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R
ok 2008 za pi sał si´ do dat nio w dzie -
jach Gru py. Plus był by jesz cze wi´k -
szy, gdy by nie glo bal ny kry zys go spo -
dar czy, ja ki na stà pił w ostat nich
trzech mie sià cach ro ku i zna czà co
zre du ko wał osià gni´ te re zul ta ty. Mi -
mo to Gru pa zdo ła ła uzy skaç naj -
wy˝ szy zysk z za rzà dza nia zwy czaj -
ne go w swo jej hi sto rii: 3,4 mi liar da

eu ro, o 129 mi lio nów wi´ cej ni˝ w ro ku 2007.
Do te go wy ni ku przy czy ni ły si´ przede wszyst kim
ma szy ny rol ni cze, po jaz dy u˝yt ko we i luk su so we
limu zy ny, któ re od ro bi ły z na wiàz kà stra ty od no to -
wa ne przez Fiat Gro up Au to mo bi les, sek tor kom po -
nen tów oraz ma szy ny bu dow la ne. Gru pa za re je stro -
wa ła rów nie˝ wzrost przy cho dów, któ re si´ gn´ ły
59,4 mi liar da eu ro, o 1,5% wi´ cej ni˝ w ro ku 2007.

Na rynku spadki, a Fiat ma

Ta ostat nia zmien na wy ni ka ze zbi lan so wa nia
+8,4% za pierw szych dzie wi´ç mie si´ cy z −17,2%
z ostat nich trzech. 
Mar ̋ a od przy cho dów wzro sła z 5,5% w ro ku 2007
do 5,7% w ro ku ubie głym, głów nie dzi´ ki po pra wie
wy daj no Êci i ko rzyst niej szym ce nom. Zysk net to
wyno szà cy 1,7 mi liar da eu ro, spadł tym cza sem
o 16,2%, ale gdy by obiek tyw ne wa run ki nie ule gły
zmia nie, wzrost był by wi´k szy o 15%.
Wzrost za dłu ̋ e nia prze my sło we go net to do 5,9 mi -
liar da eu ro wy ni ka bez po Êred nio ze zwi´k sze nia in -
we sty cji (+36%) i ka pi ta łu bie ̋ à ce go, któ re z ko lei
by ło uwa run ko wa ne spad kiem wo lu me nu w ostat -
nim kwar ta le ro ku.
Płyn noÊç fi nan so wa Fia ta oscy lu je w gra ni -
cach 3,9 mi liar da eu ro, ale – ˝e by za cho waç jà
w dal szym cià gu na tym do brym po zio mie – Za rzàd

najlepszy wynik w historii 
Obraz minionego roku

3,4 miliarda euro zysku z zarzàdzania zwyczajnego,
uzyskane w roku 2008, sà najlepszym wynikiem w dziejach
Grupy. To zasługa przede wszystkim CNH, Iveco, Maserati
i Ferrari. Rok 2009 nie zapowiada si´ jednak najlepiej.



nie za pro po nu je Zgro ma dze niu Ak cjo na riu szy wy -
pła ce nie dy wi dend za rok 2008, za wy jàt kiem tych
prze zna czo nych na ak cje nie me (25 mi lio nów eu ro,
zgod nie ze sta tu tem spół ki). W tej chwi li za wie szo no
tak ̋ e pro gram wy ku pu ak cji wła snych. 

SEK TOR SA MO CHO DO WY
W ro ku 2008 Fiat Gro up Au to mo bi les od no to wał
przy cho dy w kwo cie 26,9 mi liar da eu ro, po rów ny -
wal ne z ty mi osià gni´ ty mi w ro ku 2007 (+0,5%),
sprze da jàc łàcz nie 2.152.500 sa mo cho dów (−3,6%).
Wzrost sprzeda˝y we Fran cji (+31%), Niem czech
(+14%) i Bra zy lii (+9%) zo stał zni we lo wa ny przez
spad ki na in nych ryn kach, w tym na ryn ku wło skim
(−16%). Po nad to FGA w dal szym cià gu re je stro wał
przy rost udzia łów w ryn ku, tak we Wło szech (z 31,3
do 31,9%), jak i Eu ro pie Za chod niej (z 8 do 8,2%).
Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go FGA wy niósł 691
mi lio nów eu ro, o 112 mi lio nów mniej ni˝ w ro -
ku 2007 (2,6% przy cho dów, wo bec 3% w 2007 r.).
Spa dek ten jest efek tem dra stycz ne go zmniej sze nia
si´ sprzeda˝y w czwar tym kwar ta le, tyl ko cz´ Êcio wo
zre kom pen so wa ne j ci´ cia mi kosz tów struk tu ry.
Na osob nà wzmian k´ za słu gu jà po jaz dy u˝yt ko we,
któ re od no to wa ły wzrost za rów no w sprze da ̋ y
(+5,3%) jak i udzia łu w ryn ku: 43,2% we Wło -
szech (+1,1 punk tu pro cen to we go) oraz 12,3%
w Eu ro pie Za chod niej (+0,6 punk tu pro cen to we -
go), i to po mi mo te go, ˝e eu ro pej ski ry nek skur -
czył si´ o po nad 10%.
Po zo sta jàc w ob sza rze biz ne su sa mo cho do we go,
bar dzo do bre wy ni ki za rok 2008 za no to wa ło rów -
nie˝ Ma se ra ti, le gi ty mu jàc si´ przy cho da mi w wy so -
ko Êci 825 mi lio nów eu ro (o 18,9% wi´ cej ni˝ rok
wcze Êniej) i do star cza jàc do sie ci 8759 sa mo cho -
dów (+16,8%). Wzrost ten jest tym bar dziej zna -
czà cy, ˝e uda ło si´ go osià gnàç po mi mo za ła ma nia
si´ ryn ków – seg ment od nie sie nia Qu at tro por te
zmniej szył si´ o 25%, a Gran tu ri smo o 20. Wy nik
z za rzà dza nia zwy czaj ne go Ma se ra ti wy niósł 72 mi -
lio ny eu ro (8,7% przy cho dów), o 48 mi lio nów wi´ -
cej ni˝ w ro ku 2007 (wów czas 24 mi lio ny eu ro, czy -
li 3,5% przy cho dów).
Bar dzo do bre wyniki ma rów nie˝ Fer ra ri, któ rej
przy cho dy wzro sły o 15,2%, do 1.921 mi lio nów
eu ro, głów nie dzi´ ki suk ce so wi mo de li 430 Scu de -
ria (na ryn ku od koƒ ca 2007 r.) i 599 GTB Fi ra no
oraz ro snà cej sprze da ̋ y no we go mo -
delu Fer ra ri Ca li for -
nia. Łàcz na licz ba
s a  m o  c h o  d ó w
do star czo nych
do sie ci sprze -
da ̋ y wy nio sła
w 2008 ro ku

6.527 sztuk. Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go
si´ gnàł 339 mi lio nów eu ro (17,6% przy cho dów),
wzra sta jàc o 27,4% w sto sun ku do po przed nie go
ro ku ob ra chun ko we go, w któ rym wy no sił 266 mi -
lio nów (15,9% przy cho dów). 

MA SZY NY ROL NI CZE 
I BU DOW LA NE
Przy cho dy Sek to ra Ma szyn Rol ni czych i Bu dow la -
nych (CNH) wzro sły w ubie głym ro ku do po zio -
mu 12,7 mi liar da eu ro (o 7,4% w eu ro i 15,3%
w do la rach). Jest to za słu ga przede wszyst kim bar -
dzo do brych wy ni ków sprze da ̋ y ma szyn rol ni -
czych (zwłasz cza kom baj nów i cià gni ków o du ̋ ej
mo cy), któ re zdo ła ły zrów no wa ̋ yç spa dek sprze -
da ̋ y ma szyn bu dow la nych. W za mkni´ tym wła Ênie
ro ku roz ra chun ko wym CNH uzy ska ło rów nie˝ naj -
wy˝ szy wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go w swo jej
hi sto rii: 1.122 mi lio nów eu ro (8,8% przy cho dów),
czy li o 132 mi lio ny eu ro wi´ cej ni˝ w ro ku 2007
(8,4% przy cho dów). 

RACHUNEK EKONOMICZNY GRUPY
(w milionach euro) 22008 2007 Zmiana

Przychody netto 559.380 58.529 11,5
Wynik z zarządzania zwyczajnego 33.362 3.233 129
Mar�a z zarządzania zwyczajnego 55,7% 5,5%
Wynik operacyjny 22.972 3.152 -180
Wynik przed opodatkowaniem 22.187 2.773 -586
Zysk netto Grupy i Spółek Trzecich 11.721 2.054 -333

% €

PRZYCHODY NETTO I WYNIK Z ZARZÑDZANIA ZWYCZAJNEGO

(w milionach euro) PPrzychody netto
Wynik z zarządzania 

zwyczajnego

Sektor Samochodowy 229.380 1,3 11.102 9
Maszyny rolnicze i maszyny budowlane 12.723 7,4 11.122 132
Pojazdy użytkowe 110.768 -3,8 8838 25
Komponenty i Systemy do Produkcji 113.793 3,1 4402 -107
Pozostała działalność 11.394 1,5 ((102) 70
Sektory wyłączone ((8.678) – –– –
Ogółem (Grupa) 559.380 1,5 33.362 129

2008 zmiana % 2008 zmiana

Markami, które
odnotowały
najlepsze
rezultaty są
Ferrari
i Maserati
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Jedna z maszyn
Case. Sektor,

do którego
marka ta należy,

uzyskał jedne
z najlepszych

wyników w całej
Grupie

PO JAZ DY U˚YT KO WE
Ive co wy ge ne ro wa ło przy cho dy w wy so ko Êci
10,8 mi liar da eu ro, ni˝ sze o 3,8% ni˝ rok wcze Êniej.
Spa dek ten mógł by byç jesz cze wi´k szy, gdy by wy -
raê ne go za ła ma nia si´ sprze da ̋ y (−9,2%) nie uda ło
si´ choç by cz´ Êcio wo skom pen so waç lep szà ofer tà
ce no wà i pro duk to wà. Szcze gól nie do brze Ive co ra -
dzi ło so bie w Ame ry ce Ła ciƒ skiej, gdzie je go sprze -
da˝ wzro sła a˝ o 21,6% w sto sun ku do ro ku 2007,
nie za le˝ nie od gwał tow ne go spad ku po py tu na tam -
tej szym ryn ku w ostat nim kwar ta le.
Wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go Ive co po pra wił si´,
w po rów na niu do ro ku 2007 o 25 mi lio nów eu ro,
osià ga jàc po ziom 838 mi lio nów eu ro, i to po mi mo
znacz ne go spad ku sprze da ̋ y w dru gim pół ro czu.
Re zul tat ten na le ̋ y za wdzi´ czaç po łà czo nym efek -
tom po now ne go po zy cjo no wa nia mar ki oraz ogra ni -
cze nia kosz tów pro duk cji i struk tu ry, któ re za owo co -
wa ły po pra wà mar ̋ y od przy cho dów z 7,3 do 7,8%.

KOM PO NEN TY 
I SYS TE MY PRO DUK CYJ NE
FPT -Po wer tra in Tech no lo gies osià gnàł przy cho dy
bar dzo zbli ̋ o ne do tych uzy ska nych w ro ku
2007: 7 mi liar dów eu ro. Do sko na łe wy ni ki pierw -
sze go pół ro cza (+15,3%) zo sta ły bo wiem ob ni ̋ o ne
przez spad ki od no to wa ne w ostat nich mie sià cach ro -
ku. W ro ku 2008 wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go
FPT wy niósł 166 mi lio nów (2,4% przy cho dów), a˝
o 105 mi lio nów mniej ni˝ w ro ku 2007 (wów -
czas 271 mi lio nów eu ro, 3,8% przy cho dów). 
Ma gne ti Ma rel li za re je stro wa ło w ro ku 2008 przy -
cho dy w wy so ko Êci 5,4 mi liar da eu ro (+8,9% w sto -
sun ku do ro ku 2007), z cze go 451 mi lio nów eu ro
wy ge ne ro wał no wy ob szar biz ne so wy Pla stic Com -
po nents and Mo du les, ad mi ni stro wa ny przez Sek tor

od dru gie go pół ro cza 2008 r. Wi daç za tem, ̋ e na wet
przy nie zmie nio nym za kre sie dzia łal no Êci przy cho dy
po zo sta ły by na do brym, wzgl´d nie sta bil nym po zio -
mie. Wy raê ny spa dek od no to wał na to miast wy nik
z za rzà dza nia zwy czaj ne go, wy no szà cy 174 mi lio ny
eu ro (wo bec 214 mi lio nów w ro ku 2007).
Po pra w´ przy cho dów od no to wał rów nie˝ Tek sid.
W ro ku 2008 si´ gn´ ły one 837 mi lio nów eu ro (6,9%
wi´ cej ni˝ przed ro kiem), gdy by jed nak nie uwzgl´d -
niaç zmian w pro fi lu dzia łal no Êci – to zna czy ce sji
bu si ness unit Ma gne zu i kon so li da cji bu si ness unit
Alu mi nium – wzrost ten nie prze kro czył by 3%. 
Przy cho dy Co mau si´ gn´ ły w 2008 ro ku 1.123 mi -
lio nów eu ro, o 3,1% wi´ cej ni˝ rok wcze Êniej. Jesz cze
bar dziej wy raê nie wzrósł wy nik z za rzà dza nia zwy -
czaj ne go, któ ry z mi nus 23 mi lio nów w ro ku 2007
pod sko czył do 21 mi lio nów na plu sie w ro ku 2008. 

JA KI B¢ DZIE ROK 2009?
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi, opra co wa ny mi ju˝
pod ko niec wrze Ênia, ostat ni kwar tał ubie głe go ro -
ku ce cho wał si´ zna czà cym i po wszech nym po gor -
sze niem si´ wa run ków ryn ko wych tam, gdzie obec -
na jest Gru pa Fiat. W efek cie co raz trud niej sze sta -
je si´ for mu ło wa nie prze wi dy waƒ na rok 2009, tym
bar dziej ̋ e na wszyst kich wa˝ niej szych ryn kach od -
czu wa si´ te˝ kry zys kre dy to wy. Do tknàł on za rów -
no oso by pry wat ne jak i przed si´ bior stwa i przy -
niósł stop nio wà utra tà płyn no Êci fi nan so wej, co
z ko lei od bi je si´ bar dzo nie ko rzyst nie na roz wo ju
prze my sło wym.
Nie pew noÊç i trud no Êci da dzà si´ wszyst kim we
zna ki rów nie˝ w ro ku 2009, a przy naj mniej w je go
pierw szym pół ro czu. I wła Ênie z te go po wo du pod -
j´ to de cy zj´ o uak tu al nia niu co kwar tał in for ma cji
o prze wi dy wa nych wy ni kach za rok 2009. Dzi´ ki
te mu b´ dzie mo˝ na do sto so waç je do bie ̋ à cych
krót ko ter mi no wych per spek tyw w za kre sie ogól nej
sy tu acji eko no micz nej i prze bie gu krzy wych po py tu
na po szcze gól ne pro duk ty.
W ka˝ dym ra zie Fiat za kła da, ˝e w ro ku 2009 glo -
bal ny po pyt na pro duk ty Gru py spad nie o ok. 20%
w sto sun ku do ro ku 2008. Przy ta kim sce na riu szu
wy nik z za rzà dza nia zwy czaj ne go Gru py po wi nien
oscy lo waç w gra ni cach mi liar da eu ro, zo bo wià za nia
z ty tu łu re struk tu ry za cji wy nio sà ok. 300 mi lio nów
eu ro, zysk net to Gru py prze kro czy 300 mi lio nów
eu ro, prze pły wy pie ni´˝ ne net to si´ gnà mi liar da eu -
ro, a za dłu ̋ e nie prze my sło we net to za mknie si´
kwo tà nie wi´k szà ni˝ 5 mi liar dów.
Ta kie ce le rocz ne mo gà byç osià gni´ te po przez wy -
ni ki w po szcze gól nych kwar ta łach: słab sze w pierw -
szym i stop nio wo po pra wia jà ce si´ w ko lej nych.
W ro ku 2009 Gru pa za mie rza kon ty nu owaç pro -
gram so ju szy, aby opty ma li zo waç po ziom ka pi ta łu
i re du ko waç po ten cjal ne ry zy ko. 
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Zbieramy owoce
trafnie
zdefiniowanych
planów...P

o do brych wy ni kach w 2007 r., rów -
nie˝ w ro ku 2008 Fiat od no to wał na
pol skim ryn ku dal szy wzrost dzia łal -
no Êci pro duk cyj nej… „Speł ni ły si´
wszyst kie na sze prze wi dy wa nia – wy -
ja Ênia pre zes En ri co Pa vo ni. – DziÊ
zbie ra my owo ce traf nie zde fi nio wa -
nych pla nów pro duk cyj nych. Je ̋ e li
uwzgl´d ni my pro du ku jà cà sil ni ki spół -

k´ jo int -ven tu re, przy cho dy ca łej Gru py Fiat w Pol -
sce wzro sły do 24,9 mi liar da zło tych (z cze go 17,1
mi liar da z eks por tu). W ska li glo bal nej mó wi my
o zwi´k sze niu biz ne su o 21 pro cent, co po zwo li ło
Gru pie za trud niç (lub prze jàç od in nych spół -
ek) 3.400 osób. Dzi siaj Fiat za pew nia pra c´ po -
nad 14.650 pol skim pra cow ni kom”. 
Spo Êród da nych po szcze gól nych spół ek w spo -
sób szcze gól ny wy ró˝ nia si´ wzrost pro duk cji
sa mo cho dów (+36%). A kry zys sek to ra mo to -
ry za cyj ne go?
„W rze czy wi sto Êci sà to dwie stro ny te go sa me go
me da lu: Êwia to wy kry zys go spo dar czy, któ ry dał si´
od czuç głów nie w wy˝ szych seg men tach ryn ku sa -
mo cho do we go, jed no cze Ênie fa wo ry zo wał (a przy -
naj mniej po zwa lał utrzy maç na do tych cza so wym
po zio mie) po pyt na sa mo cho dy mniej sze i bar dziej
eko no micz ne w eks plo ata cji. I do dał bym jesz cze
– „eko lo gicz ne”. We Wło szech, Niem czech i in nych
kra jach wła Ênie ta kie sa mo cho dy sà szcze gól nie
ch´t nie ku po wa ne przez klien tów rów nie˝ dzi´ ki
wpro wa dzo nym przez nie któ re rzà dy (nie ste ty, nie

TEKST

Filippo Gallino
FOTO

I. Kaêmierczak,
Satiz Poland

Dalszy wzrost 
notowaƒ Fiata

Lata 2008-2009 zapiszà si´ w kronikach jako
jeden z najtrudniejszych etapów
w powojennej historii Êwiatowej gospodarki.
Dla polskich spółek Grupy Fiat b´dzie to
jednak okres niezwykle silnej ekspansji
produkcyjnej. Enrico Pavoni, prezes Fiata
Polska, wyjaÊnia dlaczego tak si´ dzieje.



ten pol ski) ulgom za zło mo wa nie, któ re nie doÊç, ̋ e
po bu dza jà do za ku pów, to jesz cze wal nie przy czy -
nia jà si´ do za stà pie nia sta rych po jaz dów mo de la mi
bar dziej przy ja zny mi dla Êro do wi ska. Nic dziw ne -
go, ˝e pro duk cja miej skie go ma łe go sa mo cho du
w ty skim za kła dzie osià gn´ ła – i wcià˝ osià ga – re -
kor do we po zio my”.
DziÊ sy no ni mem po j´ cia „eko lo gia” jest Eu ro5.
Co raz cz´ Êciej sły szy si´ jed nak o Eu ro6. Mam tu
na my Êli, rzecz ja sna, sil ni ki pro du ko wa ne przez
za kład Fiat -GM Po wer tra in Pol ska:
„Ma ły tur bo die sel wy twa rza ny w Biel sku -Bia łej to
sil nik, któ ry z ra cji za sto so wa nej w nim tech no lo gii,
a co za tym idzie, po zio mów zu ̋ y cia pa li wa i emi sji
za nie czysz czeƒ, lo ku je si´ na szczy cie ga my na p´ -
dów Fia ta i nie tyl ko. Na t´ chwi l´ w fa zie wzro stu
pro duk cyj ne go znaj du je si´ wer sja Eu ro5 (któ ra
od stycz nia te go ro ku mon to wa na jest rów nie˝
w Fia tach 500). War to pod kre Êliç, ˝e po czàw szy od
te go ro ku, wszyst kie sil ni ki kry jà ce si´ pod ma skà
Pi´ç set ki ma jà ho mo lo ga cj´ Eu ro5. Zgod nie z tym,
co kie row nic two spół ki ogło si ło pod czas sa lo nu
w Ge ne wie, w ro ku 2009 Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies skon cen tru je si´ na no wych, wa˝ nych uru -
cho mie niach pro duk cyj nych, któ re po ja wià si´
w dru giej po ło wie ro ku i co do któ rych Gru pa ˝y wi
ogrom ne ocze ki wa nia. Mam tu na my Êli przede
wszyst kim nie zna ny do tàd dwu cy lin dro wy sil nik

Produkcja
miejskiego
samochodu 
w tyskim
zakładzie osiąga
rekordowy
poziom

Sprzeda˝ marek Fiata
na polskim rynku

W roku 2008 Fiat Auto Poland sprzedał
42.231 samochodów (+7,5% w stosunku

do roku 2007), z czego 30.105 samochodów
osobowych Fiat, Lancia, Alfa Romeo i Abarth 
(z 9,4-procentowym udziałem w rynku) i 12.126
pojazdów użytkowych Fiat Professional (20,6%
udziału w rynku). Na polskim rynku Fiat jest trzecią
najchętniej kupowaną marką, natomiast Fiat
Professional po raz kolejny potwierdził, iż jest
niekwestionowanym liderem w sprzedaży pojazdów
użytkowych. Patrząc na rynek samochodowy jako
całość, można stwierdzić, że Fiat jest
najpopularniejszą marką w Polsce.

NAJPOPULARNIEJSZA MARKA
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szy ło pro duk cj´ na wszyst kich swo ich li niach, od
amor ty za to rów po sys te my oÊwie tle nio we, i prze j´ -
ło za mó wie nia od no wych klien tów, znacz nie roz -
sze rza jàc wiel koÊç pro duk cji i po wierzch ni´ pro -
duk cyj nà, zwi´k sza jàc tym sa mym przy cho dy do
po nad 3,4 mi liar da zło tych (+44% w sto sun ku do
ro ku 2007). Dzi siaj osiem pol skich spół ek pod le -
głych Ma gne ti Ma rel li za trud nia oko ło 3.780 osób. 
CNH Pol ska w dal szym cià gu no to wa ła, za ini cjo -
wa ny w po przed nich la tach, wzrost pro duk cji,
uru cha mia jàc ca łà se ri´ no wych pro duk tów, prze -
zna czo nych w głów nej mie rze na eks port. W efek -
cie spół ka z Płoc ka zwi´k szy ła za trud nie nie o po -
nad 590 osób (dziÊ li czy oko ło 1500 pra cow ni -
ków) i za re je stro wa ła 46-pro cen to wy przy rost za -
mó wieƒ w sto sun ku do 2007 ro ku, a jej przy cho dy
si´ gn´ ły 1,3 mi liar da zło tych, z cze go 741 mi lio -
nów z eks por tu.

Na ko niec chciał bym przy po mnieç, ˝e w Pol sce
Fia ta re pre zen tu jà rów nie˝ spół ki Co mau Po land
(96 mi lio nów), od któ rej uza le˝ nio na jest znacz na
cz´Êç zauto ma ty zo wa nej tech no lo gii na szych za -
kła dów, Ive co Po land, któ ra w 2008 ro ku sprze -
da ła sa mo cho dy do staw cze na łàcz nà kwo t´ 585
mi lio nów zło tych, oraz Tek sid Iron Po land (317
mi lio nów zło tych przy cho dów w 2008 r.), któ ra
w dru giej po ło wie ro ku zmu szo na by ła zmie rzyç
si´ z dra stycz nym wzro stem kosz tów su row ców,
a za raz po tem ogra ni czyç swo jà pro duk cj´ na sku -
tek spad ku za mó wieƒ z sek to ra mo to ry za cyj ne go.
Na le ̋ y jed nak pod kre Êliç, ˝e w cià gu ro ku spół ka
zdo ła ła uru cho miç pro duk cj´ kil ku no wych de ta li
dla Opla, Re naul ta i Da cii. Je Êli uwzgl´d niç spół ki
o cha rak te rze usłu go wym, o któ rych nie wspo mi -
na łem, to Gru pa Fiat dzia ła w Pol sce po przez 19
spół ek i 4 jo int -ven tu re, za trud nia jà ce łàcz nie po -
nad 14.650 pra cow ni ków”.

ben zy no wy o po jem no Êci 900 cm3 z in no wa cyj nym
sys te mem Mul tia ir, o któ rym w naj bli˝ szych mie -
sià cach b´ dzie si´ na praw d´ du ̋ o mó wiç”. 
Rok te mu, mniej wi´ cej w tym sa mym cza sie,
wró ̋ ył Pan za kła do wi w Ty chach pro duk cj´ na
re kor do wym po zio mie pół mi lio na sa mo cho dów.
„Tym cza sem wy pro du ko wa li Êmy ich 493 ty sià ce,
a˝ 36% wi´ cej ni˝ w re kor do wym do tych czas ro -
ku 2007. Chy ba nie êle, nie praw da˝? Przy cho dy
Fia ta Au to Po land i licz ba osób w nim za trud nio -
nych zwi´k szy ły si´ o 30%. Aby spro staç przy ro sto -
wi za mó wieƒ, przy j´ li Êmy do pra cy w Ty chach,
w prze cià gu jed ne go tyl ko ro ku, pra wie 1200 osób!
W cy frach bez wzgl´d nych prze kła da si´ to na
wzrost przy cho dów do 15,1 mi liar da zło tych, z cze -
go 13,0 mi liar dów po cho dzi ło z eks por tu (9,9 mld
w ro ku 2007). Do od bior ców za gra nicz nych tra fi ło
po nad 97% pro duk cji „ma de in Ty chy”.

Pan da, w szó stym ro ku pro duk cji (!), wcià˝ po zo -
sta je nie kwe stio no wa nym li de rem w swo im seg -
men cie na ryn ku eu ro pej skim (po nad 247 ty si´ cy
wy pro du ko wa nych eg zem pla rzy). Fiat 500 osià -
gnàł wiel ki, mi´ dzy na ro do wy suk ces – w 2008 r.
pro duk cja wy nio sła nie mal 196 ty si´ cy, do któ -
rych na le ̋ y do daç pra wie szeÊç ty si´ cy 500
Abarth. Staw k´ uzu peł nia jà Fiat 600 (po nad 25
ty si´ cy sztuk) i Ford Ka (19 ty si´ cy). W ro -
ku 2009, po mi mo nie ko rzyst nej sy tu acji w glo bal -
nej go spo dar ce, Fiat b´ dzie sta rał si´ utrzy maç
do tych cza so wy po ziom pro duk cji, a je Êli nada rzy
si´ oka zja, na wet prze kro czyç ów ma gicz ny próg
pół mi lio na sa mo cho dów”. 
Jak wy glà da ła sy tu acja w in nych sek to rach biz ne -
su w 2008 ro ku?
„Eks pan sja pro duk cyj na do ty czy ła nie tyl ko sa mo -
cho dów, ale rów nie˝ kom po nen tów mo to ry za cyj -
nych i ma szyn rol ni czych. Ma gne ti Ma rel li zwi´k -

Wielki,
międzynarodowy
sukces 
Fiata 500
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P
o mi mo nie naj lep szej sy -
tu acji na ryn ku sprze -
da˝ Fia ta 500 w dal -
szym cià gu no tu je ten -
den cj´ ro snà cà. Po ziom
za mó wieƒ na pły wa jà -
cych z ca łe go Êwia ta
prze kro czył ju˝ 310 ty -
si´ cy. Naj wi´k szà po -

pu lar no Êcià mo del cie szy si´ we
Fran cji, Niem czech i Wło szech, ale
je go wa lo ry do ce nia ne sà rów nie˝ po -
za Eu ro pà, na przy kład w Ja po nii,
gdzie w prze cià gu nie ca łych dwu na -
stu mie si´ cy zło ̋ o no po nad 5 ty si´ cy
za mó wieƒ. 
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arch. FAP

Na genewskich targach Fiat
przekonuje do siebie zarówno

szerokà publicznoÊç, jak
i krytyków, stawiajàc głównie

na technologi´, ekologi´ i rozrywk´.
Swojà Êwiatowà premier´ majà tu

Fiat 500C, kabrioletowa wersja
popularnego modelu, która pojawi

si´ w europejskich salonach wiosnà,
oraz rewolucyjny system Multiair. 

Rozmach
na przekór kryzysowi



prze gu bów nie tra ci nic ze swej po jem no Êci i gwa -
ran tu je ła twy do st´p do wn´ trza na wet przy cał ko -
wi cie otwar tym da chu.
Sam dach jest ste ro wa ny elek trycz nie i wy po sa ̋ o -
ny w tyl nà szy b´ (ze szkła) oraz trze cie Êwia tło
stop. B´ dzie do st´p ny w trzech wa rian tach ko lo ry -
stycz nych (koÊç sło nio wa, czer wo ny i czar ny),
któ re mo˝ na łà czyç we dle uzna nia z licz ny mi od -
cie nia mi ka ro se rii, dwo ma z nich opra co wa ny mi
spe cjal nie dla no we go ka brio le tu: wy ra fi no wa nà
czer wie nià Ros so Per la to i spe cy ficz nà sza ro Êcià
Gri gio Cal do, ko ja rzà cà si´ z sa mo cho da mi spor -
to wy mi. Ca łoÊç to nie wiel kich roz mia rów ka brio -
le cik, któ ry da je nie sa mo wi tà ra doÊç z jaz dy,
a jed no cze Ênie umie j´t nie łà czy pi´k nà li ni´ z do -
sko na ły mi osià ga mi eko lo gicz nych sil ni ków. I co
naj istot niej sze – wa lo ra mi ty mi mo˝ na cie szyç si´
przez ca ły rok!

EKO LO GIA 
NA PIERW SZYM PLA NIE
Ochro na Êro do wi ska od lat sta no wi jeden z klu czo -
wych ele men tów, ja ki mi przy pro jek to wa niu no -
wych mo de li kie ru je si´ Fiat Au to mo bi les. Do wo -
dem te go pro eko lo gicz ne go po dej Êcia jest ty tuł eu -
ro pej skie go li de ra w re duk cji emi sji dwu tlen ku w´ -
gla, któ rym tu ryƒ ska Gru pa cie szy si´ ju˝ dru gi rok
z rz´ du (zob. ar ty kuł na stro nie 26).
W Ge ne wie Fiat 500 jest eks po no wa ny rów nie˝
z lo go PUR -O2, b´ dà cym wy ró˝ ni kiem wy se lek -
cjo no wa nej gru py mo de li (500, Cro ma i Bra vo)
o naj bar dziej awan gar do wych roz wià za niach tech -
no lo gicz nych i ni skim po zio mie emi sji CO2.
No wa wer sja PUR -O2, po sia da jà ca – po dob nie
jak wszyst kie po zo sta łe na p´ dy w ga mie Pi´ç set ki
od stycz nia bie ̋ à ce go ro ku – ho mo lo ga cj´ Eu ro5,
szczy ci si´ naj ni˝ szym po zio mem emi sji spo Êród

FIAT 500C: 
ÂWIA TO WA PRE MIE RA
Za po wia da ny w me diach od co naj mniej mie sià ca,
w Ge ne wie za pre zen to wał si´ wresz cie Fiat 500
w wer sji ka brio le to wej, któ ry tra fi do sprze da ̋ y
w ma ju bie ̋ à ce go ro ku (w pierw szym ro ku pla nu je
si´ wy pro du ko wa nie 35 ty si´ cy eg zem pla rzy). 
No wa od mia na mo de lu, z jed nej stro ny od wo łu je
si´ do wspo mnieƒ, ja kie w pa mi´ ci pa sjo na tów mo -
to ry za cji wy rył „sta ry” Fiat 500 ze skła da nym da -
chem z 1957 r., a z dru giej pro po nu je awan gar do -
we roz wià za nia tech no lo gicz ne w za kre sie me cha -
ni ki, sil ni ków i kom for tu ka bi ny. Obec noÊç in no -

wa cyj ne go da chu, od sła nia jà ce go nie bo nad gło wa -
mi pa sa ̋ e rów, nie skut ku je ˝ad ny mi zmia na mi ani
w ga ba ry tach sa mo cho du (po dob nie jak mo del ba -
zo wy ma on 355 cm dłu go Êci, 165 cm sze ro ko Êci
i 149 cm wy so ko Êci), ani w ga mie na p´ dów,
w skład któ rej wcho dzà: 75-kon ny tur bo die sel 1.3
Mul ti jet, sprz´ ̋ o ny z pi´ cio bie go wà skrzy nià me -
cha nicz nà, oraz ben zy no we sil ni ki 1.2 i 1.4 o mo cy,
od po wied nio, 69 i 100 ko ni, oba do st´p ne z me -
cha nicz nà lub zro bo ty zo wa nà skrzy nià Du alo gic.
Po nad to, nie ja ko dla po twier dze nia za an ga ̋ o wa -
nia Fiata Au to mo bi les w ochro n´ Êro do wi ska
i zrów no wa ̋ o nà mo bil noÊç, no wy Fiat 500C
jest wy po sa ̋ o ny w no wa tor ski sys tem
„Start&Stop”, urzà dze nie ste ru jà ce tym cza -
so wym wy łà cza niem i po now nym włà cza niem
si´ sil ni ka pod czas po sto ju w kor ku lub
na Êwia tłach. 
Opra co wa na przez Cen trum Sty lu Fia ta, a wy pro -
du ko wa na w za kła dzie w Ty chach, naj młod sza
Pi´ç set ka ofe ru je czte ry wy god ne miej sca dla osób
do ro słych oraz ba ga˝ nik, któ ry dzi´ ki sys te mo wi
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otwarcie stoiska
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Fiat kabriolet



Mul tiA ir to no wy elek tro nicz no -hy drau licz ny
układ ste ro wa nia za wo ra mi, któ ry bez po Êred nio
kon tro lu je prze pływ po wie trza i spa la nie, dra stycz -
nie re du ku jàc po zio my emi sji za nie czysz czeƒ i zu -
˝y cia pa li wa. Sys tem ten za de biu tu je w ostat nim
kwar ta le ro ku pod ma skà Al fy Ro meo Mi to.
Tech no lo gia ta mo ̋ e byç sto so wa na we wszyst kich
sil ni kach ben zy no wych, a w przy szło Êci, byç mo ̋ e
ju˝ w ro ku 2011, w na p´ dach wy so ko pr´˝ nych.
WÊród naj wa˝ niej szych za let na le ̋ y wy mie niç:
wzrost mak sy mal nej mo cy o 10%, po pra w´ mo -
men tu ob ro to we go na ni skich ob ro tach o 15%, re -
duk cj´ zu ̋ y cia pa li wa i emi sji CO2 o 10% i lep szà
o 25% ogól nà wy daj noÊç spa la nia.
Pierw szà jed nost kà, w któ rej znaj dzie za sto so wa -
nie tech no lo gia Mul tia ir, b´ dzie 16-za wo ro wy sil -
nik Fi re 1400 cm3 (bez do ła do wa nia i z tur bo do -
ła do wa niem). W dru giej ko lej no Êci tra fi ona
do no we go dwu cy lin dro we go sil ni ka ben zy no we -
go o po jem no Êci 900 cm3 (SGE – Small Ga so li ne
En gi ne), w któ rym do ko na no opty ma li za cji
kształ tu gło wi cy cy lin drów spe cjal nie pod kà tem
zin te gro wa nia jej z włàcz ni kiem Mul tia ir. Rów -
nie˝ w tym przy pad ku sys tem do st´p ny b´ dzie
w od mia nach bez do ła do wa nia i z tur bo do ła do -
wa niem. W ofer cie znaj dzie si´ po nad to wer sja
spe cjal na z po dwój nym za si la niem (ben zy na
– me tan). Dzi´ ki dra stycz nej re duk cji po jem no Êci
dwu cy lin dro wy sil nik ben zy no wy z do ła do wa -
niem uzy sku je po zio my emi sji CO2 zbli ̋ o ne do
tych osià ga nych przez Die sle, a w wer sji za si la nej
me ta nem po tra fi zejÊç na wet po ni ̋ ej 80 g dwu -
tlen ku w´ gla na ki lo metr. 

AL FA RO MEO MI TO GTA
Pod ma skà te go stu dyj ne go mo de lu kry je si´ cał ko -
wi cie no wy sil nik o po jem no Êci 1750 cm3 (nie la da
grat ka dla zde kla ro wa nych pa sjo na tów mar ki!)

i mo cy 240 ko ni, z bez po Êred nim wtry skiem,
po dwój nà prze twor ni cà fa zo wà i tur bo -
spr´ ̋ ar kà. Do te go do cho dzà ak tyw ne za -
wie sze nia z alu mi nium, 19-ca lo we ob r´ cze
kół i pro to ty po we wn´ trze z pr´d ko Êcio -
mie rzem wska zu jà cym… 300 km/godz.

Skrót GTA przy na zwie po jaz du, do brze
zna ny wszyst kim al fi stom, te˝ nie jest
dzie łem przy pad ku: „Gran Tu ri smo Al -
leg ge ri to” wska zu je bo wiem, ˝e jed nym
z pod sta wo wym ce lów pro jek tan tów Al -
fy Mi To GTA by ło zmniej sze nie ci´ ̋ a -
ru sa mo cho du w ce lu uzy ska nia naj -
lep sze go sto sun ku ma sy do mo cy. 
Rze czy wi sty ci´ ̋ ar Al fy Mi to GTA

wcià˝ jesz cze po zo sta je Êci Êle strze ̋ o nà
ta jem ni cà, ale nie wiel kich roz mia rów sil nik

wszyst kich ben zy no wych od mian mo de lu (emi sja
CO2: 113 g/km). Osià gni´ cie ta kie go wy ni ku by ło
mo˝ li we dzi´ ki za sto so wa niu nie tyl ko wspo mnia -
ne go ju˝ sys te mu „Start&Stop”, ale rów nie˝ in no -
wa cyj ne go opro gra mo wa nia „eco Dri ve”, któ re za
po mo cà urzà dze nia Blue&Me umo˝ li wia u˝yt -
kow ni kom ana li zo wa nie wła sne go sty lu jaz dy
i otrzy my wa nie sto sow nych po rad pod kà tem re -
duk cji po zio mów zu ̋ y cia pa li wa oraz emi sji spa -
lin. Wszyst kie te roz wià za nia tech no lo gicz ne mo -
gà zo staç po łà czo ne ze skrzy nià Du alo gic, za pew -
nia jà cà opty mal ne ste ro wa nie zmia nà bie gów
i cha rak te ry zu jà cà si´ wy so kà wy daj no Êcià me cha -
nicz nà, któ ra z ko lei prze kła da si´ na jesz cze ni˝ -
sze po zio my zu ̋ y cia pa li wa i emi sji CO2 (re duk cja
do 110 g/km).

MUL TIA IR, RO DZI NA 
RE WO LU CYJ NYCH SIL NI KÓW
O do nio sło Êci te go in no wa cyj ne go
roz wià za nia naj le piej Êwiad czy
fakt, ˝e pod czas ofi cjal nej
pre zen ta cji na Mi´dzy na ro -
dowym Sa lo nie Moto ryza -
cyjnym w Ge ne wie Al fre do 
Al ta vil la, dy rek tor peł no moc ny
Fiat Powertrain Technologies, okre Êlił jà
mia nem „com mon ra il przy szło Êci”.
Ste ro wa ny elek tro nicz nie wtrysk bez -
po Êred ni dla die sli (na zwa ny wła Ênie
com mon ra il), opra co wa ny dzie si´ç lat
te mu przez Cen trum Ba daƒ Fia ta,
a na st´p nie udo sko na lo ny przez fir m´
Bosch, do ko nał praw dzi we go prze wro -
tu w hi sto rii na p´ dów wy so ko pr´˝ nych,
tra fia jàc do po nad 50 mi lio nów eg zem -
pla rzy sil ni ków te go ty pu. 
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Dwa no we sil ni ki Eu ro5 
do Bre ry, Spi dera i 159

Pierwszy to benzynowy silnik z turbodoładowaniem
o mocy 200 KM (Euro 5) i dobrze znanej wszystkim

sympatykom marki pojemności 1750 cm3, będącej
wyraźnym nawiązaniem do bardzo udanych modeli
z lat 60. (1750 Berlina i 1750 GT Veloce). Wyjątkowe
osiągi tej jednostki są owocem zastosowania
technologii zwanej „Scavenging”, która maksymalizuje
moment obrotowy już na bardzo niskich obrotach,
gwarantując niewiarygodnie szybkie reagowanie
układu na żądania kierowcy. Uzyskiwany efekt jest
naprawdę zaskakujący: przy 1500 obrotów na minutę
maksymalny moment wzrasta aż o… 70% w stosunku
do tradycyjnego silnika z turbodoładowaniem, a czas
reakcji skraca się o ponad połowę, stając się co
najmniej porównywalne do tych gwarantowanych przez
Diesle. Imponujący jednostkowy moment obrotowy 
(185 Nm/l) jest jednym z najwyższych spośród
wszystkich oferowanych przez dostępne dziś silniki,
a wartość momentu maksymalnego (320 Nm), którą
uzyskuje się już na poziomie 1400 obrotów, może
służyć za punkt odniesienia dla innych producentów.
Wartość ta zapewnia doskonałe parametry
przy przyspieszaniu i pozwala na eksploatowanie
samochodu bez konieczności zbyt częstego sięgania
do dźwigni zmiany biegów. Alfa Romeo 159 napędzana
tym właśnie silnikiem osiąga maksymalną
prędkość 235 km/h i przyspiesza od 0 do 100 km/h
w 7,7 sekundy. Wobec tak fantastycznych osiągów,
poziomy zużycia paliwa i emisji spalin wydają się
niewiarygodnie niskie: odpowiednio 8,1 litrów
na 100 km i 189 g CO2 na kilometr (w cyklu
mieszanym). Drugim silnikiem zaprezentowanym

w Genewie jest 170-konny 2.0 JTDM (Euro 5),
stanowiącym naturalną kontynuację 1.9 JTDM

zarówno pod względem parametrów
technicznych (z większym momentem

obrotowym i mocą), jak i poziomu
emisji spalin. Jednostka ta spełnia

wymogi dyrektywy Euro 5,
uzyskując, w cyklu mieszanym,
wartość emitowanego
dwutlenku węgla mieszczące
się w przedziale od 136 g/km
do 142 g/km (w zależności od
zastosowania) oraz znacząco
niższy poziom zużycia paliwa:
przykładowo Alfa 159 berlina
zużywa w cyklu mieszanym
paliwa w wysokości

5,4 l/100 km.

NOWATORSKIE NAP¢DY DLA ALFY ROMEO

Poniżej:
Lancia Delta
Executive

(czte ro cy lin dro wa jed nost ka o po jem no Êci 1750
cm3 za miast trzy li tro wej V6), a tak ̋ e włók na w´ -
glo we w struk tu rze spoj le rów, kom po nen tów,
a na wet da chu, wresz cie alu mi nium w ukła dzie ha -
mul co wym, za wie sze niach i ele men tach nad wo zia
po zwa la jà przy pusz czaç, ˝e cał ko wi ta ma sa kon -
cep cyj nej Al fy b´ dzie re kor do wo ni ska. Al fa Mi To
GTA nie jest je dy nie uspor to wio nà wer sjà te go mo -
de lu, ale ra so wym, peł no praw nym su per sa mo cho -
dem, bu dzà cym ra czej sko ja rze nia z Al fà 8C Com -
pe ti zio ne, wzbu dza jà cà za chwyt u wszyst kich mi -
ło Êni ków mar ki. 

LAN CIA DEL TA EXE CU TI VE
Pod ma skà Lancii Del ta Exe cu ti ve – bo tak na -
zwa no t´ naj młod szà wer sj´ mo de lu – drze mie
nie zna ny do tàd sil nik 1.8 Di Tur bo Jet 200 KM
Eu ro 5, sprz´ ̋ o ny z no wà, sze Êcio bie go wà skrzy -
nià au to ma tycz nà. Jest to jed nost ka z „bez po Êred -
nim wtry skiem ben zy ny”, któ ra za pew nia fan ta -
stycz ne osià gi (230 km/h pr´d ko Êci mak sy mal nej,
przy spie sze nie od 0 do 100 km/h w 7,4 se kun dy),
a jed no cze Ênie ogra ni cza po ziom zu ̋ y cia pa li wa
do 7,8 l/100 km w cy klu mie sza nym i emi sji CO2
do 185 g/km. Del ta Exe cu ti ve zo sta ła wy po sa ̋ o na
we wszyst kie naj now sze roz wià za nia tech no lo -
gicz ne Lan cii, a w szcze gól no Êci no we elek tro -
nicz ne za wie sze nia z sys te mem ak tyw nych amor -
ty za to rów (Re ac ti ve Su spen sion Sys tem), do st´p -
ne w po zo sta łych po jaz dach ga my ja ko opcja.
Wkrótce po ja wi si´ z na wpół au to ma tycz nym sys -
temem par ko wa nia Ma gic Par king. W Ge ne wie
Lan cia po ka za ła rów nie˝ swo je „zie lo ne” ob li cze,
po raz pierw szy pre zen tu jàc sa mo cho dy o po -
dwój nym za si la niu (LPG i ben zy na). Ofer ta na -
zwa na „Eco chic” obej  mu je mo de le Mu sa i Yp si lon
wy po sa ̋ o ne w 77-kon ny sil nik 1.4 bi fu el. 



Próba
cha rak te ru

dla na p´ dów  
zin te gro wa nych 
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Na Êniegu samochody z nap´dem na cztery koła zachowujà
si´ bardzo ró˝nie. Wraz z Marco Carmagnolà z działu
Vehicle Testing sprawdziliÊmy, w jaki sposób na takà

zimowà nawierzchni´ reagujà Panda 4x4, Sedici 
oraz Alfa 159 Q4. Oto wyniki tej konfrontacji. 
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W tym ce lu nasi włoscy koledzy wybrali si´ do
miej sco  wo Êci Bar do nec chia: 90 ki lo me trów jaz dy
au to stra dà i oko ło 20 po kr´ tych gór skich dro gach.
Wszyst ko po to, by za ob ser wo waç, jak re agu je
Pan da, Se di ci i Al fy 159 w Ênie˝ nych wa run kach. 

FIAT PAN DA
NO LI MITS
Ju˝ w la tach 60. „sta ra Pan da”
z na p´ dem na obie osie ucho dzi -
ła za praw dzi we go po grom c´
Ênie gu. Spraw dzian je dy nie po -
twier dził t´ le gen d´. Le ciut ka,
wy po sa ̋ o na w opo ny o sto sun -
ko wo nie wiel kich roz mia rach,
bez tru du po ko na ła „mie sza nà”
tra s´, da jàc so bie Êwiet nie ra d´
rów nie˝ na moc no za Ênie ̋ o nych
od cin kach. Te sto wa ny eg zem -
plarz bez pro ble mu do jechał
do nie wiel kiej wio ski Ro che mol -
les, przy cup ni´ tej na zbo czu ma -

je sta tycz nej gó ry Ro gno sa d’Etia che, w od le gło Êci
7 km od Bar do nec chia.
„Ta nie wiel ka te re nów ka – mó wi Car ma gno la
– opie ra swój zin te gro wa ny na p´d na sprz´ gle
elek tro hy drau licz nym, umiesz czo nym po mi´ dzy
obie ma osia mi. Ta kie roz wià za nie tech nicz ne jest
nie za wod ne, kom pa ty bil ne z ESP i pro ste
w dzia ła niu. W prak ty ce kie ru jà cy nie
mu si ni cze go kon tro lo waç.

T
e go rocz ne, wy jàt ko wo ob fi te, opa dy
Ênie gu stwo rzy ły sce ne ri´, któ ra cie szy
oko. Tak trud ne wa run ki po wo du jà
jed nak znacz ne utrud nie nia w ru chu.
Uwi´ zie ni w swo ich do mach przez
Ênie˝ ne za spy, ska za ni na po ru sza nie
si´ w Êli ma czym
tem pie po nie mi ło -
sier nie Êli skich dro -

gach, zmu sze ni do za kła da nia
łaƒ cu chów – czy w ta kich wa run -
kach ma rze nie o sa mo cho dzie
z na p´ dem na czte ry ko ła nie jest
czymÊ na tu ral nym? Dla tych,
któ rzy chcà przejÊç na na p´d zin -
te gro wa ny, Fiat przy go to wał a˝
trzy al ter na ty wy: trzy sa mo cho dy
dia me tral nie ró˝ ne pod wzgl´ dem
swo ich wła Êci wo Êci, ga ba ry tów
i kosz tów eks plo ata cji. Pierw szym
z nich jest Pan da 4x4, wy po sa ̋ o -
na w ben zy no wà jed nost k´ 1.2
o mo cy 60 KM lub w 70-kon ny
1.3 Mul ti jet, dru gim Fiat Se di ci, na p´ dza ny ben zy -
no wym sil ni kiem 1.6 o mo cy 107 KM lub 120-kon -
nym sil ni kiem 1.9 Mul ti jet. Trze cim, naj po t´˝ niej -
szym, Al fa 159 Q4, kry jà ca pod swà ma skà al bo 
3,2-li tro wy na p´d ben zy no wy o mo cy 260 KM al bo
210-kon ny 2.1 Mul ti jet.
Mie li Êmy oka zj´ wy pró bo waç wszyst kie trzy mo -
de le wraz z Mar co Car ma gno là z Mi ra fio ri, zaj mu -
jà cym si´ te sto wa niem sa mo cho dów od 30 lat.

Fiat Sedici,
Panda 4x4

i Alfa 159 Q4
na zakrętach

drogi wiodącej
z miejscowości

Melezet do 
Valle Stretta.

Na poprzednich
stronach: tercet

„zintegrowanych”
aut na tle

malowniczej
alpejskiej wioski

Les Arnaud 
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Nie mu si te˝ ope ro waç ˝ad ny mi ste row ni ka mi:
kie dy przed nie ko ła tra cà przy czep noÊç, sprz´ gło
au to ma tycz nie prze no si mo ment na p´ do wy na ko -
ła tyl ne. A wła Êci wie na le ̋ ał oby po wie dzieç, ˝e
zwi´k sza na p´d na tyl nà oÊ, al bo wiem mi ni mal ne
prze no sze nie od by wa si´ przez ca ły czas, gwa ran -
tu jàc jed no cze sny na p´d na wszyst kie czte ry ko ła”. 
Na ˝y cze nie klien ta ca łoÊç mo˝ na wspo móc mon -
to wa nym ja ko opcja sys te mem ELD (Elec tro nic
Loc king Dif fe ren tial), któ ry gwa ran tu je efekt po -
dob ny do uzy ski wa ne go przez sa mo blo ku jà cy si´
me cha nizm ró˝ ni co wy, ha mu jàc ko ła bli skie wpad -
ni´ cia w po Êlizg. Sys tem ten przy da je si´ zwłasz cza
w sy tu acjach szcze gól nie kry tycz nych: na przy -
kład, kie dy ko ło przed nie i tyl ne sà cał ko wi cie ode -
rwa ne od zie mi lub gdy oba ko ła po tej sa mej stro -
nie trzy ma jà si´ pod ło ̋ a, a po zo sta łe Êli zga jà si´.
Z tà ostat nià sy tu acjà ma my zwy kle do czy nie nia,
gdy z ja kichÊ po wo dów mu si my zje chaç po ło wà
sa mo cho du na ob lo dzo ne lub za Ênie ̋ o ne po bo cze. 

FIAT SE DI CI
TO TAL NY NA P¢D
Rów no wa ga po mi´ dzy wy mia ra mi we wn´trz ny mi
i ze wn´trz ny mi (sa mo chód jest tyl ko tro ch´ wi´k -
szy ni˝ Pun to, ale od no si si´ wra ̋ e nie, ˝e ka bi na
jest zde cy do wa nie bar dziej prze stron na), a tak ̋ e
nie z wy kła uni wer sal noÊç w eks plo ata cji, wresz cie
kon ku ren cyj na wzgl´ dem in nych „Êred nich”
SUV -ów ce na – oto naj wi´k sze atu ty Fia ta Se di ci.
W prze ci wieƒ stwie do Pan dy 4x4 w mo de lu tym
ste ro wa nie czte re ma ko ła mi czyn ny mi od by wa si´
przy wzmo ̋ o nym za sto so wa niu elek tro ni ki.
„Se di ci to sa mo chód je dy ny w swo im ro dza ju
– mó wi Car ma gno la – al bo wiem po sia da a˝ trzy
try by funk cjo no wa nia: 2WD, AU TO i LOCK.
Cen tral ka ste ro wa nia do sto so wu je na p´d sa mo -
cho du do wa run ków jaz dy. Je ̋ e li przy cisk w po bli -
˝u ha mul ca r´cz ne go usta wi my w po zy cji „2WD”,

Jazda po śniegu wymaga szczególnej
koncentracji, bardzo łagodnych ruchów,

a także umiejętności przewidywania
i zapobiegania
– za pomocą
stosownych
manewrów
– ewentualnym
sytuacjom
awaryjnym. 
Przede wszystkim
należy ostrożnie
operować pedałem
gazu, hamulcem
i kierownicą.
Ponadto możliwie
jak najszersza
powinna być

trajektoria jazy, a także szybsze włączanie
kolejnych biegów przy ruszaniu. Przy zjazdach
lepiej redukować je do niższych przełożeń, poprzez
hamowanie. Nie trzeba być ekspertem, żeby dojść
do wniosku, iż cztery koła pędne są lepsze niż dwa,
jednak sam napęd zintegrowany nie jest w stanie
zagwarantować oczekiwanej mobilności.
W niektórych przypadkach konieczne, a nawet
wręcz obligatoryjne jest również stosowanie opon
zimowych: letnie, w niskich temperaturach
ulegające nadmiernemu utwardzeniu, 
mogą więc zmniejszyć walory nawet najbardziej
wyrafinowanych napędów zintegrowanych. 
Jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne, 
na zaśnieżonej nawierzchni najbardziej przydadzą
się systemy ESP i VDC, monitorujące przyczepność
opon i w razie potrzeby interweniujące w celu
przywrócenia odpowiedniego kierunku
i stabilności jazdy. W warunkach zimowych
sprawdzi się również układ przeciwpoślizgowy 
ABS z EBD (Electronic Brake Force Distribution),
rozdzielający siłę hamowania między wszystkie
cztery koła i jednocześnie zapobiegający ich
blokadzie, a także Hill Holder, który uniemożliwia
cofanie się samochodu podczas ruszania
pod górę. I na koniec, trzeba pamiętać, 
że decydując się na użycie łańcuchów, 
należy wyłączyć system przeciwpoślizgowy ASR
(optymalizujący trakcję), ponieważ łańcuchy
zapobiegają poślizgom, jednak ich konstrukcja
powoduje minimalny obrót poślizgowy koła, 
co koliduje z funkcją ASR. 

PORADY EKSPERTA

Jak jeêdziç
po Êniegu

Marco
Carmangola,
od trzydziestu lat
zajmujący się
testowaniem
samochodów
w dziale
Engineering 
& Design. 
Poniżej:
Panda 4x4
– lekka
i z niewielkimi
oponami
– nadaje się
idealnie również
na mocno
zaśnieżone trasy 



W efek cie ma my do czy nie nia z dy na micz nym za -
cho wa niem si´ sa mo cho du na naj ró˝ niej szych na -
wierzch niach, umo˝ li wia nym przez opty mal ny
roz dział mo men tu na p´ do we go na przed nià i tyl nà
oÊ, za po bie ga jà cy po wsta wa niu zja wisk pod - i nad -
ste row no Êci. Tak na gór skich ser pen ty nach, jak
i na au to stra dzie Al fa 159 Q4 oka za ła si´ sa mo -
cho dem ide al nym dla tych, któ rzy ̋ à da jà spor to wej
jaz dy nie za le˝ nie od wa run ków ze wn´trz nych. Po -
za tym, abs tra hu jàc ju˝ od na p´ du, mo del ten jest
wy po sa ̋ o ny w naj no wo cze Êniej sze roz wià za nia
tech nicz ne w za kre sie za wie szeƒ: czte ro drà˝ ko we
z przo du i mul ti link z ty łu. Wa lo ry ta kie go ukła du,
za rów no w kon tek Êcie mo bil no Êci, jak i przy czep -
no Êci do jezd ni, od czu wa si´ na na wierzch ni ka˝ -
de go ro dza ju.
Do po ko ny wa nia wy ma ga jà cych, ty po wo te re no -
wych tras z re gu ły le piej na da jà si´ sil ni ki wy so ko -
pr´˝ ne, ce chu jà ce si´ szcze gól nie wy so kim mo -
men tem na ni skich ob ro tach. Nie mniej jed nak
w tak dy na micz nym i szyb kim sa mo cho dzie jak
Al fa 159 rów nie˝ ben zy no wy sil nik 3.2 spra wu je
si´ bez za rzu tu, za pew nia jàc szer szy za kres eks plo -
ata cji oraz szyb ki wzrost ob ro tów.

Fiat Se di ci b´ dzie si´ za cho wy wał jak stan dar do wy
sa mo chód z na p´ dem na dwa ko ła, za pew nia jàc
zna czà ce oszcz´d no Êci w zu ̋ y ciu pa li wa i opon.
Wy bie ra jàc „AU TO”, ma my do dys po zy cji czte ry
ko ła p´d ne, któ re uak tyw nia jà si´ tyl ko wte dy, gdy
wa run ki przy czep no Êci ule gnà po gor sze niu (ana -
lo gicz na za sa da za sto so wa na jest w opi sy wa nej ju˝
wcze Êniej Pan dzie 4x4). I wresz cie LOCK, na p´d
sta ły do pr´d ko Êci 70 km/h. Po jej prze kro cze niu,
dla za cho wa nia mo men tu na p´ do we go, sys tem
prze łà cza si´ w tryb „AU TO”. 
Mo˝ li woÊç ak ty wa cji 4WD LOCK oka za ła si´
szcze gól nie przy dat na, kie dy je cha li Êmy wà skà
dro gà po Êród so sen, nie opo dal Me le zet. Ani stro -
my zjazd ani ni ska przy czep noÊç na wet przez
chwi l´ nie sta no wi ły dla Fia ta Se di ci pro ble mu.
A sa mo cho dom z na p´ dem na czte ry ko ła ste ro wa -
nym przy po mo cy sprz´ gła, jak choç by Pan dzie,
ta kie wa run ki mo gà spra wiaç spo re trud no Êci,
gdy˝ unie mo˝ li wia jà prze no sze nie du ̋ e go mo -
men tu na p´ do we go na ko ła tyl ne. 

AL FA 159 Q4
KRÓ LO WA ÂNIE GU
O ile wi´k szy prze Êwit da je Pan dzie i Se di ci pew nà
prze wa g´ na szcze gól nie wy bo istych frag men tach
tra sy, to ju˝ na dro dze Al fa 159 Q4 nie po zo sta wia
swym ry wa lom naj mniej szych szans. Mó wi my
o sa mo cho dzie ze sta łym na p´ dem zin te gro wa -
nym i a˝ trze ma me cha ni zma mi ró˝ ni co wy mi.
„Roz dział si ły na p´ do wej – wy ja Ênia Car ma gno la
– na st´ pu je dzi´ ki cen tral ne mu sa mo blo ku jà ce mu
si´ me cha ni zmo wi ró˝ ni co we mu Tor sen i do ko ny -
wa ny jest w spo sób wy łàcz nie me cha nicz ny. Sys -
tem jest gwa ran tem przy jem nej jaz dy, po nie wa˝
w od ró˝ nie niu od sprz´ gieł ste ro wa nych lub kon -
tro lo wa nych elek tro me cha nicz nie umo˝ li wia bar -
dziej efek tyw ne, a przede wszyst kim szyb sze rów -
no wa ̋ e nie na p´ du. Ewen tu al ne opóê nie nie, choç -
by mi ni mal ne, w in ter wen cji sprz´ gła zo sta ło by
ode bra ne przez kie ru jà ce go ja ko zwi´k sze nie tra -
jek to rii jaz dy w za kr´ cie (zja wi sko pod ste row -
no Êci). Na to miast w przy pad ku Al fy 159 Q4,
wszyst kie ko ła „cià gnà” w ka˝ dym mo -
men cie, a pro wa dzà cy do sko na le
to wy czu wa”. 

Fiat Sedici
na drodze
prowadzącej
do wioski
Rochemolles,
oddalonej siedem
kilometrów
od Bardonecchia.
Poniżej: 
Alfa 159 Q4,
idealna dla tych,
którzy marzą
o maksymalnych
walorach
sportowych,
niezależnie
od warunków
panujących
na drodze
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TEKST Stefania Castano

miar´ potrzeb
Produkty

W
y stà pie nie Ot -
ta vio Gio glio,
Ge ne ral Ma na -
ge ra Ive co na
ryn ku wło skim,
pod su mo wu   -
 jàce na kon  fe -
ren  cji pra so   -
wej ubie gły rok

mia ło byç (i by ło) peł ne wia ry
w przy szłoÊç. „Zda je my so bie spra -
w´ – po wie dział – ˝e w naj bli˝ szych
mie sià cach sy tu acja nie b´ dzie pros -
ta. Licz ba za mó wieƒ Êwiad czy o od -
czu wa nej przez klien tów chwi lo wej
nie pew no Êci, ale za mie rza my sta wiç

czo ła ryn ko wi,
przy st´ pu jàc

do  ata ku”.

Pomimo kryzysu Iveco 
nie zwalnia tempa, czego
najlepszym dowodem jest 

a˝ pi´ç nowoÊci
zaprezentowanych
w ubiegłym roku. 

NowoÊci, które majà słu˝yç
walce z trudnoÊciami

i rynkowej stabilizacji. 

Obo wià zu jà ca dziÊ mak sy ma
brzmi „no we pro duk ty dla no -
wych klien tów” i zgod nie z jej lo -
gi kà Ive co za pre zen to wa ło w ro ku
2008 a˝ pi´ç no wych mo de li: trzy
ci´ ̋ a rów ki dro go we – Stra lis Su -
per Li ght do trans por tu pa liw,
Stra lis AD/AT z no wym sil ni kiem
Cur sor 13 o mo cy 480 ko ni oraz
Stra lis czte ro osio wy. Ko lej nà no -
wo Êcià jest 49-to no wy Trak ker
do prac bu dow la nych i Eu ro car -
go 4x4, wieƒ czà ce pro ces od Êwie -
˝a nia ga my po jaz dów Êred nich.
W prze cià gu ostat nich trzy dzie -
stu mie si´ cy na ry nek wpro -
wadzo no a˝ dzie si´ç no wo Êci
– Êred nio jed nà na kwar tał
– a gdy by uwzgl´d niaç rów nie˝
Astr´ i Iris bu sa, to na wet dwa na -
Êcie. Dzi´ ki tak bo ga tej ofer cie
Ive co zy ska ło istot nà prze wa g´
nad kon ku ren cjà: mo de le spół ki,
nie doÊç, ˝e na le ̋ à do pro po no -
wa nych obec nie na ryn ku no wo -
Êci, to jesz cze w ka˝ dym seg men -
cie pla su jà si´ w Êci słej czo łów ce,
za rów no pod wzgl´ dem tech no -
lo gii, jak i ja ko Êci.
Przyj rzyj my si´ bli ̋ ej ca łej ga mie
mo de li Ive co.

CZTE RO OSIO WY 
STRA LIS DRO GO WY
Za pre zen to wa ny po raz pierw szy
na ubie głych tar gach Trans po tec
i obec ny na ryn ku od po czàt ku
ro ku, czte ro osio wy Stra lis jest
po jaz dem in au gu ru jà cym opra -
co wa nà przez Ive co stra te gi´ wal -
ki, ma jà cà na ce lu za in te re so wa -
nie „spe cja li stów”. Ci´ ̋ a rów ka ta
umo˝ li wia wy ko na nie ta kich sa -

na



mych ma new rów jak jej kon wen -
cjo nal ny trzy osio wy od po wied nik,
ale jest w sta nie prze wieêç pra wie
pi´ç ton ła dun ku wi´ cej. Po le ca na
do trans por tu drew na, pły nów
i ma te ria łów o du ̋ ej ła dow noÊci.

STRA LIS SU PER LI GHT
Stra lis Su per Li ght sta no wi od -
po wiedê na po trze by nie któ rych
kom pa nii pa li wo wych, któ re sto -
su jà cy ster ny o po jem no Êci 43 ty -
si´ cy li trów i w zwiàz ku z tym
zmu szo ne sà do „oszcz´ dza nia”
na ci´ ̋ a rze wła snym, by zmie Êciç
si´ w li mi tach wa go wych. Mon to -
wa ne se ryj nie ob r´ cze z lek kich
sto pów, pla sti ko wy zbior nik pa li -
wa o po jem no Êci 200 li trów,
40-li tro wy po jem nik Ad Blue,
aku mu la tor o po jem no Êci 170 Ah
(a nie 220) – dzi´ ki tym i wie lu
in nym roz wià  zaniom Stra  lis Su -
per Li ght zy skał mia no naj l˝ej -
szego po jaz du
w swo   jej ka te -
go rii.

Nowy
czteroosiowy

Stralis umożliwia
wykonanie

takich samych
manewrów jak

jego trzyosiowy
krewniak, a jest

od niego
znacznie bardziej

ładowny. 
Poniżej: Stralis

AD/AT 480
z silnikiem
Cursor 13

o mocy 480 koni 
Na poprzedniej

stronie: Trakker
– idealny pojazd

do pracy

ła dow noÊç cał ko wi tà, a jed no cze -
Ênie kom pak to we pod wzgl´ dem
swych ga ba ry tów oraz za pew nia -
jà ce ma new ry i kom fort jaz dy ty -
po we dla po jaz dów dro go wych.

EU RO CAR GO 4X4
Ga ma po jaz dów „nu mer je den”
o Êred niej ła dow no Êci we Wło -
szech i w Eu ro pie wzbo ga ca si´
o pro fe sjo nal nà wer sj´ te re no -
wà, któ rà jest no we Eu ro car -
go 4x4. Od po przed nie go mo de -
lu ró˝ ni si´ no wy mi skrzy nia mi
bie gów, roz sta wem osi rów nym
4150 mi li me trów (do łà cza jà cym
do trzech ju˝ ist nie jà cych),
a tak ̋ e za pro jek to wa nà od ze ra
dłu gà ka bi nà z ni skim da chem,
pro po no wa nà ja ko al ter na ty wa
dla krót kiej. No ÊnoÊç u˝yt ko wa
wzra sta, od po wied nio, o 1120
i 1000 kg. To Êro dek ide al ny dla
in sty tu cji pu blicz nych oraz słu˝b
Êwiad czà cych usłu gi zwià za ne
z obro nà cy wil nà, ra tow nic twem
i po mo cà w miej scach trud no
do st´p nych.

GRUPA LUDZIE PRODUKT
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STRA LIS AD/AT 480
Stra lis, wy po sa ̋ o ny w no -
wy sil nik Cur sor 13 o mo -
cy 480 ko ni, skie ro wa ny
jest do klien tów po trze -
bujà cych nie tyl ko kom -
pak to wej, lek kiej ka bi ny,
ale rów nie˝ ˝y wio ło  wego
na p´ du. W przy pad  ku te go
Stra li sa rów nie˝ do mi no -
wa ła potrze ba zwi´k  sze nia
no Êno Êci (a w kon se kwen -
cji tak ̋ e i efek tyw no Êci
pra cy klien tów). Mo del
AT480, do st´p ny w wer sji z trzy -
osio wà na cze pà i dwu osio wym
cià gni kiem, ofe ru je 280 kg ła -
dun ku u˝y tecz ne go wi´ cej ni˝
500-kon ny AS.

TRAK KER
NIE ZA STÑ PIO NY
W PRA CY
Na pla cach bu do wy zna jà
go dosłow nie wszy scy:
Trak ker to ci´˝ ki, so lid ny
po jazd, któ ry z po  wo dze -
niem po ko nu je na wet naj -
bar dziej wy ma ga jà ce od -
cin ki w te  re nie. Dzi siaj pro -
po no wa ny jest rów nie˝ ja ko
po jazd uła twia jà cy pra c´,
z do pusz czal nà ma sà po -
jaz du wraz z na cze pà przy
peł nym ob cià ̋ e niu wy  no szà cà
49 ton: o pi´ç wi´ cej w sto sun ku
do wer sji stan dar do wej. Do ce nia -
ny na pla cach bu do wy, gdzie po -

˝à da ne sà po jaz -
dy ta kie jak no -

wy Trak ker,
gwa ran -

tu jà ce
du ̋ à
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obo wià zu  jàce od te go ro ku. Naj -
bar dziej wi  docz nych zmian do ko -
na no w sfe rze ae ro dy na mi ki.
Przed nie skrzy  dło ma neu tral ny,
jed na ko wy dla wszyst kich pro fil
cen tral ny, po zo sta łe spoj le ry zo s -
ta ły zre du ko wa ne, zmo dy fi ko wa -
no rów nie˝ za wie sze nia. In ny mi
god  ny mi wzmian ki no wo Êcia mi
sà wy ra fi no wa ny sys tem od zy -
skiwa nia ener gii ki ne tycz nej
(KERS) oraz opo ny ty pu slick.
Aby ogra ni czyç kosz ty po no szo ne
przez ze spo ły, Mi´ dzy na ro do wa
Fe de ra cja Sa mo cho do wa (FIA)
wy da ła dys po zy cj´, ˝e w cià gu
zło ̋ o ne go z 17 wy Êci gów se zo nu
mo˝ na wy ko rzy staç nie wi´ cej ni˝
osiem sil ni ków. Ka˝ dy na p´d b´ -
dzie mu siał za tem prze je chaç
ok. 2500 ki lo me trów.

No we F60, któ re b´ dzie
wal czyç o zwy ci´ stwo
w roz po czy na jà cym si´
ju˝ wkrót ce ko lej nym se -

zo nie For mu ły 1, mia ło swà pre -
mie r´ nie na ma cie rzy stym to rze
Fio ra no – za blo ko wa nym przez
opa dy Ênie gu – ale w Mu gel lo.
Na zwa no we go bo li du na wià zu -
je do szeÊç dzie si´ cio le cia For -
mu ły 1, a tak ̋ e szeÊç dzie si´ cio -
krot ne go w niej udzia łu wło skiej
mar ki – je dy nej, któ ra nie mia ła
na wet se zo nu prze rwy. 
Po jazd, któ ry za de biu tował 29
mar  ca na au stra lij skim to rze
w Mel bo ur ne, to zu peł nie no wy
bo lid, dia me tral nie ró˝ ny od
swych po przed ni ków pod wzgl´ -
dem roz wià zaƒ tech nicz nych,
wy mu szo nych przez prze pi sy

Ferrari pokazało nowy bolid, który b´dzie si´ Êcigaç
w tym sezonie Formuły 1. Nowe przepisy wymusiły
zastosowanie w bolidzie szeregu zmian konstrukcyjnych.

Ste fa no Do me ni ca li, dy rek tor
spor to wy Fer ra ri, po wie dział pod -
czas pre zen ta cji: „Na sza myÊl
tech nicz na po zwa la nam trwaç
w tym spo rcie i pa trzeç przed sie -
bie z opty mi zmem, po mi mo trud -
ne go okre su ca łe go sys te mu. Je s -
tem prze ko na ny, ̋ e gdy po ko na my
kry zys w go spo dar ce Êwia to wej,
For mu ła 1 b´ dzie sil niej sza ni˝ kie -
dy kol wiek. I ta kie jest pod sta wo we
za da nie Fer ra ri, obec ne go w tych
mi strzo stwach od za wsze”.
Na te go rocz nym bo li dzie po ja wia
si´ rów nie˝ lo go no we go spon so -
ra: jest nim fir ma Ta ta, któ rej dział
Con sul tan cy Se rvi ces, b´ dà cy
Êwia to wym li de rem w dzie dzi nie
In for ma tion Tech no lo gy, pod pi sał
ostat nio z fir mà Fer ra ri po ro zu -
mie nie o trzy let niej współ pra cy. 

F60wje˝d˝a 

Zespół Ferrari
przygotowujący
się do udziału
w Mistrzostwach
Świata

na tor



rzy szy nie spo ty ka na ci sza, któ rà
w chwi l´ po tem prze ry wa nie sa -
mo wi ta mu zy ka. I głos Da ria Fo,
lau re ata li te rac kiej Na gro dy No -
bla, któ ry mó wi: „To ko bie ty
i m´˝ czyê ni wal czà cy o po kój
i zma ga jà cy si´ z pro ble ma mi te -
go Êwia ta. Ich si łà jest dzia ła nie
i oso bi ste za an ga ̋ o wa nie. Chce -
my im po dzi´ ko waç, uÊci snàç
dło nie, wy ra ziç sza cu nek. Ten
film de dy ko wa ny jest Aung San
Suu Kyi, lau re at ce Po ko jo wej
Na gro dy No bla, któ ra od lat jest
wi´ê niem we wła snym do mu”. 
Ten 30-se kun do wy spot, zre ali -
zo wa ny przez Lan ci´ wraz z sze -
Êcio ma lau re ata mi Po ko jo wej
Na gro dy No bla, był wy Êwie tla ny
przez te le wi zje wie lu kra jów.
Za de biu to wał 12 grud nia pod -
czas Âwia to we go Szczy tu, któ -

TEKST

Stefania 
Castano

pokojuÊwiat

GRUPA
LANCIA
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Wirtualny
Lancia
zaanga˝owała si´
w działalnoÊç
na rzecz praw
człowieka. Marka
była głównym
sponsorem
9. Âwiatowego
Szczytu
Laureatów
Pokojowej
Nagrody Nobla.

K
o lum na czar nych
sa mo cho dów pod -
je˝ d˝a pod pa ry ski
Ho tel de Vil le, gdzie
od by wa si´ 9. Âwia -
to wy Szczyt Lau re -
atów Po ko jo wej Na -
gro dy No bla, któ re -
mu prze wod ni czy

Wal ter Vel tro ni (wło ski po li tyk,
li der Par tii De mo kra tycz nej)
i Mi cha ił Gor ba czow. Ko lum na
skła da si´ wy łàcz nie z Lan cii
Del ta, ofi cjal nych sa mo cho dów
ob słu gu jà cych im pre z´. Lau re aci
Na gro dy No bla wy sia da jà z sa -
 mo  cho dów. Ostat nia Lan cia,
w od ró˝ nie niu od po zo sta łych,
jest nie ska zi tel nie bia ła. Otwie ra -
jà si´ drzwi, ale nikt nie wy sia da
z sa mo cho du. Scen ce tej to wa -



re go głów nym spon so rem by ła
wła Ênie Lan cia. Oprócz wy bit -
nych no bli stów, po kro ju Mi cha -
iła Gor ba czo wa, In grid Bétan -
co urt, Fre de ric ka Wil le ma de
Kler ka, Le cha Wa ł´ sy i Bet ty
Wil liams, w pre mie ro wym po ka -
zie uczest ni czy li rów nie˝ bur -
mistrz Pa ry ̋ a De la noe, li der ze -
spo łu U2 Bo no – wy ró˝ nio ny
przy tej oka zji ty tu łem „Czło wie -
ka Po ko ju 2008” – Pe ne lo pe
Cruz, Ker ry Ken ne dy, Se in Win
oraz Pierw sza Da ma Fran cji,
Car la Bru ni, jed na z głów nych
„twa rzy” Lan cii.
Spot zwra ca uwa g´ na ci´˝ kie
po ło ̋ e nie Bir man ki Aung San
Suu Kyi, któ ra od 13 lat prze -
trzy my wa na jest w aresz cie do -
mo wym. Mar ka chcia ła uÊwiet -
niç Âwia to wy Szczyt Lau re atów
Po ko jo wej Na gro dy No bla, któ -
ry od był si´ w Pa ry ̋ u z oka zji
60. rocz ni cy przy j´ cia Po w -
szech nej De kla ra cji Praw Czło -
wie ka, a tak ̋ e uła twiç tym zna -
mie ni tym oso bi sto Êciom do tar -
cie z ich prze sła niem w ka˝ dy
za kà tek Êwia ta.
„Pra gnie my zło ̋ yç hołd wszyst -
kim tym, któ rzy ry zy ku jà wła -
snym ˝y ciem, by na sze sta wa ło
si´ lep sze – po wie dział Oli vier
François, dy rek tor peł no moc ny
Lan cia Au to mo bi les. – Mo ̋ e my

Asystent parkowania
Lancii Delta
Od połowy lutego Lancia Delta oferowana jest

w opcji z Asystentem Parkowania. 
Ten półautomatyczny system, doskonały
do parkowania na wstecznym biegu wykrywa, czy jest
wystarczająco dużo miejsca, aby zaparkować
samochód między dwoma samochodami i kontroluje
układ kierowniczy w sposób automatyczny. Kierowca
może jedynie użyć hamulca i pedału przyspieszenia,
aby zakończyć manewr parkowania. Zachowuje też
kontrolę nad ruchem wzdłużnym pojazdu.
System pomaga kierowcy znaleźć wystarczająco dużo
miejsca, aby przeprowadzić manewr parkowania,
poprzez dokonywanie pomiarów, a potem przez
kontrolę ruchów poprzecznych pojazdu. Układ
kierowniczy jest kontrolowany przez jednostkę
sterującą, która automatycznie porusza kierownicą
podczas cofania, aby wykonać perfekcyjny manewr
parkowania – prosty i bezpieczny. Jeśli w trakcie
manewru kierowca poruszy koło kierownicy, 
system zostaje wyłączony.
Naciśnięcie odpowiedniego przycisku na desce
rozdzielczej powoduje rozpoczęcie wyszukiwania 
przez system odpowiedniego miejsca parkingowego. 
System kontynuuje poszukiwanie miejsca
parkingowego, dopóki pojazd nie przekroczy
maksymalnej prędkości 30 km/h. Jeśli prędkość
wzrośnie ponad tę wartość, funkcja zostaje
wyłączona. Po znalezieniu miejsca parkingowego,
kierowca jest informowany za pomocą odpowiednich
instrukcji na wyświetlaczu, jak kontynuować manewr.
Dopuszczalna prędkość podczas parkowania

wynosi 7 km/h Po rozpoczęciu operacji,
koło kierownicy obraca się
automatycznie wykonując idealny
manewr parkowania. Rola kierowcy
ogranicza się do kontrolowania
ruchu pojazdu za pomocą pedału

przyspieszenia i hamulca.

WYPOSA˚ENIE DODATKOWE

Michaił Gorbaczow, 
Ingrid Bétancourt, 
Frederick Willem de Klerk, 
Lech Wałęsa i Betty Williams 
apelują wraz z Lancią o uwolnienie
Aung San Suu Kyi 

mó wiç o spój no Êci ce lów kon -
struk to ra sa mo cho dów z ce la mi
wal czà cych o po kój i po sza no -
wa nie praw czło wie ka, bo wiem
obie stro ny an ga ̋ u jà swo je si ły
i wi ze ru nek, by nieÊç od wa˝ ne,
słusz ne prze sła nie”. 
Wszyst kie naj wi´k sze mi´ dzy na -
ro do we sie ci te le wi zyj ne po par ły
ten nie zwy kły pro jekt, emi tu jàc
film w swo ich ka na łach. Aby
nadaç kam pa nii na rzecz uwol -
nie nia Aung San Suu Kyi jesz cze
wi´k sze go roz gło su, Lan cia zde -
cy do wa ła si´ na wy ko rzy sta nie
po ten cja łu In ter ne tu i pro mo wa -
nie jej rów nie˝ on li ne na stro nie
www.SendYourPeaceMessage.org,
zre ali zo wa nej przez Te sta Web
EDV. Za po mo cà wi try ny u˝yt -
kow ni cy mo gà prze ka zy waç
swo je po ko jo we prze sła nia do
do wol ne go ad re sa ta, wspie ra jàc
tym ko mu ni ka tem oraz swo jà
oso bà Lan ci´ w jej sta ra niach
o uwol nie nie bir maƒ skiej dzia -
łacz ki. ˚y cze nia te sà wy Êwie tla -
ne na ogrom nej ma pie, po Êród
ty si´ cy in nych wia do mo Êci. To
nie spo ty ka ny do tej po ry wir tu -
al ny Êwiat, do któ re go mo˝ na
wejÊç po to, by ro ze słaç na ca ły
Êwiat wła sny apel o po kój lub
„wy krzy czeç” peł nym gło sem,
jak ogrom na jest war toÊç po ko ju
i wol no Êci.



TEKST

Francesca 
Rech

jutra
Jak powstajà

C
ó˝ ta kie go ro bià
na to rze te sto wym
Fia ta w Ba loc co
eks per ci od mar -
ke tin gu, sprze -
daw  cy, pro jek tan -
ci, in ̋ y nie ro wie,
han dlow cy, pra -
cow ni cy dzia łu ja -

ko Êci, a na wet klien ci? Z ja kie go
po wo du tło czà si´ wo kół sa mo -
cho dów z ga my Fia ta i kil ku mo -
de li kon ku ren cji, za ab sor bo wa ni
ana li zo wa niem ka˝ de go, naj drob -

Praktykowana 
dziÊ metoda
projektowania
samochodów
przewiduje
bezpoÊredni udział
klienta w całym
procesie, poczynajàc
od fazy definiowania
modelu.

samochody
niej sze go szcze gó łu sty li stycz ne -
go, po rów ny wa niem prze stron -
no Êci i wy po sa ̋ e nia, ła do wa niem
do ba ga˝ ni ków skrzy nek z bu tel -
ka mi, wa li zek i ro we rów? 
„To na sza ro bo cza wspól no ta
– wy ja Ênia z uÊmie chem Mi che -
lan ge lo Li gu ori, od po wie dzial ny
za roz wój Pro duk tu Mar ke ting
Fiat. – Od Fia ta 500 po Al f´
MiTo i Lan ci´ Del ta, wszyst kie
naj now sze mo de le FGA po wsta ły
i roz wi ja ły si´ po przez współ pra -
c´, w któ rej uczest ni czy li – po -

GRUPA
FGA
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czàw szy od pierw szych faz de fi -
nio wa nia wy ro bu – eks per ci
z mar ke tin gu cen tral ne go i ryn -
ków, sek to ra sprze da ̋ y i han dlu,
dzia łu En gi ne ering & De sign,
z Cen trum Sty lu i Ja ko Êci. Ta ki
mi´ dzy sek cyj ny ze spół, do któ re -
go od po czàt ku chcie li Êmy włà -
czyç rów nie˝ (a to praw dzi wa
no woÊç!) gru p´ klien tów, za rów -
no Fia ta jak i na szej kon ku ren cji,
a za tem po ten cjal nych na byw ców
ana li zo wa ne go mo de lu”. 
Na ogół w pro ce sie de fi nio wa nia
klu czo wych wła Êci wo Êci no we go
sa mo cho du przede wszyst kim
oma wia si´ ba da nia ryn ko we.
Li gu ori do da je: „In for ma cje wyj -
Êcio we, któ re słu ̋ y ły nam do
stwo rze nia pierw sze go pro jek tu
no we go pro duk tu, by ły prze fil -
 trowa ne, uÊred nio ne.
Dzi siaj, dzi´ ki za -
 anga ̋ o wa niu klien ta
od sa me go po czàt-
  ku pro  ce su, mo ̋ e my
dowie dzieç si´ bez -
poÊred nio od nie go,
ja kie ma po trze by
i wy ma ga nia i cze go
ocze ku je od sa mo cho du, któ ry
po ja wi si´ na ryn ku za kil ka lat.
Po dej mu je my si´ am bit ne go za da -
nia skon stru owa nia no we go mo -
de lu, pa trzàc naƒ ocza mi klien ta”.
To wła Ênie dla te go klient wcho -
dzi w skład ze spo łu ro bo cze go
i uczest ni czy we wszyst kich spo -
tka niach słu ̋ à cych de fi nio wa niu
wła Êci wo Êci no we go sa mo cho -
du, prze ka zu jàc swo je rze czy wi -
ste po trze by (w ˝ar go nie tech -
nicz nym mó wi si´ o „cu sto mer
car pro fi le”) nie tyl ko do umy -
słów, ale i „serc” in nych człon -
ków gru py. 
„Pod czas se sji w Ba loc co – mó -
wi da lej Li gu ori – mo gli Êmy
usły szeç, ja kie sà prio ry te ty
klien tów. Prze stu dio wa li Êmy ich
za cho wa nia pod czas jaz dy, ob -
ser wo wa li Êmy od ru cho we czyn -
no Êci ka˝ de go z nich po za j´ ciu
miej sca za kie row ni cà. Re je stro -
wa li Êmy i ba da li Êmy ka˝ dy ich
ruch, a oni tym cza sem „roz bie -

Wspólnota
pasjonatów 
No we po dej ście do roz wo ju pro duk tu mu si być wspie -

ra ne od po wied ni mi na rzę dzia mi tech no lo gicz ny mi
i awan gar do wym opro gra mo wa niem. Mi che lan ge lo 
Li gu ori wy ja śnia: „Na szym pod sta wo wym ce lem by ło 
cią głe utrzy ma nie za in te re so wa nia ze spo łu, ale przede
wszyst kim stwo rze nie miej sca, w któ rym moż na wy mie -
niać się po my sła mi, pro po zy cja mi oraz ma te ria ła mi 
au dio i vi deo. Dzię ki wspar ciu firm Isvor, B&C Tra ining
oraz In se ad ma my moż li wość za sto so wa nia róż no ra kich
in stru men tów elek tro nicz nych, w tym m.in. mi ni wi try ny
two rzo nej ad hoc na stro nach fia tow skie go In tra ne tu
i na zwa nej przez nas In no tu be, na któ rej użyt kow ni cy mo -
gą wzbo ga cać śro do wi sko pra cy o swo je do świad cze nia
i uwa gi”. Pod czas se sji ro bo czych ze spół ko rzy sta rów nież
z sy mu la to ra de cy zji (Egle Ra cing) oraz spe cjal ne go urzą -
dze nia do za rzą dza nia po my sła mi. Dzię ki tym me to dom
ze spół mo że śle dzić ca ły pro ces po dej mo wa nia i uzgad -
nia nia de cy zji, a jed no cze śnie uświa do mić so bie, jak
sze ro ko ro zu mia na gru pa klien tów przyj mu je me cha nizm
łą cze nia róż nych ga łę zi wie dzy”. 

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE

ra li na czyn ni ki pierw sze” ga m´
sa mo cho dów Fia ta, ana li zu jàc
ka˝ dy de tal mo de lu”.
Wspól ne pra ce na to rze Ba loc co
zo sta ły po prze dzo ne in ny mi,
rów nie zna czà cy mi dzia ła nia mi:
wszyst kich człon ków ze spo łu po -
pro szo no o ob ser wo wa nie z bli -
ska, w ja ki spo sób za cho wu je si´
klient, kie dy, na przy kład, po dej -
mu je de cy zj´ o za ku pie sa mo -
cho du. W zwiàz ku z tym przez
ca ły dzieƒ człon ko wie ze spo łu
to wa rzy szy li sprze daw com z Mi -
ra fio ri Mo tor Vil la ge w roz mo -
wach z klien ta mi. Ko lej ne go dnia
na to miast ob ser wo wa li za cho -
wania po sia da czy sa mo cho dów,
zała do wu jà cych i wy ła do wu jà -
cych to wa ry na par kin gach przed
cen tra mi han dlo wy mi. Na ko -

niec, prze pro wa dzi li
roz mo wy z krew -
nymi i przy ja ciół mi
osób, któ re sta ły si´
ostat nio na byw cami
sa mo cho du Fia ta.
„Tak ̋ e w tym przy -
pad ku – wy ja Ênia
ma na ger – cel był ja -

sny: po przez bez po Êred nie do -
Êwiad cze nia na by te w pro ce sie
sprze da ̋ y oraz ob ser wa cj´ co -
dzien ne go u˝yt ko wa nia sa mo -
cho du przez klien ta ka˝ dy czło -
nek ze spo łu mógł poznaç po -
trze by klien ta, a jed no cze Ênie
skon cen tro waç si´ na in nych
dzia ła niach gru py. Na efek ty no -
we go spo so bu pra cy nie trze ba
by ło dłu go cze kaç. Li gu ori wy ja -
Ênia: „Bar dzo szyb ko zde finio -
wali Êmy „cu sto mer car pro fi le”
i rów nie szyb ko prze ana li  zowa li -
Êmy go wraz z dzia łem En  gine -
ering & De sign. Po nad to skon so -
li do wa li Êmy wy tycz ne do ty czà ce
no we go pro duk tu i usta li li Êmy
pre cy zyj nie rynek (grup´) od nie -
sie nia. Ta kie od mien ne po dej Êcie
do roz wo ju pro duk tu jest nie tyl -
ko swe go ro dza ju eks pe ry men -
tem, ale rów nie˝ punk tem wyj Êcia
no wej me to do lo gii pra cy, ja ka
znaj dzie za sto so wa nie przy pro -
jek to wa niu przy szłych mo de li”.

Członkowie zespołu międzysekcyjnego podczas pracy
na torze w Balocco. Na poprzedniej stronie:
Michelangelo Liguori (w środku) ze współpracownikami 

Nowe
modele 

w oczach
klienta
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za sto so waƒ. Mam na my Êli in no -
wa cyj ny sys tem Mul tia ir, któ ry
b´ dzie stop nio wo wpro wa dza ny
we wszyst kich sil ni kach na szej
Gru py i po zwo li nam jesz cze
zmniej szyç zu˝y cie pa li wa, i co
za tym idzie – po ziom emi sji spa -
lin. No we tech no lo gie, ta kie jak
Start&Stop, zo sta ły ju˝ za pre -
zen to wa ne w Fia cie 500 i w nie -
dłu gim cza sie po ja wià si´ rów -
nie˝ w in nych mo de lach. Ju˝ dziÊ
oko ło 10.000 osób ko rzy sta z in -
no wa cyj ne go opro gra mo wa nia
„eco:Dri ve”, któ re w pierw szej
ko lej no Êci prze pro wa dza ana li z´
sty lu jaz dy, a na st´p nie po ma ga
kie row cy opra co waç tak ty k´ pro -
wa dze nia sa mo cho du, po zwa la -
jà cà na mniej sze zu˝y cie pa li wa
(a wi´c i emi sji zanie czysz czeƒ)”.

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI 
EKOLOGIA

CZAS WOLNY

Po nad to Gru pa Fiat dzier ̋ y pal -
m´ pierw szeƒ stwa w kla sy  fikacji
kon  cer nów (138,4 g/km), wy -
prze dza jàc PSA, Renaul ta, To  yo t´
i Hy un da ia.
Lo ren zo Si sti no, Dy rek tor Za -
rzà  dza jà cy Fiat Au  tomo bi les
mówi: „Wy  ni ki tych ba daƒ na -
gra dza jà cià głe wy sił ki Fia ta, po -
le ga jà ce na po szu ki wa niu in no -
wa cyj nych roz wià zaƒ, pro wa -
dzà cych do ogra ni cze nia emi sji
za nie czysz czeƒ oraz po zio mu
CO². Jed nak Fiat, za wsze skon -
cen trowa ny na rze czy wi stych
ludz kich po trze bach, na tym nie
poprze sta je. Ce lem fir my jest
umoc nienie si´ na po zy cji li de ra
w reduk cji emi sji za nie czysz czeƒ
po przez wpro wadze nie no wych

sil ników, no wych
tech no lo gii

i no wych

S
po Êród dzie si´ ciu
naj  le piej sprze da -
jàcych si´ ma rek
sa mo cho do wych
w Eu ro pie, dru gi
rok z rz´ du Fiat
Au to mo bi les osià -
gnàł naj ni˝ szà Êred -
nià war toÊç emi sji

dwu tlen ku w´ gla w sprze da nych
w 2008 ro ku sa mo cho dach:
133,7 g/km (w 2007 by ło to
137,3 g/km). Ty tuł li de ra w tej
dzie dzi nie przy zna ła fir mie Fiat
Au to mo bi les spół ka JA TO, Êwia -
to wy li der w do radz twie i ba da -
niach mo to ry za cyj nych, któ ra po -
wsta ła w 1984 ro ku i dzia ła w po -
nad 40 kra jach. W ran kin gu Fiat
wy prze dził Peu ge ota, Ci troëna,
For da czy
To yo t´.
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naturalnie!

Fiat Automobiles drugi rok z rz´du
został europejskim liderem
pod wzgl´dem redukcji emisji
dwutlenku w´gla. Prymat w tej
dziedzinie przyznała firmie spółka
JATO, Êwiatowy lider w doradztwie
i badaniach motoryzacyjnych.Fiat

Silnik 
z systemem
Multiair

Fiat Bravo
z nowej gamy
Fiata LPG



Fiat nie ustan nie po dej mu je kon -
kret ne dzia ła nia wpro wa dza jàc
do st´p ne dla wszyst kich roz wià -
za nia, któ re ma jà ogra ni czyç
wpływ trans por tu na Êro do wi sko.
Do wo dem sà mo de le wy lan so wa -
ne na ryn ku, in we sto wa nie w roz -
wój no wych pro duk tów, pla ny
ba daw cze i współ pra ca z ad mi ni -
stra cjà pu blicz nà.
Na le ̋ y wspo mnieç, ˝e Fiat jest
eu ro pej skim li de rem w pro duk cji
sa mo cho dów kom pak to wych,
któ re ju˝ z de fi ni cji sà mniej
ucià˝ li we dla Êro do wi ska: na
przy kład, z po nad dwu let nim
wy prze dze niem wpro wa dzo no
w Fia cie 500 i w Fia cie Bra vo sil -
ni ki speł nia jà ce wy mo gi nor my
Eu ro 5 (za rów no w sil ni ku ben -
zy no wym jak i w Die slu) i ten -
den cja ta b´ dzie kon ty nu owa na
w ro ku bie ̋ à cym w od nie sie niu
do in nych mo de li.
Po nad to Fiat za pre zen to wał dwie
no we ga my: LPG, w skład któ -
rej we szły mo de le Pan da, Gran -
de Pun to i Bra vo oraz no wà li ni´
PUR -O2 spe cjal nie dla mo de li
500, Cro ma i Bra vo. W mo de -
lach tych za sto so wa no spe cjal ne
sys te my i urzà dze nia, ta kie jak
in no wa cyj ny „eco:Dri ve”, no wy
„Start&Stop” – opra co wa ny
przez En gi ne ering & De sign,
FPT we współ udzia le fir my
Bosch i Ma gne ti Ma rel li – sys tem
cza so we go wy łà cze nia sil ni ka
i je go po now ne go uru cho mie nia
(w na wià za niu do faz funk cjo no -
wa nia na mi ni mal nych ob ro tach
sa mo cho du za trzy ma ne go), oraz
spe cjal ne „eco -pa kie ty”, w któ -
rych prze wi dzia no eko lo gicz ne
opo ny, ole je o ni skim współ czyn -
ni ku Êli zga nia, pa kie ty ae ro dy na -
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micz ne i skrzy nie bie gów o zmo -
dy fi ko wa nych prze ło ̋ e niach. 
Co wi´ cej, to Fiat ja ko pierw szy
wpro wa dził tech no lo gi´ Mul ti -
jet, znaj du jà cà za sto so wa nie we
wszyst kich sil ni kach Die sla no -
wej ge ne ra cji, jest te˝ Êwia to wym
li de rem je Êli cho dzi o sa mo cho dy
OEM na p´ dza ne me ta nem. Zda -
niem Gru py za si la nie me ta nem
sta no wi dzi siaj naj wła Êciw szy

Od lewej: Fiat
500 w wersji
PUR-O2, Grande
Punto Natural
Power

Strona
internetowa
poświęcona

innowacyjnemu
oprogramowaniu

Fita Eco:Drive
(www.fiat.com/

ecodrive/)

tech no lo gicz nie i naj bar dziej do-
st´p ny dla prze ci´t ne go Ko wal -
skie go wy bór, w kon tek Êcie roz -
wià za nia pro ble mu za nie czysz -
cze nia miast. Za si la nie me ta nem
przy no si wy mier ne ko rzy Êci za -
rów no w od nie sie niu do Êro do wi -
ska na tu ral ne go (oko ło 23% re -
duk cji emi sji CO² i zre du ko wa nie
prak tycz nie do ze ra emi sji PM),
jak i port fe la kie row cy. Ja ko li der
w tej tech no lo gii, Fiat ja ko pierw -
szy pro du cent stwo rzył eko lo -
gicz nà ga m´ po jaz dów „Na tu ral
Po wer” o po dwój nym za si la niu,
me tan -ben zy na. Roz wià za nie to
za sto so wa no w Doblò (rów nie˝
Car go), Pun to (rów nie˝ Van),
Mil ti pli, Pan dzie (rów nie˝ w wer -
sji Van) i Gran de Pun to. 
I wresz cie, oprócz ba daƒ nad
pali wa mi al ter na tyw ny mi, Fiat
wpro wa dza w ˝y cie down -si zing
sil ni ków die sla i ben zy no wych,
szcze gól nie w ro dzi nie 1.4 T -Jet
oraz 1.6 Mul ti jet. Za sto so wa nie
tur bo spr´ ̋ ar ki no wej ge ne ra cji,
w po łà cze niu z jed nost kà na p´ -
do wà o zmniej szo nej po jem no Êci
po zwa la na uzy ska nie osià gów
po rów ny wal nych (lub lep szych)
z naj lep szy mi sil ni ka mi o wi´k szej
po jem no Êci, ale o ni skim po zio -
mie spa la nia i emi sji spa lin. 
Gdy by Fiat Au to mo bi les nie po -
dej mo wał dzia łaƒ, ma jà cych na
ce lu ogra ni cze nie wpły wu na Êro -
do wi sko na tu ral ne, był by tyl ko
jed nym z wie lu po ten ta tów, za in -
te re so wa nych wy łàcz nie ra chun -
kiem eko no micz nym. Wszyst kie
dzia ła nia i in no wa cyj ne roz wià -
za nia, wpro wa dza ne nie ustan nie
przez fir m´ do wo dzà, ˝e tro ska
o na sze wspól ne do bro jest dla
Fia ta kwe stià prio ry te to wà. 
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jest uza sad nio ne pod wa run kiem,
˝e wskaê nik Be ne fit/Cost (Ko -
rzyÊç/Koszt) b´ dzie si´ kształ to -
wał po wy ̋ ej 4.
Ko lej nà stra tà, któ rà ata ku je WO,
jest tzw. „nie na sy ce nie”, czy li
czas ocze ki wa nia na ko lej ny sa -
mo chód po wy ko na niu ca łe go cy -
klu ope ra cji. Z punk tu wi dze nia
WCM naj le piej, gdy by ten czas
był rów ny ze ru. „Nie na sy ce nie”
mo˝ na ogra ni czyç mon tu jàc co -
dzien nie ta kà sa mà licz b´ sa mo -
cho dów, naj le piej tej sa mej wer sji
i opcji. Fiat, wy cho dzàc na prze -
ciw wy ma ga niom klien tów, go dzi
si´ na pro duk cj´ ol brzy miej liczby
wer sji i opcji.
W tej chwi li tzw. iloÊç per so -
naliza cji nad wo zia prze kra cza
500 000 wy bo rów, cze go kon se -
kwen cjà jest, nie ste ty, doÊç du ̋ e
nie na sy ce nie na sta no wi skach
pra cy, któ re go ogra ni cze nie jest
rów nie˝ za da niem trud nym, ale
mo˝ li wym do wy ko na nia. 
Dzi´ ki roz wià za niom ty pu: JIT,
se kwen cje, ka set ki na de ta le, kit -
ting, mo˝ li we jest znacz ne ogra -
ni cze nie nie na sy ce nia. 

tycz nie ata ku je fi lar (WO) sà
zwià za ne z NVAA (Not Va lue
Ad ded Ac ti vi ty – dzia ła nia bez
war to Êci do da nej, z nie na sy ce -
nia mi oraz „bra ka mi” ja ko Êci
(bł´ dy pra cow ni ków) w da nym
ob sza rze. Tyl ko ta kie dzia ła nia
pro wa dzà do ob ni ̋ e nia kosz tów
pro duk cji. 
Za da nie to jest nie zwy kle trud ne
do zre ali zo wa nia; dla zo bra zo -
wa nia tych trud no Êci, mu sz´
opo wie dzieç do kład niej na czym
po le ga dzia łal noÊç WO.
Wszy scy wie my, ˝e mon tu jàc ja -
kiÊ de tal w sa mo cho dzie mu si my
wy ko naç pew ne czyn no Êci nie -
zb´d ne do zmon to wa nia sa mo -
cho du, któ  re me to do lo gia WCM
za li cza do strat (NVAA). Oczy wi -
Êcie było by du ̋ ym uprosz cze -
niem stwier dze nie, ˝e nic si´ tu taj
nie da zro biç. W na szym za kła -
dzie sto su je my ta kie roz wià za nia,
któ re w znacz ny spo sób ogra ni -
cza jà NVAA oraz po pra wia jà er -
go no mi´ na sta no wi sku pra cy.
Roz wià za nia te sà nie jed no krot -
nie dro gie, a za sa dy WCM -u mó -
wià, i˝ wdro ̋ e nie roz wià za nia

O
r ga ni za cja miej -
sca pra cy (WO)
jest cz´ Êcià skła-
do  wà fi la ru Au-
to  no   mous Ac -
tivi  ties WCM,
któ re go za  sa dy
znaj du jà za  sto -
so wa nie na sta -

no wi skach, gdzie prze wa ̋ a pra ca
wy ko ny wa na r´cz nie. Funk cjo no -
wa nie fi la ru WO przy bli ̋ a nam
je go li der, Je rzy Kra mar czyk. 

JA KIE SÑ CE LE 
I ZA DA NIA FI LA RU WO?
Mó wiàc naj pro Êciej, ce lem WO
jest dà ̋ e nie do eli mi na cji wszyst -
kich nie do god no Êci (,,strat”
w j´ zy ku WCM) na sta no wi sku
pra cy. Aby eli mi no waç stra ty,
trze ba wie dzieç gdzie wy st´ pu jà
i ja ka jest ich wiel koÊç. In for -
ma cje te okre Êla fi lar Po dział
kosz tów (CD). Ca ła dzia łal noÊç
WO sku pia si´ na zmniej sze niu,
a naj le piej na cał ko wi tym wy eli -
mi no wa niu strat, wy st´ pu jà -
cych w pro ce sie pro duk cyj nym.
Naj wi´k sze stra ty, ja kie sys te ma -

Celem tego filaru jest stworzenie stanowiska pracy,
zapewniajàcego maksymalne bezpieczeƒstwo, wygod´
i wysoki stopieƒ produktywnoÊci. Zadaniem WO jest tak˝e
wyeliminowanie wszystkich strat w procesie produkcyjnym. 

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Ireneusz 
Kaêmierczak

Mniej strat,
wy˝sza jakoÊç

Je rzy Kra mar czyk
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JA KÑ ME TO DO LO GIÑ 
PO SŁU GU JE SI¢ 
FI LAR WO W CE LU 
ROZ WIÑ ZY WA NIA 
PRO BLE MÓW? 
Dzia ła nia w fi la rze WO roz ło ̋ o ne
sà na 7 kro ków. 
Krok 1 to „czysz cze nie wst´p ne”,
po le ga jà ce na eli mi na cji wszyst -
kich ma te ria łów nie po trzeb nych
do wy ko ny wa nia pra cy oraz na
eli mi no wa niu bru du przez wdra -
˝a nie 5S. Efek tem pierw sze go
kro ku jest li nia czy sta, upo rzàd -
ko wa na, na któ rej pra cow ni cy
czu jà si´ swo bod nie i przede
wszyst kim bez piecz nie. 
Krok 2 to re or ga ni za cja pro ce su,
czy li eli mi na cja Mu ri (ru chy nie -
er go no micz ne), Mu ra (za gwa -
ran to wa nie po wta rzal no Êci ope -
ra cji), Mu da (eli mi na cja dzia łaƒ
bez war to Êci do da nej). Wy ni kiem
2 kro ku sà er go no micz ne sta no -
wi ska pra cy, w któ rych zo sta ła
do ko na na re duk cja NVAA, wdro -
˝o no roz wià za nia uła twia jà ce po -
bie ra nie de ta li i gwa ran tu jà ce po -
wta rzal noÊç ope ra cji. 
Krok 3 to „utrzy my wa nie stan -
dar du po czàt ko we go”. W pierw -
szym kro ku upo rzàd ko wa li Êmy
sta no wi sko pra cy, w dru gim sta -
ra li Êmy si´ wy eli mi no waç Mu ri,
Mu ra, Mu da, a w trze cim kro ku
opi su je my jak ma wy glà daç pra ca
na tym sta no wi sku, two rzy my
stan dard po czàt ko wy dla ope ra cji
i stan dard po czàt ko wy dla utrzy -
ma nia sta no wi ska w czy sto Êci.

Kro ki 1-3 od no szà si´ do miej sca
pra cy. 
Krok 4 sku pia si´ na ja ko Êci pro -
ce su, uczy w ja ki spo sób pod -
nieÊç Êwia do moÊç mon te ra, aby
sam kon tro lo wał ja koÊç pro ce su,
po ma ga jàc mu roz wià za nia mi ty -
pu Po ka -Yoke.
Krok 5 sku pia si´ na zró˝ ni co wa -
niu pra cy li nii i do sta wach de ta li
na za sa dzie JIT i se kwen cji.
Ta kie roz wià za nia po wo du jà re -
duk cj´ naj wi´k szych strat, czy li
nie na sy ce nia i NVAA a jed no cze -
Ênie w zna ko mi ty spo sób zmniej -
sza jà iloÊç bł´ dów ludz kich.
Krok 6 to „stan dard koƒ co wy”.
Tu taj dzia ła nia po le ga jà na po -
pra wie stan dar du po czàt ko we go
(krok 3), czy niàc stan dar dy bar -
dziej zro zu mia ły mi i od po wia da -
jà cy mi spe cy fi ka cji sta no wi ska. 
Krok 7 to „opra co wa nie stan dar -
do wych se kwen cji pra cy”, co
spro wa dza si´ do ta kie go uela -
stycz nie nia pro ce su i za pi sa nia
go ja ko stan dar du, aby wyjÊç na -
prze ciw ˝à da niom zmien no Êci
i ja ko Êci pro duk cji.

JA KI JEST ZWIÑ ZEK WO 
Z IN NY MI FI LA RA MI
WCM?
WO, jak zresz tà ka˝ dy fi lar
WCM, Êci Êle współ pra cu je z fi la -
rem CD wska zu jàc prio ry te ty
dzia ła nia. Jed nak ̋ e na sza współ -
pra ca naj bar dziej za z´ bia si´ 
z fi la rem L&CS (Lo gi sty ka)
– w nie  któ rych dzia ła niach na  wet

trud no pre cy zyj -
nie wska zaç gra -
ni c´, gdzie koƒ  czy
si´ WO, a za czy na
L&CS. Trud no so-
bie rów nie˝ wy  ob -
ra ziç na  sze dzia-
ła nia bez współ -
pra cy z fi la ra mi S
(Bez pie czeƒ stwo),
AM (Utrzy ma nie
Au to no micz  ne),
FI (Po pra wa Ukie-
run ko wa na) czy
QC (Za rzà dza nie
Ja ko Êcià).

SAG – specjalistyczny regał na detale zbudowany
zgodnie z wymogami ergonomii.
Kitting – zestaw (zbiór) kilku, kilkunastu detali
przeznaczonych do montażu, zgromadzonych
w jednym pakiecie transportowym.
System Non Ticket – elektroniczny system rejestracji
osiągniętych parametrów w procesie – zastępuje
ręczną certyfikację operacji.
JIT – Just In Time – japońskie określenie dostaw
materiałów na linię montażową „dokładnie na czas”,
w określone miejsce i w określonej ilości.
5S – podstawowe narzędzie WCM, służące organizacji
miejsca pracy – precyzyjnie określa kolejność
postępowania. Nazwa wywodzi się od pierwszych liter
japońskich słów, które w języku polskim oznaczają
– Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja,
Samodyscyplina.
Muri – japoński termin określający operacje
nieergonomiczne.
Mura – japoński termin określający operacje 
„nie nieregularne”.
Muda – japoński termin określający operacje bez
wartości dodanej, w skrócie operacje NVAA.

AAS¸OWNICZEK POJ¢å WCM

My Êl´, ˝e tro ch´ nie do ce nia na
jest współ pra ca z fi la rem EEM/
EPM (Wcze sne Za rzà dza nie Wy -
ro bem i Urzà  dze nia mi). Zgod nie
z za sa dà, ˝e le piej za po bie gaç 
ni˝ le czyç po win ni Êmy wszy scy
wi´kszà wa g´ przy wià zy waç do
współ pra cy z tym fi la rem, bo roz -
wià zy wa nie pro ble mów na eta pie
pro jek to wa nia jest naj taƒ sze. 

JA KIE WY ZWA NIA STO JÑ
PRZED FI LA REM WO?
W kla sy fi ka cji WCM, fi lar WO
osià gnàł po ziom 3 (przy naj wy˝ -
szym po zio mie 5). Ak tu al nie
trwa jà in ten syw ne pra ce nad
osià gni´ ciem po zio mu czwar te go
– jed nym z wy mo gów jest wdro -
˝e nie kro ku 6 w ob sza rze mo de -
lo wym, kro ku 5 w ob sza rach
o naj wi´k szych stra tach i wresz -
cie 4 w po zo sta łych. Je ste Êmy
rów nie˝ skon cen tro wa ni na tym,
aby w jak naj krót szym cza sie no -
we ob sza ry osià gn´ ły 3 po ziom
roz wo ju WO. 
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D
zia ła nia fir my Co mau Po land, zwià -
za ne z in sta la cjà zro bo ty zo wa nej li -
nii tło cze nia (dzie li si´ ona na li ni´
pras hy drau licz nych i li ni´ ci´ cia)
w Del fo Pol ska roz po cz´ ły si´
w mar cu ubie głe go ro ku. Pra ce za -
koƒ czo no suk ce sem w stycz niu
2009. Na in no wa cyj noÊç za in sta lo -
wa nej li nii tło cze nia ma wpływ

przede wszyst kim fakt, ˝e skła da si´ ona z pras hy -
drau licz nych naj now szej ge ne ra cji, zdol nych do au -
to ma tycz nej wy mia ny ma tryc w za le d wie kil ka mi -
nut, a tak ̋ e umiesz czo nych po mi´ dzy ni mi ro bo -
tów „z szyb kim ra mie niem” z włók na w´ glo we go,
zwa nym FLE XI FE EDER i ob słu gu jà cym oprzy rzà -
do wa nie pras. Do ca ło Êci do łà czo ny jest sys tem wi -
zyj ny z ka me rà, któ ry bez tru du roz po zna je ró˝ ne
ty py bla chy wpro wa dza ne na li ni´ i prze ka zu je
w cza sie rze czy wi stym in for ma cj´ o po zy cji, ja kà
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I. Kaêmierczak

Praca
zespołowa

W 2008 roku firma 
Comau Poland zrealizowała
jeden z najwi´kszych
projektów w historii spółki,
instalujàc w Delfo Polska
jednà z najbardziej
zaawansowanych
zrobotyzowanych linii
tłoczenia na Êwiecie.
O sukcesie tego
przedsi´wzi´cia opowiadajà
przedstawiciele Comau.
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Na sukces przy
wdrażaniu
nowego projektu
pracowała cała
załoga firmy.
Na stronie obok:
linia tłoczenia
zamontowana
przez Comau 
w spółce Delfo
Polska.
Poniżej:
Roberto Rossi

Od projektu
do produktu
Do moich zadań, w trakcie

realizacji projektu należało
przede wszystkim: nadzorowanie
prac budowlanych, koordynacja
działań dostawcy oraz
uzgadnianie wszystkich kwestii
z klientem. Nasze prace polegały
na zmontowaniu dwóch linii: linii
pras hydraulicznych i linii cięcia, zakupionych przez
Delfo (wszystkie te maszyny dostarczono nam
w podzespołach, ze względu na duże gabaryty
– zadaniem Comau było ich zmontowanie
i uruchomienie). Wszystkie działania rozpoczęło
marcowe szkolenie naszych pracowników w Niemczech,
podczas którego zapoznali się z maszynami
i technologią ich montażu bezpośrednio u producenta,
czyli firmy Müller Weingarten. W kwietniu rozpoczęliśmy
montaż linii pras. Ze względu na zmianę planów, co
do usytuowania linii cięcia przez naszego klienta, ich
instalowanie rozpoczęło się troszkę później, a nie
równolegle do linii pras, jak to pierwotnie zakładaliśmy.
Pierwsze próby odbyły się w październiku. Montaż linii
cięcia rozpoczął się latem, a uruchomienie produkcji
miało miejsce w styczniu 2009. W cały projekt montażu
linii pras zaangażowano ze strony Comau cztery osoby
prowadzące, które w miarę potrzeb dobierały sobie
do pomocy mechaników z warsztatu. W montaż linii
cięcia zaangażowano jednego mechanika
prowadzącego i jednego elektryka prowadzącego, 
którzy z kolei dobierali sobie do pomocy monterów.
W kwestii transportu i montażu skorzystaliśmy z usług
firmy zewnętrznej, bazując na jej doświadczeniu
i odpowiednim sprzęcie. Projekt wymagał ścisłej
współpracy z firmą Delfo, w czym pracownicy bardzo
nam pomogli. Plac budowy i prace odbywały się
na terenie tłoczni w czasie produkcji i naszym
priorytetowym zadaniem było nadzorować prace w taki
sposób, aby nie tylko odbywały się sprawnie i zgodnie
z planem, ale także nie zakłócały produkcji. Tutaj
otrzymaliśmy wsparcie nie tylko od koordynatora
projektu ze strony Delfo, ale także od producenta
maszyn – wspomnianej już firmy Müller Weingarten.
Poza drobnymi problemami, związanymi z dostawą
podzespołów wielkogabarytowych, wszystkie prace
odbyły się sprawnie i zgodnie z planem. 
Dodam, że projekt ten był dla Comau największym
przedsięwzięciem w roku 2008, zarówno ze względu
na ramy czasowe, jak i zaangażowanie ludzi czy nabyte
doświadczenia. Mamy nadzieję, że nasz klient – Delfo
w przyszłości również skorzysta z naszych usług. 

ROBERT PACWA, PROJECT MANAGER
mu si przy jàç ro bot, ˝e by po braç kom po nent z mi li -
me tro wà pre cy zjà i umie Êciç go na ma try cy pra sy.
„Z tech no lo gicz ne go punk tu wi dze nia zna li Êmy
do sko na le wła Êci wo Êci wszyst kich ma szyn i urzà -
dzeƒ, al bo wiem w mi nio nych la tach Co mau za in -
sta lo wa ło na ca łym Êwie cie po nad 120 zro bo ty zo -
wa nych li nii mi´ dzy pra sa mi (łàcz nie ok. 1000 ro -
bo tów) i po zo sta je nie kwe stio no wa nym li de rem te -
go sek to ra – mó wi Ro ber to Ros si, dy rek tor i wi ce -
pre zes Co mau Po land. – Praw dzi wym wy zwa niem
by ło dla nas na to miast za rzà dza nie pro jek tem, po -
le ga jà ce na ko or dy no wa niu wraz z klien tem – Del -
fo dzia łaƒ licz nych do staw ców i osób po cho dzà -
cych z wie lu kra jów Êwia ta, po słu gu jà cych si´ ró˝ -
ny mi j´ zy ka mi i re pre zen tu jà cych od mien ne kul tu -
ry, a wszyst ko z po sza no wa niem szcze gó ło we go
pla nu, pre cy zyj nie de fi niu jà ce go wszyst kie ko lej ne
czyn no Êci nie zb´d ne do te go, by roz po czàç pro -
duk cj´ w ter mi nie ˝à da nym przez klien ta.
Pod j´ li Êmy za tem de cy zj´, by po wie rzyç za rzà -
dza nie cza sa mi, kosz ta mi i sa tys fak cjà klien ta
jed nej oso bie z Co mau Po land i wy zna czy li Êmy
Ro ber ta Pa cw´ na Pro ject Ma na ge ra kie ru jà ce go
pra ca mi ze spo łu, w skład któ re go, oprócz osób
z Co mau Po land, we szli rów nie˝ tech ni cy klien ta
– Del fo, nie miec kie go do staw cy pras MW oraz
wło skie go Co mau Ro bo ti ca, zaj mu jà ce go si´ ro -
bo ty za cjà i ob słu gu jà ce go do staw ców lo kal nych
w za kre sie prze miesz cza nia i in sta la cji du ̋ ych
kom po nen tów pras. 
Po sze Êciu mie sià cach wy t´ ̋ o nej pra cy mo ̋ e my
po wie dzieç, ˝e zdo ła li Êmy spro staç wy zwa niu, al -
bo wiem do pro wa dzi li Êmy do uru cho mie nia ca łej
in sta la cji i wy pro du ko wa nia pierw szych wy tło czek
do kład nie w usta lo nym dniu. Po za tym, ku na szej
ogrom nej sa tys fak cji, otrzy ma li Êmy od na sze go
klien ta pi smo z po dzi´ ko wa nia mi za wspa nia łà
pra c´ i osià gni´ cie wy zna czo nych ce lów. Przy oka -

zji pra gn´ wy raê nie pod kre -
Ê liç, ˝e re zul ta ty te uda ło

nam si´ uzy skaç wy łàcz -
nie dzi´ ki za an ga -
˝o wa niu wszyst -
kich człon ków
ze spo łu ro bo -

cze go”.
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Syl we ster Por czek, pra cow nik Co mau Po land:
„Na co dzieƒ pra cu j´ na tłocz ni w obiek cie nr 1.
Mo ja ro la w re ali za cji te go pro jek tu po le ga ła na
nad zo ro wa niu po szcze gól nych eta pów bu do wy 
li nii. Na sa mym po czàt ku by ły to pra ce fun da men -
to we, usa do wie nie pod ło ̋ a i głów nych ele men tów
tej kon struk cji, zło ̋ e nie ca łej pra sy i póê niej oczy -
wi Êcie zło ̋ e nie li nii, skła da jà cej si´ z ukła da czy
i li nii przy go to wa nia bla chy. Póê niej szym eta pem
by ło „wy gro dze nie” ca łej li nii czy li za bu do wa,
mon ta˝ osłon wy głu sza jà cych i kur tyn, otwie ra jà -
cych drzwi. My Êl´, ˝e wi´k szà sa tys fak cj´ z pra cy
od czu wa li Êmy pod czas skła da nia du ̋ ych ele men -
tów, po nie wa˝ efek ty ta kich dzia łaƒ sà wi docz ne
go łym okiem. In sta la cja ele men tów elek trycz nych
i hy drau licz nych to pra ce, któ re sà naj bar dziej cza -
so chłon ne, ale ich efek tów na pierw szy rzut oka
nie wi daç. Je Êli cho dzi o ca ło kształt, re ali za cja 
in we sty cji od by ła si´ bez wi´k szych pro ble mów
i je stem bar dzo za do wo lo ny z osià gni´ tych przez
nas efek tów koƒ co wych”.
Wszy scy pra cow ni cy Co mau Po land zgod nie przy -
zna jà, ˝e re ali za cja ze szło rocz ne go pro jek tu by ła
dla nich du ̋ ym wy zwa niem. Dzi´ ki te mu, ˝e
wszyst kie za ło ̋ e nia uda ło si´ z suk ce sem zre ali zo -
waç, nie bo jà si´ no wych wy zwaƒ i z opty mi zmem
pa trzà w przy szłoÊç. 

Ire ne usz Sła nek, Co mau Po land: „Nie ukry -
wam, ˝e pra ca przy jed nej z naj no wo cze Êniej -
szych li nii pras w Eu ro pie spra wi ła mi du ̋ à przy -
jem noÊç, szcze gól nie z uwa gi na mo˝ li woÊç pod -
no sze nia mo ich kwa li fi ka cji za wo do wych z za -
kre su ro bo ty za cji. Cz´Êç zro bo ty zo wa na li nii 21
obej mu je dziewi´ç ro bo tów naj now szej ge ne ra cji,
wy ko rzy stu jà cych bar dzo cie ka we roz wià za nie
słu ̋ à ce do ma ni pu la cji de ta li – do dat ko we ra mi´
zwa ne fle xi fe eder oraz ul tra lek kie chwy ta ki wy -
ko na ne z włók na w´ glo we go. Na li nii zo s tał za -
mon to wa ny rów nie˝ sys tem wi zyj ny po zwa la jà cy
na bar dzo do kład ne po zy cjo no wa nie de ta lu w za -
kre sie ±10 cm w x/y i 10º ob ro tu. 
Do dat ko wà ra doÊç spra wi ła mi pra ca w mi´ dzy na -
ro do wym ze spo le, dzi´ ki cze mu mo gli Êmy bez po -
Êred nio wy mie niaç si´ wza jem ny mi do Êwiad cze -
nia mi. Na co dzieƒ prze cie˝ ka˝ dy z nas pra cu je
w in nym Êro do wi sku, w in nym kra ju lub fir mie,
a te raz mie li Êmy mo˝ li woÊç po łà czyç na sze si ły
w jed nym ze spo le, bez po dzia łów na klien ta/do s -
taw c´; Niem ca, Po la ka czy Wło cha i do pro wa dziç
z suk ce sem do uru cho mie nia tak cie ka wej li nii
w za kła dzie Delfo bez nie po trzeb nych kon flik tów.
Przy oka zji uda ło mi si´ za przy jaê niç z kil ko ma ko -
le ga mi z in nych kra jów i te raz utrzy mu je my kon -
tak ty nie tyl ko na po lu za wo do wym”.
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linii pras w Europie
była dużym 
wyzwaniem



studen tom i pra cow ni kom dy dak tycz nym Po li tech -
ni ki Âlà skiej me to do lo gie za rzà dza nia du ̋ y mi
jednost ka mi pro duk cyj ny mi, ze szcze gól nym
uwzgl´d nie niem za gad nieƒ i do Êwiad czeƒ zwià za -
nych z wdra ̋ a niem mo de lu WCM. Ponadto stu -
den ci i pra cow ni cy na uko wi uczel ni wie lo krot nie
od wie dza li za kład w Ty chach. 
W cza sie trwa nia współ pra cy, na zle ce nie Fiat Au to
Po land zo sta ły prze pro wa dzo ne przez Ka te dr´ Sto -
so wa nych Na uk Spo łecz nych Wy dzia łu Or ga ni za cji
i Za rzà dza nia Po li tech ni ki Âlà skiej trzy edy cje prac
ba daw czych na te mat od dzia ły wa nia za kła du w Ty -
chach na oto cze nie spo łecz ne, w wy ni ku któ rych
uzy ska no opi nie re spon den tów o wi ze run ku spo -
łecz nym FAP, ja ko zna czà ce go przed si´ bior stwa re -
gio nu, two rzà ce go wie le miejsc pra cy i b´ dà ce go li -
de rem na pol skim ryn ku mo to ry za cyj nym. Ba da nia
te b´ dà kon ty nu owa ne, aby pro ces, któ re go do ty -
czà, był mo ni to ro wa ny na bie ̋ à co.
„Przed sta wio ne tu taj da ne sà naj lep szym do wo dem
na to, ˝e na sza współ pra ca z Po li tech ni kà Âlà skà
jest ˝y wa; z ro ku na rok na bie ra co raz wi´k sze go
roz p´ du i obej mu je co raz wi´ cej ob sza rów – po wie -
dział Zdzi sław Ar let, dy rek tor za kła du Ty chy Fiat
Au to Po land. – My Êl´, ˝e naj wa˝ niej szym aspek tem
na sze go współ dzia ła nia jest mo˝ li woÊç współ -
uczest ni cze nia FAP w co dzien nym ˝y ciu uczel ni
i w dru gà stro n´ – stu den tów Po li tech ni ki w pra cy
za kła du. Mo im zda niem, dzi´ ki re gu lar nym wi zy -
tom stu den tów w za kła dzie wy two rzy li Êmy swo istà
plat for m´ wy mia ny opi nii i do Êwiad czeƒ na po lu
biz nes – na uka, co we dług mnie jest naj istot niej -
szym aspek tem tej współ pra cy”. 

T
e go rocz na, 11 ju˝ z rz´ du, umo wa
o współ pra cy FAP i Po li tech ni ki Âlà -
skiej jest naj lep szym do wo dem na
sku tecz noÊç i traf noÊç tej ini cja ty wy.
Plat for ma współ dzia ła nia tych dwóch
jed no stek opie ra si´ na kil ku pod sta -
wo wych ob sza rach. Na le ̋ à do nich
mi´ dzy in ny mi: wy mia na do Êwiad czeƒ
i in for ma cji, do ty czà cych no wo Êci

w dzie dzi nie me to do lo gii do sko na le nia za rzà dza -
nia, uzgad nia nie te ma tów prac ba daw czych i ma gi -
ster skich, wza jem ne pre zen to wa nie i pro pa go wa nie
osià gni´ç, współ pra ca w opra co wa niu pro gra mów
stu diów po dy plo mo wych i wie le in nych.
Ska la te go przed si´ wzi´ cia jest im po nu jà ca. Na
prze strze ni dzie si´ ciu lat współ pra cy uzgod nio no
i zre ali zo wa no a˝ 690 prac ma gi ster skich i 85 dok -
tor skich, Fiat Au to Po land spon so ro wał na uk´ j´ zy -
ka wło skie go dla po nad 200 stu den tów, a tak ̋ e cykl
za j´ç warsz ta to wych i wy kła dów, mi´ dzy in ny mi
z za kre su przed si´ bior czo Êci, w któ rym uczest ni -
czy ło nie mniej sze gro no stu den tów. Do dat ko wo
w la tach 1998-2008 Biu ro Ka rier Stu denc kich Po li -
tech ni ki Âlà skiej re ko men do wa ło do pra cy w FAP
pra wie 1000 stu den tów – w sa mym tyl ko ro ku 2008
a˝ 60 ab sol wen tów Po li tech ni ki Âlà skiej zna la zło za -
trud nie nie w FAP. Po nad to w ostat nim dzie si´ cio -
leciu przed sta wi cie le FAP mie li oka zj´ od wie dziç
kil ka jed no stek la bo ra to ryj nych na te re nie uczel ni.
W okre sie tym zo sta ły rów nie˝ prze pro wa dzo ne
przez na ukow ców z Po li tech ni ki wy kła dy te ma -
tyczne dla pra cow ni ków w za kła dzie w Ty chach, ale 
tak ̋ e przed sta wi cie le FAP pre zen to wa li na uczel ni

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Politechnika
Âlàska

Kooperacja
Fiata Auto

Poland
z Politechnikà
Âlàskà nabiera
z roku na rok

coraz wi´kszego
rozp´du.
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Karbownik,
rektor
Politechniki
Śląskiej, 
Andrzej Piętka,
dyrektor
personalny FAP
i Zdzisław Arlet,
dyrektor Zakładu
Tychy
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Edward Poskier,
archiwum Muzeum 

Fiaty w polskich 
muzeach cz. 2

T
o pry wat ne mu zeum za słu gu je na
spe cjal nà uwa g´. Nie tyl ko ze wzgl´ -
du na nie spo ty ka ne w in nych pla -
ców kach mo de le sa mo cho dów, ale
tak ̋ e z po wo du wła Êci cie li – Ja na
i je go sy na Ma cie ja – pa sjo na tów
mo to ry za cji i daw nej tech ni ki. Ich
mi łoÊç do hi sto rycz nych kon struk cji,
upór i pra co wi toÊç stwo rzy ły uni ka -

to wà ko lek cj´ na Êwie cie! Ich zbiór ma te˝ t´ prze -
wa g´ nad in ny mi po dob ny mi ko lek cja mi, ˝e jest
rze tel nie opi sa ny, a hi sto ria i cie ka wost ki do da jà
pi kan te rii oglà da nym eks po na tom. 
Pierw sze pla ny stwo rze nia mu zeum po wsta ły
z chwi là na by cia w la tach 60. Stu de ba ke ra (sa -
mo cho dy ame ry kaƒ skie pro du ko wa ne w la tach
1902-1966, któ re tra fia ły do Pol ski z de mo bi lu
w ra mach po mo cy UNR RA – red.). Dzie si´ç lat
póê niej ko lek cja ro dzi ny Pe da znacz nie si´ po -

Gdy przyszedłem
na Êwiat w 1971 r.
byłem ju˝ dziedzicznie
obcià˝ony miłoÊcià
do „starego ˝elastwa”
– mówi o swoich
fascynacjach
historycznymi
pojazdami
i maszynami Maciej
Peda, prowadzàcy,
wraz ze swoim ojcem
Janem, Auto-Muzeum
w Gostyniu koło
Poznania.
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wi´k szy ła, głów nie o wy se lek cjo no wa ne po jaz dy
Êwia to wych ma rek. Tak po wsta ła no wa ha la eks -
po zy cyj na. Uni ka to we mo de le, zgod nie z de wi zà:
„Za trzy maç czas i uchro niç dla po ko leƒ”, od na -
wia ne sà we dług do ku men ta cji hi sto rycz nej

w spe cjal nie stwo rzo nym do te go ce lu przez ro -
dzi n´ warsz ta cie na praw czym. 
W la tach 90. ko lek cja po sze rza si´ o ma szy ny pa -
ro we, trak to ry, ma szy ny rol ni cze, ele men ty sa mo -
lo tów itp. Pre zen to wa ny zbiór mo˝ na by na zwaç
„po dró ̋ à au to -re tro po Êwie cie”, eks po no wa ne
po jaz dy po cho dzà bo wiem ze Sta nów Zjed no -
czo nych, Nie miec, An glii, Włoch, Fran -
cji, a wi´c mo to ry za cyj nych po -
t´g. Jed nym z cen niej szych
eks po na tów mu zeum jest wło -
ska legen da aut spor to wych
– Ma se ra ti typ 3500 GTI
z 1963 r., ty po we co upé „su per -
leg ge ra”. Samo chód spro wa dzo ny
z USA przez Niem cy, prze szedł grun tow nà
re no wa cj´ i dzi siaj jest praw dzi wà pe reł kà
ko lek cji. Jest w 100% ory gi nal ny. Pod czas je go
re no wa cji sta ra no si´ m.in. do braç iden tycz ny ko -
lor nad wo zia i ta pi cer ki oraz ogu mie nie tej sa mej

fir my. Mo del, wy po sa ̋ o ny w pod ra so wa ny sil nik
o po jem no Êci 3.7 l z me cha nicz nym wtry skiem pa -
li wa Lu cas o mo cy 255 KM, współ pra cu jà cym
z pi´ cio stop nio wà skrzy nià bie gów, oraz ha mul ce
tar czo we hy drau licz ne Gir ling, roz wi ja pr´d koÊç
mak sy mal nà 250 k/h, gwa ran tu jàc przy spie sze nie
w 20 sek. do 200 km/h. Alu mi nio we nad wo zie te -
go bar dzo dro gie go sa mo cho du, na któ ry po zwo liç
mo gli so bie tyl ko do brze sy tu owa ni i za ra zem wy -
ma ga jà cy klien ci, przy go to wa ła fir ma To uring.
Cie ka wost kà jest, ˝e sa mo chód zo stał opra co wa ny
na pod ze spo łach i de tu nin gu słyn ne go mo de lu
Ma se ra ti 250 F, na któ rym Ju an Ma nu el Fan gio,
pi´ cio krot ny mistrz Êwia ta For mu ły 1, uwa ̋ a ny
za jed ne go z naj lep szych za wod ni ków w hi sto rii,
zdo był w 1957 r. Grand Prix For mu ły 1. Eks po no -
wa ne au to to jed no z ostat nich, któ re wy pro du ko -
wa no w nie wiel kiej se rii (nr AM 1012810 wy pro -
du ko wa ny 1.12.1963 r.) w la tach 1958-1964. Pre -
zen to wa ny w Go sty niu Ma se ra ti od se ryj ne go
mo de lu ró˝ ni si´ je dy nie wi´k szy mi pa ra me tra mi
sil ni ka (po jem noÊç sil ni ka, moc, szyb koÊç). 
In nym wło skim sa mo cho dem w zbio rach mu zeum,
któ ry ju˝ nie dłu go ucie szy oczy nie jed ne go mi ło -
Êni ka za byt ko wych po jaz dów, jest uni ka to wa Lan -
cia Apri lia z ro ku 1940. Ka brio let ma VR 4 cy lin -
dro wy sil nik, nie za le˝ ne za wie sze nie wszyst kich
kół oraz wła sne, ory gi nal ne dla Lan cii, za wie sze nie
ko lumn. Apri lia jest obec nie w trak cie re no wa cji,

ale nie ba wem za si li eks po zy cj´. Au tem tym
jeê dził praw do po dob nie zna ny

pol ski kie row ca raj do wy i wy Êci -
go wy z lat 50., Mi chał
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samochodzie
REO dwa
pokolenia: Jan
Peda z synem

Na poprzedniej
stronie:
oczekująca na
remont Lancia
Aprilia cabrio
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z 1963 r., Bu gat ti typ 40 (wy Êci go wy) z 1929 r. Re -
no wa cji pod da ne sà: Lan cia Apri lia ca brio z 1940 r.
i Wil lys Over land 90 z 1919 r. 
Mu zeum u˝y cza swo je po jaz dy na wy sta wy, Êlu by
itp. Nie któ re z nich „gra ły” na wet w fil mach. Pan
Jan z sy nem uczest ni czà cza sa mi w kra jo wych
i Êwia to wych zlo tach za byt ko wych po jaz dów, ma -
jà wie le dy plo mów i wy ró˝ nieƒ, a ich od re stau ro -
wa ne po jaz dy wzbu dza jà u mi ło Êni ków za byt ko -
wych aut po dziw i uzna nie, a nie raz i sen sa cj´. 
Nie ty po wym przed si´ wzi´ ciem był start Ma cie ja
Pe dy z przy ja cie lem w „33 Ral lye Mon te Car lo
Histo ri que 2004” – raj dzie hi sto rycz nych ma rek,
któ re kie dyÊ star to wa ły w tej słyn nej im pre zie.
Team z Go sty nia wy star to wał za kie row ni cà…
Syre ny, zaj mu jàc osta tecz nie 259 miej sce. Ale
w tym przy pad ku niewa˝ na jest prze cie˝ no ta, co
pa sja, któ rej Jano wi i Ma cie jo wi Pe dom – miej my
na dzie j´ – ni gdy nie za brak nie.
Wi´ cej o mu zeum na stro nie: www.pe da -mu zeum.org

Na hor ski. O so lid no Êci wy ko na nia te go sa mo cho -
du niech Êwiad czy fakt, i˝ au to by ło co dzien nie
eks plo ato wa ne do 1980 ro ku! Apri lie (se da ny)
z te go okre su nie na le ̋ a ły mo ̋ e do naj pi´k niej -
szych sa mo cho dów, ale pod ma skà kry ły nie by wa -
łe roz wià za nia tech nicz ne, prze kła da jà ce si´
na nie sa mo wi te osià gi. Eks po no wa ny w Go sty niu
mo del ma na to miast pi´k nà li ni´, po nie wa˝ wy -
szedł spod r´ ki sa me go Giu sep pe Pi nin fa ri ny! 
Wszyst kich fa nów daw nej tech ni ki mo to ry za cyj nej
z pew no Êcià za sko czy spis in nych po jaz dów, znaj -
du jà cych si´ w ko lek cji Au to -Mu zeum ro dzi ny
Peda: REO Gen tle man’s Ro ad ser z 1908 r. (USA)
– naj star szy za re je stro wa ny sa mo chód w Pol sce!,
Lor ra ine -Die trich SMHI z 1913 r., Ha no mag
Kom moss brot Kor ba wa gen z 1928 r., Stu de ba ker
Dic ta tor Six z 1928 r., BMW 315/1 Sport
z 1934 r., MG TA z 1937 r., MG WA Tick ford
Dro phe ad Co upé z 1939 r., Ve ri tas Dy na z 1951 r.,
Old smo bi le Co utlass z 1979 r., Ma se ra ti 3500 GTI

Maserati ze
względu
na swoje logo
– w slangu
kolekcjonerów
i pasjonatów tej
marki – ma
ksywę
„widelec”.
Unikatowe kadry
z remontu
i renowacji
Maserati
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Francesco 
Polsinelli

Kongres w Krakowie: 
na pierwszym spotkaniu 
CNH Parts&Service 
poÊwi´conym rynkowi polskiemu 
nie zabrakło ˝adnego dealera.

Polska,
rynek z ogromnym

potencjałem
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W
dniach 28 i 29 stycz nia, w ra -
mach no wo po wsta łe go Eu ro -
pe an Im por ters Re gion (zrze -
sza jà ce go łàcz nie po nad 30
paƒstw, od Skan dy na wii po
Gre cj´), w Kra ko wie od by ł si´
pierw szy w hi sto rii kon gre s
CNH Parts&Se rvi ces pol skich
de ale rów firmy. Ha słem prze -

wod nim kon gre su by ły pol skie sło wa „po ten cjał jest
ogrom ny”. Ogrom ny ni czym prze mysł rol ni czy,
do któ re go si´ od no si, Pol ska jest obec nie trzecim
eu ro pej skim pro du cen tem ziem nia ków, szó stym
zbó˝ i bu ra ka cu kro we go; po nad to zaj mu je trze cie
miej sce, je Êli cho dzi o ho dow l´ trzo dy chlew nej
i siód me pod wzgl´ dem pro duk cji na bia łu i po gło -
wia by dła. W Êwie tle tych da nych nie dzi wi fakt, ˝e
do ro ku 2013 pol ski sek tor rol ni czy otrzy ma po -
nad 13 mi liar dów eu ro do ta cji z Unii Eu ro pej skiej. 
Ogrom na jest rów nie˝ zdol -
noÊç CNH – a zwłasz cza je go
dzia łu Parts&Se rvi ces – wspo -
ma ga jà ca roz wój te go sek to ra
w Pol sce. Sieç ob słu gi po sprze -
da˝ nej skła da si´ z po nad 80
do sko na le zmo ty wo wa nych
i ak tyw nych kon ce sjo na riu szy.
Naj lep szym do wo dem ich za -
an ga ̋ o wa nia jest fakt, ˝e wszy -
scy bez wy jàt ku przy j´ li za pro -
sze nie na pierw szy kon gres
CNH Parts&Se rvi ces, wy sto -
so wa ne przez Da riu sza Mar ci nia ka, ma na ge ra
Parts Sa les&Se rvi ces w Pol sce.
Edwar do Gia co ne, Bu si ness Le ader w Eu ro pe an
Im por ters Re gion, roz po czàł od przed sta wie nia
ce lów spotkania: „Chce my po dzie liç si´ z wa mi
wie dzà o współ pra cy z na szy mi pol ski mi part ne ra -
mi, czy li o za opa try wa niu ich w Êrod ki i ma szy ny
uspraw nia jà ce ich dzia łal noÊç. In ny mi sło wy
– kon ty nu ował – wasz biz nes jest dla nas prio ry te -
tem”. Kon cep cj´ t´ roz wi n´ li ko lej ni pre le gen ci,
kon cen tru jàc si´ na spe cy fi ce pol skie go ryn ku
oraz sche ma cie or ga ni za cyj nym CNH Parts&
Se rvi ces. Na st´p nie za pre zen to wa no naj bli˝ sze
ini cja ty wy w za kre sie mar ke tin gu i po bu dze nia
ryn ku, a tak ̋ e pro gra my Re ma nu fac tu ring i Gold
Va lue oraz pro duk ty i usłu gi prze zna czo ne spe -
cjal nie dla Pol ski. 
Na za koƒ cze nie spo tka nia Da riusz Mar ci niak
pod kre Êlił: „Ma my moc nà po zy cj´ na pol skim
ryn ku, ale pra gnie nie dal sze go roz wo ju jest jesz -
cze wi´k sze. Je stem prze ko na ny, ˝e wraz z na szy -
mi de ale ra mi po tra fi my wy ko rzy staç w mo˝ li wie
naj lep szy spo sób ten ogrom ny po ten cjał, ja ki 
ma my przed so bà”. 

Oddajemy głos
uczestnikom
Damian Karasiński, szef działu części zamiennych

Case IH w firmie Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.:
„Zarówno spotkanie, jak i przedstawione na nim
projekty – w szczególności program Gold Value 
– były dla mnie bardzo przydatne: w naszym 
obszarze średni wiek maszyn, w większości
sprowadzanych z Niemiec, jest bardzo wysoki,
w związku z tym zapotrzebowanie na wysokiej 
jakości części zamienne jest zawsze duże. 
Cieszy mnie fakt ciągłego podejmowania 
przez CNH nowych wyzwań oraz dążenie do
wypracowywania lepszych rozwiązań w zakresie
sprzedaży części. Jednakże jestem przekonany, 
iż zróżnicowanie marek jest bardzo ważne, 
ponieważ stanowi mocny punkt na rynku.
Paweł Grajewski, szef działu części zamiennych 
New Holland Agriculture w firmie Perkoz Sp. z o.o.:
„Brawa dla CNH Parts&Service. Po raz pierwszy
zostało zorganizowane spotkanie dotyczące 
naszej dziedziny działalności i jest to ważny 
sygnał o odniesieniu do rynku. Jeśli chodzi 
o moją pracę, szczególnie zainteresowała mnie
prezentacja akcesoriów instalowanych przez
dealerów, chodzi o zestawy dodatkowego
wyposażenia, które wydają się zdecydowanie
łatwiejsze w instalacji i efektywne w obsłudze”.

DEALERZY CNH POLSKA

Poniżej: 
dealerzy 

CNH Polska 
– Damian

Karasiński 
(z lewej) 

i Paweł
Grajewski

CNH 
Parts&

Services ma
mo˝liwoÊci, 
by sprostaç
wyzwaniom

rynku
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Samochody marek Grupy Fiat zebrały ostatnio wiele
laurów. W plebiscycie „Auto Lider 2008”, w którym

udział biorą czytelnicy tygodników „Motor” i „Auto Moto”,
Alfa MiTo zwyciężyła w dwóch kategoriach: jako „Premiera
Motoryzacyjna Roku 2008” oraz „Najpiękniejsze Auto Roku”.
Czytelniczki „Twojego Stylu” wybrały zaś Alfę MiTo jako
„Najpiękniejszy Samochód 2008”, a Lancię Delta jako
najlepsze „Auto Miejskie 2008”. Alfa MiTo została też
„Najpiękniejszym Modelem Roku 2008” w plebiscycie
zorganizowanym w Paryżu przy okazji 24. Międzynarodowego
Festiwalu Samochodowego. Model Alfy wyraźnie zdystansował
rywali marek francuskich. 
Tymczasem Fiat 500 po raz kolejny zwyciężył w kategorii
„najmniejsze samochody” w plebiscycie „Najlepsze 
Samochody Roku 2009”, organizowanym przez niemiecki
dwutygodnik, „Auto Motor und Sport” oraz współpracujące
z nim czasopisma. 

MASERATI
TRIUMFATOREM FIA GT 
W KATEGORII KIEROWCÓW
Andrea Bertolini i Michael Bartels zdobyli drugi z rzędu

tytuł mistrzowski w międzynarodowych zawodach FIA
GT w kategorii kierowców, dając Maserati jeszcze jeden
dodatkowy powód do radości i dumy. Ich bolid Maserati
MC12 zrealizował cel, jakim było zwycięstwo w Argentynie,
ojczyźnie niezapomnianego Juana Manuela Fangio, który
w 1957 r. został mistrzem świata Formuły 1, zasiadając
za sterami – jakżeby inaczej – Maserati. Od swojego
debiutu w 2004 r. MC12 zdobył łącznie dziesięć tytułów
FIA GT (cztery w kategorii kierowców, cztery w kategorii
stajni i dwa w kategorii konstruktorów). 

n
NAGRODY DLA SAMOCHODÓW  
GRUPY FIAT

AUTO LIDER
2008 DLA FIAT AUTO
POLAND SA 

Po raz pierwszy w tym
roku organizatorzy

największego plebiscytu
motoryzacyjnego w Polsce
– Auto Lider 2008,
postanowili przyznać
Nagrodę Specjalną. Miała
ona na celu wyróżnienie
firmy, która przyczyniła się
do rozwoju motoryzacji
w Polsce. Nagrodę „Auto

Lider 2008” kapituła przyznała firmie
Fiat Auto Poland za wieloletni wkład
w rozwój polskiej motoryzacji oraz
gospodarki. Nagrodę odebrał 
Enrico Pavoni, prezes Fiat Polska.

PIERWSZE EGZEMPLARZE 
ABARTH 500 ASSETTO CORSE 

Do sieci „Abarth Racing” dotarły pierwsze egzemplarze Abarth 500
Assetto Corse, które zapoczątkują monomarkowe cykle wyścigowe, 

np. Trofeo Abarth 500 Europe. Komponenty, w jakie wyposażono model 
(np. anatomiczny fotel dla kierowcy, 6-punktowe pasy bezpieczeństwa,
„podrasowany” silnik, zmienione ustawienia geometrii zawieszenia,
17” obręcze kół z lekkiego stopu, wzmocnione hamulce itp.) sprawiają, 
że Abarth 500 Assetto Corse, rozwijające moc 190 KM, to auto oferujące
wiele satysfakcji nie tylko adeptom sportów motorowych, ale i zawodnikom.

MARKA FIAT NR 1 NA RYNKU POLSKIM

Informujemy, że w lutym br. Fiat Auto Poland sprzedał 3.325 samochodów
osobowych, co dało Fiatowi udział w rynku na poziomie 11,0%. Modele

osobowe marki Fiat były też w lutym najchętniej kupowanymi
samochodami w Polsce (stąd pierwsze miejsce marki w rankingu).
Od kilku lat Fiat jest także niekwestionowanym liderem
w sprzedaży samochodów dostawczych z udziałem
w rynku w lutym w wysokości 21,60% (sprzedaż 833 egz.).
Dzięki uzyskanym wynikom w styczniu i lutym br. marka 
Fiat jest liderem w sprzedaży samochodów. Udział marki 
Fiat w rynku wynosi 10,6%. Najlepiej sprzedające się
samochody w tym okresie to Fiat Panda, Grande Punto i Bravo. 



FIAT 500 
DLA POLICJI W SYDNEY
Od niedawna australijscy policjanci dbający

o przestrzeganie porządku na ulicach Sydney, jeżdżą
Fiatem 500. Samochód, nazywany przez nich pieszczotliwie
„bambino”, wzbudza ogromne zainteresowanie i sympatię,
ułatwiając policjantom nawiązywanie kontaktów z młodzieżą.
Oprócz Fiata 500 w skład policyjnej floty wchodzą także różne
modele Alfy.

FIAT BRAVO I NOWATORSKI 
SYSTEM „ECO: DRIVE” 

Po Fiacie 500 i Fiacie Grande Punto, teraz także kupujący
Fiata Bravo z systemem Blue&Me mogą korzystać

z aplikacji „eco: Drive” – supernowoczesnego systemu, który
umożliwia kierowcom dokładne przeanalizowanie swojego
stylu prowadzenia samochodu i zrozumienie, jaki ma on
wpływ na zużycie paliwa oraz redukcję emisję spalin. 
Aplikacja „eco: Drive” jest dostępna bezpłatnie, a można ją
pobrać ze strony www.fiat.com/ecodrive. 

YAMAHA 
TESTUJE TORY
Łukasz Wargala i Andrzej Pawelec, Polacy ścigający się

w IDM Superbike w zespole Yamaha Motor Deutschland,
którzy przygotowują się do startu w prestiżowych
Motocyklowych Mistrzostwach Niemiec klasy IDM Superbike,

odbyli jazdy testowe na hiszpańskich torach
w Albacete i w Walencji. Testy te były dla nich

ważnym sprawdzianem
przed rozpoczynającym się pod koniec

kwietnia sezonem i okazją do zapoznania
się z nową Yamahą YZF-R1. Motocykl

w specyfikacji 2009 wykorzystuje
rozwiązania zaczerpnięte wprost

z modelu M1,
prototypu, którym
legendarny Valentino

Rossi wywalczył rok
temu swój szósty tytuł
Mistrza Świata

w królewskiej klasie
MotoGP. 

W zakładach Iveco Irisbus w czeskiej miejscowości Vysoké Myto
świętowano wyprodukowanie stutysięcznego autobusu. Jubileuszowy

egzemplarz to Crossway, przeznaczony dla firmy CSAD Kavina, jednej
z najważniejszych firm transportowych w kraju. W roku 2008 z linii
montażowych czeskiej fabryki zjechały trzy tysiące pojazdów, z których
większość przeznaczono na eksport. Zakład rozpoczął działalność
w roku 1928, czyli ponad osiemdziesiąt lat temu.

STO TYSI¢CY AUTOBUSÓW 
W CZECHACH
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PIERWSZA ALFA 8C 
JU˚ W USA
Do wybrzeża Stanów Zjednoczonych przybyła statkiem pierwsza Alfa 8C

Competizione. Nowy właściciel –James Glickenhaus – nie krył dumy
z faktu, że to właśnie on został pierwszym posiadaczem tej Alfy w USA.
Model, wyprodukowany w zaledwie 500 egzemplarzach, powstał w Centrum
Stylu Alfy Romeo i jest nazywany często – ze względu na swe wyrafinowane
linie – „ruchomym dziełem sztuki”. 

Pod koniec ubiegłego roku z linii produkcyjnych zakładu
w Melfi zjechało milionowe Grande Punto.

Jubileuszowy egzemplarz to wersja Sport w kolorze
czerwonym, przeznaczona na rynek brytyjski i wyposażona
w silnik 1.4 o mocy 120 koni. Udział sportowej odmiany
modelu sięga aż 25% w łącznej sprzedaży, dlatego linia
akcesoriów Grande Punto wzbogaciła się niedawno
o szereg nowych pozycji, opracowanych głównie z myślą
o młodszej klienteli.

GRANDE PUNTO 
NR 1 000 000

FIAT 500 
LIDEREM W JAPONII 
Pięćsetka podoba się także Japończykom, czego najlepszym dowodem

jest tytuł „Best compact car”, przyznany jej w konkursie internetowym.
Dzięki głosom ponad 80 tysięcy uczestników plebiscytu – zorganizowanego
przez firmę Neko Publishing, wydawcę wszystkich najważniejszych
czasopism motoryzacyjnych na japońskim rynku – mały Fiat pozostawił
daleko w tyle Toyotę IQe oraz Peugeota 308.
Temu prestiżowemu wyróżnieniu towarzyszy również godzien odnotowania
sukces handlowy: w przeciągu zaledwie kilku miesięcy (jego rynkowa
premiera miała miejsce wiosną) model znalazł blisko 1800 nabywców, 
i to pomimo skurczenia się rynku o całych 19%.

Wramach współpracy z uczelniami firma Fiat Auto
Poland dwunasty rok z rzędu nagrodziła autorów

najciekawszych prac doktorskich i magisterskich,
zrealizowanych przez studentów Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. W tym roku stypendium pieniężne
w wysokości 4000 złotych przyznano 12 absolwentom.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w marcu
w siedzibie rektoratu ATH i zgromadziła studentów,
przedstawicieli władz uczelni oraz Fiata Auto Poland.
Więcej na ten temat będzie można przeczytać
w kolejnym numerze FWN.

NAGRODY 
DLA 
ABSOLWENTÓW
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Platige Image

TOMASZ BAGI¡SKI

Nie jestem
z lasu…

Rocznik 1976. Rysownik, animator
komputerowy, re˝yser. W 2003 roku
nominowany do Oskara za 7-minutowy 
film „Katedra”. Gradem mi´dzynarodowych 
nagród wyró˝niony te˝ za „Sztuk´ spadania”. 
Dyrektor kreatywny Platige Image, firmy 
która ostatnio opracowała reklam´ Fiata.

człowiekiem

T
u był mój po kój. Te raz to po miesz -
cze nie zaj mu jà lu dzie z pro duk cji…
– …to gdzie ga bi net?
– Nie mam ga bi ne tu. Ra zem z ko le -
ga mi pra cu je my w ha li, któ rà za raz
po ka ̋ ´…
Ha la jest du ̋ a. Mo˝ na po wie dzieç:
ogrom na. W niej kil ka na Êcie bok -
sów. Je den z nich na le ̋ y do To ma -

sza Ba giƒ skie go. Od in nych ró˝ ni si´ je dy nie tym,
˝e obok dwóch kom pu te ro wych mo ni to rów
na biur ku le ̋ y spo ro ró˝ nych szki ców, za pi sków,
do ku men tów. I jesz cze tu ba, któ rà szef u˝y wa,
gdy trze ba współ pra cow ni kom prze ka zaç wa˝ nà
in for ma cj´. Al bo na kło niç ich do te go, by w sa li
by ło ci szej.
Na miej sce na szej roz mo wy pan To masz wy bie ra
nie wiel kà ka wia ren k´, któ ra mie Êci si´ nie opo dal
ha li – w kom plek sie wie lu firm zlo ka li zo wa nych
w mo ko tow skich for tach przy ul. Ra cła wic kiej 99. 
– Jak dłu go jest pan zwià za ny z Pla ti ge Ima ge?
– py tam, gdy ju˝ sie dzi my przy sto li ku.
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Skàd inàd wiem, ˝e stu dent czwar te go ro ku ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej dla tej wła Ênie
fir my zre zy gno wał z kon ty nu owa nia na uki;
mrocz na, apo ka lip tycz na wi zja Êwia ta przy szło Êci,
ja kà przed sta wił w kró ciut kim fil mie „Ra in”, tak
bar dzo spodo ba ła si´ wła Êci cie lom PI, ˝e po sta -
no wi li za trud niç go od za raz. 
– Wzià łem na uczel ni „dzie kan k´”, za czà łem pra -
c´. któ ra mnie tak po chło n´ ła, ˝e na stu dia ju˝
nie wró ci łem. To by ło dzie si´ç lat te mu – od po -
wia da nie do szły ar chi tekt. 

NIE CHCIA ŁA GO ŁÓDZ KA
„FIL MÓW KA”
To masz Ba giƒ ski nie ˝a łu je, ˝e nie zo stał dy plo -
mo wa nym ar chi tek tem. Z in dek su uczel ni po li -
tech nicz nej był dum ny tyl ko dla te go, ˝e do stał go
w chwi li, gdy za czy nał ju˝ po wàt pie waç w sie bie,
w swój ta lent; łódz ka szko ła fil mo wa po obej rze -
niu je go ry sun ków w ogó le nie do pu Êci ła ma tu rzy -
sty z Bia łe go sto ku do eg za mi nów wst´p nych
na Wy dział Ani ma cji. Rok póê niej war szaw ska
Aka de mia Sztuk Pi´k nych na wet nie przy j´ ła tecz -
ki z kom pu te ro wy mi wy dru ka mi. Za to na li Êcie
sze Êciu set osób ubie ga jà cych si´ o in deks Po li tech -
ni ki oka zał si´ jed nym z lep szych; dzie sià ta lo ka ta
na eg za mi nie wst´p nym i dru ga z ry sun ku. 
– Pa na ro dzi ce to ma te ma ty cy, praw da? Oj ciec wy -
kła da w bia ło stoc kiej uczel ni, ma ma uczy w szko le…
– …a brat jest in for ma ty kiem i ma te ma ty kiem
– do po wia da. – Wi daç, ˝e ma te ma ty k´ ma pan
w ge nach. To skàd ta wiel ka pa sja do sztu ki?
Le d wie po sta wi łam py ta nie, a mój roz mów ca – na -
mi´t ny po ̋ e racz ksià ̋ ek w ogó le, choç z pre fe ren cjà
sf. oraz be le try stycz nych i ta kich jak „Pa ra graf 22”

Hel ler’a czy „Ar chi pe lag Gu łag” Soł ̋ e ni cy na – za -
czàł opo wieÊç o swo im dziad ku ze su wal skiej wio -
ski, któ ry nie doÊç ˝e po tra fił w gło wie bły ska wicz -
nie mno ̋ yç, dzie liç, do da waç i odej mo waç wie lo cy -
fro we licz by, to jesz cze i pi´k nie ma lo wał. Tak
zresz tà jak oj ciec.
– Za sze dłem tro ch´ da lej ni˝ dzia dek i oj ciec. I to
co te raz ro bi´ spra wia mi praw dzi wà fraj d´.

KIE DY ZNI KA MA GIA…
– Wy brał pan pro jek to wa nie Êwia ta wir tu al ne go.
Ten re al ny jest mniej cie ka wy?
– Ar chi tek tu ra po cià ga mnie ja ko ma gia wiel kich
brył, mam wi zj´ bu dyn ków, na wet wiel kich miast.
Ale bu dyn ki to prze cie˝ nie tyl ko two ry wy obraê ni.
Ma gia zni ka, gdy trze ba prze wi dzieç od po wied nio
wy trzy ma łe stro py, fun da men ty itd. Dla te go nie ˝a -
łu j´ ani jed ne go ro ku, ja ki sp´ dzi łem na Po li tech ni -
ce. Z wie dzy tam zdo by tej ko rzy stam do te raz… 
DziÊ To masz Ba giƒ ski bez wa ha nia mó wi, ˝e jest
czło wie kiem fil mu. Pla sty ka, ry su nek, gra fi ka

Wirtualny świat,
który projektuje
jest światem
z jego wyobraźni
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kom pu te ro wa – któ rych stu dio wa nie pod okiem
fa chow ców z „fil mów ki” bàdê ASP od dzie ciƒ -
stwa cho dzi ło mu po gło wie, sà na rz´ dzia mi
umo˝ li wia jà cy mi mu kre owa nie cie ka wych hi sto -
rii za po mo cà ani ma cji kom pu te ro wej. Na ty le te˝
ory gi nal nym, ˝e na gło w´ 32-let nie go – od kil ku
lat dy rek to ra kre atyw ne go Pla ti ge Ima ge – spły nàł
ju˝ deszcz na gród!

LAU RY
Za cz´ ły si´ od fil mu „Ra in”, któ ry po peł nił ja ko
stu dent Po li tech ni ki War szaw skiej w 1997 ro ku.
Póê niej, na naj wi´k szym fe sti wa lu ani ma cji i efek -
tów spe cjal nych SIG GRAPH, zo stał ob sy pa ny na -
gro da mi za „Sztu kà spa da nia” zre ali zo wa nà we -
dług wła sne go sce na riu sza. Ale tak na praw d´ gło -
Êno zro bi ło si´ w 2003 ro ku, gdy zo stał
no mi no wa ny do Oska ra za „Ka te dr´”. Nad sied -
mio mi nu to wym fil mem za in spi ro wa nym opo wia -
da niem Jac ka Du ka ja, pra co wał przez trzy la ta. 
– Mo ja twór cza sa mot nia na le ̋ y jed nak do prze -
szło Êci. I choç dłu go trwa ło za nim na uczy łem si´
za wie rzaç in nym, to dziÊ na wet po tra fi´ kie ro waç
du ̋ ym ze spo łem. Po my sły ko le gów wy da jà mi si´
cza sem znacz nie cie kaw sze od mo ich; cià głe „bu -
rze mó zgów” przy no szà lep sze i du ̋ o szyb sze
efek ty – wy zna je ar ty sta zna ny z ob ra zów fil mo -
wych za g´sz cza nych ty sià cem de ta li, szcze gó łów,
efek tów spe cjal nych. Szcze rze Êmie je si´ na wspo -
mnie nie nie prze spa nych no cy i nie zli czo nych dni
sp´ dzo nych w za ci szu kom pu te ro wej pra cow ni.
– Lau ry ze bra ne po „Ka te drze” i „Sztu ce spa da -

nia” uto ro wa ły pa nu dro g´ do za wo do wej ka rie ry?
– Pra cy mam do koƒ ca ˝y cia, to praw da. Ale
praw dà jest i to, ˝e na gro dy nie prze ło ̋ y ły si´
bez po Êred nio na te le fo ny z agen cji. Na dal trze ba
pie kiel nie si´ na pra co waç, ˝e by wejÊç w ko lej ny

pro jekt, otrzy maç do wy ko na nia ko lej ne za da nie.
Co si´ zmie ni ło po na gro dach? Drzwi si´ za mnà
nie od ra zu za trza sku jà i mam chwil k´, aby móc
przed sta wiç pro du cen to wi swój po mysł. Ju˝ nie
je stem czło wie kiem z la su. Na do da tek za uwa ̋ o -
no, ˝e nie je stem fa ce tem tyl ko od dziw nych ka -
tedr, ale ˝e tkwi we mnie tak ̋ e po ten cjał ko mer -
cyj ny. Dla te go mam agen ta w Lon dy nie, mam
i w Los An ge les…
– Czy pro po no wa no pa nu pra c´ w in nych kra jach?
– Tak. Ale je stem do ma to rem, mam ˝o n´ i có recz -
k´ (dru gie dziec ko „w dro dze”) – i nie za mie rzam
opusz czaç Pol ski. To pew nie wy ni ka z mo jej kon -
struk cji psy chicz nej; wy jazd z ro dzin ne go Bia łe go -
sto ku, prze pro wadz ka do War sza wy to ju˝ dla
mnie ozna cza ło wy ko rze nie nie. 

NIE TYL KO DLA KO NE SE RÓW
Ba giƒ ski – au tor m. in. zwia stu na do fa bu lar nej
kom pu te ro wej gry opar tej na „Wiedê mi nie” An -
drze ja Sap kow skie go – ma za wo do wà po zy cj´. Jest
ce nio ny i co raz cz´ Êciej spo ty ka si´ na za wo do -
wym szla ku z twór ca mi du ̋ e go ka li bru.
– Jak do szło do pa na spo tka nia z Krzysz to fem
Pen de rec kim? – py tam. 
– Hm… Spodo bał mi si´ po mysł Ha li ny Prze bin -
dy, pro du cent ki te le wi zyj nej. To ona wy my Êli ła, ˝e
gdy by uda ło si´ ład nie i nie ty po wo „opra wiç” kon -
cert sym fo nicz ny, to wte dy mo ̋ e mieç on szan s´
przy cià gni´ cia przed ekra ny i ta kich wi dzów, któ -
rzy wsłu cha ni wy łàcz nie w mu zy k´ pop ni gdy do -
tàd nie słu cha li mu zy ki po wa˝ nej. 
– A pan jej słu cha? – wtrà cam.
– Mu zy ka po wa˝ na to dla mnie te˝ był in ny Êwiat.
Słu cha łem nie kon wen cjo nal nej, am bit nej mu zy ki
m. in. Bjork, Mo lo ko, Gu ano Apes, Pro di gy prze -
ma wia jà cej nie tyl ko do ko ne se rów, ale pra cu jàc

Fragmenty
uhonorowanej
wieloma
nagrodami
animacji
„Katedra”



czy no wych po my słów, któ re na su n´ ły si´ po obej -
rze niu ca ło Êci fil mu… 
– Sce nicz nà ak cj´ w mul ti me dial nym spek ta klu
two rzà tan ce rze jak by wni ka jà cy w ob raz Êwia ta
wy kre owa ny przez kom pu te ro wà ani ma cj´. Czy
Krzysz tof Pen de rec ki bez opo ru za ak cep to wał war -
stw´ wi zu al nà po ja wia jà cà si´ obok je go mu zy ki
o cha rak te rze ora to ryj nym? 
– Tak, tak… To czło wiek otwar ty! Nie opro te sto -
wał na szej wi zji Êwia ta. Nie wie le uwag zgło sił te˝
do re ali za cji pro jek tu. No ta be ne spo tka nia
„w spra wie fil mu” by ły rzad kie, bo daj trzy – gdy
pre zen to wa li Êmy kom po zy to ro wi ko lej ne eta py
na szej pra cy. 
– W fil mie – jak wy ni ka z do nie sieƒ me dial nych
po po ka zie w Can nes – kom po zy tor, so li Êci chór
i or kie stra po ka zy wa ni sà bar dzo oszcz´d nie.
Na plan pierw szy wy su wa si´ ba let. I sce no gra fia
– kla sycz na, choç przede wszyst kim ta wir tu al na…
– Wi dz´ to ina czej: wszyst ko si´ z so bà za z´ bia.
Wza jem nie prze ni ka. B´ dzie to pa ni mia ła oka zj´
zo ba czyç, bo film po ka ̋ e TVP…

* * *

22 lu te go moc no za ci ska łam kciu ki, bo tak obie -
ca łam To ma szo wi Ba giƒ skie mu. I ani na mo ment
nie ode szłam od te le wi zo ra, któ ry przy kuł mo jà
uwa g´ na ca łe pi´ç dzie siàt osiem mi nut! Bo i jak
nie pa trzeç, jak nie słu chaç te go, co ma jà do po -
wie dze nia mi strzo wie?!
Na dru gi dzieƒ po obej rze niu „Sied miu bram Je -
ro zo li my” wy sła łam e -ma il do War sza wy. TreÊç li -
stu do pa na To ma sza by ła krót ka: gra tu lu j´…
Gdy sta je my si´ co raz bar dziej dzieç mi epo ki ru -
cho mych ob raz ków, film cie ka wie po ka zu je mu zy -
k´. Współ gra z nià. To masz Ba giƒ ski we spół z re -
˝y se rem, cho re ogra fa mi i sce na rzy stà po tra fi li
– oczy wi Êcie z udzia łem dzie ła Krzy sto fa Pen de -
rec kie go w ro li głów nej i fil har mo ni ków, któ ry mi
dy ry go wał – stwo rzyç po etyc ko -pla stycz nà, wiel ce
ory gi nal nà ca łoÊç…
Wkrót ce uka ̋ e si´ pły ta z „Sied mio ma bra ma mi
Je ro zo li my”. W eki pie jej twór ców uku to ju˝ na -
wet po wie dze nie o DVD przy go to wa nym w no wej
tech no lo gii HD: „Te le dysk dla mu zy ki po wa˝ nej”. 

nad „Sied mio ma bra ma mi Je ro zo li my” nie ustan nie
słu cha łem te go utwo ru. Spodo bał mi si´. Chcia łem
wi´c, aby przy padł do gu stu te˝ in nym…
Pra ca nad pro jek tem – któ ry mo˝ na na zwaç no wà
ar ty stycz nà ja ko Êcià te le wi zyj nych pre zen ta cji
– by ła trud na i in ten syw na. To masz Ba giƒ ski cz´ -
sto kon sul to wał po my sły swo je go 15 oso bo we go
ze spo łu ry sow ni ków i gra fi ków z Pla ti ge Ima ge,
z re ̋ y se rem fil mu „Sie dem bram Je ro zo li my”
– Ja ro sła wem Min ko wi czem; ze sce no gra fem
– Bo ry sem Ku dlic kà; z cho re ogra fa mi – El˝ bie tà
Szlu fik -Paƒ tak i Grze go rzem Paƒ ta kiem. Wszy -
scy pra co wa li po kil ka na Êcie go dzin dzien nie.
Czas two rze nia pro jek tu był bo wiem krót ki, gdy˝
pierw sze szki ce do sce na riu sza po ja wi ły si´ do -
pie ro w sierp niu mi nio ne go ro ku. Trze ba by ło si´
spiàç i od wrze Ênia za czàç in ten syw nà pra c´
nad wir tu al nà sce no gra fià. 
Efekt mo bi li za cji oka zał si´ im po nu jà cy! Ju˝
18 stycz nia film zre ali zo wa ny na za mó wie nie Pro -
gra mu II TVP po ka za no w Can nes. Na 42 tar -
gach mu zycz nych MI DEM. Z tym, ˝e utwór
skom po no wa ny z oka zji 3000 lat Je ro zo li my (któ -
re go pra wy ko na nie mia ło miej sce w Âwi´ tym
Mie Êcie 9 stycz nia 1997 ro ku, a w War sza wie nie -
co póê niej, 14 mar ca) za spra wà mło dych ar ty -
stów z ró˝ nych dzie dzin sztu ki, a przede wszyst -
kim naj now szych tech no lo gii kom pu te ro wych,
na brał in nych wy mia rów od tych, ja kie stwo rzył
kom po zy tor. Za pre zen to wał ma gicz nà opo wieÊç
o zma ga niach czło wie ka two rzà ce go Êwiat; ho mo
sa piens raz go bu du je, raz bu rzy – a wszyst ko
po to, by wzbo ga co ny o do Êwiad cze nie pod jàç si´
zno wu tru du two rze nia…
Re ̋ y ser wir tu al nej sce no gra fii – obok Krzysz to fa
Pen de rec kie go i in nych re ali za to rów pro jek tu
– go Êcił w stycz niu w Can nes, wziàł udział
w Êwia to wej pre mie rze mu zycz ne go fil mu.

WZA JEM NE PRZE NI KA NIE
– Czy jest pan za do wo lo ny z dzie ła, któ re stwo rzył?
– to py ta nie wy da ło mi si´ wa˝ ne. 
– Po wiem tak: chcia ło by si´ mieç wi´ cej cza su
na do pra co wa nie ani ma cji, na wpro wa dze nie zmian
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To masz Ba giƒ ski: „Agen cja Leo Bur nett za pro po -
no wa ła nam współ pra c´. I mu sz´ po wie dzieç, ˝e ta
współ pra ca ukła da ła si´ od po czàt ku bar dzo do -
brze. Do ga dy wa li Êmy si´ bez tru du. Zle ce nio daw -
cy cał ko wi cie nam za wie rzy li, choç Fiat – o ile
wiem – do tej po ry nie miał do Êwiad cze nia z re kla -
mà ani mo wa nà. Mó wiàc ina czej, uwie rzo no mnie
i ze spo ło wi gra fi ków z Pla ti ge Ima ge, ˝e przy po -
mo cy ani ma cji opo wie my faj nà hi sto ryj k´ – i da no
nam cał ko wi tà wol noÊç w ar ty stycz nym przed sta -
wie niu sce na riu sza.” 
Po wsta ła po etyc ka opo wieÊç o sa mo  chodzie uj´ ta
w 30-se kun do wym spo cie. Twór ca no mi no wa nej
do Oska ra „Ka te dry” nie ukry wa, ˝e lu bi w krót kich
fil mach przed sta wiç cie ka we, skła nia jà ce do re flek -
sji, za ska ku jà ce wy da rze nie lub po sta ci. Dla te go re -
kla ma jest mu rów nie bli ska jak film krót ko me tra ̋ o -
wy. I cie szy si´, ˝e Fiat do te go stop nia za ufał Pla ti -
ge Ime ge (ist nie jà ca od 1997 ro ku fir ma ma
na swym kon cie po nad dwa ty sià ce zre ali zo wa nych
re klam) oraz je mu, ˝e dla sa mo cho do we go kon cer -
nu przy go tu jà jesz cze dwie re kla my, któ re b´ dà emi -
to wa ne – jak tà o Ênie ̋ yn ce – rów nie˝ po za kra jem. 
24 se kun do wa ani ma cja Ba giƒ skie go pod ty tu łem
„Ma de in Chi na”, przy go to wa na na olim pia d´
w Seu lu, wcià˝ le ̋ y na pół ce. Film prze ciw ko ma so -
wym eg ze ku cjom na sta dio nach, za mó wio ny przez
or ga ni za cj´ Re por te rzy bez gra nic, któ ra sprze ci wia
si´ wsze la kie mu ła ma niu praw czło wie ka w Chi -
nach, rów nie˝ cen zu rze, wy co fa li sa mi zle ce nio daw -
cy. Byç mo ̋ e uzna li, ˝e po szli za da le ko. Do wstrzy -
ma nia emi sji spo tu – któ re go pre mie ra za po wie -
dzia na by ła na 8 kwiet nia na stro nie in ter ne to wej
or ga ni za cji, praw do po dob nie przy czy ni ła si´ nie ty le
je go wie lo znacz na treÊç, co wła Ênie czas, w ja kim
miał zo staç wy emi to wa ny; aku rat przed sa mà olim -
pia dà roz p´ ta ła si´ za wie ru cha wo kół Ty be tu…
W pra cy ma gi ster skiej na te mat twór czo Êci Bagiƒ -
skie go jej au tor opi sał jak to w jed nym z bia ło stoc -
kich skle pów kom pu te ro wych Ba giƒ ski za pre zen to -
wał film „The Hunt” („Po lo wa nie”) i za py tał: „Czy
nie po trze bu je cie ta kie go de mo, któ re by szło
w skle pie na mo ni to rze?” Dzi´ ki te mu, ˝e po trze bo -
wa li, za ro bił pierw sze pie nià dze. Re kla my, to dziÊ
dla nie go chleb po wsze dni. 

JE GO CHLEB PO WSZE DNI
Za czy na od sce na riu sza. Pi sze go sam lub z in ny mi.
Al bo do sta je tak zwa ny go to wiec – jak to zazwy czaj
by wa przy re ali za cji spo tów re kla mo wych; zle ce -
nio daw ca kon tak tu je si´ z agen cjà rekla mo wà, ta
z Pla ti ge Ima ge, z któ rà To masz Bagiƒ ski zwià za ny
jest od lat. Ka˝ dy spot re kla mo wy jest wy ni kiem
ko ope ra cji wie lu lu dzi. Zada niem re ̋ y se ra jest wy -
bra nie naj lep szych pomy słów i po łà cze niu ich z so -
bà. Tak by ło i w przy pad ku „Ânie ̋ yn ki” nie daw no
przy go to wa nej dla Fiat Au to Po land. 
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JAK AKTYWNE DŁUGIE ˚YCIE
Âred nia dłu goÊç ˝y cia w XIX w. oscy lo wa ła w gra ni -
cach 40–50 lat, tym cza sem obec nie wy no si po -
nad 80. Dziew czyn ka, któ ra ro dzi si´ dziÊ w Pol sce,
ma sta ty stycz ne szan se na prze ̋ y cie 82,9 lat,
a chłop czyk 76,7 lat. Tak gwał tow nej de mo gra ficz -
nej re wol ty ni gdy wcze Êniej nie no to wa no w dzie -
jach ludz ko Êci. Zja wi sko to da si´ wy tłu ma czyç je -
dy nie po pra wà wa run ków spo łecz nych i po st´ pa mi
me dy cy ny. Za ska ku je ju˝ sa ma licz ba osiem dzie si´ -
cio lat ków, któ ra w prze cià gu kil ku de kad wzro sła
kil ku krot nie. Co wi´ cej, po mi´ dzy dzie wi´ç dzie siàt -
kà a set kà wskaê nik Êmier tel no Êci spa da: choç
brzmi to pa ra dok sal nie, to jed nak po prze kro cze niu
97 ro ku ˝y cia praw do po do bieƒ stwo zgo nu wzra sta
znacz nie wol niej ni˝ przed tem. In ny mi sło wy, je ̋ e li
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Z
da nych GUS wy ni ka, ˝e co ro ku licz -
ba stu lat ków w Pol sce zwi´k sza si´
o kil ka set osób. W la tach 70. set ki
do ̋ y wa ło oko ło 500 osób, te raz jest
ich po nad dwa ty sià ce. Sza cu je si´, ˝e
do 2050 ro ku w Pol sce b´ dzie 21 ty -
si´ cy stu lat ków.
Wie ko wi re kor dzi Êci oto cze ni sà ca ły -
mi ta bu na mi ˝wa wych dzie wi´ç dzie -

si´ cio lat ków, zde ter mi no wa nych do te go, by pójÊç
w ich Êla dy. Ale jak na le ̋ y ˝yç, ˝e by do ̋ yç set ki?
Ja ki jest se kret dziad ków, któ rzy z ka˝ dym ko lej -
nym dzie si´ cio le ciem de mon stru jà co raz lep szà
od por noÊç na cho ro by i do le gli wo Êci wie ku star -
cze go? Nie ma na to ˝ad nej re cep ty, po twier dza jà
to rów nie˝ ge ria trzy, ge ron to lo dzy i ge ne ty cy, któ -
rzy od lat wni kli wie stu diu jà na wy ki, a tak ̋ e DNA
wie ko wych re kor dzi stów, w na dziei na od na le zie -
nie elik si ru dłu go wiecz no Êci. 
Nie ozna cza to jed nak by naj mniej, ˝e nie ma my
na swój wiek ˝ad ne go wpły wu. Abe ca dło za miesz -

Coraz wi´cej ludzi 
cieszy si´ s´dziwym

wiekiem i coraz lepiej
znosi wszelkiego 

rodzaju dolegliwoÊci. 
Liczba osób, które 

przekroczyły setk´, roÊnie
nadzwyczaj szybko. 

A jakie sà ich sposoby
na długowiecznoÊç? 

Oto krótkie vademekum
dla ich potencjalnych

naÊladowców. Do˝TEKST

Emanuela Chiappero

czo ne po ni ̋ ej nie gwa ran tu je stu let nie go ˝y cia, ale
za wie ra po ra dy jak je sku tecz nie wy dłu ̋ yç. 
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wiem i mo˝ li wo Êcià peł ne go ko rzy sta nia z wa lo rów
je sie ni ˝y cia, uwa ̋ a jà de mo gra fo wie. In ny mi sło wy,
pro blem z oso ba mi star szy mi nie b´ dzie po le gał na
tym, „gdzie po win ni miesz kaç”, ale „czym ich za jàç”. 

JAK CHO RO BY
Któ re cho ro by sà dla osób w po de szłym wie ku naj -
bar dziej nie bez piecz ne? Na szczy cie li sty wid nie jà
scho rze nia ukła du na czy nio wo -krà ̋ e nio we go, za -
bu rze nia neu rop sy cho lo gicz ne (jak choç by de men -
cja star cza), oste opo ro za oraz cu krzy ca. Nie wol -
no rów nie˝ lek ce wa ̋ yç ar tre ty zmu i in nych kla -
sycz nych do le gli wo Êci wie ku star cze go, któ re po -
gar sza jà ja koÊç ˝y cia. 

JAK DEPRESJA
Na le ̋ y mieç na uwa dze nie tyl ko zdro we cia ło,
ogrom nà ro l´ od gry wa rów nie˝ psy chi ka lub ina czej
mó wiàc uspo so bie nie. ˚e by dłu go ˝yç, trze ba wy -

ktoÊ chciał by zo staç stu lat kiem, a prze kro czył ju˝
85 lat, to mo ̋ e byç pra wie pe wien suk ce su! 

JAK BURZENIE BARYKAD
Sà nie licz ni, dla te go ˝e za rów no ro dzi ny, jak i ca łe
paƒ stwa, trak tu jà ich ni czym przy sło wio we jaj ko.
Jesz cze kil ka lat te mu tak wła Ênie brzmia ła głów na
za sa da po st´ po wa nia z dzie wi´ç dzie si´ cio lat ka mi.
DziÊ sy tu acja wy glà da ju˝ nie co ina czej, a w przy -
szło Êci, kie dy Êwiat b´ dzie do słow nie zdo mi no wa ny
przez si wo gło wych, po dej Êcie do lu dzi s´ dzi wych
zmie ni si´ za pew ne jesz cze bar dziej. Per spek ty wa ta
po cià ga za so bà jed nak ca ły sze reg pro ble mów. Na -
le ̋ y zre wi do waç in fra struk tu r´ miast, ro dza je usług
i po mo cy. Dzi siej si sta rusz ko wie wy da jà si´ nie co za -
sko cze ni swo jà dłu go wiecz no Êcià, nie do ko ny wa li
˝ad nych pla nów na je sieƒ ˝y cia i za spo ko iw szy swo je
pod sta wo we po trze by nie mar twià si´ ni czym szcze -
gól nym. Przy szłe po ko le nia b´ dà z gó ry za kła daç
dłu˝ szy okres ra do wa nia si´ wzgl´d nie do brym zdro -

stu lat ˝yç
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jed nym z naj wi´k szych wro gów osób w po de szłym
wie ku. Nie na le ̋ y jed nak prze sa dzaç: zbyt du ̋ o
spor tu wy wo łu je efekt prze ciw ny do za mie rzo ne go.

JAK GE NY
Za ple cze w po sta ci peł ne go stu lat ków drze wa ge -
ne alo gicz ne go nie da je co praw da stu pro cen to wej
gwa ran cji, ale bar dzo po ma ga. Nie któ re oso by
odzie dzi czy ły po swo ich przod kach „wi tal noÊç”,
któ ra uła twia do sto so wa nie si´ do oto cze nia i po -
ma ga ukła do wi od por no Êcio we mu w zwal cza niu
cho rób. Szcz´ Êliw cy ci zo sta li hoj niej ob da rze ni ge -
na mi dłu go wiecz no Êci, czy li ty mi, któ re ste ru jà
pro ce sem sta rze nia si´ (do dzi siaj zdo ła no zi den ty -
fi ko waç ok. pi´ç dzie si´ ciu ta kich ge nów). I je Êli
praw dà jest, ˝e w mło do Êci ci´ ̋ ar dzie dzi cze nia ma
co naj wy ̋ ej 30-pro cen to wy wpływ na ˝y cie, to jed -
nak w wie ku 75–80 lat je go zna cze nie zde cy do wa -
nie wzra sta. Sta ty sty ki po twier dza jà, ˝e ci, któ rzy
mie li dłu go wiecz nych przod ków, ma jà spo re szan se
na to, by pójÊç w ich Êla dy. Prze pro wa dzo ne przez
Ame ry ka nów ba da nia na gru pie osób, któ re ukoƒ -
czy ły 60. rok ˝y cia, do wo dzà, ˝e po tom ko wie dzie -
wi´ç dzie si´ cio lat ków sà ˝y wot niej si i bar dziej od -
por ni na scho rze nia ukła du krà ̋ e nia.

JAK HOBBY
Wie le osób star szych cie szy si´ do brym zdro wiem,
nie ma zbyt wie lu stre su jà cych ro dzin nych obo wiàz -
ków, a w zwiàz ku mo ̋ e do wol nie dys po no waç swo -
im wol nym cza sem. Ró˝ ne go ro dza ju hob by oraz
ak tyw ny udział w ˝y ciu spo łecz nym ozna cza dba -
łoÊç o za cho wa nie do tych cza so wych zdol no Êci in te -

rzu ciç z pa mi´ ci ta kie wy ra zy, jak me lan cho lia, smu -
tek, no stal gia i na do bre uwol niç si´ od sta nów pe sy -
mi zmu, zwa nych po pu lar nie de pre syj ny mi. W gro nie
wie ko wych re kor dzi stów zde cy do wa nie prze wa ̋ a jà
opty mi Êci, lu dzie cie ka wi Êwia ta, zdol ni do uÊmie chu
i wy ra ̋ a nia swo ich emo cji. Lu dzie, któ rzy po tra fià
cie szyç si´ peł nià ˝y cia, w tym uczu cio we go.

JAK ELIKSIR MŁODOÂCI
Jest fak tem bez spor nym, ˝e czło wiek nie zo stał
stwo rzo ny po to, by do ̋ y waç stu lat. Z bio lo gicz  ne -
go punk tu wi dze nia li czy si´ bo wiem osià gni´ cie
wie ku od po wied nie go do pod j´ cia pra cy, za ło ̋ e nia
ro dzi ny i god ne go ze sta rze nia si´. W rze czy sa mej,
kwe stia ta wy glà da ła w ten spo sób przez wie le ty -
siàc le ci. Dzi siaj jed nak na wet po dwo jo na Êred nia
dłu goÊç ˝y cia ju˝ nam nie wy star cza. My chce my
wiecz nej mło do Êci. Uro je nia? Nie ko niecz nie, wa˝ ne
jest zro zu mie nie, ja kie me cha ni zmy i za cho wa nia
opóê nia jà pro ces sta rze nia, któ ry po zwa la nie któ -
rym oso bom prze kro czyç sto lat bez po wa˝ niej szych
cho rób i pa to lo gii ty po wych dla wie ku star cze go.
Kie dy na ukow cy od kry jà, co jest owym płasz czem
ochron nym, byç mo ̋ e uda si´ prze szcze piç to coÊ
rów nie˝ na in nych. 

JAK FI ZYCZ NE åWI CZE NIA
Je Êli chce my do ̋ yç set ki, mu si my ko niecz nie za po -
mnieç o le ni stwie. Nie ozna cza to, ˝e dzia dek po wi -
nien ko niecz nie wziàç udział w ma ra to nie, wy star -
czy, ̋ e b´ dzie pro wa dził ak tyw ny tryb ̋ y cia, na przy -
kład du ̋ o spa ce ro wał. åwi cze nia fi zycz ne za po bie -
ga jà oty ło Êci, któ ra obok prze wle kłych za pa leƒ jest
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lek tu al nych, od Êwie ̋ a nie i po sze rza nie swo ich zna -
jo mo Êci, po wrót do za in te re so waƒ za nie dby wa nych
we wcze Êniej szym ˝y ciu na sku tek bra ku cza su.

JAK ISKRA Z PA PIE RO SA
Czy wcià ga nie w noz drza dy mu ze stu Êwiec mo ̋ e
byç przy jem ne? Oso by pa là ce po win ny za tem spró -
bo waç roz staç si´ z pa pie ro sem. Dym zwi´k sza na -
szà po dat noÊç na cho ro by. Efekt: oso by nie pa là ce
ma jà wi´k szà szan s´ na dłu gie ˝y cie ni˝ pa la -
cze. I nie my Êl cie o szu ka niu po cie chy w kie lisz ku:
rów nie˝ w przy pad ku al ko ho lu za le ca si´ da le ko
idà cà po wÊcià gli woÊç. 

JAK JAPO¡SKA 
RECEPTA NA ˚YCIE

Ba da nia de mo gra ficz ne wska zu jà, ˝e w kra jach eu -
ro pej skich ˝y je co raz wi´ cej osób, któ re ukoƒ czy ły
70. rok ˝y cia. Ze sta ty styk wy ni ka, ˝e oso by star sze
sta no wià oko ło 25 pro cent spo łe czeƒstw, a to ozna -
cza, ˝e paƒ stwa te za czy na jà si´ sta rzeç i po wo li do -
ga nia jà „bi jà cà pod tym wzgl´ dem na gło w´” dłu go -
wiecz nà Ja po ni´. Obec nie na na szym glo bie ˝y -
je 629 mi lio nów osób po 60 ro ku ˝y cia, a w naj bli˝ -
szych la tach ich po pu la cja wzro Ênie do, ba ga te la,
dwóch mi liar dów. Sto sun ko wo nie wiel kim od set -
kiem stu lat ków mo gà po chwa liç si´ Sta ny Zjed no -
czo ne: w li czà cym bli sko 300 mi lio nów osób spo łe -
czeƒ stwie jest ich za le d wie ok. 50 ty si´ cy – to sku tek
nie ra cjo nal nej die ty i wy so kie go wskaê ni ka oty ło Êci
oraz zwià za nych z nià cho rób. Kie dy jed nak koƒ czy
si´ wiek po de szły, a za czy na sta roÊç? Z punk tu wi -
dze nia me dy cy ny do pie ro wte dy, gdy or ga nizm, po -
go dzo ny z nie od wra cal no Êcià pro ce su sta rze nia si´,
od ma wia wy ko ny wa nia pew nych funk cji. 

JAK KO BIE TY
Ko bie ty pra wie we wszyst kich gru pach wie ko wych
˝y jà dłu ̋ ej od m´˝ czyzn, dla te go nie dzi wi, ˝e
wÊród 50–60-lat ków m´˝ czyê ni sta no wià zde cy do -
wa nà mniej szoÊç. Nie mniej wraz z upły wem lat ich
udział w le ci wej po pu la cji wzra sta. W rze czy sa mej,
wÊród stu lat ków na 5 ko biet przy pa da ju˝ nie je den,
ale dwóch m´˝ czyzn! 

JAK LEK TU RA
Czy taç, cho dziç do ki na, po dró ̋ o waç. Wszyst kie te
czyn no Êci prak ty ko wa ne sà dziÊ sto sun ko wo rzad -
ko, ale w przy szło Êci b´ dà wy peł niaç dziad kom ca -
łe dnie. Obec nie udział dzie wi´ç dzie si´ cio lat ków
w ˝y ciu kul tu ral nym jest doÊç nie wiel ki. I nie ma
w tym nic dziw ne go, al bo wiem sà to oso by uro -

dzo ne na po czàt ku XX w., kie dy do szkół cho dzi li
tyl ko nie licz ni. W przy szło Êci sy tu acja ta ule gnie
jed nak zmia nie. Spo łe czeƒ stwo b´ dzie mu sia ło za -
pew niç swo im se nio rom ofer t´ kul tu ral nà prze zna -
czo nà spe cjal nie dla nich: a im wi´ cej pro po zy cji dla
osób star szych, tym lep szym zdro wiem b´ dà si´ one
cie szyç. 

JAK ŁATWOÂå MYÂLENIA
Wraz z wie kiem co raz trud niej zmu siç nasz „oÊro -
dek in for ma cji” do dzia ła nia. Mi mo to nie któ re
funk cje na szej pa mi´ ci funk cjo nu jà pra wi dło wo na -
wet po prze kro cze niu stu lat. „Na uszko dze nie bar -
dziej na ra ̋ o na jest pa mi´ç wtór na, czy li ta, któ ra po -
ma ga nam w co dzien nym ˝y ciu – mó wi psy cho log
Ma ria Ro sa Ba ro ni, au tor ka ksià˝ ki Psy cho lo gicz ne
pro ce sy sta rze nia si´. – Uszczerb ku nie do zna je na to -
miast zdol noÊç do przy wo ły wa nia wy da rzeƒ od  le -
głych w cza  sie. I stàd to słyn ne „za mo ich cza sów”
w us tach dziad ków, któ rzy na co dzieƒ majà cz´ sto
pro ble my z przy po mnie niem
so bie, w ja ki spo sób
włà cza si´ te -
le wi zor”. 

Jeżeli chcemy
zachować
młodzieńczy
wygląd, musimy
przede wszystkim
zadbać o nasze
narządy
wewnętrzne.
Zacznijmy
od posiłków:
zrezygnujmy
z przysłowiowych
„bomb
kalorycznych”
i wybierajmy
produkty bogate
w witaminy i sole
mineralne. A poza
tym uprawiajmy
sport, spacerujmy
i jak najwięcej
przebywajmy
na świeżym
powietrzu
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JAK MÓZG
Sta no wi za le d wie dwa pro cent ma sy na sze go cia ła,
ale je go pra wi dło we funk cjo no wa nie po chła nia a˝
dwa dzie Êcia pro cent ener gii nie zb´d nej do wła Êci -
we go dzia ła nia ca łe go ludz kie go „me cha ni -
zmu”. I tak jest w ka˝ dym wie ku. Na le ̋ y za tem do -
star czaç or ga ni zmo wi wszyst kich nie zb´d nych sub -
stan cji od ̋ yw czych po przez sto so wa nie od po wied -
niej die ty, cz´ ste prze by wa nie na Êwie ̋ ym po wie trzu
oraz çwi cze nia umy słu. A mo˝ li wo Êci te go ostat nie -
go jest ca łe mnó stwo: od uni wer sy te tu trze cie go
wie ku, przez roz wià zy wa nie krzy ̋ ó wek, po naj bar -
dziej ory gi nal ne hob by. Wa˝ ne, ˝e by pa mi´ taç, i˝
za an ga ̋ o wa na i „pra cu jà ca umy sło wo” gło wa wpły -
wa bar dzo ko rzyst nie na kon dy cj´ ca łe go cia ła. 

JAK NA PRA WA 
Na wet tak wy ra fi no wa na ma szy na, jak ludz kie cia ło,
w mia r´ upły wu cza su pod le ga zu ̋ y ciu. Na szcz´ Êcie
w „ze sta wie ra tun  kowym” znaj du je si´, mi´ dzy in ny -
mi, me cha nizm sa mo na praw czy, któ ry ni we lu je
szko dy wy rzà dza ne przez upły  wajà cy czas. Jed nak
wraz z wie kiem ta funk cja tra ci na sku tecz no Êci. Na -
ukow cy chcà za tem zna leêç i opi saç naj wa˝ niej sze
„Ge ny na praw cze” ludz kie go or ga ni zmu, aby po pra -
wiç efek tyw noÊç ich dzia ła nia. 

JAK OME GA 3
Kwa sy tłusz czo we ome ga -3 okre Êla
si´ rów nie˝ mia nem „nie zb´d nych”,
po dob nie jak nie któ re wi ta mi ny, al -

bo wiem or ga nizm nie jest w sta nie
wytwa rzaç ich sa mo dziel nie i w zwiàz ku

z tym mu si otrzy my waç je w po ̋ y -
 wieniu. Licz ne ba  da nia co raz do bit -
niej do wo dzà ogrom ne go wpły wu

kwasów ome ga -3 na sa -
mopoczu cie, zwłasz cza
u osób star szych, al bo -
wiem przy  swa ja nie tych
zwiàz ków skut ku je ob -
ni ̋ e niem po zio mu cho -
le ste ro lu i trój gli ce ry -

dów, zmniej sze -
niem ci Ênie nia

t´t  ni  cze go
oraz po pra -

wà pa mi´ ci,
kon cen tra cji

i zdol no Êci do
przy swa ja nia in for -

ma cji. W na szym
ja dło spi  s ie

nie mo -

Co do tego, że
dziadkowie mają

się z czego
cieszyć, nie ma

wątpliwości:
zajmują stałe

miejsce
w sercach swoich 

wnucząt i są
niezastąpionym

punktem
odniesienia dla

całej rodziny.
Stanowią też

prawdziwą
skarbnicę

doświadczeń
życiowych

i zapewniają
pogodniejszy

rozwój
najmłodszym

członkom rodziny 

˝e za tem za brak nàç ryb, naj le piej tych o nie wiel kich
roz mia rach, gdy˝ sà one mniej po dat ne na za nie -
czysz cze nia ni˝ wi´k sze oka zy. 

JAK PROFILAKTYKA
Na ukow cy nie do koƒ ca jesz cze wie dzà, jak dzia ła
or ga nizm su per sta rusz ka. Z ich ob ser wa cji wy ni -
ka, ˝e po ukoƒ cze niu 90. ro ku ˝y cia wy st´ pu jà
znacz ne nie do bo ry wi ta mi ny D, dla te go oso bom
star szym za le ca si´ ko rzy sta nie z mor skich i sło -
necz nych kà pie li, zmniej sza jà cych ry zy ko osła bie -
nia i p´ ka nia ko Êci. War to rów nie˝ za dbaç o re gu -
lar ne ba da nia le kar skie, nie po pa da jàc jed nak
w ob se sj´ na tym punk cie. Se nio rzy, któ rzy nie bo -
ry ka jà si´ z ˝ad ny mi szcze gól ny mi scho rze nia mi,
mo gà ba daç si´ raz na rok. 

JAK RO LA DZIAD KÓW
Oso by star sze, nie za le˝ nie od swej fi zycz nej sła bo Êci
i po dat no Êci na naj ró˝ niej sze do le gli wo Êci, sà nie za -
stà pio ny mi kom pa na mi dzie ci. Ma jà im jesz cze bar -
dzo du ̋ o do za ofe ro wa nia i prze ka za nia, a po za tym
dys po nu jà czymÊ, cze go z re gu ły bra ku je ro dzi com,
a co dla ma lu cha jest po pro stu nie zb´d ne: wol nym
cza sem. Dziec ko prze by wa jà ce z dziad ka mi ma za -
pew nio ny spo koj ny rytm ˝y cia, mo ̋ e zo staç wy słu -
cha ne, mo ̋ e z kimÊ po ga wo rzyç, no i przede
wszyst kim ma do sko na łych kom pa nów do za ba wy.
Dziad kom ni gdzie si´ nie spie szy, dziad ko wie do -
sto so wu jà si´ do tem pa ̋ y cia swo je go wnu ka. Oczy -
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nik, ogra ni czyç sól pod no szà cà ci Ênie nie, a tak ̋ e
włà czaç do die ty jak naj wi´ cej owo ców i wa rzyw,
któ re sà êró dłem prze ciw u tle nia czy. Po wstrzy mu jà
one bo wiem pro ce sy sta rze nia, ale tak ̋ e spo wal -
nia jà roz wój cho ro by Al zhe ime ra, czy te˝ zmniej -
sza jà ry zy ko za cho ro wa nia na mia˝ d˝y c´. 

JAK WI TA MI NY
Cynk, wapƒ, ma gnez, se len i wi ta mi ny. Wszyst kie
mi ne ra ły cen ne dla ludz kie go or ga ni zmu na le ̋ y za -
li czyç do sub stan cji przy ja znych oso bom w po de -
szłym wie ku. Wspo mnia na ju˝ wy ̋ ej zbi lan so wa na
die ta, bo ga ta w wa rzy wa i owo ce, ubo ga w tłusz cze,
to ide al na to wa rzysz ka po god nej sta ro Êci. Naj bli ̋ ej
die te tycz ne go ide ału jest chy ba kla sycz na kuch nia
Êród ziem no mor ska, na da jà ca si´ rów nie˝, al bo ra -
czej przede wszyst kim, dla osób star szych.

JAK ZA PA LE NIE 
Oso by star sze lu bi n´ kaç prze wle kłe za pa le nia. Jest
to wy ni kiem pro ce su nor mal ne go zu ̋ y wa nia si´
na rzà dów, któ ry w mia r´ upły wu lat po wo du je co -
raz wi´ cej pro ble mów. Aby zro zu mieç, na czym po -
le ga to zja wi sko, naj le piej wy obra ziç so bie ludz kie
cia ło ja ko ma szy n´ dzia ła jà cà na tlen. Po dob nie jak
wszyst kie pa li wa, tak ̋ e i tlen ge ne ru je pew ne od pa -
dy, któ re pro wa dzà do od kła da nia si´ w or ga ni zmie
wol nych rod ni ków, któ re uszka dza jà ko mór ki,
a tym sa mym przy spie sza jà pro ces ich sta rze nia si´.
Uprasz cza jàc, za pa le nie to obron na re ak cja or ga ni -
zmu na nie bez piecz nà dzia łal noÊç wol nych rod ni -
ków. Je Êli me cha nizm ten wy st´ pu je zbyt cz´ sto,
otwie ra dro g´ ró˝ ne go ro dza ju cho ro bom. 

wi Êcie w ostat nich la tach ich wi ze ru nek uległ dia me -
tral nej zmia nie. Wspar ty na la sce dzia dek i ko ły szà -
ca si´ w bu ja nym fo te lu bab cia ode szli ju˝ do la mu -
sa, ust´ pu jàc miej sca sta rusz kom try ska jà cym ˝y -
cio wà ener già, oso bom zde cy do wa nym na to, by
po wie lu la tach ci´˝ kiej pra cy ko rzy staç z wol ne go
cza su, któ rym te raz dys po nu jà. I choç ci za la ta ni
dziad ko wie nie b´ dà naj praw do po dob niej opie ku -
na mi „na ca ły etat”, to jed nak ich wkład w wy cho -
wa nie wnu ka b´ dzie z ca łà pew no Êcià nie oce nio ny. 

JAK STA ROÂå 
Sta roÊç to nie cho ro ba, to na tu ral ny, dłu go trwa ły
i nie od wra cal ny pro ces fi zjo lo gicz ny, któ re go ce chà
cha rak te ry stycz nà jest nie tyl ko utra ta zdol no Êci
do sa mo na pra wy pro wa dzà cej do wi´k szej po dat -
no Êci na cho ro by. Sta rze nia to tak ̋ e zmniej sze nie
zdol no Êci do funk cjo no wa nia w Êro do wi sku. Pro ces
sta rze nia do ty czy wszyst kich spo łe czeƒstw. Jed nak -
˝e kra je eu ro pej skie pla su jà si´ w czo łów ce pod tym
wzgl´ dem, po nie wa˝ na na szym kon ty nen cie jest
naj ni˝ szy przy rost na tu ral ny. We dług ONZ, spo łe -
czeƒ stwo jest sta re, kie dy od se tek osób po wy ̋ ej 65
ro ku prze kra cza 7% – za tem dotyczy to wszyst kich
spo łe czeƒ stw eu ro pej skich. 
W 2000 ro ku oso by ma jà ce 65 lat i wi´ cej sta no wi ły
oko ło 18% spo łe czeƒ stwa Eu ro pej skie go. Prze wi du -
je si´, ˝e w 2050 ro ku, co trze ci Eu ro pej czyk b´ dzie
na le ̋ ał do tej gru py wie ko wej. Ozna cza to 235 mi -
lio nów osób po 65 ro ku ˝y cia (www.kde.edu.pl).

JAK TRYB AKTYWNY
Po j´ cie to nie jest by naj mniej fik cjà li te rac kà, ale
rze czy wi sto Êcià. Ist nie je po kaê na gru pa mło dych
du chem 70- i 80-lat ków, spo ro jest rów nie˝ osób
po dzie wi´ç dzie siàt ce. Tym pierw szym trze ba za -
pew niç wzgl´d nie ak tyw ny tryb ˝y cia, tym dru gim
nie zb´d nà po moc. Wszyst kie ko lej ne eta py ˝y cio -
wej dro gi ule ga jà dziÊ wy dłu ̋ e niu. Bry tyj ski oÊro -
dek ba daw czy Fu tu re Fo un da tion prze wi du je, ˝e
za kil ka dzie siàt lat czło wiek b´ dzie miał ty le cza su,
˝e wy star czy mu go na za ło ̋ e nie co naj mniej
dwóch ro dzin, trzy krot nà zmia n´ pra cy i odej Êcie
na eme ry tu r´ w wie ku 60–80 lat. Ale czy wszy scy
b´ dzie my z te go za do wo le ni? 

JAK URE GU LO WA NY TRYB ˚Y CIA
Zdro wiu w znacz nym stop niu sprzy ja spo sób ˝y cia
i od po wied nia die ta. Oso by star sze po win ny za tem
przy wià zy waç wi´k szà wa g´ do ure gu lo wa ne go
try bu ˝y cia. Po win ny spo ̋ y waç 4–5 ma łych po sił -
ków dzien nie, piç od po wied nià iloÊç pły nów, spo -
˝y waç pro duk ty peł no ziar ni ste za wie ra jà ce błon -
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LUDZIE

P oniżej kilka wskazówek
i „sztuczek”, które z całą

pewnością usprawnią korzystanie
z najpopularniejszej na świecie
wyszukiwarki internetowej.
Każdego dnia sześciu na dziesięciu
internautów poszukuje interesujących
informacji właśnie za pomocą Google.
Zarówno bardziej doświadczonym
nawigatorom, jak i tym, którzy
stawiają w tej materii swoje pierwsze
kroki, Google zdaje się być czymś
w rodzaju informatycznej „lampy
Aladyna”, gwarantującej odpowiedzi
na wszystkie nurtujące nas pytania
i prowadzącej nas przez
najciemniejsze zaułki Sieci.
O przewadze wyszukiwarki panów
Brina i Page’a nad dziesiątkami jej
zagorzałych konkurentek decyduje
przede wszystkim maksymalna
łatwość i szybkość obsługi. Mimo to
nierzadko zdarza się, że uruchamianie
coraz to kolejnych procesów
wyszukiwania nie przynosi
pożądanych rezultatów: dzieje się tak,
ponieważ super wyszukiwarka Google
działa w oparciu o język algorytmów
matematycznych, który jest
z jednej strony bardzo
inteligentny, ale
z drugiej nieco
ograniczony. 

1 – JASNO
SFORMUŁOWANE
ZAPYTANIE
Powodzenie procesu
wyszukiwania zależy w dużej
mierze od wprowadzonego
słowa/hasła-klucza. Z tego
względu należy unikać zbyt
ogólnych zapytań typu
[telewizor], które skutkują

GRUPA

„Sztuczki” 
Istnieje jednak cała seria
podpowiedzi i trików, często
znanych tylko najbardziej
wtajemniczonym, które mogą
nam pomóc w trafniejszym
eksponowaniu naszych
oczekiwań i przyspieszeniu
najczęściej wykonywanych
operacji. Właśnie z tego względu
godnych uwagi jest dziesięć
porad, opracowanych na bazie
nie tylko najrozmaitszych
przewodników publikowanych
przez Google, ale również wielu
„sztuczek”, jakimi dzielą się
w Sieci jej najbardziej biegli
użytkownicy. Aby lepiej
zrozumieć porady dotyczące
procesu wyszukiwania posłużymy
się osobą internauty, który nosi
się z zamiarem kupna nowego
telewizora, ale wcześniej chce
zasięgnąć informacji
o dostępnych modelach
i obowiązujących na rynku
cenach. Każdej z podanych
sugestii towarzyszy przykład
graficzny w załączonej poniżej
galerii ilustracji.

milionami zupełnie nieprzydatnych
odpowiedzi. Najlepiej od razu używać
słów-kluczy razem z terminami
uściślającymi kontekst odniesienia,
na przykład [telewizor plazmowy].
Jeżeli znacie dokładną nazwę tego,
czego szukacie, wpiszcie ją
w cudzysłowie [„telewizor
plazmowy 32 cale”], tak aby od razu
odrzucić odpowiedzi bezużyteczne. 
Ta zasada przydaje się zwłaszcza
podczas poszukiwania osób
([„Andrzej Kowalski”] pokazuje
o wiele mniej wyników niż [Andrzej
Kowalski]). Precyzyjne sformułowania
przyniosą pozytywny efekt również
przy bardziej złożonych zapytaniach:
wprowadzając je w cudzysłowie
[„lepsza plazma czy LCD”] uzyskacie
odpowiedzi od użytkowników, którzy
mieli takie same wątpliwości, jak wy.
Nigdy nie przesadzajcie z długością
zdań, albowiem

rRUBRYKI

LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
WYSZUKIWARKI

Instrukcja obsługi 
w 10 krokach
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i uruchomicie wyszukiwanie [telewizor
AND lcd], zostaną wyświetlone tylko
te wyniki, w których występują oba te
terminy. W ostatnim czasie Google
wprowadziło domyślny operator
[AND] do wszystkich zapytań z więcej
niż jednym słowem-kluczem, dlatego
wy nie musicie go już wpisywać. Jeżeli
natomiast chcecie zupełnie wyłączyć
jedno ze słów-kluczy (na przykład
plazma), ale pozostawić całą resztę
(lcd, katodowy itp.), możecie
wprowadzić zapytanie [telewizor NOT
plazma]: w ten sposób zostaną
odrzucone wszystkie te strony,
na których pojawia się słowo
„plazma”. Jeżeli natomiast wpiszecie
[telewizor OR plazma], wyświetlą się
wszystkie strony, na których jest
mowa o telewizorze lub o plazmie.
Czemu to służy? Może okazać się
przydatne w sytuacjach, kiedy słowu
[plazma] towarzyszy nie [telewizor],
a [ekran]. Operatory mogą być
zastępowane symbolami [+]
(w miejsce AND) i [-] (w miejsce NOT).
Innym funkcjonalnym operatorem jest
[…]: jeżeli interesują was wyłącznie
ekrany z przedziału 32-50 cali,
możecie wprowadzić zapytanie
[lcd 32…50 cali], a otrzymacie strony,
na których mowa jest również
o telewizorach 40- lub 46-calowych.
Operator ten może być stosowany
również do wyszukiwań o określonych
ograniczeniach czasowych
(na przykład [1980…1998]). Jeśli nie
w smak wam zapamiętywanie
wszystkich tych operatorów, zawsze
macie możliwość sięgnięcia
po „Szukanie zaawansowane”,
w ramach którego będziecie mogli
zdefiniować słowa do uwzględnienia/

wyszukiwarka i tak rozpoznaje teksty
złożone z maksymalnie 32 znaków.
Jeśli chodzi o ortografię
i interpunkcję, możecie czuć się
zwolnieni z obowiązku stosowania
podstawowych zasad, jakich
uczyliście się w szkole. Google nie
odróżnia małych i dużych liter:
wyszukiwania [Telewizor LCD]
i [telewizor lcd] dają dokładnie taką
samą liczbę wyników. To samo
dotyczy interpunkcji (algorytm
ignoruje wszelkie kropki, przecinki
i dwukropki) oraz słów pozbawionych
konkretnego znaczenia (spójniki,
rodzajniki). 

2 – ZASADY LOGIKI
A jednak nawet Google ma swoją
własną gramatykę i interpunkcję:
w związku z tym doskonale rozumie
język operatorów logicznych [AND],
[OR], [NOT], [+], [-], […]. Pierwszy
służy do połączenia ze sobą dwóch
słów-kluczy: jeśli, na przykład,
interesują was wyłącznie ekrany LCD

Znajomość 
10 kroków ułatwi
nam z pewnością
poszukiwania
informacji w
najpopularniejszej
przeglądarce
Google
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wykluczenia, okres odniesienia,
format pliku (tylko .pdf lub .ppt).
Poza tym może się zdarzyć, że chcecie
ograniczyć wyszukiwanie do jakichś
konkretnych domen. Na przykład,
chcecie wyświetlić wszystkie opinie
o preferowanym przez was modelu
telewizora, jakie zostały opublikowane
w jakimś magazynie technicznym.
W takich sytuacjach przydaje się
operator [site]. Wpisując [lcd site:
skapiec.pl], otrzymacie wyniki
odnalezione wyłącznie na witrynie
Gazeta.pl. Operatora [site] można
używać również do ograniczania
wyszukiwania określonych domen: 
np. [site:edu] dla uzyskania wyników
wyłącznie ze stron uniwersytetów
amerykańskich lub [site:pl] ze stron
polskich. 

3 – ODSYŁACZE
REKLAMOWE
Nie wszyscy zwracają na to uwagę,
tymczasem warto wiedzieć,
że pierwsze wyniki pokazywane
przez Google niekoniecznie są tymi
najlepszymi: czasami zdarza się
bowiem że są to linki sponsorowane.
Klikajcie na nie tylko wtedy,
gdy faktycznie was zainteresują,
w przeciwnym razie lepiej poszukać
pierwszego wyniku „oficjalnego”,
który znajduje się nieco niżej.
Rozpoznanie odsyłacza
sponsorowanego ułatwia nie tylko
pojawiający się u góry szary napis
„Linki sponsorowane”, ale również
kolor tła, które jest nie białe,
a żółtawe.

6 – KALKULACJE
I KONWERSJE
Google sprawdza się również w roli
kalkulatora i konwertera waluty. Jeżeli
model ekranu, który wam się podoba,
odnaleźliście na brytyjskiej stronie 
e-commerce i widzicie, że kosztuje
500 funtów szterlingów, wystarczy,
że wpiszecie [500 funtów na euro],
a Google natychmiast skalkuluje cenę
w euro. Konwerter przelicza ponadto
najrozmaitsze jednostki miary:
na przykład mile na metry albo
godziny na sekundy [3 godziny
na sekundy]. Jeśli chcecie obliczyć
różnicę cen pomiędzy różnymi
modelami, możecie skorzystać
z kalkulatora, używając symboli [+], 
[-], [*], [/]. Przykład: [678-643].

7 – JAK SI¢ TO PISZE PO
ANGIELSKU?
Google ma w zwyczaju pokazywać
w pierwszej kolejności wyniki tożsame
lingwistycznie z językiem użytkownika
(dopilnujcie jednak, żeby w waszych
ustawieniach wybrany był język polski,
a wówczas wyniki będą lepsze). Jeżeli
zdarzy się wam znaleźć ciekawy wynik
w języku, którego nie znacie, obok

tytułu pojawi się [Tłumaczenie
strony]. Wystarczy kliknąć na ten
napis, aby uzyskać
natychmiastowe tłumaczenie

(prawdę mówiąc nie najlepszej
jakości), które może pomóc

przynajmniej w zrozumieniu
ogólnego sensu.

4 – BEZPIECZNE
WYSZUKIWANIE
Safe Search to kolejne stosunkowo
mało znane narzędzie, które może być
uruchamiane ze strony Szukania
Zaawansowanego. Jeśli zostanie
wybrane, odrzuca wszystkie wyniki
uznane za „potencjalnie
niebezpieczne”. Możliwe są dwa
poziomy obostrzeń: [umiarkowane]
wyklucza nieodpowiednie obrazy,
ale nie filtruje zwykłych wyników
wyszukiwania w Internecie, [ścisłe]
filtruje wszystkie wyniki.

5 – SZYBKIE DEFINIOWANIE
Przeszukaliście Sieć „od deski
do deski”, a mimo to wciąż dręczą
was wątpliwości co do różnicy
pomiędzy plazmą a LCD? Spróbujcie
skorzystać z funkcji [define]. Nie jest
ona powszechnie znana, tymczasem
często okazuje się bardzo cenną
pomocą. Wystarczy uruchomić
wyszukiwanie typu [define:lcd],
aby odnaleźć wszystkie definicje
LCD dostępne online (w słownikach,
encyklopediach i na specjalistycznych
witrynach) wraz z bezpośrednim
odsyłaczem do źródła. To
doskonała alternatywa
dla Wikipedii,
umożliwiająca szybkie
odnalezienie definicji
akronimu lub zwrotu
obcojęzycznego.

Bezpieczne
wyszukiwanie 
w sieci zapewnia
Safe Search.
Warto korzystać
z tego narzędzia



na stronie, która jest aktualnie
wyświetlana. Toolbar oferuje dziesiątki
innych funkcji, w tym bardzo
przydatną funkcję tłumaczenia.
Wystarczy ją uaktywnić,
a w momencie najechania kursorem
na słowo obcojęzyczne na ekranie
natychmiast pojawi się jego polski
odpowiednik.

10 – METEO, KINO, 
MUZYKA
Chcecie dowiedzieć się, jakie warunki
atmosferyczne panują w waszym
mieście? Napiszcie [pogoda tychy],
a Google natychmiast wyświetli ikonki
z prognozami meteorologicznymi
i temperaturami na najbliższe trzy dni.
Na podobnej zasadzie można
dowiadywać się o strefy czasowe
(na przykład [time mumbai]). Inną
stosunkowo mało znaną funkcją jest
repertuar kin w waszym mieście. 
Jeśli napiszecie [kino sosnowiec],
na ekranie natychmiast pojawi się
repertuar wszystkich sal kinowych
w Sosnowcu. Jeśli znacie już tytuł
filmu, który chcecie zobaczyć,
uruchomcie wyszukiwanie [benjamin
button Warszawa], a Google od razu
poda wam kina i godziny projekcji.
Jeżeli chcecie ograniczyć

poszukiwania do stron
kinematograficznych, zadajcie
wyszukiwanie [film: Casablanca],
a w ten sposób unikniecie wszystkich
witryn, na których Casablanca
pojawia się w kontekście
geograficznym, jako marokańskie
miasto. To samo dotyczy muzyki:
wpisując [muzyka: U2], otrzymacie
wyłącznie te wyniki, które dotyczą
irlandzkiej grupy muzycznej,
skatalogowane wg Artist, Album,
Songs.

o modelu, który podoba wam się
najbardziej. Także w tym przypadku
wystarczy kliknąć na menu „Blogi”,
aby wejść do specjalistycznej
wyszukiwarki blogów. Google posiada
dziesiątki wyszukiwarek pionowych,
często zwracających bardziej
precyzyjne wyniki: jeśli szukacie
jakiejś książki, polecamy wam
przejście od razu do Book Search
(wyniki opatrzone są krótkimi
wyciągami z tekstu), a jeżeli
rozglądacie się za konkretnym
artykułem naukowym, pomocą służy
wam Google Scholar.

9 – TOOLBAR
Zamiast kilka razy dziennie wstukiwać
[www. google. pl] w pasek
przeglądarki lub wciskać przycisk
„Home” (jeżeli ustawiliście Google
jako stronę początkową), znacznie
wygodniej jest zainstalować sobie
toolbar Google. Dzięki temu okno
wyszukiwania będzie widoczne
na ekranie przez cały czas. Porada:
w ustawieniach paska narzędzi należy
wybrać pozycję „otwórz nową kartę”,
aby żądane wyniki nie zostały otwarte
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Pozostając przy kwestii języków
obcych, Google umożliwia również
sprawdzenie prawidłowości
określonego sformułowania.
Załóżmy, że chcecie napisać maila
(po angielsku) do administratora
witryny e-commerce z prośbą
o podanie bliższych szczegółów
w odniesieniu do terminu dostawy czy
gwarancji. Nagle dopada was
wątpliwość: pisze się [wich] czy
[which]? Wystarczy, że rzucicie okiem
na liczbę wyników, jakie pokazywane
są po obu wyszukiwaniach,
a stwierdzicie, że częściej używanym
terminem jest ten drugi. Reguła ta nie
sprawdza się co prawda w każdym
przypadku, ale może być skuteczną
metodą na szybkie rozwianie
nękających nas wątpliwości. To samo
dotyczy również dłuższych
sformułowań, na przykład zwrotów
grzecznościowych: jeśli nie jesteście
pewni prawidłowej formy zapisu,
wystarczy, że wpiszecie w cudzysłowie
[„I look forward to hearing from you”]
i zobaczycie, ile uzyskacie wyników,
lub też Google odpowie wam
pytaniem „Czy chodziło Ci o:”,
sugerując prawidłową frazę.

8 – DZIENNIKI I BLOGI
Google jest nie tylko ogólnodostępną
wyszukiwarką, z usług której
korzystamy praktycznie codziennie.
Od pewnego czasu na stronie głównej
(u góry po lewej stronie) widnieje
menu z pozycjami „Wiadomości”,
„Blogi”, „Grafika” itp. Nie są to zwykłe
podwyszukiwarki Google, ale
samodzielne, specjalistyczne
narzędzia do przeprowadzania
bardziej szczegółowych wyszukiwań.
Przykładowo „Wiadomości”
sporządzają indeks wszystkich
wiadomości z ostatniego miesiąca,
dokonując tego szybciej niż
wyszukiwarka ogólna; poza tym
oferują możliwość porządkowania
wyników w kolejności chronologicznej
lub dokonywania wyszukiwań według
określonych nagłówków (na przykład
[telewizor plazma site: gazeta.pl]).
Jeśli musicie kupić nowy sprzęt,
zawsze warto, byście rzucili okiem
na to, co mówią specjalistyczne blogi

W sieci nie
wystarczy
wiedzieć 
gdzie szukać, 
ale i jak szukać.
Pomocne okażą
się narzędzia
opisane 
w 10 krokach
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W sen zimowy
na szczęście

zapadają jedynie
niedźwiedzie, dystrybucja
filmowa działa pełną
parą. Kwietniowe
wieczory to idealna pora
na dobry film. A jest
w czym wybierać.
Wielbicieli Dustina
Hoffmana (który niestety
ostatnio rzadko pojawia
się na dużym ekranie) ucieszy
wiadomość, że na dvd ukazał się
jeden z lepszych filmów tego
doskonałego aktora. „American
Buffalo” to dramat sensacyjny
z 1996 roku. Film jest adaptacją
wielokrotnie nagradzanej sztuki
Davida Mameta – znanego autora
fabuł kryminalnych. Intryga osadzona
jest na pomyśle wielkiego skoku. 
Don – spokojny antykwariusz zaczyna
mieć problemy finansowe. W głowie
tego przykładnego obywatela rodzi
się więc pomysł, aby przy pomocy
dwóch wspólników okraść jednego
z klientów antykwariatu. Celem
rabunku miałaby być bezcenna
moneta o wdzięcznej nazwie
„American Buffalo”. Plan wydaje się
prosty i łatwy w realizacji, niestety,
nie wszystko idzie
po myśli niedoszłych
złodziei... 
Wszyscy pamiętamy
nieodżałowanego 
Jana Machulskiego.
„Olek” to jeden z jego
ostatnich projektów.
Trzeba przyznać, że
scenariusz ma bardzo
oryginalną fabułę.
Tytułowy Olek to
chłopiec, który pojawia

się w maleńkiej
polskiej osadzie. Nikt
nie wie, skąd się wziął,
gdzie się urodził i kim
są jego rodzice.
W pewnym momencie
okazuje się, że chłopak
jest obdarzony
niezwykłym, lecz
kłopotliwym darem
– potrafi przewidzieć
niebezpieczeństwo

grożące człowiekowi,
który ma w przyszłości
zginąć tragicznie. Kiedy
Olek widzi w swoich
wizjach zabójstwo małej
dziewczynki, jej ojciec
staje się głównym
podejrzanym. 
Atrakcyjność trzeciej
propozycji polega
przede wszystkim na
udziale w niej Bono
– wokalisty U2, znanego
także ze swej działalności
charytatywnej. 
Film „Entropy” otrzymał polski tytuł
„Seks & przemoc”. Nie brzmi zbyt
zachęcająco, lecz oddaje istotę
fabuły. Głównym bohaterem jest
początkujący reżyser, który wybił się,

realizując teledyski U2.
Kiedy jednak chce się
zająć poważną
reżyserią, okazuje się,
że dla producentów
liczą się dwie rzeczy
– tytułowe „seks
i przemoc”. Jak próbuje
sobie odpowiedzieć
na pytanie, jak
osiągnąć sukces bez
zaprzedania się
komercji.

TEKST Joanna Lasek
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Sposób 
na bezsennoÊç

Premiery

Groêny
weekend
Eden lake”. Trzymający

w napięciu thriller. Para
młodych ludzi postanawia
spędzić przyjemny weekend
nad jeziorem. Jednak
zamiast romantycznych
oświadczyn, spotka ich
niebezpieczeństwo ze
strony grupy
nieobliczalnych
nastolatków. 
Reż.: James Watkins, 
wyst.: Kelly Reilly, 
Michael Fassbender. 

„
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P owieść Larssona to prawdziwa
rewelacja na rynku

współczesnego kryminału. 
W ciągu paru lat Szwecja wybiła się
na tle innych państw i objawiła się

jako potęga powieści
detektywistycznej.
„Mężczyźni, którzy
nienawidzą kobiet” to
pierwsza część trylogii
„Millenium”. Druga część jest
zapowiadana przez wydawcę
na kwiecień tego roku.
Wydawałoby się, że
niemożliwe jest takie
skonstruowanie fabuły
kryminalnej, żeby czymś
jeszcze zaskoczyła czytelnika.
Larssonowi się to udało. 

Nie można przyczepić się do niczego.
Postaci są barwne i świetnie
zarysowane, intryga ciekawa
i oryginalna, narracja wartka, akcja
pełna zwrotów. To doskonała książka
na kwietniowe wieczory pod kocem.
Para bohaterów – Mikael Blomkvist
i Lisbeth Salander, pozornie
najbardziej niedopasowana para
współpracowników na świecie,
naprawdę da się lubić. 
Stieg Larsson: Millenium. Mężczyźni,
którzy nienawidzą kobiet.
Jacek Santorski & Co. Agencja

Wydawnicza.
Warszawa 2008.

Najsłynniejsze książki Johna
Fowlesa to „Mag” oraz
„Kochanica Francuza”.
Na podstawie tej ostatniej
nakręcono doskonały film
z Meryl Streep i Jeremy
Ironsem. „Larwa” to powieść
niełatwa. Skomplikowana
narracja prowadzi czytelnika

poprzez
mieszaninę
gatunków
literackich,
mieszaninę
przestrzeni.
Fabuła opiera
się na motywie
drogi, którą
odbył przed laty
młody szlachcic.
Ktokolwiek 
zna twórczość Fowlesa wie, że pisarz
jest mistrzem łączenia pozornie
nieprzystających do siebie elementów.
„Larwa” to fascynujące wyzwanie
i ekstremalnie wciągająca lektura. 
John Fowles: Larwa. Zysk i S-ka.
Poznań 2008.

Jedna z najgłośniejszych książek
ostatnich lat. Roberto Saviano to
młody dziennikarz, który przyjrzał się
z bliska mafijnym strukturom
neapolitańskiej Camorry.
Zaowocowało to koniecznością
przydzielenia autorowi ochrony, 
gdyż mafia obiecała mu zemstę.
Od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest
to książka w klimacie „Ojca
chrzestnego”. Saviano bardzo
pieczołowicie prześwietlił system
działania organizacji mafijnej, której
macki sięgają samych szczytów
władzy. Okazuje się, że w przestępczą
działalność zamieszane są również
znane włoskie koncerny czy instytucje
finansowe. Autor wykonał kawał
dobrej dziennikarskiej roboty, szkoda
tylko, że od czasu napisania książki
nie może czuć się bezpiecznie.
Niewątpliwie jednak stał się sławny
i podziwiany. 
Roberto Saviano: Gomorra.
Czytelnik. Warszawa 2008. 

Lektura wciàgajàca
bez reszty

Spacer
mí dzy
wie˝ami
Man on wire – człowiek

na linie” Historia
wyczynu francuskiego
linoskoczka, który w 1974
roku przeszedł na linie
między nowojorskimi
wieżami World Trade Center.
Film pokazuje kulisy długich
przygotowań, ludzi, którzy
brali udział w biciu rekordu
i rozterki samego
Philippe’a Petita. Reż.:
James Marsh. 

„



F irma Panasonic
poszerzyła

ofertę o nowy aparat
należący do serii
Lumix. FS 10 jest nie
tylko ładny i mały,
ale również
funkcjonalny i prosty
w obsłudze.
Inteligentny
ekran LCD posiada
funkcję doboru ilości
światła potrzebnego
do zrobienia
najlepszej jakości
zdjęcia. Aparat posiada
także możliwość skorzystania
z oryginalnych ramek do zdjęć.
Wydruk będzie przypominał
fantazyjną pocztówkę. 
Jako potencjalnych klientów firma
wskazuje dynamicznych ludzi, 
którzy chcą mieć urządzenie
wykonujące dobrej jakości zdjęcia
przy minimum wysiłku i za rozsądną
cenę. Trzeba przyznać, że dzięki
projektantom, Lumix to naprawdę
piękny i godny pożądania
gadżet. 
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Lumix
godny po˝àdania

CO RÓ˚NI KAMERY?
Samsung przedstawił cztery nowe modele
kamer – HMX-H106, HMX-H105, HMX-
H104, and HMX-H100. Flagowym
modelem serii jest H –106, pierwsza
na świecie kamera full HD z wewnętrznym
dyskiem SSD o pojemności 64 GB.
Wewnętrzny dysk SSD (Solid State Drive)

sprawia, że kamera jest lżejsza i bardziej
kompaktowa, nie nagrzewa się także

mocno. Brak ruchomych części
gwarantuje, że jest bardziej

odporna na wstrząsy i drgania.
Technologia SSD jest szybsza
niż HDD (Hard Disc Drives),
dzięki czemu czas

uruchamiania oraz zapisu
i odczytu danych jest krótszy.

Modele HMX-H105 i HMX-
H104 oferują

odpowiednio 32 GB
i 16 GB pamięci SSD.
Model HMX-H100 nie
posiada wbudowanej
pamięci wewnętrznej
i wymaga korzystania

z kart SD/SDHC.

Z BUTELKÑ PRZY UCHU
Motorola ulegając chwalebnej
modzie na ekologię przedstawiła
pierwszy na świecie telefon
zrobiony z materiału uzyskanego
z przetworzonych plastikowych
butelek. Przy produkcji W233
zadbano także o zrównoważenie
emisji dwutlenku węgla.
W zamian za nieuniknioną emisję
powstałą podczas produkcji,
dystrybucji i eksploatacji tego
modelu, przeznaczono sporo
środków na inwestycje
ekologiczne, między innymi na
zalesianie i rozwój
odnawialnych źródeł energii.
Udało się także zmniejszyć
rozmiar opakowania o 22%.
Pudełko wykonano w 100%
z makulatury. Dodatkowo
do każdego egzemplarza
załączono kopertę,
w której można odesłać
zużyty telefon, który
zostanie poddany
recyclingowi. 
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ÂWIE˚Y ODDECH ZELMERA
Zimowe suche powietrze ostro dało nam się
we znaki, dlatego oferta nawilżaczy powietrza
firmy Zelmer to idealne wyjście dla osób
cierpiących na przesuszenie cery, problemy
z układem oddechowym i alergie. W skład serii
wchodzą trzy modele. Zelmer 23Z052 to
wielofunkcyjne, sterowane elektronicznie,
wyposażone w 6 programów nawilżania
urządzenie. Mgiełka nie pozostawia mokrych
śladów, a specjalny filtr oczyszcza wodę
i zapobiega powstawaniu bakterii. 
Nawilżacz wyposażono w duży czytelny
wyświetlacz LCD. Dwa kolejne nawilżacze
powietrza Zelmer 23Z050 i Zelmer 23Z051 
to wygodne i proste w obsłudze urządzenia,
wyposażone w wysokiej klasy filtry Nano-Silver
o właściwościach antybakteryjnych.

HALO, PROMOCJA
Firma Microsoft potwierdziła
rozszerzenie swojej oferty
o promocyjny zestaw, w skład którego
wejdą: konsola Xbox 360 wraz z 60 GB
dyskiem twardym, a także gry
„Halo 3” oraz „Halo Wars”. Promocja
rozpoczęła się 27 lutego 2009 roku
i potrwa do wyczerpania liczby
przeznaczonych na nią zestawów.
Seria „Halo” to jedna z najbardziej
znanych gier na świecie. „Halo Wars”
to najnowsza strategiczna gra czasu
rzeczywistego. Gra ukaże się
w polskiej wersji językowej
z napisami. 

SPOSÓB NA DOBRY NASTRÓJ
Na polskim rynku pojawia się właśnie jedna z najlepszych
na świecie i znana w ponad 60 krajach marka czekolady
– Côte d’Or. Marka istnieje od 125 lat, od stycznia jest już
dostępna w naszym kraju. W sklepach można kupić trzy
linie – Sensations, Spécialités oraz duże czekolady z całymi
orzechami. Interesująca i oryginalna wydaje się zwłaszcza
ta druga, zawierająca propozycję sezonowe
i niepowtarzalne. Klient ma do wyboru, między innymi,
czekoladę z nadzieniem figowo-migdałowym czy
cytrynowo-imbirowym. Kakao używane do produkcji
czekolady pochodzi z monitorowanych upraw znajdujących
się w Afryce i Ameryce Południowej. Kwietniowy wieczór
z tabliczką czekolady może być czasem wyjątkowego
relaksu, dowiedziono bowiem, że konsumpcja czekolady
znacznie poprawia nastrój.



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 26.342 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 29.742 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 33.142 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.992 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 38.242 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.4 16v 100 HP 44.192 1368 74 160 6,5 154 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 47.167 1248 51 150 5,3 135 4/5

WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda WYMIARY 

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 MTJ Z DPF 120KM  DYNAMIC 4X4 61.192 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v107KM  EMOTION 4X4 55.242 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ Z DPF 120KM  EMOTION 4X4 65.442 1910 88 180 6,8 174 5

WYMIARY 
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 73KM AC TI VE 38.242 1360 54 155 7,0 165 5 
1.3 M-JET 16v 75KM AC TI VE 44.192 1248 55 155 4,5 119 5 
1.4 73KM DYNAMIC 43.342 1360 54 155 7,0 165 5
1.3 M-JET 16v 75KM DYNAMIC 49.292 1248 55 155 4,5 119 5 

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

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

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 32.717 1242 48 155 5,9 139 4/5
1.4 77KM ACTIVE 3D 33.567 1368 57 165 5,9 139 4/5
1.4 77KM ENERGY 3D 36.117 1368 57 165 5,9 139 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 37.817 1368 57 165 5,9 139 4/5
1.4TURBO T-JET 16v120KM SPORT 3D 48.867 1368 88 195 6,6 155 4/5

1.2 65KM ACTIVE 5D 37.991 1242 48 155 5,9 139 5
1.4 77KM ACTIVE 34.842 1368 57 165 5,9 139 5
1.3 MJT 16v ACTIVE 5D 40.792 1248 55 170 4,5 119 5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 39.092 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 41.642 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 46.742 1248 66 175 4,6 122 5
1.6 MJT 16v 120KM EMOTION 5D 53.542 1598   88 190 4,8 126 5

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

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

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

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

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

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

1.2 69 KM PURO2 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

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

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 47.175 1248 55 165 4,2 111 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 DIESEL 55.250 1248 55 165 4,2 111 4
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 39.992 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM ACTIVE 46.392 1248 62 156 5,5 145 5
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 49.592 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 55.192 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM FAMILY 51.592 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET Z DPF 120KM FAMILY 57.192 1910 88 174 6,1 160 7
1.3 M-JET 16v 85KM DYN. 49.992 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.192 1910 77 164 5,8 153 5
1.9 M-JET 120KM MALIBU 57.992 1910 88 174 6,1 160 7

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RA BAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 42.492 1368 66 179 6,7 158 5
1.6 MJT 16v 105KM AC TI VE 50.567 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 45.892 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 49.292 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.542 1368 88 197 6,7 158 5
1.6 MJT 16v 105KM DYNAM. 53.967 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.667 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.917 1598 88 195 4,9 129 5
1.4 T -JET 16v 150KM EMOT. 60.342 1368 110 212 7,1 167 5
2.0 MJT 16v 165KM EMOTION 65.867 1965 121 215 5,3 139 5
1.4 T -JET 16v 150KM SPORT 60.342 1368 110 212 7,1 167 5
2.0 MJT 16v 165KM SPORT 65.867 1965 121 215 5,3 139 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 70.392 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 76.792 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 83.192 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 88.792 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 87.192 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMO. 92.792 1910 110 210 6,1 161 5
2.4 MJT20vZ DPF200KM AUT.EMOT. 111.992 2387 147 216 8,0 212 5

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 38.667 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-JET 16v 120KM AC TI VE 46.742 1368 88 195 6,8 159 5
1.4 77KM DYNAMIC 43.767 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-JET 16v 120KM DYNAMIC 49.292 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC 50.992 1248 66 170 4,9 129 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC 55.242 1248 66 170 4,9 123 5
1.6 MJT 16v 105KM DYNAMIC 53.542 1598 77  190  5,0  131 5
1.4 T-JET 16v 120KM EMOTION 53.542 1368 88 195 6,8 159 5
1.6 MJT 16v 105KM EMOTION 57.792 1598 77  190  5,0  131 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
2.4 JTDM 20v210KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 169.065 3195 191 244 12,2 286 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
5D 1.6 TS 105KM IMPRESSION 52.615 1598 77 185 8,2 196 5
5D 1.9 JTDM 120KM IMPRESSION 61.625 1910 88 193 5,8 153 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 70.975 1598 88 195 8,2 194 5

WYMIARY 
422/174/144

BAGAŻNIK
292 LITRÓW147

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM20v210KM 135.915 2387 147 230 6,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 142.715 2387 147 230 6,8 179 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4 156.315 3195 191 244 12,1 286 2+2

WYMIARY 
441/183/134

BAGAŻNIK
300 LITRÓWBrera

WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM 16v PROGRESSION 84.915 1796 103 208 7,6 179 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 93.415 1910 110 212 5,9 157 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 118.915 2387 154 231 6,8 179 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 100.215 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 107.015 1910 110 209 7,1 187 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 131.665 2387 154 231 6,8 179 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 100.215 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 107.015 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 113.815 1910 110 208 7,2 190 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 145.265 2387 147 223 8,0 210 5 RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.4 16v 78KM PROGRESSION 42.415 1368 58  165 5,9  138  4/5
1.4 TB 16v 120KM PROGRESS. 50.915 1368 88 198 6,1  145  4/5
1.4 TB 16v 155KM PROGRESS. 57.715 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.3 JTDM 16v 90KM PROGR. 50.915 1248 66 172 4,4 119 4/5 
1.6 JTDM16v 120KM PROGR. 58.565 1598 88 198  4,8 126  4/5 
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 55.165 1368 88 198 6,1  145  4/5
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM16v 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198  4,8 126 4/5 

WYMIARY 
406/148 /145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 97.325 1970 120 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 105.825 1910 110 209 6,2 159 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓWGT
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WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

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

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 8v 60KM ARGENTO 33.915 1242 44 153 59 139 4
1.4 8v 77KM ARGENTO 36.465 1368 57 163 6,2 146 4
1.3 MULTIJET16v 75KM ARGENTO 42.415 1248 55 167 4,5 117 4
1.4 8v 77KM ORO 42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.965 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.915 1248 66 173 4,9 123 4
1.4 8v 77KM MODA MILANO 42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.3 MULTIJET 16v 75KM MODA MILANO 48.365 1248 55 173 4,5 117 4
1.4 8v 77KM PLATINO 46.325 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM PLATINO 53.975 1248 55 167 4,5 119 4
1.416v95 KMSPORT MOMO DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v105 KM SPORT MOMO DESIGN 57.375 1368 77 177 4,7 123 4

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v Turbojet 120KM ARGENTO 59.492 1368 88 195  6,6 156  5 
1.6 16v Multijet 120KM ARGENTO 66.292 1598 88 194  4,9  130  5 
1.4 16v Turbojet 150KM ORO 72.242 1368 110 210 7,0 165 5 
1.6 16v Multijet 120KM ORO 74.792 1598 88 194 4,9 130 5 
1.6 16v M-JET SEL. 120KM ORO 78.192 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v Multijet 165KM ORO 84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v Turbojet 150KM PLAT. 80.742 1368 110 210 7,0 165 5 
1.6 16v Multijet 120KM PLAT. 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v Multijet 120KM PLAT. 86.692 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v Multijet 165KM PLAT. 92.642 1956 121 214 5,3 139 5 
1.9 16v Twinturbo M-Jet  190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ARGENTO 42.415 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM ORO 51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 70KM ORO 54.315 1228 51 159 4,9 129 5
1.4 16v 95KM PLATINO 60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-JET 16v 120KM PLAT. 72.165 1598 88 190 4,9 129 5



wprowadzenie większej ulgi dla pracowników,
przy zakupie każdego kolejnego samochodu marki Fiat.
Ulgi te mogłyby zostać wprowadzone analogicznie
do tych, jakie oferują np. firmy ubezpieczeniowe, tzn. im
dłużej jeżdżę bezwypadkowo tym większą mam zniżkę.
Mam zamiar nabyć kolejny – czwarty już samochód Fiata,
w tym czasie zyskałem już 60 % ulgi na ubezpieczeniu,
a w moim zakładzie promocja jest nadal niezmienna.
Chcę pozostać wierny marce, ale konkurencja nie śpi…. 

Roman Raczyński, Fiat-GM Powertrain Polska

Parking 
dla niepełnosprawnych
W okół zakładu

powstają nowe
parkingi, a stare są
modernizowane i ulepszane,
nie posiadają one jednak
oznakowanych miejsc dla
inwalidów. Nie możemy
zapominać, że osoby
niepełnosprawne również
przyjeżdżają do zakładu.

(imię i nazwisko 
do wiadomości redakcji)

Pi´çsetka 
z młodzieƒczych lat 
M ój wujek, oglądając nowy model samochodu

Fiat 500 głęboko się wzruszył i zaczął snuć
wspomnienia ze swojej młodości, gdyż był posiadaczem
„Topolino” (myszki). Jako młodzieniec w latach
sześćdziesiątych kupił Fiata 500 w kolorze meksykańskiej
czerwieni z płóciennym szyberdachem. To maleńkie cacko
wzbudzało zachwyt wśród młodzieży, a dziewczyny nieomal
mdlały na jego widok. Trudno mu teraz przypomnieć sobie,
ile dziewczyn wtulało się w siedzenia tej niepozornej myszki.
Wujek, uzasadniając wybór małego autka powiedział słowa
powszechnie znane, że  „małe jest piękne”. Dużo
opowiadał o tym samochodziku swojej przyszłej żonie, ale
ona, po ślubie, spaliła wszystkie jego zdjęcia – jedyne
wspomnienia związane  z Fiatem 500 Topolino. 
Mili czytelnicy, jeżeli ktoś z Was posiada zdjęcie Fiata 500
z lat sześćdziesiątych, to mam prośbę o przesłanie go
do redakcji – po opublikowaniu przekażę je wujkowi.

Antoni Hendzel, Fiat-GM Powertrain Polska

Od redakcji: Pana Antoniego i wszystkich miłośników
Topolino odsyłamy do 63 numeru Fiata Wokół Nas,
w którym zamieściliśmy obszerny artykuł nt. tego modelu.

GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników

Grupy Fiat, którà
nazwaliÊmy „Fiat to my”. 
To właÊnie w tej rubryce

mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´

radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,

spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.

Zach´camy 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 maile i kartki. 
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S urfowanie po portalu „nasza
klasa” to dla wielu osób

doskonała okazja, aby wrócić
wspomnieniem do minionych chwil.
Odnawiamy w ten sposób stare
kontakty i jest to bardzo popularny
temat rozmów. Ja proponuję żeby
„obudzić” historię naszego zakładu
poprzez zamieszczenie cyklu krótkich
wzmianek na ten temat
w czasopiśmie zakładowym. W Fiacie
pracuje już III pokolenie i takie
wspomnienia: dziadków i rodziców
aktualnych pracowników, zdjęcia
z różnych spotkań, imprez na pewno
będą mile widziane i zaciekawią wielu
z nas. Myślę, że  będzie co
powspominać, bo tu kształtowała się
przyszłość nie tylko pracowników, ale
naszego miasta, którego wizerunek
również bardzo się zmienił.
Na potrzeby załogi wybudowano całe
osiedla, wielu pracowników poznało
się w zakładzie i zawarło związki
małżeńskie – dzisiaj pracują tu ich
dzieci i wnuki.

Antoni Hendzel 
Fiat-GM Powertrain Polska

Kolejny Fiat 
w rodzinie
Co kilka lat kupuję nowy

samochód, cały czas z rodziny
Fiata. Śledząc rynek i reklamy
codziennie obserwuję olbrzymią
walkę o klienta. Proponuję

Nasze wspomnienia

Słynna parada
bielskiej dumy!



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) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
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: Mario Giagnoni

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

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz´Êciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– drobne elementy

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

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

us∏ugi celne

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: Giovanni Polimeni

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 marca 2009 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo produkcja silników do samochodów

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. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

8. Magneti Marelli Aftermarket 
Systems Poland Sp. z o.o.

9. Ersi Poland SA

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

11. Ergomoulds Sp. z o.o.

12. Comau Poland Sp. z o.o. 

13. Iveco Poland Sp. z o.o.

14. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

17. Sirio Polska Sp. z o.o.

18. Fiat Powertrain Technologies Poland 
Sp. z o.o. 

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.

Joint Ventures






