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U
bie gły rok był nad zwy czaj ny, lep -
szy od naj bar dziej opty mi stycz -
nych prze wi dy waƒ. Do pie ro co za -
koƒ czy ła si´ gł´ bo ka re struk tu ry -
za cja, za ini cjo wa na w lip cu 2004
r., a Gru pa jest ju˝ w sta nie nie tyl -
ko osià gaç, ale i prze kro czyç wy -
zna czo ne ce le, cze go naj lep szym
do wo dem sà wy ni ki za rok 2007.

Ich ofi cjal ne go za twier dze nia do ko nał Za rzàd
Ad mi ni stra cyj ny Fiat S.p.A., któ ry ze brał si´
w Tu ry nie 24 stycz nia br., a prze wod ni czył mu
pre zes Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo. O tym, jak
wa˝ ny był to dzieƒ, Êwiad czà choç by licz ne re la cje
w mi´ dzy na ro do wej pra sie.
W mi nio nym ro ku przy stà pio no rów nie˝ do re ali -
za cji no we go pla nu wzro stu i zwi´k sza nia mar˝
w la tach 2007-2010, któ ry ma zmie niç Fia ta
w wiel kie mi´ dzy na ro do we przed si´ bior stwo.
Dzia łal noÊç prze my sło wa Fia ta Gro up, na resz cie
wol na od ba la stu za dłu ̋ e nia, w oczach agen cji ra -

AKTUALNOÂCI

Wszystkie ambitne cele
Grupy zostały osiàgni´te,
a niektóre wr´cz
przekroczone. Przychody
si´gn´ły 59 miliardów euro,
zysk netto wyniósł 2,1

miliarda, czyli o 78,5
procent wi´cej ni˝

w roku 2006,
wszystkie długi
zostały
spłacone. I uwaga:
w tym roku Fiat
mierzy jeszcze wy˝ej!

tin go wych ma od zy skaç po ziom „in ve st ment gra -
de”, a tym sa mym jesz cze bar dziej od ciàç si´
od swej nie naj lep szej prze szło Êci. 
Przyj rzyj my si´ jed nak kon kret nym cy from:
przy cho dy si´ gn´ ły 59 mi liar dów eu ro, wzra sta -
jàc o 12,9% w sto sun ku do ro ku 2006, wy nik
z za rzà dza nia zwy czaj ne go wy niósł 3,2 mi liar da
eu ro, po pra wia jàc si´ o 66% w sto sun ku do uzy -
ska ne go rok wcze Êniej i znacz nie prze kra cza jàc
za ło ̋ o ne ce le, a mar ̋ a od przy cho dów wzro sła
z 3,8 do 5,5%. 
Wy nik Gru py net to w wy so ko Êci 2,1 mi liar da eu -
ro, wy˝ szy od osià gni´ te go w 2006 r. a˝ o 78,5%,
po zwo li na za pro po no wa nie wy pła ty dy wi dend
dla ró˝ ne go ro dza ju ak cji o łàcz nej war to Êci 522
mi lio nów eu ro. De cy zja w tej kwe stii zo sta nie
pod j´ ta pod czas Zgro ma dze nia Ak cjo na riu szy,
któ re od b´ dzie si´ 31 mar ca.
W 2007 ro ku Gru pa zmniej szy ła do ze ra za dłu ̋ e -
nie prze my sło we net to i za mkn´ ła rok ze Êrod ka mi
pie ni´˝ ny mi net to w wy so ko Êci 0,4 mi liar da eu ro.
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DO BRZE WE WSZYST KICH SEK TO RACH
Ze szcze gó ło wej ana li zy po szcze gól nych sek to rów
wy ni ka, ˝e w 2007 ro ku Fiat Gro up Au to mo bi les
sprze dał 2.234.000 sa mo cho dów, co jest naj lep -
szym re zul ta tem od ro ku 2000, i uzy skał przy cho -
dy w wy so ko Êci 26,8 mi liar da eu ro (wzrost
o 13,1%). Wzrost od no to wa no rów nie˝ w sek to -
rze Ma szyn Rol ni czych i Bu dow la nych (CNH),
któ re go przy cho dy si´ gn´ ły 11,8 mi liar da eu ro
i po pra wi ły si´ o 12,5% w eu ro i 22,8% w do la -
rach. W ob sza rze Po jaz dów U˝yt ko wych (Ive co)
sprze da˝ wy nio sła 211.700 sztuk (+16,6%) i by ła
naj wy˝ sza w hi sto rii; w efek cie przy cho dy te go
ob sza ru wzro sły o 22,5%, do po zio mu 11,2 mi -
liar da eu ro. Przy cho dy sek to ra Kom po nen tów
i Sys te mów Pro duk cyj nych za mkn´ ły si´ kwo -
tà 13,4 mi liar da eu ro (+8,2%), przy czym FPT
Po wer tra in Tech no lo gies zwi´k szył swà sprze da˝
o 15,1 pro cent, a Ma gne ti Ma rel li o 12,2 pro cent.
Spa dek przy cho dów od no to wa ły na to miast spół ki
Tek sid i Co mau, pierw sza ze wzgl´ du na zmia ny
w ob sza rze kon so li da cji, a dru ga w zwiàz ku
z przede fi nio wa niem swo jej dzia łal no Êci. 
Wszyst kie Sek to ry wy ka za ły si´ po nad to do bry mi
wy ni ka mi z za rzà dza nia zwy czaj ne go, któ ry
w przy pad ku Fiat Gro up Au to mo bi les wzrósł
w sto sun ku do ro ku 2006 a˝ trzy krot nie (o 512
mi lio nów), osià ga jàc kwo t´ 803 mi lio nów eu ro.
Zna czà cà po pra w´ od no to wa ła rów nie˝ mar ̋ a,
któ ra zwi´k szy ła si´ z 1,2 do 3 pro cent przy cho -
dów. Do na pa wa jà cych opty mi zmem wy ni ków
sek to ra sa mo cho do we go przy czy ni ły si´ rów nie˝
mar ki Ma se ra ti i Fer ra ri z zy skiem w wy so ko -
Êci 290 mi lio nów eu ro, dzi´ ki któ rym łàcz ny wy nik
z za rzà dza nia zwy czaj ne go za rok 2007 wzrósł
do po zio mu 1,1 mi liar da eu ro (3,8% przy cho dów). 
Lep sza sprze da˝ i zop ty ma li zo wa na ofer ta pro -
duk to wa po zwo li ły spół ce CNH na po pra wie nie
wy ni ku z za rzà dza nia zwy czaj ne go o 34,3%
(46,7% w do la rach), do 990
mi lio nów eu ro, i uzy ska nie
mar ̋ y od przy cho dów
w wy so ko Êci 8,4%. Zysk
z za rzà dza nia zwy czaj ne go
Ive co wzrósł o pra wie 50%,
do 813 mi lio nów eu ro, co
sta no wi 7,3% przy cho dów
(wo bec 6% w ro ku 2006). 
Sek to ry Kom po nen tów i Sys te mów Pro duk cyj -
nych uzy ska ły zysk w wy so ko Êci 509 mi lio nów eu -
ro i mar ̋ ´ od przy cho dów na po zio mie 3,8%
(w sto sun ku do 2,8% w ro ku 2006). Do łàcz nej
po pra wy o 161 mi lio nów eu ro przy czy ni ły si´ nie
tyl ko zwi´k szo ne zy ski FPT Po wer tra in Tech no lo -
gies i Ma gne ti Ma rel li, ale i mniej sze stra ty Co -
mau, b´ dà ce pierw szym po zy tyw nym efek tem pla -

nu przede fi nio wa nia dzia łal no Êci. Zysk Tek si du,
któ ry od no to wał spa dek o 9 mi lio nów eu ro, jest
lep szy o 16 mi lio nów eu ro w sto sun ku do in nych
spół ek w tym seg men cie ryn ku.

W RO KU 2008 DAL SZY WZROST
W bie ̋ à cym ro ku Fiat Gro up Au to mo bi les chce
po pra wiç swój udział w ryn ku we Wło szech
i w Eu ro pie Za chod niej. Aby te go do ko naç, za -
mie rza oprzeç si´ na wy ro bach wy lan so wa nych
w ostat nim cza sie, no wych mo de lach, któ re zo sta -
nà za pre zen to wa ne w 2008 r. (Al fa Ro meo Ju nior
i Lan cia Del ta HPE), oraz na no wych sil ni kach. 

Tak ̋ e CNH prze wi du je zna -
czà cy wzrost sprze da ̋ y,
któ re mu po wi nien to wa rzy -
szyç cià gły przy rost udzia -
łów w ryn ku. Ive co tym cza -
sem pla nu je po zy ska nie no -
wych klien tów dzi´ ki no -
wym wy ro bom (Da ily 4x4,
Mas sif i no we Eu ro car go)

oraz zwi´k sze nie przy cho dów po przez po now ne
po zy cjo no wa nie cen i po pra w´ sprze da ̋ y. 
Je ̋ e li cho dzi o Fiat Gro up, zo sta ły po twier dzo ne
ce le ju˝ wy zna czo ne, któ re za kła da jà uzy ska nie
w ro ku 2008 wy ni ku z za rzà dza nia zwy czaj ne go
w gra ni cach 3,4 - 3,6 mld net to, zy sku net to 2,4 - 2,6
mld oraz skon so li do wa nych przy cho dów net to
na po zio mie prze kra cza jà cym 60 mld.

Na stro nie obok:
Ci nqu ecen to,
sym bol no we go
Fia ta

Gru pa jest 
w dobrej kondycji 
i z opty mi zmem 

pa trzy w przy szłość

RACHUNEK EKONOMICZNY

w milionach euro 2007 2006 zmiana
% €

Przychody netto 58.529 51.832 12,9
Wynik zarządzania zwyczajnego 3.233 1.951 1.282
Wynik zarządzania zwyczajnego (%) 5,5% 3,8%
Wynik operacyjny 3.152 2.061 1.091
Wynik przed opodatkowaniem 2.773 1.641 1.132
Zysk netto (Grupy i spółek trzecich) 2.054 1.151 903

PRZYCHODY NETTO I WYNIK ZARZĄDZANIA ZWYCZAJNEGO

w milionach euro Przychody netto Wynik
zarządzania zwyczajnego

2007 zmiana % 2007 zmiana
Samochody 29.015 13,4% 1.093 652
(Fiat Group Automobiles, Maserati, Ferrari)

Maszyny rolnicze i budowlane 11.843 12,5% 990 253
(CHN - Case New Holland)

Pojazdy użytkowe (Iveco) 11.196 22,5% 813 267
Komponenty i systemy produkcji 13.375 8,2% 509 161
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

Inna działalność (Wydawnictwa i inne) 1.378 -8,9%
Spółki wydzielone (8.278) -

172 -51

Grupa ogółem 58.529 12,9% 3.233 1.282
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Francesco Novo
FOTO

Ireneusz 
Kaêmierczak, 
Satiz Poland
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W roku 2007 przychody 
i stan zatrudnienia spółek Grupy

w Polsce wzrosły o 20 procent. 
Enrico Pavoni, prezes Fiat Polska,
podsumowuje ten rok pozytywny 

pod ka˝dym wzgl´dem.

R
ok, któ ry wła Ênie mi nàł, za pi sze si´
w kro ni kach Gru py Fiat w Pol sce
zło ty mi zgło ska mi. Z wie lu po wo -
dów: fan ta stycz nych wy ni ków fi -
nan so wych i han dlo wych, eks pan sji
prze my sło wej, ugrun to wa nia do -
sko na łej ryn ko wej po zy cji pro duk -
tów, ale przede wszyst kim dzi´ ki
de biu to wi Fia ta 500, mo de lu, któ ry

od ra zu sku pił na so bie uwa g´. Spo Êród nie zli czo -
nych na gród, ja ki mi go ob sy pa no, jed nà z naj cen -
niej szych jest ty tuł „Car of the Year 2008”, pre sti -
˝o we eu ro pej skie wy ró˝ nie nie, któ re kil ka ty go dni
te mu ode brał w Ber li nie dy rek tor peł no moc ny
Gru py Ser gio Mar chion ne. 

O tym nad zwy czaj nym, 2007 ro ku,
mó wi En ri co Pa vo ni, pre zes Fiat

Pol ska, z któ rym spo ty ka my si´
w je go ga bi ne cie na siód mym
pi´ trze war szaw skie go bu dyn -
ku b´ dà ce go sie dzi bà przed -
sta wi ciel stwa Gru py w na -
szym kra ju. „Wszyst kie
spół ki Gru py – mó wi pre zes

– od no to wa ły do bre, a nie któ -
re wr´cz fan ta stycz ne re zul ta ty.
Łàcz ne przy cho dy, uwzgl´d nia -
jàc rów nie˝ jo int -ven tu re z GM
(pro duk cja sil ni ków die sel),

si´ gn´ ły 20,6 mi liar dów zło tych (z cze go 14,4 mld
z eks por tu) i wzro sły o po nad 20 pro cent, a licz ba
pra cow ni ków prze kro czy ła 11 ty si´ cy i cià gle ro -
Ênie. Da ne te w zu peł no Êci wy star czà do te go, ˝e -
by stwier dziç, i˝ mi nio ny rok był bar dzo, ale to
bar dzo po zy tyw ny”. 
Naj wa˝ niej szym ele men tem pla nu roz wo ju Gru py
Fiat w Pol sce jest jed nak eks pan sja prze my sło wa,
na p´ dza na suk ce sa mi ko lej nych mo de li. „Prze -
Êledê my, jak ra dzi ły so bie po szcze gól ne Sek to ry –
kon ty nu uje Pa vo ni. – Fiat Au to Po land wy pro du -
ko wał pra wie 362 ty sià ce sa mo cho dów, naj wi´ cej
w swej hi sto rii, uzy sku jàc przy cho dy w wy so ko -
Êci 11,6 mi liar dów zło tych i za si la jàc pol ski eks -
port kwo tà 9,9 mi liar dów zło tych. Pan da, choç
mi ja pià ty rok jej pro duk cji, w dal szym cià gu no -
tu je wzrost sprze da ̋ y, a ma ły Fiat 500 ju˝ dziÊ
od no si ogrom ny suk ces: na rok 2007 prze wi dy -
wa no po czàt ko wo 27 ty si´ cy sztuk, za kład w Ty -
chach zdo łał wy pro du ko waç 65 ty si´ cy, a licz ba
za mó wieƒ si´ gn´ ła 140 ty si´ cy. Do rzu ca jàc
do te go Fia ta 600 i For da Ka, któ re go pro duk cja
ru szy nie ba wem w ty skim za kła dzie, li czy my
na to, ˝e w ro ku 2008 uda nam si´ prze kro czyç
próg 500 ty si´ cy, co jest wy ni kiem do praw dy 
nie wia ry god nym! Do syç jed nak o sek to rze sa mo -
cho do wym, bo i in ne, zwłasz cza ten zwià za ny
z kom po nen ta mi, od no to wa ły nie mniej im po nu jà -
ce wy ni ki. Ma gne ti Ma rel li zwi´k szy ło pro duk cj´
na wszyst kich li niach, od amor ty za to rów po
oÊwie tle nie. Dzi siaj na pol skim ryn ku za opa tru je
si´ nie tyl ko Gru pa Fiat, ale wszy scy czo ło wi pro -
du cen ci eu ro pej scy, a CNH i Tek sid wy twa rza jà
pro duk ty eks por to wa ne na ca ły Êwiat. Za nad -
zwy czaj ne na le ̋ y te˝ uznaç wy ni ki Ive co, któ re
po tra fi ło na le ̋ y cie wy ko rzy staç ko rzyst nà ko -
niunk tu r´ na ryn ku sa mo cho dów do staw czych,
od no to wu jàc przy cho dy nie mal dwu krot nie wy˝ -
sze ni˝ w 2006 ro ku”. 
Na fron cie czy sto han dlo wym, wy ja Ênia da lej Pa vo -
ni, praw dzi wym fe no me nem oka za ła si´ mar ka Fiat
Pro fes sio nal. „Na sze sa mo cho dy do staw cze – mó -
wi – cał ko wi cie zdo mi no wa ły ten ry nek, z pew nym
udzia łem na po zio mie 20 pro cent i pra wie 30-pro -
cen to wym wzro stem sprze da ̋ y w 2007 ro ku, do
któ re go w naj wi´k szym stop niu przy czy ni ły si´
uda ne mo de le Du ca to, Do bló i Scu do. War to jed -
nak wspo mnieç, ˝e wzrost od no to wa ły tak ̋ e trzy
po zo s ta łe mar ki sa mo cho do we: Fiat o 15 pro cent,
Al fa o 13 pro cent, a Lan cia o 57 pro cent”. 
A ja ki b´ dzie rok 2008? „Ma my na dzie j´, ˝e rów -
nie fan ta stycz ny  – prze ko nu je Pa vo ni. – W naj -
bli˝ szych mie sià cach przyj mie my oko ło ty siàc mło -
dych lu dzi, ˝e by zwi´k szyç pro duk cj´ sa mo cho dów
i kom po nen tów. To chy ba naj lep szy do wód na to,
jak pr´˝ nie si´ roz wi ja my, nie praw da˝?”

Grupa Fiat w Polsce

Najważniejszym
elementem
planu rozwoju
Grupy Fiat
w Polsce jest
ekspansja
przemysłowa,
napędzana
sukcesami
kolejnych 
modeli



JakoÊç była od zawsze znakiem firmowym
Zakładu. Rok 2007 tak˝e obfitował
w nagrody i wyró˝nienia. 
„Za kład w Ty chach za wsze ja ko je den z pierw -
szych w Gru pie Fiat zdo by wał cer ty fi ka ty i wdra ̋ ał
mi´ dzy na ro do we sys te my. Bràz w WCM, przy zna -
ny nam w lu tym 2007 ro ku, to tyl ko ostat ni z wie -
lu eta pów dłu giej dro gi, roz po cz´ tej w 1996 r.
uzy ska niem ISO 9001, kie dy tyl ko nie licz ni wie -
rzy li w to, ˝e uda si´ jà prze byç”.
Od tego momentu nie ustajecie w tych
ambitnych dà˝eniach: 
„Ja koÊç nie po wsta je w cià gu dnia, mie sià ca, na wet
w cià gu ro ku lub dwóch lat. Ja koÊç to pro ces cià gły,
skła da jà cy si´ z dzie siàt ków drob nych kro ków ku
opty ma li za cji. W 1996 ro ku nie ist nia ły mo de le tak
roz po zna wal ne jak dzi siaj. Trze ba by ło wy kre owaç
je od po czàt ku, w opar ciu o do Êwiad cze nia in nych
(głów nie Ja poƒ czy ków). My roz po cz´ li Êmy od „fa -
bry ki efek tyw nej”, a póê niej był TPM i Au to cer ty fi -
ka cja. To dwa ka mie nie mi lo we na sze go sys te mu.

Pomówmy od razu o Fiacie 500, modelu
z niecierpliwoÊcià wyczekiwanym przez rynek
i miłoÊników motoryzacji. 
„Uru cho mie nie no we go mo de lu po rów nał bym
do sko ku o tycz ce Sier gie ja Bub ki, kie dy je go
po  p rzecz ka pod no szo na jest co raz wy ̋ ej i wy -
˝ej. A my je ste Êmy w opty mal nej for mie, go to wi 
na po bi cie re kor du z po przed nie go wie czo ra.
Uru cho mie nie no we go mo de lu jest bar dzo 
de li kat nym mo men tem w ˝y ciu za kła du. A co
do pie ro, kie dy na gle za pa da de cy zja, by przy -
spie szyç pre mie r´ o dwa mie sià ce… Ale my nie
za ła ma li Êmy ràk: po przecz k´ usta wi li Êmy wy ̋ ej
i 13 czerw ca do sta li Êmy zwol nie nie do pro duk -
cji. A kie dy spo ty ka li Êmy si´ z en tu zja stycz nà
re ak cjà ryn ku, po sta no wi li Êmy zwi´k szyç pro -
duk cj´ w 2007 ro ku z 27 ty si´ cy do po nad
65 ty si´ cy sa mo cho dów… Znów sta n´ li Êmy
na roz bie gu, po przecz ka znów zo sta ła pod -
nie sio na do gó ry i na wet nie drgnie, kie dy jà 
po ko nu je my!” 
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FIAT AU TO PO LANDWy zwa nia i suk ce sy

GRUPA
FIAT W POLSCE

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Od uruchomienia produkcji Fiata 500
po autokarowà podró˝ do Turynu

na Êwiatowà premier´ modelu, od World
Class Manufacturing po Polskà
Indywidualnà Nagrod´ JakoÊci. 

Tym, którzy sà zwiàzani z tyskim zakładem
od lat, ale równie˝ wszystkim, którzy ju˝
wkrótce do nich dołàczà (licznà grupà),
dyrektor Zakładu Tychy, Zdzisław Arlet,

opowiada o najwa˝niejszych
wydarzeniach 2007 roku.

TEKST

Filippo Gallino
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak



Wszyst ko jest re je s tro wa ne w try bie on li ne i na wet
ja mo g´ Êle dziç roz wój sy tu acji w cza sie rze czy wi -
stym za po mo cà kom pu te ra w mo im biu rze”. 
Cze mu słu ̋ à te wszyst kie dzia ła nia? Czy du ̋ o

jest sy gna łów o ano ma liach? 
„Po wie dział bym, ˝e bar dzo nie wie le. Pro wa -

dzi my wszyst kie te dzia ła nia nie dla te go, ˝e
ma my ja kieÊ szcze gól ne pro ble my z ja -

ko Êcià. Wr´cz prze ciw nie, je Êli po rów -
na my si´ z in ny mi za kła da mi, mo ̋ e my
Êmia ło uznaç si´ za je den z naj lep -
szych. 95 pro cent na szych sa mo cho -
dów tra fia bez po Êred nio na plac,

z któ re go sà wy sy ła ne do kon ce sjo na riu -
szy na ca łym Êwie cie. Tyl ko 5 sa mo cho dów
na 100 wy ma ga drob nych po pra wek po za li -

nià. Na sze wy sił ki kon cen tru je my na tym, by
zre du ko waç te po zo sta łe 5 pro cent. Czy ni my

tak, po nie wa˝ ja ko Êci nie da si´ osià gnàç raz
na za wsze, ja koÊç „ro bi si´” krok po kro ku, ni gdy
nie zwal nia jàc tem pa”. 
Jak wy glà da ana li zo wa nie ano ma lii po wsta jà -
cych w cza sie pro duk cji?
„Wszyst kie pro ble my, ja kie re je stru je my w sa mo -
cho dach, sà ana li zo wa ne w spo sób bar dzo szcze -
gó ło wy. Or ga ni zo wa ne sà spe cjal ne spo tka nia,
pod czas któ rych za da niem te am le ade ra jest
przed sta wie nie pro ble mu oraz me to dy, za po mo cà
któ rej go roz wià zał. Na ko niec je go po st´ po wa nie
zo sta je pod da ne oce nie. Se sje te na zy wa ne sà
„One Po int Les son”, a ich przy dat noÊç jest wr´cz
nie oce nio na. Sà spe cy ficz nà for mà nie usta jà ce go
szko le nia. Rocz nie od by wa si´ ich oko ło 1500”. 
Ostat nio był Pan z wi zy tà w ja poƒ skich za kła -
dach To yo ty. Ja kie wra ̋ e nia? 
„Wszy scy my Êlà, ˝e sà to fa bry ki su per no wo cze sne
i na szpi ko wa ne tech no lo già. Tym cza sem ja poƒ skie
za kła dy pod tym wzgl´ dem po cho dzà z lat
pi´ç dzie sià tych i szeÊç dzie sià tych, a ich
praw dzi wà si łà jest men tal noÊç pra cow ni -
ka fi zycz ne go, na tu ral nie pre dys po no wa -
ne go do pra cy w gru pie, w po czu ciu jed -
no Êci z in ny mi. I do ty czy to za rów no
pra cow ni ka za trud nio ne go w tym sa mym
za kła dzie od wie lu lat, jak i te go przy j´ te go
na kil ka mie si´ cy, a na wet ty go -
dni. To wspa nia ła lek cja dla
nas, Eu ro pej czy ków, któ rzy
sta wia my jed nost k´, z jej
wszyst ki mi za le ta mi i wa -
da mi, w cen trum za in te re -
so wa nia. Si ła Ja poƒ czy -
ków tkwi w sta wia niu
drob nych kro ków, cza -
sa mi na wet nie zau wa -
˝al nych, ale na st´ pu jà -

Pierw szy gwa ran tu je po sia da nie urzà dzeƒ „na wy -
so ki po łysk” bez licz nej asy sty pra cow ni ków utrzy -
ma nia ru chu (któ rzy mo gà zo staç od de le go wa ni
do znacz nie wa˝ niej szych za daƒ), a tym sa mym
zmniej sza licz b´ awa rii i prze sto jów w pro duk cji.
Dru gi nie doÊç, ˝e po zwo lił na wy eli mi no wa nie
opóê nieƒ i pro ble mów z kon tro là ja ko Êci na li nii, to
jesz cze po bu dził pra cow ni ków fi zycz nych do praw -
dzi we go sko ku men tal ne go. DziÊ na si pra cow ni cy
sà „pro fe so ra mi” swo je go od cin ka li nii. Kto le piej
ni˝ oni wie czy pra ca zo sta ła wy ko na na do brze lub
êle? Dzi siaj dział Kon tro li Ja ko Êci mo ̋ e zaj mo waç
si´ in ny mi spra wa mi: me tro lo già, au dy tem do staw -
ców, pro ce su. Nasz pra cow nik jest oso bà lo jal nà
i od wa˝ nà: pod no si r´ k´, in for mu je, ˝e zro bił coÊ
êle i to cer ty fi ku je. A my je ste Êmy po to, ˝e by za -
pew niç mu wszyst kie na rz´ dzia oraz opty mal ne wa -
run ki do te go, by mógł pra co waç jak naj le piej”. 
Pomówmy o autocertyfikacji. W jaki sposób
rozwija si´ system?
„Do za rzà dza nia tà pro ble ma ty kà Ja poƒ czy cy
wpro wa dzi li sys tem ge nial ny w swej pro sto cie,
któ ry na zy wa si´ AN DON i funk cjo nu je rów nie˝
u nas. No wo Êcià jest spo sób za sto so wa nia.
W miej scach pra cy ka˝ de go te amu sà za in sta lo wa -
ne przy ci ski z dwie ma lamp ka mi, czer wo nà i zie lo -
nà. Kie dy pra cow nik za pa li czer wo nà, to ozna cza,
˝e po ja wił si´ pro blem. Wów czas na sta no wi sku
zja wia si´ te am le ader, wy łà cza lamp k´ i roz ma wia
z pra cow ni kiem. Za raz po tem po wo łu je gru p´ ro -
bo czà i uru cha mia pro ce du r´ „pro blem so lving”.

Naszym 
zadaniem jest
tworzenie
warunków do
tego, by dziś
pracować lepiej
niż wczoraj,
a jutro lepiej niż
dzisiaj. Innymi
słowy, żeby być
coraz lepszymi
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wsie dli Êmy do au to ka rów, by wziàç udział w tej im -
pre zie. Nie ukry wam, ˝e nad brze giem Pa du no gi

nam si´ tro ch´ trz´ sły. Emo cje?
Strach? Po tro sze i jed no i dru gie.

Od dy cha li Êmy at mos fe rà ze lek -
try zo wa nà ocze ki wa nia mi

Wło chów, Êwia do mi te go,
˝e suk ces za le ̋ ał w du ̋ ej
mie rze od na szej pra cy, od
te go, co zdo ła li Êmy zdzia -
łaç w tych go ràcz ko -
wych, przed pre mie ro -
wych mie sià cach. I te raz
ma my po twier dze nie, ˝e
pra co wa li Êmy do brze,
a tre ma „pierw sze go
dnia w szko le” mi n´ ła
ju˝ bez pow rot nie”. 

Rok 2008 rozpoczyna si´
tym, o czym mówiliÊmy

na poczàtku: kolejnymi
nagrodami i wyró˝nieniami. Czy był Pan
na uroczystoÊciach „Car of the Year”
w Berlinie? 
„Ty ski za kład jest chy ba je dy nym w Eu ro pie, któ ry
pro du ku je jed no cze Ênie dwa „world car”. Ta ka sy -
tu acja nie mia ła naj praw do po dob niej miej sca w hi -
sto rii mo to ry za cji. Kie dy w 2004 ro ku Pan da zdo -
by ła ty tuł, nie mo głem byç na uro czy sto Êci je go
przy zna nia w Pa ry ̋ u. W przy pad ku Fia ta 500
spra wy uło ̋ y ły si´ le piej. Po je cha łem do Ber li na.
Ku mo je mu za sko cze niu, od bie ra jàc na gro d´
Sergio Mar chion ne za pro sił mnie na sce n´. Sta nà -
łem na niej ja ko przed sta wi ciel ca łe go za kła du
w Ty chach, a wte dy przy po mi na ły mi si´ wszyst kie
wy sił ki i wy zwa nia, ja ki mi sta wia li Êmy czo ła, by
do pro wa dziç do pre mie ry te go mo de lu. Czu łem si´
za szczy co ny, nie ze wzgl´ du na mo jà oso bi stà du -
m´, ale dla te go, ˝e mo głem re pre zen to waç
przed Êwia tem Êwiet ny pol ski ze spół, po nad 4.600
osób. Ten mo ment po zo sta nie w mej pa mi´ ci
na za wsze. Mo ment, dzi´ ki któ re mu mo głem za -
po mnieç o trud no Êciach i oba wach, ja ki mi ˝y li Êmy
w ro ku 2001, nie ma jàc ˝ad nej pew no Êci, czy b´ -
dzie my pro du ko waç Pan d´. Sa mo Se icen to nie
gwa ran to wa ło nam prze trwa nia. W 2002 ro ku
pro duk cja spa dła a˝ do 158 ty si´ cy sa mo cho dów.
Ale ni gdy si´ nie pod da li Êmy, ni gdy nie usta li Êmy
w dà ̋ e niach do cià głej po pra wy. I dla te go kie dy
przy szła Pan da by li Êmy w peł ni go to wi na przy j´ cie
no we go wy zwa nia”. 
JeÊli pomyÊli si´ o sytuacji sprzed szeÊciu lat,
dzisiejsze plany produkcyjne wydajà si´
niewyobra˝alne…
„W 2007 ro ku, po mi mo te go, ˝e by li Êmy skon cen -
tro wa ni na 500-tce, zdo ła li Êmy wy pro du ko waç

cych w spo sób cià gły i nie ubła ga ny. Ja koÊç jest
owo cem lat pra cy, dzie siàt ków lat. Dla te go nie da
si´ sko pio waç ich sys te mu i za im por to waç go
ta kim, ja kim jest, w na dziei, ˝e roz wià ̋ e
wszyst kie pro ble my”. 
Co dla Was oznaczajà wszystkie
te nagrody i wyró˝nienia?
„Ostat nià w ko lej no Êci chro no lo -
gicz nej by ła Pol ska In dy wi du al -
na Na gro da Ja ko Êci imie nia
pro fe so ra Kin dlar skie go. To
pre sti ̋ o we wy ró˝ nie nie zo -
sta ło mi przy zna ne przez
Ko mi tet Pol skiej Na gro dy
Ja ko Êci przy Kra jo wej Izbie
Go spo dar czej, w skład któ -
re go wcho dzi 80 naj wy bit -
niej szych przed sta wi cie li
Êwia ta pol skiej na uki i biz -
ne su. Na gro d´ ode bra łem 11
li sto pa da 2007 r. na Zam ku
Kró lew skim w War sza wie. Naj bar dziej sa tys fak cjo -
nu jà ce jest jed nak to, ˝e pra ca nas wszyst kich zo -
sta ła do ce nio na na po zio mie ogól no kra jo wym
i sta je si´ wi docz na rów nie˝ po za ob r´ bem na sze -
go za kła du. To wła Ênie my je ste Êmy punk tem od -
nie sie nia na Âlà sku i w Pol sce dla wszyst kich tych
przed si´ biorstw, któ re chcà po dà ̋ aç na szà dro gà
do ja ko Êci. I to na pa wa nas du mà. Ale ˝e by by ło
ja sne: nie je ste Êmy tu po to, ˝e by zdo by waç me da -
le, tro fea i cer ty fi ka ty. Na szym za da niem jest two -
rze nie wa run ków do te go, by dziÊ pra co waç le piej
ni˝ wczo raj, a ju tro le piej ni˝ dzi siaj, aby po zy ski -
waç co raz wi´k szà wia r´ w to, co ro bi my. In ny mi
sło wy, ˝e by byç co raz lep szy mi pro fe sjo na li sta mi.
A wszyst ko, rzecz ja sna, ro bi my po to, aby speł -
niaç ocze ki wa nia klien ta”. 
Powróçmy do 2007 roku. 13 czerwca przychodzi
zwolnienie do produkcji 500-tki. 
Model natychmiast zachwyca swojà niebywale
wysokà jakoÊcià.
„Jest na praw d´ do sko na ły, lep szy od ocze ki waƒ.
Te raz mo ̋ e my po wie dzieç ju˝ gło Êno, ˝e by ło to
naj lep sze uru cho mie nie w dzie jach kon cer nu Fia ta,
po twier dzo ne bar dzo do bry mi wy ni ka mi pierw sze -
go „qu ali ty trac king” (ba da nia za do wo le nia klien -
tów). Po ziom ja ko Êcio wy Fia ta 500 w fa zie uru -
cho mie nia jest po rów ny wal ny do po zio mu Pan dy
(ju˝ bar dzo wy so kie go), któ ry uzy ska li Êmy po pi´ -
ciu la tach mo dy fi ka cji i udo sko na leƒ, prze pro wa -
dza nych krok po kro ku. Po wie dział bym, ˝e to po -
ziom po rów ny wal ny do ja poƒ skie go”.
Oczekiwania były ogromne, nie mieliÊcie obaw,
czy im sprostacie?
„4 lip ca zo sta li Êmy za pro sze ni do Tu ry nu na Êwia -
to wà pre mie r´ mo de lu. W sie dem dzie siàt osób
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Satysfakcjonujące
jest to, że praca
wszystkich
pracowników
Zakładu Tychy
została
doceniona
na poziomie
ogólnokrajowym



bu do wa ny na sta lo wej ra mie, a tym sa mym
pod wzgl´ dem wa lo rów (w pierw szej ko lej no Êci
nie za wod no Êci, wy trzy ma ło Êci i no Êno Êci) bli ̋ ej
mu do praw dzi wych ci´ ̋ a ró wek, a nie sa mo cho -
dów do staw czych. 
W seg men cie „Êred nia ków”, dzi´ ki do brym wy ni -
kom Eu ro car go, wzrost sprze da ̋ y znacz nie prze -
wy˝ szył przy rost sa me go ryn ku (36% do nie co po -
ni ̋ ej 11%), ale do pie ro w sek to rze po jaz dów naj -
ci´˝ szych mo˝ na mó wiç o suk ce sie na nie wy obra -
˝al nà wr´cz ska l´. W 2007 r. Ive co Po land sprze da -
ło 1614 eg zem pla rzy Ive co Stra lis (i Ive co Trak ker),
co w ze sta wie niu z 651 sztu ka mi sprze da ny mi rok
wcze Êniej sta no wi wzrost a˝ o 148% (w tym sa mym
cza sie ry nek zwi´k szył si´ o 69%). 
No wy Stra lis gwa ran tu je klien tom ca ły sze reg ko -
rzy Êci, pre zen tu jàc je w bar dzo przej rzy stej for mie.
I nie cho dzi tu tyl ko o je go ce n´. W na szym sek to -
rze li czy si´ przede wszyst kim „koszt na ki lo metr”,
li czo ny z uwzgl´d nie niem wszyst kich mo˝ li wych
kom po nen tów kosz to wych: amor ty za cji, kosz tów fi -
nan so wa nia, war to Êci re zy du al nej, zu ̋ y cia pa li wa
i pły nów eks plo ata cyj nych, ubez pie cze nia, utrzy ma -
nia zwy kłe go i nad zwy czaj ne go. I wła Ênie w tym
kon tek Êcie no wy Stra lis jest mi strzem na mia r´ All
Blacks. A je ̋ e li do da my jesz cze opty mal ny kom fort
ka bi ny, bo ga tà ga m´ urzà dzeƒ słu ̋ à cych bez pie -
czeƒ stwu ak tyw ne mu i pa syw ne mu, wy ra fi no wa ny
de sign oraz tra dy cyj nà dla mar ki nie za wod noÊç, to
zro zu mie my, dla cze go po jazd ten jest po pro stu
ska za ny na suk ces. 
W ro ku 2008 spo dzie wa my si´ dal sze go wzro stu,
prze wy˝ sza jà ce go wy ni ki ca łe go ryn ku. I ma my ku
te mu po wo dy. Za koƒ czy my bu do wa nie ju˝ i tak

IVE CO PO LAND 
Mistrz na miar´
All Blacks 
„Z jed nej stro ny sprzy ja jà cy ry nek, z dru giej Gru pa
Ive co, zdol na do prze kra cza nia na wet naj bar dziej
opty mi stycz nych pla nów i re je stro wa nia wzro stu
sprze da ̋ y wi´k sze go ni˝ wzrost sa me go ryn ku
– mó wi dy rek tor ge ne ral ny Ive co Po land Marcello
Filotico. – W 2007 ro ku Ive co Po land sprze da ło
4.600 sa mo cho dów wo bec 2.700 w ro ku 2006. Ta -
jem ni ca te go suk ce su kry je si´ w Êwie ̋ o Êci ga my
(naj młod szej w sek to rze), w ogrom nym po wo dze -
niu no we go Stra li sa, za pre zen to wa ne go w Mon te
Car lo w pierw szych mie sià cach ro ku, oraz w kon -
ku ren cyj no Êci kom plek so wej ofer ty, w któ rej po -
jazd jest tyl ko jed nym z ele men tów zło ̋ o nej ukła -
dan ki, two rzo nej rów nie˝ przez usłu gi fi nan so we,
ubez pie cze nio we i ser wi so we. 
W sek to rze po jaz dów „lek kich” sprze da˝ Iveco
Daily (li de ra ryn ku) od no to wa ła 40-pro -
cen to wy skok, z 1.653 sztuk w ro -
ku 2006 do 2307 w ro ku 2007.
Wzrost ten był tyl ko nie znacz nie ni˝ -
szy od wzro stu ca łe go seg men tu.
Na le ̋ y jed nak mieç na uwa dze,
˝e Da ily jest po jaz dem szcze -
gól nym, bo ja ko je dy ny jest
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Cztery 
kluczowe wartoÊci
Sukcesy Iveco w 2007 r. wynikały po części również

z systematycznego stosowania czterech
najważniejszych wartości Grupy, wywodzących się ze
świata sportów zespołowych i rugby w szczególności,
a mianowicie: commitment (odpowiedzialność
za wszystko to, co się robi), reliability (zdolność do
dotrzymywania obietnic), performance (zdolność

do dodawania wartości do biznesu
klientów) oraz team spirit (gotowość

do budowania ducha zespołu
z dostawcami, koncesjonariuszami
i klientami). To właśnie te wartości

zbliżają Iveco do All Blacks,
najsłynniejszej drużyny rugby
na świecie. 

WARTO WIEDZIEå

oko ło 362 ty si´ cy sa mo cho dów, bi jàc hi sto rycz ny
re kord za kła du. W ro ku 2008 osià gnie my, a byç
mo ̋ e na wet prze kro czy my, ma gicz ny próg 500 ty -
si´ cy wy pro du ko wa nych sa mo cho dów. Aby te go
do ko naç, przyj mu je my wie lu no wych pra cow ni -
ków. Ju˝ wkrót ce w sa mej tyl ko spół ce Fiat Au to
Po land b´ dzie za trud nio nych 5, a mo ̋ e 6 ty si´ cy
osób. I do ka˝ de go pra cow ni ka przy j´ te go przez
nas doj dzie trzech lub czte rech u na szych do staw -
ców. To praw dzi wa fa la no wych lu dzi, któ rych b´ -
dzie my mu sie li wy szko liç, któ rym b´ dzie my mu sie li
wy ja Êniç, co ozna cza pra ca w Fiat Au to Po land
w kon tek Êcie ja ko Êci, sys te mów, pro ce dur, men tal -
no Êci, jak rów nie˝ iden ty fi ko wa nia si´ z na szy mi
war to Êcia mi i na szà kul tu rà. A to za da nie nie la da,
je Êli wziàç pod uwa g´, ˝e no we oso by b´ dà sta no -
wiç a˝ 30 pro cent na szej za ło gi. Oprócz lu dzi b´ dà
nam po trzeb ne tak ̋ e no we ro bo ty: ju˝ wkrót ce
roz pocz nie pra c´ ko lej nych 380 ma szyn w no wych
jed nost kach spa wal ni, la kier ni i mon ta ̋ u. Dzi´ ki
tym in we sty cjom b´ dzie my w sta nie pro du ko -
waç 620 Fia tów 500 dzien nie, choç ju˝ te raz mó wi
si´ o 700, a na wet 850. I nie na le ̋ y za po mi naç, ˝e
rów no le gle pro du ku je my 900 Pand i Se icen to”. 

Według 
M. Filotico, 
dyr. generalnego
Iveco Poland,
tajemnica
sukcesu firmy
kryje się
w odnowionej
gamie pojazdów
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ku w´ gla, zwłasz cza w du ̋ ych mia stach, oraz mo˝ -
li woÊç sko rzy sta nia z eu ro pej skich fun du szy struk -
tu ral nych. Za sto so wa nia, o któ rych my Êl´, to zbiór -
ka od pa dów, miej ski trans port pu blicz ny (zwłasz -
cza w za byt ko wych Êród mie Êciach) oraz usłu gi
pocz to we i ku rier skie. Na tym po lu Ive co ofe ru je
in no wa cyj ne roz wià za nia, zresz tà wca le nie od dzi -
siaj. Po twier dza jà to tak du ̋ e me tro po lie, jak na
przy kład Ma dryt, w któ rym zbie ra nie Êmie ci 
od by wa si´ za po mo cà 445 po jaz dów Ive co na p´ -
dza nych ga zem (dzi´ ki cze mu tyl ko w cià gu ro ku
uda ło si´ ob ni ̋ yç emi sj´ dwu tlen ku w´ gla o po nad
2 mi lio ny kg). 
Na ko niec chciał bym przy po mnieç, ˝e za tym
wszyst kim stoi nasz ZE SPÓŁ. W Pol sce Ive co za -
pew nia pra c´ – czy to bez po Êred nio czy u swo ich
de ale rów – dla oko ło ty siàc a osób. Bez nich uzy ska -
nie przez Ive co Po land ta kich wy ni ków by ło by nie -
mo˝ li we. Od wo łu jàc si´ do rug by: to po szcze gól ni
za wod ni cy czy nià dru ̋ y n´ All Blacks nie po ko na nà.
Cz´ sto przy cho dzà mi na myÊl sło wa na sze go sze fa
sprze da ̋ y Da nie la Wolsz cza ka, wy po wie dzia ne
w ma ju 2007 r. pod czas pre zen ta cji no we go Stra li sa:
„Owal na pił ka do rug by jest sym bo lem na szych sa -
mo cho dów i na szej or ga ni za cji. To zwy ci´ ska pił ka,
któ rà nasz ze spół rzu ca do na szych klien tów, za li -
cza jàc per fek cyj nà asy st´”. I tak jest: suk ces nas sa -

mych i na szych klien tów opie ra si´ wła Ênie na
tym „du chu ze spo łu”.  

do brze zor ga ni zo wa nej sie ci sprze da ̋ y, a dzi´ ki no -
wym in we sty cjom w War sza wie, Szcze ci nie, Po zna -
niu, Byd gosz czy i Ka to wi cach obej mie my nià ca łe
te ry to rium kra ju. Ostat nie z wy mie nio nych miast
ma dla nas zna cze nie szcze gól ne, bo jest dru gim
naj wa˝ niej szym oÊrod kiem han dlo wym w Pol sce,
a do tej po ry nie mie li Êmy w nim swo je go przed sta -
wi ciel stwa. Po za tym in we stor, obec ny w sek to rze
ju˝ od lat dzi´ ki in nej mar ce, to je den z naj wi´k -
szych kon ce sjo na riu szy w kra ju, a w do dat ku bar -
dzo na ci skał, ˝e by mieç u sie bie Ive co… 
W ro ku 2008 b´ dzie my w dal szym cià gu po sze rzaç
kràg na szych klien tów. Dwóch z nich, El mar i Pe -
ka es (któ rzy ju˝ w mi nio nym ro ku na by li po 100
po jaz dów), po twier dzi ło nam za mó wie nia na, od po -
wied nio, 120 i 100 eg z. Stra li sa w ro ku 2008.
Oprócz te go wła Ênie Stra li sa w seg men cie po jaz -
dów ci´˝ kich chce my po sta wiç rów nie˝ na mo del
Trek ker. To po jazd ide al nie na da jà cy si´ do pra cy
w te re nie (na pla cach bu do wy, wy ro bi skach itp.),
a Pol ska, rów nie˝ w Êwie tle mi strzostw Eu ro py
w 2012 r., b´ dzie mia ła ta kiej pra cy cał kiem spo ro.
No wo Êci na le ̋ y si´ rów nie˝ spo dzie waç w sek to rze
lek kich sa mo cho dów do staw czych z na p´ dem zin -
te gro wa nym. B´ dà ni mi Da ily 4x4 oraz Ive co Mas -
sif, awan gar do we roz wià za nie do za sto so waƒ zwià -
za nych z dzia łal no Êcià pro wa dzo nà na przy kład
w re jo nach gór skich lub w par kach przy ro dy. 
Skon cen tru je my si´ rów nie˝ na na p´ dach za si la -
nych ga zem ziem nym. Tu de cy du jà ce b´ dà trzy
czyn ni ki: pr´˝ ny roz wój go spo dar czy Pol ski, ko -
niecz noÊç re du ko wa nia po zio mów emi sji dwu tlen -

W roku 2008
Iveco spodziewa
się dalszego
wzrostu. I ma ku
temu powody.
Zakończy
budowanie już
i tak dobrze
zorganizowanej
sieci sprzedaży,
a dzięki nowym
inwestycjom
obejmie nią 
cały kraj



po ry w na szej sio strza nej fir mie New Hol land
Pen syl wa nia (USA). 
Ko lej ne ubie gło rocz ne pro jek ty do ty czy ły uru -
cho mie nia pro duk cji pod bie ra cza do zbio ru zie -
lo nek z po ko sów (jest to wy rób prze zna czo ny ja -
ko ada pter do kom baj nów do zbio ru zie lo nek
pro du ko wa nych w Ze del gem w Bel gii), a tak ̋ e
uru cho mie nia pro duk cji se ryj nej he ade rów
do zbio ru ku ku ry dzy na ziar no na ry nek ame ry -
kaƒ ski – ten wy rób to ada pter mon to wa ny
na wszyst kich ro dza jach kom baj nów zbo ̋ o wych
mar ki New Hol land i Ca se IH. Je go wdro ̋ e nie
po wo du je po dwo je nie wiel ko Êci pro duk cji tych
wy ro bów. 
Od sierp nia 2007 sta li Êmy si´ tak ̋ e je dy nym
pro du cen tem he ade rów do zbio ru zbo ̋ a. Jest to
głów ny ze spół tnà cy zbo ̋ e i trans por tu jà cy
do kom baj nu. Od tej po ry wszyst kie kom baj ny
New Hol land i Case IH prze zna czo ne głów nie
na ryn ki Eu ro py, Azji, wy po sa ̋ a ne sà w he ade ry
pro du ko wa ne w Płoc ku. W ubie głym ro ku uru -
cho mi li Êmy po nad to wie le in nych, mo ̋ e tro ch´
mniej istot nych, pro jek tów zwià za nych z wy ro ba -
mi pro du ko wa ny mi dla firm sio strza nych CNH
znaj du jà cych si´ w Eu ro pie jak rów nie˝ obu
Ame ry kach. Uru cho mie nia no wych wy ro bów,
do sko na le nie pro ce sów wy ma ga ło zna czà cych
na kła dów in we sty cyj nych w no we tech no lo gie,
jak rów nie˝ w zwi´k sze nie mo cy pro duk cyj nych.
Wzrost na kła dów na in we sty cje był po nad 2 ra zy
wi´k szy w po rów na niu z ro kiem 2006.
W 2007 ro ku przy stà pi li Êmy do wdra ̋ a nia za sad,
or ga ni za cji pra cy, do sko na le nia pro ce sów WCM
(World Class Ma nu fac tu ring). 
Wzrost pro duk cji miał bez po Êred nie prze ło ̋ e nie
na wiel koÊç za trud nie nia. W 2007 ro ku Êred nio -
rocz ne za trud nie nie wzro sło w sto sun ku do
grud  nia 2006 r. o oko ło 350 osób. Po nad to
zwi´k szy li Êmy za trud nie nie w gru pie pra cow ni -
ków in ̋ y nie ryj no - tech nicz nych, głów nie w dzia -
łach kon struk cyj nym, tech no lo gicz nym i na pro -
duk cji. Mia ło to nie ma łe zna cze nie szcze gól nie
dla re gio nu płoc kie go, gdzie bez ro bo cie jest bar -
dzo wy so kie.

W ro ku 2008 cze ka jà nas ko lej ne wy zwa nia,
wy ni ka jà ce ze zwi´k szo nych za mó wieƒ

na wy ro by fa bry ki z Płoc ka, jak rów nie˝ ko lej -
ne wdro ̋ e nia no wych i udo sko na la nie ak tu -

al nie pro du ko wa nych wy ro bów. W tym ro ku
kon cen tro waç si´ b´ dzie my głów nie na do -

sko na le niu pro ce sów pro duk cyj nych, opty -
ma li za cji kosz tów, wdra ̋ a niu za sad pra cy oraz
or ga ni za cji w opar ciu o me to dy WCM. Ce lem

tych dzia łaƒ jest osià gni´ cie naj wy˝ sze go
po zio mu od po wia da jà ce go stan dar -

dom Gru py Fiat.

CNH POL SKA
„Rok 2007 by∏ kon ty nu acjà stra te gii przy j´ tej dla
CNH Pol ska przez Za rzàd Kon cer nu – mó wi Zbi -
g niew Po kor ski, dy rek tor Ope ra cji Prze my sło wych
CNH Pol ska. – Pod wie lo ma wzgl´ da mi był to do -
bry rok dla fir my w Płoc ku. Rok wie lu pro jek tów
zwià za nych z uru cho mie nia mi no wych wy ro bów,
jak rów nie˝ udo sko na la niem wy ro bów b´ dà cych
w pro gra mie pro duk cji fir my. We dług wst´p nych
kal ku la cji mo˝ na stwier dziç, ˝e ob ro ty fir my wzro -
sły o ok. 20% w sto sun ku do 2006 ro ku. 
W Płoc ku pro du ko wa ne sà wy ro by do star cza ne
do klien tów znaj du jà cych si´ na wszyst kich kon -
ty nen tach, jak rów nie˝ dla firm z gru py CNH
w Eu ro pie, USA i Bra zy lii. Do sta wy do firm sio -
strza nych kon cer nu CNH sta no wià około 30%
wiel ko Êci pro duk cji. 
W 2007 ro ku zre ali zo wa li Êmy wie le no wych pro -
jek tów. Du ̋ à ich gru p´ sta no wi no wa ro dzi na
kom baj nów TC 5000 w wie lu wer sjach do sto -
so wa nych do wy ma gaƒ ka˝ de go ryn ku,
a tak ̋ e cał ko wi cie no we wy ro by, ja kim jest
ro dzi na pras do zbio ru i be lo wa nia sia na, sło -
my (BR7070, BR 7060 – New Hol land
i RBX454, RBX464 – Ca se IH). Se ria in for -
ma cyj na tych urzà dzeƒ zo sta ła uru cho mio na
w grud niu 2006 r., a pro duk cj´ roz po -
cz´ to w stycz niu br. War to do daç, ˝e
wy ro by te pro du ko wa ne by ły do tej
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Pod wieloma
względami był to
dobry rok dla
firmy w Płocku.
Rok wielu
projektów
związanych
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jak również
udoskonalaniem
wyrobów
będących
w programie
produkcji firmy 
– mówi 
Zb. Pokorski, 
dyr. Operacji
przemysłowych
CNH Polska
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MA GNE TI MA REL LI
„Dla Ma gne ti Ma rel li rok 2007 był ko lej nym ro -
kiem roz wo ju i wzro stu wszyst kich sek to rów obec -
nych w Pol sce – mó wi Ad ria no Fon ta na, pre zes
spół ek tej Gru py. – Jed nym z mo to rów na p´ do -
wych te go po zy tyw ne go tren du by ło,
rzecz ja sna, uru cho mie nie pro duk -
cji oraz w peł ni za słu ̋ o ny suk ces
no we go Fia ta 500. 
Łàcz ne ob ro ty si´ gn´ ły blisko 2
miliardów zło tych, z cze go oko ło
400 milionów po cho dzi ze współ -
pra cy z fir ma mi spo za gru py Fiat
i 24% z eks por tu. Âred nie za trud -
nie nie wy nio sło 1.900 osób. 
Sy tu acja po szcze gól nych 
spół ek wy glà da na st´ pu jà co: 
Ma gne ti Ma rel li Su spen -
sion Sys tem po wi´k szy ło
ob szar pro duk cyj ny
o 10.000 m2 w ce lu 

spro sta nia ro snà ce mu wo lu me no wi FAP oraz
skon so li do wa nia pro duk cji dla PSA, Su zu ki
i Opla. Spół ka wy pro du ko wa ła po nad 4.500.000
amor ty za to rów do Fia tów Pan da, Ci nqu ecen to,
Gran de Pun to, Idea, Bra vo i Du ca to, Lan cii Yp si -
lon i Mu sa oraz Opla Cor sa. 
Dla Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tem pod sta wo -
wym za da niem by ło oczy wi Êcie na dà ̋ e nie
za wzro stem pro duk cyj nym w Fiat Au to Po land
i Fiat Po wer tra in, ale głów ny cel, do któ re go spół -
ka dà ̋ y ła ze szcze gól nym za an ga ̋ o wa niem, by ło
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Zdaniem 
A. Fontana,
prezesa spółek
Magneti Marelli,
jednym 
z motorów
rozwoju stał się
sukces nowego
Fiata 500

przy stà pie nie do bu do wy no we go za kła du, gwa -
ran tu jà ce go nie tyl ko opty mal ne wa run ki przy szłej
pro duk cji, ale i zgod noÊç z naj now szy mi wy mo ga -
mi tech no lo gicz ny mi, ja kich wy ma ga ry nek. 
Au to mo ti ve Li ght ning w dal szym cià gu re ali zu je
przy j´ ty przez sie bie plan roz wo ju, któ ry do pro wa -
dzi do po wi´k sze nia ob sza ru prze my sło we go spół -
ki o 50%. W czerw cu ru szył ma ga zyn wy ro bów
go to wych i wy sy łek o po wierzch ni 5.000 m2,
a w sierp niu roz po cz´ ła si´ ada pta cja ko lej -
nych 15.000 m2 pod kà tem pro duk cji no wych wy -
ro bów – tych ju˝ za ku pio nych i tych, któ re sà
w fa zie uru cho mie nia – dla klien tów spo za Fia ta. 
W lip cu zo sta ła od ku pio na spół ka Ma gne ti
Marelli Aftermarket Polska, dzia ła jà ca na ryn ku
cz´ Êci za mien nych nie tyl ko w Pol sce, ale w ta kich
kra jach jak Li twa, Ło twa, Es to nia, Ukra ina, Bia ło -
ruÊ, Ro sja, W´ gry, Ru mu nia, Buł ga ria, Cze chy
i Sło wa cja. 
Rok 2008 b´ dzie ko lej nym kro kiem na przód na
dro dze pr´˝ ne go roz wo ju, o któ rym w kon tek Êcie
ryn ku pol skie go Gru pa Ma gne ti my Êla ła od bar dzo
daw na. B´ dzie wy zwa niem do wy zwo le nia w so bie
kon ku ren cyj no Êci, by sta wiç czo ła no wym ryn kom
i no wym wa˝ nym Klien tom. Rok ten upły nie nam
tak ̋ e pod zna kiem ukoƒ cze nia bu do wy i uru cho -
mie nia no we go za kła du o po wierzch ni 12.000 m2

w Ma gne ti Ma re lli Exhaust Sys tem. Do koƒ czy my
prze wi dzia ne pra ce ada pta cyj ne w Au to mi ti ve
Lighting, któ re umo˝ li wià uru cho mie nie pro duk -



cji 12 no wych wy ro bów dla ta kich kon cer nów, jak
Au di, VW, Sko da, Fiat, Peu ge ot i To yo ta. Oczy wi -
Êcie to tyl ko nie któ re z za pla no wa nych dzia łaƒ,
gdy˝ prze wi du je my tak ̋ e ca łe mnó stwo in nych
i b´ dzie my o nich in for mo waç w cià gu ro ku, któ -
ry, miej my na dzie j´, przy nie sie nam wszyst kim sa -
tys fak cj´ i suk ce sy”. 

FIAT -GM PO WER TRA IN POL SKA
„Po dob nie jak w in nych spół kach Gru py Fiat
w Pol s ce, tak ̋ e dla jo int ven tu re Fiat -GM Po wer -
tra in Pol ska mi nio ny rok był bar dzo po zy tyw ny
pod wie lo ma wzgl´ da mi – mó wi
Mau ri zio Emo, dy rek tor ge ne -
ral ny spół ki. – Nasz za kład, za -
trud nia jà cy oko ło 1.400 pra -
cow ni ków, wy pro du ko wał
łàcz nie 700.000 sil ni ków,
osià ga jàc w dru  giej po ło wie
ro ku dzien nà pro duk cj´ na
po zio mie 3.000 sztuk.
Naj wa˝ niej szy mi
klien ta mi fir my sà
Fiat Gro up Au to -
mo bi les, Ge ne ral
Mo tors i Su zu ki,
a w ro ku 2008 do -
łà czà do nich Ford
i Ta ta. Ci ostat ni to
klien ci „po Êred ni”,
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Tym, co napawa
nas szczególną

dumą nie są
suche cyfry, ale

trzy ważne
wydarzenia – mów

i M. Emo, dyr.
generalny Fiat

GM- Powertrain
Polska. 

Są to: wdrożenie
World Class

Manufacturing,
wzrost wydajności

i zdolność firmy
do otwierania

drzwi do kariery
również ludziom

młodym 

czy li po zy ska ni dzi´ ki stra te gicz nym so ju szom za -
war tym przez FGA w Pol sce i In diach. 
W ro ku 2008 za mie rza my prze kro czyç próg
800.000 sil ni ków i pro du ko waç dzien nie 3.100
sztuk. W mi´ dzy cza sie ma ły tur bo die sel 1.3 SDE
do cze ka si´ mon to wa ne go se ryj nie fil tra czà stek
sta łych (DPF), a tym sa mym sta nie si´ zgod ny
z nor mà Eu ro 5. Za koƒ czy li Êmy ju˝ fa z´ pre se rii
i szy ku je my si´ do pro duk cji se ryj nej. 
Tym jed nak, co na pa wa nas szcze gól nà du mà nie
sà su che cy fry, ale trzy wa˝ ne wy da rze nia, któ re
po z wa la jà nam z opty mi zmem pa trzeç w przy -
szłoÊç. W pierw szej ko lej no Êci World Class Ma nu -
fac tu ring. W ro ku 2007, po dob nie jak wszyst kie
spół ki FPT, uru cho mi li Êmy pro ces wdra ̋ a nia te go
sys te mu ja ko Êci i od ra zu od zna czy li Êmy si´ ja ko
je den z naj bar dziej ak tyw nych i za awan so wa nych
za kła dów Gru py. Li czy my na to, ˝e ju˝ je sie nià te -
go ro ku uda nam si´ uzy skaç „Bràz”. To bar dzo
wa˝ ne, bo po pierw sze do rów na my naj lep szym za -
kła dom eu ro pej skim (w tym za kła do wi FAP w Ty -
chach), a po dru gie b´ dzie to dla nas do dat ko wy,
sty mu lu jà cy bo dziec do te go, by nie usta waç w dà -
˝e niach do cià głej po pra wy na szych pro ce sów
i na szych pro duk tów. 
Ko lej nym god nym pod kre Êle nia wy da rze niem był
wzrost wy daj no Êci, ja ki uda ło nam si´ uzy skaç
w dru giej po ło wie 2007 r. (+11%). A to kwe stia
szcze gól nie bli ska mo je mu ser cu, o któ rà b´ d´
wal czył do upa dłe go. Koszt pra cy i usług ro Ênie
w Pol sce szyb ciej ni˝ w in nych kra jach Eu ro py.
Jest to zja wi sko, po wie dział bym, na tu ral ne i nie od -
wra cal ne, któ re mu za kła dy pro duk cyj ne mo gà
prze ciw sta wiaç si´ tyl ko w je den spo sób: zwi´k -
sza jàc wy daj noÊç. Tyl ko tak mo ̋ e my utrzy maç
i wzmac niaç swo jà prze my sło wà kon ku ren cyj noÊç,
dziÊ – w wa run kach za cie kłej ry wa li za cji na li nii
Eu ro pa -Azja – li czà cà si´ bar dziej ni˝ kie dy kol wiek
wcze Êniej. Osià gni´ cie te go ce lu nie b´ dzie ła twe,
ale jak do wo dzà wy ni ki dru gie go pół ro cza 2007 r.,
ma my wszyst kie kar ty w r´ ku, by te go do ko naç.
Trze cim czyn ni kiem, nad któ rym chciał bym si´
na chwi l´ za trzy maç, jest wy mia na po ko le nio wa,
al bo ra czej zdol noÊç fir my do otwie ra nia drzwi
do ka rie ry rów nie˝ lu dziom mło dym, po wie rza nia
no wym po ko le niom od po wie dzial nych sta no wisk.
Na sze przed si´ bior stwo wy ró˝ nia si´ tak ̋ e na tym
po lu, cze go naj lep szym do wo dem jest licz ba przy -
j´ç i awan sów w 2007 roku. I co istot ne, dro gà 
tà b´ dzie my po dà ̋ aç rów nie˝ w ro ku bie ̋ à cym 
i w ko lej nych latach. 
WCM, wzrost kon ku ren cyj no Êci i zdol noÊç do
two rze nia szans dla uta len to wa nej mło dzie ̋ y. Oto,
mo im zda niem, naj wa˝ niej sze czyn ni ki suk ce su
na ryn ku tak dy na micz nym jak mo to ry za cyj ny.
A my je ste Êmy na ten suk ces przy go to wa ni”. 
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wa nia jest prak tycz nie po wta rzal ny przy ka˝ dej for -
mie. Wy mie nio no rów nie˝ sys tem od py la nia b´b na
chło dzà ce go na li nii B, a to z ko lei po pra wi ło wa -
 run ki Êro do wi ska pra cy.
Wszyst ko to po pra wi ło sy tu acj´ eko no micz nà. Po -
mi mo wzro stu cen ma te ria łów wsa do wych za no to -
wa no po zy tyw ny wy nik ope ra cyj ny i po pra w´ płyn -
no Êci fi nan so wej. Na le ̋ y wi´c uznaç 2007 rok za
bar dzo uda ny”.

CO MAU PO LAND 
CZE KA MY NA WZROST ZA MÓ WIE¡
„W ro ku 2007 Co mau Po land sku pi ła si´ na dzia -
łal no Êci zwià za nej z uru cho mie niem in we sty cji
Fia ta Au to Po land w ra mach pro jek tu Fia ta 500
i For da Ka – mó wi Ro ber to Ros si (fot. poni˝ej),
dy rek tor spół ki. – Ze spół Co mau, przy współ pra cy
z Fia tem Au to Po land przy czy nił si´ do wy ko na nia
in no wa cyj nych urzà dzeƒ zgrze wal ni czych, co łàcz -
nie z za in sta lo wa niem 400 no wych ro bo tów, po -
zwo li ło na wpro wa dze nie na ry nek no we go mo de -
lu z 2 mie si´cz nym wy prze dze niem w sto sun ku
do po czàt ko wych pla nów.
Oprócz roz wo ju Od dzia łu Se rvi ce, spół ka kon ty nu -
owa ła re ali za cj´ usług dla in nych klien tów z Gru py
Fia ta i spo za niej, jak: FGP, Del fo, Ma flow, Ma gne ti
Ma rel li, Avio, Emit, Cel ma, Kar mann, Sca nia, 
Ma gna i in ne. W mi nio nym ro ku, dzi´ ki po wa˝ nym
in we sty cjom w park ma szy no wy na wy so kim po zio -
mie tech no lo gicz nym, znacz nie roz wi n´ ła si´ rów -
nie˝ dzia łal noÊç Od dzia łu Tłocz ni ków i Form Wtry -
sko wych, po zy sku jàc no wych klien tów i otwie ra jàc
cie ka we per spek ty wy na przy szłoÊç.

TEK SID IRON PO LAND
PO ZIOM ZA ŁO ̊ O NY W BU D˚E CIE
„Rok 2007 był ko lej nym, trze cim z rz´ du, w któ -
rym za no to wa no znacz ny wzrost pro duk cji – mó wi
Ma rek Ka na fek (fot. poni˝ej), wi ce pre zes za rzà -
du. – Âred nia pro duk cja w 2007 ro ku wy nio -
sła 5.770 ton, co sta no wi przy rost o 17% w sto sun -

ku do 2006 ro ku. Przy ta kim wzro Êcie pro duk cji
na stà pi ło wy raê ne zmniej sze nie wskaê ni ka bra ków
i usta bi li zo wa nie ja ko Êci na po zio mie zbli ̋ o nym
do za ło ̋ o ne go w bu d˝e cie. 
Za kła dy Gru py Fiat umoc ni ły si´ na pierw szym
miej scu ja ko klien ci ku pu jà cy naj wi´ cej w Tek sid
Iron Po land – udział tej gru py prze kro czył 60%
sprze da ̋ y. Tek sid Iron Po land umoc nił rów nie˝
swo jà po zy cj´ ja ko do staw ca do ACI (gru pa Re -
nault) i BMW.
Kon ty nu owa no po rzàd ko wa nie port fe la za mó wieƒ
– łàcz nie iloÊç ro dza jów wy pro du ko wa nych de ta li
nie znacz nie prze kro czy ła 200, co wo bec po nad 500
pro du ko wa nych w po przed nich la tach, na le ̋ y uznaç
za wiel ki suk ces.
Kon ty nu owa no sze Êcio dnio wy ty dzieƒ pra cy za kła -
du przy pi´ cio dnio wym ty go dniu ro bo czym pra -
cow ni ków. Po zwo li ło to w lep szy spo sób wy ko rzy -
staç po ten cjał za in we sto wa ny, choç utrud ni ło pra c´
słu˝ bom utrzy ma nia ru chu. Bu d˝et na 2008 rok
prze wi du je kon ty nu acj´ ta kie go sys te mu pra cy.
W ro ku 2007 uru cho mio no piec prze trzy maw czy
GE SCEN ZI (za raz w pierw szych dniach stycz nia),
oraz zauto ma ty zo wa ny sys tem za le wa nia form na li -
nii B. Po zwo li ło to na znacz ne zwi´k sze nie pr´d ko -
Êci li nii i po pra wi ło pa ra me try pra cy – pro ces za le -
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swo jej ofer ty nie tyl ko no wa tor skie i wy god ne roz -
wià za nia, (m. in. kre dy ty go tów ko we dla sta łych
klien tów), lecz tak ̋ e usłu gi za pew nia jà ce kom fort
i bez pie czeƒ stwo zwià za ne z ich wy ko rzy sta niem
(ubez pie cze nie kre dy tu). 
Obec nie pra cu je nad stwo rze niem cie ka wej ofer ty
kre dy to wej dla do tych cza so wych i no wych klien tów.
Fiat Bank nie za po mni tak ̋ e o pra cow ni kach Gru py
Fiat, któ rym za pro po nu je udział w atrak cyj nej ak cji
pro mo cyj nej.

FI DIS LE ASING POL SKA 
Rok 2007 przy niósł spół ce 2020 pod pi sa nych
umów le asin go wych o łàcz nej war to Êci oko ło 100
mln zł. Wzrost ten spół ka za wdzi´ cza przede
wszyst kim przy st´p nej i nie ustan nie roz bu do wy wa -
nej ofer cie le asin gu sa mo cho dów oso bo wych i do -
staw czych. Nie skom pli ko wa na i szyb ka pro ce du ra
uzy ska nia fi nan so wa nia po łà czo na z ko rzyst ny mi
wa run ka mi ce no wy mi po wo du jà, ˝e ofer ta jest
przy ja zna i przy st´p na, a Fi dis Le asing zy sku je co -
raz wi´ cej klien tów, za rów no wÊród ma łych przed -
si´ bior ców, jak i du ̋ ych firm po sia da jà cych roz bu -
do wa nà flo t´ sa mo cho do wà. W 2008 ro ku Fi dis Le -
asing za pro po nu je swo im klien tom kom plek so wà
ob słu g´ le asin gu udo sko na lo nà o no we roz wià za nia. 
Jed nym z in no wa cyj nych pro duk tów b´ dzie pro -
gram Fiat Ren tal, łà czà cy w so bie kla sycz ny le asing
ope ra cyj ny z za rzà dza niem ob słu gi sa mo cho du. Jest
to pro gram po wsta ły przy współ pra cy trzech spół ek:
Fiat Au to Po land, Fi dis Le asing Pol ska oraz Fra ikin
Pol ska. Po łà cze nie atrak cyj nych cen za ku pu sa mo -
cho dów z ko rzyst nà ofer tà fi nan so wà wzbo ga co nà
o kom plek so wà ob słu g´ sa mo cho du, z pew no Êcià
uczy ni z pro gra mu Fiat Ren tal atrak cyj nà ofer t´
i umoc ni po zy cj´ Fi dis Le asing na ryn ku usług le -
asin go wych.

FIAT SE RVI CES
Dzia łal noÊç wszyst kich ob sza rów po zwo li ła uzy skaç
Fiat Se rvi ces w ro ku ubie głym przy cho dy w kwo cie
po nad 75 mln zł. Klien ta mi spół ki w 95.2% sà
przed si´ bior stwa na le ̋ à ce do Gru py Fiat. W ubie -
głym ro ku, dzi´ ki roz wo jo wi swo jej dzia łal noÊç
usłu go wej w Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fie Eko no -
micz nej, mo˝ li we by ło po zy ska nie no wych klien tów
oraz zwi´k sze nie wo lu me nu usług.
W 2008 ro ku prze wi dzia no skon so li do wa nie dzia -
łal no Êci cy klu pa syw ne go w Pol sce, co spo wo du je
po wsta nie no wych miejsc pra cy. Spół ka za po wia -
da rów nie˝ in we sty cje ma jà ce na ce lu po pra w´ wa -
run ków Êro do wi ska pra cy oraz au to ma ty za cj´ pro -
ce su cy klu pa syw ne go, aby do ce lo wo udo sko na liç
ja koÊç usług i za pew niç przy naj mniej mi ni mal ne
wy ni ki w przy szło Êci, ma jàc na uwa dze wzrost
kosz tu pra cy.

Pod ko niec ro ku, rów no le gle z odej Êciem ze spół -
ki p. Hu ber ta Ge ro no, któ re go od 01.01.2008
za st´ pu j´ na sta no wi sku dy rek to ra, zo sta ła uru -
cho mio na rów nie˝ no wa dzia łal noÊç Co mau Ro -
bo ti ca, obej mu jà ca sprze da˝ i ob słu g´ tech nicz nà
ro bo tów na te ry to rium Pol ski, gdzie Co mau jest
li de rem na ryn ku. 
W naj bli˝ szych la tach sku pi my si´ na dzia łal no Êci
wszyst kich Od dzia łów, kon ty nu ujàc po li ty k´ in we -
sty cyj nà i roz wój za so bów ludz kich, ze szcze gól nym
uwzgl´d nie niem do staw i uru cho mie nia gniazd zro -
bo ty zo wa nych dla pol skich klien tów i eks pan sji
na ryn ku nie miec kim w za kre sie Od dzia łu Tłocz ni -
ków. Dzi´ ki po sze rze niu no wej dzia łal no Êci
przy jed no cze snym utrzy ma niu wy so kie go po zio mu
usług, w 2008 ro ku ocze ku je my dal sze go wzro stu
port fe la za mó wieƒ i po zy ska nia no wych klien tów”.

FIAT BANK POL SKA 
NIE SPO CZNIE MY NA LAU RACH
Rok 2007 przy niósł spół ce 13.519 pod pi sa nych
umów kre dy to wych na za kup sa mo cho dów, o łàcz -
nej war to Êci 481 mln zł. Ta ki wy nik ju˝ w pierw -
szym pół ro czu 2007 ro ku za pew nił Fiat Ban ko wi
awans na dru gie miej sce w ran kin gach ban ków sa -
mo cho do wych i pew nà po zy cj´ w czo łów ce ban ków
uni wer sal nych fi nan su jà cych za kup sa mo cho dów.
Fiat Bank zo stał nie tyl ko uzna ny przez pra s´ bran -
˝o wà za naj pr´˝ niej roz wi ja jà cy si´ bank sa mo cho -
do wy, lecz ze brał lau ry tak ̋ e za naj le piej skon stru -
owa nà i przy st´p nà ofer t´. Suk ces jest wspól nym
osià gni´ ciem ca łej Gru py Fia ta, gdy˝ wpływ na wy -
ni ki mia ło wpro wa dze nie na ry nek no wych mo de li
sa mo cho dów: Fia ta Bra vo, Li nea, Scu do. 
Po wo dze nie Fiat Bank Pol ska jest spo wo do wa ne
przede wszyst kim bo ga tà i zró˝ ni co wa nà ga mà ofe -
ro wa nych pro duk tów. Współ pra cu jàc z Fiat Au to
Po land, za pro po no wał klien tom atrak cyj ne mo˝ li -
wo Êci fi nan so wa nia za ku pu no wych sa mo cho dów.
Kre dyt na wet do 5 lat bez od se tek przy za cho wa niu
mi ni mal nej wpła ty wła snej 0% zre wo lu cjo ni zo wał
ry nek usług fi nan so wych, a atrak cyj na ofer ta Fiat
Ban ku zjed na ła so bie klien tów i przy czy ni ła si´
do suk ce su w sprze da ̋ y sa mo cho dów Gru py Fia ta.. 
Du ̋ à za le tà pro po zy cji Fiat Ban ku i klu czem do
suk ce su nie wàt pli wie jest te˝ ela stycz noÊç i do pa so -
wa nie do in dy wi du al nych po trzeb klien ta, co zde cy -
do wa nie dy stan su je kon ku ren cj´ Ban ku. 
W 2008 ro ku Bank nie spo cznie na lau rach. Ju˝ od
pierw szych mie si´ cy tego ro ku za mie rza roz bu do -
wy waç swo jà ofer t´ o no we ko rzyst ne pro po zy cje.
B´ dzie to w du ̋ ym stop niu zwià za ne z ob cho da mi
10 rocz ni cy po wsta nia Fiat Ban ku (czer wiec
2008 r.) Ja ko pio nier ban ków sa mo cho do wych
w Pol sce, Fiat Bank dzia ła na ryn ku usług fi nan so -
wych od 1998 r. W tym okre sie wpro wa dził do
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Grupa Fiat w Polsce

Dobre wyniki
ekonomiczne
w 2007 r.
uzyskały także
spółki finansowe
Grupy Fiat.
Wynika to m.in.
z ich nowych
usług
i atrakcyjnych
ofert
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Zadziorny z wyglàdu, zwinny na ulicach. Niewielki, ale
pojemny i ekonomiczny w eksploatacji. Taki jest nowy Fiorino
- najmniejszy z modeli wÊród samochodów dostawczych Fiata.
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AKTUALNOÂCI

TEKST

Anna
Borsukiewicz

do pracy
Kompan
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W
sze ro kiej ga mie po jaz dów
u˝yt ko wych ofe ro wa nych
przez Fiat Pro fes sio nal bra -
ko wa ło sa mo cho du mniej sze -
go ni˝ Doblò, a wi´k sze go
od va nów. T́  lu k´ wy peł nił
no wy Fiat Fio ri no, nie wiel kie
au to do staw cze prze zna czo -
ne głów nie do miej skie go

trans por tu to wa rów, ale tak ̋ e dla wszyst kich tych,
któ rzy u˝y waç go b´ dà na dłu gich tra sach. 

OSIĄ GI GOD NE MI STRZA 
To praw dzi wy „kom pan” do pra cy. Nie wiel ki, bo
ma jà cy za le d wie 3,86 m dłu go Êci i 1,71 m sze ro -
ko Êci, ma prze strzeƒ ła dun ko wà o po jem no Êci 2,5
m³ (dłu goÊç prze dzia łu ła dun ko we go wy no si po -
nad 1,5 m, pra wie ty le sa mo sze ro koÊç, a wy so -
koÊç ok. 1,2 m), po zwa la jà ca prze wieêç 535 kg
to wa rów. Jej wy peł nie nie uła twia umiesz czo ny
bar dzo ni sko, bo na wy so ko Êci za le d wie 52,7 cm,
próg za ła dun ko wy, sze ro ko otwie ra ne dwu skrzy -
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Pio nier ski Ren tal
OFERTA FIRMOWA

dło we drzwi tyl ne i prze suw ne bocz ne. Dzi´ ki
kom pak to wym wy mia rom ze wn´trz nym sa mo -
chód mo ̋ e ła two po ru szaç si´ w cen trum ka˝dego
mia sta, co do dat ko wo uła twia Êred ni ca skr´ tu,
wy no szà ca za le d wie 9,95 m. „To osià gi god ne mi -
strza” – ko men to wał mo˝ li wo Êci trans por to we
Fio ri no To masz Ko zieł, brand ma na ger Fiat Pro -
fes sio nal, pod czas pra so wej pre mie ry au ta. 
Od by ła si´ ona 22 stycz nia w O˝a ro wie Ma zo wiec -
kim, na mie siàc przed wpro wa dze niem no we go
mo de lu do sa lo nów sprze da ̋ y Fiat Au to Po land.
Fio ri no sto jà cy pod bia łà za sło nà w hal lu ho te lu
Ma zur kas wzbu dzał du ̋ e za in te re so wa nie. Przed
jej zdj´ ciem dzien ni ka rze obej rze li jed nak i wy słu -
cha li mul ti me dial nej pre zen ta cji sa mo cho du.
Za le ty Fio ri no to nie tyl ko mo˝ li woÊç prze wie zie -
nia w nie wiel kim au cie du ̋ ej ilo Êci to wa rów. To
rów nie˝ tak wa˝ na dla osób, któ rym sa mo chód

słu ̋ y ja ko miej sce pra cy, wy go da pro wa -
dze nia, od po wia da jà ca wa run kom za -

pew nia nym przez au ta oso bo we. To
osià gi po jaz du (pr´d koÊç mak -

sy mal na 157 km/h), ni skie

Nowy, kompleksowy system obsługi klientów nazwany
Fiat Rental zaprezentował Marat Nevretdinov

– dyrektor marketingu i sprzedaży Fiat Bank Polska.
Fiat Rental jest programem partnerskim, który powstał
przy współpracy trzech spółek: Fiat Auto Poland (zajmuje
się sprzedażą pojazdów, doradztwem, konfigurowaniem,
zamówieniami, rejestracją), Fidis Leasing Polska
(gwarantuje kompletną ofertę finansową) oraz Fraikin
Polska (prowadzi kompleksową obsługę
serwisowo-ubezpieczeniową).
Program jest skierowany do wszystkich branż, które
potrzebują samochodów. Obejmuje firmy duże i małe,
zarówno kupujące floty pojazdów jak i pojedyncze
samochody oferowane przez Fiat Professional. Fidis
Leasing zapewnia im dogodne finansowanie zakupu,
przy czym raty, płacone w stałej wysokości, zawierają
również koszty napraw i serwisów, koszty ubezpieczenia
na cały okres trwania umowy leasingowej, opony letnie
i zimowe oraz pomoc Assistance 24 godziny na dobę.
Pozwala to klientom na stałe prognozowanie kosztów
i wydatków związanych z utrzymaniem samochodów,
a jednocześnie ogranicza operacje księgowe.
Obsługę samochodów zapewnia sieć serwisowa Fiat
Professional. Dzięki usługom Fraikin Polska klient nie
musi zarządzać samochodami, interesować się ich
stanem technicznym, terminami przeglądów, wymianą
opon czy płynów, a nawet stłuczkami czy awariami oraz
sprzedażą pojazdów po okresie eksploatacji. Może
ograniczyć koszty, np. likwidując w swej firmie dział
transportu, a przede wszystkim zająć się podstawową
działalnością swojego przedsiębiorstwa.
Kierunek, w którym zmierza rynek motoryzacyjny, to
przejście od posiadania samochodów do korzystania
z nich – mówi Marat Nevretdinov. – W takich usługach
jesteśmy w Polsce pionierami.

Zalety Fiorino 
to nie tylko
możliwość
przewiezienia
dużej ilości
towarów. To
również wygoda
prowadzenia,
odpowiadająca
warunkom
zapewnianym
przez auta
osobowe
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Fiat liderem 
polskiego rynku
„Odnieśliśmy olbrzymi

sukces – powiedział
Enrico Pavoni, prezes zarządu
Fiat Auto Poland, przedstawiając 
ubiegłoroczne rynkowe wyniki
firmy. – Marka Fiat stała się
numerem 1 w Polsce”.
W 2007 roku udział Fiata
w polskim rynku samochodowym
sięgnął 11%. Fiat Auto Poland
sprzedał 38.299 pojazdów,
wyprzedzając Toyotę, która
osiągnęła wynik 10,3% rynku
(35.710 pojazdów) oraz Skodę
– 9,6% udziału w rynku
(sprzedaż 33.210 pojazdów).
Również produkcja Fiat Auto
Poland wzrosła w stosunku
do roku 2006 o ponad 50 tys. sztuk samochodów. Wyniosła 361.787
aut, z których 96% trafiło na eksport do 60 państw na świecie. Wśród
aut powstających w naszym Zakładzie Tychy fenomenem jest Panda.
Kolejny już rok zapotrzebowanie na ten samochód na rynkach
zagranicznych utrzymuje się na rekordowym poziomie, a produkcja
modelu (w ub. r. – 260.695 samochodów) dorównała wynikom
roku 2006 (262.178 szt.). Można powiedzieć, że jest to w tej chwili
najlepszy produkt Made in Poland, a tyski zakład Fiat Group
Automobiles w 2007 roku dołączył do prestiżowego
grona przedsiębiorstw „Word Class Manufacturing”, posiadających
i stosujących najlepsze i najskuteczniejsze metody zarządzania
systemem produkcyjnym w skali światowej. 
Na wyniki Fiat Auto Poland wpłynęło też ogromne powodzenie
najnowszej „pięćsetki” – w ubiegłym roku wyprodukowano
35.976 aut tego modelu.
W segmencie samochodów dostawczych marka Fiat od pięciu lat jest
liderem rynku. Dzięki sprzedaży 10.484 samochodów (o 29,6% więcej
niż w 2006 r.) marka osiągnęła w nim udział na poziomie 19,57%.
W gamie samochodów coraz większym powodzeniem wśród klientów
cieszą się większe auta dostawcze (Ducato, Dobl� Cargo, Scudo).
Ducato był najlepiej sprzedawanym modelem na polskim rynku.
Sprzedano aż 3.683 tych samochodów, co oznacza 124-procentowy
wzrost w porównaniu z 2006 rokiem.
„Ten rok zapowiada się jeszcze pomyślniej – podkreśla Enrico Pavoni.
– Planujemy produkcję 450 tys. samochodów, a po cichu liczymy, że
może będzie ich jeszcze więcej. Przyczynią się do tego poważne
inwestycje, które zostały poczynione w Zakładzie Tychy, przede
wszystkim uruchomienie nowej lakierni i nowej części spawalniczej.
Liczymy również na rozwój rynku nowych samochodów w Polsce. Według
przewidywań specjalistów powinien on wzrosnąć o 10%. Może nareszcie
Polacy zaczną kupować więcej samochodów nowych niż używanych,
sprowadzanych z zagranicy”.

PREZES FAP - ENRICO PAVONIkosz ty eks plo ata cji (zu ̋ y cie pa li wa: 4,5 l/100 km
w cy klu mie sza nym w Fio ri no z sil ni kiem 1.3 Mul -
ti jet oraz 6,9 l w au cie z ben zy no wym sil ni -
kiem 1.4), od le głe ter mi ny prze glà dów okre so -
wych i nie wy so kie kosz ty na pra wy. War to
przy tym do daç, ˝e aby zmniej szyç ry zy ko uszko -
dzeƒ pod czas tak cz´ stych w mie Êcie drob nych
ko li zji, wy po sa ̋ o no Fio ri no w du ̋ e zde rza ki, po -
zba wio ne ostrych kra w´ dzi i bocz ne osło ny. Dla
przed si´ bior ców wa˝ ne jest rów nie˝ to, ˝e gład kie
bocz ne Êcia ny au ta w wer sji fur gon mo˝ na wy ko -
rzy staç ja ko po wierzch nie re kla mo we ich firm.
Nie bez zna cze nia jest te˝ styl Fio ri no. Sa mo cho -
dzik zwra ca na sie bie uwa g´ „za dzior nym” przo -
dem, ko lo ra mi ze wn´trz ny mi (10 ko lo rów nad wo -
zia), wy st´ pu je w dwóch po zio mach wy po sa ̋ e nia.
Mo ̋ e wi´c pod no siç ima ge fir my eks plo atu jà cej
ta kie po jaz dy.
Przy czy ni si´ do te go rów nie˝ „twarz” kam pa nii
re kla mo wej no we go Fio ri no. U˝y czył jej zna ko mi -
ty bram karz Gi gi Buf fon. 

DYK TU JE MY TREN DY
„Wpro wa dza my Fio ri no pod dwo ma ha sła mi:
«Naj lep si do cie ra jà tam, gdzie in ni nie po tra fià»
oraz «My dyk tu je my tren dy, po ka zu je my no we po -
trze by» – mó wi ła Lu cy na Bo gusz, Co un try Ma na -
ger Fiat Pro fes sio nal. – Pa mi´ ta my, ˝e na si klien ci
ina czej trak tu jà sa mo cho dy do staw cze ni˝ oso bo -
we. Sà to dla nich przede wszyst kim na rz´ dzia
pra cy, któ re mu szà byç u˝y tecz ne i nie za wod ne, bo
prze cie˝ ge ne ru jà zy ski przed si´ bior stwa. Dla te go
tak wa˝ ne sà dla nich ta kie ce chy sa mo cho du jak
ła dow noÊç, ła twoÊç eks plo ata cji i ni skie jej kosz ty,
od por noÊç na ko li zje. W wy cho dze niu na prze ciw
tym po trze bom Fiat ma zresz tà dłu gà tra dy cj´. Sa -
mo cho dy do staw cze fir ma pro du ku je ju˝ od 100
lat i w cià gu te go cza su za wsze sta ra ła si´ wy cho -
dziç na prze ciw za po trze bo wa niu klien tów, a na wet
je wy prze dzaç” – stwier dzi ła, po ka zu jàc na ekra nie
przed wo jen ne re kla my Pol skie go Fia ta.
Fio ri no wcho dzi na ry nek w okre sie szcze gól nym
dla Fia ta Pro fes sio nal. Fiat Pro fes sio nal zaj mu je
na nim od lat po zy cj´ nie kwe stio no wa ne go li de ra.
W 2007 ro ku, przy sprze da ̋ y 10.482 po jaz dów,
Fiat zna lazł si´ zno wu na pierw szym miej scu, zaj -
mu jàc 19,6% ryn ku. Wy prze dził Re nault (6978
sa mo cho dów i 13% udzia łu w ryn ku) oraz Volks -
wa ge na (6.714 sa mo cho dów i 12,5%). No wy
Fio ri no do brze wpi su je si´ te˝ w kie run ki zmian,
ja kie za cho dzà na ryn ku lek kich sa mo cho dów
u˝yt ko wych. Do nie daw na w sprze da ̋ y sa mo -
cho dów do staw czych Fia ta kró lo wa ły va ny
(w 2006 r. – 58% ryn ku), a w ubie głym ro ku zo -
sta ły wy prze dzo ne przez „ci´˝ kie” po jaz dy do -
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staw cze (Do blò car go, Scu do, Du ca to), zaj mu -
jàc 65,3% udzia łów w ryn ku.
„Fiat po strze ga ry nek ca ło Êcio wo – mó wi ła Lu cy -
na Bo gusz. – Zaj mu je my si´ pro jek to wa niem
i pro duk cjà, dys try bu cjà, usłu ga mi, a tak ̋ e sprze -
da ̋ à u˝y wa nych aut, pod cho dzàc pro fe sjo nal nie
do ka˝ de go z tych eta pów”. 
Wsłu chi wa nie si´ w po trze by ryn ku „za owo cu je”
te˝ oso bo wo -to wa ro wà wer sjà Fio ri no Com bi,
któ ra znaj dzie si´ na ryn ku ju˝ w mar cu. Au to b´ -
dzie mo gło prze wo ziç do 5 osób wraz z 270-ki lo -
gra mo wym ła dun kiem, umiesz czo nym w ba ga˝ ni -
ku o po jem no Êci 356 li trów. Po wy j´ ciu tyl ne go
rz´ du sie dzeƒ prze strzeƒ ba ga ̋ o wà mo˝ na zwi´k -
szyç a˝ do 2.500 li trów. Ta kie wie lo za da nio we sa -
mo cho dy sà co raz po pu lar niej sze, słu ̋ à te˝ ja ko
au ta ro dzin ne.

NA KAŻ DĄ KIE SZEŃ
Ce na no we go Fio ri no zo sta ła skal ku lo wa na tak,
by na je go kup no mo gli so bie po zwo liç klien ci
o ró˝ nych mo˝ li wo Êciach fi nan so wych. Za pod -
sta wo wà wer sj´ sa mo cho du – Car go STD z ben -
zy no wym sil ni kiem 1.4 o mo cy 73 KM trze ba za -
pła ciç brut to 42 100 zł, na to miast z wy so ko pr´˝ -

Czy trudno jest
sprzedawać

samochody
dostawcze?
Jest to przede
wszystkim
zadanie bardzo
odpowiedzialne.
Samochody

dostawcze są jednym z głównych
filarów Fiata, nie tylko w Polsce, ale
i na świecie. W kraju jesteśmy liderami
rynku i nie chcemy tej pozycji stracić.
Sprzedaż samochodów dostawczych
sprawia mi wielką przyjemność.
Działamy na dużą skalę, obracając
milionami euro, które trzeba rozsądnie
wydawać i umiejętnie zarabiać. Oto
przykład: jesteśmy drugim inwestorem
w reklamę, a pierwszym w sprzedaż.
Dobre decyzje handlowe są od razu
widoczne na rynku, szybsza jest też
reakcja klientów. Mamy u nich,
wypracowaną przez lata, opinię
solidnego dostawcy oferującego
niezawodny produkt. A w biznesie jest
to bardzo ważne, gdyż nasze
samochody są przede wszystkim
narzędziem pracy.
Samochodami LCV zajmuje się Pani
dopiero od 2006 r. Ale nie jest to
pierwsze wyzwanie podejmowane
w Fiat Auto Poland?
Moje związki z FAP są już ponad

dziesięcioletnie.

Współpracę zaczęłam na początku
1996 r., jako asystentka i tłumacz
dyrektora odpowiedzialnego
za sprzedaż Thomasa Hajka w Bielsku-
Białej, mając równocześnie kontakty
z dyrektorem handlowym Carlo
Poggim. Pracując po 12-14 godzin
na dobę uczyłam się Fiata i biznesu.
Nazywam to „swoim uniwersytetem”.
Wraz z przeprowadzką dyrekcji
handlowej do Warszawy, dostałam
propozycję pracy etatowej w dziale
sprzedaży specjalnej
pod kierownictwem Andrzeja
Halarewicza.
Już wcześniej zwracałam uwagę
na bardzo stary park samochodowy
w szkołach nauki jazdy, gdzie królowały
Fiaty 126p i Cinquecento. Podjęłam
pionierski projekt przekonania
właścicieli szkół i szkółek do wymiany
aut na nowe. Po roku zmagań
odniosłam sukces. Do szkół nauki jazdy
sprzedaliśmy ponad 4,5 tys. Fiatów
Punto. Byłam pełna dumy, gdy w całej
Polsce widać było przyszłych mistrzów

Ciągle nowe 
wyzwania

ROZMOWA Z LUCYNĄ BOGUSZ, COUNTRY MANAGER FIAT PROFESSIONAL

Auto będzie 
mogło przewozić

do 5 osób wraz
z 270-

kilogramowym
ładunkiem.
Po wyjęciu

tylnego rzędu
siedzeń

przestrzeń
bagażową

można zwiększyć
aż do 2.500

litrów



nym, 75-kon nym sil ni kiem 1.3 Mul ti jet
– 48.200 zł. W dro˝ szej wer sji Ele gant, wy po sa -
˝o nej w te sa me jed nost ki na p´ do we, ce ny wy no -
szà od po wied nio 46 100 zł i 52 100 zł. Klien ci
mo gà jed nak sko rzy staç z ko rzyst nej sprze da ̋ y
ra tal nej lub le asin gu sa mo cho dów.
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kierownicy w Punto z literą „L”. 
Zauważona przez kierownictwo,
otrzymałam nowe zadanie
– opracowanie programu
lojalnościowego. Przy jego tworzeniu
współpracowałam m. in. z dyrektorami
Bertrandem Noguesem i Dario Fabbro.
Zadanie wykonałam, ale program, ze
względu na okres kryzysu w Fiacie, nie
doczekał się pełnej realizacji. Później
wysłano mnie na dwa lata do dyrekcji
Fiata w Turynie. Pojechałam się uczyć
i dalej zgłębiać wiedzę o firmie.
Przez kolejne 2 lata zajmowałam się
obsługą operacji handlowych, czyli
sprzedaży, marketingu, zadań
posprzedażnych, prowadzonych w 13
krajach rozrzuconych po całym
świecie. Była to praca trudna, ale
bardzo ciekawa. Gdy przychodziłam
do pracy, dzwonili ci, którzy już szli
spać, gdy wychodziłam z biura,
odzywali się partnerzy, którzy dopiero
wstali. Podnosząc słuchawkę
dzwoniącego telefonu, nigdy nie
wiedziałam, w jakim języku odezwie się

rozmówca. Zajmując się przez jakiś
czas m.in. rynkiem związanym z kulturą
arabską zdawałam sobie sprawę
z tego, że nie wszyscy kontrahenci są
zachwyceni współpracą z kobietą.
Praca w Turynie była bardzo dobrą
szkołą biznesu.
Doceniono to po powrocie do kraju?
Tak, bo zostałam szefem Alfy Romeo,
czyli byłam odpowiedzialna
za wszystko co związane jest
z zarządzaniem marką – marketing,
sprzedaż, obsługę, sieć dealerską itd.
Był to trudny okres, bo przy ogólnej
recesji sprzedaży samochodów
na naszym rynku i dyskryminujących
dotychczasową sprzedaż zmianach
podatkowych staraliśmy się
jednocześnie budować nowy image
marki, tworzyć placówki sprzedaży
oddzielnie od salonów Fiata,
promować Alfy nowej generacji. 
Jednak kierownictwo firmy co jakiś
czas funduje mi nowe wyzwania i tak
w 2006 r. zaproponowano mi
stanowisko Country Manager Fiat

Professional, czyli objęłam jeden ze
strategicznych działów firmy. 
Jaka jest różnica w sprzedaży Alf
Romeo i samochodów dostawczych?
Taka sama, jak różnica pomiędzy tymi
samochodami. Alfę Romeo stworzono,
aby dać właścicielowi przyjemność
jazdy, aby rozkoszował się designem.
Samochody dostawcze zaś
skonstruowano do pracy. Także muszą
dać właścicielowi satysfakcję, ale
z innych powodów. Pojazdy muszą być
wytrzymałe, niezawodne, mieć
odpowiednią ładowność, ekonomiczne
silniki, itp. Rynek samochodów
dostawczych od kilku lat rozwija się
u nas bardzo dynamicznie. Nie
jesteśmy też sami na rynku. Wyniki
ekonomiczne i pozycja lidera świadczy,
że cały, niezwykle zaangażowany
zespół ludzi tworzących wraz ze mną
Fiat Professional w Polsce, wie jak
sprzedawać samochody oraz jak
swoimi pomysłami wyprzedzać
konkurencję.

Rozmawiał Jerzy Kozierkiewicz
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Podstawowym
zało˝eniem 
Drzwi Otwartych,
organizowanych 
przez centra
sprzeda˝y Fiata 
jest poinformowanie
potencjalnych

klientów
o wprowadzeniu
na rynek nowego
modelu. Tym razem
był to Fiat 500.



„PI¢å SET KA” WY GRA ŁA Z EM MÑ
Na wet sil ny wiatr i te le wi zyj ne ra dy, by bez po trze by
nie wy cho dziç z do mów, nie po wstrzy ma ły war sza -
wia ków przed od wie dzi na mi sa lo nów Fia ta, gdzie
pod czas Drzwi Otwar tych pu blicz nie pre zen to wa no
no wà „pi´ç set k´”. Z hu ra ga nem Em ma prze grał tyl ko
wiel ki, na dmu chi wa ny mo del Fia ta 500, któ ry jesz cze
w pià tek stał przed sa lo nem Car ser wi su przy ul.
1 Sierp nia 10, a po tem trze ba go by ło zwi nàç w oba -
wie, ˝e zo sta nie znisz czo ny przez wi cher. WÊród
oglà da jà cych w sa lo nie dwa no we Fia ty 500 z sil ni ka -
mi 1.2 i 1.4 prze wa ̋ a li w piàtek przed południem
klien ci star si, nie ob cià ̋ e ni pra cà za wo do wà. 
„Spe cjal nie przy je cha łem te raz, bo bez tło ku mo g´
si´ za po znaç z sa mo cho dem – mó wił Ma rian No -
wak. – Pa mi´ tam do kład nie je go przod ka sprzed
pół wie cza, wiec by łem cie ka wy, jak pre zen tu je si´
na st´p ca i bar dzo ucie szy ło mnie, ˝e mi mo no wo -
cze sno Êci za cho wał swój cha rak ter.”
„Au to jest nad po dziw prze strzen ne” – oce nia li pa -
no wie Lech Wró bel i Hen ryk Don de re wicz, wła Êci -
cie le Pun to i Pan dy, za glà da jàc we wszyst kie za ka -
mar ki „pi´ç set ki”, spraw dza jàc wi docz noÊç z miej -
sca kie row cy. Za im po no wa ło im stan dar do we wy -
po sa ̋ e nie aut. „Przy tych ce nach Fiat ofe ru je na -
praw d´ du ̋ o roz wià zaƒ i urzà dzeƒ za pew nia jà cych
bez piecz nà jaz d´” – mó wi li.
Po po łu dniu w pià tek, a tak ̋ e w so bo t´ i nie dzie l´
w sa lo nie Car ser wi su prze wa ̋ a li klien ci młod si,
rów nie˝ ro dzi ny z dzieç mi, dla któ rych przy go to wa -
no kà cik z kred ka mi i pa pie rem do ry so wa nia, co
po zwa la ło ro dzi com spo koj nie obej rzeç sa mo cho dy,
po roz ma wiaç z dy ̋ u ru jà cy mi przy nich pra cow ni -
ka mi sa lo nu, za po znaç si´ z da ny mi tech nicz ny mi
au ta. Dla wie lu dzie cia ków wi´k szà atrak cjà by ła
jed nak mo˝ li woÊç po sie dze nia za kie row ni cà „pi´ç -
set ki”, nie któ re pró bo wa ły na wet, czy zmiesz czà si´
w ba ga˝ ni ku. 
Ogrom nym po wo dze niem cie szy ły si´ te˝ jaz dy
prób ne. Pod czas Drzwi Otwar tych w sa lo nach mo˝ -
na by ło rów nie˝ za wie raç trans ak cje. Gdy w nie -
dziel ne po po łu dnie jesz cze raz od wie dzi li Êmy Car -
ser wis, za szy bà bia łej „pi´ç set ki” w wer sji Pop wid -
nia ła kart ka z na pi sem „Sprze da no”. 

BIELSKO-BIAŁA: AUTO Z DUSZÑ
„Dzi siaj po za pod sta wo wym ce lem za mie rza my zre -
ali zo waç te˝ in ny, po le ga jà cy na po in for mo wa niu
zwie dza jà cych o na szej ca ło Êcio wej ofer cie – mó wi
Ma rek Handz lik, dy rek tor Cen trum Sprze da ̋ y
w Biel sku -Bia łej. – Dzi siej sze Drzwi Otwar te za sad -
ni czo ró˝ nià si´ od in nych te go ty pu im prez, w któ -
rych mia łem oka zj´ uczest ni czyç. Zwià za ne jest to
nie wàt pli wie rów nie˝ z sa mym mo de lem, któ ry
mo˝ na bez wa ha nia okre Êliç mia nem „sa mo cho du
z du szà”. W prze ci wieƒ stwie np. do Fia ta Pan dy,
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Sukces
„pięćsetki”
przekłada się 
na sukces
całego Fiata

Sukces
„Drzwi otwartych”

Podczas trzech dni Drzwi Otwartych salony Fiata
w całej Polsce odwiedziło ponad 25 tysięcy osób.

To najlepiej pokazuje, jak duże jest zainteresowanie
Fiatami 500. Przeprowadzono nimi prawie 3 tysiące
jazd próbnych. Sukces, jaki odniosła „pięćsetka”
przekłada się na sukces całego Fiata. Drzwi Otwarte
przyniosły też spory porfel zamówień na nową Cromę
i Bravo z silnikiem 1.6 Multijet.
W Europie Fiat 500 bije wszelkie rankingi popularności.
Polacy już wcześniej bardzo interesowali się tym
modelem. Do końca lutego zamówiono około 900 tych
samochodów, a przed Drzwiami Otwartymi sprzedaliśmy
pierwsze 150 sztuk, głównie w najbogatszych
kompletacjach Lounge i Sport. Nabywcami są ludzie
młodzi, ambitni, kreatywni. 

Polscy klienci mogą też zarezerwować sobie
„pięćsetkę” w dowolnej wersji i z wybranym
wyposażeniem na stronie internetowej www.fiat500.pl.
Wybór możliwości jest ogromny: cztery wersje auta,
do tego bogate pakiety wyposażenia dodatkowego
dostępne we wszystkich wersjach. Ogromnym
zainteresowaniem również w Polsce cieszy się program
indywidualizacji pozwalający każdemu autu nadać
odrębny charakter i własny styl.
Drzwi Otwarte to tylko część kampanii związanej
z Fiatem 500. Auto „witało” z warszawiakami rok 2008
podczas Sylwestra przed Pałacem Kultury. Fiat
przekazał „pięćsetkę” w unikatowej wersji Opening
Edition Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – na
licytacji osiągnęła kwotę 70.100 zł, przeznaczoną na
leczenie dzieci z chorobami laryngologicznymi. Nie
zamierzamy schodzić z pierwszych stron gazet, słychać
o nas w radiu, widać w telewizji i w Internecie.
„Pięćsetka” już 50 lat temu stała się przebojem, 
a jej dzisiejsza wersja już dziś staje się legendą.”

MAREK KISZ, DYREKTOR MARKETINGU FIAT AUTO POLAND



i sen ty men tem. Do ro Êli wsia da jà do sa mo cho du,
przy mie rza jà si´ do kie row ni cy, dzie ci na Êla du jà oj -
ców, ka˝ dy chce po czuç kom fort wn´ trza te go,
w koƒ cu nie wiel kie go, sa mo cho du. Z re la cji per so -
ne lu wi daç, ˝e „pi´ç set ka” przyj mu je si´ bar do do -
brze po mi mo ce ny (34 tys. stan dard). Wer sja Pop,
któ rà ju˝ mo˝ na za ma wiaç, kosz tu je 39 ty si´ cy.
Pre zes Via mo tu, Ra fał Po dol ski, wi dzi Dni Otwar te
w szer szym kon tek Êcie two rze nia wspól ne go wi ze -
run ku Fia ta. Za cz´ to od Gran de Pun to, po tem Bra vo
te raz „pi´ç set ka”. Kie dy przed Drzwiami Otwartymi,
Fiat zro bił kam pa ni´ w „one cie” i lu dzie zo ba czy li te
no we au ta, no wa ja koÊç rzu ci ła si´ w oczy. 
„W sto sun ku do kon ku ren cji eu ro pej skiej – mó wi
Po dol ski – Fiat za pre zen to wał spój ny wi ze ru nek ja ko
ostat ni, ale wy da je mi si´, ˝e ro bi to le piej, ni˝ in ni.
Od 1993 ro ku od kàd sprze da je my Fia ta nie by ło ta -
kiej sy tu acji jak te raz. To jest naj lep szy okres w cià gu
tych lat. Wi daç, ˝e przy szli lu dzie, któ rzy wie dzà jak
si´ ro bi biz nes, jak si´ two rzy wi ze ru nek mar ki.” 
Sa lon Via mo tu prze szedł „fa ce li fting”, któ ry ma
upo dab niaç do sie bie miej sca sprze da ̋ y Fia ta. 
No wy wi ze ru nek mar ki bu dzi za in te re so wa nie,
które mo ̋ e byç za po wie dzià suk ce su. Zda niem
pre ze sa Via mo tu, w Pol sce „pi´ç set ka” b´ dzie au -
tem pod sta wo wym dla lu dzi, któ rzy kie ru jà si´
sen ty men tem i pró bu jà szu kaç cze goÊ ory gi nal ne -
go na ryn ku. Po nie wa˝ wi´k szoÊç pol skich klien -
tów by ła naj moc niej zwià za na z Fia tem, b´ dà wy -
bie ra li „pi´ç set k´”. Mniej b´ dzie ta kich, któ rzy –
jak na Za cho dzie – ku pu jà ta ki sa mo chód ja ko
dru gi, trze ci, czy czwar ty w ro dzi nie – jesz cze nie
ten stan dard ˝y cia. „Na pew no „pi´ç set ka” b´ dzie 

Nowy model
będzie
ambasadorem
marki, bowiem
już wzbudza
sympatię
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któ ry ja ko pierw szy 5-drzwio wy mo del z seg men tu
A, cie szył si´ za in te re so wa niem sze ro kie go gro -
na ró˝ no rod nych od bior ców, Fiat 500 wy cho dzi na -
prze ciw ocze ki wa niom ko biet oraz lu dzi mło dych,
któ rzy chcà si´ wy ró˝ niaç w tłu mie”. 
Praw dà jest stwier dze nie, ˝e we Wło szech sa mo -
chód ten wzbu dza nie wàt pli wie wi´k sze emo cje
ni˝ w Pol sce. „My Êl´, ˝e Wło si czu jà do te go mo -
de lu ta ki sam sen ty ment, jak Po la cy do kul to we go
Fia ta 126” – mó wi Grze gorz Ko wal ski, któ ry so -
bot ni po ra nek po sta no wił sp´ dziç w Cen trum
Sprze da ̋ y FAP. „We mnie ten sa mo chód wzbu dza
wie le po zy tyw nych emo cji, ko ja rzy mi si´ z mo im
pierw szym, „uko cha nym” Fia tem 126, dla te go te˝
roz wa ̋ am je go za kup”. 

KRA KÓW: NO WY WI ZE RU NEK RO DZI NY
„Nie ma klien ta, któ re mu by ten sa mo chód si´ nie
po do bał. Nie mó wià, ˝e jest dro gi, ra czej sà zgod ni,
˝e ce na od po wia da wy so kie mu stan dar do wi wy po -
sa ̋ e nia” – mó wi Syl wia Gó ra lik w trze cim dniu ob -
ser wa cji od wie dza jà cych, pod czas Drzwi Otwar tych
w kra kow skim sa lo nie Via mo tu przy uli cy Za ko -
piaƒ skiej. W cià gu trzech dni ze bra ła tro ch´ za mó -
wieƒ, mi mo, ˝e na ich re ali za cj´ trze ba cze kaç na -
wet do trzech mie si´ cy. ˚ół ta „pi´ç set ka” przy cià ga
uwa g´. Star sze mał ̋ eƒ stwo zło ̋ y ło wła Ênie za mó -
wie nie na jej pod sta wo wà wer sj´. Jeê dzi li do tej po -
ry ma lu chem, i przez sen ty ment zde cy do wa li, ˝e
war to po cze kaç na wet pół ro ku na „pi´ç set k´”. Du -
˝o klien tów do ko nu je wy bo ru kie ru jàc si´ tra dy cjà



zda niem ta kie wła Ênie mo de le, (gdy by jesz cze by ły
wy po sa ̋ o ne w kli ma ty za cj´!), mia ły by naj wi´k sze
po wo dze nie na ryn ku. Szkoda, ˝e nikt nie po tra fił
po wie dzieç, kie dy i czy w ogó le ta kie mo de le b´ dà
do st´p ne. Do mi no wa ła opi nia, ˝e pre zen to wa ne
mo de le sà zbyt dro gie, a kre dyt „500 za 500” ma ło
atrak cyj ny. 
„In te re so wa łem si´ tym mo de lem Fia ta od mo -
men tu, kie dy „pi´ç set ka” otrzy ma ła ty tuł Sa mo -
cho du Ro ku 2008 – mó wi An to ni Łu kom ski. 
Za mie rzam ku piç go cór ce ja ko pre zent. Po dzie -
lam opi ni´, ˝e wspa nia le na wià zu je do tra dy cji Fia -
ta, jest maj stersz ty kiem sty li stycz nym. Szko da tyl -
ko, ˝e je go wej Êcie na pol ski ry nek na stà pi ło tak
póê no po pre mie rze.” 

am ba sa do rem mar ki, bo wiem ju˝ wzbu dza sym pa -
ti´. Spo Êród aut kul to wych, ofe ro wa nych przez
ró˝ ne mar ki, jest to au to naj taƒ sze”. 
Zmie nia si´ ry nek i na byw cy. Za do wo le nie klien tów
nie po kry wa si´ z do tych cza so wym, obie go wym wi -
ze run kiem mar ki. „No wej ge ne ra cji po trzeb ny jest
no wy wi ze ru nek mar ki. I wła Ênie te go roz po zna wal -
ne go wi ze run ku od no wio nej ro dzi ny mo de li Fia ta,
bra ko wa ło naj bar dziej”.

WRO CŁAW: JEST JAK CU KIE RE CZEK 
Ob li czo no, ˝e przez trzy dni sa lon ADF Au to we
Wro cła wiu od wie dzi ło 680 po ten cjal nych klien tów.
Wi´k szoÊç sta no wi li m´˝ czyê ni w prze dzia le wie -
ku 30-50 lat, ale nie bra ko wa ło lu dzi star szych
i bar dzo mło dych. Cho cia˝ au ra nie za ch´ ca ła, 83
go Êci od by ło jaz dy te sto we jed nym z dwóch pod sta -
wio nych sa mo cho dów: ˝ół tà spor to wà pi´ç set kà
z sil ni kiem 1,4 li tra o mo cy 100 KM i czer wo nà
laun ge z sil ni kiem 1,3 Mul ti je t.
Mał ̋ eƒ stwo Mag da le na i Mar cin Wiel gos by li za -
chwy ce ni wy po sa ̋ e niem i mo˝ li wo Êcia mi trak cyj -
ny mi te go ma łe go sa mo cho du. „Wspa nia le przy -
spie sza, do brze trzy ma si´ dro gi, jest ła twy w ma -
new ro wa niu” – mó wi li po za koƒ cze niu jaz dy. Pa ni
Mag da le na do da ła: „Za sko czo na je stem te˝ do bry -
mi ma te ria ła mi, wspa nia ły mi de ta la mi wy koƒ cze -
nia i pi´k nà sty li sty kà. Ten sa mo chód jest słod ki
jak cu kie re czek lub dam ska to reb ka od naj lep sze -
go kre ato ra mo dy”.
Da mian No wac ki, któ re mu sa mo chód rów nie˝
przy padł do gu stu, ubo le wał, ˝e na pre zen ta cji nie
by ło naj taƒ szych mo de li 500 Ne ked i Pop. Je go
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„Pi´çsetka”
na weekend

Magnesem przyciągającym
potencjalnych klientów

podczas Drzwi Otwartych był
dotychczas konkurs z możliwością
wygrania samochodu. Tym razem
odstąpiono od tego pomysłu
i zwiedzających było mniej, 
ale byli to klienci bardziej
zdeklarowani. Cieszymy się, 

że nawiązaliśmy liczne nowe kontakty, które mogą
zaowocować w niedalekiej przyszłości.
Aby uatrakcyjnić prezentację, we własnym zakresie
zorganizowaliśmy konkurs „Pięćsetka na weekend”.
Samochody do jazd wylosowali: Piotr Kowalczyk
z Wrocławia, Tomasz Zgajewski ze Strzelina
i Janusz Góra z Oleśnicy Bystra. 

BOGDAN ˚AK, PREZES ADF AUTO WROCŁAW

Popatrz ojciec,
dziecku chyba
nie odmówisz!
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Na poczàtku marca rozpoczàł si´
78. Mi´dzynarodowy Salon
Samochodowy w Genewie, 
gdzie na powierzchni 82 tys. m2

260 wystawców przedstawiło 
ponad sto nowoÊci. 
WÊród najbardziej oczekiwanych
znalazły si´ tak˝e modele marek Fiata. 

NOWOÂCI
78. salonu w Genewie



Oficjalna premiera Nowej Lancii Delta
jest zaplanowana na czerwiec br.
Oczywiście, zainteresowanie modelem
jest bardzo duże. O to nie musimy się martwić. Nazwa
jest rozpoznawalna wśród klientów. W przeszłości
Delta była popularnym, niezawodnym autem i cieszyła
się dobrą opinią wśród użytkowników. Ukoronowaniem
było wyróżnienie poprzedniczki tytułem Samochodu
Roku (Car of the Year) w 1980 roku. Delta miała też
przecież wiele sukcesów w rajdowych mistrzostwach
świata (wszyscy pamiętamy Lancię Deltę Integrale) 
– które właściwie zdominowała na przełomie lat ‘80
i ‘90. Nowa Lancia Delta nawiązuje do tych sukcesów.
Poprzednia generacja uzyskała status auta kultowego.
To duże wyzwanie, ale możemy być pewni, że nowy
model będzie kontynuatorem tej tradycji. O sprzedaż
nie musimy się martwić, już w chwili obecnej
autoryzowane salony sprzedaży Lancii odwiedzają
klienci zainteresowani zakupem Nowej Delty.
Na razie przygotowujemy się do wielkiej premiery, która
nastąpi podczas Targów Motoryzacyjnych w Genewie,
już na początku marca. W Polsce, jak już wcześniej
powiedziałem, oficjalna prezentacja i rozpoczęcie
sprzedaży nastąpi w połowie roku. Chcemy, żeby
wprowadzenie nowego modelu było prawdziwym
przełomem i impulsem do dalszego rozwoju marki.
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D
la ma rek Fia ta Sa lon Sa mo cho do wy
w Ge ne wie był do sko na łà oka zjà do
za pre zen to wa nia swo ich mo de li pod -
czas pra pre mie ry. Były wÊród nich:
Lan cia Del ta, prze no szà ca w przy -
szłoÊç dzie dzic two praw dzi we go mi -
tu; Al fa 8C Spi der, dwu oso bo wy sa -
mo chód ma rzeƒ, b´ dà cy wy ra zem
mo cy, pi´k ne go sty lu i wy ra fi no wa -

nej tech ni ki na p´ do wej; Fio ri no, in te li gent ny i funk -
cjo nal ny sa mo chód do prze wo zu osób. W Ge ne wie
za de biu tował tak ̋ e Fiat 500 Abarth ma ły i moc ny
sa mo chód, stwo rzo ny do podejmowania wy zwaƒ.
Wszyst kie te mo de le wyra˝ajà wi tal no Êç ma rek, oraz
ten den cje do od Êwie ̋ e nia ga my fir my Fiat, któ ra
prze szła w ostat nim cza sie du ̋ à me ta mor fo z´, i któ -
rà ce chu je sil ny p´d do kre atyw no Êci, cha rak te ry zu -
jà cy wszyst kie jej naj now sze pro duk ty i pro jek ty.
Skàd inàd wy ni ki po twier dza jà, ˝e ta dro ga jest
słusz na. W stycz niu Fiat Gro up Au to mo bi les utrzy -
ma ła bo wiem w Eu ro pie udział w ryn ku na po zio -
mie 8,9% ta ki jak rok te mu, co umo˝ li wi ło jej
umoc nie nie si´ na pià tej po zy cji wÊród naj wi´k -
szych pro du cen tów eu ro pej skich. Wszyst ko to na -
stà pi ło po mi mo spad ku sprze da ̋ y od no to wa ne go
przez Alf´ Romeo, spo wo do wa ne go po sto jem pro -
duk cyj nym, któ ry wià zał si´ z re struk tu ry za cjà Za -
kła du w Po mi glia no d’Ar co.

DE BIUT NO WEJ LAN CII DEL TA 
Na 78. Mi´ dzy na ro do wym Sa lo nie Sa mo cho do -
wym w Ge ne wie, Lan cia za pre zen towała swój naj -
now szy mo del – Del t´. 
No wa Del ta, na wià zu jà ca na zwà do le gen dar ne go
mo de lu z koƒ ca lat 70., od wo łu je si´ do jed ne go
z naj wspa nial szych okre sów w hi sto rii Lan cii. No -
wy  sa mo chód jest jed no cze Ênie sym bo lem wej Êcia
mar ki w dru gie stu le cie ist nie nia. Jest au tem o prze -
pi´k nej li nii, któ ra jest za ra zem wier na in no wa cyj -
ne mu du cho wi mar ki.
No wa Del ta, za pro jek to wa na w Cen tro Sti le Lan cia,
przy wo łu je tra dy cj´ „wiel kich” mo de li Lan cia – od
Apri lii po Ap pi´, od Fu lvii po Be t´, od Pri smy po -
przez De dr´, a˝ do Ly bry – i po dob nie jak po przed -
nicz ka, znaj dzie si´ na szczy cie seg men tu Pre mium
aut kla sy Êred niej. 
No wa Lan cia Del ta ofe ru je wy po sa ̋ e nie o wy so kim
stop niu za awan so wa nia tech no lo gicz ne go, opra co -
wa ne we współ pra cy z naj lep szy mi part ne ra mi
w po szcze gól nych sek to rach. Do wo dzi te go choç by
sys tem au dio Hi -Fi fir mo wa ny przez Bo se, z od twa -
rza czem CD/MP3 i ste ro wa niem w kie row ni cy;
sys tem „Blue&Me®”, któ ry po wstał we współ pra cy
z Mi cro soft – rów nie˝ w wer sji NAV; oraz, naj now -
szy sys tem na wi ga cji sa te li tar nej opra co wa ny wspól -
nie z Ma gne ti Ma rel li. 

Nowa Delta
godzi tradycyjną
elegancję Lancii
z rozwiązaniami
konstrukcyjnymi,
które łączą
sportowe osiągi
z komfortem
podróży typowym
dla limuzyny

Tak ̋ e sil ni ki i roz wià za nia me cha nicz ne no wej Lan -
cii Del ty sà po twier dze niem tem pe ra men tu i ele gan -
cji mo de lu. Sà to jed nost ki na p´ do we wy po sa ̋ o ne
w tur bo spr´ ̋ ar ki – za rów no wer sje ben zy no we, jak
i die sel, o mo cy od 120 KM a˝ do 200 KM.
Wszyst kie skrzy nie bie gów – r´cz ne, pół au to ma -
tycz ne i au to ma tycz ne – ma jà po szeÊç prze ło ̋ eƒ.
Osià gi sil ni ków uzu peł nia me cha ni ka o opty mal -
nych usta wie niach, za pew nia jà ca jed no cze Ênie

Powrót
do tradycji

MÓWI WOJCIECH NOWAK, PRODUKT MANAGER LANCIA
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wy no si 180 Nm przy 2.500 ob ro tów). Ten nie zwy kle
bły sko tli wy i pro gre syw ny sil nik (po dob nie jak
wszyst kie po zo sta łe jed nost ki ga my zgod ny z przy -
sz ły mi nor ma mi Eu ro 5), wy po sa ̋ o ny jest w nie -
zwy kle in te re su jà cà no woÊç tech nicz nà: „TTC”
(Torque Transfer Control). Cho dzi o urzà dze nie,
któ re po pra wia prze nie sie nie mo men tu sil ni ka
na ko ła i gwa ran tu je do sko na łe za cho wa nie sa mo -
cho du na za kr´ cie, zwi´k sza jà ce bez pie czeƒ stwo
i gwarantujàce bar dziej spor to wà jaz d´.
Z tra dy cjà har mo ni zu je rów nie˝ styl, któ ry nie jest
ce lem samym w so bie. Je go prze zna cze niem jest
po p ra wa osià gów sa mo cho du. Na przy kład przed -
ni e wlo ty na zde rza ku ma jà sil ny rys spor to wy, lecz
peł nià rów nie˝ rze czy wi stà funk cj´ chło dze nia
dwóch in ter co ole rów znaj du jà cych si´ po bo kach.
Dwie ru ry wy de cho we od po wia da jà iden tycz nym
wyj Êciom jed ne go tłu mi ka, któ ry umiesz czo no po -
przecz nie i ozna czo no lo go Skor pio na, tak jak
w au tach z lat 60.
Bocz ne li stwy pro go we słu ̋ à tak ̋ e do po pra wy
współ czyn ni ka Cx. I wresz cie ma ska sil ni ka, któ ra
z bo ku wy glà da na „prze su ni´ tà do przo du”, gdy˝
ro bi miej sce na tur bo spr´ ̋ ar k´, ale pod wzgl´ dem
es te tycz nym na da je mo de lo wi nie po rów ny wal ny
cha rak ter. Przód, jak przy sta ło na praw dzi wà GT,
z trze ma wy raê ny mi wlo ta mi po wie trza i lo go nie -
wpi sa nym w okràg, lecz umiesz czo nym na ˝e bro wa -
nej po wierzch ni. Do st´p ne w wer sjach 16” lub 17”,
ob r´ cze kół mo gà mieç ró˝ ne for my, na przy kład
szpry cho we lub z otwo ra mi na kra w´ dziach. 
W Êrod ku, kok pit 500 Abarth cha rak te ry zu je si´
wskaê ni ka mi, ba zu jà cy mi na ze sta wie za sto so wa nym

kom fort i pew noÊç pro wa dze nia dzi´ ki za sto so wa -
niu sys te mu ESC (Elec tro nic Sta bi li ty Con trol),
czy li za awan so wa nej kon tro li sta bil no Êci to ru jaz dy.
War te pod kre Êle nia jest tak ̋ e za sto so wa nie roz wià -
zaƒ tech nicz nych uni kal nych w tym seg men cie, jak
np. za wie sze nie SDC (elek tro nicz na kon tro la pra -
cy) gwa ran tu jà ce mak sy mal nà przy jem noÊç jaz dy.
Sil ni ki die sla no wej Lan cii Del ty zo sta ły za pro jek to -
wa ne z my Êlà o do sto so wa niu do prze wi dzia nej do -
pie ro w przy szło Êci nor my emi sji spa lin Eu ro 5. To
jesz cze jed na ce cha wy ró˝ nia jà ca mo del jeÊli
porów naç go z konkurencjà.

DY NA MICZ NY FIAT 500 ABARTH
Wie lu pa sjo na tów sa mo cho dów ucie szy ła wia do -
moÊç o od ro dze niu mar ki i fir my Abarth. Poprzez
Gran de Pun to: Abarth S2000 i Abarth z ze sta wem

„es se es se” (Su per Sport). Po twier dze -
niem, i˝ Fiat Gro up Au to mo bi les
pod cho dzi po wa˝ nie do po wro tu

spor to wych ze sta wów spod
zna ku le gen dar ne go Skor pio -
na jest de biut Fia ta 500
Abarth. Mó wiàc krót ko:
praw dzi wa grat ka, po my Êla na
w du chu tra dy cji „ma łych, ale

nie grzecz nych” aut, któ re w la -
tach 60. zbu do wa ły hi sto ri´ mar ki.

Wy star czy kil ka da nych, aby to wy ja Êniç. Sil -
nik 1.4 16v Tur bo, za si la ny ben zy nà, któ ry roz -

wi ja 135 KM (99 KW) przy 5.500 obr./min i mak -
sy mal ny mo ment ob ro to wy 206 Nm przy 3.000 ob -
ro tów w try bie „Sport” (w try bie „Nor mal”, mo ment
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Fiat 500 Abarth
wyposażono
w benzynowy
silnik 1,4 16v
Turbo, który
rozwija 135 KM
(99 KW) przy
5.500 obr./min
i maks. moment
obrotowy
206 Nm przy
3.000 obrotów
w trybie „Sport”
(w trybie
„Normal”,
moment wynosi
180 Nm przy
2.500 obrotów)
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w mo de lu Fia ta, któ ry wzbo ga co no o ma no metr
ana lo gowy do po mia ru ci Ênie nia w tur bo spr´ ̋ ar ce.
Co wi´ cej, w Êrod ku te go ostat nie go, znaj du je si´
wskaê nik sy gna li zu jà cy opty mal nà zmia n´ bie gu
za po mo cà włà cza jà cej si´ dio dy. Głów ny wskaê nik
ma spor to wà gra fi k´. Kie row ni ca jest trój ra mien na,
z uchwy tem do sto so wa nym do kształ tu kciu ków
i jest „pro sta” u pod sta wy, aby za gwa ran to waç wi´k -
szà prze strzeƒ i lep szà mo˝ li woÊç re gu la cji. Wy raê -
nie wy Êci go wy jest rów nie˝ ze staw pe da łów z alu mi -
nium z gu mo wy mi na kład ka mi oraz gał ka dêwi gni
zmia ny bie gów (po kry ta skó rà z bar dziej er go no -
micz nym uchwy tem do spor to wej jaz dy). Ten sam
cha rak ter od naj du je my w fo te lach z za głów kiem zin -
te gro wa nym z opar ciem oraz in nych ele men tach po -
kry tych ró˝ ny mi ma te ria ła mi. 
Ty le o sa mo cho dzie do co dzien nej jaz dy, ale je Êli
ktoÊ ma na praw d´ dy na micz ny cha rak ter i nie umie
oprzeç si´ wy zwa niom, pro po no wa ne jest wy po sa -
˝e nie spor to we – 500 Abarth SS As set to Cor sa –
prze zna czo ne do wy Êci gów na to rze. 

FIO RI NO DO PRZE WO ZU OSÓB 
„FREE SPA CE” FIA TA PRO FES SIO NAL
Wy obraê cie so bie MPV, ale po sia da jà cy kom pak to -
woÊç oraz zwin noÊç, któ re za pew nia jà mu du ̋ à
swo bo d´ ru chu. Do daj cie wn´ trza o ob szer nych
roz mia rach i ela stycz ne w u˝yt ko wa niu. Da lej sym -
pa tycz ny i non kon for mi stycz ny styl, z nie za wod ny -
mi i przy ja zny mi dla Êro do wi ska sil ni ka mi. Na pod -
sta wie ta kie go opi su stwo rzy cie Fio ri no w wer sji
do prze wo zu osób, któ re go Êwia to wa pre mie ra od -
była si´ w Ge ne wie. Fiat Fio ri no to sa mo chód, któ -
ry mo gli by Êmy okre Êliç ja ko „free spa ce”, prze zna -
czo ny dla klien tów za in te re so wa nych pro duk tem
in te li gent nym, funk cjo nal nym, wie lo funk cyj nym. 

na praw d´ wy ko rzy staç ze wzgl´ du na po jem -
noÊç i ela stycz noÊç. Z fo te la mi w nor mal nej
po zy cji, na przy kład ba ga˝ nik ma 330 li trów
a˝ do wy so ko Êci tyl nej pół ki i 650 li trów
do da chu. Je Êli na to miast wyj mie my fo te le pa -
sa ̋ e ra z przo du i sie dze nia tyl ne, uzy sku je si´

ba ga˝ nik o po jem no Êci 2.800 li trów, któ ry mo -
˝e po mie Êciç przed mio ty o dłu go Êci 2,5 m

(praw dzi wy re kord, je Êli weê mie my pod uwa -
g´, ˝e sa mo chód ma dłu goÊç 3,9 m).

Ela stycz noÊç Fio ri no do prze wo zu osób uzu peł nia jà
tyl ne fo te le, któ re mo˝ na zło ̋ yç tak jak zamyka si´
ksià˝ k´ lub wy jàç oraz fo tel pa sa ̋ e ra, ofe ro wa ny
rów nie˝ w wer sji „skła da nej”, któ ry za my ka si´
na płasz czyê nie ba ga˝ ni ka.
No wy Fio ri no jest wy po sa ̋ o ny w dwa sil ni ki ben zy -
no we (bły sko tli wy 1.3 Mul ti jet o mo cy 75 KM i nie -
za wod ny 1.4 o mo cy 73 KM). Sil ni ki, do któ rych
na le ̋ y do daç naj mniej szy i naj bar dziej za awan so -
wa ny wÊród Die sli z wtry skiem bez po Êred nim 
„Com mon Ra il” dru giej ge ne ra cji: 1.3 16v Mul ti jet,
pro du ko wa ny przez Fiat Po wer tra in Tech no lo gies,
któ ry roz wi ja moc mak sy mal nà 75 KM (55 kW
przy 4000 obr./min) i mo ment ob ro to wy 19,4 kgm
(190 Nm przy 1750 obr./min), gwa ran tu jàc do sko -
na łe osià gi i ni skie zu ̋ y cie pa li wa w seg men cie.

Fiat Fiorino
„Free Space” 
to samochód
idealny nie tylko
do przewozu
towarów, 
ale i osób

Sa mo chód so lid ny, nie za wod ny i o wy ra fi no wa nej
oso bo wo Êci. No wy Fio ri no ema nu je ideà so lid no Êci
ju˝ w de si gnie, dzi´ ki przed nie mu zde rza ko wi,
opły wo we mu i peł nià ce mu funk cj´ ochron nà oraz
osło nom prze ciw u de rze nio wym, któ re umo˝ li wia jà
ma new ro wa nie z mak sy mal nà lek ko Êcià rów nie˝
w miej scach wà skich i trud no do st´p nych. Sa mo -
chód po sia da jed nak dy na micz nà li ni´, pod kre Êlo nà
przez prze tło cze nia na błot ni kach oraz ory gi nal nà
for m´ bocz nych szyb. Ab so lut nie cha rak te ry stycz ne
sà wresz cie tyl ne drzwi, gdzie opra wa lo go oraz
sty li stycz na gra szyb przy po mi na „ka s´ pan cer nà”.
No wy Fio ri no jest pi´k ny i sym pa tycz ny na ze w -
nàtrz, a wy jàt ko wy w Êrod ku. To za słu ga ory gi nal nej
kon cep cji, któ ra łà czy ró˝ ne kon fi gu ra cje fo te li z ra -
cjo nal no Êcià i re gu lar no Êcià do st´p nej prze strze ni.
W ten spo sób uzy ska no prze strzeƒ, któ rà mo˝ na 
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SE RIA LI MI TO WA NA
AL FA 8C, SPI DER MA RZE¡ 
Na ry nek tra fi tyl ko 500 eg zem pla rzy, ale ka˝ dy
z tych sa mo cho dów przej mie pa łecz k´ po kil ku naj -
pi´k niej szych spi de rach w hi sto rii mo to ry za cji:
od Giu liet ty po Du et to, czy li tych naj słyn niej szych. 
Dwu oso bo we au to ma ra m´ pod wo zia ze sta li, za -
pew nia jà cà mak sy mal nà sztyw noÊç skr´t nà i lek kie
nad wo zie z włók na w´ glo we go. No wy sil nik 8. cy -
lin dro wy w ukła dzie V pod kà tem 90° o po jem no Ê ci
4691 cm3, roz wi ja moc 450 KM i mo ment ob ro to -
wy 480 Nm. Do sil ni ka do bra no zro bo ty zo wa nà
skrzy ni´ bie gów z 6 prze ło ̋ e nia mi z kom pu te ro -
wym wy bie ra niem bie gów i sa mo blo ku jà cym me -
cha ni zmem ró˝ ni co wym. Me cha ni ka jest ty pu
Trans axle z le gen dar nych sa mo cho dów For mu ły
z lat 50., z sil ni kiem z przo du i skrzy nià z ty łu,
w blo ku z me cha ni zmem ró˝ ni co wym i z si łow ni -
kiem hy drau licz nym. Model ma ogu mie nie z ob r´ -
cza mi kół 20” i opo na mi 245/35 z przo du i 285/35
z ty łu oraz ha mul ce w´ glo wo -ce ra micz ne Brem bo
380 mm z przo du i 360 mm na tyl nych ko łach.
Linia karoserii jest dynamiczna dzi´ki poziomemu
zagł´bieniu „wyrzeêbionemu” przy przednim nad -
kolu w stron´ boku. OsobowoÊç podkreÊlajà tylne
muskularne błotniki. Przednie reflektory w kształcie
kropli, wbudowane sà w przednie błotniki a tylne
Êwiatła sà diodowe. Uwag´ przyciàga oryginalna
interpretacja klasycznych „wàsów” i tarczy z przodu,
która przypomina historyczne dziedzictwo marki.
Otwie ra ny dach jest wy ko na ny z tka ni ny zło ̋ o nej
z dwóch na ło ̋ o nych na sie bie ma te ria łów: jed ne go
ze wn´trz ne go, wie lo war stwo we go i dru gie go, we w -
n´trz ne go wy głu sza jàcego ka bi n´.
Na ko niec dwie cie ka wost ki. Al fa 8C Spi der po sia da
ujemny ny współ czyn nik siły noÊnej (Cz). Wła Êci -
woÊç ta wy ko rzy sty wa na jest w sa mo cho dach wy -
Êci go wych, po nie wa˝ wpły wa na zwi´k sze nie sta bil -
no Êci przy du ̋ ych pr´d ko Êciach. Dru ga: fo te le
z włók na w´ glo we go, któ re sà ana to micz ne i re gu -
lo wa ne od po wied nio do cech fi zycz nych kie row cy.
To roz wià za nie by ło do tàd za re zer wo wa ne dla za -

wo do wych kie row ców.
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Samochody
z „zielonej” strefy

CONCEPT CAR W GENEWIE

Badania nad
ekologicznymi
modelami
stanowią jeden
z głównych
kierunków
rozwoju

W tym roku na wystawie w Genewie Fiat postanowił
przedstawić szerokiej publiczności także niektóre
efekty swojej działalności w dziedzinie środowiska
oraz zrównoważonej mobilności. 
Wszystkie samochody pokazywane w „zielonej” 
strefie stanowiska Fiata cechuje wartość emisji 
CO2 poniżej 120 g/km. 
Np. najnowszy Concept car 500 Aria (kolejna
światowa premiera), który kontynuuje badania
nad nowymi granicami „ekologicznymi” w sektorze
automotive. Stosuje bowiem urządzenia, które
umożliwiają znaczącą redukcję zużycia paliwa oraz
emisji. Dzięki nim rejestruje rekordową wartość CO2
na poziomie 98 g/km. Oprócz tego samochodu
pokazano prototyp Panda Aria,
„samochód demonstracyjny”, 
który przedstawia najbardziej
zaawansowaną granicę, jaką
można pokonać pod względem
emisji i zużycia paliwa.
Ciekawość wzbudzały
też samochody
z seryjnej produkcji, które rejestrują emisję CO2
poniżej 120 g/km. Jeden to Fiat 500 Sport,
wyposażony w benzynowy silnik 1,2 l, połączony ze
zrobotyzowaną skrzynią biegów Dualogic oraz Panda
Panda Climbing, reprezentująca szeroką
i rozbudowaną gamę samochodów Natural Power,
wyposażonych w silniki z podwójnym zasilaniem
metan/benzyna. Inne to modele Grande Punto i Bravo,
wyposażone w silniki Multijet o pojemności 
1,3 i 1,6 litra.





TEKST

Giancarlo Riolfo Na rynek wchodzi Fiat Bravo 1.6 Multijet, wyposa˝ony
w turbodiesel nowej generacji, który zarówno
w wersji 105 jak i 120-konnej gwarantuje doskonałe
osiàgi, niskie zu˝ycie paliwa oraz poziomy emisji spalin
poni˝ej limitów normy Euro 5. 

idealnySilnik
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F
iat Bra vo, chcàc ugrun to waç swà po -
zy cj´ w seg men cie po jaz dów Êred nich,
wyciàga ko lej ne go asa z r´ ka wa. Mo -
del, za pre zen to wa ny rok te mu w Rzy -
mie w wer sjach wy po sa ̋ o nych w sil ni -
ki ben zy no we oraz Mul ti jet 1.9 o mo -
cy 120 i 150 ko ni, la tem wzbo ga cił
swà ga m´ o jed nost k´ 1.4 Tjet (ben zy -
no wà z tur bo do ła do wa niem), te raz zaÊ

de biu tu je z tur bo die slem 1.6 Mul ti jet. War to
przy tym pod kre Êliç, ˝e ów naj młod szy na p´d, do s -
t´p ny w wer sji 105 lub 120-kon nej, jest po łà cze niem
naj bar dziej awan gar do wych tech no lo gii, dzi´ ki 

któ rym zy sku je mia no praw dzi we go mi strza pod
wzgl´ dem osià gów, po zio mu zu ̋ y cia i ochro ny Êro -
do wi ska (bez tru du mie Êci si´ w li mi tach na rzu ca -
nych przez przy szłà nor m´ Eu ro 5). Fiat od dwu -
dzie stu lat ucho dzi za li de ra w dzie dzi nie roz wo ju
jed no stek wy so ko pr´˝ nych. Po wpro wa dze niu w ro -
ku 1986 wtry sku bez po Êred nie go, a 11 lat póê niej
sys te mu Com mon Ra il, za adap to wa ne go wkrót ce
przez wszyst kich pro du cen tów sa mo cho do wych,
w 2003 ro ku za pre zen to wał coÊ, co do dziÊ nie 
ma so bie rów nych na po lu sil ni ków die sla: układ 



Nowy
turbodiesel 1.6
Multijet 16v jest
produkowany
w Pratola Serra

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

pojemność moc maks. moment obr. maks. prędkość przyspiesz. 0-100 zużycie paliwa* 

Bravo 1.6 Multijet 105 KM 1598 cm3 105 KM 290 Nm 187 11,3 s 4,9 l/100 km

Bravo 1.9 16v Multijet 1598 cm3 120 KM 300 Nm 195 10,5 s 4,9 l/100 km

* zużycie w cyklu mieszanym

za si la nia wtry skiem wie lo punk to wym. Dzi´ ki te mu
in no wa cyj ne mu roz wià za niu ma ła jed nost ka 1.3 16v
Mul ti jet i wi´k sza 1.9 Mul ti jet, w wer sjach z oÊmio -
ma i szes na sto ma za wo ra mi, sà od dłu˝ sze go ju˝
cza su punk ta mi od nie sie nia dla sil ni ków wy so ko -
pr´˝ nych. No wy Mul ti jet 1.6, pro du ko wa ny w za kła -
dzie Fiat Po wer tra in Tech no lo gies w Pra to la Ser ra,
teo re tycz nie sy tu uje si´ po mi´ dzy wy mie nio ny mi
wcze Êniej jed nost ka mi. W rze czy wi sto Êci jed nak,
w wer sji z szes na sto ma za wo ra mi prze wy˝ sza osià -
ga mi swe go 8-za wo ro we go ku zy na 1.9, któ ry po mi -
mo iden tycz nej mo cy (120 ko ni) ust´ pu je mu za -
rów no mo men tem ob ro to wym (gor szym o 25%), jak
i zu ̋ y ciem pa li wa (wy˝ szym o 8%). 
Fiat zde cy do wał si´ za tem na znacz ne ogra ni cze nie
po zio mów zu ̋ y cia i emi sji spa lin w swo ich ze spo -
łach na p´ do wych bez uszczerb ku dla osià gów jak
i przy jem no Êci jaz dy. Me to da, ja kà ob rał w dà ̋ e niu
do osià gni´ cia tych po zor nie prze ciw staw nych ce -
lów, po le ga na pro jek to wa niu sil ni ków o mniej szej
po jem no Êci, ale z do ła do wa niem, a tak ̋ e za sto so -
wa niem in no wa cyj nych tech no lo gii. Dzi´ ki te mu
ma my pierw sze efek ty: naj now szà wer sj´ ukła du za -
si la nia Mul ti jet z no wy mi wtry ski wa cza mi, dzia ła jà -
cy mi w wa run kach bar dzo wy so kie go ci Ênie nia
(1600 ba rów), tur bo spr´ ̋ ar k´ z tur bi nà o zmien nej
geo me trii w sil ni ku 120-kon nym, i wresz cie no wa -
tor ski sys tem kon tro li emi sji zwa ny „clo ne co upled

DPF”, któ ry in te gru je ka ta li za tor z fil trem
czà stek sta łych (ofe ro wa nym w ra mach

wy po sa ̋ e nia se ryj ne go). 
No wa jed nost ka 1.6 jest dziÊ naj bar -
dziej za awan so wa nym tech no lo -
gicz nie na p´ dem wy so ko pr´˝ nym
do st´p nym na ryn ku, a pró by dro -
go we po twier dza jà słusz noÊç kie -
run ku ob ra ne go przez pro jek tan -

tów. Za sia da jà cych za kie row ni cà
Bra vo czte ro cy lin dro wa jed nost ka

za ska ku je nie ty le swo jà mo cà, co
mo men tem ob ro to wym, si´ ga jà -

cym 290 Nm w wer sji 105-kon nej i 300 Nm
w 120-kon nej, lep szym o 45 Nm w sto sun ku do sil -
ni ka 1.9 o mo cy 120 KM. To war to Êci re kor do we,
ale bar dziej ni˝ one zdu mie wa wy kres mo men tu ob -
ro to we go: 90 pro cent mak sy mal ne go mo men tu ob -
ro to we go mo˝ na uzy skaç ju˝ na po zio mie 1400 ob -
ro tów, a 100 pro cent przy 1500. W prak ty ce ozna -

Model skazany na sukces
Reprezentowany przez pojazdy

średnie „segment C”, jest
najważniejszym, najtrudniejszym
i najbardziej dynamicznym
na europejskim rynku. Z tego
względu wyniki handlowe uzyskane
przez Fiata Bravo w pierwszym
roku od premiery napawają
szczególnym optymizmem. Plany
na 2007 rok, zakładające
sprzedaż 70 tysięcy samochodów,
zostały wyraźnie przekroczone,
albowiem ostateczne dane mówią
o 95 tysiącach egzemplarzy Bravo
zakupionych przez nabywców
z całej Europy, również z krajów,

SPRZEDA˚

w których Fiat nie zwykł cieszyć się
dużym powodzeniem. Model
podoba się głównie ludziom
młodym, zauroczonym jego
sportowymi liniami, charakterem,
osiągami i jakością wykończenia.
Dodatkowym atutem jest również
pięć gwiazdek EuroNCAP, które
model otrzymał za bezpieczeństwo
gwarantowane m.in. przez siedem
poduszek powietrznych oraz
montowany seryjnie system
dynamicznej kontroli toru jazdy ESP.
Teraz, dzięki nowym silnikom, 
Fiat zamierza w 2008 roku
sprzedać 120 tysięcy Bravo. 

cza to, ˝e Bra vo ru sza z im pe -
tem na wet przy ni skich ob ro -
tach na szó stym bie gu – a ta
do praw dy nie wia ry god na ela s -
tycz noÊç na p´ du na wet w cy klu
miej skim nie ozna cza wca le
zwi´k szo ne go zu ̋ y cia pa li wa. 
Fiat Bra vo ze 120-kon nym sil -
ni kiem 1.6 Mul ti jet osià ga ma -
k sy mal nà pr´d koÊç 195 km na
go dzi n´ i przy spie sza od ze ra
do 100 km w 10,5 se kun dy.
Zu ̋ y cie pa li wa w cy klu mie -
sza nym wy no si 4,9 li trów na

100 km, a do at mos fe ry emi to wa nych jest za le d -
wie 129 gra mów dwu tlen ku w´ gla na ki lo metr. 
Ma my za tem do czy nie nia z sil ni kiem moc nym,
eko lo gicz nym i eko no micz nym, nie tyl ko ze wzgl´ -
du na ni skie zu ̋ y cie pa li wa, ale i na co dzien ne
kosz ty eks plo ata cji: wy mia na ole ju i prze glà dy
okre so we za le ca ne sà co 35 ty si´ cy ki lo me trów.
Po swym de biu cie w Bra vo jed nost ka tra fi rów nie˝
do in nych mo de li Gru py. A na tym nie ko niec, 
bo Fiat Po wer tra in Tech no lo gies szy ku je ko lej ne
no wo Êci, o któ rych mo to ry za cyj ny Êwiat usły szy
ju˝ wkrót ce. 
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TEKST I FOTO Biuro Prasowe FAP

Po ogromnym sukcesie
zeszłorocznej edycji Fiat

Yamaha Cup wkracza
w 2008 rok z jeszcze

wi´kszym impetem. Trzy
klasy, szeÊçdziesi´ciu
zawodników i jeszcze

wi´cej wyÊcigów od maja
do sierpnia.

FIAT YAMAHA CUP
Druga edycja

P
u char ca ły czas si´ roz wi ja, dla te go dla uczest ni ków te go -
rocz nej edy cji przy go to wa li Êmy jesz cze wi´ cej atrak cji'' –
zdra dza An drzej Pa we lec, or ga ni za tor i pa tron FYC, sze Ê cio -
krot ny mistrz Pol ski w wy Êci gach mo to cy klo wych. I za pra sza
na tor do Po zna nia. W tym ro ku w Fiat Yama ha Cup we zmà
udział nie mal wszy scy za wod ni cy zna ni ki bi com z po przed -
nie go se zo nu. A co z dzie siàt ka mi po zo sta łych mo to cy kli -
stów za in te re so wa nych udzia łem w wy Êci gu? Or ga ni za to rzy
wy szli im na prze ciw, zwi´k sza jàc li mit uczest ni ków z 20

do 25 w obu kla sach. Trud no so bie wy obra ziç, co si´ b´ dzie dzia ło, gdy
ra zem spo tka si´ ju˝ nie 40, ale 50 za pa leƒ ców ostrej ry wa li za cji?! 
Skàd ta kie za in te re so wa nie tà im pre zà? Z pew no Êcià do star tów skła nia jà
bar dzo atrak cyj ne pa kie ty, któ re przy go to wa no dla za wod ni ków. (Np.
pre mie ro wy mo del Yama ha YZF -R6 2008 mo˝ na ku piç ju˝ za 39.900 zł,
a YZF -R1 za 51.900 zł. Za R1 z ze szłe go ro ku trze ba za pła ciç jesz cze
mniej, bo 47.900 zł). W ce ny pa kie tów zo sta ły wli czo ne nie tyl ko przy go -
to wa ne do star tów mo to cy kle za opa trzo ne w wy Êci go we owiew ki, opo ny



Trudno sobie
wyobrazić, co się
będzie działo,
gdy razem
spotka się 
50 zapaleńców
ostrej 
rywalizacji

ich 40. Mam na dzie j´, ˝e po dob nie b´ dzie z roz wo -
jem ka te go rii 125!”. 
Atrak cji nie za brak nie tak ̋ e za ku li sa mi Fiat
Yama ha Cup. W wy Êci go wym mia stecz ku przy go -
to wa nym dla uczest ni ków i sym pa ty ków FYC b´ -
dzie mo˝ na roz po znaç wie le zna nych twa rzy,
w tym spor tow ców -przy ja ciół Fia ta i Yama ha. Ze -
szło rocz ne spo tka nie uczest ni ków z Krzysz to fem
Ho łow czy cem i Ry szar dem Man kie wi czem sta no -
wi za le d wie przed smak pla no wa nych w tym se zo -
nie im prez. Or ga ni za to rzy pla nu jà bo wiem spo tka -
nia ze zna ny mi oso ba mi pod czas ka˝ dej z czte rech
rund. Oczy wi Êcie na pro fe sjo nal nà opie k´ mo gà li -
czyç za wod ni cy, któ rzy po raz ko lej ny do sta nà
do swo jej dys po zy cji ca łe za ple cze tech nicz ne,
włàcz nie z ser wi sem ogu mie nia Brid ge sto ne oraz
prze pysz nym ca te rin giem.
Zma ga nia za wod ni ków FYC b´ dzie mo˝ na Êle dziç
na ˝y wo na to rze w Po zna niu oraz on -li ne na ofi -
cjal nej stro nie pu cha ru www.fia ty ama ha cup.pl.
Znaj dzie cie na niej ka len darz, re la cje z ko lej nych
tur, cie ka wost ki i bo ga ty ma te riał zdj´ cio wy. Nie
za brak nie te˝ fil mów z mia stecz ka wy Êci go we go,
wy wia dów z za wod ni ka mi i kon kur sów z bar dzo

cen ny mi na gro da mi, m.in. za gra nicz ne wy jaz dy
w cha rak te rze VIP na za wo dy Mo toGP. Na -

wet je Êli nie jeê dzi si´ mo to cy klem, mo˝ na
wejÊç na stro n´ pu cha ru i zo staç człon -
kiem ro dzi ny Fiat Yama ha Cup!

Brid ge sto ne, kon so le, cra sh pa dy i sto ja ki fir my
Wal l rav, ze sta wy na p´ do we i amor ty za to ry skr´ tu,
ale te˝ wart kil ka ty si´ cy zło tych pro fe sjo nal ny
kom bi ne zon wy Êci go wy Yama ha Da ine se. Mo˝ na
te˝ wy star to waç na tym sa mym mo to cy klu co
w po przed nim se zo nie, wpi so we kosz tu je wów -
czas 9.900 zł, a pa kiet za wie ra kom plet owie wek,
opo ny i kom bi ne zon. Zresz tà naj lep szà za ch´ tà dla
mło dych za wod ni ków jest ju˝ sa ma mo˝ li woÊç jaz -
dy na szó stej ge ne ra cji R6, któ ra bi je wszyst kie re -
kor dy kla sy Su per sport.
To jed nak nie ko niec zmian na lep sze! Pod czas ka˝ -
dej z czte rech za pla no wa nych na ten se zon rund
za wod ni cy Fiat Yama ha Cup we zmà udział
w dwóch wy Êci gach, ka˝ dy po dzie si´ç okrà ̋ eƒ.
W zwiàz ku ze zwi´k szo nà licz bà uczest ni ków or ga -
ni za to rzy po sta no wi li, i˝ ka te go rie R1 i R6 wy star -
tu jà od dziel nie. Dzi´ ki te mu pod czas ka˝ dej run dy
zo ba czy my a˝ czte ry star cia mo to cy kli stów FYC!
Łàcz nie cze ka nas za tem a˝ 16 pa sjo nu jà cych wy -
Êci gów, któ rych nie mo˝ na prze ga piç! 
Na gro dy dla naj lep szych w ka te go riach R1 i R6
wcià˝ sà jesz cze ta jem ni cà. Jed nak or ga ni za to rzy Fiat
Yama ha Cup uchy la jà jej ràb ka, obie cu jàc, ˝e w tym
ro ku b´ dà one jesz cze atrak cyj niej sze od ze szło rocz -
nej pa ry mo to cy kli, sku te rów i qu adów Yama ha. 
W tym se zo nie Fiat Yama ha Cup po wi´k szy si´
o zu peł nie no wà ka te go ri´! Do gro na uczest ni ków
cu pu do łà czy dzie siàt ka mło dych mi ło Êni ków pr´d -
ko Êci, któ rzy wy star tu jà na no wym mo de lu Yama ha
– YZF R -125. Zmie rzà si´ oni z za wod ni ka mi star -
tu jà cy mi na „125” in nych ma rek. Po ten cjal nych
uczest ni ków za ch´ ca atrak cyj na ce na – 12.900 zł –
oraz mo˝ li woÊç star tu w wy rów na nym gro nie mło -
dych adep tów sztu ki wy Êci go wej. Do pusz czal ny
prze dział wie ko wy w tej ka te go rii wy no si bo wiem
13-21 lat. „Kla sa 125 przy po mi na pierw szy se zon
pu cha ru R1 z 2006 ro ku – mó wi An drzej Pa we lec.
– Wów czas na star cie sta n´ ło tyl ko 12
uczest ni ków, a ju˝ rok póê niej by ło

KALENDARZ FIAT YAMAHA CUP 2008

Ter min Na zwa Miej sce

16-18.05.2008
I run da

Po znańII run da

30.05-01.06.2008
III run da

Po znańIV run da

11-13.07.2008
V run da

Po znańVI run da

08-10.08.2008
VII run da

Po znańVIII run da
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242.757 tysi´cy czytelników „Auto
motor i sport” w Europie zgodnie
uznało, ˝e „najlepszym samochodem
roku 2008” jest Fiat 500. SpoÊród
17 krajów gdzie przeprowadzono
plebiscyt, Fiat 500 wygrał w swojej
klasie w dwunastu, w pi´ciu zaÊ zajàł
drugie miejsce. 
Pi´çsetka okazała si´ w tym rankingu
mistrzem, wyprzedzajàc: Forda S-Max,
BMW 5, BMW X5, Audi Q7, Mini. 
Polscy czytelnicy Auto Motor i Sport
w kategorii samochodów
najmniejszych najwy˝ej ocenili
Fiata 500 przed Mini i Suzuki Swift. 
Tymczasem 8 lutego br. w Warszawie
miała miejsce uroczystoÊç
podsumowania plebiscytu na
najlepsze samochody roku 2007
zdaniem czytelników tygodnika MOTOR
i miesi´cznika AUTO MOTO oraz
miesi´cznika TWÓJ STYL.
W najwa˝niejszej dla producentów
kategorii: Premiera Motoryzacyjna
Roku 2007 tytuł AUTO LIDER 2007
zdobył Fiat 500, wyprzedzajàc Forda
Mondeo i Audi A5. W plebiscycie
wzi´ło udział 127.643 czytelników. 
Tak˝e miesi´cznik kobiecy TWÓJ STYL
ogłosił wyniki swojego plebiscyt na
KOBIECY SAMOCHÓD ROKU 2007.
Jurorki: Ilona Łupkowska, Agata
Młynarska, Jolanta Pieƒkowska,
Agnieszka Litorowicz-Siegert
i Agnieszka Dygant przyznały
Fiatowi 500 tytuł AUTO z FANTAZJÑ. 

OTO NAJNOWSZA 
CZERWONA STRZAŁA

SUKCESY 
FIATA 500

Wstyczniu Ferrari pokazało Êwiatu F2008, swój nowy bolid, za kierownicà którego aktualny mistrz
Êwiata Kimi Raikkonen i jego kolega z zespołu Felipe Massa b´dà w tym roku walczyç o kolejne

tytuły. Nowa wyÊcigówka, w porównaniu z poprzedniczkà, ma krótszy rozstaw osi (dokładnie o 4 cm),
lepszà aerodynamik´ i zawieszenia, zmieniony rozkład masy i wzmocnionà kabin´ poprawiajàcà
bezpieczeƒstwo pasywne. CałoÊç została przeprojektowana pod kàtem nowych przepisów, które
zabraniajà korzystania podczas jazdy z wszelkich pomocy elektronicznych i narzucajà wszystkim
zespołom identycznà centralk´, wyprodukowanà przez McLarena. Przedstawiajàc nowy bolid
Formuły 1, prezes Ferrari Luca Cordero di Montezemolo przypomniał pokrótce histori´ a˝
siedmiu tytułów mistrzowskich zespołu z Maranello w ostatnich dziewi´ciu sezonach.
„Naszym celem – powiedział – jest kolejne zwyci´stwo. To trudne wyzwanie,
bo po pierwsze nastàpiły zmiany w przepisach, a po drugie mamy silnych
konkurentów, którzy b´dà robiç wszystko, co w ich mocy, by zdetronizowaç
Ferrari. I z tego te˝ jesteÊmy dumni”. 

W dniu 26 stycznia br. w Warszawie miała miejsce uroczystoÊç nagradzania przedsi´biorców, 
firm i produktów wyró˝niajàcych si´ dà˝eniem do dorównywania najlepszym. Jednym

z przyznawanych wtedy tytułów jest honorowa nagroda Oskar Polskiego Biznesu, przyznawana
osobistoÊciom, których działalnoÊç sprzyjała polskim interesom. Do grona tych wybitnych postaci

Kapituła Polskiego Klubu Biznesu wpisała dyrektora pełnomocnego 
Sergio Marchionne. Koncern Fiat jest bowiem obecny w Polsce
ju˝ ponad 85 lat i wniósł znaczàcy wkład w rozwój polskiej

gospodarki. Stàd te˝ kapituła postanowiła w roku
jubileuszu 15-lecia Fiata w Polsce przyznaç t´ nagrod´
dyrektorowi pełnomocnemu Fiat Group Automobiles.
W imieniu Sergio Marchionne nagrod´ odebrał Prezes
Zarzàdu FAP Enrico Pavoni z ràk sekretarza stanu
w ministerstwie gospodarki, Adama Szejnfelda
i członka kapituły, Franciszka Gaika.

OSKAR POLSKIEGO BIZNESU



Dnia 24 stycznia w O˝arowie Mazowieckim pod Warszawà odbyła si´
coroczna Konwencja Dealerów Fiat Auto Poland. Uczestniczyli w niej

właÊciciele punktów dealerskich Fiata, Alfa Romeo oraz Lancii z całej Polski.
Podczas konwencji dealerom przedstawiono plany marketingowe oraz cele
sprzeda˝owe na rok 2008. Dealerzy mieli okazj´ zobaczyç po raz pierwszy
nowego Fiata Fiorino oraz nowego Fiata Croma. Ekspozycj´ aut uzupełniła
kolumna Fiatów 500 oraz samochodów dostawczych Fiata w ró˝nych
konfiguracjach zabudów specjalistycznych.
Po cz´Êci oficjalnej czas goÊciom umilał m.in. zespół KOMBII.

20 lutego br. w Istambule (Turcja) odbyła si´
ceremonia wr´czenia nagrody „AUTOBEST 2008”

przyznana modelowi Fiat Linea. Nagrod´ przyznało
mi´dzynarodowe jury zło˝one z 15 dziennikarzy
motoryzacyjnych, reprezentujàcych tyle samo krajów
europejskich, które razem liczà około 300 milionów
mieszkaƒców: Bułgari´, Cypr, Chorwacj´, Grecj´,
Macedoni´, Polsk´, Czechy, Rumuni´, Rosj´,
Serbi´,  Słowacj´, Słoweni´, Turcj´, Ukrain´ i W´gry. 
Fiat Linea zajàł w tym plebiscycie pierwsze miejsce
uzyskujàc 850 punktów, wyprzedzajàc tym samym 
Ki´ Cee’d (784), Mazd´ 2 (705), Skod´ Fabi´ (679) 
oraz Toyot´ Auris (583). 

POROZUMIENIE
MAGNETI MARELLI 
W INDIACH
Magneti Marelli i Sumi Motherson Group podpisały porozumienie

o utworzeniu w Indiach parytetowej spółki joint-venture w sektorze
systemów oÊwietleniowych i urzàdzeƒ kontroli silnika. Na mocy tej umowy
wytwarzane b´dà reflektory, lampy i kolektory ssàce dla producentów
działajàcych na terenie kraju. W Indiach panuje obecnie prawdziwy 
motoryzacyjny boom, a produkcja samochodów notuje ciàgły wzrost. 

KONWENCJA 
DEALERÓW FAP

Centro Stile Fiat Group Automobiles w Turynie było miejscem ceremonii
wr´czenia nagrody „EuroCarBody 2007”, którà zdobyło nadwozie modelu

Fiat 500. Nagroda przyznana została przez jury zło˝one z około 600 ekspertów
z dziedziny projektowania, materiałoznawstwa i produkcji nadwozi. Jest to
pierwsze wyró˝nienie dla brandu Fiata, który po raz drugi brał udział
w konkursie. Uzyskany wynik jest tym wa˝niejszy, poniewa˝ w ˝adnej z oÊmiu
dotychczasowych edycji konkursu nie zwyci´˝ył samochód z segmentu A.
Eksperci docenili zwłaszcza udział, jaki innowacyjne nadwozie miało w zdobyciu
pi´ciu gwiazdek w testach Euro NCAP (ponad 35 punktów) oraz doskonałà
klasyfikacj´ w ocenie „Uderzenie asekuracyjne”: to rekord, plasujàcy Fiata 500
na szczycie segmentu w zakresie bezpieczeƒstwa. Wyró˝nienie odebrał Harald 
J. Wester, szef pionu technicznego Fiat Group, a wr´czył je Mathias Woydt,
wicerzewodniczàcy Automotive Circle International.

CARLA BRUNI 
I LANCIA MUSA 
Lancia po raz kolejny była głównym bohaterem

odbywajàcego si´ pod koniec lutego Tygodnia Mody
w Mediolanie, poÊwi´conego ubiorom pret-a-porter.
Imprezie, oprócz pokazów mody, towarzyszyły spektakle
i wydarzenia kulturalne. 
Ju˝ trzeci rok z rz´du modelki, bioràce udział w wielu
pokazach, przemieszczały si´ samochodami marki Lancia.
W tym roku do ich dyspozycji oddano 100 modeli nowej
Lancii Musa, wyposa˝onych w filtr czàstek stałych DPF,
których emisja spalin jest zgodna z nowymi normami
obowiàzujàcymi w zabytkowych centrach miast.

WR¢CZONO NAGROD¢ 
EUROCARBODY 2007 

AUTOBEST 2008 
DLA MODELU FIAT LINEA



CEVA Logistics 
- globalna firma, świadcząca pełen zakres usług logistycznych.

Przedstawiamy Państwu CEVA

CEVA oferuje:
– usługi logistyczne, w tym transport morski

i lotniczy,

– pełną kontrolę i przejrzystość łańcucha

dostaw dla naszych klientów,

– światowej klasy jakość działania,

– globalny zasięg, czyli zarządzanie blisko

klienta dzięki ogromnej liczbie miejscowych

oddziałów,

– dostawy „just-in-time”,

– unikalny zakres wiedzy w największych

sektorach:

mo to ry za cyj nym,

wy spe cja li zo wa nej elek tro ni ki,

to wa rów de ta licz nych i kon sump cyj nych,

wy daw ni czym,

te le ko mu ni ka cyj nym,

prze my sło wym,

opo niar skim,

ener ge tycz nym,

opie ki zdro wot nej.

Najważniejsza jest dla nas 
pełna satysfakcja Klienta

Korzyści dla naszych Klientów:
Oso bi ste za an ga żo wa nie w suk ces – kom pe tent -

ni pra cow ni cy na wszyst kich szcze blach; Peł na

kon tro la i przej rzy stość sie ci do staw – naj no wo -

cze śniej sza tech no lo gia Ma trix™; Do głęb na zna -

jo mość sek to ra i roz wią zań – stan dar do wa ofer ta

usług w klu czo wych sek to rach.

CE VA ofe ru je swo im Klien tom po nad 600 ma ga -

zy nów o łącz nej po wierzch ni oko ło 8 mln m2 oraz

400 biur operacyjnych na całym świecie.



O
d za wsze ma rzy ła Pa ni o suk ce sach?
„Ni gdy nie Êmia łam ma rzyç
o suk ce sie. Mo ̋ e wy ni ka ło to
stàd, ˝e uro dzi łam si´ na wsi, wy -
cho wa łam w Beł cha to wie,
a w mo jej ro dzi nie ni gdy nie by ło
p´ du do sła wy. Ale czu łam, ˝e
to mia sto jest dla mnie
za ma łe, mój cha rak ter do -

ma gał si´ cze goÊ wi´ cej, chcia łam si´
spraw dzaç. GdzieÊ mnie gna ło…
Chcia łam taƒ czyç, chcia łam byç mo -
del kà, chcia łam braç udział w kon -
kur sach…”
Po tem był start w kon kur sie Miss Po -
lo nia, Mo del Lo ok - z suk ce sa mi…
„Tak, na eli mi na cjach wy pa da łam
do brze, choç ni gdy nie by ło to
pierw sze miej sce. Za cz´ łam po dej -
mo waç ró˝ ne za wo do we dzia ła nia, mi mo
stra chu, kom plek sów, za gu bie nia. Słu cha łam
uwag, z po ko rà przyj mo wa łam sło wa kry ty ki,
a tych by ło zde cy do wa nie wi´ cej, ni˝ po chwał.
Udział w tych kon kur sach dał mi pew noÊç sie bie.
To, co osià gn´ łam, jest mo im ogrom nym suk ce -
sem, ale wło ̋ y łam w to wie le pra cy i mo g´ te raz
mó wiç, ˝e so bie sa mej za wdzi´ czam ka rie r´”. 
Ja ko mo del ka wie le Pa ni po dró ̋ o wa ła… 
„Dzi´ ki pra cy mo del ki by łam na ka˝ dym kon ty -
nen cie oprócz Au stra lii. Re gu lar nie jeê dzi łam
do Ber li na i Pa ry ̋ a. Mi le wspo mi nam po ka zy

GRUPA PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNYLUDZIE
WYWIAD

„To, co
osiągnęłam, jest
moim ogromnym

sukcesem, ale
włożyłam w to

wiele pracy i mogę
teraz mówić, że

sobie samej
zawdzięczam

karierę”

TEKST

Anna
Lubertowicz

-Sztorc

ILONA FELICJAŃSKA

GdzieÊ mnie
gnało...

Z Ilonà Felicjaƒskà, modelkà, prezesem Fundacji
Niezapominajka o sukcesie, rodzinie i samochodach

rozmawia Anna Lubertowicz-Sztorc.
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mnie, ˝e po win nam po dà ̋ aç za swo imi ma rze nia -
mi, re ali zo waç pla ny, ˝e mi si´ uda. Miał ra cj´”. 
Mà˝ jest z Pa ni dum ny?
„Tak, bar dzo mnie chwa li, cza sem za sta na wiam
si´, czy mó wi praw d´. Mój mà˝ dał mi to, co naj -
wa˝ niej sze – wia r´ w sie bie. Dzi´ ki nie mu ro bi´
to, co ro bi´. B´ dàc ład nà ko bie tà, mo del kà, je stem
wi docz na, zna na. Czu j´ po trze b´ wy ko rzy sta nia
mo jej twa rzy, by zbie raç pie nià dze na cho re dzie -
ci. Zna la złam w tym cel swo je go ˝y cia”.

Sku tecz ne sà Pa ni dzia ła nia. To
stwier dze nie fak tu, nie py ta nie…
„Uro dzi łam si´ z ge nem przed si´ -
bior czo Êci, tro ch´ si´ na uczy łam”. 
Czy uro da po ma ga w ro bie niu in te -
re sów? 
„Ja uro d´ i swo jà twarz wy ko rzy -
stu j´ z pre me dy ta cjà. Chc´ rów nie˝
ro biç u˝y tek ze swo jej po pu lar no -
Êci, aby ze braç jak naj wi´ cej pie ni´ -
dzy dla cho rych dzie ci. Ta dzia łal -
noÊç i ro dzi na na da jà te raz sens
mo je mu ˝y ciu”. 
Nie chcia ła Pa ni uczest ni czyç w ja -
kimÊ pro gra mie ty pu: gwiaz dy taƒ -
czà, Êpie wa jà itp.? 
„Chcia łam. To, ˝e nie do sta łam si´
do dru giej edy cji „Taƒ ca z gwiaz da -
mi”, by ło dla mnie ogrom nà po ra˝ kà
i bar dzo jà prze ̋ y łam. Za wsze
chcia łam byç tan cer kà i my Êla łam,
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w San tia go de Chi le. Ten wy jazd pa mi´ tam jak
przez mgł´, ale po czu łam wte dy, ˝e choç Êwiat jest
wiel ki – nie ma ba rier. Zro zu mia łam, ˝e nie ma si´
cze go baç, ˝e nie wol no si´ za my kaç. Miej scem,
któ re naj bar dziej utkwi ło mi w pa mi´ ci, gdzie mo -
gła bym za miesz kaç, jest Kapsz tad”. 
Pro gram „Na ka˝ dy te mat” te˝ przy spo rzył sła wy…
„Tak, by łam dru gà asy stent kà i uczest ni czy łam
w nim wie le lat. Du ̋ o na uczy łam si´ dzi´ ki te mu
pro gra mo wi – wie le cen nych wska zó wek da ła mi
wie dza eks per tów z te go pro gra mu,
któ rzy ana li zo wa li pew ne za cho wa -
nia, sta wia li dia gno zy”. 
Po tem Pa ni znik n´ ła i do pie ro kil ka
lat te mu wzi´ ła spra wy w swo je r´ -
ce… Skàd po mysł stwo rze nia Fun -
da cji Nie za po mi naj ka? 
„Po uro dze niu pierw sze go dziec ka,
a przed uro dze niem dru gie go, po my -
Êla łam so bie, ˝e ja ko mo del ka ju˝
nie wie le zdzia łam (przy ty łam 22 kg),
˝e chc´ mieç coÊ swo je go. Za ło ̋ y łam
Fun da cj´ Nie za po mi naj ka. Na to -
miast ja ko fir ma Fe li cjaƒ ska Me dia
or ga ni zu j´ mi´ dzy in ny mi cha ry ta -
tyw ne po ka zy mo dy, z któ rych do -
chód prze zna cza my na po moc dla
dzie ci cho rych na ra ka. Po mysł na ro -
dził si´ ju˝ daw no, ale bra ko wa ło mi
wia ry w sie bie, by go zre ali zo waç.
Do pie ro An drzej (mà˝) prze ko nał

Droga do sławy
IIwicemiss Polonia w 1993 roku. Należała do

czołówki modelek polskich. Wraz z Mariuszem
Szczygłem była gospodarzem talk-show „Na każdy
temat”. Obecnie jest prezesem charytatywnym
prowadzonej przez siebie fundacji „Niezapominajka”,
wspierającej dzieci chore na raka. Jest również
prezesem swojej firmy, Felicjańska Media, która
organizuje pokazy mody i imprezy. 

SUKCESY

Czas wolny to
plaża, słońce,
ciepło i spacery
z dziećmi



˝e speł ni´ swo je ma rze nie. Póê niej by ła pro po zy -
cja do taƒ ca na lo dzie, ale to przed si´ wzi´ cie oka -
za ło si´ zbyt cza so chłon ne, mia łam in ne pla ny, za -
kon trak to wa ne po ka zy”. 
Nie lu bi Pa ni sta bi li za cji?
„Ale˝ te raz jest mo ment ab so lut nej sta bi li za cji.
Oczy wi Êcie za wsze chce si´ wi´ cej. Ja mam na -
dzie j´, ˝e mo je fir my do cze ka jà jesz cze lep szych
cza sów, bo to do pie ro po czàt ki. Te raz do pie ro za -
ra biam ja ko mo del ka, daw niej to by ły bar dzo nie -
wiel kie pie nià dze. Ale jak jest du ̋ a ku mu la cja
w to to lot ka, to gram”. 
Jak Pa ni sp´ dza wol ny czas?
„Ja nie mam wol ne go cza su. Je ̋ e li jed nak mam
chwi l´, to tyl ko wy łàcz nie pla ̋ a, słoƒ ce i cie pło.
Mo gła bym si´ opa laç ca ły mi dnia mi… W War -
sza wie pro wa dz´ czyn ny tryb ˝y cia, wi´c wy po -
czy wam bar dzo bier nie, na ty le, na ile mo˝ -
na bier nie wy po czy waç z dwój kà ma lu chów. Ma -
ciek idzie do ze rów ki, Adam do ostat niej gru py
w przed szko lu”. 
Czy da si´ po go dziç by cie z dzieç mi z tak in ten -
syw nà dzia łal no Êcià? Wsz´ dzie Pa ni peł no…
„Tak. W cza sie wa ka cji – na przy kład – nie mia -
łam pra wie wca le pra cy i by łam z ro dzi nà ca ły
czas. Oni jesz cze bar dzo po trze bu jà mo jej obec -
no Êci. Po za tym czas sp´ dzo ny wspól nie z ni mi
sta ram si´ mak sy mal nie wy ko rzy staç. Chcia ła bym
gdzieÊ wy je chaç tyl ko z m´ ̋ em. Jesz cze ni gdy nie
by li Êmy sa mi na wa ka cjach, cza -
sem uda nam si´ wy rwaç
na dwa, trzy dni. Je dzie my wte -
dy do Grand Ho te lu w So po cie,
bo to dla mnie pi´k ne miej sce”. 
Czym mo˝ na Pa ni za im po no -
waç?
„Chy ba spo ko jem… Tym, co
zna la złam w m´ ̋ u: nie ma
kom plek sów, ale nie jest za ro -
zu mia ły. I to mi si´ po do ba u lu dzi – zna jà swo jà
war toÊç, osià ga jà suk ce sy, ale ma jà w so bie du ̋ o
po ko ry. A po za tym? Nie wiem, ni gdy si´ nad tym
nie zastanawiałam”. 
Ja kieÊ upodo ba nia do luk su su?
„Luk sus wcià ga, to nie ule ga wàt pli wo Êci. Gdy
nie mia łam pie ni´ dzy, uwa ̋ a łam, ˝e sa mo chód to
rzecz zb´d na, sà prze cie˝ tak sów ki, mo˝ na pod -
czas jaz dy za ła twiç 1000 te le fo nów. Ale jak mnie
przed sta wi cie le Al fy Ro meo „za ra zi li” swo imi sa -
mo cho da mi, to ju˝ nie wy obra ̋ am so bie ˝y cia
bez au ta, a cza sem my Êl´, ˝e mo ̋ e by za mie niç
mo jà Al f´ 147 na Spi de ra lub Bre r´. Po za tym ko -
cham ze gar ki, mam po kil ka jed nej mar ki, lu bi´
te˝ rze czy mar ko we. Lep sze rze czy uza le˝ nia jà
– faj nie jest mieç dro gie rze czy… Mo ̋ e kie dyÊ
stwo rz´ wła snà ko lek cj´?” 

„Już nie
wyobrażam
sobie życia bez
auta, a czasem
myślę, że może
by zamienić
moją Alfę 147
na Spidera lub
Brerę”
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W Al fie Ro meo jest coÊ ma gicz ne go. Zgo dzi si´
Pa ni ze mnà? 
„Al fa Ro meo zwià za na jest z mo dà, ma ogrom nie
du ̋ o wy ra zu, cha rak ter, wy ró˝ nia si´. Ow szem,
sà in ne pi´k ne sa mo cho dy, ale… urze ka spor to wa
ele gan cja te go au ta. I na wet ko lor czer wo ny mi nie
prze szka dza. Bar dzo lu bi´ jeê dziç, mam wie le spraw
do za ła twie nia w ró˝ nych miej scach w War sza wie
i dzi´ ki te mu samochodowi uzy ska łam wol noÊç”.
Co Pa ni ma na pi sa ne na wi zy tów ce?
„Âmie j´ si´, ˝e je stem po dwój nym pre ze sem: za -
rzà du Fun da cji Nie za po mi naj ka i za rzà du fir my
Fe li cjaƒ ska Me dia, któ ra or ga ni zu je po ka zy mo dy,
im pre zy. Tak, te raz naj bar dziej czu j´ si´ pa nià
pre zes, bo ta dzia łal noÊç zaj mu je mi bar dzo du ̋ o
cza su. Ale naj wa˝ niej szy jest dom, ro dzi na, dzie ci
i nie chc´ o tym za po mi naç.

„Alfa Romeo
związana jest 
z modą, ma

ogromnie dużo
wyrazu”
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Biegiem
do marzeƒ

Biegiem
do marzeƒ

TEKST

Jerzy Skar˝yƒski



Ra da jest ma ło od kryw cza – trze ba ser ce za go niç
do ro bo ty! Miej cie˝ ser ce dla swo je go ser ca – daj cie
mu po pra co waç na wy˝ szych ob ro tach. Ina czej si´
na gle zbun tu je i … wy sià dzie! Daj my mu cza sa mi
wy cisk na tre nin gu. Opró˝ ni my przy oka zji na sze
ko mór ki tłusz czo we, gro ma dzo ne w ata wi stycz nym
ludz kim od ru chu na gor sze cza sy. Mo ̋ e na wet…
40-50 mi liar dów. Ta ka jest zwy kle mia ra nad wy˝ ki
przy ob fi tym od ̋ y wia niu i ma łej ak tyw no Êci fi zycz -
nej! Ale to nie ozna cza, ˝e trze ba zre zy gno waç
z pra cy ko pa rek, nie mon to waç wind, nie wsia daç

do sa mo cho dów…? Spo koj nie, spo -
koj nie – nie wy le waj my dziec ka z kà -
pie là. Po ciç si´ trze ba po pra cy, na
bie go wej tra sie, na przy kład. Bo pot
to zdro wie! Za czy nasz?

PO KO NAå LE NIA W SO BIE
Trud no jest wy trwaç na bie go wej
tra sie bie ga jàc bez ce lu. Gdy coÊ ci
prze szko dzi, np. po go da b´ dzie pod
psem, al bo gdy w te le wi zji b´ dzie
aku rat cie ka wy pro gram, za wsze

zła mie ci´ lo gicz na myÊl: „A na cho le r´ mi to bie -
ga nie?” Znasz po wie dze nie, ˝e „ocho ta zna ty siàc
me tod, brak ocho ty zna ty siàc prze szkód”? Gdy
b´ dziesz miał cel i gdy b´ dziesz wie dział jak go
zre ali zo waç, wte dy za wsze wy grasz w ry wa li za cji
ze swo im le ni stwem. i … głu pi mi my Êla mi. Nie
myÊl, ˝e na cho dzà one tyl ko cie bie. Wszy scy ma jà
z tym pro ble my – na wet wy czy now cy! Mi one
od za wsze to wa rzy szy ły. I na dal to wa rzy szà. Ty le,
˝e ja z ni mi, po krót kiej we wn´trz nej wal ce – wy -
gry wam. Bo mam swój cel!
Ja ki cel wy bie rzesz? Ka˝ dy mu si zna leêç ta ki, któ ry
b´ dzie na p´ dzał sys te ma tycz ne dzia ła nie, dà ̋ e nie
do je go osià gni´ cia. Na po czàt ko wym eta pie bie go -
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K
o bie ty, wi no i Êpiew przez wie ki
by ły wy znacz ni ka mi m´ skich pra -
gnieƒ, sy no ni mem ˝y cia peł nà
pier sià. Czy dziÊ po wie my: ko bie -
ty, sa mo cho dy i… bie ga nie? Jaz da
pi´k nym sa mo cho dem z pi´k nà
ko bie tà u bo ku – to te raz ma rze -
nie praw dzi wych m´˝ czyzn? Pra -
wie. Mło dzi sà zwy kle za mło dzi,

by pa trzeç na Êwiat w dal szej per spek ty wie ni˝
dziÊ czy ju tro, ale czter dzie sto lat ki pa trzà tro ch´
da lej zwy kle z nie po ko jem my Êlàc
o swo im zdro wiu, a Êci Êlej –
o dłu gim ˝y ciu w zdro wiu, bez
któ re go szcz´ Êcia ni gdy nie by ło
i nie b´ dzie. Na szcz´ Êcie w po ło -
wie ub. wie ku Ame ry ka nie wy na -
leê li bieg po zdro wie – jog ging.
Miał on byç – i za wsze b´ dzie
– naj prost szym, naj ła twiej do s -
t´p nym le kiem na ca łe zło współ -
cze snej cy wi li za cji, któ ra nie sie
z so bà tak ̋ e moc za gro ̋ eƒ. Ko -
par ki, au to ma ty, sa mo cho dy (tak, tak!), win dy, te -
le wi zo ry, kom pu te ry uła twia jà nam ˝y cie, mi ni ma -
li zu jàc czy wr´cz eli mi nu jàc z na szej co dzien no Êci
wy si łek fi zycz ny. A prze cie˝ pot jest nam tak sa mo
po trzeb ny do ˝y cia, jak po wie trze czy co dzien ne
po sił ki! Gdy dłu ̋ ej bra ku je go na na szej skó rze,
koƒ czà si´ ˝ar ty – za czy na jà si´ pro ble my. Kon se -
kwen cje fi zycz ne go le ni stwa sà zwy kle tłu ste. Ju˝
co trze ci czło wiek na tym Êwie cie jest oty ły, a wła -
Ênie cho ro by b´ dà ce po chod ny mi oty ło Êci (np.
nad ci Ênie nie, mia˝ d˝y ca, cu krzy ca) sà obec nie
przy czy nà wi´k szo Êci zgo nów cz´ sto mło dych
jesz cze lu dzi, ale z nie wy dol nym, gdy˝ ma ło tre -
no wa nym ser cem.

Amerykanie wymyÊlili hamburgery i chipsy, ale kiedy
spostrzegli, ˝e zwi´kszajà swojà obj´toÊç, zacz´li myÊleç,
jak si´ pozbyç tego, co w nadmiarze. Tak powstał bieg

po zdrowie, czyli jogging, którym zacz´li zwalczaç nadmiar
kalorii i własne ob˝arstwo. Bieganie zrobiło Êwiatowà

karier´, i chocia˝ nie jest to bezwysiłkowa metoda pracy
nad własnà sylwetkà, lepiej jà stosowaç wyciskajàc ostatnie

poty, ni˝ m´czyç si´ dêwigajàc własne kilogramy, które
pogarszajà nasze samopoczucie i zdrowie. 

Miejcież serce
dla swojego
serca – dajcie
mu popracować
na wyższych
obrotach.
Inaczej się nagle
zbuntuje i …
wysiądzie!

Jogging to
najprostszy

lek na
całe zło

współczesnej
cywilizacji
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we go wta jem ni cze nia naj trud niej sze b´ dzie wyj Êcie
na tre ning, a nie re ali za cja pla nu. Bo na bie go wej
tra sie dia beł wca le nie by wa ta ki strasz ny. Ale gwa -
ran tu j´, ˝e za wsze po po wro cie z tre nin gu po czu jesz
smak eu fo rycz nej ra do Êci. B´ dà jà wy twa rza ły en -
dor fi ny – hor mo ny szcz´ Êcia wy dzie la jà ce si´ pod -
czas bie gu, ale do peł ni je ogrom na we wn´trz na fraj -
da, ˝e jed nak si´ nie pod da łeÊ, ˝e po ko na łeÊ w so bie
le nia. I gdy ju˝ do bie gniesz do do mu po wiesz so bie:
War to by ło! To sà ta kie suk ce si ki, któ re od no szo ne
co ja kiÊ czas, bu du jà cha rak ter czło wie ka! 

BIEG WE DŁUG PLA NU 
Nie wie lu bie ga czy zda je so bie spra w´ z fak tu, ˝e
bie ga nie, mo zol ne za li cza nie ko lej nych ki lo me trów,
zwy kle skru pu lat nie pod li cza nych i z du mà za pi sy -
wa nych w no tat kach, to jed nak nie tre ning bie go wy.
Choç by by ło ich po wy ̋ ej 100 w ty go dniu (mój re -
kord wy no si… 252). Trze ba bie gaç pla no wo, bo le -
piej re ali zo waç plan zły – cho cia˝ ta ki od ra dzam
– ni˝ ˝a den. Plan wpro wa dzi pew ne sta łe za da nia,
któ rych wy ko na nie do pro wa dzi nas w dłu˝ szej per -
spek ty wie do ce lu.
Tyl ko la icy mó wià o mo no to nii tre nin go wej bie ga -
czy, a zwłasz cza ma ra toƒ czy ków. „Klap ki na
oczach i ki lo metr za ki lo me trem” – tak wi dzà nasz
tre ning. Nie zna jà si´ na tym! Prze cie˝ mo˝ na bie -
gaç wol no lub szyb ko, dłu gie lub krót kie od cin ki,
po te re nie pła skim lub po fał do wa nym… O mo no to -
nii nie ma mo wy, gdy˝ w ró˝ nym okre sie wy ko rzy s -

Wyposa˝enie biegacza
OBUWIE 
Koniecznie z amortyzacją!
Nowoczesne buty mają
w podeszwach wmontowane
systemy, które chronią mięśnie
i stawy przed przeciążeniami. Dzięki
nim bieganie nawet po twardym
podłożu nie niesie ze sobą
problemów natury ortopedycznej.
Są trochę droższe, ale to się opłaci.
Zaoszczędzisz na kosztach…
leczenia kontuzji! Jeżeli masz
problemy ze stopami (np. pronacja,
supinacja) wybierz model, który je
ochroni. Jesteś początkującym
biegaczem, z nadwagą? Wybierz
model treningowy – mocny, stabilny,
a nie delikatny model startowy,
przeznaczony dla wyczynowców. 

ODZIE˚ 
Początek XXI wieku przyniósł
rewolucję technologiczną
w produkcji materiałów na odzież 
dla biegaczy. Wszechobecną
wcześniej bawełnę – wchłaniającą
i magazynującą pot, przez co
koszulka bardzo nieprzyjemnie kleiła
się do ciała – zastąpiły funkcjonalne
tworzywa sztuczne. Zbierają one
pojawiający się na skórze pot, ale
transportują go na zewnątrz koszulki,
przekazując go kolejnej warstwie

WARTO KUPIå
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tu je si´ ró˝ ne Êrod ki bie go we. Do te go do cho dzà
jesz cze ele men ty, któ rych nie mie rzy si´ w ki lo me -
trach. Trze ba byç prze cie˝ spraw nym fi zycz nie
– po roz cià ga nym i sil nym, by wy trzy maç tru dy za -
daƒ tre nin go wych. Go dzi ny za j´ç roz cià ga jà cych
i wzmac nia jà cych, to ma ło lu bia ne, ale nie zb´d ne
ele men ty pra wi dło we go pla nu. Bez nich tre nin gi
cz´ sto b´ dà prze pla ta ne okre sa mi le cze nia kon tu zji.
Na to szko da prze cie˝ cza su i pie ni´ dzy. 

GWIAZ DY WSKA ̊ Ñ CI DRO G¢
Wy zna czy łeÊ ju˝ so bie cel bie ga nia? Masz plan jak
go osià gnàç? Masz wi´c to, co naj wa˝ niej sze! Czas
w dro g´! Uprze dzam – nie jest to dro ga ła twa. Czy
jed nak am bit ne za da nia re ali zu je si´ bez wy sił ku?
Pot to zdro wie, roz wój za wsze zwià za ny jest z wy -
sił kiem. Mo ja ra da – nie bàdê ni gdy nad gor li wy, nie
m´cz si´ nad mier nie, bo twój roz wój sta nie pod
zna kiem za py ta nia, a cel sta nie si´ nie osià gal ny. 
W pra wi dło wej orien ta cji w te re nie ˝e gla rzom i w´ -
drow ni kom po ma ga Gwiaz da Po lar na, wska zu jà ca
kie ru nek pół noc ny. To bie pod czas tre nin gów kie ru -
nek roz wo ju i dro g´ do bar dzo od da lo ne go suk ce su,
wska zy waç b´ dà a˝ 4 Gwiaz dy Po lar ne Bie ga czy.
Szu kaj ich w Gwiaz do zbio rze Suk ce su, w kon ste la -
cji 4WRCS-S. Oto one:
WIE DZA: za pew niam – szko da cza su i sił na na uk´
na wła snych bł´ dach. Po co błà dziç w opa rach nie -
wie dzy, eks pe ry men to waç, gdy (pra wie) wszyst ko
ju˝ wy na le zio no, spraw dzo no, po li czo no i osza co -

Wyznaczyłeś 
już sobie cel
biegania? 
Masz plan jak go
osiągnąć? 
Masz więc to, co
najważniejsze!

odzieży – np. drugiej koszulce
(zima) lub bluzie, skąd
odparowują. Są przy tym tak
zmyślnie skonstruowane, że
wypuszczają na zewnątrz nadmiar
ciepła produkowanego przez nasz
organizm, blokując skutecznie
dostęp zimna z zewnątrz. Stwarza
to biegaczowi niesamowity
komfort cieplny podczas treningu,
gdyż organizm nie gotuje się
nawet podczas intensywnego
biegu. 
Koszulka (z długim i krótkim
rękawem), spodenki, bluza,
biegowe rajstopy (zamiast
używanych kiedyś luźnych spodni
dresowych), skarpety oraz czapka
i rękawiczki – to standardowa
odzież nowoczesnego biegacza.
Do komfortowego
biegania. I na zdrowie!

AKCESORIA 
Jeśli ktoś myśli, że biegacz
potrzebuje tylko butów i odzieży,
ten jest w błędzie. Potrzeby
milionów biegaczy spowodowały,
że na rynku dostępne są teraz, dla
każdego, takie urządzenia,
które 20 lat temu były marzeniem
elity biegaczy. 
• pulsometr: powinien być
podstawowym wyposażeniem
biegaczy – zwłaszcza
początkujących. Dzięki niemu nie
tylko zmierzymy czas biegu, ale
– przede wszystkim – mamy wgląd
w pracę naszego serca. Pulsometr
pokazuje wartość tętna podczas
biegu, umożliwiając kontrolę
intensywności wysiłku. A nazbyt

duży wysiłek doprowadzić
może do nadmiernego
przemęczenia,

a potem do bardzo
niebezpiecznego przetrenowania.
Stąd do rezygnacji z biegania
krok już tylko jeden.
• GPS:
do niedawna był
na wyposażeniu
amerykańskich
marines, dzisiaj służy
także biegaczom. Utrzymuje
kontakt z satelitami, a dzięki
wbudowanemu procesorowi
umożliwia precyzyjną kontrolę
naszego położenia. Zagubienie się
w nieznanym nam terenie jest
z nim wykluczone. Przy tym
skrupulatnie zlicza i informuje
o pokonanym dystansie, pokazuje
wysokość nad poziomem morza…
Ba – funkcji ma mnóstwo, gdyż
jest to naręczny kombajn
na naszych usługach. Zapis

całego treningu można potem
zrzucić do komputera i poddać

szczegółowej analizie.
Od nadmiaru informacji
i wiedzy głowa nie boli,
a i cena GPS-a nie
przyprawia już o ból głowy
– polecam go wszystkim

biegowym maniakom. 
• czołówka: bieganie nawet
nocną porą po lesie to teraz nie
problem. Umożliwia to
czołówka, niewielka
lampka halogenowa,
dająca na tyle jasne
światło, by skutecznie
rozpraszać ciemności. Mała
rzecz, a cieszy tych biegaczy,
którzy są zmuszeni do biegania
przed lub po zachodzie słońca.
Oświetlone ulice to nie to samo,
co leśne dukty.
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wa no. Wy ko rzy staj wie dz´ i do -
Êwiad cze nie in nych. Oni prze te -
sto wa li ró˝ ne wa rian ty na so bie,
a ty masz to wszyst ko po da ne.
Za pew niam, ˝e po prze czy ta niu
kil ku ksià ̋ ek prze ko nasz si´, jak
ma ło wie dzia łeÊ na te mat bie ga -
nia. Nie, nie za wsze mu sisz zga -
dzaç si´ z au to ra mi, po dzie laç
ich opi nie, ale po znaj to, co oni
ma jà do po wie dze nia na ten te -
mat, prze ana li zuj ich ra dy
i wska zów ki. Sam nie uwie rzysz,
jak ró˝ ne mo˝ na ro biç rze czy
– w two im do tych cza so wym
mnie ma niu – bar dzo pro ste, by
z tej pro sto ty wy do byç po moc nà
ci w za mie rzo nym roz wo ju sku -
tecz noÊç dzia łaƒ. Po mi mo ˝e bie -
ga nie jest naj prost szà for mà re -
kre acji fi zycz nej, zo staç bie ga -
czem wca le nie jest ła two. Po tra -
fisz biec bez pro ble mu przez go -
dzi n´? A to jest wła Ênie prze -
pust ka do Êwia ta bie ga czy. 
Dzi siaj – w do bie In ter ne tu –
ogrom nym po wo dze niem cie szà

si´ te˝ por ta le dla bie ga czy. Tam,
na prze ró˝ nych fo rach, mo ̋ esz
kon sul to waç si´ z in ny mi bie ga -
cza mi. I w gło wie z dnia na dzieƒ
b´ dzie co raz ja Êniej;
ROZ SÑ DEK: Masz ju˝ Wie dz´?
Nie gub jej z oczu, za wsze ko -
rzy staj z jej mi go tli we go Êwia tła!
Wie dza na kie ru je ci´ na Roz sà -
dek, bez któ re go po błà dziç na
bie go wym tre nin gu jest bar dzo
ła two. Ba – ma ło, ˝e zbłà dzisz,
to si´ jesz cze uro bisz po pa chy.
Wy sił ku du ̋ o – efek tów ze ro.
Bez am bi cji êle – z nad mia rem
am bi cji tra gicz nie! Wła Ênie Roz -
sà dek po mo ̋ e ci wie dz´ opty -
mal nie wy wa ̋ yç, skon fron to waç
two je wir tu al ne ma rze nia z re al -
ny mi w da nym mo men cie mo˝ li -
wo Êcia mi? Przed ka˝ dym trud -
nym za da niem mu sisz na sza -
lach wa gi po rów naç ze so bà
CHCIEå z MÓC. Nie ry zy kuj
re ali za cji tre nin gu, gdy wy gra ło
CHCIEå! Bo w tre nin gu spor -
to wym CHCIEå = MÓC +

Zapraszamy do 
udziału w konkursie!

KONKURS

Chcesz wygrać książkę Jerzego
Skarżyńskiego „Biegiem przez życie”,

która w przystępny sposób przybliża
problemy biegaczy i mówi m.in. jak
realizować ćwiczenia rozciągające
i wzmacniające? Przyślij do nas prawidłowe
odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Rozgrywany w Bielsku-Białej Bieg Fiata, 
to zawody na dystansie:
10 km, półmaratonu, maratonu?

2. Która edycja Biegu Fiata obędzie się w czerwcu 
tego roku: XV, XVI, XVII
3. Dystans biegu maratońskiego 
wynosi: 21,0975 km, 32,195 km, 42,195 km

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 3
egzemplarze limitowanej edycji książki „Biegiem przez
życie” w twardej okładce.
Konkurs przeznaczony jest dla pracowników spółek:
Grupy Fiat, joint-venture oraz Fenice Poland, Denso
Thermal Systems Polska i Ingest Facility Polska, które
także nabywają nasze czasopismo, oraz ich dzieci.
Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem,
telefonem kontaktowym oraz miejscem pracy
(w przypadku dzieci pracowników, poza w.w.
informacjami należy podać także miejsce pracy
rodzica) powinny być nadesłane w nieprzekraczalnym
terminie do 31 maja br. na adres: 
Redakcja FWN, Satiz Poland, 
ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała,
(można skorzystać także z poczty wewnętrznej FAP).
Odpowiedzi można przesłać również drogą mailową
na adres: redakcja@satiz.pl 
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w czerwcowym
numerze FWN.

F
O

T
O

L
I

A



49

KON TU ZJA! Wie lu adep tom bie ga nia ode chcia ło
si´ ju˝ bie gaç, bo ich am bit ny plan zni we czy ły
cho ro by i kon tu zje, wy wo ła ne bra kiem roz sàd ku.
Nie mo˝ na ro biç te go, co si´ chce – mo˝ na ro biç
tyl ko to, na co nas staç w da nym mo men cie. Kre -
dy tu na bie go we za chcian ki nie ma w ˝ad nym
ban ku! Trze ba so bie na nie mà drze za pra co waç
z po mo cà Roz sàd ku.
CIER PLI WOÂå: Nie licz na szyb kie efek ty swo ich
dzia łaƒ. Zwy kle do pie ro kil ka mie si´ cy sys te ma -
tycz nej pra cy da je pierw sze wi docz ne i ra do sne
efek ty. Osià gni´ cie wy so kie go po zio mu spor to we -
go, to ju˝ pra ca li czo na w la tach, nie w mie sià -
cach. Mło dzi zwy kle sà nie cier pli wi, ale w tym wy -
pad ku bar dziej nie cier pli wi sà lu dzie star si. Naj -
cz´ Êciej – w przy pły wie emo cji – szyb ko chcà nad -
ro biç cza sa mi wie lo let nie za le gło Êci. A tak nie da

ra dy! Lat le ni stwa i za nie dbaƒ nie od -
bu du je si´ w kil ka mie si´ cy za ˝ad ne
skar by. Naj gor sze, co mo ̋ e nas wte -

dy spo tkaç, to cał ko wi ta re zy gna -
cja z bie ga nia, gdy po st´ py –

w na szej oce nie – b´ dà zbyt ma ło
wi docz ne. Za pew niam – cier pli -

woÊç jest cno tà bar dzo po ̋ à da nà
i zwy kle by wa so wi cie wy na gro dzo -
na. Ty le, ˝e na gro da jest… od ro -
czo na w cza sie.
SYS TE MA TYCZ NOÂå: Trzy tre -
nin gi w ty go dniu to bez wzgl´d ne
mi ni mum. Or ga nizm za pa mi´ tu -

je bodê ce apli ko wa ne mu re gu lar nie
w od st´ pach naj wy ̋ ej 2-3 dnio wych.

Dłu˝ sze prze rwy po wo du jà u nie go sta -
ny amne zji – za po mi na o swo im do tych -
cza so wym do rob ku. Ty le wy sił ku si´ mar -
nu je, szko da pra cy. Za po mnij nie tyl ko
o roz wo ju, ale na wet o utrzy ma niu obec ne -
go sta nu po sia da nia! Pa mi´ taj te˝, ˝e le piej

bie gaç sys te ma tycz nie 3-4 ra zy ty go dnio wo,
ni˝ ak cyj nie ro biç 5-6 tre nin gów w ty go dniu,

ale z okre sa mi dłu˝ szych przerw lub bie ga nia
co 4-5 dni. Ta kie bie ga nie jest bez sen su. 
Masz prze rwy, bo po pra cy bra ku je ci cza su na
tre  ning? Nie masz cza su po pra cy? – to bie gaj
przed pra cà! Wie lu wy cho dzi po bie gaç ju˝ o 5-6
ra no. Wia do mo, tre ning zro bio ny – dzieƒ za li -
czo ny! Co ty na to?
Jak ro zu mieç to „gwiezd ne” prze sła nie, któ re

do ty czy zresz tà nie tyl ko suk ce sów w dzie dzi nie
spor tu? Kie ru nek dro gi do Suk ce su wy zna cza

Wie dza i Roz sà dek. Je Êli przy tym ma my na oku
Cier pli woÊç i Sys te ma tycz noÊç na pew no nie po błà -
dzi my! One wska ̋ à nam wła Êci wà dro g´. I tej dro gi
si´ trzy maj! Oczy wi Êcie – nie b´ dzie ła two, ale…
któ ra dro ga do Suk ce su by wa usła na ró ̋ a mi?

Sprawdê 
swoje BMI
Body Mass Index, czyli współczynnik masy ciała
określa stosunek masy ciała do wzrostu wg wzoru:

waga [kg]
BMI =  

(wzrost [m])2

np. przy wadze 80 kg i wzroście 1,75 m
BMI wynosi 26,1, bo 80: 1,752 = 26,1

Policzyłeś swoje BMI? Teraz sprawdź w poniższej tabeli,
w jakim jesteś obszarze wagowym, czy masz zielone
światło do podjęcia regularnego treningu biegowego?
Oczywiście tylko wtedy, gdy lekarz nie stwierdzi u ciebie
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

Jeżeli jesteś w strefie pomarańczowej, a twemu BMI
bliżej jest do 35 niż do 30, wtedy bieganie powinien
poprzedzić przynajmniej kilkutygodniowy okres
aktywnych marszów (nie, nie spacerków!) lub – gdy BMI
ma wartość bliską 30 – marszobiegów, czyli krótkich
odcinków biegu przeplatanych żywym marszem – dla
złapania oddechu. Dopiero gdy waga spadnie o kilka kg
można zacząć realizować plan biegowy.
Gdy masz BMI w strefie czerwonej, zanim wciągniesz
na nogi biegowe buty musisz zrzucić część nadwagi
aktywnie maszerując, pływając lub jeżdżąc np.
rowerem (ale nie samochodem!). To uchroni twoje
ścięgna, mięśnie i stawy (zwłaszcza kolana
i kręgosłup) przed niebezpiecznymi przeciążeniami.
Głodówki? Tylko nie to! Trzeba jeść! W każdym
przypadku podczas jedzenia ogromnego znaczenia
nabiera jednak słowo UMIAR. Przebudowana musi też
być struktura posiłków – przynajmniej połowę ich
stanowić powinny owoce i warzywa. 

WARTO WIEDZIEå

kobiety
Obszar wagowy do 35 lat | pow. 35 lat
Niedowaga poniżej 19
Waga prawidłowa 19-24 | 19-26
Nadwaga 24-30 | 26-30
Otyłość 30-35
Nadwaga olbrzymia powyżej 35

mężczyźni
Obszar wagowy do 35 lat | pow. 35 lat
Niedowaga poniżej 19
Waga prawidłowa 19-25 | 19-27
Nadwaga 25-30 | 27-30
Otyłość 30-35
Nadwaga olbrzymia powyżej 35

W bieganiu 
ważna jest

systematyczność.
Przerwy

spowodują
zmarnowanie

naszego wysiłku
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21-27.04. 28.04.-4.05. 5-11.05. 12-18.05. 19-25.05. 26.05.-1.06.

10-16.03. 17-23.03. 24-30.03. 31.03.-6.04. 7-13.04. 14-20.04.
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PLAN PRZYGOTOWAŃ DO BIEGU FIATA – TYDZIEŃ 1-6

Tre ning 1.
(WT)

OWB1 30-45’ 
+ GR + GS

OWB1 40-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 40-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz. 

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

Tre ning 3.
(SOB lub N)

OWB1 40-60’
+ GR + GS

OWB1 50-70’
+ GR + GS

WB 75-80’
+ GR + GS

WB 75-90’
+ GR + GS

WB 75-90’
+ GR + GS

WB 75-90’
+ GR + GS

Tre ning 4.
(SOB)

OWB1 40-50’ 
+ GR + GS

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

Tre ning 2.
(CZW)

OWB1 30-45’ 
+ GR + GS

KROS P. 30-40’
+ GR

KROS P. 30-40’
+ GR

KROS P. 35-40’
+ GR

KROS P. 40-45’
+ GR

KROS P. 40-45’
+ GR

UWAGA: biegający 3 razy w tygodniu realizują treningi w kolejności 1-2-3, a 4 razy w tygodniu – w kolejności
1-2-4-3. Biegając 3 razy w tygodniu można wybrać również inny wariant dni, np. ŚR-PT-N, PON-ŚR-PT (lub SOB) 
albo PON-ŚR (lub CZW)-SOB. Odradzam w tym wariancie biegać dzień po dniu!

PLAN PRZYGOTOWAŃ DO BIEGU FIATA – TYDZIEŃ 7-12

Tre ning 1.
(WT)

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz. 

+ GS 

OWB1 40-45’
+ GR + 10 prz.

+ GS 

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS 

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS 

KROS A.
30-35’

Tre ning 3.
(SOB lub N)

WB 75-90’
+ GR + GS

WB 75-90’
+ GR + GS

WB 75-90’
+ GR + GS

WB 75-90’
+ GR + GS

WB 70-75’
+ GR + GS

START
XVI Bieg Fia ta

Tre ning 4.
(SOB)

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz. 

+ GS

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz. 

+ GS

OWB1 40-45’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 45-50’ 
+ GR + 10 prz.

+ GS

OWB1 20-30’ 
+ GR 

+ 5-6 prz. 

Tre ning 2.
(CZW)

KROS A.
35-40’

KROS A.
35-40’

KROS A.
35-40’

KROS A.
35-40’

KROS A.
35-40’

OWB1 40-45’ 
+ GR + 8-10 prz.

Wy star tuj 
w Bie gu Fia ta!
1 czerwca w Bielsku-Białej odbędzie się XVI już edycja Biegu Fiata. 
To nie tylko okazja do zmierzenia się z własnymi słabościami, ale
i możliwość udowodnienia sobie (i innym), że leniwy, mało aktywny 
tryb życia, nie jest naszą specjalnością. 
Zamieszczony na stronie 12-tygodniowy plan przygotowań ułatwi
początkującym biegaczom w optymalny sposób zbudowanie sportowej
dyspozycji do tego biegu. Zapewniam, że po jego zrealizowaniu,
niewiadomą na linii startu nie będzie pytanie, czy dam radę to
przebiec, ale jak szybko pokonam cały dystans? Takie przygotowania
zagwarantują, że nie tylko dobiegniesz do linii mety w dobrej formie,
nie na ostatnich nogach (w około 50 minut), ale – jeśli dasz radę
biegać 4 razy w tygodniu – poczujesz nawet smak rywalizacji z innymi
uczestnikami biegu. A to już „wyższa szkoła jazdy” – poniżej 45 minut.
Spoglądaj uważnie na gwiezdną konstelację 4WRCS-S i… do pracy!
Powodzenia!
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OWB1 = spokojny bieg w tzw. 1.
zakresie intensywności biegowej,
realizowany na łatwej – płaskiej lub
prawie płaskiej – trasie. Tempo biegu
powinno umożliwiać swobodną
rozmowę. Pośpiech jest zakazany, 
nie wolno doprowadzić do zadyszki,
a gdyby się pojawiła, należy zwolnić,
albo nawet przejść do marszu, 
żeby złapać oddech i uspokoić
rozkołatane serce. 
GR = gimnastyka rozciągająca.
Obejmuje różnorodne ćwiczenia
delikatnie rozciągające nasze mięśnie
(10-20’ krążeń, skłonów, opadów,
wymachów, skrętów, itp.). Są to tak
samo ważne w sportowym planie, jak
zaliczane kilometry, gdyż stanowią
zabezpieczenie przed kontuzjami. Nie
radzę robić ich przed treningiem, 
gdyż zimne mięśnie są podatne na
mikrourazy! Rozgrzewa je dopiero
przynajmniej 10-15-minutowy 
lekki bieg. 
GS = gimnastyka siłowa. Ćwiczenia
wszechstronnie wzmacniające nasze
mięśnie, wykonywane zaraz
po zakończeniu treningu. 10-15 minut
wystarczy, by wykonać podstawowe
ćwiczenia. Bez wysiłku jednak się nie
obejdzie. GS stopniowo wprowadzi
nasz organizm na wyższy pułap
możliwości, gdyż z treningu na trening
będziemy coraz silniejsi. Byle
cierpliwości starczyło. Zapewniam, że
ta siła przyda się nie tylko na
biegowej trasie. I jeszcze jedno: GS to
istny pożeracz kalorii, więc można
sporo ich spalić z naszych
niechcianych rezerw. Byle
systematyczności starczyło.
KROS P. = kros pasywny. Łagodny
bieg w terenie pofałdowanym,
z licznymi zbiegami i podbiegami
o różnej długości i różnym stopniu
nachylenia. Taka konfiguracja wymusi
zmęczenie, ale rozpędzone
na podbiegu serce trzeba uspokoić
na zbiegu, gdzie trzeba dojść
do siebie. KROS najlepiej realizować
na pętli o takiej długości, by
pokonywać każdą z nich po ok. 8-12
minut. Przed rozpoczęciem części

zasadniczej obowiązuje ok. 10-15’
biegu rozgrzewkowego (po płaskim)
oraz tyle samo dla schłodzenia
organizmu po zakończeniu biegu 
(po kilkuminutowym odpoczynku).
Podany czas dotyczy tylko biegu
po pętli. Nie radzę wychodzić przed
szereg i robić go dłużej niż sugeruję.
Wystarczy tyle, a będzie coraz lepiej. 
WB = wycieczka biegowa. To OWB1,
ale w wersji dłuższej. Bardzo przydaje
się do budowania psychiki oraz…
zrzucania nadwagi. Podczas takiego
biegu organizm zmuszony jest sięgać
do swoich rezerw energetycznych,
wypalając zbędny tłuszcz. Otyli
ostrożnie! – wycieczki biegowej nie
można robić codziennie, ale najwyżej
raz w tygodniu. 
prz. = przebieżki. Łagodnie biegane
przyśpieszenia na odcinku 80-120 m,
przedzielane takim samym odcinkiem
truchtu. To nie sprinterskie przymiarki
– żywo, ale z rezerwą. Przed nimi
trzeba zrobić koniecznie GR, a po ich
zakończeniu wystarczy kilkaset
metrów truchtu.
Ostrzegam już teraz – po rozpoczęciu
realizacji planu będziecie tak obolali,
że odechce się wam dalszego
biegania! Organizm bólem powie
stanowczo: NIE dla biegania, NIE dla
ćwiczeń! Wszystko będzie was bolało,
ale… Jeśli wytrwacie w swoim
postanowieniu organizm podda się
i treningi będą już sprawiały ogromną
radość, mimo zmęczenia i włożonego
w nie wysiłku. To właśnie przyciągnęło
do biegania na całym świecie miliony
zafascynowanych nim maniaków.
Także mnie! A ciebie? 
KROS A. = kros aktywny. 
Bieg w terenie pofałdowanym
z zaangażowaniem podczas
podbiegów i zbiegów. Po zaliczeniu
połowy dystansu w tempie pasywnym
trzeba wziąć się do roboty – zacząć
rozsądnie walczyć na podbiegach
i aktywnie zbiegać, puszczając luźno
nogi. Im bliżej końca, tym aktywniej.
Na końcu nie żyjesz? O to właśnie
chodzi! To jest walka o rozwój,
o poprawę wydolności naszego serca,
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OPIS ZA STO SO WA NYCH ÂROD KÓW TRE NIN GO WYCH:

WARTO PRZECZYTAå

KSIÑ˚KI
„Biegiem przez życie” – napisana przez
Jerzego Skarżyńskiego, byłego
reprezentanta Polski. Książka zawładnęła
umysłami, sercami i… nogami polskich
biegaczy. Jest kompletna – w bardzo
przystępny sposób przybliża wszystkie
problemy, z którymi spotykają się biegacze:
młodzi i starsi, początkujący i zaawansowani. 
MAGAZYNY
„Bieganie” – miesięcznik dla tych, którzy
szukają porad z każdej biegowej kuchni.
„Runner’s World” – polskojęzyczna
edycja najpopularniejszego magazynu
dla biegaczy. 
PORTALE INTERNETOWE
www.biegajznami.pl, www.bieganie.pl,
www.maratonypolskie.pl, 
www.maratonczyk.pl

Pomogą dotrzeć do najświeższej wiedzy na temat imprez
biegowych – zapowiedzi, wyników, opinii, recenzji. Dla
każdego jest tam coś interesującego.

Biegiem po wiedz´

płuc, nóg i motywowania… głowy,
w której ciągle kłębią się myśli, żeby
zrezygnować. Przestrzegałem, że nie
zawsze będzie łatwo! Podczas KROSU
AKTYWNEGO musi być ciężko. Taka
jego uroda. Poddasz się,
zrezygnujesz? Nie wierzę!
START – warunkiem dobrej dyspozycji
na trasie będzie spokojny początek
biegu. Zwykle zaraz po strzale startera
wszyscy ruszają zbyt szybko, dają się
ponieść nogom. W efekcie około
półmetka zaczyna brakować sił.
Ostatnie kilometry bywają w takich
przypadkach dramatem, gdyż nogi
odmawiają tym ambitnym
posłuszeństwa i zamiast biegiem
przekraczają oni linię mety
maszerując. Tylko zachowanie zimnej
krwi na początkowym odcinku
pozwala cieszyć się biegiem
i rywalizacją do samego końca. Sił
w końcówce doda ci widok tych
maszerujących, którzy zapomnieli
na starcie o rozsądnej taktyce. 

Do biegu zawsze
warto być
przygotowanym.
Dlatego nie żałuj
czasu na
zdobywanie
wiedzy na ten
temat
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Pomagajà w zarodku zdławiç
ból głowy, zmniejszyç apetyt,
spaç spokojnie. Na ka˝dà
dolegliwoÊç jest ju˝ lekarstwo.
Ale uwaga, Êrodki chemiczne
to nie jedyne wyjÊcie.

TEKST

Emanuela 
Chiappero
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tabletki
Wszechmocne

Z
aj rzyj cie do swo jej szaf ki z le kar stwa mi,
a za pew ne szyb ko prze ko na cie si´, ˝e
po ło w´ z nich mo˝ na z czy stym su mie -
niem wy rzu ciç. Na sze zdro wie z pew no -
Êcià na tym nie ucier pi, bo oka zu je si´, ˝e
we dług naj now szych ba daƒ IMS, fir my
mo ni to ru jà cej ry nek far ma ceu tycz ny,
Po la cy sà na ro dem le ko ma nów. Sta ty -
stycz nie wy da je my na le ki oko ło 300 zł

rocz nie. Tyl ko w 2006 ro ku ob ro ty w ap te kach wzro -
sły o 7 proc. i wy nio sły bli sko 19 mld zł, z te go a˝ 6,5
mld na le ki re fun do wa ne przez NFZ. Wy prze dzi li Êmy
na wet pro wa dzà cych do tej po ry w tym ran kin gu
Fran cu zów i Niem ców. Co wi´ cej, gdy w in nych eu -
ro pej skich kra jach ry nek le ków ca ły czas spa da,
w Pol sce ro Ênie. Zwłasz cza ko bie ty sà praw dzi wy mi
„mi strzy nia mi” w le cze niu si´ na wła snà r´ k´. Gdy je
coÊ za bo li, od ra zu p´ dzà do ap te ki, na wet nie kon sul -
tu jàc si´ z le ka rzem. Bo prze cie˝ na wszyst ko znaj dzie
si´ ja kiÊ lek, zwłasz cza na ból gło wy, mi´ Êni lub kr´ -
go słu pa, na prze zi´ bie nie, szyb sze ko ła ta nie ser ca,
trud no Êci ze snem czy nad wa gà. Pod sta wo wa za sa da
to stłu miç przy pa dłoÊç z jej pierw szym, le d wo do -
strze gal nym symp to mem. Tym cza sem le ka rze alar -
mu jà, ˝e nad mier ne spo ̋ y wa nie le ków mo ̋ e byç nie -
bez piecz ne dla zdro wia. Nie któ rych po wszech nie wy -
st´ pu jà cych bo là czek wr´cz nie na le ̋ y zwal czaç
od ra zu za po mo cà Êrod ków far ma ko lo gicz nych. Ba,
cza sa mi, kie dy czu je my si´ êle, me dy ka men ty tyl ko
po gar sza jà spra w´, bo za miast spo dzie wa nej po pra wy
sa mo po czu cia przy no szà uza le˝ nie nie i nie po ̋ à da ne
skut ki ubocz ne.



Lekarstwo, 
o ile właściwie
stosowane, to
doskonała broń
w walce o dobre
samopoczucie:
może wydłużyć
życie i podnieść
jego jakość
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NIE BEZ PIECZ NE, 
„PO DAJ DA LEJ”
Le kar stwo, o ile wła Êci wie sto so wa ne, jest wspa -
nia łym na rz´ dziem te ra peu tycz nym, ale gra ni ca
po mi´ dzy do bro dziej stwa mi a nie chcia ny mi kon -
se kwen cja mi je go sto so wa nia by wa bar dzo cien ka.
W wie lu przy pad kach a˝ za bar dzo. Daw niej nie
spo sób by ło nad u˝yç le karstw, gdy˝ by ły one ci´˝ -
ko straw ne i groê ne. W prze szło Êci na ryn ku do mi -
no wa ły bo wiem bar bi tu ra ny: gdy wzi´ ło si´ dzie -
si´ç ta ble tek, po pro stu si´ umie ra ło. DziÊ za gro -
˝e nie jest mniej sze, a w zwiàz ku z tym za kres
mo˝ li wo Êci znacz nie szer szy. Nie mniej, na wet
zbyt cz´ ste sto so wa nie wi ta min mo ̋ e za gro ziç
na sze mu zdro wiu. Le ki mo gà wy nisz czyç ˝o łà -
dek, wà tro b´ i do pro wa dziç do nie wy dol no -
Êci ne rek. Naj wi´k szà pu łap kà jest pocz ta
pan to flo wa: sko ro ten lek po mógł mnie,
to na pew no po mo ̋ e i to bie. Na fa li ta -
kich bez myÊl nych „do brych rad” ku -
pu je my i apli ku je my so bie ma s´
nie po trzeb nych me dy ka men tów. 

DOK TO RZE, PRO SZĘ 
MI COŚ PRZE PI SAĆ
Wi´k szoÊç lu dzi po ta blet k´ si´ ga cz´ sto
pod wpły wem chwi li. Wy star czy po ra da sà siad ki,
na gły przy pływ emo cji, chwi la obez wład nia jà ce go
nie po ko ju, a otwar cie ap tecz ki sta je si´ czymÊ
w ro dza ju od ru chu bez wa run ko we go. Na szcz´ -

Niebezpieczeństwa czają się
nie tylko w środkach

syntetycznych. Ryzyko
przedawkowania dotyczy
również lekarstw
reprezentujących tzw.
medycynę alternatywną,
ponieważ także zioła, napary,
naturalne roztwory mogą
wywoływać niepożądane
reakcje. Innymi słowy, tak jak
przed przyjęciem środka
farmakologicznego należy
skonsultować się z lekarzem,
tak przed wybraniem leku
ziołowego warto zasięgnąć
porady zielarza. I to dobrego,
nie takiego, który całą swoją
wiedzę zdobył
na trzymiesięcznym kursie.
Niestety, również w przypadku
medykamentów naturalnych
wciąż hołduje się zasadzie
„zrób to sam” i zawierza się
poradom przekazywanym z ust
do ust. Co gorsza, coraz
trudniej odróżnić leki naturalne
od tych farmakologicznych.
Nasze apteczki stały się czymś
w rodzaju kotła, do którego
wrzucamy zarówno kwiaty
Bacha, jak i środki
uspokajające, a granica
pomiędzy placebo
a drobnymi terapiami
wspierającymi
zatarła się już
całkowicie.

Na tu ral ne tak,
ale z umia rem

ME DY CY NA „AL TER NA TYW NA” 
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REKORDOWE
SPOŻYCIE
Polacy są w ścisłej światowej czołówce, jeśli chodzi
o spożycie leków dostępnych bez recepty. Kupujemy
je gdzie się tylko da – na stacjach benzynowych,
w kioskach i supermarketach. W Europie pod tym
względem wyprzedzają nas tylko Francuzi. 
Liczby są zastraszające, jeśli chodzi o zażywanie
leków przeciwbólowych. Z danych Urzędu Rejestracji
Leków wynika, że Polacy kupują ich najwięcej spośród
wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Podobnie
sytuacja wygląda z witaminami. Zamiast jeść warzywa
i owoce, wolimy tabletki – od kilku lat kupujemy
rocznie około 50 mln opakowań witamin i preparatów
witaminowych.
Najwyższy czas, by głośno powiedzieć, że cierpimy
na hipochondrię ogólnonarodową. Wierzymy, że
na każdą dolegliwość znajdzie się jakieś cudowne
lekarstwo. Niestety, w tym przekonaniu utwierdzają
nas reklamy. 
Zdaniem ekspertów z Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Katowicach po leki dostępne bez recepty
najczęściej sięgają osoby w średnim wieku, aktywne
zawodowo. Po leki z półki sklepowej często sięgają też
ludzie młodzi, w wieku 20-29 lat. Największą rezerwę
wykazują osoby powyżej 60. roku życia. Statystyczny
Polak wydaje na leki ponad 300 zł rocznie. Dla
porównania Niemcy – choć mają dwa razy większy
dochód na głowę – leków zjadają dwa razy mniej.

Źrodło: Dziennik Zachodni na podstawie badań TNS OBOP

TA BLET KA 
NA ZA PO MNIE NIE 
T́  wia do moÊç wie lu z nas uzna za pew ne za fan ta -
stycz nà: na ukoƒ cze niu sà dłu gie pra ce ba daw cze
po łà czo ne go ze spo łu na ukow ców z McGill Uni -
ver si ty w Mont re alu i Ha rvard Uni ver si ty z Bo sto -
nu nad opra co wa niem ta blet ki na amne zj´ se lek -
tyw nà, któ ra, pro wo ku jàc okre Êlo ne re ak cje che -
micz ne w mó zgu, eli mi nu je z nie go przy kre wspo -
mnie nia i na tr´t ne my Êli. Je Êli ma cie nie sym pa -
tycz ne go sze fa, zrz´ dli wà ˝o n´, de spo tycz ne go
m´ ̋ a, dług do spła ce nia czy przy chód do za de kla -
ro wa nia, mo ̋ e cie wziàç pa styl k´ przed lub po po -

sił ku, a od ra zu o wszyst kim za -
po mni cie. Nie ma wàt pli wo Êci, ˝e
ten nie sa mo wi ty wy na la zek, je Êli
b´ dzie funk cjo no waç, od nie sie
ogrom ny suk ces, cho cia˝ nie jest
ab so lut nà no wo Êcià, bo na ryn ku

Êcie dzi siaj wi´k szoÊç far ma ceu tów jest uwra˝ li -
wio na na wy da wa nie le ków an ty de pre syj nych, dla -
te go nie mo˝ na „ob ku piç” si´ ni mi bez re cep ty le -
ka rza. Nie co go rzej rzecz ma si´ z in ny mi Êrod ka -
mi far ma ko lo gicz ny mi, zwłasz cza z ty mi prze ciw -
bó lo wy mi. Wy star czy spraw dziç, w ja ki spo sób
sto su je si´ aspi ry n´, któ ra jest jed no cze Ênie an ty -
ko agu lan tem, dla te go kon su mo wa na w nad mier -
nych ilo Êciach mo ̋ e przy nieÊç groê ne skut ki
ubocz ne. Na wia sem mó wiàc, je Êli ktoÊ na gmin nie
le czy ból gło wy ogrom ny mi daw ka mi ta ble tek, to
zwi´k sza ry zy ko je go na si le nia si´ lub, co gor sza,
przej Êcia w stan prze wle kły. Pa nu je bo wiem po -
wszech ne prze ko na nie, ˝e Êrod ki prze ciw bó lo we
dzia ła jà tyl ko wte dy na bó le gło -
wy, gdy przyj mu je si´ je oka zjo -
nal nie. W prze ciw nym ra zie mo -
gà pro wa dziç do przej Êcia epi zo -
dycz ne go bó lu gło wy w stan
chro nicz ny.

FO
TO

LI
A

Nad uży wa nie
le ków do ty czy
rów nież dzie ci 



ist nie je ju˝ cał kiem spo ro le karstw na za po mi na -
nie, cz´ sto du˝o nie bez piecz niej szych, jak cho -
cia˝ by „pi guł ka gwał tu”. Atu tem no wej ta blet ki
jest to, ˝e dzia ła ona w spo sób mniej zło ̋ o ny,
szyb szy, bar dziej kom plek so wy i, przy naj mniej tak
si´ wy da je, bez efek tów ubocz nych. Dzi´ ki niej
b´ dzie my mo gli ˝yç w zu peł nie no wej rze czy wi -
sto Êci: nie tej przy gn´ bia jà cej, na ja kà je ste Êmy
ska za ni ju˝ w mo men cie na ro dzin, ale opty mi -
stycz nej, gwa ran to wa nej przez na uk´. Szko da tyl -
ko, ˝e efekt ta blet ki utrzy mu je si´ je dy nie przez
kil ka go dzin… A za tem czy ma to ja ki kol wiek sens?

TYCH NIE ZBĘD NYCH
JEST TYL KO 300 LE KÓW
˚e by mieç wy obra ̋ e nie o tym, jak du ̋ o jest w na -
szych do mo wych ap tecz kach me dy ka men tów zu -
peł nie nie przy dat nych, wy star czy rzu ciç okiem
na co rocz nie spo rzà dza nà przez Âwia to wà Or ga ni -
za cj´ Zdro wia li st´ le ków uzna wa nych za „nie -
zb´d ne”. Tak na praw d´ mniej ni˝ po ło wa le ków
do st´p nych na ryn ku sku tecz nie le czy na sze do le -
gli wo Êci. W wy ka zie tych Êrod ków pod sta wo wych
(to zna czy zdol nych do fak tycz ne go roz wià zy wa -
nia na szych pro ble mów zdro wot nych) wid nie je ich
je dy nie oko ło 300, w po rów na niu z bli sko 200 ty -
sià ca mi do st´p ny mi w ap te kach. Prze kła da jàc to
na pro cen ty mo˝ na stwier dziç, ˝e 70 pro cent asor -
ty men tu far ma ceu tycz ne go nie jest do ni cze go po -
trzeb ne. Mi mo to, czy sà one przy dat ne czy nie,
wi´k szoÊç z nas nie mo ̋ e ˝yç bez swo ich ta ble tek.
Jak si´ ra to waç przed tym zgub nym na ło giem? 

Drob ne
za bie gi

PO MIĘ DZY PIĘK NEM A SZTU KĄ

Człowiek ma do dyspozycji trzy wspaniałe
terapie naturalne: sztukę, uczucia oraz

zdolność do dbania o samego siebie. Zanim
sięgniemy po leki antydepresyjne, warto
spróbować pierwszej z nich: sztuki, na przykład

malowania lub, jak kto
woli, muzyki. A zatem
wystawa albo koncert.
Jedni wracają do domu
i siadają do koła
garncarskiego lub
przed sztalugą, inni
wybierają się na wieczorny
spacer po parku. Podczas
przerwy na lunch, zamiast
gnieść się w barze lub
zatłoczonej jadalni, gdzie
ból głowy jest tylko
kwestią czasu, lepiej
kupić sobie kanapkę
i zjeść ją spokojnie
na świeżym powietrzu.
Niby drobiazgi, a jednak
doskonale wpływają
na organizm.
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Terapią lepszą 
niż jakikolwiek
środek
farmakologiczny
jest poświęcenie
wolnego czasu
na realizację
swoich sportowych
bądź artystycznych
pasji, na przykład
malarstwo. Warto
wiedzieć, że
zdaniem ekspertów
kolory korzystnie
wpływają na nasze
samopoczucie
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Go rà cà or´ dow nicz kà al ter na tyw nej me dy cy ny
na tu ral nej jest Ewa Dà brow ska, spe cja list ka
od spraw ˝y wie nio wych, au tor ka ksià˝ ki „Przy -
wra caç zdro wie ˝y wie niem”, a tak ̋ e Ewa Fo ley,
ce nio na pro mo tor ka po zy tyw ne go ˝y cia, au tor ka
po pu lar nych ksià ̋ ek -po rad ni ków: „Za ko chaj si´
w ˝y ciu”, czy te˝ „Po wiedz ˝y ciu tak”, któ re zwra -
ca jà szcze gól nà uwa g´ na re la cje po mi´ dzy je dze -
niem a psy cho lo già, twier dzàc, ˝e „na tu ra ofe ru je
nam i po kar my i le kar stwa”. 
Pro blem po le ga na tym, ˝e wie lu z nas z gó ry za -
kła da, i˝ ta blet ki po mo gà po zbyç si´ do le gli wo Êci
fi zycz nej, pod czas gdy ma ona pod ło ̋ e czy sto
psy cho lo gicz ne. Ilu z nas jest za do wo lo nych ze
swo je go ˝y cia? Chwi le de pre sji do ty ka jà na wet
tych osób, któ re, mo gło by si´ wy da waç, zre ali zo -
wa ły si´ naj peł niej. Te go sta nu nie da si´ wy le czyç
˝ad ny mi le ka mi, je dy nym roz wià za niem jest cał -
ko wi te prze pro gra mo wa nie sty lu ˝y cia. 
Aby prze zwy ci´ ̋ yç po ku s´ si´ gni´ cia po pi guł k´
wy star czy ła by te ra pia na ba zie „co dzien nych ge -
stów i za cho waƒ”, któ re dziÊ za nie dbu je my, lub
na któ re ni gdy nie mo ̋ e my zna leêç cza su.
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F irma Comes, dystrybutor
notebooków i urządzeń do nawigacji

satelitarnej, poszerzyła swoją ofertę
o smartphony marki Glofiish.
Wprowadzone do oferty modele Glofiish
to: X500+ i M700. Pierwszy z nich,
ważący zaledwie 146g, to zdecydowanie
najcieńsze urządzenie tego typu
na rynku (113 x x59,5 x15,5), idealnie

nadające się
do noszenia

w kieszeni.
Z kolei M700 jest
jedynym smartphonem
z wysuwaną klawiaturą, w którym
połączono technologie GPS i WiFi. Oba
modele to wielofunkcyjne mobilne
komunikatory przeznaczone dla
wymagających użytkowników. Łączą
w sobie biznesowe i multimedialne
funkcje: zaawansowanego telefonu
GSM, WiFi, urządzenia typu Pocket PC,
nawigacji satelitarnej i mobilnego
centrum rozrywki. Koszt każdego
z urządzeń to ok 2 tys. zł. 

TEKST Joanna Lasek
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Funkcja
i styl
F irma Sony wie, jak łączyć piękną

stylistykę z funkcjonalnością.
Nowy, super płaski aparat Cyber-Shot
T300 posiada obie te cechy.
Producent zapewnia, że jakość
robionych zdjęć zapiera dech
w piersiach. Aparat ma funkcję, która
pozwala na uniknięcie efektu tzw.
„czerwonych oczu”. Posiada 3,5-
calowy wyświetlacz, który umożliwia
przeglądanie zdjęć w komfortowych
warunkach. W sprzedaży w Europie

na początku marca 2008. Jeśli mamy
już aparat, z pewnością przyda się
nam elektroniczna ramka na zdjęcia,
również firmy Sony. Tradycyjne zdjęcia
i tradycyjne ramki powoli odchodzą
w niepamięć. Kto by pomyślał, że
na użytek fotografii cyfrowej również
powstaną takie akcesoria? S-Frame
Digital Photo Frames to eleganckie
ramki pasujące do nowoczesnych
wnętrz, wyposażone w 9-calowy ekran.
Ramki radzą sobie nawet z bardzo
dużymi zdjęciami, z którymi inne
mogłyby mieć problem. Pamięć
urządzeń to ok. 512 MB, co pozwala
na przechowywanie 100 fotografii. 

Âwit na żądanie
Nowy model Sony T300
wyróżnia się smukłą sylwetką
i występuje w trzech
eleganckich odmianach
kolorystycznych: srebrnej,
czarnej i czerwonej



Poni˝ej: elektroniczna niania,
po prawej: lampa imitujàca Êwit

M ysz Microsoft Mobile Memory Mouse 8000 to
pierwsza bezprzewodowa mysz do notebooków

wyposażona w 1 GB pamięci flash wbudowanej
w przekaźnik. Firma otrzymała za ten produkt nagrodę
targów CES Innovations 2008 w kategorii Design and
Engineering. Używanie myszki pozwala na zwiększenie
wydajności pracy, urządzenie działa
również przy ładujących się
akumulatorach. Mysz
działa w zakresie
częstotliwości 2,4
GHz, dodatkowo
pracować może
w trybie Bluetooth.
Obudowa jest
wyjątkowo elegancka, ma
metaliczną powierzchnię
górną i błyszczący, czarny korpus.
Sugerowana cena detaliczna to 349 zł.
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Zdecydowanie warto zajrzeć
do oferty firmy Philips. Aż roi

się od ciekawych i niebanalnych
urządzeń ułatwiających życie.
Część z nich nie jest z pewnością
niezbędna do życia, ale dla
wielbicieli gadżetów stanowi
prawdziwe wyzwanie.
Na pierwszym miejscu
zwalających z nóg nowości jest
urządzenie nazwane Wake-up

Light. To specjalna lampa, która
w chwilach niedoboru światła
imituje świt. Pół godziny
przed planowanym wstaniem
urządzenie zaczyna emitować
stopniowo jaśniejące światło.
Producent zapewnia, że jakość
wstawania i budzenia się jest
zupełnie inna. Człowiek budzi się
świeży i pełen energii. Ciekawe
i warte sprawdzenia. Inne

niezwykłe propozycje to
zaprojektowane i wykonane
w porozumieniu z firmą
Swarovski słuchawki i port USB
wysadzane kryształkami. Nie da
się ukryć, że ta propozycja
skierowana jest głównie do pań.
Gadżety są słodkie i kompletnie
zbędne, ale kto zwracałby na to
uwagę... Grunt, że ładne. Dla obu
płci jest natomiast przeznaczona,

zdobywająca coraz większą
popularność, tzw. elektroniczna
niania. To bardzo pożyteczne
urządzenie pozwala
na kontrolowanie niemowlaka
w czasie, gdy nie ma nas
w pokoju. Reaguje
na najmniejszy dźwięk,
przekazując go do głośniczka,
który mamy przy sobie. Bardzo
przydatne i praktyczne.

U˝ytkowa awangarda
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„W iosna strzeliła pąkami”,
a sklepy i wypożyczalnie

płytami! Pora budzić się z zimowego
snu i zaczerpnąć trochę energii
z ekranu. Kto spał w zimie, musi
obudzić szare komórki. Wprawdzie
ekranizacje „Procesu” Kafki to troszkę
przyciężka lektura, lecz obejrzeć ją
trzeba! Tak więc na początek wiosny
intelektualny wysiłek będzie jak
znalazł. „Proces” czytali chyba
wszyscy, i słusznie, bo to tekst milowy
w kulturze europejskiej. Ekranizacja,
w której w głównej roli obsadzony
został Kyle McLachan, jest najbardziej
popularna i trzeba przyznać, że
wyjątkowo udana. Trudno zmierzyć się
z takim dziełem, na szczęście twórcy
filmu nie polegli. Aktorstwo przednie,
oprócz McLachana wystąpił Anthony
Hopkins, który jest wystarczającą
rekomendacją filmów, w których gra.

Tak więc słynna historia Józefa K. to
doskonała alternatywa na spędzenie
wieczoru, jednak nie nastawiajmy się
na to, że umrzemy ze śmiechu.
„Proces” to lektura mroczna

i pesymistyczna, nie o to jednak
chodzi, by w obcowaniu ze sztuką
filmową iść na łatwiznę. Warto
sprawdzić, jaka jest wizja twórców
ekranizacji, a tym, którzy „Proces”
czytali lata temu, na pewno
odświeżenie pamięci się przyda. 

Kolejną premierą dvd jest bardzo
swego czasu popularny film „Lulu
na moście”. To piękna historia
miłosna, którą napisał i sam
wyreżyserował jeden
z najpoczytniejszych współczesnych
pisarzy – Paul Auster. Jeśli ktoś go nie
kojarzy, niech przypomni sobie
przeuroczy film pod tytułem „Dym”,
którego Auster był scenarzystą. Tym
razem odważnie wziął się również
za reżyserię i to z niezłym efektem.
„Lulu na moście” ma na całym świecie
niezliczoną ilość fanów. W głównych
rolach wystąpili Harvey Keitel i Mira
Sorvino. Obraz jest bardzo udany
pod względem wizualnym, ma
niesamowity, poetycki klimat. Fakt,
reżyser stawia wiele pytań, na które
widz sam musi sobie odpowiedzieć,

Zmienneklimaty

ale dla wyrobionego odbiorcy nie jest
to przecież żadna przeszkoda i powód
do zniechęcenia. 
Trzeci film, który świeżo wszedł
do dystrybucji dvd dotyczy tematu
obecnie bardzo na czasie i nosi wiele
mówiący tytuł „Teczki”. To gorzka
refleksja na temat przeszłości i jej
wpływu na teraźniejszość. Kto z kim,
za ile i po co, wszystko to zostało
zapisane w teczkach i nie wiadomo,
jaki ktoś zrobi kiedyś z tego użytek.
A nowe pokolenie, nieskażone
teczkami dorasta... Film wyreżyserował
Robert Wist, a w głównych rolach
możemy zobaczyć między innymi
Małgorzatę Dudę – Kozerę i Macieja
Lewandowskiego. Jeśli ktoś się nie boi,
co wyjdzie z teczki, niech obejrzy!

TEKST Joanna Lasek
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Horror. Reżyseria: Grzegorz
Kuczeriszka. Występują:

Natalia Rybicka, Jakub
Wesołowski, Jan Wieczorkowski,
Karolina Gorczyca, Katarzyna
Maciąg.
Dawno nie było w polskim kinie
przyzwoitego horroru, będziemy
mieli zatem okazję przekonać
się, czy ów wreszcie się pojawił.
Grupa młodych ludzi zostaje
uwikłana w tajemniczą aferę
z eksperymentami medycznymi
w tle. Brzmi faktycznie
przerażająco.

Rafał Wojaczek to obok Edwarda
Stachury czy Andrzeja Bursy

jeden z najbardziej niepokornych
artystów, jacy kiedykolwiek tworzyli

w Polsce. Nadużywanie
alkoholu, konflikty z prawem
i problemy psychiczne
doprowadziły go w końcu
do samobójstwa. Zostawił
po sobie liczne wiersze
i znalazł wielu naśladowców,
którzy do tej pory korzystają
z jego spuścizny. Książka
Kierca opowiada
o dzieciństwie poety, potem
jego dorosłym życiu,

o licznych miłościach i artystycznej
drodze. Autor korzystał ze wspomnień
wieloletniego przyjaciela Wojaczka.
Nie od dziś wiadomo, że grono
miłośników Rafała Wojaczka nie
maleje, wręcz przeciwnie, rozszerza
się. Dla tych wszystkich wyżej
wspomniana książka będzie nie lada
gratką. Bogusław Kierc: Rafał
Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2007.
Martha Grimes to jedna
z najciekawszych autorek kryminałów.

Wydawałoby się, że pomysł
obsadzenia jako głównej
bohaterki cyklu
dwunastoletniej dziewczynki,
która rozwiązuje zagadki
kryminalne, nie ma prawa się
udać, a jednak idea okazała
się świetna. Oglądamy więc
świat oczami dziecka, które
charakteryzuje się
niesamowitym sprytem,
a jednocześnie pozostaje

małą Emmą, która lubi się bawić
w typowe dziecięce zabawy. W zeszłym
roku mogliśmy się zapoznać
z pierwszym tomem serii pod tytułem
„Hotel Paradise”. Wielu czytelników
chwyciły za serce metody pracy małej
Emmy. Martha Grimes: Stacja Cold
Flat Junction. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2007.

PREMIERY
ŻOŁNIERZE
MAFII

Kiran Desai,
mimo młodego
wieku, jest już
laureatką
prestiżowej
Nagrody
Bookera.
Pisarka
w ciepły
i błyskotliwy
sposób pisze
o ludziach,
którzy czują się obco w swoim
środowisku, mimo że spędzili w nim
wiele lat. Desai, Hinduska, żyjąca
przez długi czas w Ameryce wie, co
znaczy być „innym” we własnym
kraju. Jednak „Brzemię rzeczy
utraconych” to jednak nie powieść
martyrologiczna, lecz pełna
gorzkiego humoru historia narodu.
To książka o ludziach poszukujących
własnej tożsamości i próbujących się
odnaleźć w więzach tradycji. Kiran
Desai: Brzemię rzeczy utraconych.
Znak. Kraków 2007.
Mario
Vargas
Llosa to
człowiek
instytucja.
Urodzony
w Peru,
od wielu lat
zajmuje się
pisaniem
zarówno
prozy jak
i dramatów. Czasem bywa nawet
publicystą i politykiem (był
kandydatem na prezydenta).
„Szelmostwa” to historia Ricarda,
który w dzieciństwie spotkał
tytułową niegrzeczną dziewczynkę,
co na zawsze naznaczyło jego
życie uczuciowe i erotyczne.
Gorąca i soczysta lektura. Mario
Vargas Llosa: Szelmostwa
niegrzecznej dziewczynki. Znak.
Kraków 2007.

Reżyseria: Frédéric
Schoendoerffer. Występują:

Benoît Magimel, Philippe
CaubŹre, Béatrice Dall.
Film opowiada o francuskiej
mafii. Starzejący się szef grupy
przestępczej trzyma swoich ludzi
żelazną ręką. Zasługi są
nagradzane, natomiast
nieposłuszeństwo surowo karane.
Obraz ciekawy pod względem
socjologicznym, sugestywnie
pokazujący Paryż jako miejsce
mroczne, gdzie rządzi półświatek.

PORA
MROKU

Wojaczek
i niegrzeczne dziewczynki
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Starożytni nie tylko znali zjawisko
elektryczności, ale potrafili

wykorzystywać je w praktyce.
Na wzmianki o tym można natrafić
w dziełach św. Augustyna z IV wieku,
gdzie pośród różnych informacji
o starożytnym Egipcie znajduje się
opis przechowywanej w świątyni Izydy
zadziwiającej pochodni, która świeciła
bez przerwy dzień i noc. Ani wiatr, ani
woda nie były w stanie jej zgasić.
O wiecznie świecącej lampie pisali też
autorzy opowieści indyjskich,
chińskich, greckich i rzymskich. W tych
ostatnich można przeczytać, iż dawno
temu, w Rzymie, stała wysoka
kolumna, a na niej znajdowała się
duża, szklana kula, która oświetlała
ulice Rzymu przez blisko trzysta lat. Jej
światło było o wiele potężniejsze
od płomieni zwykłych pochodni.
W roku 1936 pod Bagdadem, podczas
zasypywania jednego ze stawów,
natrafiono na ruiny miasta Partów.
Wezwana ekipa archeologów
pod kierunkiem niemieckiego
naukowca, Wilhelma Koeniga,

TEKST Jerzy Bąk

zabezpieczyła znalezisko i natychmiast
rozpoczęła prace archeologiczne.
Pośród różnego rodzaju zabytków
natrafiono na dziwne gliniane naczynie
przypominające wazę z umieszczoną
wewnątrz cylindryczną rurą wykonaną
z blachy miedzianej. Otwór rury
zalepiony był smołą, zaś w środku
znajdowała się całkowicie
skorodowana sztabka żelaza,
umocowana za pomocą asfaltu.
Naczynie było wypełnione zaschłą
cieczą – sfermentowanym sokiem
z winogron. Archeolodzy osłupieli ze
zdziwienia, kiedy jeden z tubylców,
oglądając znalezisko, wzruszył
ramionami i orzekł, że to nic takiego,
tylko... bateria! Odkrycie nie zrobiło
na nim większego wrażenia. Dorzucił
jedynie, że pewnie kiedyś służyła
do elektrycznego pozłacania
przedmiotów. Koenig dokładnie opisał
całą historię, a znalezisko złożył
w magazynach Muzeum
Archeologicznego w Bagdadzie. Wiele
lat później, grupa niemieckich
naukowców w oparciu o notatki

Koeniga dokładnie odtworzyła baterię
znalezioną pod Bagdadem. Po wlaniu
pięcioprocentowego octu winnego
urządzenie to zaczęło wytwarzać prąd
o napięciu 0,5 V! Powodzenie tego
eksperymentu skłoniło badaczy
do sprawdzenia, czy faktycznie
Partowie wykorzystywali elektryczność
do złocenia metalowych przedmiotów.
Postanowili oni za pomocą baterii
z Bagdadu pozłocić srebrny posążek.
Cały proces trwał blisko dwie i pół
godziny, po czym statuetkę
wyciągnięto z wanny. Istotnie, rzeźba
została pozłocona!
Na ścianach jednej z komór
w podziemiach starożytnej świątyni
bogini Hathor, w mieście Dendera
w środkowym Egipcie, znajdują się
zadziwiające płaskorzeźby, na których
widoczny jest ten sam motyw:
gruszkowato wydłużone balony
spoczywające ukośnie na czterech
podpórkach. Na dole przedmioty te
zwężają się i są jak gdyby połączone
z czymś, co przypomina kwiat o pięciu
płatkach. Jego łodyga biegnie
do prostokątnego pojemnika.

˚arówka
w świątyni Hathor

Świątynia 
bogini Hathor
w Denderze
– ściana boczna
z reliefami.
Poniżej
płaskorzeźba
w krypcie
świątyni,
przedstawiająca
gruszkowate
bańki
– starożytne
żarówki



tajemnicze podpory, zwane filarami
„dżed” będące symbolami mocy,
a które są niczym innym, jak
izolatorami wysokiego napięcia.
Płaskorzeźby przedstawione są
z dużym znawstwem praw rządzących
elektrycznością. Aby ciągłe
wyładowanie elektryczne mogło
wypełnić światłem szklaną bańkę
pozbawioną spirali, potrzebna była
choćby częściowa próżnia. Wszystko
wskazuje na to, że Egipcjanie wiedzieli
jak to zrobić. Nalewali do szklanej
bańki wodę, która usuwała z naczynia
powietrze, a potem wodę
wypompowywali. Nawet jeśli
uzyskiwany w szklanej gruszce spadek
ciśnienia powietrza wynosił
jedynie 40 mm słupa rtęci, to i tak
elektryczna iskra mogła się „rozpalić”,
dając światło. 
Nie bez znaczenia jest widniejąca
przy każdym z rysunków postać Thota
– boga wszelkich nauk, istoty
o niedoścignionej inteligencji, który,
według egipskich podań, miał niegdyś
spłynąć z nieba i przynieść ludziom
światło. Dzięki Thotowi kapłani egipscy
zdobyli niezwykłe umiejętności jak
na ówczesne czasy. Umieli posługiwać
się nie tylko elektrycznością, ale
również posiedli potężną wiedzę
w zakresie matematyki, astronomii
i alchemii. Jego działalność w kraju
faraonów zainspirowała kulturę całego

świata starożytnego.

W każdym balonie widoczny jest
osobliwy wąż wyłaniający się ze środka
kwiatu i wijący się w górę. Egiptolodzy
nie zdołali zinterpretować ich treści.
Wytłumaczyli jedynie poszczególne
symbole na rysunkach, nie potrafiąc
jednak przekonująco objaśnić
znaczenia całości. Rysunki nie
nawiązują bowiem ani do wierzeń, ani
do ceremonii Dolnego czy Górnego
Egiptu. Naukowcy stwierdzili więc, że
przedstawiają one wizerunki węży
wyrastających z kwiatu lotosu
będącego symbolem Górnego Egiptu
– i to wszystko. O tym, do czego służyły
lub jaki obrazowały mit nie
powiedziano ani słowa. 
Jeśli jednak na owe tajemnicze
płaskorzeźby spojrzymy oczami
inżyniera to z magicznych obrazów
wyłonią się szczegółowe rysunki
urządzeń elektrycznych! Austriacki
inżynier Walter Garn zinterpretował je
jako olbrzymie żarówki, a wijące się
w ich wnętrzu węże jako obraz
wyładowań elektrycznych. Zaś kwiaty
lotosu wraz z łodygami to oprawki
z przewodem prowadzącym
do prostokątnej skrzynki zasilającej
będącej zapewne albo zestawem
„baterii bagdadzkich”, bądź jak
twierdzą inni naukowcy – urządzeniem
podobnym w działaniu do dzisiejszego
generatora van de Graaffa. Całość

uzupełniają
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Wwydanej w pierwszej
połowie XIX wieku książce

Augusta Mariette dotyczącej
świątyni w Denderze, znajduje się
rysunek przedstawiający egipskich
kapłanów, którzy usuwają jakąś
ciecz z urządzeń przypominających
pompy. Zapewne Mariette nie
zdawał sobie sprawy, jakie jest
znaczenie kopiowanej płaskorzeźby,
gdyż nie wiedział o istnieniu
elektryczności, a Edison wynalazł
żarówkę dopiero w 1871 roku. Nie
mógł też wiedzieć, że za pomocą
pomp strumieniowych można
uzyskać próżnię. Płaskorzeźba ta
wraz z wieloma innymi została
w tajemniczych okolicznościach
zrabowana ze świątyni w 1973 roku.
Austriacki inżynier elektryk, Walter
Garn, postanowił odtworzyć całe
urządzenie, korzystając z rysunków
na ścianach świątyni w Denderze.
Po roku prac zbudował lampę,
a następnie podłączył ją za pomocą
miedzianego drutu izolowanego
drewnem do zestawu „baterii
z Bagdadu”. I nagle to, co zdawało
się być jedynie teorią, okazało się
rzeczywistością – w pełnej napięcia
ciszy, rozległ się suchy trzask
wyładowań elektrycznych, a w chwilę
później pomieszczenie wypełnił
blask fioletowo-zielonkawego
światła żarówki, wykonanej według
schematu narysowanego przez
egipskich kapłanów... 3000 lat
temu!

Płaskorzeêba
z Dendery

Obok: bateria
znaleziona
pod Bagdadem.
Poniżej: model
lampy wykonany
na podstawie
reliefu oraz
baterii
z Bagdadu
– 1,5V
(Mysterypark)



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.2 69 KM POP 33.575 1242 51 160 5,1 119 4

1.2 69 KM SPORT 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

1.2 69 KM LOUNGE 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

1.4 16V 100 KM POP 40.375 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.4 16V 100 KM SPORT 47.175 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.4 16V 100 KM LOUNGE 47.175 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM POP 40.375 1248 55 165 4,2 111 4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM SPORT 47.175 1248 55 165 4,2 111 4

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 47.175 1248 55 165 4,2 111 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 25.492 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 29.147 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 31.697 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.397 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 36.797 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.4 16v 100 HP 42.747 1368 74 160 6,5 154 4/5
1.2 4X4 38.497 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.2 4X4 CLIMBING 40.197 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.3 MULTIJET 16v 4X4 43.597 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 45.297 1248 51 150 5,3 135 4/5
CROSS 52.947 1248 51 150 5,3 141 4/5

WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 LPanda

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.142 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM ACTIVE 5D 34.417 1242 48 155 6,1 145 5
1.4 77KM ACTIVE 3D 33.992 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 5D 35.267 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D 37.817 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 39.942 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D 41.217 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE 5D 42.917 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 38.242 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 35.517 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 77KM GP 5D 35.692 1368 57 165 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.5D 41.642 1248 55 165 4,7 123 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 40.792 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.067 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM DYN. 5D 46.317 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 45.892 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 47.167 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 77KM EMOTION 5D 42.067 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 44.617 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v120KM EMOT. 5D 48.867 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D 49.717 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 3D 47.592 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D 51.842 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 55.242 1910 95 200 5,8 150 4/5

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 MTJ Z DPF  DYNAMIC 4X4 62.297 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v EMOTION 4X4 53.797 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ Z DPF  EMOTION 4X4 66.547 1910 88 180 6,8 174 5

WYMIARY 
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 LSedici

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 40.367 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM ACTIVE 48.867 1248 62 156 5,5 145 5
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 50.567 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 56.517 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.4 77KM FAMILY 45.467 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM FAMILY 53.967 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM FAMILY 58.217 1910 88 174 6,1 160 7
1.4 77KM DYNAMIC 43.767 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM DYN. 52.267 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.967 1910 77 164 5,8 153 5
1.4 77KM MALIBU 49.717 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM MALIBU 58.217 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM MALIBU 62.467 1910 88 174 6,1 160 7

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 LDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 LCroma

RA BAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 44.192 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 47.592 1368 88 197 6,7 158 5
1.6 MJT 16v 105KM AC TI VE 52.692 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM AC TI VE 54.392 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 52.692 1910 88 194 5,3 139 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 47.592 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 50.992 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM DYN. 55.667 1368 110 212 7,1 167 5
1.6 MJT 16v 105KM DYN. 56.092 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN. 57.792 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 56.092 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 60.767 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 120KM EMOT. 58.642 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM EMOT. 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM EMOT. 65.442 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM EMO TION 63.742 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT16v 150KM EMO TION 67.142 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 150KM SPORT 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT16v 150KM SPORT 67.142 1910 110 209 5,6 149 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 73.092 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 79.892 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v Z DPF 150KM DY NA MIC 86.692 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 92.642 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 90.942 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMOT. 96.892 1910 110 210 6,1 161 5
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT. 114.742 2387 147 216 8,0 212 5

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LLinea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 37.817 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM AC TI VE 46.317 1248 66 170 4,9 129 5
1.4 77KM DYNAMIC 42.917 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC 51.417 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBO T-JET 16v 120KM DYN. 50.567 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC 56.092 1248 66 170 4,9 123 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION 56.092 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBO T-JET 16v 120KM EMOT. 54.817 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. DUALOGIC 60.767 1248 66 170 4,9 123 5

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 125.715 2198 136 217 9,4 221 2
2.4 JTDM 200KM 141.185 2387 147 228 6,8 179 2
2.2 JTS 185KM EXCLUSIVE 132.855 2198 136 217 9,4 221 2
2.4 JTDM 200KM EXCLUSIVE 148.325 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM EXCLUSIVE 169.150 3195 191 235 11,5 273 2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 175.100 3195 191 235 11,5 273 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LSpider
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 118.915 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.4 JTDM 200KM 134.385 2387 147 230 7,0 180 2+2
2.2 JTS 185KM SKY VIEW 126.055 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.4 JTDM 210KM SKY  VIEW 141.525 2387 147 230 7,0 180 2+2
3.2 JTS V6 Q4 260KM SKY VIEW 162.350 3195 191 240 11,5 273 2+2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 168.300 3195 191 240 11,5 273 2+2

WYMIARY 
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LBrera

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 96.645 1859 118 212 8,7 205 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 112.540 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 94.435 1910 88 191 5,9 157 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 102.170 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 108.205 1910 110 210 6,0 157 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 136.085 2387 154 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 142.120 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTD 210KM PROGRESSION Q4 142.970 2387 154 228 6,8 179 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 120.700 2198 136 222 9,4 221 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 128.690 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 150 KM DISTINCTIVE 110.330 1910 110 210 6,0 159 5
1.9 JTDM 150 KM DIST. Q-TRONIC 116.365 1910 110 210 6,0 159 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 144.245 2387 154 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 150.280 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE Q4 151.130 2387 154 228 6,8 179 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 158.185 3195 191 240 11,5 270 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 164.135 3195 191 240 11,5 270 5
1.9 JTDM 150KM TI 118.405 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM TI Q-TRONIC 124.440 1910 110 210 7,1 157 5
2.2 JTS 185KM TI 128.775 2198 136 222 9,4 221 5
2.2 JTS 185KM TI SELESPEED 136.765 2198 136 222 9,4 221 5
2.4 JTDM 210KM TI 152.320 2387 154 230 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM TI Q-TRONIC 156.825 2387 147 224 8,0 210 5
2.4 JTDM 210KM TI Q4 159.205 2387 154 226 7,5 197 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TI 166.260 3195 191 240 11,5 273 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TIQ-TRONIC 172.210 3195 191 240 12,2 289 5

WYMIARY 
466/182/141

BAGAŻNIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 102.595 1859 118 210 8,8 209 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 118.490 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 100.385 1910 88 190 6,0 159 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 108.120 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 114.155 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 142.035 2387 154 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 148.070 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 210KM PROG. Q-4 148.920 2387 154 226 7,0 184 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 126.650 2198 136 220 9,5 224 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 134.640 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 116.280 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 122.315 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 150.195 2387 154 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 156.230 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCT. Q-4 157.080 2387 154 226 7,0 184 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 164.135 3195 191 237 11,6 275 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 170.085 3195 191 237 11,6 275 5
1.9 JTDM 150KM TI 124.355 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM TI Q-TRONIC 130.390 1910 110 205 7,2 190 5
2.2 JTS 185KM TI 134.725 2198 136 220 9,5 224 5
2.2 JTS 185KM TI SELESPEED 142.715 2198 136 220 9,5 224 5
2.4 JTDM 210KM TI 158.270 2387 154 228 7,0 185 5
2.4 JTDM 200KM TI Q-TRONIC 164.305 2387 147 226 8,2 215 5
2.4 JTDM 210KM TI Q-4 165.155 2387 154 224 7,6 199 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TI 172.210 3195 191 237 11,6 275 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM TI Q-TRONIC 178.160 3195 191 237 12,3 291 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 60.945 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 63.495 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 69.530 1910 88 195 6,0 155 5
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 74.715 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 68.170 1598 88 195 8,2 194 5
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 74.630 1970 110 208 8,9 211 5
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 86.955 1970 110 208 8,9 211 5
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 79.305 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM Q2 82.025 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 62.645 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 65.195 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.9 JTDM 120KM PROG. 71.230 1910 88 195 6,0 155 5
5D 1.9 JTDM 150KM PROG. 76.415 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 69.870 1598 88 195 8,2 194 5
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 76.415 1970 110 208 8,9 211 5
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST. 88.655 1970 110 208 8,9 211 5
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 81.005 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM Q2 83.725 1910 110 208 5,9 157 5

WYMIARY 
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L147

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 96.135 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 99.535 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE 101.320 1970 122 216 8,7 208 5
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 107.355 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 104.720 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM BLACK LINE 104.720 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150 KM BLACK LINE 108.120 1910 110 209 6,7 178 5
1.9 JTDM 150KM Q2 108.120 1910 110 209 6,7 178 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 LGT

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru*. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
* ceny dla pracowników dotyczące modeli Alfa Romeo pochodzą z dnia 21.12.2007 r.

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 54.315 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM ORO 57.715 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 8v 70KM ORO 60.265 1228 51 159 4,9 129 5
1.9 M-JET 16v 100KM ORO 65.365 1918 74 179 5,2 137 5
1.4 8v 77KM PLATINO 62.815 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM PLATINO 66.215 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 90KM PLATINO 73.865 1228 51 159 4,9 129 5
1.9 M-JET 16v 100KM PLAT. 75.565 1910 74 179 5,2 137 5

WYMIARY 
378/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LMusa

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 42.075 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.625 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v 90KM ORO 50.575 1248 66 173 4,9 123 4
1.4 8v 77KM PLATINO 46.325 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 DFN 16v 95KM PLATINO 48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v 90KM PLATINO 53.975 1248 55 167 4,5 119 4
1.416v95 KMSPORT MOMO ED. 51.425 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v105 KM SPORT MOMO ED. 57.375 1368 77 177 4,7 123 4

WYMIARY 
378/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LYpsilon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 TB 20v EXECUTIVE 150.960 1998 136 224 11,1 264 5
2.4 JTD AUT. 20v SPORTIVA 218.960 2387 136 220 8,8 234 5

WYMIARY 
489/183/147

BAGAŻNIK
480 LITRÓWThesis



GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

p
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W każdym numerze gazety
staramy się udostępnić
stronę dla pracowników

Grupy Fiat, którą nazwaliśmy
„Fiat to my”. To właśnie w tej

rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się

radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,

spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dzi kujemy za
wszystkie maile i kartki. 

POCZTA

Droga Redakcjo,
Mam 17 lat i od dzieciństwa fascynuję się samochodami,
a zwłaszcza ich rysowaniem. Moje zeszyty szkolne były
wypełnione z tyłu przeróżnymi szkicami aut. Samochody
włoskie wzbudzają we mnie największe emocje, dlatego
przesyłam wam mój projekt Alfy Romeo 137. Chciałem
stworzyć nowy, mały, miejski samochód Alfy. Dowiedziałem
się później, że Alfa Romeo ma już gotowy projekt takiego
auta. Chciałbym się dowiedzieć, czy mój pomysł jest dobry
i czy ma szansę wybić się wyżej. Rysowałem go za pomocą
ołówka i krzywików.

Krzysztof Składny, syn pracownika FAP 

Od Red.
Krzysztofie, podzielamy Twój entuzjazm w dziedzinie, której
twórców podziwiamy na równi z Tobą. Szkoda, że w Polsce
nie ma szkół kształcących samochodowych designerów,
ponieważ wiedza jest tu równie potrzebna jak talent.
Najbliższe Twoim zainteresowaniom są wydziały form
przemysłowych w akademiach sztuk pięknych, ale również
one nie gwarantują szybkiego sukcesu, na który składają
się wiedza, talent i praca. Próbuj dalej pamiętając, że tylko
trzy wspomniane czynniki mogą doprowadzić Cię do celu,
o którym marzysz. Wszystko jest przed Tobą.

JUST IN TIME (dostawy na czas)
Ramowy program dostaw materiałów potrzebnych
do produkcji z firm zewnętrznych do magazynu jest bardzo
ważny, ponieważ ogniwo to jest spójne z dystrybucją
magazyn-produkcja.
Usługi w tym zakresie są wykonywane o różnych porach
i na wszystkich zmianach przez pracowników magazynu.
Zamówienie składane jest telefonicznie lub za pomocą
karty kanban. Cykl produkcyjny wymaga, aby materiały
pośrednio produkcyjne były zmagazynowane przy taśmach
produkcyjnych w minimalnych ilościach.
Wykonanie tej usługi w takiej formie, wymaga od magazynu
zwiększenia częstotliwości kursów z dostarczanymi
materiałami na poszczególne gniazda produkcyjne.
Pracownicy, którzy wykonują usługę w zakresie dystrybucji,

zaproponowali żeby zakupić szybkie,
małe, zgrabne, zwinne,  lekkie
i bezpieczne wózki typu Melex, (które
posiadają zakres „żółw” tj. jazda
po hali produkcyjnej, oraz  zakres
„zając” – jazda po drogach
zewnętrznych), w miejsce używanych
obecnie platform, które są ciężkie,
duże i wolne. Może warto to
przemyśleć.

Antoni Hendzel, Fiat Powertrain

MAGIA MIŁOÂCI
Jak co roku 14 lutego obchodziliśmy
święto zakochanych „Walentynki”.
Magia tego dnia przepełnia serca
bliskich sobie osób. Świętując,
podkreślamy jak ważną rolę odgrywa
miłość i jak bez niej życie nie jest
możliwe. Bo miłość czyni cuda. Jest
jak słońce; gdy wschodzi przynosi
światło i ciepło, a gdy gaśnie ogarnia
człowieka „noc”
i „lodowate zimno”. 
Ludzie
zakochani
naładowani
są wielką
mocą. 
Nie myślą
o tym 
czy czeka
ich życie
bezpieczne czy
niebezpieczne. Oni
po prostu wychodzą
wszystkiemu naprzeciw. 
Są szczęśliwi, mają poczucie
bezpieczeństwa, umieją bardziej
troszczyć się o drugiego człowieka,
bardziej go wspierać i wybaczać.
Idealna miłość potrafi przezwyciężać
życiowe problemy i przeciwności losu,
żyje nam się łatwiej, odnajdujemy
harmonię ducha, częściej się
uśmiechamy i potrafimy bardziej
skupiać się na wykonywanej pracy.
Komu brakuje miłości, temu brakuje
wszystkiego. Dlatego nie zgubmy
miłości! Za wszystko płaci się
pieniędzmi, za miłość – tylko miłością.

Antoni Hendzel, Fiat Powertrain

NASZE ¸AMY DLA WAS
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ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo 

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Ci ˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Marcello Filotico

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

produkcja cz Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja cz Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci ˝arowych

administracja ksi gowa, 
personalna i p∏ace

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

us∏ugi celne

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Marat Nevretdinov

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 29 luty 2008 r.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. Magneti Marelli Poland SA

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

9. Magneti Marelli Suspension 
Systems Poland Sp. z o.o.

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

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

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Bank Polska SA 

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.
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