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P
Po 50 latach od debiutu włoski spider powraca w nowej odsłonie dzięki drugiej
generacji modelu, który swoim designem potrafi rozkochać wielu pasjonatów 
z różnych pokoleń. 
Jego historia rozpoczęła się w 1966 roku. Zaprojektował go Pininfarina, a po raz
pierwszy model zaprezentowano podczas Salonu Samochodowego w Turynie
3 listopada. Fiat 124 Spider z mechanicznego punktu widzenia przypominał w dużej
mierze Fiata 124 sedan, ale od razu wyróżniały go pewne konkretne cechy sportowe
wynikające z takich parametrów jak: silnik z czterema cylindrami w rzędzie
o pojemności skokowej 1438 cm3 (potrafiący rozwinąć moc 90 KM), manualna,
5-stopniowa skrzynia biegów i napęd na tylne koła. Dzięki takiej konfiguracji potrafił
zapewnić frajdę i przyjemność z jazdy każdemu, kto znalazł się za jego kierownicą.
W 1968 roku model trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie od razu odniósł niebywały
sukces dzięki swemu urokowi i typowo włoskiemu charakterowi. 
Dlatego w kolejnych latach na rynek wprowadzono nowe wersje z większymi silnikami,
w tym Fiata 124 Abarth Rally.
Fiata 124 Spider produkowano do 1982 roku, ale od 1974 sprzedawano go wyłącznie
w USA. W sumie wyprodukowano ponad 200000 egzemplarzy, z czego 75% nabyto
w Ameryce.

KOŃCZY 50 LAT 

FIAT 124 SPIDER
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ZE ŚWIATA FCA

Nowości Dodge’a
USA

Fabryka „Smart”
Zakład FCA w Melfi otrzymał prestiżowe
międzynarodowe wyróżnienie „Special Award OEM:
Smart Digital Operations”, które przyznawane jest
za organizację i efektywność technologiczną
zakładów przemysłowych. Nagrodę przyznało
niemieckie czasopismo Automobil Produktion oraz
firma konsultingowa Agamus Consult. Jury
podkreśliło, że zakład w Melfi systematycznie
stosował metody programu World Class
Manufacturing (WCM), by stworzyć tzw. Smart
Digital Factory. Wg jury podejście to pozwoliło
osiągnąć zakładowi wysoki poziom w systemie
Lean Production, przede wszystkim w zakresie
jakości, utrzymania ruchu, logistyki i rozwoju osób.
Jest to zasadniczy wymóg na drodze do osiągnięcia
tak zwanej „Industry 4.0”, czyli wykorzystaniu

pełnej automatyzacji i wzajemnych powiązań
produkcji. O wygranej w porównaniu

z konkurencją zadecydowały innowacyjne
rozwiązania w niemal wszystkich filarach
systemu produkcyjnego, włącznie
z organizacją obejmującą 20 zmian
tygodniowo i szkoleniem osób poprzez
wewnętrzną „Akademię WCM”.

Nadchodzą silniki 
Firefly
W Fiacie Uno 2017, modelu odnoszącym
sukcesy na rynku brazylijskim, debiutuje
nowa rodzina silników Firefly. Mowa
o dwóch niewielkich silnikach benzynowych,
3- i 4-cylindrowym, o pojemności
odpowiednio 1.0 i 1.3 litra, które mogą być
również zasilane etanolem. Nowe silniki, mimo
swych niewielkich pojemności, są mocne
i charakteryzują się najwyższym momentem
w segmencie, a także niskim zużyciem
paliwa i niskimi emisjami. Ich minimalną
trwałość przewiduje się na 240 tys. km.
Produkcję jednostek Firefly firma FCA
powierzyła zakładowi w Betim, w stanie
Minas Gerais, którego zdolność produkcyjna
wynosi 400 tysięcy silników rocznie.

BRAZYLIA

W 1966 roku zadebiutował „muscle car” Dodge Charger
uznawany za prawdziwą legendę wśród pasjonatów
samochodów sportowych. Teraz po pięćdziesięciu latach
marka zdecydowała ponownie wprowadzić na rynek
model legendarnego Dodge’a Charger Daytona,
dostępnego obecnie z silnikiem 6.4 l „392” HEMI V8
o mocy 485 KM lub z 375-konnym silnikiem 5.7 l. Te
same silniki trafiły także do nowego Dodge’a Challengera
T/A, wysoko cenionego również w świecie wyścigów,
który można zamawiać od października br. Marka Dodge
zainspirowała się swą bogatą historią także pod
względem kolorów nowej gamy 2017. Lakiery takie jak
Green Go i Yellow Jacket z pewnością przypadną do
gustu pasjonatom marki.

WŁOCHY
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Fiat sponsorem Auxilium Torino
Fiat został sponsorem Auxilium Pallacanestro Torino, legendarnej podalpejskiej spółki mającej swą drużynę we
włoskiej lidze koszykówki „Serie A”. Drużyna będzie się nazywać Fiat Torino, a na koszulce i spodenkach koszykarzy
pojawi się logo marki Fiat. Zespół otrzyma również flotę samochodów, z których będzie mógł korzystać podczas
meczów rozgrywanych lokalnie na parkiecie hali sportowo-widowiskowej PalaRuffini. „Poprzez tę nową umowę
sponsorską utrwalił się związek Fiata ze światem sportu, zwłaszcza z koszykówką. Jesteśmy dumni, że możemy
wspierać turyńską drużynę i wierzymy, że wspólnie przeżyjemy nowy sezon pełen sukcesów”, powiedział Luca
Napolitano, Head of Fiat Brand EMEA, i dodał: „W najbliższych dniach wprowadzamy na rynek nowego Fiata Tipo
Station Wagon, który dzięki swej przestronności i funkcjonalności idealnie pasuje do ducha koszykówki, dlatego
będzie pierwszym towarzyszem drużyny podróży w tej nowej sportowej przygodzie spod znaku Fiata”. Fiat kontynuuje
więc współpracę z włoską koszykówką, która rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy marka została Oficjalnym Partnerem
Włoskiej Federacji Koszykówki. Na zdjęciu powyżej Alfredo Altavilla ściska dłoń trenera Auxilium, Francesco Vitucci.

WŁOCHY

Rodzina w pracy
To była doskonała okazja, by zobaczyć, jak wygląda praca mamy lub taty,
i podziwiać z bliska produkty marki Maserati. Taki był cel „Family at
work”, inicjatywy zorganizowanej w lipcu i sierpniu dla rodzin niektórych
pracowników zakładu AGAP w Grugliasco w Włoszech. Goście wzięli
udział w wycieczce z przewodnikiem po różnych wydziałach zakładu.
Następnie zjedli wspólną kolację w firmowej restauracji Alfieri i spotkali
się z dyrektorem zakładu, a także otrzymali gadżety marki Maserati, by
na długo zapamiętać ten niesamowity dzień spędzony z rodziną.

WŁOCHY

Debiut Abartha 124 spider
JAPONIA

Podczas targów Automobile Council 2016,
zorganizowanych w największym centrum
kongresowym Japonii Makuhari Messe w mieście
Chiba, zaprezentowano po raz pierwszy w Azji model
Abarth 124 spider, który cieszył się ogromnym
zainteresowaniem Japończyków. Obok niego na
stoisku pojawiło się wiele innych modeli, które
„zapisały kartki w dziejach” marki spod znaku
skorpiona, między innymi Abarth 124 Spider Rally,
który w latach siedemdziesiątych brylował
w Mistrzostwach Europy w swojej kategorii, Fiat
Abarth 595 berlina z 1964 roku albo najnowszy
Abarth 595 Competizione.

przygotowane przez redakcję
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Podczas odbywającego się w Los Angeles
salonu samochodowego pokazano

pierwszego SUV-a w historii marki Alfa
Romeo. W Polsce zaś w listopadzie

zaprezentowano klientom Fiaty Tipo
w wersji Hatchback i Station Wagon.

Drugie półrocze tego roku obfituje w wiele
nowości Grupy FCA, które obejrzymy na

drogach już w najbliższych miesiącach.

MODELE, 
KTÓRE ZDOBĘDĄ 

RYNKIAnna Borsukiewicz
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FIAT
TIPO HATCHBACK
ISTATION WAGON

Na przedpremierowych pokazach obie wersje Tipo udo-
stępniono zaproszonym klientom w salonach sprzedaży
Fiata w 54 miastach. Mogli oni nie tylko obejrzeć sa-
mochody, ale „przymierzyć” się do nich – ocenić funk-
cjonalność we wnętrzu, wygodę i przestrzenność
aut. Hatchback ma długość 4,37 m, szerokość 179 cm
i wysokość 150 cm, natomiast Station Wagon jest dłuż-
szy o 20 cm i wyższy o centymetr – dzięki wmontowa-
nym w dach relingom, które podkreślają linię tego wozu.
„Zapraszaliśmy na pokaz naszych klientów i zaintere-
sowanie nowymi Tipo jest ogromne – mówi Jadwiga
Langner, kierująca salonem Euromobil w Warszawie. –
Drogę modelowi utorowała udana wersja sedan.
We wrześniu sprzedaliśmy ich 42, a w październiku
34. Teraz klienci czekają na rozpoczęcie sprzedaży no-
wych Tipo, dopytują się o szczegóły techniczne. Oglą-
danie aut zaczynają od... tyłu, czyli od bagażników. Ich
pojemności są imponujące: hatchback ma 420 l,
a kombi aż 550 l. To prawdziwie rodzinne samochody”.

ALFA ROMEO
GIULIA VELOCE

Przydomek „veloce”, czyli po włosku „szybki” w tradycji
Alfy Romeo wyróżnia najbardziej sportowe i wyjąt-
kowe modele tej marki. Taka jest też nowa Giulia
Veloce charakteryzującą się mocnymi jednostkami
napędowymi, ekskluzywnym designem oraz wy-
posażeniem klasy Premium. Jej silniki: benzynowy
2.0 Turbo o mocy 280 KM oraz turbodiesel 2.2 o mocy

210 KM współpracują z 8-stopniowymi, automa-
tycznymi skrzyniami biegów oraz naj-

nowszym napędem 4x4 (Q4),
który debiutuje w tym aucie.

Zapewnia on wszyst-
kie zalety

Po lewej Tipo
w wersji

hatchback.
Poniżej Alfa

Romeo Giulia
Veloce
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MASERATI
GHIBLI MY17
Niezrównana klasa, osiągi najlepsze w kategorii
i doskonałe wrażenia z jazdy, a do tego komfort wy-
sokiej klasy limuzyny i atrakcyjny styl. Tak w skró-
cie można opisać Maserati Ghibli. Wersja na 2017 rok
pozostaje wierna DNA tego modelu, ale wprowadzono
w niej dodatkowe, zaawansowane technologicznie ele-
menty wyposażenia, które pasażerom zapewnią wy-
godę jazdy, a kierowcom nowe systemy wspomagające
prowadzenie. Jednocześnie wprowadzone pakiety per-
sonalizacyjne Luxury i Sport sprawią, że samochód
zyska jeszcze bardziej indywidualny charakter. 

napędu 4x4 i jednocześnie gwarantuje niski poziom
spalania, szybszą reakcję oraz przyjemność prowadze-
nia samochodu z napędem na tył. Kolejne cechy szcze-
gólne Giulii Veloce to doskonałe rozłożenie mas po-
między obiema osiami, wyszukane zawieszenie przednie
i tylne (opatentowane przez Alfę Romeo) oraz najbardziej
bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego.

ABARTH 
124 SPIDER

Ten roadster o opływowym kształcie ma wszystkie ce-
chy, które mogą zaspokoić pragnienia nawet najbar-
dziej wymagających kierowców. Osiąga maksy-
malną prędkość 232 km/h, przyspiesza od 0 do 100
km w 6,8 sekundy. Miłośników marki Abarth o zawrót
głowy przyprawia dźwięk, jaki wydaje jego czterocy-
lindrowy silnik 1.4 MultiAir o mocy 170 KM, za-
pewniany przez układ wydechowy Rekord Monza. Silnik
ten współpracuje z 6-stopniową, manualną lub spor-
tową, automatyczną sekwencyjną skrzynią biegów Es-
seesse oraz manetkami przy kole kierownicy.
Abarth 124 spider zawdzięcza swe osiągi dynamiczne
standardowemu wyposażeniu w mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu, który wpływa na jego przy-
czepność w najbardziej krytycznych sytuacjach. Większa
część masy auta jest rozłożona pomiędzy osiami, a sil-
nik został usytuowany za przednią osią, co gwarantuje
rekordową zwinność oraz wspaniałe wrażenia z jazdy.

Po prawej
Maserati Ghibli

w wersji 
na 2017 rok.
U dołu Abarth

124 Spider



11FCA wokół Nas

Nowy
Jeep Grand
Cherokee,
idealny dla
entuzjastów
off-roadu, 
na salonie
w Paryżu

JEEP
GRAND
CHEROKEE
ICOMPASS
Grand Cherokee to flagowy model Jeepa i najczęściej
nagradzany SUV w historii. Nowy Jeep Grand Che-
rokee 2017, zaprezentowany na salonie paryskim, zos-
tał udoskonalony pod względem stylizacji i wy-
kończenia klasy Premium. Kolejne rozszerzenie gamy
tego modelu – Trailhawk – podkreśla możliwości off-
roadowe Grand Cherokee, dodając szereg specyficz-

nych cech terenowych, w tym napęd 4x4 Quadra-
Drive II z tylnym elektronicznym mechanizmem różni-
cowym o ograniczonym poślizgu. Unikalną wersję
zawieszenia pneumatycznego Quadra-Lift poprawia-
jącą właściwości trakcyjne i całkowity skok zawieszenia,
jak również system Selec-Speed z asystentem wjazdu
(Hill Ascent Control).
Grand Cherokee 2017 ma także jeszcze bardziej eks-
kluzywną wersję klasy Premium – Summit. Jego ce-
chami charakterystycznymi są opcjonalna, ręcznie wy-
konana skórzana tapicerka, nowy wygląd zewnętrzny
oraz dodatkowe standardowe funkcje bezpieczeń-
stwa Premium.

Kolejną nowością marki Jeep jest model Compass,
który zaprezentowano we wrześniu w Brazylii (miasto
Goiana w stanie Pernambuco), gdzie w zakładzie mon-
tażowym Jeep FCA rozpoczęto produkcję tych aut.
Nowy Jeep Compass jest kompaktowym SUV-
em, który poszerzy globalny zasięg marki dzięki m.in.
najlepszym w klasie systemom napędu 4x4, ekono-
micznym układom napędowym, doskonałej dynamice
prowadzenia i możliwościom podróżowania poza dro-
gami asfaltowymi oraz bogatej ofercie systemów bez-
pieczeństwa i zaawansowanych technologii.
Compass będzie oferowany z 17 opcjami oszczęd-
nych układów napędowych do wyboru w ponad
100 krajach całego świata. W Ameryce Północnej trafi
do sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku, a w Eu-
ropie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce począwszy od
drugiej połowy 2017 roku. 
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„SUKCES WSZYSTKICH 
DLA WSZYSTKICH”

Francesco Novo

Również
w tym roku
Grupa FCA

została
włączona do

prestiżowego
rankingu 

Dow Jones
Sustainability
Index World.

Rozmawiamy o tym z kilkoma pracownikami,
którzy przyczyniają się do osiągania

rezultatów przez firmę pod względem
zrównoważonego rozwoju.
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w coś staje się okazją do czegoś, ponieważ poprzez
badania i innowacje możemy wyprzedzać trendy,
tworząc produkty odnoszące sukces”.

„MYŚLIMY O MIASTACH”
„Miasta – mówi Mateus Silveira, który w FCA Brazylia
zajmuje się kwestią mobilności – to nasze domy,
a ważne jest, byśmy w swoich domach czuli się dobrze.
Dlatego uruchomiliśmy projekt „Futuro das Cidades”,
włączając w niego głównych ekspertów, badaczy, pra-
cowników akademickich i aktywistów, którzy pracują
nad poprawą jakości życia w metropoliach”.

„ZAANGAŻOWANIE DOSTAWCÓW”
Luca Stoppa pracuje w zakupach FCA i zajmuje się
aspektami związanymi ze zrównoważonym rozwojem
łańcucha dostaw. Podkreśla, że „zaangażowanie do-
stawców w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
to korzyść również dla nich. Poszanowanie środowiska
i społeczeństwa obywatelskiego jest kluczowe dla po-
wodzenia tworzonych przez FCA i dostawców produk-
tów. Dlatego na wszelkie sposoby sprzyjamy rozwojowi
takiej polityki, która jest korzystna pod względem zrów-
noważonego rozwoju nie tylko największych firm, lecz
także tych najmniejszych”.

„JESZCZE BARDZIEJ OGRANICZYĆ ZUŻYCIE”
Fiona Huang, która pracuje w regionie APAC, mówi
o tym, co należy robić, aby ograniczać wpływ na za-
nieczyszczenie globalne. „Nasza firma – mówi – musi
nadal pracować nad ograniczaniem zu-
życia paliwa w swoich samochodach,
a także opracowywać silniki, które wy-
korzystują energię alternatywną, jak
samochody hybrydowe i elek-
tryczne. Ponadto musi infor-
mować klienta o jak najlepszym
użytkowaniu samochodu. Wiemy,
jak bardzo może być ważny styl
jazdy w osiąganiu optymalnego
poziomu zużycia paliwa i emisji”.

F iat Chrysler Automobiles został ponownie
uwzględniony w prestiżowym rankingu Dow
Jones Sustainability Index (DJSI) World.

Grupa uzyskała wynik 87/100 przy średniej 54/100
dla firm działających w sektorze motoryzacyjnym. Mo-
głoby się wydawać, że wiadomość ta przeznaczona
jest wyłącznie dla mediów finansowych, ale tak nie
jest. Dotyczy wszystkich ze względu na jej wpływ na
społeczność, środowisko i ludzi, przede wszyst-

kich pracujących w FCA. To bowiem oni,
niezależnie od zajmowanych stanowisk
i kraju, w którym się znajdują, przyczynili
się w pewien sposób do takiego rezul-

tatu. Indeksy zrównoważonego roz-
woju to giełdowe wskaźniki, któ-
rych celem jest zgrupowanie firm
osiągających najlepsze w tej dzie-
dzinie wyniki.
Grupa FCA otrzymała najwyż-
szą liczbę punktów wśród
firm z branży motoryzacyj-
nej dzięki swojej strategii

w zwalczaniu zmian klimatycz-
nych, w składaniu sprawozdań na temat śro-

dowiska, w zarządzaniu marką i łańcuchem dostaw,
a także dzięki wymiarowi społecznemu, który obejmuje
między innymi takie aspekty, jak umiejętność przycią-
gania i utrzymywania najlepszych talentów oraz rozwi-
janie kapitału ludzkiego.
FCA od lat ogranicza wpływ na środowisko w swoich
zakładach na całym świecie: w porównaniu z 2010 ro-
kiem emisje CO2 na wyprodukowany samochód zdołano
zmniejszyć o 23,4%. Zaoszczędzono 2,3 mld metrów
sześciennych wody. Zasoby przeznaczone przez Grupę
na rzecz lokalnych społeczności przekroczyły 22 mln
euro, z czego 53% przekazano na inicjatywy związane
z edukacją, kulturą i sztuką. Te i wiele innych cyfr są
dowodem czynnego zaangażowania FCA w przecho-
dzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, która
przeciwstawia się zasadzie „użyj i wyrzuć”, typowej dla
aktualnego linearnego modelu rozwoju gospodarczego.
To wszystko jest wynikiem zaangażowania pracow-
ników FCA na całym świecie. Redakcja Illustrato, wło-
skiej edycji gazety, starała się dowiedzieć, na ile roz-
powszechniona i zakorzeniona jest kultura zrównowa-
żonego rozwoju w naszej Grupie.

„WYPRZEDZAMY PRZYSZŁOŚĆ”
Maddalena Salvai to młoda absolwentka uniwersy-
tetu, pracująca od półtora roku w dziale finansowym.
„W ubiegłym roku FCA zainwestowała cztery miliardy
w badania i rozwój. W taki sposób angażowanie się

Wśród głównych celów
FCA jest walka ze
zmianami klimatu oraz
poszanowanie wymiaru
ludzkiego i społecznego
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Liczby ilustrujące zaangażowanie firmy
Grupa FCA podejmowała wiele inicjatyw w ochronę środowiska
zarówno w 2015, jak i w 2016 roku, wykazując tym samym swój
potencjał jako światowego i odpowiedzialnego producenta
samochodów. Oto kilka przykładów:
• Zaprezentowano model Chrysler Pacifica Hybrid, pierwszy

hybrydowy minivan w branży.
• Jeep Grand Cherokee EcoDiesel został ogłoszony przez

czasopismo „Green Car Journal” Zielonym SUV-em roku 2015. 
• Grupa zajęła pozycję lidera w Europie w produkcji samochodów

zasilanych metanem, z udziałem w rynku wynoszącym blisko 50%.
• W 2015 roku zainwestowano 4,1 mld euro w Badania i Rozwój,

potwierdzając rosnącą tendencję inwestycji w tym obszarze.
• Ogłoszono współpracę z firmą Google nad projektem pojazdu

autonomicznego.
• System Uconnect® został ogłoszony przez portal „Digital Trends”

Systemem multimedialnym roku.
• Usługa car-sharingu ENJOY, uruchomiona w 2013 roku przez ENI

we współpracy z FCA, odnotowała ponad 420 tysięcy
zarejestrowanych użytkowników i ponad 5 milionów wynajmów
we Włoszech.

• Samochody Grupy zostały uhonorowane wieloma nagrodami za
wysokie standardy bezpieczeństwa. Dodge Challenger otrzymał
np. 5 gwiazdek w U.S. NCAP, Fiat 500X i Chrysler 200 zdobyły Top
Safety Pick+, a Alfa Romeo Giulia otrzymała 5 gwiazdek
w EURO NCAP 5.

• Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych
podpisano zobowiązania, których celem
jest walka ze zmianami klimatu.

• Zakład w miejscowości Verrone (Włochy)
zdobył prestiżową nagrodę Automotive
Lean Production Award 2015.

• Zakład w Melfi (Włochy) zdobył
prestiżową nagrodę Special Award
Original Equipment Manufacturing: SMART
Digital Operations 2016.

• W zakładach FCA na świecie zrealizowano ponad
4300 nowych projektów środowiskowych, które przyniosły
oszczędności na poziomie około 65 milionów euro.

• Grupa FCA otrzymała w Stanach Zjednoczonych „złotą
nagrodę” Best Employers for Healthy Lifestyles.

„ROLA 
WORLD CLASS
MANUFACTURING”
Zakład w Verrone (Włochy)
może poszczycić się dosko-
nałymi wynikami potwierdzanymi
międzynarodowymi nagrodami i wy-
różnieniami. Stefano Medde pracuje
w dziale Inżynierii utrzymania ruchu i po-
twierdza, że „kwestie te są częścią codzien-
ności zakładu. Dwa filary WCM, które bardziej niż po-
zostałe staramy się wprowadzać w życie, związane są
ze środowiskiem i energią. W mojej pracy, na przykład,
brałem udział w projekcie, który poprzez odzyskiwanie
i optymalizację transportu przewidywał przekształcanie
metalowych wiórów z obróbek mechanicznych na za-
soby, które są sprzedawane hutom. Jest to przykład
koła sukcesu”.

„JAK NAJLEPSZE 
WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW”
Pete Hadad pracuje w regionie NAFTA i zajmuje się
procesami produkcyjnymi. Mówi: „Stosowanie zrówno-
ważonych metodologii w produkcji samochodów to mój
sposób na przyczynianie się do zrównoważonego roz-
woju. Chodzi właściwie o jak najlepsze wykorzystywanie
zasobów naturalnych, takich jak energia, woda i mate-
riały. Ale także sprawianie, by ludzie mieli jak najlepsze
warunki do pracy, takie, które pozwalają im wyrażać
się w satysfakcjonujący sposób. Jeśli będziemy potrafili
robić te rzeczy lepiej niż nasi konkurenci i po niższych

kosztach, przewaga będzie po naszej stronie”.

„ROBIMY TO RÓWNIEŻ 
DLA NASZYCH DZIECI”

Giammarco Brunetta pra-
cuje w dziale technologii w Mi-
rafiori i zajmuje się zarządza-

niem środowiskowym w za-
kładach silników w regio-
nie EMEA. Opowiada o ini-
cjatywach podejmowa-

nych przez FCA, które mają
na celu kompensację wytwo-

rzonego poziomu CO2 poprzez sa-
dzenie roślin w obszarach o nie-

korzystnych warunkach gospodaro-
wania. „Codziennie zauważam – mówi – działania

firmy skierowane na ochronę środowiska. Inicjatywy
te są niezwykle ważne dla nas, ale przede wszystkim
dla przyszłych pokoleń. Nasi potomkowie będą nam
wdzięczni”.
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Nowy sportowy sedan ma niepowtarzalny
styl i fenomenalne osiągi, między innymi

dzięki zastosowaniu nowatorskich
technologii i awangardowych

komponentów. Należą do nich 
na przykład reflektory przednie, lampy

tylne, centralki elektroniczne, system
multimedialny i wiele innych

opracowanych przez markę Alfa Romeo
we współpracy z Magneti Marelli. 

Stefania Castano

WYJĄTKOWE
ELEMENTY 

GIULII



Zespoły optyczne modelu Giulia, wykonane przez Magneti Marelli we współpracy z firmą Alfa Romeo, to prawdziwie
designerskie elementy. Podkreślają elegancję, linię i osobowość samochodu, ale wpływają również na bezpieczeństwo.
Reflektory przednie, dostępne z żarówką halogenową lub w wersji ksenonowej, posiadają lampy o jasnej barwie, potrafiące
zwiększać strumień świetlny i rozpraszanie światła. Rezultat? Mniejsze straty energii, a do tego lepsza widoczność podczas
jazdy nocą, która w przypadku modułu ksenonowego o mocy 35 W jest wyższa o 200% w porównaniu z normalnymi reflektorami
halogenowymi. Dzięki temu można zobaczyć przeszkodę co najmniej o sekundę szybciej, co przekłada się na krótszą o 28 metrów
drogę hamowania (podczas jazdy z prędkością
50 km/h). Ponieważ jest to reflektor typu adapta-
cyjnego, kieruje wiązkę świetlną zawsze w stronę
wewnętrzną zakrętu, aby zapewniać lepszą widocz-
ność. Światła do jazdy dziennej (DRL), światła doświe -
tlania zakrętu, światła pozycyjne i kierunkowskazy wy-
konano w technologii LED, co zmniejsza zużycie ener-
gii i zapewnia wyższe ich osiągi. Doskonałe są również
parametry LED-owych lamp tylnych, które zapew-
niają szybsze włączanie się podczas hamowania.

Układ sterujący modelu Giulia Quadrifoglio nosi nazwę Chassis Domain Control (CDC). Opracowano go we
współpracy z firmą Magneti Marelli i jest czymś w rodzaju elementu nadzorującego dynamikę samochodu.
Koordynuje bowiem rzeczywistą konfigurację pojazdu w oparciu o pozyskiwane przez czujniki dane dotyczące
przyspieszenia i obrotów. Ponadto zapobiega sytuacjom krytycznym, informując odpowiednio wcześnie
inne centralki samochodu: nadwozia, układu napędowego, zawieszeń, układu hamulcowego, kierow-
niczego, wspomagania kierownicy i mechanizmu różnicowego na zakręcie. To wszystko przekłada

się na doskonałe osiągi, maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Niezależnie od
trybu wybranego za pomocą przełącznika DNA (Dynamic,

Natural, Advanced Efficiency lub Race), dzięki modu-
łowi Chassis Domain Control rezultat jest za-

wsze optymalny, a przyjemność
z jazdy zapewniona.

MÓZG

OCZY GIULII



ZMYSŁY
Dzięki systemowi Connect 3D
Nav, opracowanemu we współ-
pracy z Magneti Marelli, Alfa Ro-
meo Giulia jest zawsze „on-
line”. System ten bazuje na kon-
cepcji technologii „open source”,
platformie umożliwiającej wy-
korzystanie szerokiej gamy apli-
kacji. Wśród wielu jej funkcji wyróżnia się interfejs HMI ostatniej gene-
racji, wyposażony w pokrętło Rotary Pad (również w wersji dotykowej
z możliwością poruszania palcem po gładziku), i wysokiej rozdzielczości
wyświetlacz o przekątnej 6,5 lub 8,8 cala, dopasowany do stylu deski
rozdzielczej. System Connect 3D Nav modelu Giulia jest wyposażony
w funkcję rozpoznawania głosu i umożliwia łączność ze wszystkimi
urządzeniami mobilnymi (Apple iOS i Android). Najnowszy system mul-
timedialny, poza obsługą radia cyfrowego DAB i wiernie odtwarzającego
dźwięku cyfrowego, umożliwia – poprzez Bluetooth – w pełni bezpieczne
nawiązywanie połączeń telefonicznych bez konieczności odrywania rąk
od kierownicy, a także odtwarzanie dźwięku z urządzeń USB i smartfona.
Nawigacja wykorzystuje mapy o wysokiej rozdzielczości 3D i szybko
przelicza trasy, a korzystać można z niej nawet w razie braku sygnału
GPS dzięki technologii Dead Reckoning. Możliwe jest także aktualizo-
wanie map TomTom przez port USB, uzyskiwanie informacji o swoim

stylu jazdy i wyświetlanie ustawień
pojazdu związanych z prze-

łącznikiem AlfaDNA / Al-
faDNA Pro.

KONTROLA
Magneti Marelli dostarcza do nowej Alfy
Romeo Giulii również Body Computer,
amortyzatory, układ zawieszeń, układ wy-
dechowy, kolektory ssące, a także pedały,
zbiornik i inne komponenty z tworzywa
sztucznego.
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NA PIERWSZYM PLANIE

23 października w hali GOSiR w Goczałkowicach odbył się IV Memoriał im. Enrico Pavoniego w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju
udział wzięło 7 drużyn reprezentujących spółki grupy FCA w Polsce: dwie drużyny z FCA Poland oraz po jednej z FCA Powertrain
Poland, Teksid Iron Poland i Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko, a także drużyny dostawców: Delfo Polska i Brembo
Poland. Drużyny podzielone zostały na dwie grupy: A i B. Eliminacje wyłoniły 4 zespoły, które zakwalifikowały się do decydującej
fazy turnieju. W spotkaniach półfinałowych drużyna Brembo pokonała Magneti Marelli Suspension, natomiast w bardzo
emocjonującym spotkaniu Teksid Iron, po serii rzutów karnych, wygrał z zespołem FCA Poland II. W meczach finałowych
w decydującej rozgrywce drużyna Brembo uległa Teksidowi Iron 2:3, natomiast w meczu o III miejsce zespół FCA Poland okazał
się lepszy od Magneti Marelli Suspension, zwyciężając 1:0.

IV Memoriał Pavoniego

Przedpremierowe pokazy 
Tipo hatchback i Tipo Station Wagon

Fiat prezentuje w Polsce pięciodrzwiowe
wersje bestsellerowego Fiata Tipo: hatchback
oraz Station Wagon, które są przedstawione
na zamkniętych pokazach w salonach
dealerskich w 54 miastach. Przedpremierowe
pokazy obu nowych wersji to wyjątkowa
okazja, aby poznać te samochody jeszcze
przed ich oficjalnym debiutem w Salonach
Fiata. Dwumiesięczny cykl pokazów zakończy
się 29-30 grudnia br. Aby dołączyć do
zamkniętego grona osób, które jako pierwsze
zobaczą na żywo pięciodrzwiowe wersje
bestsellerowego Tipo, wystarczy wejść na
stronę www.tipo.fiat.pl, a następnie wybrać
z listy swoje województwo i konkretny Salon
Fiata, przy którym są podane daty pokazów,
oraz wypełnić krótki formularz.
Na zdjęciu obie wersje w salonie Euromobil
w Warszawie.fo
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Comau 
na MSV 2016
Na Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV
w Brnie, w Czechach spółka Comau zaprezentowała
swoją rodzinę małych robotów. Składa się ona z Racera3,
nowego Racera5 – ewolucji słynnego Racera3 i Rebel-S,
a także z nowej rodziny robotów Scara. Wszystkie roboty
dostępne są również w wersji openROBOTICS, gdzie
robot jest bezpośrednio zintegrowany z istniejącymi
maszynami/linią kontrolowaną przez technologię B&R.
Oprócz tych nowych produktów Comau przedstawiło
także znane już roboty, takie jak NJ60 czy Racer7 1.4
z opcją aplikacji spawalniczych.

przygotowane przez redakcję

„Klasyczny 
Samochód Roku”

Wyróżnienia 
dla Alfy Romeo Giulia

Co roku niemiecki magazyn Auto Bild Klassik przedstawia
swoim czytelnikom kilka samochodów, które świętują
ważne urodziny, prosząc o głosowanie na faworyta.
Wprowadzony na rynek 30 lat temu, w 1986 roku, Jeep
Wrangler (YJ) już po raz drugi zdobył pierwsze miejsce
w tym konkursie „w kategorii pojazdów z napędem 4x4
i vanów”, uzyskując tytuł „Goldenes Lenkrad Klassik”. Do
dnia dzisiejszego Jeep Wrangler zachował swój
charakterystyczny kultowy wygląd, a to dzięki
wyróżniającym elementom, takim jak: okrągłe reflektory,
trapezoidalne nadkola w połączeniu z niezrównaną
zdolnością jazdy w terenie.

Ranking marek 
motoryzacyjnych 
Miesięcznik branżowy PRESS jak co roku opublikował
ranking najbardziej popularnych i najczęściej
opisywanych marek w polskich mediach. To już dziewiąta
edycja tego badania, w którym w tym roku uwzględniono
także popularność brandów na Instagramie. Raport objął
doniesienia medialne, które ukazały się od 1 lipca 2015
do 30 czerwca 2016 roku (publikacje, teksty prasowe,
materiały internetowe, wpisy, komentarze z mediów
społecznościowych). Według statystyki w branży
Motoryzacja w TOP 10 Marek  – marka FIAT zajęła
czwarte miejsce pod względem największej ilości
publikacji oraz także czwarte w ogólnym Rankingu Marek.

Kolekcja nagród nowej, włoskiej, sportowej limuzyny
wzbogaciła się o kolejne istotne wyróżnienia. Czytelnicy
niemieckiego magazynu Auto Bild und Bild am Sonntag oraz
jury złożone z ekspertów z branży motoryzacyjnej przyznali
Alfie Romeo Giulia tytuł „Najpiękniejszego Samochodu Roku
2016” w prestiżowym konkursie „Volante d’oro”. Giulia
została także zwyciężczynią „EuroCarBody 2016”,
najbardziej prestiżowego światowego konkursu w zakresie
projektowania nadwozia, organizowanego przez
„Automotive Circle International”. W 18. edycji wydarzenia,
które odbyło się w miejscowości Bad Nauheim (Frankfurt),
wzięli udział eksperci z zakresu projektowania, materiałów,
procesów i produkcji nadwozia. Fascynująca Giulia,
zdobywając 39,46 punktów na 50 możliwych, pokonała
wielu mocnych rywali, m.in. Hondę NSX, Volvo V90,
Bentley’a Bentayga i Aston Martina DB 11. I wreszcie
trzecia nagroda, jaka ostatnio przypadła w udziale
najnowszej Alfie, to tytuł „Auto Europy 2017”, przyznawany
przez Włoski Związek Dziennikarzy Motoryzacyjnych.
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Robot
„współpracujący”

AURA 
w trakcie testu
w laboratorium:

jego umiejętność
pracy

w kontakcie
z operatorem
robi wrażenie

Roboty do niedawna potrafiły wykonywać „tylko”
proste i powtarzające się zadania. W ostatnich
latach pokonały jednak długą drogę. Poza fab-

rykami, w których tradycyjnie wykorzystywano je do
odciążenia człowieka przy uciążliwych lub niebezpiecz-
nych pracach, znalazły zastosowanie w zgoła odmien-
nych dziedzinach, wspomagając coraz bardziej wyszu-
kane i „inteligentne” systemy zarządzania. Teraz roboty
przeprowadzają operacje chirurgiczne w szpitalach, se-
gregują produkty w magazynach potentatów w e-
handlu, wykonują misje wojskowe, załatwiają sprawy
w biurach i zajmują się domowymi porządkami.
Miejscem, w którym te produkty zaawansowanej tech-
nologii mają okazję się zaprezentować, są odbywające
się w Monachium międzynarodowe targi robotyki i me-
chatroniki „Automatica”. W miejscu tym spotykają
się wszyscy giganci w branży. Również Comau, spółka
z grupy FCA zajmująca pozycję lidera w projektowaniu
zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej,
która sprzedała na całym świecie 30 tysięcy ro-
botów, wybrała targi „Automatica”, by przedstawić
kilka swoich nowości. 
Stoisko firmy, opatrzone hasłem „Think out of the
fence”, zachęcało do wykraczania poza limity, jakie
wyznacza tradycyjna automatyka, i niepodążania w my-
śleniu za utartymi schematami – nie tylko pod wzglę-
dem nowatorskiej technologii, lecz także nowych
sektorów zastosowania. Znalazły się na nim dlatego
produkty zaspakajające również rynek małych i średnich
przedsiębiorstw. Wśród nich modele Racer 5-0.63
i Racer 5-0.80, zaprojektowane do pracy z bardzo
dużą szybkością w miejscach o ograniczonej prze-
strzeni. Roboty te to doskonalsze wersje „protoplasty
rodu”, modelu Racer3, mające wyższy udźwig (teraz
do 5 kg) i większy zasięg ramienia (odpowiednio 630
i 809 mm). Inną absolutną nowością spółki były modele
Scara Rebel-S, w sumie pięć robotów odbiegających
od tradycyjnej gamy Comau zarówno pod względem
pozycji montażu (na podłodze, ścianie lub suficie), jak
i konfiguracji, które zaspokajają różne wymogi klientów
dzięki zestawom modułowym, poprawiającym możli-
wości pracy. Ale kiedy mowa o automatyce jutra, jednym
z najbardziej obiecujących kierunków, jest z pewnością
robot „współpracujący”, czyli potrafiący pracować
tuż obok człowieka bez żadnych barier czy też klatek. 
Zaprezentowany na targach Automatica robot współ-
pracujący, o którym mowa, nosi nazwę AURA (Advan-
ced Use Robotic Arm). Urządzenie potrafi „wyczuwać”
i „analizować” swoje otoczenie oraz bezpiecznie
współpracować ze stojącymi obok niego osobami.
A na dodatek może unieść aż 110 kilogramów. Cecha
ta czyni robota AURA produktem unikalnym w porów-

Po ponad 40 latach
od wyprodukowania

pierwszego
urządzenia 

spółka Comau
zaprojektowała

robota AURA, 
który potrafi

współpracować
z człowiekiem. 

Ten system 
dołączy wkrótce
w fabrykach do

wielu innych
urządzeń

produkowanych
przez tę spółkę
będącą liderem
w automatyce
przemysłowej.

ÓŁPRACY
OBOT

Elena Gregoriani
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naniu z podobnymi robotami konkurentów, których wy-
miary i możliwości udźwigu są jednak ograniczone.
„Projekt ten uruchomiono zaledwie rok temu, kiedy po-
wstało nowe centrum badań i innowacji Comau
w miejscowości Pontedera, nieopodal Pisy – objaśnia
Giuseppe Colombina, Advanced Product Develop-
ment Manager, szef tego obiektu. – Nad opracowaniem
gigantycznego robota współpracującego, który
potrafi przenosić bardzo ciężkie przedmioty, pracowali
liczni technicy Comau i uczniowie Instytutu Biorobotyki
z Liceum im. Świętej Anny”. W efekcie powstało ramię
mechaniczne pokryte naszpikowaną czujnikami
powłoką. Czujniki te, dokładnie tak jak w przypadku
człowieka, gromadzą i łączą ze sobą informacje, by
odpowiednio reagować i wykonywać różne czynności.
Dlatego każdy robot Comau w konfiguracji AURA po-
trafi wyczuć bliskość lub kontakt z operatorem,
który pracuje obok niego, a jeśli go dotknie – wycofać
się. A dzięki systemowi podglądu od góry potrafi
również przewidzieć trajektorię obiektów oraz osób po-
jawiających się wokół niego i zdecydować, z jaką szyb-
kością pracować w zależności od ich bliskości.
„Te właśnie umiejętności pokazano na targach „Auto-
matica” – kontynuuje Colombina. – Nie tylko poprzez
pokaz zastosowania tego robota w przemyśle motory-
zacyjnym, podczas którego polerował on pokrywę ko-
mory silnika Maserati Ghibli i pomagał operatorowi przy
montażu akumulatora, lecz także w pokazie, w którym

robot podaje kawę osobom odwie-
dzającym stoisko, wspól-

nie z robotem huma-
noidalnym Amico,
produkowanym też
przez Comau”.

AURA to robot nowy nie
tylko pod względem technologii, lecz także
wzornictwa. Ma nieco „pyzaty” i sympa-
tyczny wygląd, znacznie odbiegający od „ner-

wowych” ramion automatycznych, do któ-
rych się przyzwyczailiśmy. Jego

elementy mechaniczne są po-
kryte pianką zabezpiecza-
jącą, która nie przewiduje
ostrych krawędzi i ogranicza
możliwe uderzenia, zapewnia-

jąc większe bezpieczeństwo pra-
cującej obok robota osoby. Cała

struktura jest pokryta powłoką, która
w dotyku przypomina tapicerkę sa-
mochodu. AURA ma bowiem współ-
pracować również z osobami, które
nie są ekspertami w dziedzinie robo-

Obok zdjęcie
stoiska Comau

na targach
„Automatica”.

Dwa roboty
AURA pokazują

swoje
możliwości

w przypadku
zastosowania
ich w branży

motoryzacyjnej,
polerując
pokrywę

komory silnika
Maserati Ghibli

i montując
akumulator.

Poniżej nowy
Racer5. 

Po prawej:
Scara Rebel-S,

robot „pięć
w jednym”,
który można
dostosować 
do wszelkich

potrzeb klienta
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Gotowi na przyszłe wyzwania
Awangardowe podejście w realizacji systemów zautomatyzowanych
dotyczy również szkolenia ekspertów z branży, potrzebnych coraz
częściej do radzenia sobie z różnymi problemami związanymi
z technologiami cyfrowymi wykorzystywanymi w środowisku
produkcyjnym. To wyzwanie dla spółki Comau, która – we
współpracy ze znaną szkołą biznesu ESCP Europe – postanowiła
utworzyć kierunek studiów podyplomowych „Executive Master of
Manufacturing Automation & Digital Transformation”. Studenci
rozpoczną naukę w styczniu we Włoszech, Wielkiej Brytanii
i Niemczech, a kierunek ma zapewnić kompetencje zarówno
techniczne, jak i menedżerskie. Przewiduje się 5 tygodni nauki,
obejmującej wykłady, zajęcia w laboratorium i naukę na odległość
w formie e-learningu. Przemysł ulega zmianom, a Comau po raz
kolejny zamierza odegrać główną rolę w tej transformacji dzięki
swym awangardowym produktom, ale też dzięki wiedzy.

tyki, bo do wykonywania określonych zadań przewi-
dziano sterowanie ręczne. 
Te wszystkie cechy, w połączeniu z możliwością insta-
lowania go w dowolnej pozycji (również na suficie)
oraz z możliwością pokrycia go czujnikami w całości
tylko na niektórych jego elementach, sprawiają, że AURA
to produkt, który poradzi sobie w dowolnym sektorze
i przy dowolnym sposobie pracy. Już wkrótce będzie
produkowany na szeroką skalę, by zaspokoić wymogi
przemysłu samochodowego. Poczyniono tym samym
pierwszy krok ku przyszłości. Przyszłości, która ry-
suje się w jasnych barwach i oferuje nowe, zachwyca-
jące możliwości dla robotów współpracujących: od do-
dawania czujników potrafiących rozpoznawać gesty,
poprzez otrzymywanie komend za pośrednictwem spe-
cjalnych kasków, skończywszy na ambitnym projekcie
przewidującym stosowanie w branży motoryzacyjnej
kolejnej innowacji, nad którą pracuje Comau. Chodzi
o egzoszkielety pomagające operatorom w najbardziej
wyczerpujących i mniej bezpiecznych czynnościach.
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W „maluchu” można zwolnić, a nawet
zatrzymać się na chwilę. A przecież o to
chodzi w podróży, żeby oderwać się od
pędu życia codziennego – mówi Arkady

Paweł Fiedler, człowiek, który podczas
tegorocznej wyprawy do Azji małym
Fiatem odwiedził kilkanaście krajów.

„ZIELONA BESTIA” 
POKONAŁA AZJĘ

Jakub Wężyk, zdjęcia: arch. P. Fiedlera
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Przygotowania do podróży się
skończyły, wszystko jest go-
towe, nadchodzi dzień wyjazdu.
Wsiada pan do samochodu, do
„malucha”, przekręca kluczyk
i... no właśnie, co czuje podróż-
nik w tej szczególnej chwili,
kiedy zaczyna się wielka przy-
goda w jego życiu?
Trudno jest mi udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi na to pytanie, po-
nieważ w moim przypadku proces
dojścia do tego momentu jest długi

i złożony. Główną tego przyczyną
jest fakt, że staram się, aby

po każdej odbytej przeze
mnie podróży powstawały
filmy czy seriale oraz
książki. Aby tak się stało,
do mojej wyprawy dołą-
cza ekipa filmowa z ca-
łym zapleczem, które
umożliwia zebranie mate-

riału. W kwestii organiza-
cyjnej proces przygoto-

wań do wyjazdu

jest zatem czasochłonny, kosztowny
i dużo trudniejszy niż zaplanowanie
sobie samodzielnej wyprawy na
własną rękę. Kiedy jednak wszystko
udaje się załatwić z pozytywnym
skutkiem, a ja wreszcie siadam do
samochodu, czuję z jednej strony
ulgę, a z drugiej podekscytowanie.
Wówczas zastanawiam się, co mnie
czeka w drodze, czy uda się zreali-
zować cały plan oraz czy samochód
sobie poradzi, bo jadąc „malu-
chem”, autem mającym swoje lata,
nie sposób o tym nie myśleć. Ja
w przypadku podróży samochodem
lubię podchodzić do niej w ten spo-
sób, że to ona pisze scenariusz ta-
kiego wydarzenia. Jak ten scena-
riusz będzie wyglądał – to jest
wielka niewiadoma. 
Każdy z krajów, które pan od-
wiedził posiada swoją specy-
fikę – elementy fascynujące, ale
też niebezpieczne. Czego oba-
wiał się pan najbardziej, wyru-
szając w podróż do Azji?

Powyżej:
Mongolia



Wielu ludzi straszyło mnie przede
wszystkim problemami ze strony
oficjeli spotkanych na drodze – za-
równo podczas przekraczania gra-
nic, jak i przy innych okazjach. Moje
obawy w tym względzie były tym
większe, że w Fiacie 126p wiozłem
mnóstwo części zamiennych do
niego – w zasadzie cały samochód
był nimi wypełniony. Mogło to, rzecz
jasna, wzbudzać podejrzenia wśród
urzędników i powodować problemy
podczas przekraczania granic. Do-
datkowo obawiałem się o ekipę fil-
mową, która podróżowała Fiatem
Freemont z profesjonalnym sprzę-
tem do nagrań. W części krajów,
które odwiedziłem podczas tej po-
dróży, urzędnicy nie są przychylni
dziennikarzom i niechętnie reagują
na widok kamery – w wielu miejs-
cach nie można nawet filmować. 
Czy te obawy się potwierdziły?
Nie, ponieważ każdą z granic osta-
tecznie udawało mi się przekroczyć.
Co prawda na granicy mongolskiej,
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Azja w liczbach
Podróż do Azji w ramach projektu PoDrodze
Azja trwała trzy miesiące. W tym czasie
Arkady Fiedler pokonał swoim
Fiatem 126p 22707 km, odwiedzając
Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję,
Gruzję, Azerbejdżan, Kazachstan (2x),
Kirgistan (2x), Tadżykistan, Mongolię i Rosję
(2x). Samochód spalił tam 1150 l benzyny.
Największy dzienny przebieg
wyniósł 495 km – w Kazachstanie,
a najkrótszy – 44 km, ostatniego dnia
podróży, w Rosji. Najwyższa wysokość, na
jaką „wspiął” się „maluch” wyniosła 4655 m
n.p.m. Podczas wyprawy w aucie zostały
wymienione: rozrusznik, cewka (2x), moduł
zapłonowy, gaźnik, pompa hamulcowa, olej
(5x), filtr powietrza (7x) i filtr paliwa (5x). 

Po lewej:
„Zielona
bestia”

na wysokości
4655 m n.p.m.



„maluch” nie spodobał się celni-
kowi i musieliśmy spędzić tam całą
dobę. Z kolei na granicy tureckiej
urzędników zaniepokoiła zbyt duża
liczba przewożonych w samocho-
dzie części zamiennych, które móg-
łbym, wg nich, sprzedać na terenie
ich kraju. Dopiero wówczas, kiedy
zadałem im pytanie, czy w Turcji
jeżdżą Fiaty 126p, pozwolili nam
pojechać dalej. Jednak poza tymi
dwiema sytuacjami, „zielona bes-
tia”, podobnie jak podczas mojej
poprzedniej podróży do Afryki,

wzbudzała entuzjazm i uśmiechy
na twarzach ludzi, których spoty-
kałem. 
Fiat 126p jest z pewnością wy-
jątkowym samochodem, który
wywołuje dziś pozytywne emo-
cje zarówno za granicą, jak
i w Polsce. Jest to jednak, deli-
katnie mówiąc, specyficzny
środek podróżowania. Czego
może nas nauczyć podróż tym
autem?
Przede wszystkim, jadąc „malu-
chem” człowiek zwalnia. Na co
dzień wszyscy jesteśmy mocno roz-
pędzeni, mamy precyzyjnie zapla-
nowany dzień i staramy się ten plan
zrealizować w 100%. W przypadku
małego Fiata trzeba się nauczyć, że
wszystko trwa znacznie wolniej,
w tym wypadku mówimy o każdym
etapie pokonywanej drogi. Tak na-
prawdę to on nakreśla tryb ekspe-
dycji. Kiedy zabiera się go w podróż
trzeba uwzględniać wszystkie jego

grymasy – i to jest z pewnością
cenna lekcja. Myślę też, że „ma-
luch” może nauczyć nas cierpliwo-
ści. Podczas podróży po Afryce
każdy odcinek pokonywanej drogi
był fascynujący, a powolna jazda
sprzyjała korzystaniu z uroków tego
kontynentu. Nieco inaczej było
w przypadku Azji. Tam musiałem
poświęcać wiele czasu na dojazd
do ciekawych miejsc drogą, która
była bardzo monotonna. Przykła-
dem jest step kazachski, który ma
to do siebie, że jego krajobraz
w ogóle się nie zmienia. Po cało-
dziennej jeździe można odnieść
wrażenie, że skończyło się ją w tym
samym miejscu, w którym miała
swój początek. O ile w pierwszy
dzień może to być fascynujące,
o tyle po kilku dniach ta monotonia
daje się mocno we znaki i chciałoby
się taką drogę pokonać najszybciej
jak to możliwe, ale małym Fiatem
po prostu się nie dało. 
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Taka podróż  sama
pisze scenariusz. 

Jak on będzie
wyglądał – to jest

wielka niewiadoma



Z tak długiej wyprawy z pew-
nością wrócił pan z ogromną
ilością wspomnień i doświad-
czeń. Co zrobiło na panu naj-
większe wrażenie?
Patrząc z perspektywy tygodni od
zakończenia tej podróży, mogę po-
wiedzieć, że było kilka miejsc sztan-
darowych, które bardzo mi się po-
dobały i do których bardzo chętnie
bym wrócił. Na pewno należą do
nich Kirgistan i Tadżykistan. Sce-
neria, która mnie tam otaczała, była
niesamowita: niedostępne góry,
droga ciągnąca się setkami kilo-
metrów, bezdroża i asfalt, który nie
był remontowany od wielu lat, bez-
kresne pustkowia. Zachwycił mnie
także Trakt pamirski – słynna droga,
która rozciąga się na średniej wy-
sokości 4000 m n.p.m. Jest to nie-
zwykłe miejsce – surowe, odległe.
Jazda tą trasą była na pewno
ogromnym wyzwaniem i przez wy-
sokość, i przez nawierzchnię, po ja-

kiej się poruszałem. Oczywiście,
droga ta jest nie lada wymagająca
dla każdego samochodu – nawet
dla rasowej terenówki. Z radością
stwierdzam zatem, że mój „maluch”
dzielnie poradził sobie zarówno ze
„wspinaczką”, jak i trudnymi wa-
runkami pod kołami. Była to z pew-
nością jedna z najcięższych dróg,
po jakiej do tej pory przemieszczał
się mój Fiat 126p. To najprawdo-
podobniej pierwszy przedstawiciel
swojego gatunku, który pokonał tę
trasę. Ciekawi byli też ludzie, którzy
tam mieszkają. Jadąc Pamirem,
zboczyłem nieco z trasy, zjeżdżając
do doliny Wachańskiej. Znajduje się
tam granica między Tadżykistanem
a Afganistanem. Jechałem wzdłuż
tej trasy kilkaset kilometrów, mając
po drugiej stronie Afganistan. Właś-
nie tam poznałem ludzi przyjaźnie
nastawionych do obcych. Jednym
z nich był sympatyczny mechanik,
który pomógł mi wyprostować

obejmę pod skrzynią biegów.
Uszkodziłem bowiem „malucha” na
jednym z kamieni. Człowiek ten za-
chęcał, bym odwiedził go w przy-
szłości z rodziną, zapewniając, że
nas ugości. 
Zejdźmy na chwilę z wysokich
gór na tereny dużo niższe, na
dno morza... do którego także
dotarła „zielona bestia”...
Jazda po dnie wyschniętego Jeziora
Aralskiego, nazywanym niegdyś
przez miejscowych morzem, z pew-
nością była niezwykłym przeżyciem.
Muszę jednak przyznać, że kiedy
tam dotarłem, poczułem smutek.
Miałem bowiem przed oczami
Aralsk, niegdyś prężne portowe
miasto, które teraz upadło. Oczy-
wiście, wszędzie widoczne są po-
zostałości po latach świetności. Na-
leży do nich port, który z daleka
przyciąga wzrok stojącymi tam
dźwigami – niegdyś służącymi do
załadunku statków. Pozostały też
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hale po zakładach pracy, ponieważ
miasto było kiedyś ośrodkiem prze-
twórstwa ryb, które wysyłano do
całego ZSRR. Nawet dziś, po latach
widać, że Aralsk niegdyś „żył
pracą”. Teraz czuć tam pewnego
rodzaju zawieszenie. Wielu miesz-
kańców opuściło tę miejscowość,
część tych, którzy zostali czekają,
sami nie wiedząc na co. Smutny
widok. Będąc tam postanowiłem
dojechać do pewnej wsi, która kie-
dyś także znajdowała się nad brze-
giem Morza Aralskiego. Kilkanaście

statków pozostawiono tam ze
spuszczonymi kotwicami i w natu-
ralny sposób, wraz z poziomem
wody opadły na dno. Oczywiście
dziś niewiele z nich pozostało, zos-
tały pocięte i sprzedane na złom.
Mimo to gdzieniegdzie można spot-
kać mocno skorodowane części
kadłubów. Jest to obraz wręcz post-
apokaliptyczny, dający bardzo dużo
do myślenia. Pokazuje do czego
zdolni są nieodpowiedzialni ludzie,

którzy zdecydowali, że woda z rzek
zasilających to jezioro zostanie wy-
korzystana do uprawy bawełny. Do-
prowadzono tym samym do znisz-
czenia czegoś tak wielkiego i wspa-
niałego. Trudno uwierzyć, że możliwe
jest zrobienie czegoś takiego. 
Za maluchem podążał Fiat
Freemont wiozący na pokładzie
ekipę filmową. Jak ten samo-
chód sprawdzał się podczas
podróży? 
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Powyżej:
Fiat Freemont

w trudnym
terenie.

Po prawej:
na dnie Morza

Aralskiego

„Zielona Bestia”
wzbudzała
entuzjazm

i uśmiechy na
twarzach ludzi,

których spotykałem



„Filmowy” Freemont, który uczest-
niczył w mojej wyprawie dzięki
uprzejmości FCA Poland sprawił się
bardzo dobrze. Podczas podróży nie
mieliśmy z nim problemów. Choć
nie jest to samochód stricte tere-
nowy, jak różnego rodzaju pick-upy
i inne auta z konstrukcją ramową,
które można było spotkać na mon-
golskich czy pamirskich drogach,
z łatwością poruszał się po bardzo
zróżnicowanych nawierzchniach
i bez problemu wytrzymał całą trasę.
Jestem z niego bardzo dumny. Jesz-
cze bardziej zadowolona jest ekipa,
która podróżowała w komfortowy
sposób w Fiacie Freemont. Muszę
przyznać, że wiele razy samochód
ten zaskoczył nas swoją „dzielno-
ścią” w terenie, a trzeba zaznaczyć,
że mocno obciążone było zarówno
jego wnętrze, jak i dach.
Czy możemy liczyć na to, że
„zielona bestia” po zasłużonym
odpoczynku opuści Puszczy-
kowo, gdzie pan mieszka, i po-
nownie wyruszy w świat?
Oczywiście. Chciałbym kontynuo-
wać filmowo-podróżniczy projekt
PoDrodze, z maluchem w roli głów-
nej. Zamierzam odwiedzić tym sa-
mochodem jeszcze dwie Ameryki.

Od pomysłu do realizacji jest, rzecz
jasna, daleka droga, ale wstępny
plan jest jak najbardziej możliwy do
wykonania. Udało mi się podpisać
umowę licencyjną na emisję 10-
odcinkowego serialu o podróży do
Afryki ze startującą w tym roku na
rynku telewizją Metro i moja pro-
dukcja będzie jedną z pierwszych
wyemitowanych przez ten kanał.
Bardzo dużo uzależniam od tego,
czy serial odniesie sukces. Jeśli

tak, chętnie będę kontynuował pro-
jekt filmowo-podróżniczy również
w Amerykach. Jeżeli nie, wówczas
nie ma sensu w tak ogromnym za-
kresie organizować tej podróży, po-
nieważ będzie mogła odbyć się
w innej formie. Obecnie montujemy
serial azjatycki. Chciałbym go skoń-
czyć w marcu przyszłego roku. Jak
się z tym uporam, wówczas zacznę
myśleć poważnie o następnych pro-
jektach. 
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Wyprawowy
Maluch pod

bramą 
FCA Poland
w Bielsku-

Białej
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LAKIERNIA ANTI-FOG 
„PRZECIWMGIELNA” 

Zakład Automotive Lighting stosuje wiele
nowoczesnych technologii, zapewniających

wyższą jakość, bezpieczeństwo
i efektywność działania produkowanych
wyrobów. Jedną z nich jest technologia

anti-fog, która eliminuje problem
zaparowanych lamp i reflektorów.

Jakub Weżyk, zdjęcia Satiz Poland



Oświetlenie należące do
najistotniejszych podzes-
połów samochodu jest

jednocześnie najbardziej podatne
na działanie czynników zewnętrz-
nych: atmosferycznych, chemicz-
nych i mechanicznych, które wpły-
wają zarówno na bezpieczeń-
stwo, jak i wygląd pojazdu. Jed-
nym z nich jest efekt zaparowania
reflektorów, który jest uciążliwy dla
kierowców. Aby wyjść naprzeciw
użytkownikom aut i wyeliminować
to zjawisko, w sosnowieckim zakła-
dzie Automotive Lighting urucho-
miono lakiernię anti-fog. Sposób jej
funkcjonowania opisuje Sławomir
Sieradzki, kierownik inżynierii pro-
dukcji. „Zaparowanie wewnątrz re-
flektora tworzą mikroskopijnej wiel-
kości krople wody, które wytrąciły
się z wilgoci zawartej w powietrzu
po zetknięciu się z chłodną po-
wierzchnią klosza. Układają się one
obok siebie, powodując efekt za-
parowania. Warstwa lakieru anti-
fog na wewnętrznej powierzchni
klosza sprawia, że zmniejsza się
napięcie powierzchniowe tych
kropli, przez co przylegają coraz
mocniej do powierzchni aż do mo-
mentu, w którym połączą się ze
sobą i stworzą tzw. jednolity film
wodny. Jest on całkowicie przej-
rzysty (podobnie jak np. woda znaj-
dująca się w szklance) i niewi-
doczny dla ludzkiego oka. Idea tej
technologii nie polega zatem na wy-
parciu pary wodnej z powierzchni
klosza reflektora, ale na zlikwido-
waniu samego efektu jego zaparo-
wania” – wyjaśnia Sławomir Sie-
radzki. 
Proces pokrywania kloszy warstwą
anti-fog jest całkowicie zauto-
matyzowany, a obsługuje go
dwóch pracowników.
„Do lakierni anti-fog klosze trafiają
z lakierni hard-coating, w której na-
noszona jest warstwa lakieru chro-
niąca ich zewnętrzną powierzchnię
przed różnego rodzaju uszkodze-

niami. W pierwszej fazie pracownik
dokonuje wizualnej kontroli klosza
i odmuchuje go zjonizowanym po-
wietrzem, aby wyeliminować za-
nieczyszczenia i ładunki elek-
trostatyczne, mogące przyciągać
zabrudzenia z otoczenia. Taki klosz
zostaje umieszczony na podstawce
stołu obrotowego lakierni i po po-
wtórzeniu czynności dla drugiego
klosza z kompletu, pracownik uru-
chamia cykl jego obrotu. Wewnątrz
urządzenia robot odbiera klosze,
które zostają poddane powtórnemu

oczyszczeniu zjonizowanym powiet-
rzem. Następnie robot przenosi klo-
sze do kolejnego stołu obrotowego,
gdzie rozpoczyna się operacja na-
noszenia lakieru anti-fog. Po jej
zakończeniu robot odbiera klosze
i odkłada je na szalkę pieca, która
wolno przesuwa się. W pierwszej
fazie klosze trafiają do temperatury
40° C, która jest stopniowo podno-
szona do 90° C – w niej kompo-
nenty przebywają przez ok. 30 min.
W tym czasie ma miejsce siecio-
wanie, czyli utwardzanie lakieru
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Lakiernia Hard-coating – zabezpieczenie
zewnętrzne klosza twardą powłoką
Każdy klosz wykonany z poliwęglanu musi posiadać zabezpieczenie zewnętrzne, które
zwiększy jego trwałość i pozwoli zachować fabryczne właściwości. Nanoszone jest ono
w lakierni hard-coating, z której wyrób trafia potem do lakierni anti-fog. Po wtrysku
klosze są podawane taśmociągiem do wnętrza lakierni hard-coating, gdzie pracownicy
po kontroli wizualnej zakładają je na zawieszki lakiernicze i rozpoczyna się proces
lakierowania (lakiernia hard-coating wykorzystuje technologię flow coating, czyli
komponent przechodzi przez kurtynę lakieru). 
Hard-coating jest stosowany w trzech celach:
– eliminacja wpływu środków chemicznych na poliwęglan,
– zwiększenie odporności klosza poliwęglanowego na zarysowania,
– zabezpieczenie klosza przed wpływem promieniowania słonecznego UV, ponieważ

ultrafiolet jest destrukcyjny dla poliwęglanu – powoduje jego żółknięcie.

Pracownik
dokonuje
wizualnej

kontroli klosza, 
dostarczonego

z lakiernii
Hard-coating



klosz

warstwa 
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z lakierem Anti-fog
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kropla wody

film wodny

Twarda
powłoka

(Hard-coat)

klosz

anti-fog. Z drugiej strony urządzenia
(na wyjściu z pieca, ponieważ jest
to piec z szalkami, które przesuwają
się co komplet), drugi pracownik
odbiera klosze, jeszcze raz dokonuje
kontroli wzrokowej i odkłada detale
zgodne do pojemnika, rejestrując
produkcję. Cały proces lakiero-
wania kloszy trwa 40 min, na-
tomiast są one podawane co 30
sekund kompletami, czyli dwa klo-
sze – jeden lewy, jeden prawy. Do
lakierni anti-fog trafia zawsze jeden
rodzaj komponentów przeznaczo-
nych do konkretnego modelu sa-
mochodu. Krótki czas cyklu pracy
tego urządzenia sprawia, że jego
wydajność jest wysoka” – tłu-
maczy Sławomir Sieradzki. 
Uruchomienie lakierni anti-fog po-
dyktowane było trzema czynnikami.
Podstawowy dotyczy bezpieczeń-
stwa i coraz ostrzejszych wymogów
związanych z czasem, po jakim re-
flektor musi odparować. Warstwa
skondensowanej pary wodnej po-
krywająca wewnętrzną powierzch-
nię klosza, wpływa na obniżenie
parametrów fotometrycznych

reflektorów i, w konsekwencji, gor-
szą widoczność. Kolejny czynnik to
estetyka. Stosowanie nowego ma-
teriału do produkcji kloszy – poli-
węglanu zamiast szkła, dało
możliwość stylistom nadawać re-
flektorom niemalże dowolne
kształty. Często jednak to właśnie
one są przyczyną gorszej cyrkulacji
powietrza wewnątrz reflektora, która
wpływa na powstawanie zaparowa-
nia. Nie tylko kształt reflektorów, ale
również coraz większa ilość we-
wnętrznych elementów, takich jak
ramki czy filtry, pogarsza cyrkulację
powietrza i wpływa na ich wolniej-
sze odparowanie. Ostatni czynnik
to wprowadzanie nowej technologii
oświetlenia LED, diody emitują
znacznie mniej ciepła wypierają-
cego wilgoć niż tradycyjne żarówki”
– tłumaczy Sławomir Sieradzki. 
Wiele osób kupujących samochód
zwraca także uwagę na jego wygląd
oraz jakość wykonania poszcze-
gólnych elementów. Zaparowane
reflektory jawią się zatem w ich
oczach jako wadliwe produkty o ni-
skiej trwałości, co może wpłynąć na

decyzję o nabyciu danego modelu.
„Chcąc wyeliminować powyższe
problemy oraz zaspokoić oczeki-
wania naszych klientów, już kilka
lat temu zaczęliśmy testować tę
technologię, by w tym roku rozpo-
cząć jej stosowanie w naszym za-
kładzie – mówi Sławomir Sieradzki.
– Na początku skoncentrowaliśmy
się na samym uruchomieniu pro-
cesu, co udało nam się uczynić
dwukrotnie szybciej niż zakłada-
liśmy. Pierwszą fazą było urucho-
mienie samej lakierni i procesu la-
kierowania kloszy do Fiata 500
i Fiata 500L w wersji amerykań-
skiej (w tej chwili produkty wyko-
nane w tej technologii trafiają tylko
do samochodów grupy FCA). Obec-
nie, w drugim etapie, zajmujemy się
poprawą jakości procesu i prze-
pływu. Z tego powodu wprowa-
dzamy teraz przenośnik karuze-
lowy powszechnie stosowany np.
na lotniskach przy odbiorze bagażu.
Ten taśmociąg będzie łączył lakiernię
hard-coating z lakiernią anti-fog, aby
wyeliminować opakowania między-
operacyjne, co w rezultacie poprawi
jakość naszych wyrobów, ponieważ
będą mniej narażone na wszelkie
dotknięcia i zarysowania – opisuje
kierownik inżynierii produkcji. 
Uruchomienie lakierni anti-fog w za-
kładzie Automotive Lighting w Sos-
nowcu odbyło się zgodnie z za-
sadami WCM-u i od początku
funkcjonuje w oparciu o tę meto-
dologię. „To część działalności filaru
EEM, który połączony jest z filarem
EPM. Podczas uruchomienia la-
kierni współpracowaliśmy jednak ze
wszystkimi filarami, co znacznie
usprawniło naszą pracę oraz ułat-
wiło jej start. Poszczególne filary
uczestniczą także we wprowadzaniu
optymalizacji i modyfikacji pro-
cesu lakierowania anti-fog. Po-
zwoli to zapewnić jeszcze wyższą
jakość wytwarzanych przez nas pro-
duktów” – podsumowuje Sławomir
Sieradzki.  
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Obok:
oczyszczanie

kloszy
zjonizowanym
powietrzem.

Poniżej:
Sławomir
Sieradzki.

Na dole strony:
przekrój

fragmentu
reflektora 
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Roberto Giolito,
szef FCA
Heritage 

(na środku)
razem 

ze swoim
zespołem

Restaurowanie
i utrzymywanie

pojazdów,
wydarzenia i zjazdy,

publikacje i usługi.
To jest właśnie

projekt FCA
Heritage, którego

celem jest
kontynuowanie

historycznej
wartości marek.

Opowiada o tym
Roberto Giolito.

Carola Popaiz

„HERITAGE”
DZIEDZICTWO FCA

Majątek motoryzacyjny i kulturowy FCA jest
ogromny. Składają się na niego niezwykle
piękne kolekcji z dawnych lat, które podzi-

wiane są przez pasjonatów z całego świata. Skarb ten
można podsumować tylko jednym słowem: heritage
(z ang.: dziedzictwo, scheda). Heritage to pamięć, to
teraźniejszość, która nigdy się nie kończy. „Zobo-
wiązujemy się do jej pielęgnowania i przekazywania
poprzez konkretny projekt – objaśnia Roberto Giolito,
szef FCA Heritage. – Nasz dział, powołany oficjalnie
w styczniu tego roku wraz z powstaniem „Abarth Clas-
siche”, jest promotorem kultury naszych marek”.
Giolito pomaga niewielki zespół. Gianfranco Gentile,
historyk sztuki, specjalista od wydarzeń mówi: „Zajmuję
się promowaniem wartości naszych marek poprzez ich
udział w różnych wydarzeniach z branży: byliśmy
na Mille Miglia z Alfą Romeo, Lancią i Fiatem (wysta-
wiając modele Balilla Coppa d’Oro z 1934 r. i 110 TV
Trasformabile z 1955 r.). Wzięliśmy udział w Targa
Florio z Jochenem Massą, Andreą de Adamich i Arturo
Merzario, sławami świata sportów motorowych. W czer-
wcu uczestniczyliśmy w Festival of Speed w Goodwood.
Równocześnie zaczęliśmy poszerzać nasz zasięg o rynki
mniej zaangażowane w tego typu inicjatywy. Latem
prezentowaliśmy w Madrycie historię Alfy Romeo od
lat 20. do teraz, gdzie wystawialiśmy modele z kolekcji
Muzeum w Arese. To był prawdziwy sukces”. 
Celem FCA Heritage jest zaznajamianie z dziedzictwem
także kolegów z innych obszarów Grupy. Gentile dodaje:
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„Poprzez wystawę poświęconą pięćdziesięcioleciu pre-
zesury Giovanniego Agnelliego zachęcaliśmy pracow-
ników do poznania historii firmy. Wielu ludzi ma zaledwie
powierzchowną wiedzę o marce, dla której pracuje.
Dlatego naszym obowiązkiem jest wypełnianie
tych luk, między innymi poprzez bezpośrednie inicja-
tywy. Na przykład podczas ostatniego wyścigu Mille
Miglia jeden z pracowników zakładu w Cassino miał
okazję zasmakować tego pełnego pasji świata, którego
nigdy z bliska nie poznał”. 
Aurora Incardona zajmuje się marketingiem i komuni-
kacją cyfrową. „Coraz częściej przedstawiamy się jako
grupa, która obejmuje wszystkie nasze marki,
a dzięki stronie internetowej www.fcaheritage.com
będziemy mogli komunikować się ze wszystkimi pas-
jonatami. To platforma w nowoczesnej odsłonie, a dzięki
informacjom o markach, modelach, kierowcach i de-
signerach będzie cennym źródłem wiadomości o wy-
darzeniach oraz inicjatywach i miejscem wyjątkowych
propozycji, z których będzie można skorzystać. Chcemy
stać się punktem odniesienia również dla kolekcjonerów
i właścicieli, którym będziemy oferować usługi i kanały
umożliwiające ubieganie się na przykład o certyfikat
dla swojego zabytkowego samochodu”.
Sporą podporą dla całego zespołu jest Raffaele Terlizzi,
który od 2007 roku zarządza kolekcjami w Centrum
historycznym Fiat-Lancia i odpowiada za wygląd tech-
niczny modeli wystawianych w Arese, włącznie z utrzy-
mywaniem i odrestaurowywaniem eksponowanych
tam samochodów. „Dzięki Alfie Romeo wykorzystuję
swoją wiedzę na temat samochodów wyścigowych. Do
moich zadań i zadań naszych ekspertów-mechaników
należy sprawianie, by miłośnicy aut mogli na żywo
podziwiać modele, które wyznaczyły historię motory-
zacji, i ekscytować się widząc je na drodze”.
Simona Piccinini zajmuje się zarządzaniem, logistyką
i planowaniem wydarzeń, w których udział biorą sa-
mochody, a których organizuje się ponad 50 w całej

Europie. „Dbam o sprawy organizacyjne,
włącznie z wpisaniem certyfi-

kowanych samocho-
dów zabytko-

wych na listy
startowe. To

z a j ę c i e
skompli-
kowane,

ale i sty-
mulujące”. 

Do obowiązków tego działu należy także współpraca
z klubami oraz wieloma organizacjami. Stefano Agazzi
i Marco Fazio mają ambitne zadanie utrzymywania re-
lacji ze wszystkimi stowarzyszeniami powstałymi spon-
tanicznie w wyniku wielkiej pasji do marek Alfa Ro-
meo, Lancia, Fiat i Abarth. Agazzi mówi: „We Włoszech,
ale też za granicą, istnieje zbiorowość, którą chcieli-
byśmy zintegrować”. „Naszym marzeniem – dodaje
Marco Fazio – jest wytworzenie więzi z całym tym
światem pasjonatów i kolekcjonerów zabytkowych sa-
mochodów, którzy u nas znajdą wszystkie interesujące
ich informacje i porady”.
Umberto Fabrizio Harduin jest rzecznikiem FCA Heritage.
„Nasza działalność nabiera coraz szybszego tempa.
Ostatnio znacznie zwiększyliśmy liczbę kontaktów,
między innymi dzięki współpracy z kolegami z zagranicy.
Pozytywny wpływ na wizerunek firmy jest już odczu-
walny. Warto też zauważyć, że pasjonaci historii naszych
marek są coraz młodsi”. 
FCA Heritage to również biznes. Cyril Billiard, od-
powiedzialny za organizację i koordynację Heritage
Parts Program tłumaczy: „Nasz dział prowadzi m.in.
różne działania związane z odrestaurowywaniem
i utrzymywaniem pojazdów. Pasjonaci znajdą u nas
także różnorodną gamę części zamiennych marki
Mopar. Pomaga nam w tym technologia, np. druk
3D, który wkrótce umożliwi tworzenie replik części,
jakich – gdyby nie ta technika – nie moglibyśmy zna-
leźć. Kultywowanie naszego dziedzictwa oznacza rów-
nież udostępnianie naszych kompetencji w zakresie
odrestaurowywania. Ta profesjonalna usługa dostępna
jest już w przypadku modeli Abarth, a wkrótce zo-
stanie rozszerzona na inne marki. Nasze warsztaty
będą ponadto wydawać certyfikaty pochodzenia po-
jazdów”. Nie może wreszcie zabraknąć części poświę-
conej produktom merchandisingowym: miłośnicy
„klasyków” szaleją za obiektami tworzonymi ad hoc.
Billiard dodaje: „Opracowujemy katalog poświęcony
każdej marce. Poza tym nasi użytkownicy znajdą na
stronie bogatą dokumentację, między innymi in-
strukcje obsługi i napraw oraz karty techniczne, które
będą mogli zakupić bezpośrednio ze strony on-line”.
Giolito podsumowuje: „Dzięki wsparciu Simony Piccinini
wkrótce zostanie uruchomiony obszar poświęcony
samochodom z dawnych lat. Nie będzie to mu-
zeum, ale miejsce, w którym będzie można podziwiać
samochody, brać udział w wydarzeniach promocyjnych
naszych marek”. „Obszar ten – dodaje Piccinini – sta-
nie się też centrum, w którym eksperci będą zapewniali
idealne utrzymanie samochodów powierzonych im
przez pasjonatów i kolekcjonerów, a także udzielali
certyfikatów zabytkowym perełkom”. 
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FCA Heritage
bierze udział
w licznych

wydarzeniach
poświęconych

klasycznym
samochodom.

Na stronie
obok: Lancia
Ardea z 1939

roku; obok
Abarth 131
Rally Gr.4

z roku 1976.
Poniżej Fiat
508 Balilla

Sport „Coppa
d’Oro” z 1934
roku w Sienie.

U dołu Alfa
Romeo Giulia TI
Super z 1963
roku podczas
„Coppa d’Oro

delle Dolomiti”



Wtym roku od 16 do 22
października podczas
16. edycji Festiwalu

w tyskiej sali koncertowej Media-
teka wystąpiło kilkudziesięciu ar-
tystów z całego świata, prezentując
różnorodny stylistycznie materiał,
od muzyki klasycznej przez jazz
do szeroko pojętej world music.
A wszystko to w rozmaitych konfi-
guracjach instrumentalnych: gitara
solo, w różnych składach kameral-

nych oraz jako instrument koncer-
tujący z AUKSO Orkiestrą Kame-
ralną Miasta Tychy, ale też gitara
flamenco, jazzowa, barokowa...

JUBILEUSZ 
W NOWYM OBLICZU
Układając program tegorocznego
festiwalu, nowy dyrektor artystyczny
Marek Nosal chciał pokazać, że
muzyka, a szczególnie muzyka gita-
rowa przekracza granice stylistyczne,

historyczne czy geograficzne. „Za-
praszając artystów i planując re-
pertuar, kierowaliśmy się tym, żeby
słuchaczowi ukazać zachwycający
i zdumiewający swą różnorodnością
świat muzyki gitarowej, gdzie
klasyka sąsiaduje ze współczesno-
ścią. Jestem przekonany, że udało
nam się przygotować ofertę na naj-
wyższym poziomie” – mówi. 
Potwierdzeniem była codziennie
wypełniona sala koncertowa, aplauz
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Od 30 lat w październiku, w latach parzystych,
w Tychach odbywa się Międzynarodowy

Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkurs
Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego. 

ZACHWYCAJĄC
MUZYKI GITAR

Ewa Iwanciów, zdjęcia: Ireneusz Kaźmierczak



i dwukrotnie owacje na stojąco, co
na tej rangi festiwalu nie zdarza się
często. W ten sposób uhonorowany
został projekt muzyczny „Indialucia”
– fascynująca fuzja muzyki indyj-
skiej i flamenco tyszanina Michała
Czachowskiego grającego na gi-
tarze flamenco i towarzyszących mu
muzyków z Indii (sitar i tabla), Hisz-
panii (cajón i instrumenty
perkusyjne) oraz Po-
laków (flet po-

przeczny, gitara basowa bez pro-
gów!). Po raz drugi publiczność
poderwała się z miejsc na ostatnim
koncercie festiwalu, który wykonał
francuski duet Richard Galliano
& Sylvain Luc. Pierwszy to kom-
pozytor, multiinstrumentalista, akor-
deonista – wirtuoz, jeden z najwy-
bitniejszych europejskich twórców,
dla których jazz, muzyka klasyczna,
przeboje muzyki rozrywkowej i et-
nicznej stanowią jednakowe i ważne
źródła inspiracji. Drugi to wybitny
gitarzysta jazzowy. Publiczność do-
ceniła ich wirtuozerię, niezwykłą
harmonią panującą między muzy-
kami na scenie, głębokie wzajemne
zrozumienie w improwizowanych,
a jednocześnie wiernych duchowi

Edith Piaf, wersjach jej słyn-
nych piosenek. 

Wydarzeniem Śląskiej Jesieni Gita-
rowej był też koncert wypełniony
kompozycjami Piotra Domagały
– wybitnego gitarzysty jazzowego
z katowickiej Akademii Muzycznej,
którego utwory łączą w sobie jazz,
klasykę i muzykę improwizowaną.
Piotr Domagała zagrał na specjalnie
przestrojonej gitarze dwunastostru-
nowej. Towarzyszył mu wybitny
Kwartet Śląski i najbardziej znany
polski muzyk sesyjny, rewelacyjny
perkusista Sławek Berny.
W powodzi świetnych koncertów
i recitali wbił się w pamięć obda-
rzony dużym poczuciem humoru
kwartet (Austria/Czechy/Polska –
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Festiwal powstał w 1986 roku za sprawą Katedry
Gitary Akademii Muzycznej w Katowicach
i Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Tychach.
Twórcą i dyrektorem artystycznym ŚJG był doc.
Jan Edmund Jurkowski. Po jego śmierci, w 1990
roku, dzieło do 2014 roku kontynuowała prof.
Alina Gruszka. W 2015 roku pałeczkę przejął
adiunkt w Katedrze Gitary i Harfy AM – 
dr hab. Marek Nosal.

Y ŚWIAT
OWEJ 

W skrócie

Festiwal odbył
się w sali

koncertowej
Mediateka
w Tychach. 

Poniżej Marko
Topczij -
laureat

I nagrody
Konkursu

Gitarowego



Michał Nagy) Guitar4mation, który
postawił sobie za cel prezentowanie
w niespotykanej formie utworów
doskonale znanych melomanom,
a także takich, które nie zostały
jeszcze odkryte przez szerszą pub-
liczność. Kwartet wykonał utwory
we własnych, doskonałych aranża-
cjach. Pokazał, że znakomicie po-
rusza się w muzyce romantycznej,
ale także w stylistyce renesansu
i baroku.

KONKURSOWE EMOCJE
Śląska Jesień Gitarowa to również
Konkurs im. Jana Edmunda
Jurkowskiego (trzyetapowy, dla
gitarzystów do lat 30.), który od lat
wyłania i eksponuje niezwykłe mu-
zyczne talenty. W tym roku do prze-
słuchań ostatecznie stanęło 24 gi-
tarzystów z różnych stron świata.
Dziesięcioosobowe międzynaro-
dowe jury pod przewodnictwem

Marcina Dylli (zwycięzcy konkursu
w 1996 roku, a obecnie jednego
z najbardziej znanych polskich wir-
tuozów gitary) zdecydowało, że lau-
reatem I nagrody został 25-letni
Marko Topczij z Ukrainy. Otrzymał
20 tys. zł, gitarę wartą 3 tys. euro,
zaproszenie do nagranie płyty i kon-
certy (także do Tychów w 2018
roku), w Europie i USA oraz statu-
etkę – rzeźbę autorstwa tyskiego
rzeźbiarza Tomasza Wenklara. 22-
letni Polak, Daniel Egielman, do-
stał II lokatę, nagrodę 10 tys. zł, za-
proszenia na koncerty i aż dwie gi-
tary: jedną za 6 tys. zł dla najlep-
szego Polaka w konkursie, drugą –
11-strunową gitarę La Mancha za
5 tys. zł, jako nagrodę publiczności.
Trzecie nagrody równorzędne otrzy-
mali: 20-letnia Czeszka, Hedvika
Švendová i 25-letni Włoch Davide
Giovanni Tomasi.
Tegoroczny laureat III nagrody to
nie jedyny Włoch, który stanął na
scenie w Mediatece. Podczas kon-
certu inaugurującego festiwal wy-
stąpił z AUKSO w „Concierto de
Aranjuez” Andrea De Vitis, który
w 2014 roku zdobył III nagrodę
w tyskim konkursie, a potem zos-
tawał laureatem najbardziej presti-
żowych konkursów gitarowych. Ko-
lejny wieczór otworzył także solo-
wym recitalem. Sponsorem Śląskiej
Jesieni Gitarowej od wielu lat jest
FCA Poland. W tym roku to Fiaty
500 woziły wszystkich artystów
i gości festiwalowych. 
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MUZYKA GÓR
Na scenie kilkudziesięciu muzyków 

– górale w kierpcach i spodniach
z parzenicami, eleganccy starsi panowie

oraz młodzieńcy z włosami spiętymi
w kucyk. Nad całością panuje dyrygent

Jerzy Maksymiuk w rozwichrzonej fryzurze.
Spoiwem łączącym te odległe muzyczne

światy jest góralski folklor i muzyka gór,
która rozbrzmiewała na koncercie

finałowym bielskiego Festiwalu
Kompozytorów Polskich sponsorowanego

od lat przez FCA Poland. 

Marek Kamiński, zdjęcia: L. Cykarski
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W górach jest wszystko, co kocham /
Wszystkie wiersze są w bukach / Zawsze,
kiedy tam wracam / Biorą mnie klony za

wnuka – śpiewała Elżbieta Adamiak, a za nią setki ar-
tystów z akustycznymi gitarami. Górami inspirują się
zarówno jazzmani, jak i muzycy klasyczni. Zna-
komitym przykładem tej fascynacji był finałowy kon-
cert XXI Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-
Białej. Muzycy wykonujący na co dzień pop, jazz oraz
muzykę klasyczną, spotkali się na jednej scenie i udo-
wodnili, że sztuka nie zna granic gatunkowych, zwłasz-
cza kiedy inspiracją są góry i muzyka góralska. 

KLASYCY I JAZZMANI
W Bielsku-Białej Jerzy Maksymiuk z łatwością łączył
pod swoją batutą te odległe od siebie muzyczne światy,
z jednej strony góralski kwartet Sebastiana Karpiela
Bułecki, który na co dzień wraz z kolegami tworzy ze-
spół Zakopower, z klasycznym, wybitnym pianistą, ju-
rorem Konkursu Chopinowskiego – Januszem Olej-
niczakiem. Po drugiej stronie sceny rozłożyła się jaz-
zująca sekcja rytmiczna, a w centrum Atom String
Quartet (jeden z najciekawszych polskich zespołów
jazzowych, mający na swoim koncie współpracę m.in.
z Bobbym McFerrinem oraz Branfordem Marsalisem)
oraz Neo Quartet (wykonujący zwykle muzykę współ-
czesną). Z udziałem tak fantastycznych artystów powstał
wielki audiowizualny spektakl z elementami muzyki im-
prowizowanej i znakomitymi „dialogami” skrzypków,
które porywały widownię. „Myślę, że to jest jeden
z bardziej oryginalnych projektów na polskiej sce-
nie muzycznej, zarówno klasycznej, jak i jazzowej. Na
scenie ludzie grają naprawdę z pasją i wkładają wielkie
serce w to, co robią. To spotkanie muzyczne różnych
światów: klasyki, jazzu i folkloru jest magiczne” – mówi
Sebastian Karpiel-Bułecka, który ze swoją wizją folkloru
zadomowił się w świecie muzyki pop. 

OD MADRYTU PO BESKIDY
Premiera projektu odbyła się w lipcu 2011 roku w sce-
nerii Pałacu Królewskiego w Madrycie. Koncert zainau-
gurował program kulturalny Polskiej Prezydencji w Ra-
dzie Unii Europejskiej i był zarazem pierwszym wyda-
rzeniem cyklu „Muzyka o zachodzie słońca” w ramach
festiwalu „Veranos de la Villa 2011”. Hiszpanie po-
kochali muzykę gór, nagradzając wykonawców owa-
cjami na stojąco. Później był koncerty m. in. w presti-
żowych teatrach w Lozannie i Palermo. „Każdy może
być odbiorcą tego projektu, ponieważ jest to muzyka
przystępna, a z drugiej strony bardzo wyrafinowana” –
mówi kontrabasista Michał Barański (przedstawiciel
„frakcji” jazzowej). Twórca aranżacji wszystkich utworów

Jan Smoczyński, muzyk bardzo wszechstronny,
współpracownik wybitnych jazzmanów i rockmanów
dodaje: „Moja rola jest trochę świadomie przeze mnie
ograniczona. Bardzo lubię brać udział w projektach,
w których mam dużo do powiedzenia, do wniesienia,
ale później muzycznie staram się nie przesadzać z ilo-
ścią nutek, jakie mam do zagrania. Jest tu wielu wspa-
niałych artystów, lepiej niech oni pokażą swój talent,
a ja dołożę swoje trzy nutki”. 
Niezwykłe w tym projekcie było wykorzystanie dzieł
najsłynniejszych polskich twórców. Sebastian Kar-
piel- Bułecka tłumaczy zawiłości wspólnego grania:
„W projekcie wykorzystujemy muzykę wielkich polskich
kompozytorów, nie naruszając formy, którą oni zapro-
ponowali. Nie naruszając też kompozycji, absolutnie jej
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nie zmieniając, wpisujemy się w nią z naszym instru-
mentarium, z naszymi góralskimi wokalami, z tym co
potrafimy grać i jak potrafimy grać”. Ciekawym przy-
kładem takiego podejścia jest utwór „Lulaj”, wykorzys-
tujący kompozycję Fryderyka Chopina i wzbogacający
ją o góralskie skrzypki. Tak skonstruowany koncert nie
byłby jednak możliwy, gdyby nie fascynacja górami
najwybitniejszych polskich kompozytorów – od
Karola Szymanowskiego i Mieczysława Karłowicza, po
Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Góry
stały się dla nich miejscem inspiracji, fascynacji, a cza-
sami także miejscem do życia. 

FASCYNACJE TATRAMI
Pod koniec XIX wieku szczególnym zainteresowaniem
cieszyło się zwłaszcza Zakopane, w którym zaczęli się
osiedlać artyści – muzycy, plastycy i literaci, także za
sprawą fascynacji góralskim folklorem. Wśród nich byli
Witkiewicz, Szymanowski, Karłowicz, Kasprowicz czy
Przerwa-Tetmajer, którzy dodawali miejscowości in-
teligenckiego charakteru, przyciągając kolejne „ar-
tystyczne dusze”. Karol Szymanowski, „drugi po Cho-
pinie”, w swojej willi Atma, w której obecnie znajduje
się muzeum kompozytora, pisał m.in. pieśni do słów
Tetmajera i Kasprowicza. Stworzył nawet balet zatytu-
łowany Harnasie (1931), który łączy legendę Janosika
z widowiskowym, góralskim weselem. Kompozytor
bywał na góralskich uroczystościach, stąd jego
wiedza o góralskiej muzyce w czystej postaci. Jarosław
Iwaszkiewicz tak wspominał ten okres w biografii Szy-
manowskiego: „Najwięcej jednak dało mu zaprzyjaź-
nienie się z całym szeregiem rodzin góralskich, gdzie
często bywał na zabawach, weselach i chrzcinach...
Jakaś niefortunna dama dziwiła się, że możemy słuchać
tak „fałszywej” muzyki, a myśmy siedzieli do późna,
w noc, częstując wódką..., a sami upojeni po prostu
barbarzyńskimi, ale pięknymi tańcami, które bez końca
wygrywali na gęślikach górale. Karol nie mógł się uspo-
koić z zachwytu”. 
Muzykę Karola Szymanowskiego bardzo cenił Henryk
Mikołaj Górecki, patron Festiwalu Kompozytorów
Polskich, który przez kilkanaście lat (aż do swojej
śmierci) miał ogromny wpływ na festiwalowy repertuar.
Górecki, urodzony na Śląsku, góralską muzykę poznawał
właśnie za pośrednictwem Szymanowskiego. Potem
szczegółowo badał jego kompozycje, analizując, co jest
prawdziwym przeniesieniem góralskiego folkloru, co
fałszem, a co tylko spekulacjami Szymanowskiego.
Henryk Mikołaj Górecki w górach zakochał się głęboko
i bez reszty. Mawiał, że nie wystarczy przejść się po
Krupówkach, by poznać góralszczyznę. On sam poz-
nawał ją „od środka”. W podhalańskim Zębie wybudo-
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wał dom, kolekcjonował wszystko, co jest związane
z Tatrami – książki, wycinki prasowe, ciekawostki oraz
sztukę ludową. Grywał z góralskimi kapelami. Mó-
wił: „Niby znam nuty, gram na skrzypcach, ale tu na-
prawdę trzeba się urodzić, żeby umieć grać po góralsku.
Z wielką krytyką się spotykałem. Niejeden mi tam na-
wymyślał. My muzycy zawodowi jesteśmy obciążeni
znajomością tej muzyki. Oni nie znają nut. Trzeba się
całkowicie przestawić, widzieć rdzeń tej melodii i trzeba
ją znać. Inaczej chwycić skrzypki, inaczej ułożyć rękę,
przednutki, ozdobniki, w każdej wsi grają inaczej”. 
Wojciech Kilar, jeden z najwybitniejszych polskich kom-
pozytorów, też kochał góry. „To jest banał, ale góry to
jest wolność – opowiadał kilka lat temu w czasie prze-
rwy między koncertami bielskiego Festiwalu. – Kiedy
podchodzę pod górę, posuwając się coraz wyżej, spo-
tykam coraz wspanialszych ludzi. To ci, którzy nie za-
trzymali się w schronisku na Gąsienicowej, tylko poszli
dalej na Górną Perć, czy idąc do Morskiego Oka nie
zostali w restauracji, tylko poszli na Rysy, na przełęcz
Pod Chłopkiem. Mamy te cudowne Tatry, takie Alpy
w miniaturze. Niezwykłością Tatr, poza pięknem gór,
jest to, jaką one zrodziły fantastyczną muzykę. Kapela
góralska to jest coś absolutnie, jeśli chodzi o inspirację
folklorystyczną, strasznie podniecającego. Niezależnie
od sympatii, mojego łażenia po górach i umiłowania
gór, to jest fascynacja muzyką góralską, która jest
jedyna w swoim rodzaju”. 
„Krzesany”, „Kościelec 1909”, „Siwa mgła” i „Orawa”
– to tzw. poliptyk góralski Kilara. Tę ostatnią kompo-
zycję mogliśmy usłyszeć na koncercie „Muzyka
Gór”. Utwór rozwija się od prostego góralskiego mo-
tywu, do szalonego tańca, a kończy gromkim HEJ. Po-
dobno to muzycy wykonujący „Orawę” po raz pierwszy
spontanicznie zakrzyknęli, a Wojciech Kilar wpisał póź-
niej ten okrzyk do partytury. Innym znanym, góralskim
utworem Kilara jest „Kościelec 1909”, nawiązujący do
tragicznej śmierci Mieczysława Karłowicza w wyniku
osunięcia się śnieżnej lawiny. W 2009 roku Festiwal
Kompozytorów Polskich był poświęcony Karłowiczowi
w 100. rocznicę jego śmierci. Był on jednym z tych ar-
tystów, którzy osiedlili się w Zakopanem. Taternictwo
było jego wielką miłością. Poza muzyką, chyba naj-
ważniejszą – może obok fotografii. Jego czarno-białe
zdjęcia sprzed ponad 100 lat były wyświetlane na ekra-
nie za sceną (w zgrabnym kolażu z fragmentami filmów).
Co ciekawe, człowiek, który kochał góry, nie inspirował
się muzyką góralską. W jego utworach nie znajdziemy
tzw. góralskich motywów. Częściej przenosił do
swoim kompozycji górskie widoki: „I gdy znajdę
się na stromym wierzchołku, sam, mając jedynie lazu-
rową kopułę nieba nad sobą, a naokoło zatopione w mo-

rzu równin zakrzepłe bałwany szczytów – wówczas za-
czynam rozpływać się w otaczającym przestworze, prze-
staję się czuć wyosobnioną jednostką, owiewa mnie
potężny, wiekuisty oddech wszechbytu” – tak Karłowicz
relacjonował swoje wrażenia z wędrówek po Tatrach. 
Koncert „Muzyka Gór” był zwieńczeniem XXI Festi-
walu Kompozytorów Polskich. Na publiczności zro-
bił ogromne wrażenie. Podobnie jak poprzednie kon-
certowe prezentacje tego projektu. „Ludzie, którzy
nigdy nie chodzili na koncerty przychodzą i niezwykle
komplementują ten projekt. Spotkałem kogoś w parku,
kto był na tym koncercie. I pyta, kiedy to jeszcze będzie,
bo chciałby płytę z tego, wideo. Mówię mu, jeszcze
żeśmy nie zrobili” – opowiada dyrygent Jerzy Maksy-
miuk. W czasie koncertu artystów zgodnie oklaskiwali
wytrawni melomanii i ci, których zaciekawiła informacja
o udziale Sebastiana Karpiela-Bułecki. I to jest właśnie
największa siła muzyki gór. 
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Folklorów jest wiele, ale ten wydaje mi się szczególnie
fascynujący przez to, że się posługuje instrumentami, które są
w naszym codziennym użytku, jeśli można tak brzydko
powiedzieć, mianowicie niczym się nie różnią w zasadzie od tych
instrumentów, które widzimy i słyszymy na sali filharmonicznej. 

Wojciech Kilar

Taka muzyka mogła powstać tylko tam. Taka muzyka jest cząstką
ich życia... Jakąś wewnętrzną potrzebą. Ten rzuci kosą,
ten grabiami i lecą – bo tam grają. 

Henryk Mikołaj Górecki 

W koncercie
„Muzyka Gór”
wykorzystano

dzieła
najsłynniejszych

polskich
twórców
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UWIELBIAM DROGĘ 
ZZAKRĘTAMI

Andrzej Dąbrowski – człowiek
orkiestra. Gra na perkusji, śpiewa

jazzowo i rozrywkowo, komponuje,
ściga się samochodami, pisze

reportaże, fotografuje i we wszystkich
tych dziedzinach zdobywał – i nadal

zdobywa – nagrody. Poza tym pięknie
śpiewa najpiękniejsze polskie piosenki. 

Anna Lubertowicz-Sztorc
zdjęcia: I. Kaźmierczak, arch. A. Dąbrowskiego
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Masz 78 lat. Przyznajesz się do
swojego wieku? 
Oczywiście! Co prawda dziwię się,
że jeszcze żyję, bo podobno średni
wiek mężczyzny w Polsce to 73
lata. Ale na nic nie narzekam i jes-
tem w dobrej kondycji. Dołują mnie
tylko pogrzeby przyjaciół, np. z jed-
nej z moich płyt, gdzie grałem
w kwartecie, zostałem już tylko ja.
Czekam w kolejce…
Na razie stoisz w kolejce po
liczne nagrody, które zdoby-
wasz w muzyce, rajdach samo-
chodowych, fotografii, ciągle
masz wielu chętnych do współ-
pracy. Chyba nie masz na co
narzekać?
Rzeczywiście nadal startuję w raj-
dach, koncertuję, nagrywam, orga-
nizuję wystawy fotograficzne. Do-
staję wiele zaproszeń, e-maili, dla-
tego czasem muszę migać się od
tych wszystkich działań, bo brakuje
mi czasu. I dobrze, że moja żona
pozwala mi na te wariactwa. 
Jak sobie dajesz radę we współ-
czesnym show – biznesie?
Menedżera nie mam i radzę sobie
ze wszystkimi problemami sam.
Dzwoniące telefony, terminy, pro-
pozycje, negocjowanie kwestii fi-
nansowych i jeszcze wielu innych
– to mnie dobija. Ale wiesz, że ja
zawsze trochę z boku stoję, bo 
nie piję alkoholu, po koncercie idę
prosto do hotelu, a następnego
dnia rano jadę do domu. Zawsze
tak było. Jestem takim domowym
człowiekiem, dom jest dla mnie
bardzo ważny.
Porozmawiajmy w takim razie
o twoich licznych aktywno-
ściach. Andrzej Dąbrowski to: 

PERKUSISTA
W ankietach miesięcznika „Jazz”
A. Dąbrowski został uznany w la-
tach 1958-1964 za najlepszego
polskiego perkusistę jazzowego.
Niemiecki „JazzPodium” ogłosił
go najlepszym perkusistą „Bloku

Wschodniego”. Koncertował w
znanych klubach jazzowych Eu-
ropy i Ameryki. W ankiecie Jazz
Forum w 2013 roku zajmował na-
dal miejsce w pierwszej dzie-
siątce. Grał, akompaniował i na-
grywał z najlepszymi w Polsce
i za granicą. 
Byłeś pierwszym dyplomowa-
nym perkusistą w Polsce.
A wszystko zaczęło się w Kra-
kowie…
Tak, urodziłem się w Wilnie, ale Li-
ceum Muzyczne i Państwową Wy-
ższą Szkołę Muzyczną ukończyłem
w Krakowie. To było cudowne

miasto, w Krakowie mieszkali wów-
czas prawie wszyscy znani jaz-
zmani, bo i Kurylewicz, Trzaskowski,
Namysłowski, Komeda, Karolak,
Stańko, Muniak, Śmietana. Trudno
wymienić wszystkich. Koncertowa-
łem później z nimi w znanych klu-
bach jazzowych Europy i Ameryki.
Na tamte czasy to były ogromne
sukcesy. Poza tym w Krakowie była
Piwnica pod Baranami z Piotrem
Skrzyneckim, a tygodnik „Przekrój”,
z którym współpracowałem, cieszył
się ogromnym prestiżem. Od lat 70.
mieszkam w Warszawie, w Krako-
wie więc rzadko bywam, niestety. 
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Podobno perkusję sprzedałeś
kilka lat temu?
Tak, 50 lat grania wystarczy.

WOKALISTA JAZZOWY
Karierę wokalisty jazzowego roz-
począł w 1965 r. koncertem
w Krakowskiej Filharmonii. Potem
śpiewał jazz w Skandynawii
i w Norwegii, także w Polsce na
Jazz Jamboree, również w klu-
bach i na festiwalu w Pradze. Na-
grał wiele standardów dla Pol-
skiego Radia. W ankiecie Maga-
zynu Jazz Forum 1971-1972 zos-
tał wybrany najlepszym wokalistą
jazzowym Polski, a w europejskim
rankingu plasował się na drugim
miejscu między George Famem
a Jonem Hendrick sem. Był też
etatowym muzykiem Orkiestry
Polskiego Radia w Krakowie. 

Karierę wokalisty jazzowego
rozpocząłeś w Krakowie, a co
potem się działo? 
Śpiewałem na festiwalach w Saint
Louis (USA) i w Indiach (Calcutta).
W 1995 r. nagrałem CD standar-
dów jazzowych „Time for love”,
gdzie sam akompaniowałem sobie
na perkusji. Nadal na różnych kon-
certach śpiewam swoje ulubione
standardy.
W takim towarzystwie i z takimi
sukcesami świat stał przed
tobą otworem….
Owszem, bardzo dużo podróżowa-
łem, poznawałem wielu znanych,
ciekawych ludzi. Z Ptaszynem
Wróblewskim zwiedziłem Indie, to
była fascynująca podróż. Grałem
i śpiewałem także na statkach pa-
sażerskich, które pływały po Ame-
ryce Południowej i Karaibach. Poz-
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nałem np. Omara Sharifa, który pro-
wadził na statku klub bridgeowy, od
Ginger Rogers otrzymałem dedyka-
cję dla „Przekroju”, Jackie Steward
przyjął moją płytę z okładką rajdo-
wego Fiata.

RAJDOWIEC
Jak tylko pozwalały mu na to czas
i finanse startował w samocho-
dowych mistrzostwach Polski.

Brał czterokrotnie udział w Rajdzie
Polski. W 1957 roku jako 19-latek
zdobył tytuł wicemistrzowski. Był
w rajdowym teamie FSO, wielo-
krotnie wywalczył tytuł Mistrza
Polski Dziennikarzy. Ma za sobą
dwa sezony startów w Pucharze
Cinquecento.
Rajdy i wyścigi samochodowe
to twoja pasja. Ścigasz się do
tej pory i to z sukcesami…

Ściganie się samochodami to moja
największa radość i pasja. Zaczęło
się w 1957 roku w Krakowie pod-
czas Rajdowych Mistrzostw Polski,
w których zdobyłem tytułu wice-
mistrzowski. To był mój pierwszy
poważny start, miałem wówczas 19
lat. Zaczynałem trenować pod
skrzydłami Automobilklubu Krakow-
skiego wspólnie z Sobiesławem Za-
sadą. Niedawno zmierzyłem się
z nim w jubileuszowej, 50. edycji
Rajdu Żubrów. W klasyfikacji gene-
ralnej byłem drugi, za Zasadą. 
Wspominałeś, że tym wyści-
giem skończysz karierę raj-
dowca…
Jeszcze nie jestem pewny. Ciągle
osiągam dobre czasy, dziwi mnie
to bardzo, bo przecież nie trenuję,
wsiadam w samochód i jadę na
wyścigi. Jak jestem na odcinku 

zamkniętym, to jest adrenalina,
koncentracja, walczę o każdą se-
kundę.  Szkoda, że kiedy zaczyna-
łem osiągać sukcesy, czasy były
trudne. Ale 60 lat temu sport mo-
torowy w Polsce był w powijakach.
Prowadzenie auta nadal mnie jed-
nak bawi. Uwielbiam drogę z za-
krętami. Ale jeżdżę spokojnie, nie
płacę mandatów i przestrzegam
przepisów.
Rajdowych sukcesów ostatnio
miałeś sporo…
Tak, np. na Grand Prix FCA Poland
dla 56 dziennikarzy motoryzacyj-
nych w klasyfikacji generalnej by-
łem 21, w połowie stawki, a startu-
jący zawodnicy byli ode mnie o 40
lat młodsi. Na Rajdzie Festiwalowym
w Opolu byłem drugi w klasie dzien-
nikarzy. Niedawno odbyło się War-
szawskie Kryterium Bizonów na 40-
lecie Auto Klubu Dziennikarzy Pol-
skich i zająłem w nim pierwsze
miejsce. 

Ile w twoim prywatnym życiu
miałeś samochodów?
47 prywatnych aut od 1960 roku.
Zawsze myślę, że to będzie ten
ostatni, ale po dwóch, trzech latach
szukam czegoś nowego, nadają-
cego się do sportu. Jakbym miał
więcej pieniędzy, to pewnie zain-
westowałbym w jakieś fajne auto
do ścigania się lub bym je wynaj-
mował i jeździł na rajdy. Dzięki raj-
dom, wyścigom i dziennikarstwu
motoryzacyjnemu zwiedzałem
świat, byłem np. w Korei Południo-
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wej, jeździłem po torze Motegi
w Japonii i po wielu innych torach
wyścigowych na świecie. 
Twoje hobby też jest związane
z motoryzacją?
Tak, uwielbiamy z żoną podróżować
samochodem kempingowym.
Pierwszy taki samochód zbudowa-
łem sam, potem Mazdę przebudo-
wałem na auto kempingowe, a teraz
mam już profesjonalnego kampera.
Zwiedziliśmy z żoną dzięki nim
spory kawałek świata. 

DZIENNIKARZ 
Poznałam cię jako dziennikarza
zajmującego się motoryzacją,
redaktora tygodnika „Motor”...
Tak, pisanie o motoryzacji zaczyna-
łem w tygodniku „Motor”. Jak wy-
jeżdżałem z Filharmonią Krakowską
w latach 60. jako perkusista, za-
wsze miałem ze sobą aparat foto-
graficzny. Pisałem reportaże moto-
ryzacyjne, które „Motor” chętnie za-
mieszczał. Potem grałem z Ptaszy-
nem Wróblewskim przez miesiąc
w Paryżu, tam również pisałem ar-
tykuły. A wtedy niewiele osób mogło
wyjeżdżać za granicę, wiec moje

reportaże były cenione. Kilka lat
później zostałem etatowym dzien-
nikarzem tego motoryzacyjnego ty-
godnika. Pracowałem tam 10 lat.
Prowadziłem dział motoryzacji
w miesięczniku „Gentleman”. Pisa-
łem też o sporcie samochodowym.
Mam w tym tygodniku kilka okładek
na swoim koncie. Wystąpiłem
w ogólnopolskim teście na prawo
jazdy w telewizji – ale na wizji nie
zadano mi żadnego pytania…
Oprócz współpracy z tygodni-
kiem „Motor” pisałeś do „Prze-
kroju” za jego najlepszych cza-
sów. Na wizytówce masz napi-
sane: dziennikarz – jazz i mo-
toryzacja.
Tak, „Przekrój” to było środowisko
wspaniałych ludzi. Nie tylko pisa-
łem do tego tygodnika, ale za-
mieszczałem zdjęcia, miałem nawet
kilka okładek. To wtedy było na-
prawdę coś. Poza tym współ-
pracowałem z „Panoramą”,
miesięcznikiem „Jazz”. W ra-
diowej Trójce prowadziłem
audycje „Trzy kwadranse
jazzu”, a potem „Z wo-
kalistyką na ty”. 

FOTOGRAF
Brał udział w międzynarodowych
salonach fotografii w Zagrzebiu,
Bombaju i Londynie, miał 5 wy-
staw indywidualnych w Polsce. 
W Krakowie także zaczęła się
twoja przygoda z fotografią,
która trwa do dzisiaj…
Tak, w krakowskim Towarzystwie
Fotograficznym zacząłem swoją
przygodę z fotografią. Mam kilka
unikatowych zdjęć np. Duke Elling-
tona, który zapuszcza sobie pod-
czas próby krople do oczu. Mam
również wiele pięknych zdjęć ze
świata, które chciałbym pokazać,
ale nie mam czasu na przygotowa-
nie i organizację wystaw. Niedawno
wprawdzie miałem dużą wystawę
zdjęć pt. „Twarze świata jazzu”
w Łodzi. Te zdjęcia okazały się na
tyle atrakcyjne, że być może uda
się wydać album. 

PIOSENKARZ 
Jako piosenkarz rozpoczął karierę
w 1970 r. od nagrania utworu
„Zielono mi”. Zdobył trzy razy
główne nagrody festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu („Zielono
mi” – 1970 r., „Do zakochania je-
den krok” – 1972, „Niewczesna
miłość” – 1974), a inne liczne
przeboje zjednały mu wielu słu-
chaczy, którzy uhonorowali go ty-
tułem Radiowego Piosenkarza
Roku. Jest kompozytorem 21

utworów. Koncertował
w całej Europie,

w USA z Urszulą
Sipińską, a w
ZSRR z Anną
German. 
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Jako piosenkarz zdobyłeś
ogromną popularność i liczne,
prestiżowe nagrody. Oczywiście
powiesz, że przez przypadek…
Całym moim życiem rządził przy-
padek. W Krakowie zdałem do klasy
fortepianu, ale stwierdzono u mnie
wyjątkowe poczucie rytmu i zosta-
łem dyplomowanym perkusistą. Po-
tem ciągnęło mnie do wokalistyki,
dlatego w 1965 roku zaśpiewałem
na Festiwalu Jazzowym w Krako-
wie. Potem śpiewałem z Urbania-
kiem i Dudziak w Skandynawii. Pol-
skie i zagraniczne festiwale, na-
grody, wyróżnienia to wszystko było
moim udziałem. W końcu nagrałem
i – to był styczeń w 1970 roku –
jedyną piosenkę po polsku „Zielono
mi”, która zdobyła tytuł piosenki
miesiąca, a w czerwcu znalazła się
w programie Krajowego Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie
zdobyła nagrodę główną. I tak to
się zaczęło. W kolejnym roku zdo-
byłem trofea w Opolu i Sopocie
z piosenką „Do zakochania jeden
krok”. Ale w głowie mi się nie prze-
wróciło, traktowałem to zupełnie
normalnie.
W tym roku brałeś udział
w prestiżowych i cieszących się
ogromnym powodzeniem kon-
certach „Męskie Granie”. Śpie-
wałeś z młodymi buntowni-
kami-raperami. Jak do nich tra-
fiłeś i jak sobie poradziłeś?
Oni do mnie zadzwonili, a ponieważ
jestem luzakiem i lubię się bawić,
to się zgodziłem. Najpierw jednak,
przestraszyłem się specyficznego,
szorstkiego słownictwa raperów, ale
chłopcy dostosowali się do moich
wymogów i bluzgów nie było. Śpie-
wałem bardzo fajny tekst „Reflek-
sje”. Potem nagraliśmy świetny wi-
deoklip w starym samochodzie, bo
zespół wiedział, że mam sentyment
do takich aut. W sumie wyszło pięk-
nie. Wcześniej nagrałem inny utwór
z tekstem Jana Wołka „Mokry trój-
kąt”, też z młodymi muzykami, któ-

rzy uznali, że jestem dobry rytmicz-
nie, a głos mam nadal niezły. 
Czy planujesz jakieś nowe pro-
jekty muzyczne? 
W muzyce zawsze jestem otwarty
na nowe projekty, mam już podpi-
saną umowę na koncert sylwe-
strowy w lubelskim teatrze. Będę
występował w duecie z Markiem
Napiórkowskim, najlepszym polskim
gitarzystą jazzowym. Mój głos nieźle
brzmi w duecie. Chętnie również
związałbym się z młodymi jazzma-
nami, genialnie grają, a ja śpiewał-
bym jazzowe standardy. Owszem,
chciałbym jeszcze coś nagrać, ale
to się wiąże z koniecznością odby-
cia trasy koncertowej, a tego nie
lubię, bo to jest nieustanne koczo-
wanie w hotelach, przemieszczanie

się. Już mi się po prostu nie chce. 
Podejrzewam, że o wielu rze-
czach moglibyśmy jeszcze po-
rozmawiać… 
Moim życiem z powodzeniem móg-
łbym obdzielić co najmniej 3 osoby
i miałyby o czym opowiadać. Tyle
już widziałem, zwiedziłem świat, tyle
miałem spotkań z ludźmi, koncer-
tów, występów, że już trochę od
tego uciekam. Jestem zmęczony
zaproszeniami, prośbami o udział
w różnego rodzaju przedsięwzię-
ciach, ale tak naprawdę to się cie-
szę. A poza tym zastanawiam się,
czy gdybym kiedyś zdecydował się
na jedną, konkretną działalność
i poświęciłbym jej czas i pracę, to
może zrobiłbym światową karierę?
Może jeździłbym w WRC… 
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PACHNĄCY PREZENT
Okres świąteczny to czas prezentów.

Zawsze bardzo dobrym podarunkiem,
eleganckim i luksusowym, tak dla

kobiety jak i mężczyzny, będą perfumy.
Warto w nie zainwestować, bo na

pewno sprawią radość, będą długo
przypominać ofiarodawcę, dzięki czemu

ciepło będziemy o nim myśleć. 

Anna Lubertowicz-Sztorc



Zapach w relacjach między ludźmi jest bardzo
ważny, gdyż węch jest najbardziej czułym ze
zmysłów. Komórki węchowe leżą najbliżej

mózgu, zapach więc dociera do niego szybciej niż obraz
i dźwięk. Zapachu nie nazywamy, przyrównujemy go
jedynie do rzeczy lub przymiotów. Coś pachnie jak róża
lub truskawka (ulubione zapachy wszechczasów), za-
pach bywa słodki, gorzki, zielony, ciężki, lekki, korzenny,
świeży, a nawet ziemisty. 
Wybór perfum dla siebie lub dla bliskiej osoby warto
przemyśleć, bo w zapachu zaszyfrowane są informacje
o nas. Jeden zapach mówi:  jesteś zmysłowy, inny –
z tobą nie można się nudzić. Zapach podkreśla naszą
oryginalność, pomaga wyrazić siebie, musi współgrać
z naszym wizerunkiem. Warto wiedzieć, że są zapachy,
które zupełnie nie pasują do naszej skóry oraz takie,
które idealnie się z nią uzupełniają. Wybór odpowiednich
perfum to zatem trudna sztuka. Czasami można od
razu trafić na zapach, który będzie nam odpowiadał
pod każdym względem i będzie spójny z naszym wize-
runkiem, ale można też długo poszukiwać tego jednego,
jedynego, zanim trafi się na ten właściwy. Warto więc
być choć trochę zorientowanym w temacie perfum. 
Dobrze jest wiedzieć jakie zapachy są dla nas przyjazne,
w towarzystwie których dobrze się czujemy. W określo-
nych perfumach dominujący jest określony aromat, który
możemy nazwać i opisać. Najważniejsze z nich to: 
Zapachy drzewne – są wykorzystywane głównie
w perfumach męskich. Są to przede wszystkim olejki
uzyskiwane z cedru, sosny, drzewa sandałowego, cza-
sem łączy się je z zapachami skórzanymi. Właściwy im
jest trwały i głęboki aromat.

Zapachy cytrusowe (owocowe) – te nuty zapa-
chowe wykorzystywane są zarówno w perfumach dam-
skich, jak i męskich. Są to m.in. aromaty mandarynki,
jałowca, limonki, cytryny, ananasa czy bobu tonka.
W połączeniu z aromatem drewna czy przypraw tworzą
kompozycje lekkie, świeże i energetyczne – idealne
dla osób aktywnych. 
Zapachy korzenne – wyczujemy w nich nutę gałki
muszkatołowej, pieprzu, cynamonu czy kardamonu, ale
także np. lawendy i cytrusów. Przeznaczone są dla sil-
nych osobowości. Są eleganckie, ale nie przytłaczają. 
Zapachy orientalne – są ciepłe, słodkie i zmysłowe.
Dominuje tu wanilia, drzewo sandałowe, kadzidła oraz
przyprawy i zapachy zwierzęce, np. piżmo. Należą do
perfum trwałych, idealnie nadają się na wieczór i spe-
cjalne okazje. 
Zapachy paprociowe – oparte są na bazie aromatów
cytrusowych oraz nutach mchu, paczuli, lawendy i ziół
(jak np. bazylii, tymianku i rozmarynu). Mogą je wybierać
ci, którzy lubią wyzwania i rywalizację, zdecydowani
i nowocześni.
Zapachy szyprowe – kompozycje łączące nuty
drzewne i cytrusowe: wetiwer, paczulę, mech, jaśmin,
bergamotkę, kwiaty, szałwię. Należą do zapachów kla-
sycznych i eleganckich, zawsze na czasie, sprawdzą
się w każdych okolicznościach.

CZAS TO ZAPACH 
Jak perfumy wybierać? Warto pamiętać, że zapach
w pierwszym momencie zetknięcia się ze skórą to nie
ten, który czuć będziemy za kilka czy kilkanaście godzin.
Dobrej jakości oryginalne perfumy są mieszanką natu-

Zapachy
cytrusowe,
korzenne,

orientalne czy
drzewne

podkreślają
naszą

osobowość
i muszą

współgrać
z naszym

wizerunkiem
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nienia kolejnych zapachów. Jeżeli mamy czas, warto
pochodzić z danym zapachem parę godzin i przekonać
się, czy nie będzie nas drażnił i czy dobrze się z nim
czujemy. Woń perfum powinna pasować do naszej oso-
bowości, stylu ubierania się, a nawet wieku. Perfumy
ciężkie i zmysłowe używamy raczej na wieczór i spe-
cjalne okazje, natomiast do pracy, na dzień, bardziej
odpowiednie są wody rześkie, cytrusowe i świeże. 

MOC ZAPACHU
Intensywność perfum może być różna. Najczęściej przyj-
muje się następujący podział ze względu na stężenie
wonnych olejków i alkoholu.
Perfumy (parfum) – najbardziej skondensowana
forma zapachu, zawiera aż do 30-40% olejków zapa-
chowych rozpuszczonych w 90-96% alkoholu. 
Woda perfumowana (eau de parfum, parfum de
toilette) – poza perfumami każda inna mieszanka
esencji zapachowej i alkoholu nazywana jest eau, czyli

Czasami można 
od razu trafić na

odpowiedni zapach, 
ale można też długo 

go poszukiwać
ralnych składników o różnym stopniu lotności, które
tworzą trzy nuty zapachowe. Dzięki temu aromat, którym
się skrapiamy, rozwija się w piramidę zapachową. Naj-
pierw pojawia nuta głowy – są to substancje szybko
ulatniające się, wyczuwalne na samym początku. Ko-
lejna faza zapachowej piramidy to nuta serca, czyli
średnio ulatniające się substancje, które nadają zapa-
chowi charakter. Prawdziwa, ostatnia, najbardziej trwała
nuta bazowa ujawnia się na skórze dopiero po ok. 30
minutach, czasem po kilku godzinach. Dlatego przy
wyborze perfum nie należy kierować się pierwszym
wrażeniem. Często zamiast klasycznej piramidy łączy
się nuty słodkie z pikantnymi, korzenne z cytrusowymi.
Twórca nowego zapachu musi więc wykazać się sporą
wiedzą i wyobraźnią, a za największe „nosy” w historii
światowego perfumiarstwa uznaje się takich twórców,
jak Jacques Guerlain, Jacques Polge (związany z Cha-
nel) czy Pierre-Francois Pascal Guerlain. 

STRATEGIA DOBORU ZAPACHU
Perfumy składają się z substancji oleistych reagujących
z zapachem naszej skóry, a jej naturalny aromat zależy
od jej pH, zmian hormonalnych w organizmie i diety.
Ten sam zapach pachnie zatem inaczej na każdej oso-
bie. Nie sugerujmy się więc pięknym zapachem, który
„nosi” koleżanka. Wybierając zapach dla siebie, nie
wąchajmy też korka flakonu ani specjalnego papierka,
spryskanego perfumami. Najlepiej jest „nałożyć” per-

fumy na nadgarstki lub zgięcia łokci. Pamię-
tajmy również, że nasz nos jest
w stanie rozróżnić tylko trzy,
cztery zapachy, wiec psikanie

się niezliczoną ilością różnego
rodzaju wód nie ma sensu.
Między kolejnymi testami
można ewentualnie pową-
chać ziarenka kawy, która
odświeża zdolność odróż-
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woda. Zawiera 10-15% (maksymalnie 18%) olejków
zapachowych rozcieńczonych w 80-90% alkoholu.
Woda toaletowa (eau de toilette) – mie-
szanka 5-10% (maksymalnie 12%) olejków
rozcieńczonych w 60-85% alkoholu. 
Woda odświeżająca (eau frache) –
zawiera od 1-3% olejków rozcieńczo-
nych w 70-80% alkoholu. 
O intensywności woni decyduje nie
tylko stężenie olejków, ale także
substancje zapachowe pochodzenia
zwierzęcego, tzw. utrwalacze, które
są w minimalnych ilościach stoso-
wane w perfumach, ale zapach ich
jest dosyć intensywny. Należy do nich
ambra – substancja z przewodów po-
karmowych kaszalotów, która dodaje per-
fumom ciepłą nutkę. Cybet – wydzielina gru-
czołów pochodzących od ssaków nazywanych cy-
wetami lub cybetami sprawia, że zapach jest ciężki,
zmysłowy. Kastoreum  to substancja, którą bobry na-
tłuszczają swe futerka. Perfumy dzięki niej mają dość
cierpkawą woń. Najczęściej stosowanym utrwalaczem
jest piżmo – wydzielina z gruczołów piżmowca, która
nadaje zapachowi zmysłowy aromat. 

FLAKON – DZIEŁO SZTUKI
Kupując perfumy zwróćmy uwagę na flakon, bo to on
jest głównym sprawcą wysokiej ceny zapachu. Zdarza
się, że jego projekt i wprowadzenie do produkcji jest
nawet kilkakrotnie kosztowniejsze niż opracowanie no-

wego zapachu. Perfumiarze wiedzą jednak, że nie warto
na nim oszczędzać, gdyż – jak wykazują badania mar-
ketingowe – opakowanie ma często większy wpływ na
decyzję o zakupie perfum niż sam zapach. 
Forma flakonu to niejednokrotnie małe dzieło sztuki
zaprojektowane przez mistrzów jubilerstwa. Najbardziej
znani to Van Cleef & Arpels, Tiffany, Bvlgari, Chopard
i Boucheron oraz Cartier. Twórcy nowego zapachu sta-
rają się tak dobrać barwę opakowania, by jak najlepiej
i najtrafniej odzwierciedlała zapach. Dla przykładu –
kolor złocisty kojarzy się najczęściej z czymś optymis-
tycznym, z bogactwem i elegancją. Kolor ten można

spotkać na opakowaniach m. in. takich perfum,
jak zapach dla mężczyzn Dior Homme czy

Collection Esprit. Niebieski przywołuje
na myśl wodę, powietrze i niebo, koja-
rzy się więc z ciszą, spokojem i czys-

tością. Zieleń, którą przesycone
są męskie Very Irresistible Gi-

venchy uspokaja i rozluźnia,
jest odbierany jako kolor
świeżości, życia, energii
i młodości. Biały to czys-
tość, cisza, chłód i pro-
stota. Biel została zasto-
sowana w męskich per-
fumach przez Ermene-

gildo Zegna. 



tego roku. Natomiast dla wyrafinowanych polecamy
Tom Ford Noir – to zmysłowa woda toaletowa z cierpkim
posmakiem kminku, pieprzu i słodką nutą fiołka.

WODA O ZAPACHU WODY 
Koszt wylansowania nowych perfum jest tak wysoki,
że większość firm rezygnuje z poszukiwań, wprowa-
dzając na rynek zapachy naśladujące te już uznane.
Niemniej jednak od czasu do czasu pojawiają się
w sprzedaży oryginalne kompozycje, które rewolucjo-
nizują perfumiarstwo, podobnie jak kiedyś „Chanel
No 5” czy „Jicky” Guerlaina. Pod koniec lat osiemdzie-
siątych kreator zapachów Pierre Boudron odwiedzał
gabinety dyrektorów firm perfumiarskich z teczką,
w której znajdowała się receptura kompozycji zapa-
chowej o woni... wody. Nie znalazł niestety zrozumienia
dla swojego dzieła. W jednej z firm postanowiono jednak
zaryzykować. Wprowadzone do sprzedaży rok później
perfumy „Cool Water” szybko stały się światowym best -
sellerem, dając początek nowej rodzinie zapachów
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ZAPACH DLA MĘŻCZYZNY 
Jak dobrać idealny zapach dla panów? Na co zwrócić
uwagę? Jakie męskie zapachy lubią kobiety? 
Męskie zapachy są zazwyczaj intensywne i mocne
w porównaniu do delikatnych, damskich perfum. Ty-
powe perfumy dla mężczyzn mają bowiem najczęściej
ostre nuty, korzenną lub drzewną podstawę oraz lekkie,
słodkie uzupełnienia. Często oparte są także na aro-
matach mchu dębowego, paczuli i bergamotki, czy
kompozycjach paprotnych składających się z dominu-
jącej nuty lawendy, kumaryny i mchu dębowego. 
Twórcy perfum lansując nowe perfumy, uwielbiają przy-
klejać nam etykiety. Obecnie na przykład, według spe-
ców od kreowania tendencji, modny jest prawdziwy
mężczyzna, silny, szarmancki, ekstrawagancki, pewny
siebie oraz kobieta „świadoma swojej wartości”, „zmy-
słowo uwodzicielska”, a perfumy dedykowane są naj-
częściej ludziom „aktywnym i energicznym”. Nuty za-
pachowe mają z kolei zawierać „czystą esencję od-
wagi”, inne „gwarantować zmysłowy komfort”. Nawet
jeżeli opis ten nie pasuje do naszej osobowości, to
kreowany w ten sposób zapach może być dla nas jak
najbardziej odpowiedni. 
W zależności od okazji możemy wybrać różne zapachy,
które będą świetnie podkreślać męską elegancję. Np.
do pracy najodpowiedniejsze są aromaty korzenne lub
ziołowe, na bardziej nieformalne okazje natomiast aro-

maty cytrusowe lub ciepłe nuty paczuli. W kolekcji
mężczyzna powinien także posiadać specjalny

zapach na wyjątkowe okoliczności. Musi się
wyróżniać spoś-

ród innych pod
w z g l ę d e m
składników czy
intensywności.

W tym sezonie dla
panów polecane są pro-

wokacyjne, mocne zapachy
np. Chanel Platinum Egoiste.
Równie prowokacyjnie, ale
jednocześnie subtelnie i har-
monijnie pachnie Davidoff
Good Life. Typowo skórzany
zapach z domieszką pap-
ryczki i paczuli to Bottega
Veneta Pour Homme – hit
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i sportowemu stylowi „noszenia” perfum. Jeszcze więcej
zamieszania w świecie perfum wywołał kreator mody
Thierry Mugler, który – podobnie jak większość znanych
projektantów – zapragnął mieć własną kompozycję.
Oświadczył, że jego perfumy mają mu przypominać
dzieciństwo. I bynajmniej nie miała to być woń jaśminu
czy róż rosnących pod domem babci, lecz... aromat
waty cukrowej, karmelu i czekoladek. Po kilku latach
od premiery perfumy „Angel” Muglera stały się naj-
częściej naśladowanym pachnidłem ostatnich lat, dając
początek nowej linii zapachowej, zwanej „smakową”
lub „łakomą”. 
Zmienił się również sposób myślenia o kreowaniu per-
fum. Nowe kompozycje pachną często czekoladą, bu-
dyniem, mlekiem, ciasteczkami babuni, a niekiedy za-
latują... asfaltem, spalinami i rozgrzaną lub paloną gumą. 
Perfum nie powinniśmy kupować na ulicy i targach od
sprzedawców, którzy oferują je w niezwykle atrakcyjnych
cenach. Wyglądają – co prawda – prawie identycznie,
ale w tym przypadku „prawie” robi ogromną różnicę.

Warto za to, zapoznać się z cenami ulubionych per-
fum w sklepach internetowych, przeczytać opinie
kupujących i zamawiać. Jest kilka sprawdzonych
takich adresów, gdzie nasz ulubiony zapach będzie
tańszy niż w renomowanych perfumeriach i zgodny
z naszymi oczekiwaniami. Perfumy i wody toaletowe
możemy uzupełnić dezodorantami, żelami, piankami
i kremami, a także mgiełkami do włosów z tej samej
linii zapachowej. Taki zestaw – a takowych w okresie
świątecznym sklepy oferują wiele – to prezent
idealny, elegancki i luksusowy, który zawsze będzie
trafiony i sprawi wiele radości.  
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Historia perfum
Pierwsze wzmianki o perfumach sięgają czasów kultury starożytnej
Bliskiego Wschodu. Antropolodzy przypuszczają, że sięgają one
czasów, kiedy człowiek odkrył ogień i spostrzegł, że niektóre konary
i żywice drzew paląc się, wydzielają intensywną woń. Z czasem
wykorzystano to w obrządkach religijnych, podczas których palono
kadzidła, cedr i inne rodzaje pachnącego drewna. Wierzono, że wraz
z ich dymem modlitwy uniosą się w górę i w ten sposób dotrą do
bogów. Upajający zapach miał ich przychylnie nastawić. Stąd
wywodzi się etymologia słowa „perfumy”. Pochodzi ono od
łacińskiego „per fumum”, czyli „poprzez dym”.

Woda kolońska 
Powstała w XVII wieku w Kolonii – mieście położonym na przecięciu
szlaków handlowych. Łatwiej tu było o egzotyczne
składniki, np. cytrusy, goździki. Początkowo służyła
do... picia. Napoleon Bonaparte leczył nią zgagę po
obfitych mięsnych posiłkach. Dopiero później
stała się kosmetykiem przywracającym
świeżość po upalanym dniu czy po pracy.
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KUCHNIA

ŚWIĄTECZNY OBIAD 
BOŻONARODZENIOWY...
Praktycznie już od połowy października w popularnych czasopismach zaczynają pojawiać się propozycje, jak zorganizować
smacznie, wykwintnie, a przede wszystkim sprawnie święta Bożego Narodzenia. Podpowiadają, jaki kolor ma mieć świąteczne
drzewko, jakie powinny być talerze, dekoracje, prezenty itp. Przekonują też, że bez supernowoczesnego sprzętu gospodarstwa
domowego nie będziemy w stanie nic ugotować. Ja nie będę sugerować Państwu, jakie lepić pierogi, czy też jak przygotować
świątecznego karpia lub barszcz. Każdy z nas ma swoje ukochane przepisy od naszych mam, babć czy ciotek. Nie zmieniajmy
tego.. Nie przygotowujmy sushi na Wigilię, ale właśnie dania z naszej przeszłości, z dzieciństwa... 
Ja do tej pory nie mogę zapomnieć smaku pierogów mojej babci czy jej kutii. Jej już wprawdzie nie ma, ale przygotowując dania
według jej przepisów, mam wrażenie, że jest obok mnie. Nie wstydźmy się tradycji, pielęgnujmy ją, bo to ona mówi nam, kim
naprawdę jesteśmy. Czasami jednak warto także poeksperymentować i popróbować czegoś nowego. Dlatego proponuję Państwu
kilka dań na świąteczny obiad, który jest połączeniem dań kuchni polskiej z włoską.

PRZYSTAWKA ZIMNA
PASZTET Z KRÓLIKA Z ŻURAWINĄ 
(2 foremki keksowe)

1 królik o wadze ok. 1,2 kg, 1 marchew, 1 pietruszka, pół selera,
1 cebula, 300 g wątróbki drobiowej, 200 g surowej słoniny,
200 g surowego podgardla, 100 g suszonej żurawiny, liść laurowy,
ziele angielskie, sól, pieprz.
Wszystkie składniki, oprócz słoniny, podgardla, żurawiny i cebuli,
gotujemy do miękkości. Podgardle kroimy w kostkę i przesmażamy
z cebulką. Mięso i warzywa wyjmujemy z rosołu i studzimy.
Następnie wszystko mielimy co najmniej dwukrotnie. Tak
przygotowaną masę przyprawiamy i dodajemy żurawinę, po czym
dokładnie mieszamy, dolewając sporo rosołu. Masa ma być dość
luźna. Foremki wykładamy plastrami słoniny i nakładamy masę.
Ja dodatkowo na wierzch wylewam jednocentrymetrową warstwę
rosołu. Pasztet pieczemy do zrumienienia, około półtorej godziny
w kąpieli wodnej, w temperaturze 180 st. Jeśli trzeba, to
uzupełniamy wodę. Podajemy z chrzanem, konfiturą z czerwonej
cebuli lub z żurawiny. Jest wyśmienity!PRZYSTAWKA CIEPŁA  

ZAPIEKANE MAŁŻE 
ŚW. JAKUBA
To bardzo proste, a zarazem wykwintne danie na
początek obiadowania. Małże (5 sztuk) otwieramy
i delikatnie płuczemy z piasku pod zimną wodą,
niezbyt długo, aby nie straciły posmaku morza.
Przygotowujemy masło, którym wypełniamy muszle.
100 g masła, 
2 zmiażdżone ząbki czosnku, 
1 małe peperoncino, 
2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 
sól do smaku.
Mieszamy wszystkie składniki na gładką masę
i nakładamy do muszli. Zapiekamy 5 minut
w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.



Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

PIERWSZE DANIE
MAKARON PAPPARDELLE Z MĄKI
GRYCZANEJ Z RAGÙ Z DZIKA
Ragù:
800 g łopatki z dzika, 100 g słoniny,
1 marchew, 1 cebula, kawałek selera naciowego,
liść laurowy, kilka goździków, sól, pieprz,
butelka czerwonego wytrawnego wina,
oliwa, trochę rosołu, 2 łyżki koncentratu pomidorowego.
Makaron (1 osoba):
1 jajko, 50 g mąki gryczanej, 50 g mąki pszennej, sól.
W mięso wbijamy goździki i nacieramy je solą i pieprzem. Zalewamy
czerwonym winem i marynujemy w chłodnym miejscu przez dwa dni.
Po tym czasie wyciągamy z marynaty, wyrzucamy goździki. Kroimy
w drobną kostkę, nie mielimy! W rondlu podsmażamy drobno
pokrojone warzywa i słoninę, dodajemy mięso. Dusimy do miękkości,
od czasu do czasu podlewając rosołem i winem z marynaty.
Przyprawiamy do smaku, a pod koniec dodajemy koncentrat.
Przygotowujemy klasyczny makaron pappardelle. Ugotowany
makaron mieszamy z sosem, posypujemy serem pecorino lub
parmigiano. Ragù jest najlepsze następnego dnia, więc można je
przygotować nawet dwa, trzy dni wcześniej.

DANIE GŁÓWNE
PIECZONA SZYNKA Z JELENIA
Z BOROWIKAMI I SOSEM
Z SUSZONYCH ŚLIWEK
W zależności od liczby osób wybieramy odpowiednio
duży kawałek mięsa. Wg mnie można również użyć
mięsa z karczku. Szynkę bez błon i opłukaną
zalewamy chłodną marynatą: 2 szklanki czerwonego
wina, sok z 2 cytryn, kilka zgniecionych ziaren
jałowca, mielony pieprz, pokruszone 3 liście laurowe,
kilka goździków. Mięso trzymamy 2-3 dni w chłodnym
miejscu, często je obracając. Po wyciągnięciu
z marynaty

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin
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i osuszeniu ręcznikiem kuchennym obwiązujemy
sznurkiem i obsmażamy z grubo pokrojonym
kawałkiem wędzonego boczku. Następnie
przekładamy do brytfanny i pieczemy ok. 2 godzin,
w zależności jak duży kawałek mięsa mamy,
podlewając marynatą i wytwarzającym się sosem. Po
ok. 45 minutach pieczenia dodajemy suszone śliwki

i 2 kromki razowego chleba. Po upieczeniu
mięso kroimy w plastry, a sos miksujemy

i ewentualnie doprawiamy do smaku.
Podajemy z ziemniakami z wody
i delikatnie podsmażonymi na
patelni borowikami. 

TORT SACHER Z BIAŁEJ CZEKOLADY
Na biszkopt: 7 jaj, 160 g cukru, 160 g mąki pszennej, 100 g mąki
migdałowej, (ja zmieliłam płatki migdałowe), 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, kilka kropel olejku migdałowego, 40 g masła.
Przygotowujemy klasyczny biszkopt. Po upieczeniu kroimy na pół
i przekładamy konfiturą morelową.
Na polewę czekoladową: 600 g białej czekolady, 350 ml śmietanki
min. 30%, 4 g żelatyny w listku, 40 g miodu.
Śmietankę podgrzewamy z miodem, następnie dodajemy czekoladę
i rozpuszczamy ją. Dodajemy namoczoną wcześniej żelatynę,
miksujemy przez chwilę i wszystko studzimy. Naczynie przykrywamy
folią spożywczą i wkładamy do lodówki, do uzyskania odpowiedniej
konsystencji. Przełożony biszkopt oblewamy połową czekolady,
schładzamy w lodówce, po czym czynność powtarzamy. Tort można
udekorować prażonymi płatkami migdałów,
pianką z białej czekolady
i maleńkimi bezikami. Pianki
przygotowujemy, ubijając
1 białko i mieszając je
z roztopionymi 100 g
białej czekolady.
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KSIĄŻKI

MOTORYZACYJNE
CIEKAWOSTKI

Tym razem przechodzimy
od botaników do małych
mechaników. Mnóstwo
chłopaków od maleńkości
interesuje się
samochodami. To im 
jest dedykowana książka
„Od koła do Formuły 1”.
Autor – pasjonat
motoryzacji – przybliża
małym rajdowcom tę
tematykę. Przedstawia
najsłynniejsze marki

samochodów, przygląda się z bliska wyścigom, rajdom
i rekordom prędkości. Czy wiecie, że w Stanach
Zjednoczonych znajduje się najsłynniejsza trasa terenowa,
której długość wynosi 30 km, a przejeżdża się ją w całe
3 dni? Książka obfituje w mnóstwo takich ciekawostek.
Od koła do Formuły 1. Historia motoryzacji.
Michał Gąsiorowski
Wydawnictwo Nasza Księgarnia. 
Warszawa 2016.

WSZYSTKO 
O PSZCZOŁACH
Rozwój technologii stwarza niejakie niebezpieczeństwo dla
rozwoju kruchej dziecięcej psychiki, dobrze więc być
świadomym rodzicem i rozbudzać w najmłodszych ciekawość
świata realnego, nie wirtualnego. Mnogość książek mogących
w tym pomóc przyprawia o zawrót głowy, jednak część z nich
to prawdziwe perełki. Tak jest w przypadku „Pszczół”. Pszczół
w dzisiejszych czasach jest stanowczo za mało, giną
dziesiątkowane przez nowe choroby, pestycydy i silniejsze
gatunki. Panowie Piotr Socha i Wojciech Grajkowski

w cudowny i estetyczny
sposób przybliżają te
niesamowite owady
maluchom. Książka obfituje
w ciekawostki, kto na
przykład wie, dlaczego na
płaszczu Napoleona znalazła
się pszczoła?
Pszczoły
Piotr Socha, Wojciech
Grajkowski
Wydawnictwo Dwie Siostry. 
Warszawa 2016.

AKTORKA W SZCZEREJ
ROZMOWIE Z CÓRKĄ
Anna Seniuk większości społeczeństwa
zawsze już będzie się kojarzyć
z postacią Madzi Karwowskiej, żony
inżyniera Karwowskiego – bohatera
serialu „Czterdziestolatek”. Anna Seniuk
ma jednak za sobą wiele wybitnych ról
teatralnych i filmowych, głównie
dramatycznych. Pani Seniuk chętnie
odpowiedziała na pytania Magdaleny
Małeckiej, ta bowiem jest jej rodzoną
córką. Książka jest doskonała nie tylko
dla wielbicieli talentu aktorki, ale także
dla wszystkich interesujących się
historią filmu i teatru w powojennej Polsce. Artystka nie ukrywa
także informacji z życia prywatnego – opowiada o dzieciństwie,
rodzinie, walce z chorobą. Ta książka to smaczny kąsek dla
fanów niezapomnianej odtwórczyni Pani Dulskiej. 
Anna Seniuk. Nietypowa baba jestem.
A. Seniuk, M. Małecka. 
Wydawnictwo Znak. Kraków 2016.

O NISZCZYCIELSKIEJ
SILE ZŁYCH WYBORÓW

Powieść przez rok utrzymywała
się na liście bestsellerów New
York Timesa, w kinach
niedługo będzie miał premierę 
film z Michaelem
Fassbenderem nakręcony na
podstawie książki. Historia
małżeństwa, które zmaga się
z bezdzietnością i upiorami
przeszłości, poruszyła na
całym świecie serca
czytelników. Inżynier, który nie
może poradzić sobie z traumą

wojenną i jego żona nie mogąca mieć dzieci, znajdują w łodzi
prezent od losu – wraz z martwym mężczyzną w łódce
znajduje się niemowlę. Małżeństwo postanawia zatrzymać
dziecko, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń.
Światło między oceanami
L.M. Stedman. 
Wydawnictwo Albatros. Warszawa 2016.



Niniejszym artykułem rozpoczynamy serię tekstów zawierających
porady i zalecenia dotyczące ważnych, często bardzo ważnych,
tematów życia codziennego. Startujemy z kwestią najważniejszą –
kwestią ratowania ludzkiego życia, które, dzięki wiedzy
i umiejętnemu jej wykorzystaniu, może być zachowane. 

Joanna Lasek

Jeśli jesteś świadkiem omdlenia czy wypadku, po pierwsze:
• upewnij się, że miejsce

zdarzenia jest bezpieczne
dla poszkodowanego
i świadków

• sprawdź, czy poszkodowany
reaguje – delikatnie
potrząśnij poszkodowanego
za ramiona, mówiąc na
przykład „co się stało” lub
„czy wszystko w porządku”

ZASADY UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY

PORADNIK

WNIKLIWY REPORTAŻ
O SPORNEJ INSTYTUCJI
Książka porusza bardzo ciekawy, ale drastyczny
i kontrowersyjny temat – opieki społecznej w Norwegii –
instytucji, która jest postrachem tysięcy mieszkających tam
Polaków. Autor pokazuje dwie strony medalu – z punktu
widzenia pracowników tej instytucji, psychologów, rodzin
zastępczych, ale i nie unika
wstrząsających relacji
rodziców, którym odebrano
dzieci. Książkę czyta się
z zapartym tchem, choć
przedmiot rozważań jest
bardzo trudny i poruszający.
Autor wykonał kawał dobrej
roboty, nie osądzając,
zachował się po prostu jak
rasowy reporter, którym jest. 
Dzieci Norwegii
Maciej Czarnecki
Wydawnictwo Czarne. 
Wołowiec 2016.

POSZKODOWANY REAGUJE
• upewniając się, że jest bezpiecznie, zostaw

poszkodowanego w pozycji, w której go zastałeś
• dowiedz się jak najwięcej o stanie

i samopoczuciu tej osoby
• WEZWIJ POMOC – ZADZWOŃ POD 112,

jeśli to możliwe, poczekaj na karetkę
pogotowania ratunkowego

POSZKODOWANY NIE REAGUJE
• jeśli jesteś w miejscu, gdzie znajdują się ludzie, głośno zawołaj

po pomoc
• ułóż poszkodowanego na plecach
• odchyl jego głowę do tyłu, jednocześnie unosząc żuchwę
• poszukaj prawidłowego oddechu – patrz na klatkę piersiową,

nasłuchuj szmerów oddechowych w okolicy ust poszkodowanego,
staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku

• jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy oddech jest prawidłowy,
działaj tak, jakby był nieprawidłowy

POMYSŁY DLA MAŁYCH 
SZEFÓW KUCHNI

Ania Starmach jest
uwielbiana przez
telewidzów za wdzięk
i bezpretensjonalność.
Ma wszystko, aby być
idealną osobowością
medialną – jest ładna,
wygadana i kamera ją
kocha. Tym razem
panna Starmach wzięła
na warsztat kuchnię dla
najmłodszych.
Wykorzystała przepisy,

które można wykonywać razem z latoroślami, choć
w dzisiejszych czasach dzieciaki świetnie radzą sobie same
w kuchni. Książka zawiera nie tylko przepisy, ma także
mnóstwo ciekawych porad – na przykład jak za pomocą
balona zrobić miseczki z czekolady, jak najłatwiej obrać
mango itp. 
Pyszności
Anna Starmach
Wydawnictwo Znak. Kraków 2016. 1. SPRAWDŹ PRZYTOMNOŚĆ

JESTEŚ ŚWIADKIEM ZDARZENIA – DZIAŁAJ!
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POSZKODOWANY ODDYCHA
• ułóż osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej 

– inaczej zwanej boczną ustaloną, zgodnie z poniższymi rysunkami 
• WEZWIJ POMOC
• regularnie oceniaj oddech

POSZKODOWANY NIE ODDYCHA
• WEZWIJ POMOC
• uklęknij obok poszkodowanego
• ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej, nadgarstek

drugiej ręki ułóż na już położonym, spleć palce obu dłoni
• uciskaj na głębokość 4-5 cm
• powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min – nieco mniej niż

2 uciśnięcia/s
• po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe

poszkodowanego, zaciśnij jego nozdrza, delikatnie unieś żuchwę
• weź normalny wdech, wdmuchuj powoli powietrze w usta

poszkodowanego przez około 1 s, obserwuj, czy klatka piersiowa się
unosi – taki wdech jest efektywny

• jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego
• powtarzaj procedurę – 30 uciśnięć – 2 oddechy ratownicze –

aż do przyjazdu karetki lub pojawienia się widocznych oznak
prawidłowego oddechu.

NIE BÓJ SIĘ REAGOWAĆ, 
TWOJE SZYBKIE I ZDECYDOWANE
DZIAŁANIE MOŻE URATOWAĆ
KOMUŚ ŻYCIE

EKOLOGICZNY 
NABIAŁ
Coraz więcej osób w Polsce i na świecie wybiera produkty
BIO pochodzące z ekologicznych gospodarstw. Firma North
Coast wprowadziła na rynek polski sery Nuova Castelli
z certyfikatem BIO. Klienci mają 
do wyboru BIO Mozarellę,
Gorgonzolę, Ricottę,
Mascarpone oraz
Parmiggiano Reggiano.
Wszystkie sery są
wytwarzane
z ekologicznego
mleka. Wybrane
produkty mają
także certyfikat
DOP, co oznacza,
że ser od początku
do końca produkcji
przechodzi przez
wszystkie fazy na jednym
obszarze. Sery są dostępne
w supermarketach Piotr i Paweł 
oraz wybranych sklepach E. Leclerc.

OCHRONA 
DŁONI ZIMĄ
Zima zdecydowanie nie służy
skórze naszych dłoni, dlatego
oprócz noszenia rękawiczek na
chłodzie, trzeba także zadbać
o odpowiednią pielęgnację.
Spierzchnięta skóra swędzi
i piecze. Neutrogena to ekspert
w ochronie skóry podczas
działania niskich temperatur.
Silnie skoncentrowany krem 
do rąk jest dostępny
w limitowanych opakowaniach.
Producent zapewnia,
iż wystarcza jedna kropla kremu,
aby dłonie stały się bardziej
miękkie i gładkie. Zastosowana
w kremie Formuła Norweska
działa dwukierunkowo – nawilża
oraz zabezpiecza skórę przed
nadmierną utratą wody.

NOWOŚCI

Treść autoryzowana przez przychodnię zakładową Via-Med

30
uciśnięć

2
oddechy

2. SPRAWDŹ ODDECH
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Joanna Lasek

Jeśli nie pomoże
Neutrogena, warto
sięgnąć po mocniejszy
krem apteczny. Avene
to znane od dawna
uzdrowisko ze źródłami
termalnymi używanymi
w leczeniu chorób
skóry. Zawartość wody
termalnej w kremie
oraz zastosowanie
specjalnej formuły
Cold Cream sprawiają,
iż krem działa
cudownie kojąco na
spierzchniętą skórę
dłoni. Zaczerwienienia
ustępują, a szorstki
naskórek robi się
miękki i nawilżony.

ZABAWKI 
DLA DZIECI
Firma Lego, producent uwielbianych od pokoleń klocków
wprowadziła na rynek serię osiemnastu minifigurek –
bohaterów filmów Disneya. Maluchy mogą wybierać wśród
klasycznych postaci takich jak Piotruś Pan, Myszka Mickey,
Myszka Minnie, Kaczor Donald, zła Czarownica z „Królewny
Śnieżki” na tym jednak kolekcja się nie kończy. Młodzi fani
nowszych produkcji Disneya ucieszą się z pewnością
z możliwości posiadania Buzza Astrala (Toy Story), Sticha
(Lilo i Stich), Arielki (Mała Syrenka) Dżina i Aladyna (Aladyn).
Minifigurki są dostępne w sklepach w cenie 12 zł.

UBRANIA 
NA ZIMĘ
Firma Cubus to znana i lubiana skandynawska marka od lat
dostępna w naszych centrach handlowych. Przoduje
w produkcji ubrań miękkich, ciepłych i przyjemnych
w noszeniu. Nowa kolekcja Cubus pełna jest mięciutkich
otulających swetrów, flanelowych piżam i organicznej
bawełny, a wszystko w najmodniejszych kolorach – pastelach,
pudrowych różach, czerwieni i czerni. Zima w ubraniach
Cubus z pewnością nie zaskoczy chłodem!

NA SPIERZCHNIĘTĄ
SKÓRĘ DŁONI
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2016

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500/500C

RABAT 15%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
500 1.2 8V POP                                37 315      1242      69      160      5,1        4
500 1.2 8V LOUNGE                         41 565      1242      69      160      5,1        4
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE         46 665       875       85      173      4,1        4
500 0.9 TWINAIR 8v LOUNGE           48 365       875       105     173      3,4         4
500C 1.2 8V LOUNGE                       52 615      1242      69      160      5,1        4
500C 0.9 8V TWINAIR LOUNGE       59 415       135      105     188      4,2        4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16V POP                                     46 992      1368      95      178      5,0        5
1.4 16V T-JET POP                          52 272      1368     120     189      5,4        5
1.4 16V POP STAR                          50 952      1368      95      178      6,2        5
0.9 8V TWINAIR POP STAR             53 592       875      105     180      4,8        5
1.4 16V T-JET POP STAR                56 232      1368     120     189      6,9        5
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR        64 152      1598     120     189      4,0        5
1.4 16V LOUNGE                              57 112      1368      95      178      6,2        5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE                59 752       875      105     180      4,8        5
1.4 16V T-JET LOUNGE                   62 392      1368     120     189      6,9        5
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE           70 312      1598     120     189      4,0        5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16V TREKKING LITE                  54 472      1368      95      165      5,0        5
1.4 16V TREKKING                          57 992      1368      95      165      6,4        5
0.9 8V TWINAIR TREKKING             60 632       875      105     173      5,1        5
1.4 16V T-JET TREKKING                63 272      1368     120     183      7,0        5
1.6 MJET II 16V TREKKING             71 192      1598     120     183      4,0        5

WYMIARY (cm)
424/179/160

BAGAŻNIK
350 LITRÓW500X

RABAT 12%                           PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.6 E-TORQ 16V 4X2 POP STAR     57 640      1598     110     180      6,4        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 POP STAR         65 560      1368     140     180      6,0        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT POP STAR    70 840      1368     140     190      4,9        5
1.3 MJET II 16V 4X2 POP STAR       64 680      1348      95      172      3,8        5
1.6 MJET II 16V 4X2 POP STAR       68 200      1598     120     186      4,1        5
1.6 E-TORQ 16V 4X2 LOUNGE          66 440      1598     110     180      6,4        5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 LOUNGE   74 360      1368     140     180      6,0        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT LOUNGE   79 640      1368     140     190      4,9        5
1.3 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE   73 480      1348      95      172      3,8        5
1.6 MULTIJET II 16V 4X2 LOUNGE   77 000      1598     120     186      4,1        5
1.4 MULTIAIR II 16V 4X2 CROSS     69 080      1368     140     180      6,0        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS     74 360      1368     140     190      4,9        5
1.4 MAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS        82 280      1368     170     200      5,7        5
1.6 MJET II 16V 4X2 CROSS            71 720      1598     120     186      4,1        5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS            77 880      1956     140     190      5,5        5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS    86 680      1956     140     190      5,5        5
1.4 MAIR II 16V 4X2 DDCT CROSS PLUS   83 160      1368     140     190      4,9        5
1.4 MAIR II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS   91 080      1368     170     200      5,7        5
2.0 MJET II 16V 4X4 CROSS PLUS      86 680      1956     140     190      5,5        5
2.0 MJET II 16V 4X4 AT9 CROSS PLUS      95 480      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 8V EASY                                     33 320      1242      69      164      5,2      4/5
1.3 MJET 16V EASY                        44 370      1248      75      168      3,9      4/5
1.2 8V LOUNGE                                37 570      1242      69      164      5,2      4/5
0.9 8V TWINAIR LOUNGE                44 370       875       85      177      4,2      4/5
0.9 8V TWINAIR 4X4                       54 570       875       85      167      4,9      4/5
1.3 MJET 16V DPF 4X4                   58 820      1248      95      167      4,4      4/5
0.9 TWINAIR 90KM CROSS 4X4     62 220       875       90      167      4,9      4/5
1.3 MJET 16V DPF CROSS 4X4         66 470      1248      95      168      4,4      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.
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WYMIARY (cm)
453/179/149

BAGAŻNIK
520 LITRÓWTipo Sedan 

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 8V EASY 5D                               36 550      1242      69      156        5,4      5
1.4 EASY 5D                                    38 590      1368      77      165        5,7      5

RABAT 15%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 8V ACTIVE                                  42 160      1368      77      155      6,9        5
1.4 8V DYNAMIC                              47 260      1368      77      155      6,9        5
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC          58 310      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                                     53 125      1368      95      161      7,2        5
1.4 16V EASY                                   56 865      1368      95      161      7,2        5
1.4 T-JET 16V EASY                        61 965      1368     120     172      7,4        5
1.6 MULTIJET 16V EASY                 71 230      1598      95      161      7,4        5
1.6 MULTIJET 16V EASY                 72 080      1598     120     172      7,2        5
1.4 T-JET 16V LOUNGE                   66 215      1368     120     172      7,4        5
1.6 MULTIJET 16V LOUNGE            76 415      1598     120     160      5,2        5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING         78 030      1598      95      172      5,2        5
1.6 MULTIJET 16V TREKKING         78 880      1598     120     160      5,2        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             43 945      1242      69      163      5,1        5
0.9 START&STOP GOLD MTA         51 595       875       85      176      4,2        5
1.2 8V START&STOP PLATINUM     49 640     1242      69      163      5,1        5
0.9 START&STOP MTA PLATINUM    57 316       875       85      176      4,2        5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon

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 42

RABAT 8/10/15%               PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 16v TIPO                                    41 952      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 TIPO              48 392      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v TIPO                  51 152      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v TIPO                  56 672      1598     120     199      4,2        5
1.4 16v POP                                     44 640      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 POP               50 940      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v POP                   53 640      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v POP                   59 040      1598     120     199      4,2        5
1.4 16v EASY                                   45 560      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 EASY             51 520      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v EASY                 54 060      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v EASY                 59 160      1598     120     199      4,2        5
1.4 16v LOUNGE                              49 810      1368      95      185      5,7        5
1.6 E-TORQ 16v AT6 LOUNGE         55 760      1598     110     192      6,3        5
1.3 MULTIJET 16v LOUNGE            58 310      1248      95      180      4,1        5
1.6 MULTIJET 16v LOUNGE            63 410      1598     120     199      4,2        5
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FCA

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2016

RABAT 15%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 8V MITO                                    48 875      1368      78      165      5,6      4/5
0.9 TWINAIR MITO                          54 825       875      105     184      4,2      4/5
1.3 MJET 16v MITO                         61 625      1368      85      174      3,5      4/5
1.4 8v SUPER                                  55 250      1368      78      165      5,6      4/5
0.9 TWINAIR SUPER                       61 200       875      105     184      4,2      4/5
1.4 TB MAIR 16v SUPER TCT           72 250      1368     140     209      5,4      4/5
1.3 MJET 16v SUPER                      68 000      1368      95      174      3,5      4/5
1.4 TB MAIR 16v TCT VELOCE         78 200      1368     170     219      5,4      4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo WYMIARY (cm)

435/180/147
BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta 

RABAT 15%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 TB 16v                                       64 430     1368     120     195      6,2        5
1.4 TB MULTIAIR 16v                       67 065     1368     150     210      5,5        5
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT                76 585     1368     170     218      4,9        5
1.6 JTDM 16v 120 KM                    74 630     1598     120     195      3,9        5
1.6 JTDM 16v TCT                          81 430     1598     120     195      3,9        5
2.0 JTDM 16v                                 78 285     1956     150     210      4,2        5
1.4 TB 16v                                       70 805     1368     120     195      6,2        5
1.4 TB MULTIAIR 16v                       73 440     1368     150     210      5,5        5
1.4 TB MULTIAIR 16v TCT                   82 960     1368     170     218      4,9        5
1.6 JTDM 16v                                 81 005     1598     120     195      3,9        5
1.6 JTDM 16v TCT                           87 805      1598     120     195      3,9        5
2.0 JTDM 16v                                 84 660     1956     150     210      4,2        5
2.0 JTDM 16v TCT                           94 010     1956     175     219      4,3        5
1750 TBI 16v TCT                          104 550    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 (cm)
426/180/166

BAGAŻNIK
351 LITRÓWRenegade MY2016

RABAT 12%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
1.4 TMAIR LONGITUDE M6 FWD S&S        73 832      1368     140     181        6          5
1.4 TMAIR LONGITUDE A6 DDCT FWD S&S  80 784      1598     120     178      4,6        5
1.6 MJET LONGITUDE M6 FWD S&S EU6  80 608      1598     120     178      4,6        5
2.0 MJET LONGITUDE M6 4WD S&S         87 648      1956     140     182      5,7        5
1.4 TMAIR LIMITED M6 FWD S&S          79 904     1368     140     181        6         5
1.4 TMAIR LIMITED A6 DDCT FWD S&S    86 768      1368     140     181        6          5
1.4 TMAIR LIMITED AT9 4WD S&S         99 528     1368     170     196      6,9        5
1.6 MJET LIMITED M6 FWD S&S EU6       86 680     1598     120     178      4,6        5
2.0 MJET LIMITED M6 4WD S&S            97 416     1956     140     182      5,1        5
2.0 MJET LIMITED AT9 4WD LOW S&S     106 744    1956     140     182      5,7        5
2.0 MJET TRAILHAWK AT9 4WD LOW S&S     112 464    1956     170     196      5,8        5

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulia 

RABAT 15%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
2.0 TB 16v AT8 RWD GIULIA                126 650    1995     200     230      5,9        5
2.2 TURBO DIESEL 16v MT6 RWD GIULIA 125 100    2143     150     220      4,2        5
2.2 TURBO DIESEL 16v AT8 RWD GIULIA  134 100    2143     150     220      4,2        5
2.0 TB 16v AT8 RWD SUPER                132 175    1995     200     230      5,9        5
2.2 TURBO DIESEL 16v MT6 RWD SUPER 130 950    2143     150     220      4,2        5
2.2 TURBO DIESEL 16v AT8 RWD SUPER  139 950    2143     150     220     4,2        5
2.2 TURBO DIESEL 16v MT6 RWD SUPER 137 970    2143     180     230      4,2        5
2.2 TURBO DIESEL 16v AT8 RWD SUPER  146 970    2143     180     230      4,2        5
2.9 BI TB 24v V6 MT6 RWD QUADRIFOGLIO    305 150    2891     510     307      8,5        5
2.9 BI TB 24v V6 AT8 RWD QUADRIFOGLIO     313 650    2891     510     307      8,5        5

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee MY2016

RABAT 12%*                         PLN        poj.      KM    km/h  l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD    127 952   1956    140    187     5,3       5
Limited 2.0 MJD M6 AWD       157 432   1956    140    189     5,6       5
Limited 2.2 MJD A9 AWD        177 848   2184    200    204     5,7       5
Limited 2.2 MJD A9 AWD        184 008   2184    200    204     6,1       5
Limited 75th Anniv. 2.2 MJD A9 AWD 188 496   2184    200    204     5,7       5
Limited 75th Anniv. 2.2 MJD A9 AWD 194 656   2184    200    204     6,1       5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 AWD    177 848   3239    272    192     10        5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 AWD  172 568   3239    272    192     10        5

* 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.



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: Andrew Lloyd

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

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

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

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) 8132272
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: Daniel Wolszczak

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 31 października 2016 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.
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