDY PRACOWNIK GRUPY FCA BĄDŹ JEGO KREWNY W PIERWSZYM STOPNIU POKREWIEŃSTWA (BRAT, SIOSTRA, OJCIEC, MATKA, SYN, CÓRKA, MĄŻ, ŻONA) MOŻE ZAKUPIĆ JEDEN

SAMOCHÓD OBJĘTY OFERTĄ. TYLKO POJAZDY ZE STOCKU FCA POLAND. DOSTĘPNOŚĆ SAMOCHODÓW NALEŻY UZGODNIĆ ZE SPRZEDAWCAMI CENTRUM SPRZEDAŻY:

SZCZEPAN ŻYŁA – TEL. 33/813-44-37,      MARCIN LUDWICZAK – TEL. 33/813-44-21,     MAREK CIEŚLAK –  TEL. 33/813- 44- 69,     RAFAŁ SIUDA – TEL. 33/813- 44-66
PROMOCJA TRWA DO 24 GRUDNIA 2015

OFERTA SPECJALNAdla pracowników Grupy FCA

Kod modelu 
SERIA 1

z wymaganymi RABATopcjami/pakietami1.4 16v EASY 95 KM
152.76A.1 24,0%1.4 T-JET 16v EASY 120 KM 152.76B.1 24,0%1.6 MULTIJET 16v EASY 105 KM 152.76E.1 24,0%1.6 MULTIJET 16v EASY 95 KM 152.76P.1 24,0%1.6 MULTIJET 16v EASY 120 KM 152.76R.1 24,0%1.4 T-JET 16v LOUNGE 152.77B.1 24,0%1.6 MULTIJET 16v LOUNGE 120 KM 152.77R.1 24,0%

NOWY DOBLÒ

Kod modelu 
SERIA 4

z wymaganymi RABATopcjami/pakietamiLOUNGE AWD 2.0 MULTIJET 16v 170 KM 345.S30.3 24,0%LOUNGE 2.0 MULTIJET II 16v 4X4 AUT 345.S30.4 24,0%BLACK CODE 2.0 MULTIJET II 16v 4X4 AUT 345.S3B.4 24,0%CROSS 2.0 MULTIJET II 16v 4X4 AUT 345.810.4 24,0%

FREEMONT

Kod modelu SERIA 7
z wymaganymi RABATopcjami/pakietami1.2 EASY+PACK (TYLKO STOCK) 199.25Y.7+195 +320+41A+614+245 16,0%1.4 EASY

199.25S.7 16,0%1.4 EASY+PACK (TYLKO STOCK) 199.25S.7+195+320+41A+614+245 16,0%0.9 TWINAIR EASY 199.25W.7 14,0%

PUNTO

Lancia

Kod modelu SERIA 1
z wymaganymi RABATopcjami/pakietami1.2 8v 69 KM START&STOP GOLD 402.117.1 22,0%

YPSILON

Kod modelu SERIA 2
z wymaganymi RABATopcjami/pakietami1.2 8v 69 KM START&STOP GOLD 402.111.2 22,0%

YPSILON

Alfa Romeo

Kod modelu 

SERIA 2

z wymaganymi
RABAT

opcjami/pakietami

1.4 8v 78 KM  JUNIOR

145.J37.2
16,0%

1.4 8v 78 KM  DISTINCTIVE

145.E37.2
20,0%

0.9 TWINAIR 105 KM  DISTINCTIVE
145.E3B.2

20,0%

MiTo

Kod modelu 

SERIA 1

z wymaganymi
RABAT

opcjami/pakietami

1.4 TB  16v 120 KM DISTINCTIVE
191.C5E.1

21,0%

1.4 TB  MULTIAIR 16v 170 KM DISTINCTIVE 191.C5F.1
24,0%

1.4 TB  MULTIAIR 16v 170 KM EXCLUSIVE
191.D5F.1

24,0%

1750 TBI  16v 240 KM TCT QV
191.C5C.1

24,0%

GIULIETTA 

Centrum Sprzedaży FCA Poland

Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. 33 813 44 42

WARUNKI OFERTY:

KAŻDY PRACOWNIK GRUPY FCA BĄDŹ JEGO KREWNY W PIERWSZYM STOPNIU POKREWIEŃSTWA (BRAT, SIOSTRA, OJCIEC, MATKA, SYN, CÓRKA, MĄŻ, ŻONA) MOŻE ZAKUPIĆ JEDEN

SAMOCHÓD OBJĘTY OFERTĄ. TYLKO POJAZDY ZE STOCKU FCA POLAND. DOSTĘPNOŚĆ SAMOCHODÓW NALEŻY UZGODNIĆ ZE SPRZEDAWCAMI CENTRUM SPRZEDAŻY:

SZCZEPAN ŻYŁA – TEL. 33/813-44-37,      MARCIN LUDWICZAK – TEL. 33/813-44-21,     MAREK CIEŚLAK –  TEL. 33/813- 44- 69,     RAFAŁ SIUDA – TEL. 33/813- 44-66

PROMOCJA TRWA DO 24 GRUDNIA 2015

OFERTA SPECJALNA
dla pracowników Grupy FCA

Kod modelu 

SERIA 9

z wymaganymi
RABAT

opcjami/pakietami

SPORT 2.8 CRD A5

665.C10.9
17,0%

SAHARA 2.8 CRD A5

665.M40.9
21,0%

SAHARA V6 3.6 A5

665.M51.9
27,0%

WRANGLER UNLIMITED MY2015

Kod modelu 

SERIA 9

z wymaganymi
RABAT

opcjami/pakietami

SPORT 2.8 CRD A5

664.710.9
17,0%

SAHARA V6 3.6 A5

664.M51.9
27,0%

RUBICON 2.8 CRD A5

664.R70.9
21,0%

WRANGLER MY2015

Kod modelu 

SERIA 0

z wymaganymi
RABAT

opcjami/pakietami

SAHARA V6 3.6 A5

664.M51.0
27,0%

RUBICON V6 3.6  A5

664.R81.0
27,0%

WRANGLER MY2016

Kod modelu 

SERIA 0

z wymaganymi
RABAT

opcjami/pakietami

SAHARA V6 3.6 A5

665.M51.0
27,0%

WRANGLER UNLIMITED MY2016

Jeep

Pracownicy polskich spólek Grupy FCA
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mają
możliwość nabycia jednego samochodu na
pół roku w ramach specjalnej oferty
rabatowej. Obejmuje ona pojazdy ze stocku
FCA Poland i przewiduje upusty znacznie
większe od regularnych. Sięgają one
nawet 28%, jak np. w przypadku Fiata 500L
Trekking z silnikiem 1.4 16v T-Jet. 
Akcja obowiązuje do 24 grudnia 2015 roku.
Szczegółowe informacje na jej temat
dostępne są w intranecie oraz w Centrum
Sprzedaży FCA Poland w Bielsku-Białej
przy ulicy Katowickiej 24. 

SPECJALNA OFERTA DO 24 GRUDNIA 
DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 



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

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży FCA Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży FCA Poland • tel. 033 813 44 40
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* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
S&S – system Start&Stop, TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2015

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118 915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130 815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144 415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150 365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163 965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169 915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169 915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164 815 3239 272 180 10 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8V 78 KM PROGRESSION 47 770 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM PROGRESSION 53 720 875 105 184 4,2 4/5
1.4 8V 78 KM SPRINT 52 020 1368 78 165 5,6 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM PROGRESSION 57 970 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 8V 78 KM DISTINCTIVE 54 570 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TWINAIR 105 KM DISTINCTIVE 60 520 875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MAIR 16V 140 KMDISTINCTIVE TCT 69 020 1368 140 209 5,4 4/5
1.3 MJET 16V 85 KM DISTINCTIVE 64 770 1368 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MAIR 16V 170 KM Q VERDE TCT 77 520 1368 170 219 5,4 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo PY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta PY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 105 KM PROGRESSION 62 645 1368 105 185 6,2 5
1.4 TB 16V 120 KM PROGRESSION 64 430 1368 120 195 6,2 5
1.6 JTDM 16V 120 KM PROGRESSION 73 865 1598 120 195 3,9 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 150 KM SPRINT 75 608 1368 150 210 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT SPRINT 84 958 1368 170 218 5,5 5
1.6 JTDM 16V 120 KM SPRINT 82 068 1598 120 195 3,9 5
1.4 TB 16V 120 KM DISTINCTIVE 70 465 1368 120 195 6,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM DISTINCTIVE 75 565 1368 170 218 5,5 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM TCT DISTINCTIVE 82 620 1368 170 218 5,5 5
2.0 JTDM 16V 150 KM DISTINCTIVE 84 320 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MULTIAIR 16V 170 KM EXCLUSIVE 79 900 1368 170 218 5,5 5
1.4 TBMULTIAIR 16V 170 KM TCT EXCLUSIVE 86 955 1368 170 218 5,5 5
2.0 JTDM 16V 150 KM EXCLUSIVE 88 315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16V 175 KM TCT EXCLUSIVE 97 325 1956 175 219 4,3 5
1750 TBI 16V 240 KM TCT Q. VERDE 103 785 1742 240 244 6,8 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
(w przypadku Renegade – rabat 7%)

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

WYMIARY (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade PY2015

RABAT 12%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S 72 952 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S 79 640 1598 120 178 4,6 5
1.4TMAIR LONGITUDE DDCT FWD S&S 79 816 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S 86 680 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S 78 936 1368 140 181 6 5
1.4 TMAIR LIMITED DDCT FWD S&S 85 800 1368 140 181 6 5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S 85 624 1598 120 178 4,6 5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S 105 512 1956 140 182 5,7 5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S 98 472 1368 170 196 6,9 5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S 96 360 1956 140 182 5,1 5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S 111 232 1956 170 196 5,8 5



al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

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

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

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

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

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

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

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 31 paêdziernika 2015 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. 
      

   2. FCA Poland S.A.
        

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

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

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

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

   7.  Plastic Components and Modules Poland S.A.
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  FCA Services Polska Sp. z o.o. 
        

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

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

 14.  FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  FCA-Group Bank Polska S.A. 
        

   2.  FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

   1.  CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
        

        



jeep.pl

NOWY WYMIAR PRZYGODY

Znajdź nas na:




