
Our Girls & Cars

It’s a Man’s Man’s World



012023

Nie bójmy się marzeń
F I AT  12 6 p
Maluch! I wszystko jasne. Produkowany aż do roku 
2000. Praktycznie bez wad, jak i innych zbędnych 
rzeczy. W celu miniaturyzacji, kierownicę osadzono 
niesymetrycznie względem fotela. Do setki przyspie-
szał w ok. minutę.

1993

2023



022023

Gorączka sobotniej nocy
F I AT  12 5 p

Większy od małego fiata, oznaczał przez to wyższy 
status, idealny jako limuzyna (także w wersji 6-drzwio-

wej i cabrio) oraz taksówka. Duży Fiat produkowany 
do 1991 odchodził stopniowo wraz ze swą epoką, w 
której nie znano nie tylko neta, ale także grilla i często 

kończył jako ostatni samochód życia.

1993

2023



032023

Na sygnale
ZS D  N YS A

Podstawowa jednostka taborów publicz-
nych. Rozpoznawalna sylwetka produ-

kowana była od 1969 do połowy lat 
90-tych. Często wyposażana w pokaź-

nego „koguta” budziła dreszcz wśród 
niektórych „rekinów biznesu”.

1993

2023



042023

Daleko od szosy
FS C  Ż U K

Samochód dostawczy produkowany do 
1998r. Wzorem kultowych terenówek, ni-
gdy nie zmienił wyglądu (40 lat produk-
cji). Ulubiony wśród farmerów, dostaw-

ców mleka i dziewcząt machających na 
podwózkę. Na kipę wchodziło 900kg 

towaru, albo gromada pasażerów.

1993

2023



052023

Moda na sukces
FS O  P O L O N E Z
Wiodąca marka w latach 90-tych (pro-
dukcja 1978-2002). Polska limuzyna, 
jak i dostawczak (w wersji TRUCK). Sa-
mochód ówczesnych przedsiębiorców a 
późniejszych miliarderów. Synonim goto-
wości na sukces gospodarczy w amery-
kańskim stylu, ale unikany jak ogień przez 
szybko bogacącą się wtedy subkulturę 
miłośników „lekko bitych” luksusowych 
marek z Niemiec - późniejszych klientów 
systemu penitencjarnego. 

1993

2023



062023

3 razy zrazy. I do bazy!
S TA R  2 4 4
Produkowany do końca XXw, podstawowy polski 
samochód ciężarowy. Symbol rodzimego kina dro-
gi, seriali i macho - bohaterów. Służący nie tylko w 
transporcie, ale też wojsku i straży (także w wersji 
4x4). Jeśli pytasz o najbardziej męskie, polskie auto 
- odpowiedź będzie jedna: „only one was a STAR”.

1993

2023



072023

Śniadanie na trawie
N I E W I A D Ó W  N - 12 6

Przyczepa kempingowa produkowana w swym 
rozpoznawalnym kształcie od roku 1973 do dziś(!). 

Pierwotnie projektowana pod trudne wyzwanie - 
umożliwienie dołączenia do 23-konnego Fiata 126p 

(stąd nazwa). Ten minimalizm znalazł popyt daleko 
wykraczający poza epokę „malucha” a polska lek-

ka przyczepka sprzedawana jest stale na kilku konty-
nentach. Udane projekty wytrzymują próbę czasu.

1993

2023



082023

AU T O S A N
Wersja H9 produkowana była do końca 

XXw. stanowiąc symbol PKS, wycieczek 
i wakacji (gama barw karoserii oscylo-
wała pomiędzy żółtym a pomarańczo-

wym). Unowocześniony model Tramp to 
już czasy transportu szkolnego i ekono-

micznych biur podróży. Pojazd oferował 
złączoną linię ostatniego rzędu siedzeń, 
przeznaczonego dla najaktywniejszych 

uczestników podróży i lokalnych  
celebrytów.

Ucieczka 
z Wielkiego Miasta

1993

2023



092023

Dziewczyna z Lublina
FS  LU B L I N
Dziecko lat 90-tych, symbol wolności go-
spodarczej, drobnej produkcji i kreatywnych 
przedstawicieli handlowych. To także histo-
ryczny krok w motoryzacyjnej emancypacji 
- od Lublina po raz pierwszy za kierownicą 
polskiego auta dostawczego spotkać można 
było kobiety.

1993

2023



102023

Kobieta na zakręcie
F I AT  C I N Q U E C E N T O
Produkowany tylko w latach 90-tych, tylko 
kilka lat i tylko w Polsce, następca „Malu-
cha”. Był lepiej wyposażony, mocniejszy i 
wygodniejszy (także w opcji z klimatyza-
cją i szyberdachem oraz sportowej - FIRE). 
W dobie rosnącego dobrobytu kupowany 
często jako „auto dla żony”.

1993

2023



112023

Bliżej świata
DA E W O O  T I C O
Produkowany u nas w II połowie lat 90-
tych był najbardziej dostępną wersją 
auta rodzinnego (5-drzwiowe). Sym-
bolizował nową epoką - inwestycji za-
granicznych i rosnących standardów. 
TICO nie było wozem prestiżowym i 
choć w żadnej z wersji nie posiadało 
magnesu na kobiety, to był wtedy au-
tem najlepszym... w swojej cenie.

1993

2023



122023

Run Stefan, run !
F I AT  S E I C E N T O
Odważne opływowe kształty i pokaźna 
liczba wersji (w tym automat). Przy poj. 
900, w wersji „VAN z kratką” uchodził 
za najmniejszą ciężarówkę świata, na-
tomiast w limitowanej, sportowej wersji 
Schumacher (tak, nie ma pomyłki, nazwi-
sko mistrza F1) działał elektryzująco nie 
tylko na polskie kobiety. Niemal 80% ca-
łej produkcji Seicento trafiało na eksport.

1993

2023



30 lat (a tyle działa MEGABOL) to pewne minimum. Mini-
mum, by przejść przez okres fascynacji, obserwacji i refleksji. By 
nabyć umiejętności, ale także i nabrać dystansu. Nie tylko wie-
dzieć „jak” i „dla kogo”, ale także, „po co?”.

Kalendarze MEGABOL mają ambicję odsłaniać piękno a przy 
tym pewien zamysł. Klasyczny zamysł, tak jak klasyczną jest sama 
marka MEGABOL.

Nie mają być reklamą odżywek, podobnie jak kalendarze Pirelli 
nie są reklamą opon. Przekazujemy urok tej „drugiej strony” - tej, 
która nie jest predysponowana ani do opon, ani do muskulatury. 
Przecież kobiety w budowaniu muskulatury są w starciu z nami 
skazane na przegraną, któż zatem je w to wkręca? Za to istnieje 
wspólna komplementarność - doskonała w swej naturze .

W forsowanym dziś medialnie świecie komandosek, piratek, sza-
chistek i sztangistek ignoruje się, to co u kobiety ceniono od wieków 
w sztuce i uznawano za najważniejsze. Za wyłącznie kobiece.

A zatem, zniewieściałych mężczyzn i męskie kobiety pozostawia-
my mediom, influencerom i chwilowej modzie. U nas, naturalnie 
odmienna atrakcyjność płci pozostanie bez zmian a my pokazuje-
my ją tradycyjnie, czyli po męsku. Bo wciąż są tacy, którzy wiedzą, 
że MĘSKA DECYZJA to coś więcej niż slogan Megabola.

30 years, that’s how long MEGABOL exists, is a certain mini-
mum. A minimum to go through a period of fascination, observation 
and reflection. To acquire skills, but also to gain distance. Not only 
to know „how” and „for whom”, but also „why?”. 

MEGABOL calendars have the ambition to reveal beauty and at 
the same time a certain idea. A classic idea, as usual in MEGABOL 
brand.

It do not intended to be an advertisement for dietary supplements, just as 
the Pirelli calendars are not an advertisement for tires. We show the charm 
of this „other side” - the one that is not predisposed to tires or musculature. 
After all, women in muscle building are doomed to lose in a head-to-he-
ad confrontation with men; then who got them into this? Instead, there is 
a natural common complementarity - the perfect nature of female body.

Today’s media-forced world of women commandos, pirates, chess play-
ers and weightlifters, ignores what has been valued in women for cen-
turies in art and considered the most important and exclusively feminine.

So let’s leave the men with effeminate ways and the strong masculinized 
women to the media, influencers or passing fads. With us, the different 
natural sex appeal will remain unchanged and we show it traditionally, 
that is, in a conventional way. Because there are still those who know that 
„it’s a man’s, man’s world”  is more than just a Megabol slogan.


