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Glo bal ny stra te gicz ny so jusz po mi´ dzy Fia -
tem a Chry sle rem jest istot nà, kon struk tyw -
nà od po wie dzià na pro ble my n´ ka jà ce
od kil ku lat nie tyl ko ame ry kaƒ skie go pro -

du cen ta, ale rów nie˝ ca ły Êwia to wy prze mysł sa mo -
cho do wy. Rze czo ne po ro zu mie nie po zwo li na po łà -
cze nie tech no lo gii Fia ta, uzna wa nej obec nie za jed nà
z naj bar dziej in no wa cyj nych i za awan so wa nych
na Êwie cie, a tak ̋ e plat form i sil ni ków do ma łych
i Êred nich sa mo cho dów oraz roz bu do wa nej sie ci
dys try bu cyj nej w Ame ry ce Ła ciƒ skiej i Eu ro pie,
z cen nym dzie dzic twem Chry sle ra, ma jà ce go moc nà
po zy cj´ w Ame ry ce Pół noc nej oraz za an ga ̋ o wa ny mi

i uta len to wa ny mi pra cow ni ka mi.
Wszyst ko to po zwo li na utwo -

rze nie no we go, sil ne go kon -
cer nu sa mo cho do we go
i po mo ̋ e w utrzy ma niu,
za rów no miejsc pra cy,
jak i prze my słu pro duk -

cyj ne go o klu czo wym
zna cze niu dla go spo da rek
Sta nów Zjed no czo nych

i Ka na dy. 

Fiat coraz silniejszy 
i coraz bardziej
mi´dzynarodowy 

W tym historycznym momencie pracownicy Fiata mogà byç dumni z tego, 
jak wielkie uznanie na Êwiecie budzi know-how przedsi´biorstwa. Przyjrzyjmy
si´ mocnym stronom obu koncernów podpisujàcych to porozumienie.

Sergio 
Marchionne

Od kàd bli sko rok te mu roz po cz´ li Êmy ne go cja cje
z Chry sle rem, na szym ce lem za wsze by ło zna le zie -
nie moc nych stron obu przed si´ biorstw, aby
zwi´k szyç wy daj noÊç i oszcz´d noÊç nie zb´d nà
do stwo rze nia dwóch bar dzo sil nych pro du cen -
tów, b´ dà cych w sta nie kon ku ro waç na po zio mie
Êwia to wym. Ope ra cja ta jest wa˝ nym kro kiem
na rzecz osià gni´ cia te go ce lu.
Na sza pra ca do pie ro si´ roz po cz´ ła. Wraz z na -
szy mi no wy mi part ne ra mi z Chry sle ra b´ dzie my
pra co waç nad osza co wa niem ogrom ne go po ten -
cja łu, ja ki nie sie ze so bà ten so jusz, a tak ̋ e
nad po now nym wpro wa dze niem na ry nek pół noc -
no ame ry kaƒ ski nie któ rych z na szych naj bar dziej
zna nych ma rek, ta kich jak Al fa Ro meo czy zdo -
byw c´ wie lu na gród – Fia ta 500.
Nie mó wi li by Êmy dzi siaj o tym po ro zu mie niu,
gdy by nie ogrom ne po Êwi´ ce nie, za an ga ̋ o wa nie
i kre atyw noÊç Ame ry kaƒ skiej Gru py Za da nio wej
ds. Mo to ry za cji oraz ich ko le gów z Ka na dy. Kie dy
pró bo wa li Êmy roz wià zy waç trud no Êci i po ko ny -
waç dzie siàt ki prze szkód ty po wych dla te go ty pu
ope ra cji, oni na wet przez chwi l´ nie stra ci li wia ry
w po wo dze nie pro jek tu. Dzi´ ki tej ope ra cji po ło -
˝y li so lid ne fun da men ty pod po wrót na mo to ry za -
cyj ny ry nek sil ne go i sta bil ne go Chry sle ra. 
Swój zna czà cy wkład wnio sły rów nie˝ or ga ni za cje
zwiàz ko we obu kra jów, ak cep tu jàc ogra ni cze nie
swo ich przy wi le jów oraz udzia łu w ak cjach w za -
mian za re zy gna cj´ z nie któ rych wcze Êniej szych ˝à -
daƒ. Chciał bym po dzi´ ko waç sze fom zwiàz ków
Uni ted Au to Wor kers i Ca na dian Au to Wor kers
za wszyst ko, co zro bi li, oraz za ich kon struk tyw ny
udział w sta wie niu czo ła na sze mu wspól ne mu wy -
zwa niu, ja kim jest od two rze nie wiel kie go Chry sle ra.
W ko lej nych ty go dniach i mie sià cach spo tkam si´
z pra cow ni ka mi Chry sle ra i od wie dz´ je go za kła dy. 

cd. str. 6
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Jed nà z osób, któ re szcze gól nie uwa˝ nie Êle dzi -
ły roz mo wy po mi´ dzy Fia tem a Chry sle rem,
był sam pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych.
Istot nie, Ba rack Oba ma po raz pierw szy włà -

czył si´ do ne go cja cji po mi´ dzy dwo ma pro du cen -
ta mi 30 mar ca, kie dy pod czas swe go prze mó wie nia
o sta nie ame ry kaƒ skie go prze my słu sa mo cho do we -
go wy ra ził sło wa uzna nia dla Fia ta, mó wiàc: „Chry -
sler ostat nio po szu ki wał i zna lazł po ten cjal ne go
part ne ra w Fia cie, mi´ dzy na ro do wym kon cer nie sa -
mo cho do wym, któ re go obec ne kie row nic two prze -
pro wa dzi ło spół k´ przez im po nu jà cà trans for ma cj´.
Fiat jest go tów udo st´p niç Chry sle ro wi swà no wo -
cze snà tech no lo gi´”. Stàd de cy zja pre zy den ta o od -
rzu ce niu pla nu re struk tu ry za cji, opra co wa ne go
przez ame ry kaƒ skà fir m´, i wy zna cze niu jej 30 dni
na sfi na li zo wa nie po ro zu mie nia z Fia tem. Do kład -
nie mie siàc póê niej Oba ma oso bi Êcie po wia do mił
o ugo dzie, a przy oka zji wy ja Ênił przy czy ny swej po -
przed niej de cy zji. „W ze szłym mie sià cu – po wie -
dział – od rzu ci łem plan re struk tu ry za cji przed sta -
wio ny przez Chry sle ra, po nie wa˝ wy ni ka ło, ˝e je go
re ali za cja by ła by gor szym roz wià za niem dla po dat -
ni ków, a w dłu˝ szej per spek ty wie nie po zwo li ła by
na od bu do w´ ren tow no Êci spół ki. Tym cza sem, gdy -
by Chry sler zdo łał zbu do waç part ner stwo z Fia tem,
otwar ły by si´ przed nim no we mo˝ li wo Êci”. 
Pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych przy po mniał
rów nie˝, ˝e od part ne rów wy ma ga no wy so kie go
stan dar du, tym nie mniej obie stro ny zdo ła ły wy eli -
mi no waç w prze cià gu mie sià ca prze szko dy teo re -
tycz nie nie do po ko na nia. Naj wa˝ niej si udzia łow cy
Chry sle ra – od Uni ted Au to Wor kers po naj wi´k sze
ban ki kre dy to we, od po przed nich wła Êci cie li po do -
staw ców – wy ra zi li zgo d´ na pew ne ust´p stwa.
„A za tem dzi siaj z ra do Êcià in for mu j´ – po wie dział
Oba ma 30 kwiet nia – ˝e Chry sler i Fiat osià gn´ ły
po ro zu mie nie o współ pra cy, któ re ma spo re szan se

na po wo dze nie. Part ner stwo to po zwo li na ura to wa -
nie po nad 30 ty si´ cy miejsc pra cy w Chry sle rze i ko -
lej ne dzie siàt ki ty si´ cy w je go oto cze niu.
Part ner stwo to uzy ska tak ̋ e wspar cie od władz fe -
de ral nych w po sta ci ko lej nych po ̋ y czek. Po nad to,
rzàd Kanady rów nie˝ zo bo wià zał si´ do udo st´p -
nie nia Êrod ków nie zb´d nych do od bu do wy ren -
tow no Êci Chry sle ra, i w tej ma te rii Êci Êle ze so bà
współ dzia ła my”. 
Pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych wy ra ził tak ̋ e
swo jà opi ni´ o przy szło Êci te go przed si´ wzi´ cia:
„Part ner stwo to da Chry sle ro wi nie tyl ko mo˝ li woÊç
prze trwa nia, ale rów nie˝ za j´ cia li czà cej si´ po zy cji
w glo bal nym prze my Êle sa mo cho do wym. Fiat do -
wiódł, ˝e po tra fi pro du ko waç sa mo cho dy eko lo gicz -
ne i oszcz´d ne, a wła Ênie one sta no wià przy szłoÊç te -
go prze my słu. I w opar ciu o to po ro zu mie nie jest go -
tów udo st´p niç Chry sle ro wi te awan gar do we, war te
mi liar dy do la rów tech no lo gie. Po za tym Fiat b´ dzie
pra co wał z Chry sle rem rów nie˝ nad pro duk cjà
oszcz´d nych sa mo cho dów i sil ni ków w Ame ry ce”. 

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyra˝a swe uznanie dla Fiata, 
którego kierownictwo „potrafiło dokonaç imponujàcego przewrotu” 
i który „produkuje samochody ekologiczne i oszcz´dne”.

„Partner, 
który odbuduje

rentownoÊç Chryslera”

Prezydent
Obama
od początku
popierał ideę
porozumienia
z Fiatem.
Na stronie obok:
Marchionne,
dyrektor
pełnomocny
Grupy: „To
historyczna
ugoda” 
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Marchionne: cd. ze str. 4

wspól nie z rzà dem Ka na dy,
po zo sta łe 10 pro cent ka pi ta łu. 
No wy Chry sler b´ dzie mógł
rów  nie˝ ko rzy staç z no wych
zbio ro wych ukła dów pra cy,
pod pi sa nych nie daw no ze
zwiàz ka mi UAW i CAW, a tak ̋ e
z 6,5 mi liar da do la rów za po -
mo gi wy asy gno wa nej przez
ame ry kaƒ ski De par ta ment
Skar bu. Pre ze sem spół ki Chry -
sler – mia no wa nym przez ame -
ry kaƒ ski De par ta ment Skar -
bu – b´ dzie C. Ro bert Kid der,
by ły pre zes kon cer nu Bor den
Che mi cal Inc. i Du ra cell In ter -
na tio nal Inc. oraz by ły dy rek tor
Mor gan Stan ley. W skład za -
rzà du wej dzie dzie wi´ ciu człon -
ków. Trzech z nich mia nu je
Fiat, w tym je den b´ dzie mu siał
speł niaç kry te ria nie za le˝ no Êci
usta lo ne prze pi sa mi New York

1czerw ca Sàd Upa dło -
Êcio wy w No wym Jor ku
za apro bo wał sprze da˝
dzia łal no Êci Chry sle ra

do no wej spół ki, utwo rzo nej
ra zem z Fia tem. S´ dzia po sta -
no wił, ˝e no wa spół ka Chry -
sler Gro up Llc zo sta nie jak
naj szyb ciej prze ka za na no -
wym wła Êci cie lom. Fiat wy -
star tu je z 20-pro cen to wym
udzia łem oraz 20-pro cen to -
wym pra wem gło su. Rów no -
cze Ênie Vo lun ta ry Em ploy ee
Be ne fit As so cia tion (VE BA) –
fun dusz po wier ni czy, któ ry
po kry wa kosz ty opie ki me -
dycz nej eme ry to wa nym pra -
cow ni kom Chry sle ra – otrzy -
ma 55 pro cent udzia łów, któ -
ry mi za rzà dzaç b´ dzie ame ry -
kaƒ ski De par ta ment Skar bu.
Ten ostat ni b´ dzie po sia dał,

Na sze po ro zu mie nie mu si, si łà rze czy, byç zgod ne
z ame ry kaƒ skim praw nym, co po trwa jesz cze kil -
ka ty go dni: w mi´ dzy cza sie Chry sler b´ dzie przy -
go to wy wał si´ do szyb kie go od zy ska nia mia na
wia ry god ne go i kon ku ren cyj ne go pro du cen ta.
Je stem prze ko na ny, ˝e spół ka b´ dzie w sta nie
spro staç wy zwa niom, ja kie sta wia przed nià
trud na dziÊ sy tu acja na ryn ku, od wo łu jàc si´
do swe go du cha in no wa cyj no Êci, czy niàc ja koÊç
naj wi´k szym atu tem swo jej ga my pro duk tów
i uwa˝ nie słu cha jàc klien tów, aby ofe ro waç im
do kład nie ta kie sa mo cho dy, ja kich ocze ku jà. Ta -
ki wła Ênie spo sób dzia ła nia ob ra li Êmy w ostat -
nich la tach w Fia cie i je stem prze ko na ny, ˝e
znaj dzie on za sto so wa nie rów nie˝ w tym przy -
pad ku, by móc na pi saç ko lej ny roz dział w hi sto rii
Chry sle ra. 
Uwa ̋ am, ˝e sfi na li zo wa na wła Ênie ope ra cja jest
dla Fia ta i dla ca łe go wło skie go prze my słu hi sto -
rycz nym mo men tem. To wa˝ ny krok na przód
na rzecz stwo rze nia no wych i so lid nych fun da -
men tów na przy szłoÊç.
Dzi siej szy dzieƒ jest rów nie˝ mo men tem ogrom -
nej sa tys fak cji dla wszyst kich pra cow ni ków Fia ta.
Fakt, ˝e know -how na sze go przed si´ bior stwa zo -
stał do ce nio ny przez rzà dy Sta nów Zjed no czo -
nych i Ka na dy – któ rym pra gn´ po dzi´ ko waç
w imie niu ka dry kie row ni czej na szej Gru py – jest
dla nas wszyst kich sil nym bodê cem do wy t´ ̋ o nej
pra cy, ja ka jest przed na mi. Je ste Êmy prze Êwiad -
cze ni, ˝e so jusz ten przy czy ni si´ do dal sze go
umoc nie nia po zy cji i mi´ dzy na ro do we go cha rak -
te ru Fia ta, zwi´k sza jàc je go mo˝ li wo Êci kon ku ro -
wa nia na ryn kach ca łe go Êwia ta. 

Kolejne etapy 
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WKŁAD FIATA

na pro duk cj´ mo de lu Chry sler,
opar te go na tech no lo gii Fia ta.
Wraz z ty mi do dat ko wy mi
15 pro cen ta mi udzia łów Fiat
otrzy ma rów nie˝ pra wo do
mia no wa nia jed ne go człon ka
za rzà du Chry sle ra wi´ cej. Po -
nad to, Fia to wi przy słu gi waç
b´ dzie opcja wy ku pu, po nor -
mal nych ce nach ryn ko wych,
ko lej nych 16 pro cent ka pi ta łu
(do st´p na po mi´ dzy 1 stycz nia
2013 a 30 czerw ca 2016 r.),
ale do pie ro wte dy, gdy za -
dłu˝e nie Chry sle ra wo bec
ame ry kaƒ skie go De par ta men -
tu Skar bu spad nie po ni ̋ ej
3 mi liar dów do la rów. Wresz -
cie, do cza su spła ce nia wszyst -
kich wie rzy tel no Êci wo bec
Depar ta men tu Skar bu USA
udzia ły Fia ta nie b´ dà mo gły
prze kro czyç 49 pro cent.

Stock Exchan ge. Z ko lei VE BA
i rzàd ka na dyj ski b´ dà mieç
pra wo do po wo ła nia po jed nym
człon ku za rzà du, na to miast
ame ry kaƒ ski De par ta ment
Skar bu b´ dzie miał mo˝ li woÊç
no mi no wa nia czte rech osób
(w tym trzech nie za le˝ nych). 
W dal szej per spek ty wie Fiat b´ -
dzie miał mo˝ li woÊç otrzy ma nia
ko lej nych 15 pro cent udzia łów
(za rów no w for mie ka pi ta łu, jak
i praw gło su), ale po dzie lo nych
na trzy tran sze po 5 pro cent
ka˝ da i za le˝ nych od osià gni´ -
cia okre Êlo nych wcze Êniej ce -
lów, a mia no wi cie: od uzy ska -
nia ze zwo leƒ na pro duk cj´
w Sta nach Zjed no czo nych sil -
ni ków z ro dzi ny FI RE; osià -
gni´ cia ce lów sprze da ̋ y po jaz -
dów Chry sle ra po za ob sza rem
NAF TA; otrzy ma nia upraw nieƒ

Fiat udostępni Chryslerowi swoje kluczowe
technologie oraz inne zasoby. Będą to m.in.

licencje, które pozwolą amerykańskiemu
koncernowi na wykorzystanie wszystkich platform
samochodowych Fiat Group Automobiles
przy produkcji pojazdów Chryslera w obszarze
NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk);
licencje, które pozwolą Chryslerowi
na wykorzystanie innych kluczowych technologii
Fiata, również dotyczących silników; a także usługi
związane z zarządzaniem, dzięki którym Chrysler
będzie mógł skorzystać z doświadczeń Fiata
w obszarze restrukturyzacji działalności
przemysłowej i operacyjnej.
Do tego jeszcze dochodzi: udział w programach
zakupów i zaopatrzenia Fiata oraz dystrybucja
pojazdów Chryslera na rynkach poza obszarem
NAFTA, dzięki dostępowi do sieci handlowej Fiata.
Sojusz z Fiatem, będący kluczowym elementem
planu odbudowy rentowności Chryslera, wzmocni
amerykański koncern również w perspektywie
długoterminowej, zapewniając mu dostęp
do platform samochodów o niskim zużyciu paliwa,
a także silników, skrzyń biegów i komponentów,
które będą produkowane w zakładach Chryslera.
Porozumienie zapewni ponadto Grupie Fiat
i Chryslerowi profity wynikające z korzystania
z sieci handlowej i przemysłowej partnera, a także
jego dostawców na całym świecie. Sojusz nie
przewiduje natomiast, żadnych zobowiązań
finansowych ze strony Fiata na rzecz Chryslera, 
ani nie obliguje go do finansowania amerykańskiej
spółki w przyszłości. 

porozumienia
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Nowa wersja kabrioletowa 
dołàcza do niezliczonych mo˝liwoÊci 
personalizacji małej Pi´çsetki, 
samochodu wyjàtkowego i ekskluzywnego.

Fiata
Tysiàc twarzy

500
GRUPA LUDZIE PRODUKT

500C
AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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TEKST

Giancarlo
Riolfo



Obok: Fiat 500C. Powyżej, od góry: super-ekologiczny 
PUR-O2, wersja specjalna przygotowana 
na pięćdziesięciolecie lalki Barbie, superszybki Abarth 
oraz wersja specjalna przeznaczona jako samochody
zastępcze dla koncesjonariuszy Ferrari
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N
a ben zy n´, olej na p´ do wy czy w su -
per -eko lo gicz nym wy da niu Pur -O2.
Nie ty le upi´k szo ny, ile zin dy wi du -
ali zo wa ny przy po mo cy wie lu wzo -
rów ob r´ czy kół, ak ce so riów, opcji
i kal ko ma nii. Zwy kły (o ile do sa mo -
cho du pa su je okre Êle nie „zwy kły”)
lub prze obra ̋ o ny w mi ni lux -tor pe -
d´ spod zna ku „Abarth”. Licz ba

mo˝ li wych eg zem pla rzy Fia ta 500 wy da je si´ wr´cz
nie ogra ni czo na. I choç ka˝ dy z nich jest in ny, to
jed nak wszyst kie sà do sie bie po dob ne. Roz po zna -
wal ne na pierw szy rzut oka po swym cha rak te ry -
stycz nym wy glà dzie, dzi´ ki któ re mu nie spo sób po -
my liç ich z ˝ad nym in nym sa mo cho dem.
Ostat nio na dłu giej li Êcie „wa ria cji” na te mat Pi´ç -
set ki po ja wi ły si´ dwie no wo Êci: uni ka to wy eg -
zem plarz przy go to wa ny spe cjal nie na pi´ç -
dzie sià te uro dzi ny Bar bie, cha rak te ry zu jà cy
si´ wÊcie kle ró ̋ o wà ka ro se rià i naj -
mod niej szy mi do dat ka mi ide al nie do -
bra ny mi do sty lu naj po pu lar niej -
szej lal ki wszech cza sów; oraz
Fiat 500C, wer sja ka brio, któ -
ra ofi cjal nie za pre zen to wa na
zo sta ła w Ge ne wie. 
Fiat 500C, per fek cyj ne po -
łà cze nie ra cjo nal no Êci z no -
stal già, dzie dzi czy po swym
an te na cie z 1957 ro ku je -
go bo daj naj bar dziej cha -
rak te ry stycz nà ce ch´: płó -

U góry i po
prawej: wnętrze
Fiata 500C.
Poniżej:
wyjątkowy
egzemplarz
dedykowany 
lalce Barbie

cien ny dach, któ ry roz po Êcie rał si´ od przed niej szy -
by po po kry w´ sil ni ka. Na po czàt ku lat 60. za stà pił
go tzw. „pół dach”. To ory gi nal ne roz wià za nie byç
mo ̋ e wzbu dzi ło pew ne roz cza ro wa nie u sym pa ty -
ków kon wen cjo nal nych ka brio le tów, ale mia ło dwie
nie za prze czal ne za le ty: funk cjo nal noÊç oraz wy raê -
ne na wià za nie do swe go pier wo wzo ru z lat 50. I po -
dob nie rzecz si´ ma z du chem dzi siej szej Pi´ç set ki,
umie j´t nie łà czà cej no stal gi´ z in no wa cja mi. Swo je -
mu pro to pla scie no wy ci ty car (ter min zbyt
cz´ sto nad u˝y wa ny) za wdzi´ cza sym -
pa tycz ny, nie co za wa diac ki wy glàd,
zwin noÊç oraz ni skie zu ̋ y cie pa li wa.
Pod wzgl´ dem osià gów, bez pie czeƒ -
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Nie ma sensu zaprzeczać: za nadzwyczajnym
sukcesem Fiata 500 stoją nostalgiczne

wspomnienia lat 50. i 60., odczuwane nie tylko 
przez tych, którzy w owym czasie przeżywali swoje
dzieciństwo i dziś chętnie cofnęliby wskazówki
zegara, ale również przez ludzi młodych, 
znających tę epokę jedynie z kina i telewizji. 
To były szczęśliwe lata. Nie dlatego, że wolne
od problemów, ale dlatego, że przesiąknięte
optymizmem, wiarą w przyszłość, radością życia
i chęcią zmieniania świata. Samochód był wówczas
nowością, ale przede wszystkim symbolem wolności.
Mały Fiat 500 był swoistym „magicznym dywanem”,
który umożliwiał swobodne przemieszczanie się
w najróżniejsze miejsca.
Najbardziej cenionym walorem ówczesnej Pięćsetki
był otwierany dach. Wystarczyło kilka promyków
słońca, a już można było się poczuć jak za kierownicą
Spidera. Wrażenie to było odczuwalne zwłaszcza
w samochodach z pierwszych wyprodukowanych
serii, w których płócienny dach umożliwiał
odsłonięcie całej kabiny, od przedniej szyby
po pokrywę silnika. Rozwiązanie to zrodziło się co
prawda z potrzeby oszczędzania kosztownej stali, ale
użytkownikom podobała się przede wszystkim jego
przydatność w słoneczne, ciepłe dni. Dach otwierany
całkowicie przetrwał do 1960 r., kiedy zastąpił go
tzw. „pół dach”, pomysł kompromisowy, ale dający
nam możliwość podróżowania z wiatrem we włosach. 
Nowy Fiat 500 C będzie swoistym powrotem 
do przeszłości, samochodem, który odświeży 
w naszej pamięci mnóstwo zapomnianych emocji. 

JACY BYLIÂMY

Auto 
pełne optymizmu
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stwa i kom for tu Fiat 500C za słu gu je jed nak bez
wàt pie nia na mia no „sa mo cho du XXI wie ku”. 
W zwiàz ku z tym dach jest ste ro wa ny elek trycz nie
i wy po sa ̋ o ny w szkla ne tyl ne okno oraz spe cjal ny
me cha nizm, dzi´ ki któ re mu po jem noÊç ba ga˝ ni ka
po zo sta ła nie zmie nio na. Jak przy sta ło na sa mo cho -
do we go dyk ta to ra mo dy, dach do st´p ny jest
w trzech wer sjach ko lo ry stycz nych (koÊç sło nio wa,
czer wieƒ i czerƒ), któ re do bie ra si´ do to na cji ka ro -
se rii. Do ju˝ bo ga tej ga my od cie ni nad wo zia do łà -
cza jà dwa zu peł nie no we: Ros so Per la to (per ło wa
czer wieƒ) oraz Gri gio Sal do (cie pła sza roÊç). 
Fiat 500C – prze zna czo ny dla tych, któ rzy od ma -
łe go au tka wy ma ga jà nie tyl ko funk cjo nal no Êci, ale
rów nie˝ wy glà du zde cy do wa nie wy ró˝ nia jà ce go go
spo Êród in nych sa mo cho dów na uli cach – b´ dzie
ofe ro wa ny z dwo ma ben zy no wy mi sil ni ka mi 1.2
i 1.4 o mo cy, od po wied nio, 69 i 100 ko ni oraz
z 75-kon nym tur bo die slem 1.3 Mul ti jet. Do współ -
pra cy z jed nost ka mi ben zy no wy mi prze zna czo no,
oprócz skrzy ni tra dy cyj nej, rów nie˝ zro bo ty zo wa nà
prze kład ni´ Du alo gic, któ ra mo ̋ e pra co waç w try -
bie r´cz nym lub au to ma tycz nym.
Fiat 500C po twier dza rów nie˝ ogrom ne za an ga ̋ o -
wa nie pro du cen ta w kwe stie Êro do wi sko we, pro -
po nu jàc swym u˝yt kow ni kom sys tem Start&Stop,
któ ry w mo men cie prze łà cze nia prze kład ni na
bieg ja ło wy i zwol nie nia pe da łu sprz´ gła przy sa -
mo cho dzie po zo sta jà cym w bez ru chu chwi lo wo
ga si sil nik. Po now ne je go uru cho mie nie na st´ pu je
au to ma tycz nie na tych miast po wrzu ce niu bie gu
przez kierujàcego.
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startu...
Sà młodzi, ale to jest
atut, który nie trwa
wiecznie. Wkroczyli
lub wkraczajà
w samodzielne ˝ycie,
w ten okres,
w którym myÊlàc
o przyszłoÊci,
myÊli si´ ju˝
nie tylko
o sobie. 

J
ak po go dziç ma rze nia z re alia mi ˝y cia, w któ rych
zna czà cà ro l´ od gry wa upły wa jà cy bez wzgl´d nie
i nie zna jà cy pro tek cji czas? Py ta nia o przy szłoÊç le -
piej so bie za daç, gdy jest ona wcià˝ przed na mi, ni˝
wte dy, gdy sło wo „ju tro” od no siç si´ b´ dzie wy łàcz -
nie do te go, co ju˝ by ło. Kil ku na stu mło dym pra -
cow ni kom za da li Êmy kil ka tych sa mych py taƒ, aby
si´ do wie dzieç o nich cze goÊ wi´ cej po nad to, co
ka˝ dy z nich stwier dził, de cy du jàc si´ na pra c´

w Fiat Au to Po land i in nych spół kach Gru py Fiat. Od te go
bo wiem mo men tu prze sta li dzia łaç we wła snym imie niu;

sta li si´ cz´ Êcià wiel kie go, mi´ dzy na ro do we go kon -
cer nu. Od nich sa mych jed nak za le ̋ y, czy b´ dà
tyl ko try bi kiem w wiel kiej ma chi nie pro duk cyj nej,
czy atut ja kim jest wiek, nie ska ̋ o ny jesz cze ru -
ty nà, wy ko rzy sta jà otwie ra jàc si´ na no we po -
my sły i roz wià za nia, któ re im przy nio sà sa tys -
fak cj´ za wo do wà, a fir mie do dat ko wy na p´d.

Na linii

Syl wia Ko ćwin
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Âwia do my wy bór czy przy pa dek? – to by ło pierw sze
py ta nie do ty czà ce mo ty wów, któ re za de cy do wa ły
o wy bo rze miej sca pra cy. Z ja ki mi pro ble ma mi ze -
tkn´ li Êcie si´ w pierw szych mie sià cach pra cy? Co
de cy du je o au to ry te cie: sta no wi sko, wie dza czy cha -
rak ter czło wie ka? Czy ist nie je zja wi sko, któ re na zy -
wa my w du ̋ ym uprosz cze niu, kon flik tem po ko leƒ?
Co pra gniesz osià gnàç w ˝y ciu? Co ce nisz so bie naj -
bar dziej: ˝y cie ro dzin ne czy ka rie r´ za wo do wà? Czy
no wo cze sne ga d˝e ty elek tro nicz ne uła twia jà czy
utrud nia jà re la cje po mi´ dzy ludê mi? 
To by ło ostat nie py ta nie do ty czà ce za ra zem na szej
od por no Êci na agre syw noÊç ota cza jà ce go nas „Êwia -
ta przed mio tów”.
Byç mo ̋ e czy ta jàc te wy po wie dzi od naj dzie cie
w nich swo je my Êli. Na li nii star tu za wo do we go
war to so bie za daç py ta nie, czy zbli ̋ a jàc si´ do trzy -
dziest ki mo˝ na so bie po zwo liç na cho dze nie z gło -
wà w chmu rach, czy wy ma gaç od sie bie re ali stycz -
ne go stà pa nia po zie mi szu ka jàc dla sie bie miej sca
w zmie nia jà cym si´ ka˝ de go dnia Êwie cie. 

Skàd si´ wzi´ li?
Ma rek Rut kow ski wcze Êniej pra co wał w prze my Êle
obuw ni czym, ale kie dy nada rzy ła si´ oka zja pod j´ cia
pra cy w Fiat Au to Po land nie wa hał si´ ani przez
chwi l´. Ad rian Szyn dler de cy zj´ o za trud nie niu
pod jàł za na mo wà ko le gi. Wcze Êniej sza pra ca nie
da wa ła mu sta bi li za cji fi nan so wej, po dob nie jak
Grze go rzo wi Sta Ê ce, któ ry pra co wał w bran ̋ y bu -
dow la nej, ale ca ły czas szu kał bar dziej sta bil ne go fi -
nan so wo za j´ cia. 
„Pod j´ cie pra cy w Fia cie by ło mo im Êwia do mym wy -
bo rem” – mó wi Syl wia Ko çwin, któ ra o przy j´ ciach
do wie dzia ła si´ od swe go chło pa ka, któ ry od kil ku
lat pra cu je tu taj. Ina czej o tym mó wià Ka ro li na
Czu ber net i Mo ni ka Kar czew ska, któ re miesz ka jàc
w Ty chach od dziec ka zna jà wie le osób pra cu jà cych
w FAP, a mi mo to przy pa dek spra wił, ̋ e po ukoƒ cze -
niu Po li tech ni ki Âlà skiej zo sta ły skie ro wa ne na sta˝
w FAP. Ma te usz Sob czuk za wsze in te re so wał si´
mo to ry za cjà i nie wi dział sie bie w in nym za wo dzie.
Po dob nie jak Bar tło miej Bor tel, któ ry od naj młod -
szych lat in te re so wał si´ mo to ry za cjà, prze pro wa -
dza jàc re no wa cj´ sta rych aut i mo to cy kli, wi´c dla
nie go stu dia na wy dzia le trans por tu Po li tech ni ki
Âlà skiej, a póê niej pra ca w FAP by ły na tu ral nà
ko le jà rze czy. „Ukoƒ czyłem wy dział elek -
trycz ny – mó wi Łu kasz Ko złow ski
– dla te go mo˝ li woÊç pra cy przy elek -
tro ni ce sa mo cho do wej bar dzo mnie
in te re so wa ła”. Ro bert Mann ju˝ od
dziec ka ma rzył o pra cy w Fia cie,
Za raz po skoƒ cze niu stu diów za -
czàł wi´c sta raç si´ o za trud nie nie

w fa bry ce. „Zde cy do wa łem si´ na FAP – mó wi
Mi chał Zy do rek – sły szàc do bre opi nie o tym
za kła dzie, mo je za in te re so wa nie mo to ry za cjà,
a tak ̋ e ze wzgl´ dów oso bi stych: mo ja dziew -
czy na w tym cza sie stu dio wa ła, a nie chcia łem
je chaç bez niej do Ir lan dii, skàd otrzy ma łem
pro po zy cj´ pra cy”.
Ma riu sza Jab co nia Êcià gn´ li do Fia ta ko le dzy,
Łu kasz Pa tyk tra fił tu dzi´ ki ku zy no wi. Ja kub
Chmie larz o pra cy w Au to mo ti ve Li gh ting Po -
land my Êlał ju˝ na stu diach, na to miast w przy -
pad ku Łu ka sza Lie bi cha pra ca w ALP by ła
Êwia do mym wy bo rem, po nie wa˝ na uczo ny
wcze Êniej szy mi do Êwiad cze nia mi po sta no wił
roz po czàç pra c´ w du ̋ ym, mi´ dzy na ro do wym
kon cer nie. Dag ma ra Rasz ka-Sy do rak dwu -
krot nie skła da ła po da nie o pra c´ w Tek sid Iron,
a Grze gorz Gardy nik od po wie dział na ofer t´
wy sła nà przez Tek sid, gdy stu dio wał jesz cze na
Po li tech ni ce Âlà skiej. „Ni gdy nie bra łem pod
uwa g´ za trud nie nia w in nym ni˝ CNH przed -
si´ bior stwie” – przy zna je Łu kasz ˚a glew ski,
na wià zu jàc do tra dy cji ro dzin nej za po czàt ko -

wa nej przez dziad ka, któ ry pra co wał jesz cze w Fa -
bry ce Ma szyn ˚niw nych. W tej chwi li CNH okre Êla
mia nem „fir my ro dzin nej”, gdzie pra cu jà: oj ciec,
brat i wuj ko wie.

Pro ble my pierw szych 
mie si´ cy
„Oba wia łem si´ mo no to nii – przy zna je Grze gorz
StaÊ ko – ale w pra cy la kier ni ka nie ma na nià miej -
sca. Na po czàt ku by ło tro ch´ stre su, bo tak chy ba
jest za wsze w no wym oto cze niu, gdy trze ba uczyç
si´ no wych rze czy. Ale po trak to wa łem to jak wy zwa -
nie, dla te go wszyst ko po szło gład ko. Pra cu j´ w mło -
dym ze spo le, wi´c Êwiet nie si´ ro zu mie my”.
Dla Syl wii Ko çwin by ło to pierw sze miej sce pra cy.
„Dla te go na po czàt ku by ło mi ci´˝ ko. Wszyst ko by ło
dla mnie no we, by łam za szo ko wa na tem pem pra cy,
ale wi´k szoÊç mo ich star szych ko le gów po wie dzia ła:
przy wyk niesz”.
„Od po czàt ku – mó wi Ka ro li na Czu ber net – mo -
głam li czyç na po moc współ pra cow ni ków, za rów no
tych z dłu go let nim sta ̋ em pra cy, jak i tych no wo
przy j´ tych. Uwa ̋ am jed nak, ˝e wi´k szà ch´ç do
współ pra cy wy ka zu jà ra czej mło dzi wie kiem kie row -
ni cy, sà bar dziej otwar ci na no wo Êci”.

Ma te usz Sob czuk nie pa mi´ ta, aby miał ja kieÊ
pro ble my na po czàt ku swej pra cy w pro duk cji,
wy cho dzi bo wiem z za ło ̋ e nia, ˝e je Êli tyl ko si´
chce, wszyst kie go mo˝ na si´ w ˝y ciu na uczyç.
Mo ni ka Kar czew ska szyb ko si´ za akli ma ty zo wa -
ła, po nie wa˝ sta ̋ y Êci pra cu jà tro ch´ na in nych
pra wach – a w tej wła Ênie ro li za czy na ła pra c´

Grze go rz Sta ś ko

Marek
Rutkowski, 
Adrian Szyndler
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Ka ro li na 
Czu ber net, 
Bar tło miej 
Bor tel

– ale tak ̋ e dla te go, ̋ e szyb ko po zna ła in nych pra cow -
ni ków i zdo ła ła so bie wy ro biç u nich do brà opi ni´.
„Wie le mnie za ska ki wa ło – przy zna je Łu kasz Ko -
złow ski. – Na po czàt ku trud noÊç spra wi ła mi nie -
wie dza, do ko go si´ zwra caç w da nej spra wie. Szko -
da, bo prze pływ in for ma cji to wa˝ na rzecz, a z tym
jest nie raz ci´˝ ko. Bar dzo cz´ sto nie do cie ra jà do
nas nie zb´d ne in for ma cje, al bo do cie ra jà z du ̋ ym
opóê nie niem. Dla te go na po czàt ku nie wie dzia łem,
z kim roz ma wiaç, aby coÊ za ła twiç. Ale do Êwiad cze -
nie ro bi swo je”. 
Ma riusz Jab coƒ miał szcz´ Êcie, bo za czàł pra c´ na
no wej li nii, gdzie nor my nie sà a˝ tak wy so kie. Dla -
te go uwa ̋ a, ˝e start miał ła twiej szy. „No wo Êcià był
dla mnie 3-zmia no wy sys tem pra cy. Od czu wa łem
zm´ cze nie i ba łem si´, ˝e nie dam ra dy”. Grze gorz
Gar dy nik mó wi o teo rii i prak ty ce ja ko o dwóch
dzie dzi nach, z jed nej stro ny uzu peł nia jà cych si´,
z dru giej zaÊ, funk cjo nu jà cych tro ch´ obok sie bie.
Dla te go w mo men cie pod j´ cia pra cy, trze ba si´ wie le

na uczyç. „Je Êli cho dzi o mnie, to do pie ro kil ku let ni
sta˝ pra cy za gwa ran tu je mi kom plek so wà wie dz´,
któ rà i tak trze ba uzu peł niaç na bie ̋ à co”.
Łu kasz Lie bich: „Pra cow ni cy TME zgo dzà si´ ze
mnà, ˝e wa˝ ne jest za rów no ogrom ne do Êwiad cze nie
i wie dza prak tycz na, jak i Êwie ̋ e po dej Êcie do wie lu
spraw, zna jo moÊç no wych tech no lo gii, otwar toÊç na
no we roz wià za nia ta kich „mło dzi ków”, jak ja”.

Czym jest au to ry tet?
O au to ry te cie w pra cy de cy du je zaj mo wa ne sta no -
wi sko – uwa ̋ a Łu kasz Pa tyk. Ina czej my Êli Mi chał
Zy do rek, dla któ re go au to ry tet wià ̋ e si´ z cha ry -
zmà, pew no Êcià sie bie, a tak ̋ e otwar to Êcià na po -
trze by pra cow ni ków. „Wa˝ ne jest in dy wi du al ne po -
dej Êcie do pra cow ni ka: do jed ne go trze ba po dejÊç
se rio, dla in ne go sku tecz niej szy b´ dzie ˝art”.
„Ce chy cha rak te ru – mó wi Ka ro li na Czu ber net
– istot ne sà przy wy bo rze li de ra. Lu dzie słu cha jà
i po dà ̋ a jà za czło wie kiem z cha ry zmà. Ale wa˝ ne
jest tak ̋ e do Êwiad cze nie, bo co mo ̋ e czło wiek,
któ ry ma zdol no Êci przy wód cze, a nie po sia da wie -
dzy?” Jej zda niem li de ro wi przy da je si´ umie j´t -
noÊç wy zna cze nia gra ni cy, któ ra w pra cy od dzie la

sto sun ki to wa rzy skie od spraw za wo do wych.
„Czy je stem do brym li de rem?” – za da je so bie
py ta nie Ro bert Mann. – Nie mnie to oce niaç,
ale my Êl´ si´, ˝e w ta kiej funk cji po trzeb ne
jest wy kształ ce nie oraz ce chy cha rak te ru
Êwiad czà ce o tym, ˝e da na oso ba ma od po -
wied nie pre dys po zy cje do za rzà dza nia
ludê mi. „Pra cow ni cy mu szà czuç, ˝e nie
sà po zo sta wie ni sa mi so bie, ˝e ma jà do ko -

go zwró ciç si´ ze swo imi pro ble ma mi. Li der
nie mo ̋ e byç „kum plem”, ale êle jest, gdy

sta je si´ słu˝ bi stà.”

Ma te usz 
Sob czuk



In ny mi sło wa mi po wta rza to Mo ni ka Kar -
czew ska, któ ra pod kre Êla, ˝e do obec nej ro li
przy go to wał jà star szy ko le ga, któ ry nie daw no
prze szedł na eme ry tu r´. Dzi´ ki nie mu mia ła
uła twio nà pra c´. „Li der po wi nien umieç
współ pra co waç z in ny mi, ale te˝ wy ma gaç
w spo sób umiar ko wa ny, nie wład czy. Czy ja je -
stem do brym li de rem? Znam opi nie in nych na
swój te mat i my Êl´, ˝e spraw dzam si´ i do brze
czu j´ si´ w tej ro li”. Łu kasz Ko złow ski nie ma
wàt pli wo Êci: „We dług mnie u li de ra naj wa˝ -
niej sza jest prze bo jo woÊç. Do bry li der, ˝e by
coÊ osià gnàç, mu si wie dzieç z kim roz ma wiaç
i nie baç si´ po wie dzieç, co my Êli o da nej spra -
wie, na wet wte dy, gdy bu dzi ona kon tro wer -
sje”. W prze ko na niu Bar tło mie ja Bor tla li de -
rem po win na byç oso ba ko mu ni ka tyw na, któ ra
po tra fi do trzeç do lu dzi, i któ ra po sia da wie dz´
tech nicz nà w da nym za kre sie. „Mo im zda niem
– mó wi Dag ma ra Rasz ka -Sy do rak – o au to ry -
te cie w pra cy de cy du je za rów no zaj mo wa ne
sta no wi sko jak i cha rak ter oso by kie ru jà cej ze -
spo łem, ale tak ̋ e jej kom pe ten cje i spo sób wy -
ko ny wa nia obo wiàz ków”. Ja kub Chmie larz jest
prze ko na ny, ˝e o au to ry te cie czło wie ka de cy du jà
za rów no sta no wi sko jak wie dza i cha rak ter. Jed nak
au to ry tet uzy ska ny je dy nie dzi´ ki zaj mo wa ne mu
sta no wi sku ma zde cy do wa nie mniej sze zna cze nie.
„Cz´ sto by wa tak, ˝e sza nu je si´ prze ło ̋ o ne go wy -
łàcz nie z oba wy przed kon se kwen cja mi, a nie za
wie dz´, pra co wi toÊç czy do bry cha rak ter”. „Mo im
zda niem – mó wi Łu kasz Lie bich – sa mo po sia da -
nie wy˝ sze go sta no wi ska nie mu si Êwiad czyç o au -
to ry te cie. Naj wa˝ niej sza jest wie dza, umie j´t noÊç
jej wy ko rzy sta nia oraz umie j´t noÊç dzie le nia si´ nià
z in ny mi, na co bez wàt pie nia ma wpływ cha rak ter
czło wie ka. Spo so bem na zdo by cie ta kie go sza cun -
ku w za kła dzie jest ci´˝ ka pra ca i cià głe do sko na le -
nie swej wie dzy”.
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Łukasz Patyk,
Łukasz Kozłowski

Fiat: dobre miejsce
dla dynamicznych ludzi
Fiat Auto Poland to największy

w Polsce producent
samochodów i czołowy polski
eksporter. Jesteśmy firmą, 
która szczyci się posiadaniem
ogromnego potencjału
rozwojowego i silnym poczuciem
konkurencyjności. Nasze produkty
zyskują na świecie nie tylko liczne
nagrody i wyróżnienia,  lecz przede
wszystkim rzesze klientów. Dlatego też w 2008 roku
zakończone zostały w zakładzie Tychy kolejne
inwestycje, tym razem związane z uruchomienia dwóch
nowych modeli – Fiata 500 oraz nowego Forda Ka oraz
ze zwiększeniem mocy produkcyjnych  do 2120 sztuk
samochodów na dobę.  Do realizacji tak dużych ambicji
rozwojowych niezbędni stali się nowi pracownicy.
Poszukiwaliśmy ludzi  dynamicznych, ambitnych,
gotowych stawiać czoło wyzwaniom, jakie niesie nowa
koniunktura rynkowa, i tak, w samym 2008 roku,
przyjęliśmy ponad 1800 nowych pracowników
(tj. ponad 100 pracowników umysłowych 
i 1700 pracowników produkcyjnych) doprowadzając 
stan naszego zatrudnienia na koniec 2008 roku 
do 5852 osób. Jako poważna i mająca świadomość
odpowiedzialności społecznej firma, o piętnastoletniej
już tradycji w tym regionie, staramy się zagwarantować
naszym pracownikom przede wszystkim  możliwości
wszechstronnego rozwoju zawodowego
i profesjonalnego w zespołach, gdzie obowiązują
najwyższe standardy produkcyjne, jakościowe
i organizacyjne, cenione na arenie międzynarodowej.
Kierujemy się w naszych działaniach wysokim
poczuciem wrażliwości i odpowiedzialności za naszych
pracowników. Wiąże się to z podnoszeniem wartości,
umiejętności oraz kompetencji indywidualnych
pracowników, a także wszelkich kwestii
gwarantujących ich bezpieczeństwo, jakość i godność
pracy. W nowocześnie zorganizowanej pracy
zarządzanie personelem należy bowiem do
najważniejszych czynników decydujących w znacznej
mierze o sukcesie przedsiębiorstwa. Ponadto dbamy
o zagwarantowanie naszym pracownikom możliwości
integracji z firmą poprzez szereg inicjatyw, które
angażują jej pracowników i ich rodziny, jak chociażby
Dzień Rodzinny, imprezy Mikołajkowe, działalność
rekreacyjno-kulturalna CRiK, nagrody dla dzieci
pracowników za dobre wyniki w nauce, promocja
zdrowia, stale modernizowana infrastruktura,
czasopismo Fiat Wokół Nas i wiele innych inicjatyw. 

DYR. PERSONALNY FAP, ANDRZEJ PI¢TKA

Ro bert Mann
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Zy dor ka to za ło ̋ yç ro dzi n´, mieç dzie ci, wła sny
do mek i wieÊç spo koj ne ˝y cie, sta ra jàc si´ jed no -

cze Ênie dbaç o swój roz wój za wo do wy. 
Zresz tà wie lu na szych roz mów ców my Êli po -
dob nie. Dla Ro ber ta Man na bar dzo wa˝ na
jest mo˝ li woÊç roz wo ju w pra cy, po sze rze -
nie wie dzy i umie j´t no Êci. Lu bi byç rzu ca ny
na „gł´ bo kà wo d´”, do sta waç po wa˝ ne za -
da nia. Chciał by si´ piàç po szcze blach za -

wo do wej ka rie ry, pod jed nym wszak wa run -
kiem: ni gdy kosz tem ro dzi ny. Mo ni ka Kar -

czew ska my Êli, ˝e zbli ̋ a si´ czas na „bu do wa nie
gniaz da”, ale na ra zie jej ce lem jest osià gni´ cie

„sre bra” w WCM, a w ˝y ciu pry wat nym
– szcz´ Êcie i zdro wie. I da da je: „Szcz´ Êcie to
sa tys fak cja w pra cy, ko cha jà cy na rze czo ny,
ko cha ni i zdro wi ro dzi ce oraz brat.” 
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Dag ma ra 
Rasz ka -Sy do rak,  

Grze gorz Gard ynik,

Ma riusz Jab coń

Gdzie jest kon flikt 
po ko leƒ?
„Kon flikt po ko leƒ – zda niem Syl wii Ko çwin
– po ja wia si´, ale nie do ty czy pra cy, a ra czej
in nych sfer ˝y cia. Cz´ sto star si ko le dzy nie ro -
zu mie jà dla cze go nam, mło dym, nie Êpie szy
si´ do za kła da nia ro dzi ny, a wo li my sku piç si´
na edu ka cji i re ali za cji wła snych am bi cji. Ja, na
przy kład, chcia ła bym pójÊç na stu dia za nim
za ło ̋ ´ ro dzi n´”.
Mi chał Zy do rek nie do strze ga w pra cy kon flik -
tu po ko leƒ. Star si pra cow ni cy wy cho dzà mło -
dym na prze ciw, pro po nu jà mó wiç so bie po
imie niu, cz´ sto przy po mi na jà, ˝e mło dzi sà
przy szło Êcià za kła du i mu szà si´ jak naj wi´ cej
uczyç. Bar tło miej Bor tel przy zna je, ˝e ró˝ ni ca
po ko leƒ ma swo je atu ty. Star si ma jà za so bà
bez cen ne la ta prak ty ki. Dla te go młod si po win ni
z ni mi współ pra co waç, bo ci pierw si wno szà za -
pał, a dru dzy – do Êwiad cze nie. „W na szym ze -
spo le – mó wi Ma riusz Jab coƒ – je den mo ̋ e
za wsze li czyç na po moc dru gie go i na wet nie
trze ba o to pro siç. Star si pra cow ni cy pod po wia -
da jà, co ro biç, by by ło pro Êciej i le piej, i te ich
wy po wie dzi za wsze si´ spraw dza jà”
Kon flik ty w ze spo le – zda niem Ka ro li ny Czu -
ber net – za le ̋ à nie ty le od po ko le nia, co od
cha rak te ru lu dzi.

Aspi ra cje i ma rze nia
„W pra cy mo je am bi cje zo sta ły speł nio ne”
– mó wi Ad rian Szyn dler. Ma ju˝ sta łà umo w´,
wi´c te raz sku pia si´ na zdo by wa niu do Êwiad -
cze nia i na uce, aby na dà ̋ yç za po st´ pem. Dla
Grze go rza StaÊ ko pla ny za wo do we to zro bie -
nie kil ku do dat ko wych kur sów la kier ni czych,
aby roz wi jaç swo je umie j´t no Êci. Pla ny Mi cha ła

KOMENTARZ SOCJOLOGA

Wypowiedzi cechuje jednoznaczna nuta optymizmu
i wiara w znakomite, pełne sukcesów i szczęścia

przyszłe czasy – nadzieja na pomyślność. Pomyślność
łączy się z kontynuacją pracy zawodowej w FAP
i stabilizacją rodzinną. Wyjątkowo pozytywna ocena
warunków pracy, i pod względem społecznym
i pod względem technologicznym, daje zdrowe
podstawy dla subiektywnie ocenianych szans na
karierę zawodową i połączenie strefy życia zawodowego
z pomyślnie rozwijaną strefą życia prywatnego. Wszyscy
badani są pełni entuzjazmu i do firmy, w której pracują,
i do środowiska koleżeńskiego, i do przełożonych, i do
swych personalnych układów. Budzi to pewne obawy,
co do pełnej szczerości wypowiedzi (obraz nieco nazbyt
idealny), ale zakładając prawdomówność – należy
z uznaniem przyjąć tak pozytywne postawy wobec 
pracy i możliwości życiowych. 
Wybór pracy w Fiacie naświetlany jest jako świadoma
i często wymarzona opcja drogi zawodowej,
wzmacniana często dwiema cechami – fascynacją
samochodami i nowoczesnością firmy. Nowoczesność
jest wysoko ceniona, bo daje szansę na stałą naukę,
poznawanie nowych rozwiązań technicznych, a także 
na doznanie odkrywania nieznanych i niedostępnych
dla innych ludzi obszarów techniki. Rola przypadku
w wyborze miejsca pracy redukowana jest do czynnika
pochodzenia z „ziemi tyskiej” i studiowania
w uczelniach śląskich, skąd blisko do Fiata.
Pierwszy okres zatrudnienia przebiega pomyślnie, 
choć zdarzają się tu wypowiedzi bardziej krytyczne,

Trzeêwo
i realistycznie

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NĘCKI, 



dotyczą braku informacji o zakładzie
i o obowiązujących zwyczajach, procedurach.
Zapewne opracowanie paradygmatu
postępowania wobec całkowicie nowych
pracowników obniżyłoby poczucie pewnego
zagubienia w pierwszych dniach pracy.
Obecnie rolę tę spełniają pracownicy
z większym stażem, których wsparcie i bardzo
życzliwy stosunek do nowych jest wielką
pomocą. Dobry kontakt z kolegami, bardzo
wysoka ocena stosunków międzyludzkich
w zespołach pracowniczych, podkreślanie
zgody i gotowości do współdziałania są
wspominane we wszystkich wypowiedziach
– gratulować firmie takiej atmosfery!
Zwłaszcza, że do tej wyjątkowo pomyślnej
sytuacji w relacjach koleżeńskich przyczynia
się brak zgrzytów między osobami starszymi
i młodszymi, nie ma nawet śladów konfliktu
pokoleń – pracownicy z dłuższym stażem
oceniani są przez młodszych jako zarówno
znakomici koledzy, jak i cierpliwi i otwarci
nauczyciele wyjaśniający bez nastrojów
rywalizacyjnych wszelkie zagadnienia
zawodowe. Zdarzają się odmienne punkty
widzenia, ale dotyczą nie tyle kwestii pracy,
co kwestii stosunku do życia w ogóle.
W dominującym nurcie jednoznacznie widać
wzajemny pozytywny stosunek starszych
i młodszych, młodsi doceniają wiedzę
i doświadczenie starszych, ci znów energię
i dynamikę młodszych. Na jeszcze inny aspekt
potencjalnych konfliktów zwracają uwagę
rozmówcy, opisując swój stosunek do

przełożonych i ich autorytetu. Ten
aspekt współpracy także nie budzi
zastrzeżeń – w zdecydowanej
większości wypowiedzi pojawia się
nie tylko uznanie dla przełożonych,
ale i opinia o ich życzliwym,
otwartym i demokratycznym stylu
zarządzania. Młodzi pracownicy
odrzucają zupełnie koncepcję
budowania autorytetu tylko na
podstawie zajmowanego stanowiska
kierowniczego – przełożony ma uznanie
dopiero wtedy, gdy potwierdza swoją
kompetencją i mądrością przewagę pozycji
zawodowej. Osobiste cechy, a nie
administracyjne ustawienia, decydują więc
o szacunku – w żadnej wypowiedzi nie było
wobec bezpośrednich przełożonych
negatywnych uwag. Wszystko to świadczy
jednoznacznie o tym, że na konflikt pokoleń
i konflikt stosunków służbowych nie ma w FAP
miejsca. Aspiracje życiowe i poglądy na życie
rodzinne to kolejne omawiane zagadnienia
– podstawowy nurt wypowiedzi pozwala
dostrzec bardzo spokojną, konserwatywną
i klasyczną orientację. Wszyscy podkreślają
konieczność harmonizacji życia zawodowego
i rodzinnego, stabilizację i budowanie
pomyślności materialnej, emocjonalnej
i małżeńskiej. Plany matrymonialne mają
wszyscy – w różnym stopniu zaawansowania,
ale każdorazowo z postawą i wiara w udany
i szczęśliwy obrót małżeńskich spraw, a duma
z partnera czy partnerki jest w wypowiedziach

aż nadto czytelna. Harmonia
świata pracy i świata prywatnego
życia są ich podstawowym
zamiarem biograficznym. 
Jak się do tego bardzo
optymistycznego obrazu sytuacji
psychicznej respondentów mają
ich poglądy na nowoczesne
sposoby komunikacji? 
Zdarzają się wielbiciele 

Internetu i komórki, ale nawet co najbardziej
entuzjastyczni z sensem i świadomie dodają,
że wszystko to, to są narzędzia ułatwiające
porozumienie, ale nie są to urządzenia
zastępujące ludzi. Komórka i Internet jak
najbardziej, ale kontakty bezpośrednie
podstawą. Brak czasu i szybkość życia
pojawiają się jako problem w wielu
wypowiedziach, i wtedy docenia się
elektronikę jako sposób kontaktu z innymi,
ale rozsądny pogląd, że gadżety elektroniczne
ułatwiają życie, ale nie zastępują
bezpośrednich kontaktów jest podzielany
przez niemal wszystkich.
Podsumowując, podkreślić trzeba trzeźwy,
realistyczny i pozytywny charakter poglądów
młodych pracowników, ich tradycyjny,
konserwatywny stosunek do życia. 
Chcą być wartościowymi pracownikami
w dobrze funkcjonującym zespole i pracować
w nowoczesnym przemyśle łącząc działalność
zawodową z pomyślnością rodzinną
i ekonomiczną. 
Życzę im udanej samorealizacji!

„W mo im ˝y ciu – mó wi Ma rek Rut kow ski – na
pierw szym miej scu sta wiam ro dzi n´. Mam ˝o n´
i dwój k´ dzie ci, bra ku je nam tyl ko wy ma rzo ne go
dom ku; ukoƒ cze nie je go bu do wy jest dla mnie te -
raz ab so lut nym prio ry te tem”. 
Ma rze nia w tych wy po wie dziach ma jà bar dzo
kon kret ny wy miar: dom, pra ca, ro dzi na, spo kój.
Ma riusz Jab coƒ mó wi o tym szcze rze: „Nie mam
wiel kich wy ma gaƒ. Pre ze sem ja kiej kol wiek fir my
ra czej nie zo sta n´, nie b´ dà o mnie pi sa li w ga ze -
tach. Nie mam jesz cze dziew czy ny, wi´c na ra zie
nie my Êl´ te˝ o ro dzi nie. Mo ̋ e wi´c po zo sta je
zwie dza nie Êwia ta?”
Ja kub Chmie larz zwra ca tyl ko uwa g´ na umiar.
„Mo˝ na wspi naç si´ po szcze blach ka rie ry
i mieç szcz´ Êli we ˝y cie ro dzin ne, trze ba tyl ko
uwa ̋ aç, aby nie staç si´ pra co ho li kiem”. 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Monika
Karczewska
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Co wa˝ niej sze: 
ro dzi na czy ka rie ra?
Ro dzi na to prio ry tet nie tyl ko dla Grze go rza
StaÊ ki, ale on rzecz uj mu je na st´ pu jà co:
„Uwa ̋ am, ˝e uda ne ˝y cie pry wat ne gwa ran -
tu je nam kom fort psy chicz ny, co prze kła da
si´ tak ̋ e na sfe r´ za wo do wà i vi ce ver sa – im
wi´k szy kom fort w pra cy, tym wi´ cej czło -
wiek mo ̋ e osià gnàç w ˝y ciu pry wat nym”.
Łu kasz Pa tyk uj mu je ten sam pro blem tak:
„Ro dzi na jest wa˝ na tak sa mo jak pra ca. Ka˝ -
dy z nas mu si pra co waç, aby mieç Êrod ki fi -
nan so we na za pew nie nie so bie od po wied nie -
go po zio mu ˝y cia”. Co sà dzi o ˝y ciu ro dzin -
nym Syl wia Ko çwin? Dla niej jest bar dzo
wa˝ ne, gdy˝ wszyst ko in ne da je nam tyl ko
chwi lo we szcz´ Êcie. 
Mi chał Zy do rek nie ukry wa, ˝e da je z sie bie
wszyst ko, aby w pra cy po ka zaç si´ z jak naj -
lep szej stro ny. Je go dziew czy na ma cza sem
o to pre ten sje, ale on tłu ma czy so bie, ˝e sko ro
jesz cze nie ma ˝o ny, ani ro dzi ny, po zo sta je
pra ca. Ma te usz Sob czuk ma za miar o˝e niç
si´ w przy szłym ro ku. Wia do mo – ro dzi na.
Ro bert Mann chciał by piàç si´ po szcze blach
za wo do wej ka rie ry, ale ni gdy kosz tem ro dzi -
ny. ˚e ni si´ z Ilo nà, za cznà na swo im, w dal -
szych pla nach dzie ci, ale dwój ka – nie wi´ cej.
Mo ni ka Kar czew ska py ta na, co jest naj wa˝ -
niej sze w ˝y ciu, od po wia da, ˝e war to Êci wy -
nie sio ne z do mu: dom, ro dzi na, mi łoÊç i pra -
ca, któ ra nas kształ tu je. Ale na pierw szym
miej scu: dom i ro dzi na. Dag ma ra Rasz ka -Sy -
do rak nie ukry wa, ˝e chcia ła by po go dziç roz -
wój za wo do wy ze stwo rze niem zdro wej,
szcz´ Êli wej ro dzi ny.
„Pra ca jest rów nie wa˝ na jak ˝y cie ro dzin ne
– stwier dza Łu kasz Lie bich – te dwie sfe ry nie
mo gà ist nieç bez sie bie, ale jak tu mieç szcz´ Êli wà
ro dzi n´, nie speł nia jàc si´ w ˝y ciu za wo do wym
i sa me mu nie b´ dàc szcz´ Êli wym?”

Wir tu al na 
nie rze czy wi stoÊç
Grze gorz StaÊ ko po wia da: „Na sze
˝y cie jest zu peł nie ina czej zor ga ni zo -
wa ne ni˝ kil ka na Êcie lat te mu. Ma my
co raz mniej cza su na oso bi ste spo -
tka nia, wi´c kon takt z przy ja ciół mi
utrzy mu j´ za po Êred nic twem te le -
fo nu”. Jed nak Syl wia Ko çwin,
cho cia˝ po sia da kom pu ter i ko -
mór k´, nie za li cza sie bie do zwo -
len ni ków tych – dziÊ ju˝ przed -

mio tów co dzien ne go u˝yt ku. „Za nim skon stru -
owa no te ga d˝e ty lu dzie sp´ dza li wi´ cej cza su
w Êwie cie re al nym, a ta ki ce ni´ so bie naj bar -
dziej”. Mi chał Zy do rek przy zna je, ˝e wo li spo -
tkaç si´ z ko le ga mi przy pi wie ni˝ ko rzy staç
z po Êred nic twa In ter ne tu, ale je Êli cho dzi o pra -
c´, nie wy obra ̋ a so bie funk cjo no wa nia w za -
kła dzie bez ko mór ki i kom pu te ra. „Nie je stem
ich nie wol ni cà – przy zna je si´ Ka ro li na Czu -
ber net – bo uwa ̋ am, ze ko mór ka po win na słu -
˝yç do szyb kie go prze ka zy wa nia in for ma cji, nie
do plot kar stwa”. Ro bert Mann po strze ga kom -
pu ter i In ter net ja ko êró dło in for ma cji, a nie
spo sób sp´ dza nia wol ne go cza su. Sku tek?
„Czło wiek sta je  si´ le ni wy, nie chce mu si´ wy -
cho dziç z do mu, sie dzi w In ter ne cie. Kie dy nie
mia łem dziew czy ny du ̋ o cza su mar no wa łem
przy kom pu te rze, te raz wo l´ go sp´ dzaç ina -
czej”. Dag ma ra Rasz ka -Sy do rak na mi´t nie
ko rzy sta z elek tro nicz nych ga d˝e tów, zda jàc
so bie spra w´, ˝e spły ca jà one re la cje mi´ dzy -
ludz kie. „Kie dyÊ lu dzie spo ty ka li si´ cz´ Êciej,
te raz cz´ Êciej do sie bie dzwo nià, ale ta kie sà re -
alia, w któ rych ˝y je my”.
Łu kasz ˚a glew ski wska zu je jesz cze in ny aspekt
„pro ble mu wir tu al ne go”. „Dzi´ ki in ter ne to wi
mo˝ na po znaç wie le in te re su jà cych osób z ca łe go
Êwia ta, i nie jest wa˝ ne, ˝e pew nie ni gdy nie b´ -
dzie mi da ne spo tkaç si´ z ni mi w rze czy wi sto Êci
re al nej. Cza sem po trze ba nam wir tu al nych przy -
ja ciół, aby móc si´, po pro stu, wy ga daç”. 
„Na le ̋ ´ do po ko le nia, któ re od naj młod szych
lat mia ło z ty mi ga d˝e ta mi stycz noÊç – mó wi
Mo ni ka Kar czew ska. Kom pu ter jest wi´c tak ̋ e
cz´ Êcià na sze go ˝y cia, ale nie mo˝ na daç si´
zwa rio waç. We wszyst kim trze ba znaj do waç
„zło ty Êro dek”.

Ja kub Chmie larz, 
Łu kasz Ża glew ski,

Łu kasz Lie bich,

Michał Zydorek
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Poprzez nap´dy
wysokopr´˝ne, 
które zostały

zrewolucjonizowane 
dzi´ki zastosowaniu

elektronicznego
systemu wtrysku

Common Rail, Fiat znów
kieruje swà uwag´ na silniki

benzynowe, wyposa˝ajàc 
je w innowacyjny 
system Multiair.

skà Al fy Ro meo
Mi To. Póê niej na
ryn ku po ja wi si´ ro -
dzi na dwu cy lin dro wych
jed no stek o po jem no Êci 900 cen -
ty me trów sze Êcien nych, a tak ̋ e
wer sja bi fu el z do ła do wa niem,
na ben zy n´ i me tan. 
O tym, jak ro dzi ła si´ idea Mul -
tiair, opo wia da Ri nal do Ri nol fi,
od po wie dzial ny za Re se arch &
Tech no lo gy w Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies, któ ry wraz z trzy -
dzie sto ma in ny mi in ̋ y nie ra mi,
zaj mo wał si´ roz wo jem tej tech -
no lo gii. „Chcàc ure gu lo waç iloÊç
pa li wa, ja ka wy do sta je si´ z za wo -
ru – wy ja Ênia Ri nol fi – z re gu ły
ste ru je si´ je go otwie ra niem,
utrzy mu jàc ci Ênie nie do lo to we na
sta łym po zio mie. Po dob nie funk -

Sil ni ki ben zy no we, wy po sa ̋ o ne
w tech no lo gi´ Mul tia ir, w ca ło Êci
za pro jek to wa nà i zre ali zo wa nà
w Gru pie, wy cià ga jà z nie go sze -
reg ko rzy Êci w od nie sie niu do zu -
˝y cia pa li wa i przy jem nej jaz dy.
Mul tia ir nie ma wpły wu na lek -
koÊç pro wa dze nia po jaz du i jest
elek tro hy drau licz nym sys te mem
ste ro wa nia za wo ra mi ssà cy mi,
gwa ran tu jà cym bez po Êred nie ste -
ro wa nie prze pły wem mas po wie -
trza i spa la nia na za sa dzie cy lin -
der po cy lin drze i suw po su wie.
Pierw szà jed nost kà, w ja kiej
znaj dzie swe prak tycz ne za sto so -
wa nie, b´ dzie czte ro cy lin dro wy
sil nik 1.4 – w wer sjach bez
i z tur bo do ła do wa niem – pro du -
ko wa ny w Ter mo li, któ ry jesz cze
w tym ro ku za de biu tu je pod ma -

TEKST

Stefania Castano

W
o s t a t  n i m
dzie si´ cio -
leciu sil nik
w y  s o  k o  -
pr´˝ ny cał -
k o  w i  c i e
zdo mi no -
wał ry nek
mo to  ry za -

cyj ny. W efek cie cze   go dzi siaj
die sle szczy cà si´ nie tyl ko ni skim
zu ̋ y ciem pa li wa, ale rów nie˝
znacz nà mo cà, ela stycz no Êcià,
ja kiej „ben zy now ce” mo gły by im
tyl ko po zaz dro Êciç, oraz ci chà,
czy stà pra cà. Pre kur so rem „ery
die sla” był Fiat, któ ry w po ło wie
lat 90. opra co wy wał tech no lo gi´
Com mon Ra il, a dzi siaj, wraz
z sys te mem Mul tia ir, wy zna cza
no we tren dy w mo to ry za cji.

Triumfalny
powrót

benzynowców



gne sów. Ta ka za sa da wpra wia nia
za wo rów w ruch mia ła t´ za le t´,
˝e by ła szyb ka i ela stycz na, ale
oka za ła si´ zde cy do wa nie zbyt
za wod na. W tym mo men cie
znacz na cz´Êç kon struk to rów
mo to ry za cyj nych za an ga ̋ o wa ła
si´ w roz wój sys te mów elek tro -
me cha nicz nych, ba zu jà cych na
zmia nie wznio su za wo ru za po -
mo cà spe cjal nych me cha ni zmów.
Sys te my te by ły prost sze i so lid -
niej sze w swej bu do wie, ale po -
wol ne i ma ło ela stycz ne: wszyst -
kie cy lin dry sil ni ka by ły uru cha -
mia ne jed no cze Ênie. Ba da nia pro -
wa dzo ne przez Gru p´ Fiat, bo ga -
tà w do Êwiad cze nia zgro ma dzo ne
pod czas prac nad tech no lo già
Com mon Ra il, skon cen tro wa ły

si´ na to miast na sys te mach
elek tro hy drau licz nych.

cjo nu je kran z wo dà. W przy pad -
ku jed no stek ben zy no wych, na -
tomiast, trze ba by ło dzia łaç do -
kład nie na od wrót: otwie ra nie,
a Êci Êlej rzecz uj mu jàc wznios za -
wo ru ssà ce go po zo sta je za wsze
ta ki sam, na to miast przy po mo cy
prze pust ni cy re gu lu je si´ ci Ênie nie
po wie trza do lo to we go. Jed nà
z wad te go sys te mu jest to, ˝e sil -
nik tra ci oko ło dzie si´ ciu pro cent
ener gii na spr´ ̋ e nie ła dun ku po -
wie trza do lo to we go do ci Ênie nia
at mos fe rycz ne go wy lo to we go.
W zwiàz ku z tym po wstał po -
mysł, by po zo sta wiç w ko lek to rze
ci Ênie nie at mos fe rycz ne lub to
wy ge ne ro wa ne przez tur bo spr´ -
˝ar k´, a w za mian za to do zo waç
ła du nek po wie trza za sy sa ne go do
cy lin dra, wzno szàc
za wór w wi´k -
szym lub mniej -
szym stop niu,
ni gdy nie zo stał
za nie cha ny. Pro -
blem tkwił jed nak
w tym, czy i w ja ki spo -
sób kon tro lo waç za wór”. 
W ja kim kie run ku po szły
pra ce ba daw cze?
„Po czàt ki ba daƒ w tym za -
kre sie si´ ga jà lat osiem -
dzie sià tych. Pierw szym
po  my słem by ło ste ro wa nie
otwie ra niem i za my ka niem
za wo rów za po mo cà ma -

W systemie
Multiair zmienia

się sposób
wypełniania

zaworów
powietrzem. Nie

jest to, jak
dotychczas,
jednostajne

otwieranie
(wznios) zaworu

i regulowanie
ciśnienia

dolotowego przy
pomocy

przepustnicy.
Ciśnienie

pozostaje stałe,
a ilością

powietrza
dostarczanego

do cylindrów
steruje sam

zawór, wznosząc
się bardziej lub
mniej. Powyżej:

różne metody
otwierania

zaworu ssącego.
Obok: wykonany

w CAD rysunek
elektro-

hydraulicznego
układu rozrządu,

który wprawia
zawory w ruch

Na szym ce lem by ło uzy ska nie
mak sy mal nej ela stycz no Êci faz
otwie ra nia za wo rów ste ru jà cych
prze pły wem mas po wie trza, cy -
lin der po cy lin drze i suw po su -
wie. I dzi´ ki sys te mo wi Mul tia ir
zdo ła li Êmy te go do ko naç”. 
Ja kie sà ko rzy Êci?
„Lep sze osià gi oraz zde cy do wa -
nie ni˝ szy po ziom zu ̋ y cia pa li wa
i emi sji spa lin. Dzi´ ki tej tech no -
lo gii moc wzra sta o 10%, a mo -
ment ob ro to wy o 15%. Z dru giej
stro ny wy eli mi no wa nie czyn no Êci
pom po wa nia skut ku je 10% spad -
kiem po zio mu zu ̋ y cia pa li wa
i emi sji dwu tlen ku w´ gla. W sil ni -
kach z do ła do wa niem, w któ rych
ró˝ ni ca ci Ênieƒ po mi´ dzy po wie -
trzem do lo to wym a wy lo to wym
jest jesz cze bar dziej wy raê na, spa -
dek ten by wa na wet wi´k szy.

Wresz cie, dzi´ ki opty mal ne mu
ste ro wa niu za sy sa nia po wie -
trza i spa la nia ma le je o 40%
emi sja w´ glo wo do rów nie pal -
nych i o 60% tlen ków azo tu”. 
Czy Pa na zda niem sys tem Mul -

tia ir b´ dzie sto so wa ny we
wszyst kich przy szłych sil -
ni kach Fia ta?
„Wszyst kie prze ło mo we
tech no lo gie otwie ra jà dro g´
do ca łej ma sy ko rzy Êci,
któ rych na ogół nie da si´
uzy skaç na tych miast, tak
aby zre du ko waç ry zy ko

GRUPA LUDZIE PRODUKT
MULTIAIR

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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na dà ̋ a za po py tem, dla te go mu -
si my stop nio wo przy zwy cza jaç
si´ do ob cho dze nia si´ bez te go
pa li wa. Sil nik elek trycz ny za cho -
wa swój ni szo wy cha rak ter: ogni -
wa sà ju˝ lep sze, ale po sia da ny
przez nie po ten cjał ener ge tycz ny
sta no wi za le dwie dzie sià tà cz´Êç
te go, ja kim le gi ty mu jà si´ w´ glo -
wo do ry. A po za tym spo ro kosz -
tu jà i spo ro wa ̋ à. W przy szło Êci
na pierw szym miej scu wi dz´ me -
tan, a na ko lej nym mie szan k´ me -
ta nu z wo do rem. Mo gà one byç
wy twa rza ne ze êró deł od na wial -
nych, na przy kład z bio mas i od -
pa dów. Gdy by Êmy
zdo ła li zor ga ni -
zo waç si´ w ta -
ki spo sób, by
u t y  l i  z o  w a ç
wszyst kie od -
pa dy or ga -
nicz ne, uzy -
ska li by Êmy a˝
30% ener gii nie -
zb´d nej w ca łej
Eu ro pie”.

prze my sło we do mi ni mum. Com -
mon Ra il, pierw sza kon cep cja
Fia ta, opra co wa na w 1997 r., by ła
je dy nie za po wie dzià ca łej se rii
osià gni´ç tech no lo gicz nych na
tym po lu, ta kich jak „Mul ti jet” do
wtry sku wie lo punk to we go, sil ni ki
wy so ko pr´˝ ne o ogra ni czo nej po -
jem no Êci czy tech no lo gia wtry sku
mo du lar ne go, któ ra ju˝ wkrót ce
po ja wi si´ na ryn ku. Mul tia ir
speł nia po dob nà ro l´, przy go to -
wu jàc grunt pod sze reg ko lej nych
roz wià zaƒ tech no lo gicz nych
w sil ni kach ben zy no wych. Przy -
kła do wo, tech no lo gia ta b´ dzie
po łà czo na z bez po Êred nim wtry -
skiem, by uzy skaç wi´k sze
oszcz´d no Êci w zu ̋ y ciu pa li wa.
Zo sta nà te˝ nie wàt pli wie wdro ̋ o -
ne za awan so wa ne stra te gie otwie -
ra nia wie lo za wo -
rów ce lem dal szej
re duk cji po zio mu
emi sji spa lin”. 
A któ ry sil nik
wy cho dzi zwy ci´ -
sko z kon fron ta -
cji: die sel czy jed -
nost ka  wy po sa -
˝o  na w Mul tia ir?
„Mniej sze zu ̋ y -
cie pa li wa przez
sil nik wy so ko -
pr´˝  ny wy ni ka z trzech po wo -
dów. Pierw szym jest fakt, ˝e je -
den litr ole ju na p´ do we go za wie ra
w so bie wi´ cej ener gii ni˝ litr ben -
zy ny, co prze kła da si´ na bli sko
dzie si´ cio pro cen to wà ró˝ ni c´
w zu ̋ y ciu pa li wa. Ko lej nych 10%
„in mi nus” na le ̋ y za wdzi´ czaç
tur bo do ła do wa niu, na to miast
trze cim czyn ni kiem, tak ̋ e przy -
no szà cym ok. 10-pro cen to wà
oszcz´d noÊç, jest brak strat ener -
gii pod czas pom po wa nia. Mul -
tiair słu ̋ y do cz´ Êcio we go zni we -
lo wa nia tej dys pro por cji: sil nik
ben zy no wy wy po sa ̋ o ny w tà
tech no lo gi´ od zy ska mniej wi´ cej
dwie trze cie ró˝ ni cy w zu ̋ y ciu
pa li wa wzgl´ dem swe go wy so ko -
pr´˝ ne go od po wied ni ka. Rzecz
ja sna, skut ków pierw szej z przy -
czyn nie je ste Êmy w sta nie wy eli -

mi no waç. Nie mniej jed nak, je ̋ e li
do ko na my po dob ne go po rów na -
nia w kon tek Êcie emi sji dwu tlen -
ku w´ gla, ró˝ ni ce za ni ka jà, po nie -
wa˝ w ole ju na p´ do wym znaj du je
si´ znacz nie wi´ cej ato mów w´ gla
ni˝ w ben zy nie. A za tem w kwe stii
emi sji CO2 die sel tur bo z Com -
mon Ra il za cho wu je si´ iden tycz -

nie jak sil nik ben -
zy no wy z tur bo do -
ła do wa niem i sys -
te mem Mul tiair”. 
Jak b´ dzie wy glà -
daç przy sz łoÊç
Êwia ta sil ni ków? 
„Sà dz´, ˝e sil nik
ben zy no wy od zy -
ska swà do mi nu jà -
cà po zy cj´, ale
die sel nie znik nie
z ryn ku. W ni skich

tem pe ra tu rach, przy wy so kich
pr´d ko Êciach, die sel wcià˝ za cho -
wu je pew nà prze wa g´, jak choç by
owe 10% zwià za ne z wła Êci wo -
Êcia mi tech nicz ny mi je go pa li wa.
Przy du ̋ ych po jem no Êciach sko -
ko wych, w po jaz dach, któ re po -
ko nu jà znacz ne od le gło Êci, sil nik
wy so ko pr´˝ ny wcià˝ b´ dzie pre -
fe ro wa ny, ale w ma łych sa mo cho -
dach je go za sto so wa nie sta nie si´
mar gi nal ne. Jed nost ki ben zy no we
po sia da jà zdol noÊç do
spa la nia rów nie˝ pa liw
o ni skiej za war to Êci w´ gla,
ta kich jak me tan, wo dór czy
al ko hol, a za tem w dłu˝ szej
per spek ty wie cza su oka ̋ à si´
za pew ne bar dzo kon ku ren -
cyj ne. Pro duk cja
ben zy ny
n ie

Mul tia ir 
gwa ran tu je 

lep sze osià gi
oraz ni˝ sze 

po zio my 
zu ̋ y cia pa li wa
i emi sji spa lin 

Multiair jest
technologią
uniwersalną,
nadającą się
do zastosowania
we wszystkich
typach silników
benzynowych,
a niewykluczone,
że również
w jednostkach
wysokoprężnych.
Ten rewolucyjny
system jest
dziełem
trzydzieściorga
inżynierów,
pracujących pod
kierownictwem
Rinaldo
Rinolfiego, 
który jest
odpowiedzialny
za Research &
Technology w FPT
(na zdjęciu
poniżej). Aby
wygrać walkę
z konkurencją,
Fiat sięgnął
po swój największy
atut: bogate
doświadczenie
zgromadzone
swego czasu
podczas prac
nad systemem
Common Rail
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T
e raz trwa re ali za -
cja kon trak tu. 533
za mó wio ne Du ca -
to ju˝ słu ̋ à po li -
cjan tom w ca łej
Pol sce, na st´p ne sà
im suk ce syw nie
prze ka zy wa ne. Po -
trwa to do wrze Ê -

nia, przy czym wi´k szoÊç po jaz -
dów zo sta nie do star czo nych do
po ło wy 2009 ro ku.

DU CA TO W RÓ˚ NYCH
WER SJACH
Za ku pio ne przez ko men dy sa -
mo cho dy ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà
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Fiat Professional

A˝ 1.586 samochodów
Ducato zakupiła policja

od Fiata Auto Poland.
Firma wygrała pi´ç

z szeÊciu przetargów
na dostawy pojazdów,

ogłoszonych minionego
lata przez komendy

wojewódzkie. 
To ogromny sukces

działu Fiat Professional.

Ducatowy kontrakt 
TEKST Anna Borsukiewicz

FOTO Andrzej Monczak 

i dla ka˝ dej trze ba je przy go to -
wy waç we dług in nej spe cy fi ka -
cji. – Au ta łà czy to, ˝e wszyst kie
sà mo de la mi ni skich Du ca to,
wszyst kie ma jà srebr ny ko lor
nad wo zi i sil ni ki die sla o mo cy
160 KM – mó wi Ma ciej Wój to -
wicz, key ac co unt ma na ger
w Fiat Pro fes sio nal, od po wie -
dzial ny za przy go to wa nie prze -
tar gu i je go re ali za cj´. – Ko men -
dy wo je wódz kie w Byd gosz czy,
Kra ko wie, Ra do miu, Po zna niu
i Szcze ci nie  po sta wi ły wła sne
wa run ki do ty czà ce sa mo cho dów
i ich wy po sa ̋ e nia. Czte ry chcà
mieç po jaz dy w wer sji „fur gon
ozna ko wa ny” miesz czà cej sied -



miu po li cjan tów i dwie oso by za trzy ma ne, a Po z -
naƒ – au ta słu ̋ à ce do prze wo zu trzech funk cjo na -
riu szy i sze Êciu aresz tan tów („fur gon nie ozna ko -
wa ny”). Mu si my wi´c za ma wiaç u pro du cen ta
czte ry ró˝ ne mo de le Du ca to o dwóch dłu go Êciach. 
Do te go do cho dzi wie le wy ma gaƒ zwià za nych
z wy po sa ̋ e niem aut, za pi sa nych w wa run kach
prze tar go wych sfor mu ło wa nych przez po szcze gól -
ne ko men dy. Okre Êlo ne sà w nich na wet fa so ny fo -
te li sa mo cho do wych – in nych, ta pi ce ro wa nych dla
po li cjan tów, a twar dych, pla sti ko wych dla prze wo -
˝o nych przez nich prze st´p ców. 
Spe cja li stycz na za bu do wa Du ca to po le ga na ada -
pta cji wn´trz po jaz dów zgod nie z po da nym wy ka -
zem, ozna ko wa niu ze wn´trz nym aut, za mon to wa -
niu sy gna li za cji uprzy wi le jo wa nia po jaz du, okra to -
wa niu ze wn´trz nym i we wn´trz nym, za ku pie niu
i za mon to wa niu sys te mów łàcz no Êci. 
„Dia beł tkwi jed nak w szcze gó łach”, a tych w tzw.
SIWZ -ach, czy li spe cy fi ka cjach istot nych wa run -
ków za mó wie nia jest bar dzo wie le. Do ty czà m.in.
usy tu owa nia an ten na da chach po jaz dów, gniaz -
dek za pal ni czek lub umiesz cze nia uchwy tów na
broƒ. – Cz´ sto mu sie li Êmy na bie ̋ à co usta laç jak
ma jà wy glà daç po szcze gól ne ele men ty, lub opra -
co wy waç no we roz wià za nia, bo na przy kład oka zy -
wa ło si´, ˝e miej sce za pla no wa ne na ra dio sta cje
ko li du je z po dusz kà po wietrz nà w sa mo cho dzie
– opo wia da Ma ciej Wój to wicz. – Na wet ozna ko -
wa nie sa mo cho dów, umiesz cze nie na pi su Po li cja
i jej em ble ma tu na nad wo ziach wy ma ga ło do dat -
ko wych usta leƒ, gdy˝ za mó wio ne Du ca to ma jà
dwie dłu go Êci.

MO BIL NE WARSZ TA TY
Do dat ko wym wa run kiem w kon trak tach z po li cjà
by ło wy po sa ̋ e nie 23 Du ca to w urzà dze nia umo˝ li -
wia jà ce ser wi so wa nie po jaz dów w te re nie, czy li
prze kształ ce nie ich w mo bil ne warsz ta ty na praw -
cze. – Wpraw dzie Fiat Au to Po land za pew nia
tym po jaz dom stan dar do wà ob słu g´ gwa -
ran cyj nà w na szej sie ci, ale po li cja chce
mieç te˝ wła sny ser wis – mó wi Lu cy na Bo -
gusz, co un try ma na ger Fiat Pro fes sio nal.
– Mon tu je my wi´c w sa mo cho do wych
warsz ta tach ze sta wy z kom pu te ra mi, ser -
wi se ra mi, opro gra mo wa niem, do st´ pem
do sie ci cz´ Êci za mien nych oraz spe cja li -
stycz ny mi na rz´ dzia mi.
Fiat Au to Po land mu si te˝ za pew niç ka˝ dej
z ko mend na uk´ ob słu gi po sprze da˝ nej po -
jaz dów. Dla po li cyj nych me cha ni ków i elek -
try ków z wszyst kich wo je wództw zor ga ni zo -
wa no w Biel sku -Bia łej spe cjal ne kur sy, pro wa -
dzo ne przez słu˝ by FAP. 

Policyjne
Ducato

WYPOSA˚ENIE

Auta przeznaczone dla policji są bogato wyposażone.
Mają m.in. system ESP, po dwie poduszki

powietrzne, klimatyzację. Dostarczane są z dwoma
kompletami kół 15- lub 16-calowych (po 5 sztuk
na pojazd), z oponami letnimi i zimowymi. Mają
wzmocnione alternatory i dodatkowe akumulatory.

Wybrane dane techniczne Fiata Ducato 
dla potrzeb policji

Silnik 160 MultiJet
pojemność (cm3) .............................................. 2999

moc KM (kW)/obr./min. .............. 157 (115,5)/3500

maksymalny moment obrotowy 
(Nm/obr./min.) ....................................... 400/1700

Układ hamulcowy     – hydrauliczny z wspomaganiem, 
tarczowy na 4 koła, ABS

Zawieszenie: 

przód – niezależne typu McPherson,
wahacze z sprężynami
śrubowymi, amortyzatory
teleskopowe;

tył – oś sztywna z resorami
parabolicznymi, amortyzatory
teleskopowe.

Rozstaw osi (mm) ............................... 3000 lub 3500

DMC (kg) ........................................... 3300 lub 3500

Długość (mm) .................................................. 4963

Szerokość (mm) ............................................... 2050

Wysokość wnętrza (mm) ................................... 1662

Specjalistyczna
zabudowa
Ducato polega
na adaptacji
wnętrz pojazdów
zgodnie
z podanym
wykazem
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wcze Êniej uczest ni czy ła w prze tar gach i do sta -
wach dla po li cji. Dzi´ ki te mu ma kon tak ty z pod -
wy ko naw ca mi i do staw ca mi. Mo gła wi´c uzy skaç
od nich bar dzo do bre ofer ty, np. na spe cjal ne te le -
fo ny z ko do wa niem cy fro wym, któ rych in sta lo wa -
nie wy ma ga do st´ pu do ta jem ni cy paƒ stwo wej.
– Roz wià za li Êmy ten pro blem w ten spo sób, ˝e ów
do st´p ma do staw ca sprz´ tu – opo wia da Ja cek
Bur ła ga.
Przy ada pto wa niu Du ca to pra cu je kil ka dzie siàt
osób. Dzien nie wy po sa ̋ a nych jest 10 sa mo cho -
dów. 6 po wsta je w Po zna niu, 2 w zie lo no gór skiej
fi lii Ma ri -Car i 2 w go spo dar stwie po moc ni czym
Ko men dy Wo je wódz kiej w Ło dzi, b´ dà cym po li -
cyj nym cen trum warsz ta to wym.
Sprze da˝ po li cji par tii 1.586 sa mo cho dów jest
naj wi´k szym w ubie głym ro ku jed no ra zo wym
kon trak tem za war tym przez Fiat Au to Po land.
Rów nie˝ i dla by ła to naj wi´k sza od 10 lat in we -
sty cja w po jaz dy.

10 PO JAZ DÓW DZIEN NIE
Du ca to w po li cyj nym wy po sa ̋ e niu do star cza ne sà
do po szcze gól nych ko mend i tam na st´ pu je ich
osta tecz ny od biór. Sa mo cho dy mu szà te˝ mieç
cer ty fi ka ty obron no Êci bez pie czeƒ stwa (OiB) wy -
da wa ne przez In sty tut Tech no lo gii Bez pie czeƒ -
stwa Mo ra tex w Ło dzi. – Spe cja li Êci stam tàd przy -
je˝ d˝a jà do nas raz na ty dzieƒ lub dwa i cer ty fi ku -
jà ca ły pro ces pro duk cji. Spraw dza jà wszyst kie
pod ze spo ły i ele men ty. Na przy kład czy two rzy wa
sztucz ne pod wzgl´ dem nie tok sycz no Êci i nie pal -
no Êci oraz od por no Êci na Êcie ra nie sà ta kie sa me
jak umiesz czo ne w za twier dzo nych wcze Êniej pro -
to ty pach – opo wia da Ja cek Bur ła ga, dy rek tor
do spraw sprze da ̋ y w po znaƒ skiej fir mie ACM
Ma ri -Car, b´ dà cej au to ry zo wa nym de ale rem Fia ta
Au to Po land. 
To Ma ri -Car jest wy ko naw cà za bu dów Du ca to,
do Êwiad czo nym pod tym wzgl´ dem, bo fir ma ju˝
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Trzeba byç dobrze przygotowanym
Czy był to największy jednorazowy kontrakt
Fiat Professional w ubiegłym roku?
Tak, był to nasz największy wygrany w ubiegłym
roku przetarg i jesteśmy z tego powodu 

bardzo dumni.
Czy wielu mieliście konkurentów
do pokonania?
Do rywalizacji stanęli w zasadzie

wszyscy importerzy mający
w ofercie tej wielkości
samochody dostawcze.
Zmierzyliśmy się więc

z Renaultem, Oplem, Fordem,
Citroënem, Peugeotem

i Volkswagenem.
A co trzeba zrobić, 

aby wygrać przetarg na taką
dostawę?
Być bardzo dobrze przygotowanym
do takiej operacji. Policja postawiła
dość trudne warunki w postaci
sporego zróżnicowania modeli
i wyposażenia. Ponadto przetarg 
miał swoją specjalną dramaturgię, 
gdyż był ogłoszony w okresie
wakacyjnym z bardzo krótkim
terminem zgłaszania. 

Było więc mało czasu 

na przygotowanie się do złożenia oferty. 
Ale mieliśmy naszą „tajną broń”. 
Były nią bardzo dobrze opracowane materiały
wraz z dokumentacją techniczną i częścią
prototypów przygotowane na przetarg dla
policji, który był ogłoszony kilka miesięcy
wcześniej. Tamten został odwołany. Tak więc
po aktualizacji i dopracowaniu szczegółów
mogliśmy stanąć do walki.
Jak długo trwa realizacja kontraktu?
Jest to przedsięwzięcie na kilka miesięcy.
Wielkość dostawy i wymagania policji
uniemożliwiały wykorzystanie samochodów już
wyprodukowanych. Fabryka wykonuje nam
więc pojazdy według naszego zamówienia,
a to musi przecież trochę potrwać. Kolejnym
etapem jest wykonanie już w Polsce
specjalistycznej zabudowy. Jednak zgodnie
z harmonogramem realizujemy sukcesywnie
dostawy. Chcę tu podkreślić bardzo dobrą
współpracę z włoskimi partnerami. Mamy z ich
strony pełną pomoc w realizacji zamówienia.
Isabel de Haan, regionalna koordynatorka
polskiego rynku oraz szefowie produktu
Vittorio Bussi i Antonino Mannima mają 
pełne zrozumienie naszych potrzeb.
Kontrakt z policją przesłonił trochę inne
wygrane w ubiegłym roku przetargi. 

Jakie cenicie sobie najbardziej?
Dla nas są ważne wszystkie – te duże i te małe.
Ale takimi ważnymi kontraktami, także
z powodów logistycznych, była dostawa
samochodów dla Ministerstwa Obrony
Narodowej i Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego.
Wojsku dostarczaliśmy 300 samochodów
Ducato w kilku wersjach zabudowy
– ambulanse sanitarne, izotermiczne,
do przewozu ludzi i bagażu. Dla GITD było to
69 aut Ducato, ale w pełni wyposażonych we
wszystkie potrzebne urządzenia. Zabudowy
tych samochodów wykonywały nam dwie
nasze firmy: AMZ Kutno i Auto Hit.
Na zakończenie pytanie o rynek
samochodów użytkowych w czasach kryzysu.
Odczuwamy go, choć nie tak dotkliwie jak
samochody osobowe. Według naszych
wyliczeń sprzedaż spadła o ok. 5%
w porównaniu do ubiegłego roku. Bardzo
dobry był grudzień 2008 r. i tradycyjnie
słabszy styczeń tego roku. Nadal największym
zainteresowaniem klientów cieszy się model
Ducato. A nasz udział w rynku samochodów
dostawczych rośnie i wynosi obecnie
ponad 22%.

Rozmawiał Jerzy Kozierkiewicz 

ROZMOWA Z LUCYNÑ BOGUSZ, COUNTRY MANAGER FIAT PROFESSIONAL

Ducato dla
policji mają
certyfikaty
obronności

bezpieczeństwa
(OiB) wydawane

przez Instytut
Technologii

Bezpieczeństwa
Moratex w Łodzi



TEKST

Carlo Giari
FOTO

Guglielmo
Lobera

Pomimo trudnej sytuacji na rynku
Iveco stawia na technologi´, 
aby zwi´kszyç konkurencyjnoÊç
swoich produktów w nieustannym
dà˝eniu ku doskonałoÊci. Wszystkim
działaniom towarzyszy szczególny 
nacisk na Êrodowisko, 
wydajnoÊç i bezpieczeƒstwo.

kryzys
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O
bec ny kry zys, za po czàt ko wa ny
na ame ry kaƒ skim ryn ku fi nan so -
wym, szyb ko ob jàł swym za si´ giem
rów nie˝ go spo dar k´. W tej chwi li
nie spo sób prze wi dzieç, kie dy ta
nie ko rzyst na ten den cja mo ̋ e si´
od wró ciç. Jed no jest pew ne: przed -
si´ bior stwa, któ re prze trwa jà t´
bu rz´ i wy ka ̋ à si´ go to wo Êcià

do po now ne go, jesz cze bar dziej dy na micz ne go star -
tu, po tra fià le piej do sto so waç si´ do no wych uwa -
run ko waƒ Êro do wi sko wych. Uwa run ko waƒ, w któ -
rych in no wa cyj noÊç przy czy ni si´ w przy szło Êci
do po wro tu kon ku ren cyj no Êci, two rzàc dziÊ so lid nà
pod sta w´ przy szłych suk ce sów. Ta ka wła Ênie re flek -
sja to wa rzy szy ła uczest ni kom Pro duct In no va tion
Day w Ive co, pod czas któ re go kie row nic two oraz
słu˝ by tech nicz ne spół ki i Cen trum Ba daƒ Fia ta za -
j´ ły si´ kwe stià in no wa cji, ma jàc na uwa dze obie cu -
jà ce wy ni ki uzy ska ne w ubie głym ro ku.
Pa olo Mon fe ri no, dy rek tor peł no moc ny Ive co, mó -
wi: „Trud no prze wi dy waç, jak dłu go jesz cze mo ̋ e
po trwaç re ce sja. Kie dy jed nak wyj dzie my z kry zy -
su, Êwiat nie b´ dzie ju˝ ta ki, jak dziÊ. B´ dzie bar -
dziej wy czu lo ny na spra wy na praw d´ wa˝ ne, po -
czy na jàc od Êro do wi ska, bo eko lo gia jest przy szło -
Êcià nas wszyst kich. B´ dzie my mu sie li za sta no wiç
si´ nad tym, w ja ki spo sób zre kon stru owaç nasz
prze mysł, nasz biz nes. I na ja kie to ry skie ro waç
na sze za an ga ̋ o wa nie”. 
Pod czas Pro duct In no va tion Day za pre zen to wa no
kil ka na Êcie pro to ty po wych po jaz dów, kom po nen -
tów i sys te mów, wszyst kich ba zu jà cych na czte rech
klu czo wych ob sza rach ba daƒ Ive co. Pierw szym
i naj wa˝ niej szym jest Êro do wi sko na tu ral ne, stàd al -
ter na tyw ne na p´ dy sa mo cho dów hy bry do wych
i elek trycz nych, a tak ̋ e bio pa li wa dru giej ge ne ra cji.
Ko lej ne ob sza ry to bez pie czeƒ stwo, a wraz z nim
sys te my wspo ma ga jà ce kie row c´ w sy tu acjach
szcze gól ne go za gro ̋ e nia; wy daj noÊç i roz wià za nia
słu ̋ à ce zmniej sze niu kosz tów eks plo ata cji po jaz du,
a tak ̋ e in no wa cyj ne usłu gi te le ma tycz ne dla efek -
tyw niej sze go za rzà dza nia flo ta mi; i wresz cie osià gi,
czy li ma te ria ły i tech no lo gie naj now szej ge ne ra cji. 
Obok in no wa cji „epo ko wych”, jak za sto so wa ne
w kon cep cyj nych mo de lach En ga ge i Hy no vis
(praw dzi wej „esen cji” naj no wo cze Êniej szej tech no -
lo gii, po czàw szy od re wo lu cyj ne go hy drau licz ne go
ukła du ha mul co we go, od zy sku jà ce go ener gi´ pod -
czas ha mo wa nia), za pre zen to wa nych na ostat nich
tar gach w Ha no we rze, Ive co do pra co wa ło roz wià za -
nia ju˝ do st´p ne, ale oce nio ne za zdol ne do za pew -
nie nia jesz cze znacz niej szych ko rzy Êci. Na przy kład,
re duk cja po zio mu zu ̋ y cia pa li wa po przez ob ni ̋ e nie
ma sy po jaz du i (i w efek cie zwi´k sze nie ła dow no Êci)
dzi´ ki za sto so wa niu no wa tor skich ma te ria łów lub

Stralis Engage
na targach
motoryzacyjnych
w Hanowerze.
Na stronie obok:
fragment kabiny.
Na uwagę
zasługuje
zwłaszcza tablica
przyrządów
z wielofunkcyjnym,
rekonfigurowalnym
ekranem

Ci´˝arówka
przyszłoÊci
Wśród różnych prototypów zaprezentowanych

podczas Product Innovation Day znalazł się między
innymi Stralis Engage, „samochód koncepcyjny”, który
oprócz oryginalnego designu proponuje rozwiązania
poprawiające relację człowiek-maszyna. Tablica
przyrządów, na przykład, koncentruje się wokół
wielofunkcyjnego ekranu. Można go konfigurować tak,
aby prezentować szczególnie istotne informacje.
Przykładowo, podczas manewrowania pojawiają się
na nim obrazy zarejestrowane przez mini kamerę,
zapewniającą widoczność z tyłu pojazdu. Większość
funkcji jest kontrolowana przez wyświetlacz
umieszczony pośrodku deski rozdzielczej i wyposażony
w sterowniki touch screen i przyciski dotykowe. 
Sporo innowacji jest również w sferze bezpieczeństwa.
Samochód naszpikowano licznymi czujnikami
ultradźwiękowymi, które sygnalizują obecność pieszych,
dzieci i rowerzystów w „martwych punktach”. 
Adaptive Cruise Control  2 za pomocą radaru wykrywa
pojazdy znajdujące się przed nim, automatycznie
dostosowuje prędkość do tej, z jaką poruszają się inni
użytkownicy drogi i automatycznie wyhamowuje pojazd
w celu zachowania bezpiecznej odległości
od poprzednika. Active Lane Departure Warning
oddziałuje na układ kierowniczy, aby utrzymać tor jazdy,
natomiast Turn Assistance uaktywnia się podczas jazdy
w zakrętach, wykrywając ewentualne przeszkody
po prawej stronie pojazdu. Oczywiście nie mogło też
zabraknąć elektronicznej kontroli stabilności ESP. 

STRALIS ENGAGE



Dyrektor
pełnomocny
Iveco Paolo
Monferino
(w centralnej
części zdjęcia)
ogląda różne
rodzaje paliw
alternatywnych.
Pierwszy z lewej
to dyrektor
pełnomocny
Centrum Badań
Fiata Nevio 
di Giusto

po prze dza jà ce go i unik ni´ cie ko li zji w ra zie gwał -
tow ne go ha mo wa nia lub zmia ny pa sa ru chu. 
„Bio ràc pod uwa g´ kon ku ren cyj noÊç – mó wi En ri co
Du rel li, od po wie dzial ny za dział In no wa cji Ive -
co – kon struk to rom nie po zo sta je nic in ne go, jak po -
sta wiç na in no wa cje. Dla te go, ˝e ocze ku jà te go
klien ci, ale rów nie˝ dla te go, ˝e ten, kto do cie ra

na ry nek ja ko pierw szy, zy -
sku je ogrom nà prze wa g´
nad kon ku ren cjà”. 
„Na szym mot tem – mó wił da -
lej Du rel li – jest od po wie dzial -
na in no wa cyj noÊç. Ozna cza to
ana li zo wa nie i in ter pre to wa nie
sy tu acji na ryn ku w przy szło -
Êci, de fi nio wa nie na szej stra te -
gii i re ali zo wa nie jej rów nie˝
po przez sy ner gie z in ny mi
spół ka mi Gru py Fiat. Istot nà

po mo cà mo ̋ e oka zaç si´ mo˝ li woÊç do fi nan so wa nia
na po zio mie eu ro pej skim, kra jo wym i lo kal nym.
Wszyst ko z my Êlà o re ali za cji pod sta wo we go ce lu,
ja kim jest prze mia na in no wa cji z jed nej funk cji
przed si´ bior stwa w styl
˝y cia, pod któ rym pod -
pi su je si´ Ive co”.

te le ma tycz nych usług dia gno sty ki pre wen cyj nej,
któ re re du ku jà do mi ni mum czas prze sto ju po jaz du,
pro gra mu jàc prze glà dy w za le˝ no Êci od in ten syw no -
Êci je go eks plo ata cji. 
„Na trud nym ryn ku in no wa cyj noÊç jest klu czo -
wym atu tem” – stwier dził Ne vio Di Giu sto, dy rek -
tor peł no moc ny Cen trum Ba daƒ Fia ta, głów ne go
part nera tech no lo gicz ne go
Ive co i in nych spół ek Gru py,
po zostajà ce go w sta łym kon -
tak cie ze Êwia tem aka de mic -
kim i za anga ̋ o wa ne go we
wszyst kie naj wa˝ niej sze pro -
jek ty eu ro pej skie. 
Na Pro duct In no va tion Day
za pre zen to wa no a˝ 11 pro to -
ty pów. WÊród nich, w ka te go -
rii „Êro do wi sko i mo bil noÊç
w ru chu miej skim”, Da ily
Ibri do, Eu ro car go Ibri do (oba z na p´ dem hy bry do -
wym) i Da ily Elet tri co (z elek trycz nym), a w ka te go -
rii „bez pie czeƒ stwo” – Da ily Sa fe ty Van i Stra lis Sa -
fe ty Truck, wy po sa ̋ o ne w ra da ry, ka me ry vi deo,
czuj ni ki i ul tra dê wi´ ki gwa ran tu jà ce au to ma tycz ne
za cho wa nie bez piecz nej od le gło Êci od sa mo cho du

Ârodowisko
naturalne,

bezpieczeƒstwo 
i zarzàdzanie

flotami to główne
obszary badaƒ
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stwo rzo na zo sta ła
nie za le˝ na sieç de -
aler ska. Zna la zło
to swo je od bi cie
w udzia łach ryn ko -
wych, któ re błys ka -
wicz nie wzro sły do
po zio mu 6,8%”.
Rok 2008 przy -

niósł fir mie Ca se IH
ko lej ny suk ces. Za koƒ -

czo no prze bu do w´ sie ci de aler skiej po wo łu -
jàc osta tecz nie 17 nie za le˝ nych punk tów de aler -
skich, któ re po za sprze da ̋ à ma szyn rol ni czych zaj -
mu jà si´ tak ̋ e ob słu gà po sprze da˝ nà, ofe ru jà ory -

D
o 2006 ro ku
udział fir my Ca se
IH w ryn ku ma rek
za chod nich wy no sił
za le d wie 2,5%. W wy -
ni ku re struk tu ry za cji fir -
ma prze bo jem wdar ła si´
do czo łów ki pro du cen tów
sprz´ tu rol ni cze go, osià ga jàc

w 2008 ro ku im po nu jà cy udział w ryn ku na
po zio mie 11,09%. „Do sko na łe wy ni ki, któ re
uda ło si´ nam osià gnàç na prze strze ni ostat nich
dwóch lat sà mi´ dzy in ny mi za słu gà re struk tu ry za -
cji sie ci de aler skiej, któ ra by ła wdra ̋ a na stop nio wo,
po czàw szy od 2006 ro ku – wy ja Ênia Piotr Szew -
czuk, Bu si ness Ma na ger Ca se IH. – Przed roz po -
cz´ ciem zmian w na szej sie ci na ryn ku funk cjo no -
wał je den me ga de aler, któ ry rok 2006 za mknàł
sprze da ̋ à gwa ran tu jàcà nam udział w ryn ku na po -
zio mie 2,5%. Rok póê niej przy stà pi li Êmy do wpro -
wa dza nia zmian, któ re mia ły na ce lu po wo ła nie nie -
za le˝ nych punk tów de aler skich na te re nie ca łe go
kra ju. Pro ces prze bie gał bar dzo spraw nie; na po -
czàt ku 2007 ro ku ob szar dzia ła nia wspomnianego
mega dealera zre du ko wa ny zo stał do 25% 
po wierzch ni kra ju, na po zo sta łym zaÊ ob sza rze
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Moc czerpana
z tradycji

Ambitne plany firmy
Case IH na 2009 rok

podyktowane
doskonałymi

wynikami z ostatnich
dwóch lat.

TEKST

Aldona Górna
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TRA DY CJA CA SE IH
Fir ma ist nie je na ryn ku rol ni -
czym od 160 lat. Swo jà moc
opie ra na tra dy cji oraz do Êwiad -
cze niu pra cow ni ków, któ rzy
przez te wszyst kie la ta nie -
zmien nie dba jà o te raê niej szoÊç
i przy szłoÊç osób pra cu jà cych
w rol nic twie. Do sko na ła ga ma
cià gni ków, pras oraz kom baj -
nów z tech no lo già Axial -Flow,
któ re znaj du jà si´ w ofer cie 
Ca se IH, od zwier cie dla dzie -
dzic two firm Ca se, In ter na tio nal
Ha rve ster oraz Da vid Brown
– trzech zna nych pro du cen tów
sprz´ tu rol ni cze go – a tak ̋ e
moc, zdol no Êci pro duk cyj ne,
nie za wod noÊç i wy daj noÊç, któ -
re sà klu czo we dla zwi´k sze nia
do cho do wo Êci go spo darstw na
współ cze snym ryn ku. 

gi nal ne cz´ Êci za mien ne Ca se IH,
a tak ̋ e zin dy wi du ali zo wa ne pa kie ty
fi nan so we, przy go to wa ne przez fir -
m´ CNH Ca pi tal spe cjal nie dla
przed si´ bior ców rol nych. Do wo dem
traf no Êci tej ini cja ty wy sà licz -
by: 11,09% udział w ryn ku
ma rek za chod nich i 3. po zy cja
w kra ju w gro nie za chod nich
do staw ców trak to rów.
„Gwa ran tem te go suk ce su by ły

nie tyl ko zmia ny w or ga ni za cji,
ale tak ̋ e wy t´ ̋ o na pra ca ca łej za -

ło gi – do da je Piotr Szew czuk. – Ja -
ko Bu si ness Ma na ger Ca se IH zaj mu j´

si´ ko or dy na cjà dzia łaƒ oraz kie ro wa niem
ze spo łem, skła da jà cym si´ z re gio nal nych
kie row ni ków sprze da ̋ y, od po wie dzial nych
tak ̋ e za pro dukt oraz osób od po wie dzial -
nych za ser wis. Do dat ko wo po sia dam sil ne
wspar cie dzia łu mar ke tin gu i roz wo ju sie ci
de aler skiej”. 
Ostat nim, ale bez wàt pie nia naj wa˝ niej szym
klu czem do osià gni´ cia przed sta wio nych wy ni ków
jest si ła pro duk tów mar ki Ca se IH, zbu do wa na na
pod wa li nach wie lo let niej tra dy cji i do Êwiad cze niu
pra cow ni ków. Ofer ta fir my za wie ra naj wy˝ szej ja -
ko Êci trak to ry, ro to ro we kom baj ny zbo ̋ o we oraz
pra sy o wy so kiej wy daj no Êci, co gwa ran tu je ich
nie za wod noÊç. Nie bez po wo du wi´c pla ny przed -
si´ bior stwa na bie ̋ à cy rok sà bar dzo am bit ne
– Ca se IH za mie rza wy pra co waç mi ni mum 15%
udział w ryn ku i osià gnàç tym sa mym 2. miej sce
wÊród Êwia to wej kla sy do staw ców trak to rów na
ry nek pol ski.
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prasy o wysokiej
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T
o wła Ênie To fas
w tu rec kiej Bur sie
mo ̋ e cie szyç si´
mia nem pierw sze -
go za kła du Gru py
Fiat, któ ry uzy skał
pre sti ̋ o we „sre -
bro” Word Class
Ma nu fac  tu r ing.

W mar cu, w obec no Êci pro fe so ra
Ha ji me Yama shi ny, „gu ru” me -
to do lo gii po pra wy ja ko Êci i wy -
daj no Êci pra cy, od był si´ au dit,
w efek cie któ re go tu rec ki za kład
uzy skał a˝ 62 punk ty, kwa li fi ku -
jà ce go do „srebr ne go po zio mu”. 
To naj lep szy do wód na to, ˝e To -
fas, któ ry w 2007 ro ku zdo był ju˝
„bràz”, nie usta je w dà ̋ e niach do
do sko na ło Êci. W prze szło Êci, co

praw da, kil ku krot nie wy mie niał
si´ miej scem w kla sy fi ka cji z fa -
bry ka mi w Mel fi i Ty chach, ale
te raz obej mu je po zy cj´ nie kwe -
stio no wa ne go li de ra w Gru pie.
Mas si mo Ri si, dy rek tor prze my -
sło wy To fas, wy ja Ênia: „Bur sa
mo ̋ e po szczy ciç si´ naj lep szym
wy ni kiem w ca łej Gru pie Fiat, ale
nie jest by naj mniej ja kimÊ od -
osob nio nym przy pad kiem. Co -
raz wi´ cej za kła dów przy spie sza
bo wiem pro ces wdra ̋ a nia tej
me to do lo gii”. 
Co jest naj wi´k szym atu tem tu -
rec kie go za kła du?
„Lu dzie. Ich za an ga ̋ o wa nie si´ -
gn´ ło im po nu jà ce go po zio mu:
96 ty si´ cy pro po zy cji i po nad
osiem ty si´ cy pro jek tów po pra wy

Tofas osiàgnàł
ju˝ „silver level”
World Class
Manufacturing,
inspirujàc całà
Grup´ Fiat
do wzmo˝onego
poszukiwania
jeszcze lepszej
wydajnoÊci
i jakoÊci.

TEKST

Carlo Giari
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Wtak trudnych czasach, w jakich znalazł się przemysł
samochodowy, koniecznością staje się aktywne

wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, jak również
skuteczniejsza walka z wszelkiego rodzaju marnotrawstwem.
Czas nadać większego znaczenia programowi WCM. A jak
wygląda wdrażanie programu w Fiacie? „Pod koniec 2008
roku – wyjaśnia Luciano Massone, odpowiedzialny za WCM
Development Centre – aktywność na tym polu przejawiało
już 76 zakładów, reprezentujących różne sektory działalności
i zlokalizowanych we wszystkich rejonach geograficznych,
gdzie obecna jest nasza Grupa. Program zastosowania
WCM przewiduje objęcie nim kolejnych 42 fabryk
w roku 2009 oraz kompleksowe zaangażowanie wszystkich
zakładów przemysłowych do 2010 roku”. A wyniki?
„Naprawdę doskonałe, czego dowodem jest zdobycie

srebra przez zakład w Bursie, a także 13 zakładów
legitymujących się brązem, w tym siedem z Fiat Group

Automobiles, pięć z Fiat Powertrain Technologies
i jeden z Iveco”. Plan rozwoju zakłada, że

do końca 2009 roku brąz osiągną również
niektóre zakłady CNH i Magneti Marelli,
a niektóre fabryki innych spółek pokuszą się

o srebro. „Nawet w trudnych czasach można
umiejętnie wykorzystywać szanse dalszej
poprawy i tworzyć solidne podstawy
do tworzenia organizacji doskonałej, która
w przyszłości będzie mogła cieszyć się prężnym

rozwojem”.

w 2008 ro ku Êwiad czy o po -
wszech nym, tak cen nym pod
wzgl´ dem ja ko Êci, za an ga ̋ o wa -
niu si´ za ło gi. Jed nak tym, co li -
czy si´ naj bar dziej, jest pra gnie nie
bez po Êred nie go uczest ni cze nia
w osià ga niu ce lów, aby móc po -
wie dzieç o so bie, ˝e jest si´ jed -
nym z tych, któ rzy przy czy ni li si´
do suk ce su”. 
Kie dy od wie dza li Êmy To fas rok
te mu, stwier dzi li Êmy, ˝e jest to
za kład lu dzi mło dych i do sko na le
zmo ty wo wa nych. Co si´ od tam -
tej po ry zmie ni -
ło? Jak pra cow -
ni cy przyj mu jà
suk ces po jaz dów
z ro dzi ny no we go
Fio  ri no i Qu bo? 
„Fakt ten przy czy nił si´ do jesz -
cze wi´k szej mo ty wa cji pra cow -
ni ków, a me to lo gia WCM sta ła
si´ na rz´ dziem „co dzien ne go
u˝yt ku” do roz wià zy wa nia pro -
ble mów. Po pra wi li Êmy swà zdol -
noÊç do strze ga nia strat, a w efek -
cie zy ska li Êmy na kon ku ren cyj -
no Êci. Dzi siaj po sta wà wo bec po -
ja wia jà cych si´ pro ble mów nie
jest ak cep ta cja, ale de ter mi na cja
w sta wia niu czo ła no we mu wy -
zwa niu. No we mo de le z ro dzi ny
„Mcv” (Fiat Fio ri no, Qu bo, Ci -
tro ën Ne mo i Peu ge ot Bip per)
umo˝ li wi ły nam kom plek so we
za sto so wa nie WCM. Do Êwiad -
cze nia uzy ska ne przy tych sa mo -
cho dach po twier dzi ły sku tecz -
noÊç tej me to do lo gii”. 
Czy mo˝ na osza co waç w wy mia -
rze eko no micz nym uspraw nie -
nia, ja kich do ko na no w dro dze
do sre bra? 
„Sza co wa nie wy ni ków eko no -
micz nych le ̋ y u pod staw WCM
i słu ̋ y do oce ny re zul ta tów ka˝ -
de go pro jek tu. Wy ni ki To fas
po zwo li ły na oszcz´d no -
Êci rz´ du po nad 14 mi -
lio nów Eu ro, ale to
nie je dy ny po zy -
tyw ny efekt na -
szych dzia -
łaƒ. Licz ba
wy pad ków

WCM w Fiacie
LUCIANO MASSONE

Wraz ze srebrem w World Class Manufacturing turecki
zakład Tofas osiągnął jeszcze jeden ważny rezultat:
przekroczył próg trzech milionów wyprodukowanych
samochodów. Na zdjęciu: uroczystości towarzyszące
zejściu z linii samochodu z numerem 3.000.000.000.
Napis „WCM: Hedef Altďn” oznacza „WCM: celem złoto”. 

TRZY MILIONOWY MODELprzy pra cy zma la ła tylko od 2005
ro ku a˝ o 97%”. 
Ko lej nym kro kiem jest zło to. Kie -
dy za mier za cie je zdo byç? 
„Cel, ja ki so bie po sta wi li Êmy,
trze ba przy znaç nie zwy kle am bit -
ny, jest si´ gni´ cie po zło to do
koƒ ca 2010 ro ku. Ju˝ na dru gi
dzieƒ po zdo by ciu sre bra nasz
ze spół pra co wał nad wy ty cze -
niem dro gi, któ ra za pro wa dzi nas
na „gold le vel”. 
WCM jest pro jek tem an ga ̋ u -
jàcym ca łà Gru p´ Fiat. Czy ist -

nie je sy ner gicz na
współ pra ca po -
mi´ dzy po szcze -
gól ny mi sek to ra -
mi i za kła da mi?
„ K n o w  - h o w

WCM -u roz po wszech nia ne jest
we wszyst kich za kła dach i wszyst -
kich sek to rach. Lu cia no Mas so -
ne, od po wie dzial ny za WCM De -
ve lop ment Cen tre, gwa ran tu je,
wraz ze swo jà gru pà ro bo czà, cià -
głà wy mia n´ do Êwiad czeƒ i in for -
ma cji po mi´ dzy ró˝ ny mi sek to ra -
mi prze my sło wy mi, któ re wcze -
Êniej prak tycz nie w ogó le si´ nie
zna ły, a dziÊ pra cu jà „ra mi´ w ra -
mi´”. Te cià głe prze ka zy wa nie
wie dzy trze ba b´ dzie wy ko rzy -
staç w przy szło Êci z jesz cze wi´k -
szà uwa gà. Mo˝ li woÊç pod pa try -
wa nia skraj nie ró˝ nych re aliów
oraz kon fron to wa nie ich z do -
sko na ło Êcià, jest spra wà fun da -
men tal nà. Po dob nie jak nie ogra -
ni cze nie si´ do my Êle nia o tym,
co zo sta ło zro bio ne, ale w ja ki
spo sób zdo ła no uzy skaç ta -
ki wła Ênie wy nik”. 

Klucz
do suk ce su
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W styczniu 1939 roku
dwóch Holendrów
w szeÊç dni przebyło
małym Fiatem 500
Topolino zaÊnie˝onà
tras´ Tallin-Warszawa-
-Monte Carlo. 
70 lat póêniej przez
nasz kraj przejechała 
wyprawa 
klasycznych 
Fiatów z Holandii. 

Holenderskie
„myszki”

w Polsce
Holenderskie
„myszki”

w Polsce
TEKST

Maciej Replewicz,
Rafał Grzanecki

FOTO

Maciej Replewicz,
Rafał Grzanecki,

archiwum www.tcn.nl



33

Wi´cej
o myszce

Dwuosobowy Fiat był produkowany
w latach 1936-54 z wojenną

przerwą. Ze względu na małe rozmiary
i popularny wówczas szary kolor zyskał
sympatyczny przydomek Topolino
(myszka). Wbrew oficjalnej nazwie
czterocylindrowy silnik chłodzony
cieczą, dzieło inżyniera Dante
Giacosa, miał pojemność 569 ccm.
13-konny silnik rozpędzał niewielkie,
ważące poniżej 400 kilogramów auto,
do 85 km/h. Wówczas pojazdy
z silnikami powyżej 50 koni uznawano
za wyjątkowo silne. Samochody
dysponujące mocą stu koni
zasługiwały w pełni na przymiotnik
„wyczynowy”. Przed wojną licencję
na „pięćsetkę” zakupiła francuska
Simca oraz niemieckie zakłady NSU.
Montowano je także w fabryce
Austro-Fiat. Poza standardowym
nadwoziem, w drezdeńskiej firmie
Glaeser budowano dwie odmiany
nadwozi kabriolet, Weinsberg
wyprodukował niewielką ilość
stylowych nadwozi Spider. Już w 1936
roku pierwsze egzemplarze trafiły do
salonów Polskiego Fiata, zdobywając
dużą popularność. Krótką serię
wyprodukowano w Polskich Zakładach
Inżynierii w Warszawie. Po wojnie
kontynuowano produkcję we Francji
i Włoszech. U schyłku lat 40.
dwukrotnie jeszcze zmodernizowano
nadwozie. Do klientów trafiły
praktyczne odmiany: Giardiniera
i ozdobione drewnianym elementami
w stylu amerykańskich woody wagony
– Belvedere. Były to pierwsze kombi
produkcji turyńskiego koncernu.
Produkcję modelu 500C zakończono
w 1954 roku. Sprzedaż trwała jeszcze
przez rok. Topolino miał dwóch
godnych następców: Fiata 600
(1955) i 500 Nuova (1957), które
zmotoryzowały Włochy, a przy okazji
wiele innych krajów. 

WART0 WIEDZIEå



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
RAJDY

CZAS WOLNY

wa nia, któ re wów czas by ło rzad ko Êcià na wet
w eks klu zyw nych li mu zy nach, ko rzy sta li z ter mo -
su z go rà cà ka wà i cie płej odzie ̋ y. Mróz si´ gał
-15 stop ni. O zi mo wym pły nie do spry ski wa czy
nikt wów czas nie sły szał. Pi lot mu siał wła sno r´cz -
nie prze cie raç za ma rza jà cà szy b´.
W po go to wiu by ła tak ̋ e sa per ka, po moc na w ra -
zie za ko pa nia. W no cy pa dał Ênieg, któ ry przy sy -
pał wà skà i sła bo ozna czo nà szo s´. 
Chwi la mi nie by ło wi daç dro gi.
Âwia tło re flek to rów z tru dem
roz pra sza ło mrok. Ten od ci nek
dro gi był rów nie trud ny jak tra sa
raj do wa w Al pach. 
18 stycz nia ra no Ho len drzy
osià gn´ li Ry g´. Sie dem go dzin
póê niej by li ju˝ w Kow nie, by
wie czo rem prze kro czyç gra ni c´
III Rze szy w oko li cach Kró lew -
ca. Do za Ênie ̋ o nej War sza wy wje cha li 19 stycz nia
1939 ro ku. Skru pu lat ny s´ dzia raj do wy za no to wał,
˝e na stà pi ło to o go dzi nie 6.17 ra no. Dal sza tra sa
wio dła przez nie miec kie au to stra dy ko ło Ber li na,
Un na, ho len der skie Ven lo, Onhaye w Bel gii i Fran -
cj´ – Di jon, Gre no ble, Gap, Le vens. Fiat wspi nał si´
po ob lo dzo nych, al pej skich dro gach. Gdy w re gu la -
mi no wym cza sie, po sze Êciu dniach jaz dy, prze kro -
czy li li ni´ me ty, Monte Carlo przy wi ta ło ich słoƒ -
cem, tem pe ra tu rà po wy ̋ ej 10 stop ni i szu mem Mo -

rza Âród ziem ne go. Naj wy˝ sze po dium na le ̋ a -
ło ex -equo do fran cu skich za łóg na du ̋ ych

H
i sto ria wy pra wy za cz´ ła si´ 70 lat
te mu. W od by wa jà cym si´
w stycz niu Ral lye Au to mo bi le
Mon te Car lo przez la ta sto so wa -
no for mu ł´ zlo tu gwiaê dzi ste go,
tzn. uczest ni cy tej pre sti ̋ o wej im -
pre zy do je˝ d˝a li na tra s´ raj du
z wy bra ne go przez sie bie punk tu
Eu ro py. Ho len der ska za ło ga zie -

lo ne go Fia ta 500A To po li no, z nu me rem star to -
wym 107, wy bra ła Tal linn. 17 stycz nia 1939 ro ku
o 19.41 kie row ca Cor ne lius Kru it i pi lo tu jà cy go
dzien ni karz An tho ny van Kam pen wy star to wa li
z za Ênie ̋ o nej sto li cy Es to nii. Na ko ła za ło ̋ y li łaƒ -
cu chy, któ re po pra wia ły trak cj´. Za miast ogrze -
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Holendrzy, 
A. von Kampen 

i C. Kruit
uczestniczący 

w Rajdzie Monte
Carlo 1939.

Obok: 
Topolino 500 C

Belvedere
z lat 50.



Topolino 500 
– od 1936 do
1948 r. powstało
122.000 egz.
tego modelu.
Wyposażony był
w silnik o poj.
569 cm3

Hans Sijmons, łà czy pa sj´ z ˝y ciem za wo do wym:
pro wa dzi za kład wy twa rza jà cy cz´ Êci do To po li no.
Wszy scy sà przy ja ciół mi, bo łà czy ich nie tyl ko
mar ka sa mo cho dów. W Ho lan dii pro wa dzà wy -
god ne ˝y cie. Na szeÊç ty go dni po sta no wi li za mie -
niç kli ma ty zo wa ne wn´ trza swo ich współ cze snych
aut na fo te li ki „pi´ç set ek”. Naj star sza z nich –
czar na Sim ca Fiat 5 li czy 73 la ta. Naj młod sze au to
wy pra wy to Giar di nie ra rocz nik 1954. Przed wy -
jaz dem do tar li do sy na jed ne go z uczest ni ków raj -
du Mon te Car lo 39', któ ry udo st´p nił im hi sto rycz -
ne no tat ki sprzed sied miu de kad. Po za ho len der -
skim klu bem po moc uczest ni kom wy pra wy oka za li
m. in. To po li no Au toc lub Ita lia oraz Fiat Gro up
Au to mo bi les Ne ther lands BV. 

Eska pa da szla kiem daw nych mi strzów za -
cz´ ła si´ 23 kwiet nia 2009 r. w Den Hel -
der, miej scu skàd w 1939 ro ku wy ru szy li
Kru it i van Kam pen. Pierw szym ce lem był
nie miec ki port w Ros to cku, stàd pro mem

sa mo cho dach Hotch kiss i De la haye.
Nie mniej, rów nie˝ słyn ny stał si´ wy -
czyn Ho len drów, któ rzy wzbu dzi li po -
dziw w ca łej Eu ro pie. Przed star tem nie -
wie le osób da wa ło im bo wiem szan se
na do jazd do Mon te Car lo. Nie po raz pierw -
szy oka za ło si´ jed nak, ˝e si ła wo li i duch wal ki sà
wa˝ niej sze od du ̋ ej mo cy i do sko na łych osià gów.
Prze jazd Fia ta zga sił zło Êli we uÊmie chy na twa -
rzach scep ty ków. Znacz nie wi´k sze au ta od pa dły
z po wo du awa rii tech nicz nych. War to do daç, ˝e ˝y -
wot noÊç sil ni ków w ma łych po jaz dach, nie za le˝ nie
od mar ki, przed wo jen ni eks per ci oce nia li na
40.000-50.000 ki lo me trów do ka pi tal ne go re mon -
tu. Naj mniej szy ów cze sny Fiat zdał trud ny eg za -
min, osià ga jàc me t´ bez naj mniej szej uster ki.

Anthony van Kampen utrwa lił raj do we emo cje na
kar tach po wie Êci -re por ta ̋ u „Het gro ote Ral ly
avon tu ur” (fot. obok), któ ra sta ła si´ be st sel le rem
w Ho lan dii i kil ku in nych kra jach. 
Wła Êci cie le „my szek” z ca łe go Êwia ta do dziÊ spo -
ty ka jà si´ re gu lar nie na ró˝ ne go ro dza ju zlo tach.
Na je den z nich, na po kła dzie sa mo lo tu przy le ciał
na wet eg zem plarz na le ̋ à cy do fa na z... Au stra lii.
W Pol sce iloÊç je˝ d˝à cych „pi´ç set ek” jest
sza co wa na na kil ka na Êcie sztuk.
W nie wiel kiej Ho lan dii  To po li no
Club Ne der land li czy po nad
250 człon ków. Kil ku z nich
po sta no wi ło uczciç 70.
rocz ni c´ prze jaz du Kru ita
i van Kam pe na. Przy go to -
wa nia trwa ły dwa la ta. Kim
sà ho len der scy wiel bi cie le
naj mniej sze go z Fia tów?
Na co dzieƒ pra cu jà, pro wa dzà fir -
my. Kil ku z nich jest ju˝ na eme ry tu rze, in ni sko -
rzy sta li z urlo pu. Je den z uczest ni ków wy pra wy,
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so bie na za tło czo nych dro gach. Âred nia
pr´d koÊç ko lum ny Fia tów wy no si na tra -
sie 55 ki lo me trów na go dzi n´. Ge rard
van On ze no ort Êmie je si´, mó wiàc o zu -
˝y ciu pa li wa: „Jest sym bo licz ne. Âred -
nio 4,5 li tra na 100 ki lo me trów”. Ge -

rard i je go przy ja cie le zwie dza jà tak ̋ e
mia sta, któ re le ̋ à na tra sie wy pra wy.

Po Tal lin nie, Ry dze i Wil nie – czas na War sza w´
i Po znaƒ. W Pol sce spo tka li si´ z ˝ycz li wym przy -
j´ ciem. Lu dzie po zdra wia jà ich na dro dze, sta -
cjach ben zy no wych i na par kin gu przed ho te lem.
Do Ho len drów spon ta nicz nie do łà czył Je rzy
Adasz kie wicz z To ma szo wa Ma zo wiec kie go, wła -
Ê ci ciel czer wo ne go Fia ta 500 ca brio let rocz -
nik 1937. W cià gu kil ku go dzin po by tu w Wi la -
no wie i zwie dza nia Sta re go Mia sta ich ma łe sa -
mo cho dy po dzi wia ło ty sià ce osób. Im pre z´
wspie ra li ak tyw nie Bo gu sław Cie Êlar, kie row nik
Biu ra Pra so we go i Ra fał Grza nec ki, szef Biu ra
PR oraz in ni pra cow ni cy Fiat Au to Po land. „Do -
brym du chem” wy pra wy był miesz ka jà cy w Pol sce
Frans La kwijk. Im pre z´ ob ser wo wał Fa bio Al be -

ra ni, wi ce pre zy dent To po li no Au to
Club Ita lia z Bo lo nii. Z War -

sza wy przez Po znaƒ, Ber -
lin, Bruk se l´, Pa ry˝, Di -

jon i Lyon tra sa wie -
dzie do Mon te Car lo.
Po wrót za pla no wa -
no na 28 ma ja.
Wte dy stan licz ni -
ków po wi´k szy si´
o po nad 7.300 ki -
lo me trów.

Fa st fer ry III au ta i za ło gi
do tar ły do Hel si nek. Stam tàd

by ło ju˝ nie da le ko do miej sca wła Êci we -
go star tu – Tal li na. Ze sto li cy Es to nii ru szy ło sie -
dem za łóg – pa ry mał ̋ eƒ skie lub przy ja cie le. Wy -
pra wie to wa rzy szy sa mo chód za bez pie cze nia
tech nicz ne go, w któ rym po dró ̋ u je tak ̋ e cz´Êç
ba ga ̋ y. Fia ty zo sta ły pro fe sjo nal nie przy -
go to wa ne. Jed na z firm opo niar skich
do star czy ła uczest ni kom no we
ogu mie nie d´t ko we w roz mia rze
450×16" z tra dy cyj nà rzeê bà
bie˝ ni ka. Za ło gi nie ja dà ze
sto pe rem w r´ ku. Dzien ny li -
mit to 200 ki lo me trów. Ich
po przed ni cy spie szy li si´, by
po ko naç t´ tra s´ w cià gu sze -
Êciu dni. DziÊ trzy na sto kon -
ne sil nicz ki dziel nie ra dzà
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Zielony 500 C
Gardiniera
produkowany 
w  latach 
1949- 1955.
Powyżej 
i poniżej: 
Fiat 500
Topolino 
Jerzego
Adaszkiewicza 
z 1937 r.
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Nie ma maszyny
doskonałej,

pozostawiona
sama sobie 

ulega szybkiej
degradacji, a jej

˝ywotnoÊç spada.
Odpowiednie

utrzymanie
maszyn,

gwarantujàce 
nie tylko ciàgłà

prac´, ale równie˝
wydłu˝enie ich

˝ywotnoÊci to cel
Filaru PM.

TEKST

Aldona Górna 
FOTO

Ireneusz 
Ka˝mierczak

U
trzy ma nie Spe -
c j a  l i  s t y c z  n e
(PM – skrót
od Pro fes sio nal
Ma in te nan ce) to
fi lar WCM, któ -
re go prio ry te to -
wym za da niem
jest po dej mo wa -

nie dzia łaƒ ma jà cych na ce lu od -
po wied nie utrzy manie ma szyn,
gwa ran tu jà ce nie tyl ko ich nie -
prze rwa nà pra c´, ale rów nie˝
wy dłu ̋ e nie ˝y wot no Êci. Wy ma ga
to cià głe go opra co wy wa nia, udo -
sko na la nia i od po wied nie go
wdra ̋ a nia stan dar dów utrzy ma -
nia przy jed no cze snym, sta łym
pod no sze niu kwa li fi ka cji pra -
cow ni ków, a tak ̋ e sto so wa niu
ró˝ nych ty pów utrzy ma nia, któ re
gwa ran tu jà nie za wod noÊç ma -
szyn. Funk cjo no wa nie PM przy -
bli ̋ y nam Woj ciech Gwóêdê, li -

der te go fi la ru. 

Ja kie za da nia spo czy wa jà na fi la rze PM?
Fi lar tech nicz ny Pro fes sio nal Ma in te nan ce obej mu je
ca ły sze reg dzia łaƒ ma jà cych na ce lu stwo rze nie
sys te mu utrzy ma nia zdol ne go do zre du ko wa nia
do ze ra uste rek ma szyn i urzà dzeƒ oraz uzy ska nie
oszcz´d no Êci w po sta ci wy dłu ̋ e nia ˝y wot no Êci ma -
szyn. PM Êci Êle współ pra cu je z fi la rem Au to no micz -
ne go Utrzy ma nia AM, a ich wspól ne dzia ła nia przy -
wra ca jà wa run ki pod sta wo we i za pew nia jà ich
utrzy ma nie w cza sie opty ma li zu jàc sku tecz noÊç
i wy daj noÊç. Dzia ła nia te mo˝ na po dzie liç na dwa
ro dza je. Pierw sze z nich to utrzy ma nie pre wen cyj -
ne, obej mu jà ce utrzy ma nie au to no micz ne AM,
utrzy ma nie okre so we TBM a tak ̋ e utrzy ma nie ba -
zu jà ce na kon dy cji urzà dze nia CBM. Dru gim ty pem
utrzy ma nia jest utrzy ma nie ko rek cyj ne CM, któ re
za pew nia wi´k szà nie za wod noÊç urzà dze nia, lep szà
ja koÊç i ela stycz noÊç oraz wy dłu ̋ e nie ˝y wot no Êci
ma szy ny. Sto so wa nie od po wied nie go mi xu ró˝ nych
prak tyk utrzy ma nia, a co za tym idzie mak sy ma li za -
cja nie za wod no Êci urzà dzeƒ oraz mi ni ma li za cja
kosz tów eko no micz nych sà głów ny mi ce la mi Utrzy -
ma nia Spe cja li stycz ne go. Na le ̋ y tu taj rów nie˝ za -

GRUPA
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Od niezawodnoÊci
do doskonałoÊci



uwa ̋ yç, ˝e po pra wa nie za wod no Êci urzà dzeƒ mi ni -
ma li zu je stra ty spo wo do wa ne pro ble ma mi ja ko Êcio -
wy mi i zwià za ny mi z bez pie czeƒ stwem, na co zwra -
ca my szcze gól nà uwa g´.

Ja kie dzia ła nia po dej mu je fi lar Utrzy ma nia Spe -
cja li stycz ne go?
Dzia łal noÊç fi la ru PM, po dob nie jak w przy pad ku
wszyst kich fi la rów WCM, opie ra si´ na lo gi ce 7 Kro -
ków, w któ rych ja sno okre Êlo no ce le do re ali za cji.
Krok 0 to zbiór dzia łaƒ przy go to waw czych, któ re
ma jà na ce lu wpro wa dze nie sze re gu czyn no Êci
wst´p nych, acz kol wiek nie zb´d nych do póê niej sze go
funk cjo no wa nia sys te mu Utrzy ma nia Spe cja li stycz -
ne go. Mó wi my tu taj o pra wi dło wym zi den ty fi ko wa -
niu strat i skla sy fi ko wa niu Ma szyn w opar ciu o da ne
z Cost De ploy ment (CD), okre Êle niu ob sza ru mo de -
lo we go, na któ rym za im ple men tu je my lo gi k´ 7 Kro -

ków, a tak ̋ e okre Êle niu ob sza rów (Ma szyn AA, A, B
i C), na któ re b´ dzie my roz po wszech niaç spraw dzo -
ne roz wià za nia z ob  sza ru mo de lo we go. Krok 0 to
rów nie˝ od po wied nia or ga ni za cja Utrzy ma nia Ru -
chu, przy go to wa nie ma ga zy nu cz´ Êci za mien nych,
oraz za rzà dza nia ole ja mi i sma ra mi. W Kro ku 1
przy wra ca ny jest stan po czàt ko wy ma szy ny po przez
usu ni´ cie na gro ma dzo nych a ukry tych uste rek. Jed -
no cze Ênie roz po czy na my zbie ra nie da nych o na -
szych ma szy nach i ich kom po nen tach. Po wsta jà
Ksià˝ ki Ma szyn (Ma chi ne Led ger), w któ rych za pi -
sa ne sà wszyst kie in for ma cje o ma szy nie, jej kom po -
nen tach a tak ̋ e re je stro wa ne sà wszel kie nie pra wi -
dło wo Êci, ja kie wy stà pi ły na ma szy nie, dzi´ ki cze mu
mo ̋ e my Êle dziç jak da ny kom po nent si´ za cho wu je
oraz okre Êlaç kom po nen ty kry tycz ne. Nie mo˝ na tu -
taj za po mnieç o Êci słej współ pra cy z in ny mi fi la ra mi
a w szcze gól no Êci z fi la rem Au to no micz ne go Utrzy -

Karty EWO – służą do rejestrowania wszelkich detali
odnoszących się do awarii, jak również do określania jej
przyczyny źródłowej oraz definiowania środków zaradczych.
MTBF (z ang. Mean Time Between Failures) – jest to
Średni Czas Pomiędzy Awariami, czyli wskaźnik mówiący
o częstotliwości występowania awarii na określonym
komponencie. 
MTTR (z ang. Mean Time To Repair) – jest to Średni Czas
Naprawy, czyli wskaźnik informujący o średnim czasie,
w jakim usuwane były awarie danego komponentu.
SMP (z ang. Standard Maintenance Procedure) – zawiera
opis czynności, jakie należy wykonać na danej maszynie,
gwarantujących przy odpowiedniej częstotliwości
wykonywania tych czynności niezawodną pracę maszyny.

ma nia (AM). Po le ga ona na usu wa niu przez Utrzy -
ma nie Ru chu wszel kie go ro dza ju nie pra wi dło wo Êci,
sy gna li zo wa nych po przez wy sta wio ne kar ty AM Tag,
za pew nie niu wspar cia szko le nio we go ope ra to rom
ma szyn a tak ̋ e wspie ra niu AM w pro ce sie eli mi na cji
miejsc trud no do st´p nych i êró deł za nie czysz czeƒ.
Krok I to rów nie˝ wdro ̋ e nie 5S na Warsz ta cie
Utrzy ma nia Ru chu oraz wpro wa dze nie sys te mu re -
je stra cji in for ma cji o awa riach w po sta ci kart EWO.
Ce lem Kro ku 2 jest ana li za awa rii oraz wpro wa dze -
nie dzia łaƒ ma jà cych na ce lu wy dłu ̋ e nie cza su ˝y cia
kry tycz nych kom po nen tów. Po przez ana li z´ awa rii
okre Êla my przy czy n´ êró dło wà zda rze nia, któ re mia -
ło miej sce a na st´p nie zgod nie z me to do lo già im ple -
men tu je my ade kwat ne dzia ła nia ma jà ce na ce lu za -
po bie ̋ e nie po wtó rze niu si´ da nej awa rii. W kro ku
tym roz po czy na my rów nie˝ re je stra cj´ dwóch głów -
nych wskaê ni ków mó wià cych o cz´ sto tli wo Êci wy -
st´ po wa nia awa rii na da nym kom po nen cie – MTBF
(ang. Me an Time Be twe en Fa ilu res – Âred ni Czas
Po mi´ dzy Awa ria mi), a tak ̋ e o cza sie usu wa nia
awa rii da ne go kom po nen tu – MTTR (ang. Me an Ti -
me To Re pa ir – Âred ni Czas Na pra wy). Gdy ju˝ wie -
dza o na szych ma szy nach jest na od po wied nio wy so -
kim po zio mie mo ̋ e my przejÊç do Kro ku 3. Je go ce -
lem jest przej Êcie z utrzy ma nia opar te go na awa riach
(BDM) do utrzy ma nia opar te go na cza sie (TBM).
W tym ce lu de fi niu je my Stan dar dy PM, w któ rych
okre Êla my za kres czyn no Êci ja kie na le ̋ y wy ko naç
na ma szy nie, aby za po biec wy stà pie niu awa rii. Wa˝ -
nym eta pem jest tu taj od po wied nie za pla no wa nie
wy ko ny wa nia Stan dar dów PM. W tym ce lu wy ko -
rzy stu je si´ Ka len darz PM, na któ rym za zna cza ne sà
ter mi ny przy szłych dzia łaƒ a tak ̋ e wi zu ali zo wa ne sà
ewen tu al ne awa rie, dzi´ ki cze mu mo ̋ e my okre Êliç
czy cz´ sto tli woÊç wy ko ny wa nia stan dar dów oraz czy
sku tecz noÊç na szych dzia łaƒ jest od po wied nia. 
Mó wiàc ogól nie ce lem Kro ków 1-3 jest za po bie ga nie
przed wcze snej de gra da cji ma szyn oraz wy eli mi no -
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wa nie do ze ra awa rii.
Krok 4 to dzia ła nia zmie rza jà ce do wy dłu ̋ e nie cza -
su ˝y cia kom po nen tu, a co za tym idzie wy dłu ̋ e nia
MTBF. Efekt ten uzy sku je my po przez re ali za cj´
czyn no Êci utrzy ma nia ko rek cyj ne go. W tym ce lu
wy ko rzy sty wa ne sà na rz´ dzia FI. Wszel kie wpro wa -
dza ne roz wià za nia na praw cze sà mo ni to ro wa ne,
prze pro wa dza na jest ana li za zy sków/kosz tów B/C
a na st´p nie do pro wa dza my do utrzy ma nia roz wià -
za nia. Dzia ła nia, któ re obej mu jà Krok 5 to sze reg
czyn no Êci zmie rza jà cych do po pra wy utrzy ma nia
na Ma szy nach. Na pod sta wie stan dar dów zde fi nio -
wa nych w Kro ku 3 dà ̋ y si´ do po pra wy
cià gło Êci pra cy, za rzà dza nia, kon tro li i bez -
pie czeƒ stwa ma szy ny. W kro ku tym na st´ -
pu je we ry fi ka cja cz´ sto tli wo Êci wy ko ny wa -
nia stan dar dów dzi´ ki mo dy fi ka cjom kom -
po nen tów, re duk cja cza sów stan dar dów,
zmia na spo so bu utrzy ma nia a tak ̋ e prze -
nie sie nie sze re gu czyn no Êci z fi la ru PM do
fi la ru AM. Krok 6 na to miast to two rze nie sys te mu
utrzy ma nia pro gno zo wa ne go CBM (ang. Con di tion
Ba sed Ma in te nan ce) oraz utrzy ma nia ja ko Êci QM.
Utrzy ma nie pro gno zo wa ne opar te na kon dy cji urzà -
dze nia wià ̋ e si´ z fak tem, ˝e wi´k szoÊç uste rek nie
na st´ pu je na gle, lecz roz wi ja si´ w pew nym okre sie
cza su. Ce lem te go kro ku jest zdol noÊç pro gno zo wa -
nia cy klu ˝y wot no Êci kom po nen tów po przez re je -
stra cj´ da nych, któ re da jà wska za nia od no Ênie sta nu
ma szy ny, a po dej mo wa ne dzia ła nia ma jà na ce lu re -
ak cj´ za nim na stà pi awa ria. Da ne ta kie nie mu szà
byç zbie ra ne tyl ko i wy łàcz nie przy po mo cy skom pli -
ko wa nej apa ra tu ry, ale przede wszyst kim na pod sta -
wie in for ma cji od ope ra to rów pra cu jà cych na da nej
ma szy nie, któ rzy mo gà usły szeç nie ty po we ha ła -
sy/dêwi´ ki np. pod czas pra cy klesz czy zgrze wal ni -

czych, któ re pod czas nor mal nej
pra cy ma szy ny nie ma jà
miej sca. Dla te go nie zb´d -
na jest do bra współ pra ca
z fi la rem AM. Krok 7 w lo -
gi ce PM to for ma li za cja
sys te mu utrzy ma nia i za rzà -

dza nia kosz ta mi utrzy ma nia.
D z i a  ł a  n i a  

te obej mu jà utwo rze nie
sys te mu za rzà dza nia

bu d˝e -

tem UR, oce n´ oszcz´d no Êci, oce n´ wpro wa dzo ne -
go sys te mu utrzy ma nia, oce n´ po pra wy nie za wod -
no Êci oraz oce n´ po pra wy utrzy ma nia. Krok 7 to de
facto opty ma li za cja Kro ków 1-6.

Jak prze bie ga wdro ̋ e nie PM w za kła dzie?
Fi lar Pro fes sio nal Ma in te nan ce w na szym za kła dzie
dzia ła we wszyst kich trzech jed nost kach pro duk cyj -
nych. Jed nak ̋ e ze wzgl´ du na wy so ko roz wi ni´ tà au -
to ma ty za cj´ pro ce su pro duk cyj ne go naj wy˝ szy po -
ziom wdro ̋ e nia osià gn´ li Êmy na Spa wal ni, któ ra jest
głów nym ob sza rem dzia łaƒ fi la ru PM. Obec nie w za -

kła dzie ma my 6 ob sza rów mo de lo wych, na
któ rych wdra ̋ a my me to do lo gi´ 7 Kro ków
a na st´p nie roz po wszech nia my spraw dzo ne
roz wià za nia na ma szy ny kla sy AA oraz A i B,
a tak ̋ e na te ob sza ry, któ re oka za ły si´ kry -
tycz ne w trak cie ana li zy wy ko na nej przez fi lar
Cost De ploy ment. Obec nie wdra ̋ a my Krok 6
na ma szy nach mo de lo wych, Kro ki 4-5 na

Ma szy nach Kla sy AA oraz 1-4 na Ma szy nach Kla sy
A. 
W zwiàz ku z uru cho mie niem no wych Jed no stek
Pro duk cyj nych i za trud nie niem du ̋ ej licz by no wych
pra cow ni ków prze pro wa dzi li Êmy sze reg szko leƒ
spe cja li stycz nych, aby pod nieÊç kom pe ten cje pra -
cow ni ków Utrzy ma nia Ru chu. 
Cià głe au dy ty we wn´trz ne po twier dza jà roz wój Fi la -
ru PM w na szym za kła dzie. Dzia łal noÊç wszyst kich
fi la rów jest rów nie˝ sys te ma tycz nie we ry fi ko wa na
i oce  nia na pod czas au dy tów ze wn´trz nych pro wa -
dzo nych przez FAPS przy udzia le prof. Yama shi na.
Pod czas ostat nie go au dy tu prze pro wa dzo ne go
w paê dzier ni ku 2008 Fi lar PM uzy skał 2 po ziom roz -
wo ju umac nia jàc si´ o je den po ziom, co po twier dzi ło
do bry kie ru nek na szych dzia łaƒ i skło ni ło nas do jesz -
cze ci´˝ szej pra cy przy wdra ̋ a niu me to do lo gii PM.

Co jest nie zb´d ne, aby osià gnàç suk ces przy wdra -
˝a niu WCM?
Nie ma mo˝ li wo Êci osià gni´ cia suk ce su bez do gł´b -
nej zna jo mo Êci me to do lo gii oraz po dej Êcia
me to do lo gicz ne go. Me to do lo gia
WCM nie da je nam jed nak go to wej
re cep ty na suk ces, dla te go tak bar -
dzo wa˝ ny jest cià gły roz wój
pro fe sjo na li zmu pra cow ni ków.
To wła Ênie dzi´ ki ich za an ga -
˝o wa niu i ci´˝ kiej pra cy na
rzecz po  pra wy mo ̋ e my
osià gnàç cel, ja kim jest
World Class Ma nu fac tu -
ring.
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byç mo ̋ e zo sta nie wy ko rzy sty wa na przez pro jek -
tan tów z Cen trum Ba daw cze go Fia ta w Tu ry nie. 
Mgr Ja kub Dzi da, ab sol went ATH: „Te mat mo jej
pra cy ma gi ster skiej Stu dium mo˝ li wo Êci zbu do wa -
nia urzà dze nia ty pu STOP -START, do miej skie go
sa mo cho du oso bo we go, dzia ła jà ce go z wy ko rzy sta -
niem ele men tów spr´ ̋ y stych, opra co wa łem wraz
z mo im ta tà, któ ry jest na ukow cem. Mo ja roz pra -
wa opar ta jest na no wym po dej Êciu do ogól nie zna -
nej kon cep cji. Mam na dzie j´, ˝e roz wià za nia, któ re
za pro po no wa łem sà mo˝ li we do za sto so wa nia
w prak ty ce. Na co dzieƒ pra cu j´ w la bo ra to rium
ba daƒ sil ni ków spa li no wych OÊrod ka Ba daw czo -
-Roz wo jo we go Bos mal”. 
Mgr Ar nold Ga łàz ka, ab sol went Po li tech ni ki
Âlà skiej: „Je stem au to rem pra cy ma gi ster skiej Pro -
jekt sys te mu Stop&Go do eko lo gicz ne go sa mo cho -
du oso bo we go. Opi su j´ w niej dzia ła nie te go˝ sys -
te mu, któ ry sa mo czyn nie włà cza i wy łà cza sa mo -
chód, w mo men cie, gdy sa mo chód za trzy ma si´ na
mi ni mum trzy se kun dy, np. na czer wo nym Êwie tle.
Sys tem ten spraw dza si´ naj le piej w wa run kach
miej skich, przy no si za rów no oszcz´d no Êci pa li wa,
jak i ogra ni cza emi sj´ dwu tlen ku w´ gla. Układ ten
nie jest ani skom pli ko wa ny, ani dro gi, wi´c wy da je
mi si´, ˝e po wi nien zna leêç za sto so wa nie w wie lu
mo de lach sa mo cho dów”. 

W
i´k szoÊç prac ma gi ster skich czy
dok tor skich, po obro nie là du je
na dnie szu fla dy w biur ku au to -
rów i sta je si´ co naj wy ̋ ej in spi -
ra cjà do dal szych ba daƒ dla przy -
szłych po ko leƒ. Gru pa Fiat prze -
ciw sta wia si´ ta kie mu my Êle niu
i w ra mach umo wy o współ pra cy
z pol ski mi uczel nia mi tech nicz -

ny mi rok rocz nie przed sta wia pro po zy cje te ma tów
prac ma gi ster skich i dok tor skich, któ re po zre ali zo -
wa niu przez au to rów, mo gà zo staç wy ko rzy sta ne
w prak ty ce. Naj cie kaw sze pra ce sà zaÊ na gra dza ne
przez Fia ta sty pen dium pie ni´˝ nym. W tym ro ku na -
gro d´ fi nan so wà w wy so ko Êci 4000 zło tych przy zna -
no 17 oso bom (wy ró˝ nio no: 4 roz pra wy ma gi ster -
skie i 2 dok tor skie z Po li tech ni ki Âlà skiej i od po wied -
nio 4 pra ce ma gi ster skie i 2 dok tor skie z Aka de mii
Tech nicz no-Hu ma ni stycz nej, a tak ̋ e 1 pra c´ dok tor -
skà i 4 ma gi ster skie z Po li tech ni ki War szaw skiej. 
Uro czy stoÊç wr´ cze nia na gród lau re atom z Po li -
tech ni ki Âlà skiej i ATH mia ła miej sce w rek to ra cie
Aka de mii Tech nicz no-Hu ma ni stycz nej w Biel sku-
Bia łej. Lau re aci te go rocz ne go kon kur su z ra mie nia
dwóch Êlà skich uczel ni zgod nie twier dzà, i˝ naj -
wa˝ niej sza jest Êwia do moÊç, ˝e po za sty pen dium
mo gà li czyç na coÊ wi´ cej – cz´Êç ich po my słów

40

TEKST

Aldona Górna
FOTO

arch. FAP

Niemały to wysiłek
napisaç ciekawà

rozpraw´
magisterskà czy
doktorskà. Fiat

Auto Poland
i spółki Grupy Fiat
ju˝ 12 rok z rz´du

nagradzajà
młodych ludzi,

którzy uporali si´
z tym zadaniem na

przysłowiowà
piàtk´.POMYSŁY,które procentujà

Zdzisław Arlet,
dyrektor 

Zakładu Tychy
i nagrodzony

absolwent ATH 
– Jakub Dzida



my Êwiad ka mi wy da rze nia wiel kiej wa gi – pod su -
mo wał Zdzi sław Ar let, dy rek tor Za kła du Ty chy
Fiat Au to Po land. – Oso bi Êcie wy so ko ce ni´ so bie
te go ro dza ju ini cja ty wy przede wszyst kim ze wzgl´ -
du na mło dych lu dzi – lau re atów kon kur su
i wszyst kich, któ rzy swo je pra ce po Êwi´ ca jà te ma -
tom, zwià za nym z mo to ry za cjà i prze my słem. Bez
nich na sza pra ca nie mia ła by ra cji by tu i vi ce ver sa
– ba da nia na uko we, któ re nie ma jà szan sy na zna le -
zie nie prak tycz ne go od bi cia rów nie˝ nie ma jà sen -
su. Je ste Êmy wi´c uczest ni ka mi pew ne go cià gu wy -
da rzeƒ: na po czàt ku dro gi sà na ukow cy – au to rzy
teo rii, w Êrod ku sà pro jek tan ci, któ rzy wy ko rzy stu jà
ca ło Êcio wo bàdê czàst ko wo ich po my sły do stwo -
rze nia pro jek tu i na koƒ cu sà za kła dy pro duk cyj ne,
któ re te po my sły „ob le ka jà w cia ło” wy twa rza jàc np.
sa mo chód. Tych mło dych, kre atyw nych na ukow -
ców, któ rzy ma jà gło wy peł ne zna ko mi tych po my -
słów mu si my na gra dzaç za ich trud. Co praw da oni
sà na po czàt ku dro gi, a my na koƒ cu, ale łà czy nas
wspól ny cel – pra ca nad no wo cze snym i speł nia jà -
cym wy ma ga nia u˝yt kow ni ków pro duk tem”. 

Pod czas uro czy sto Êci, po za wr´ cze niem dy plo mów
uzna nia i tra dy cyj nym uÊci skiem dło ni, pod ad re -
sem lau re atów pa dło wie le słów uzna nia, za rów no
ze stro ny władz uczel ni, jak i przed sta wi cie li FAP.
„˚y cz´ wszyst kim lau re atom, aby z po ̋ yt kiem wy -
ko rzy sty wa li t´ wie dz´, któ rà ju˝ uda ło im si´ zdo -
byç. Bez wàt pie nia sło wa po dzi´ ko wa nia na le ̋ à si´
przed sta wi cie lom Fia ta za wy trwa łoÊç, ja kà przez
wie le lat wy ka zu jà w kon ty nu owa niu po li ty ki, ma -
jà cej na ce lu wspie ra nie na uki” – po wie dział prof.
An drzej Kar bow nik, rek tor Po li tech ni ki Âlà skiej.
„Nie zmier nie si´ cie sz´, ˝e wraz z tak za cny mi
uczel nia mi jak Po li tech ni ka War szaw ska i Âlà ska
da ne jest nam uczest ni czyç w tej cen nej ini cja ty wie,
ja kà jest współ pra ca na uko wo -prze my sło wa – do dał
prof. Ry szard Bar cik, rek tor Aka de mii Tech nicz no-
Hu ma ni stycz nej. Dzi siej sza uro czy stoÊç jest do wo -
dem na to, ˝e ta 12-let nia ju˝ współ pra ca ukła da si´
wy Êmie ni cie. Obie stro ny wy cià ga jà  z niej sze reg
ko rzy Êci. Dla mnie naj cen niej szym aspek tem tej ko -
ope ra cji jest mo˝ li woÊç czyn ne go uczest nic twa
w ˝y ciu Fia ta. Ja ko no wy rek tor mia łem oka zj´ od -
wie dziç Cen trum Ba daw cze Fia ta w Tu ry nie. Z za -
chwy tem po dzi wia łem wszyst kie do ko na nia Fia ta na
po lu no wo cze snych tech no lo gii”. 
„Dzi siej sza uro czy stoÊç jest naj lep szym do wo dem
owoc nej współ pra cy po mi´ dzy Fia tem a pol ski mi
uczel nia mi w sek to rze kształ ce nia i in no wa cji – po -
wie dział Mas si mo Ca val lo z Fiat S.p.A. Prze mysł
Êwia to wy prze cho dzi obec nie trud ny mo ment z po -
wo du mi´ dzy na ro do we go kry zy su eko no micz ne go.
Prze mysł mo to ry za cyj ny, oprócz prze zwy ci´ ̋ e nia
kry zy su, mu si sta wiç czo ła wy zwa niom, ja ki mi sà
oszcz´d no Êci ener ge tycz ne i tro ska o Êro do wi sko.
Roz wià za nie tych zło ̋ o nych pro ble mów uwa run ko -
wa ne jest wie lo ma czyn ni ka mi, jed nak ̋ e istot ny
wkład w ich roz wià za nie b´ dà mieç bez wàt pie nia
mło dzi in ̋ y nie ro wie, dzi siej si ab sol wen ci, któ rzy
przy czy nià si´ do roz wo ju no wych „in te li gent nych”
tech no lo gii. Uczel nie, prze mysł i rzà dy, jak ni gdy
do tàd, mu szà Êci Êle ze so bà współ pra co waç, aby
spro staç tym wa˝ nym wy zwa niom, cze ka jà cym tak -
˝e na szà fir m´. Do dam, ̋ e w chwi li obec nej je ste Êmy
w trak cie usta la nia no wej na gro dy imie nia Gio van -
nie go Agnel li, któ rej pro jekt zo stał ju˝ za apro bo wa -
ny przez ro dzi n´ Agnel li – dzi´ ki tej ini cja ty wie b´ -
dzie my mo gli na gra dzaç stu den tów, któ rzy opra cu jà
naj cie kaw sze ba da nia na uko we na uczel niach współ -
pra cu jà cych z Fia tem. ˚y czy li by Êmy so bie, aby tych
ini cja tyw w przy szło Êci by ło wi´ cej, co po zwo li na
szer sze za an ga ̋ o wa nie sek to rów Fia ta w Pol sce oraz
uczel ni w roz wój in no wa cyj nych pro duk tów i pro ce -
sów pro duk cji o ni skim zu ̋ y ciu ener gii i ogra ni czo -
nym wpły wie na Êro do wi sko”. 
„Pod czas co rocz nych uro czy sto Êci wr´ cze nia na -
gród ab sol wen tom kie run ków tech nicz nych je ste Ê -
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Nagrody Fiata
w Warszawie
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród absolwentom

Politechniki Warszawskiej miała miejsce 1 czerwca.
Uczestniczyli w niej laureaci konkursu, przedstawiciele
władz uczelni, a także Enrico Pavoni, prezes zarządu 
Fiat Auto Poland. Przewodniczący jury, prof. Władysław
Włosiński  podkreślił bardzo wysoki poziom prac
zgłoszonych do tegorocznego konkursu. Zaproponował
także, aby w kolejnych edycjach konkursu na Politechnice
Warszawskiej przyznawać główną nagrodę Fiata im.
Giovanniego Agnelli. Podczas uroczystości jeden
z laureatów, Tomasz Pietrzak z Wydziału Fizyki, przedstawił
w skrócie historię rodu Agnellich, która od ponad 100 lat
jest nierozerwalnie związana z koncernem Fiata, a sam ś.p.
Giovanni Agnelli „avocato” był wielkim przyjacielem Polski.
Urodzony w 1921 r. – jak sam mówił „w roku uruchomienia
produkcji samochodów Fiata w Warszawie”, opowiadał
się zawsze za współpracą z Polską.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Massimo Cavallo,
Poland Industrial
Relations & HR
Coordination
Grupy Fiat

Prof. dr hab. Inż.
Tadeusz Kulik,

Rektor
Politechniki

Warszawskiej,
Enrico Pavoni,

prezes zarządu
FAP, oraz prof. 

dr hab. inż.
Władysław
Włosiński,

przewodniczący
jury nagród Fiata

wręczają
nagrodę Fiata

Katarzynie
Służewskiej
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WDzień Dziecka, 01.06.2009 r. w siedzibie Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
pod Warszawą Fiat Auto Poland przekazał Fiata Grande Punto Kriobankowi Homogennych

Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. 
Kluczyki od samochodu doc. dr hab. n. med. Piotrowi Burczyńskiemu, z-cy kierownika Kliniki
Kardiochirurgii IP-CZD,  przekazał Bogusław Cieślar, który powiedział, że ten gest jest wyrazem
uznania dla prowadzonej przez kadrę lekarską działalności medycznej „Pomnika-Centrum Zdrowia
Dziecka” na rzecz ratowania zdrowia dzieci. 
Kriobank działa od 1980 roku i jest jednym z dwóch banków zastawek działających w ramach
publicznej ochrony zdrowia w kraju. Zajmuje się przygotowywaniem przeszczepów ludzkich
zastawek serca. Do chwili obecnej przekazał do implantacji ponad 1000 zastawek do

15 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i dorosłych w kraju i do 4 ośrodków
poza granicami. Jego działalność jest typu

„non profit”. 

Od lewej: mgr Maciej
Fedorowicz – Kierownik
Banku Zastawek Serca, 
doc. dr hab. n. med. Piotr
Burczyński – z-ca
kierownika Kliniki

Kardiochirurgii IP-CZD, 
dr n. med. Mariusz

Birbach – kardiochirurg,
Konsultant Medyczny Banku,

Bogusław Cieślar – Rzecznik FAP

n
PRZEKAZANIE SAMOCHODU
DLA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 

29marca na torze w Monza
zainaugurowano nowy puchar

wyścigowy o nazwie Trofeo Abarth 500,
w którym rywalizują samochody
Abarth 500 Assetto Corse,
dysponujące mocą 190 KM. Wyścig
składać się będzie z 6 eliminacji, 
m.in. w Mugello i na torze Imola. 
Kolejny puchar z udziałem Abarth 500
to Trofeo Abarth 500 Europa, który
rozpoczął się po koniec maja i jest
połączony z cyklem 6 eliminacji
Mistrzostw Świata Samochodów
Turystycznych WTCC. Pierwszy wyścig
odbył się 31 maja w Walencji
(Hiszpania), a następne rozegrane
zostaną 21 czerwca w Brnie (Republika
Czeska), 5 lipca w Porto
(Portugalia), 19 lipca w Brands Hacth
(Wielka Brytania), 6 września
w Oschersleben (Niemcy)
i 20 września na Imoli (Włochy).

500 ASSETTO
CORSE 
NA LINII STARTU

Wmaju do zakładu Fiat GM Powertrain zawitali członkowie Fun Clubu Fiata Ostrava. Zwiedzanie
bielskiej fabryki było gwoździem programu tegorocznej wycieczki

po Polsce, którą zespół słowackich miłośników Fiata organizuje
cyklicznie raz do roku. Miroslav Juha, przewodniczący Fun
Clubu mówi: „Nasza organizacja liczy sobie kilkadziesiąt
lat, a zloty, które organizujemy, zostały
wpisane w jej tradycję. Tym razem
planujemy połączyć zwiedzanie kilku
polskich zamków z sobotnim
grillowaniem i zabawą taneczną.
Cieszymy się bardzo, że w tym roku
(po zeszłorocznym zwiedzaniu Zakładu FAP
w Tychach) mieliśmy okazję zobaczyć jak powstają
silniki w bielskim przedsiębiorstwie Fiat – GM Powertrain”. Na czas
wizyty gości w fabryce przyzakładowy parking został przeobrażony w „muzeum
Fiata” – można w nim było podziwiać zabytkowe pojazdy, którymi członkowie Fun Clubu,
przemieszczają się podczas zlotów.

FIAT OSTRAVA… MOJA MIŁOÂå



Grupa Fiat udzieliła ludności dotkniętej trzęsieniem
ziemi w regionie Abruzzo pomocy technicznej,

ekonomicznej i humanitarnej.
W kwietniu z każdego sprzedanego samochodu marki
Fiat, Alfa, Lancia oraz Fiat Professional, koncern
przekaże 40 euro. Suma, w przewidywanej wysokości
około 2,5 mln euro, zostanie przeznaczona na odbudowę
żłobka w Aquila. Ponadto, Fiat Professional zapewni
gminom dotkniętym trzęsieniem ziemi 15 samochodów
Ducato Panorama do transportu szkolnego. Iveco
udostępniło 6 samochodów Massif, 3 Eurocargo,
2 wywrotki Iveco Astra i 1 specjalnie wyposażony
Daily z napędem 4x4; spółka New Holland
zaoferowała specjalistyczne maszyny, a Fiat
Powertrain Technologies agregaty prądotwórcze. 

FIAT ODBUDOWUJE
˚ŁOBEK W L’AQUILA Wnajbliższych trzech latach Iveco zaopatrzy Deutsche Post w 4500

egzemplarzy Daily w wersji przyjaznej środowisku. Samochody, skrojone
„na miarę” z myślą o przewożeniu poczty, są wyposażone w szereg otwartych
półek po obu stronach luku bagażowego oraz w przesuwne drzwi z tyłu, znacznie
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Dzięki katalizatorowi oraz filtrowi cząstek
stałych 116-konny silnik Diesla gwarantuje wyjątkowo niski poziom emisji
zanieczyszczeń, co czyni Daily najbardziej ekologicznym ze wszystkich

dostępnych dziś na rynku modeli adaptowanych do pracy
w podobnym charakterze. 
Tym sposobem Deutsche Post
dokonuje znaczącego kroku
naprzód w realizacji programu
„GoGreen”, którego celem jest
zmniejszenie o 10 procent,
do 2012 roku, poziomów emisji
CO2 we wszystkich pojazdach
pocztowej floty. 

DEUTSCHE POST JEèDZI DAILY
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W Polsce znaczna część dzieci i młodzieży nie rozumie w szkole prostych tekstów i poleceń. Słaba
znajomość języka powoduje słabą umiejętność myślenia. Dlatego trzeba wychować czytelnika

codziennie czytając dziecku dla przyjemności – czytamy na stronie Fundacji ABCXXI, która w 2001 r.
zainicjowała akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Od tego czasu w wielu miastach organizowane są festyny,
w czasie których znane osobistości czytają dzieciom bajki. W Tychach VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom rozpoczął się 2 czerwca w parku „Pod Żyrafą”, gdzie przedstawiciele władz
miasta, a także dyrektor Zakładu Fiat Auto Poland w Tychach Zdzisław Arlet,
przeczytali dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwima. 
„Szkoda, że takie akcje organizowane są tak rzadko – mówi dyr. Arlet 
– chociaż w tym roku zaproszono mnie do dwukrotnego czytania, tutaj
i w Szkole Podstawowej Nr 10. Od początku akcji czytam już po raz czwarty.
To jest wspaniały pomysł, dzieci reagują spontanicznie i bardzo to
przeżywają. Warto to robić również z tego względu, że czytanie bajek
i książek wzbogaca wiedzę o świecie i zacieśnia więź między rodzicem
a dzieckiem. „Lokomotywę” Tuwima każda z nas zna, więc nie trzeba
się było wcześniej przygotowywać. Zresztą, swojej córce, kiedy była
mała, też czytałem dużo bajek”.

Iveco dostarczyło Coca-Coli egzemplarz Eurocargo z napędem wysokoprężnym
i elektrycznym. Pojazd będzie obsługiwał dostawy do Brukseli do końca lipca

bieżącego roku. Cel: praktyczne zweryfikowanie użyteczności technologii
hybrydowej w samochodach dostawczych. Hybrydowe Eurocargo, wyposażone
w 160-konny silnik Tector Euro 5, generator elektryczny o mocy 60 KM oraz baterię
litowo-jonową, zużywa do 30 procent paliwa mniej niż jego konwencjonalne
odpowiedniki z silnikami Diesla. 
Co istotne, pojazd nie traci nic ze swych osiągów w ruchu pozamiejskim, a jego
obciążenie użytkowe zmniejsza się o jedynych 200 kilogramów. Ceremonię
wręczenia kluczyków uświetnili swą obecnością Franco Miniero, Iveco Senior 
Vice-President Sales & Marketing (na zdjęciu po prawej), oraz Hubert Patricot,
prezes Coca-Cola Enterprises Europe (po prawej).

HYBRYDOWE EUROCARGO 
W BARWACH COCA-COLI

Dyrektor Arlet czyta dzieciom
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GORAN BREGOVIåTango
z Sarajewa

Jedynie Bóg ma moc kreowania dzieł sztuki.
Ja jestem tylko narz´dziem w jego r´kach – potrafi´
bowiem poukładaç nuty w spójnà całoÊç. Dlatego
nazywajà mnie po prostu… kompozytorem.

T
y lu roz bie˝ nych opi nii o jed nym czło wie ku nie prze czy -
ta łam jesz cze ni gdy. Jed ni pi szà o nim: stu pro cen to wy
Ju go sło wia nin, in ni okre Êla jà go mia nem w´ drow ne go
mu zy ka, któ ry nie jest zwià za ny z ˝ad nym kon kret nym
miej scem. Co za tem mó wi o so bie sam Go ran Bre go -
viç? – Gdy bym miał okre Êliç sie bie w kil ku
zda niach po wie dział bym: Go ran, syn
Serb ki i Chor wa ta, uro dzo ny 59 lat
te mu w Sa ra je wie. Mu zy ka bał -

kaƒ ska gra mi w du szy od dziec ka, ko cham po -
dró ̋ e i współ pra c´ z ludê mi. Co naj wa˝ niej sze:
nie je stem fa ce tem show-biz ne su i ni gdy
nim nie b´ d´, wszyst ko, co ro bi´, jest zwy -
czaj ne, ˝y j´ zwy czaj nie i umr´ zwy czaj nie.

Ci cho ser ce mo je
Oj ciec Go ra na był ofi ce rem ju go sło wiaƒ skiej
Ar mii Lu do wej, mat ka rów nie˝ mia ła ko mu ni stycz ne
prze ko na nia. Po roz wo dzie ro dzi ców, ju˝ ja ko na sto la -
tek za miesz kał z ma mà w Sa ra je wie, gdzie sp´ dził prak -
tycz nie ca łà swo jà mło doÊç. 
– Na mo je wy cho wa nie, szcze gól nie w sfe rze re li gij nej,
mie li wpływ dziad ko wie. Za rów no ci ze stro ny mo jej ma -
my, jak i ta ty by li bap ty sta mi, wi´c po ta jem nie za ko rze -
ni li we mnie ten odłam pra wo sła wia. Ro dzi ce, ze
wzgl´ du na swo je sym pa tie ko mu ni stycz ne nie an ga -
˝o wa li si´ w ˝ad nà re li gi´. Byç mo ̋ e dzi´ ki te mu
w mo jej ro dzi nie nie czu ło si´ po dzia łów, któ re
w Ju go sła wii od za ra nia jej dzie jów sta no wi ły coÊ
w ro dza ju ty ka jà cej bom by ze ga ro wej. Spró buj
bo wiem wy obra ziç so bie ogrom ne paƒ stwo, któ -

z chłopakiem
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re po wsta ło z po łà cze nia kil ku kra jów. Ofi cjal nie
za tar to gra ni ce – nie ofi cjal nie one za wsze ist nia ły.
Tak wła Ênie by ło z Ju go sła wià: po wstał tu zle pek
zbyt wie lu kul tur, a co naj wa˝ niej sze, zbyt wie lu
ró˝ nych re li gii – to jest pod sta wo wy po wód tra -
gicz nej hi sto rii mo je go kra ju. Nie lu bi´ wra caç my -
Êla mi do tam tych wy da rzeƒ, nie mam ocho ty na
roz dra py wa nie ran. Tym bar dziej ˝e mu zy ka, któ ra
jest we mnie, wzno si si´ po nad te po dzia ły i jest po
pro stu bał kaƒ ska. Cier pli wie wi´c cze kam na mo -
ment, kie dy sztu ka b´ dzie na ca łym Êwie cie wa˝ -
niej sza ni˝ za bi ja nie, woj ny i po li ty ka.

Zło ta praw da Onas si sa
Za kup pierw szej gi ta ry 15-let ni Go ran umo ty wo -
wał mo˝ li wo Êcià wzbu dze nia wi´k sze go za in te re so -
wa nia u płci prze ciw nej. Dzi´ ki in stru men to wi usa -
mo dziel nił si´ fi nan so wo, ju˝ w wie ku 17 lat za ra -
biał na swo je utrzy ma nie, akom pa niu jàc tan cer kom
w jed nym z sa ra jew skich strip tiz-ba rów. 
– Pod sta wo wym atry bu tem mo jej pierw szej gi ta ry
by ło wra ̋ e nie, ja kie wy wie ra ła na dziew czy nach.
Póê niej od kry łem tak ̋ e in ne jej uro ki, na przy kład
to, ˝e sta ła si´ mo im awi zo do Êwia ta mu zy ki,
a dzi´ ki niej mo g´ okre Êliç sie bie dzi siaj mia nem
szcz´ Êcia rza, któ ry ca łe ˝y cie czer pie ra doÊç z te go,
co ro bi. Nie oszu kuj my si´ jed nak za bar dzo – ka˝ -
dy m´˝ czy zna przy zna mi ra cj´: wszyst ko, co ro bi -
my, ro bi my dla ko biet. W tej kwe stii za wsze zga -
dza łem si´ z Onas si sem, któ ry przed Êmier cià po -
wie dział, ˝e ze wszyst kich za ro bio nych pie ni´ dzy
tyl ko te, któ re wy dał na ko bie ty by ły war te tej ca łej
po go ni i wy sił ku, ja ki so bie za dał, aby je zdo byç.
Prze kła da jàc to na mu zy k´ mu sz´ po wie dzieç, ˝e
je Êli utwo ry, któ re two rz´, ro bià wra ̋ e nie na ko bie -
tach, to rze czy wi Êcie sà war te two rze nia.

Ostatnia wizyta
Gorana
Bregovica 
w Polsce miała
miejsce w maju 
podczas
obchodów Dni
Bielska-Białej. 
Z tej okazji odbył
się koncert
artysty
sponsorowany
przez FAP.

Oj da oj da, czy li od rock&rol la
do Un der gro un du
Stu dio wał fi lo zo fi´ – oczy wi Êcie mark si stow -
skà, bo in nej w by łej Ju go sła wii nie wy kła da -
no. Stu den tem był do brym i przy kład nym,
wi´c wia do moÊç o tym, ˝e rzu ca uni wer sy -
tet i za kła da ze spół roc ko wy za szo ko wa ła
je go oto cze nie. Chłop cy z Bje lo Dug me,
okre Êla ni te˝ mia nem ju go sło wiaƒ skich
Be atle sów, w re kor do wo krót kim cza sie
zjed na li so bie przy chyl noÊç pu blicz no Êci.
Na wet ko mu ni stycz na pra sa, któ ra ata ko -
wa ła ze spół na ka˝ dym kro ku, nie by ła
w sta nie od p´ dziç tłu mów, któ re
przy cho dzi ły na kon cer ty. 

Autor muzyki
bałkaƒskiej
Urodzony 22 marca 1950 r. w Sarajewie, kompozytor
muzyki elektronicznej i etnicznej. W swojej
twórczości łączy tradycyjne brzmienia ludowe
z męskimi chórami i dźwiękami z syntezatora.
W latach 70. i 80. XX wieku lider popularnego
jugosłowiańskiego zespołu Bijelo Dugme.
Współpracował m.in. z reżyserem Emirem Kusturicą,
tworząc ścieżkę dźwiękową do filmów 
Arizona Dream, Czas Cyganów i Underground.
Współpracował także z Patrice'em Chereau, pisząc
muzykę do filmu Królowa Margot. Komponował na
potrzeby teatru, m.in. do sztuki multimedialnej pt.
Silence of the Balkans. Do udziału w nagraniach
zapraszał wielu znanych wokalistów, takich jak
Cesária Évora, Iggy Pop, Johnny Depp, Ofra Haza,
Scott Walker. W Polsce nagrywał płyty z Kayah
i Krzysztofem Krawczykiem. Był też autorem muzyki
do polskiego filmu Operacja Samum.

GORAN BREGOVIå
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cza mi, któ rzy bez pro ble mu prze ło ̋ à
to, co mi w du szy gra na swój j´ zyk
oj czy sty. Mo ja mu zy ka zo sta ła prze -
tłu ma czo na na wie le j´ zy ków, na
pol ski rów nie˝. Do wa sze go kra ju
po raz pierw szy przy je cha łem
w 1997 ro ku, aby za graç na po znaƒ -
skim fe sti wa lu Mal ta. Re ak cja pu -
blicz no Êci tak mnie urze kła, ˝e po -
sta no wi łem za glà daç tu cz´ Êciej.
Dla te go te˝, kie dy Wła dy sław Pa si -
kow ski za pro po no wał mi skom po no -
wa nie mu zy ki do swo je go fil mu, po -
wie dzia łem: bar dzo ch´t nie. W tym
sa mym cza sie na gra łem pły t´ z Kay -
ah – dziew czy nà, któ ra urze kła mnie
swo jà nie zwy kle sil nà oso bo wo Êcià.
Współ pra ca z pio sen kar kà, ze
wzgl´ du na jej za awan so wa nà cià ̋ ´
by ła bar dzo spe cy ficz na. W trak cie
pra cy nad krà˝ kiem ani ra zu nie

prze kro czy li Êmy pro gu stu dia, wszyst ko na gry wa -
li Êmy w do mu. W Pol sce da ne mi te˝ by ło po znaç
oso b´, któ rej nie da si´ nie ko chaç, czy li Krzysz -
to fa Kraw czy ka. Pa mi´ tam jak pew ne go dnia za -
czà łem z nim roz mo w´ na te mat okład ki na szej
wspól nej pły ty. Po wie dział do mnie: „Oczy wi Êcie
chc´ na niej umie Êciç zdj´ cie mo jej Ewy”. A˝ mi
ser ce sta n´ ło z wra ̋ e nia! Dla te go te raz, spo ty ka -
my si´ przy ka˝ dej mo˝ li wej oka zji. A jest ich spo -
ro, bo by wam w Pol sce cz´ sto: uwiel biam Kra ków
i Po znaƒ, a naj mniej lu bi´ War sza w´, któ rà okre -
Êlam mia nem pol skie go hi per mar ke tu. 

Âla dy na pia sku
– Jak my Êlisz Go ra nie, na czym po le ga twój fe -
no men? 
– Nie ma fe no me nu o na zwie Bre go vic. Je stem
chło pa kiem z Sa ra je wa, któ ry no si w ser cu mu zy -
k´, ma jà cà Êci sły zwià zek z je go ko rze nia mi. Cza -
sem ˝a łu j´, ze nie je stem pi sa rzem – im jest chy ba
ła twiej ni˝ kom po zy to rom. Mo gà so bie po zwo liç
na drob ne kłam stew ka, umiej sca wia jàc fa bu ł´ po -
wie Êci tam, gdzie chcà. Aby wy ra ziç sie bie nie sà
zo bli go wa ni do pi sa nia w j´ zy ku oj czy stym, ˝y -
wym na to do wo dem jest Kun de ra. J´ zyk mu zy ki
jest gł´b szy... na uczy li Êmy si´ go za nim po wsta ły
re li gie, czy sys te my po li tycz ne i pew nie dla te go
mu zy ka ma moc ła ma nia gra nic. Nu ty, któ re wy -
cho dzà spod pió ra praw dzi we go kom po zy to ra za -
wsze ma jà ko rze nie w je go oj czy stych stro nach.
My nie mo ̋ e my oszu ki waç pu blicz no Êci – pew nie
dla te go ni gdy nie b´ d´ ame ry kaƒ skim, an giel skim
czy pol skim kom po zy to rem a po pro stu Go ra nem
Bre go vi cem, au to rem mu zy ki bał kaƒ skiej. 

– Na suk ces Bje lo Dug me zło ̋ y ło si´
wie le czyn ni ków. Na pie de sta le po -
sta wił bym jed nak na szà zwy czaj noÊç
i fakt, ˝e nie gra li Êmy stan dar do we -
go rock&rol la, a ra czej je go lo kal nà,
fol ko wà od mia n´, prze pusz czo nà
przez filtr bał kaƒ skie go po cho dze nia
człon ków ze spo łu. My Êl´, ˝e u pod -
ło ̋ a roz pa du gru py w 1989 ro ku
zna lazł si´ fakt, ˝e Bje lo Dug me był
sym bo lem jed no Êci na ro dów Ju go -
sła wii. Nie ˝a łu j´  jed nak, ˝e ze spół
prze stał funk cjo no waç – nie do koƒ -
ca do brze czu łem si´ w tym Êwie cie
sza lo ne go roc ka, nie prze spa nych no -
cy i ner wo wej at mos fe ry. Dzi´ ki
roz pa do wi gru py mo głem pójÊç da lej
swo jà  dro gà i skie ro waç si´ w stro n´
kom po no wa nia mu zy ki fil mo wej.
Wte dy Bóg ze słał mi Emi ra Ku sta ri -
c´, któ ry po otrzy ma niu so lid ne go
wy kształ ce nia w pre sti ̋ o wej, pra skiej szko le fil mo -
wej FE MU wró cił do Sa ra je wa, aby za jàç si´ kr´ ce -
niem nie ko mer cyj nych fil mów dla doj rza łej pu blicz -
no Êci. Po szu ki wa nie tych sa mych ad re sa tów na -
szych utwo rów, zbli ̋ y ło nas do sie bie tak moc no, ˝e
trzy fil my, przy któ rych pra co wa li Êmy wspól nie,
prze ko na ły do sie bie pu blicz noÊç. Z mo je go punk -
tu wi dze nia nie sà to „fil my suk ce su”, a ju˝ na
pew no nie w sen sie ilo Êci sprze da nych bi le tów...,
jed nak był bym głup cem, my Êlàc, ˝e do bry film po -

wsta je tyl ko w Hol ly wo od, a do bra mu zy ka jest
emi to wa na tyl ko w MTV. 

Pol ska: „Wi taj go Êciu”
Suk ces „Un der gro un du” prze -
tarł Bre go vi co wi szla ki do
współ pra cy z gwiaz da mi, re -
pre zen tu jà cy mi za rów no
Êwiat fil mu, jak i mu zy ki: od
Pa tri ce'a Che re au po Ig gie -
go Po pa. Na py ta nie, czy
trud no mu by ło współ pra -
co waç z przed  sta wi cie la mi
tak ró˝ nych Êwia tów i tak
sze ro kie go spec trum mu zy -
cz ne go od po wia da:
– Bez tru du współ pra cu j´
z fil mow ca mi i mu zy ka -
mi. Przy cho dz´ do nich
z mo jà mu zy kà, li czàc
na to, ˝e dzi´ ki swo im
sil nym oso bo wo Êciom
sta nà si´ tłu ma cza mi
mo ich dzieł – tłu ma -

˚y j´ 
zwy czaj nie

i umr´ 
zwy czaj nie



Kiedy zbli˝a si´ lato, wszyscy myÊlimy tylko
o tym, ˝eby wyrwaç si´ za miasto. Bli˝ej 
lub dalej, na pełnà przygód wypraw´ czy

beztroskie leniuchowanie, w poszukiwaniu
ciepła lub rzeÊkiego chłodu, na pla˝´ albo
w góry. Najwa˝niejsze, ˝eby nie zabrakło

słoƒca, bo bez słoƒca trudno mówiç
o prawdziwych wakacjach. Proponujemy

garÊç sugestii i praktycznych porad, które
zapewnià bezproblemowe korzystanie

z promieni słonecznych.

wróg
Sło
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L
a to i wa ka cje ko ja rzà nam si´ na ogół
ze słoƒ cem. Jed nak ta cen tral na
gwiaz da Ukła du Sło necz ne go (przez
na ukow ców na zy wa na „˝ół tym kar -
łem”), bez któ rej ˝y cie na Zie mi nie
by ło by mo˝ li we, po tra fi po wa˝ nie za -
gro ziç na szej skó rze. Co ro ku sły szy
si´ alar mu jà ce do nie sie nia zwià za ne
z dziu rà ozo no wà, wzro stem za cho -

ro waƒ na ra ka skó ry czy te˝ mniej lub bar dziej ka -
ta stro ficz ny mi wi zja mi koƒ ca Êwia ta, pod po wia da -
ny mi nam przez apo ka lip tycz ne opo wiast ki lub
zbio ro wà wy obraê ni´. Eks per ci uspo ka ja jà jed nak:
nie ma ˝ad ne go uza sad nie nia dla tych wszyst kich
obaw, któ re w kra jach ty pu Sta ny Zjed no czo -
ne czy Au stra lia, gdzie wra˝ li woÊç
na t´ kwe sti´ jest naj wi´k sza,
pro wa dzà do za cho waƒ wr´cz
gro te sko wych, na przy kład
po wro tu do stro jów kà pie lo -
wych b´ dà cych w mo  dzie
na po czàt ku XX w. In ny mi sło -

wy, nie na le ̋ y po pa daç w pa ra no j´, ale z dru giej
stro ny ostro˝ no Êci ni gdy do syç. 
Za nim wy sta wi my si´ na dzia ła nie słoƒ ca, do brze
jest, by Êmy zna li swój fo to typ, czy li cha rak te ry sty k´
wła snej skó ry. Za sto so wa nie ochro ny od po wied niej
dla da ne go fo to ty pu, a tak ̋ e prze strze ga nie kil ku
pro stych za sad w zu peł no Êci wy star czà do te go, ˝e -
by na sza skó ra nie do zna ła na tych mia sto wych
uszko dzeƒ (opa rzeƒ, ru mie ni), a przede wszyst -
kim, ˝e by nie na stà pi ły na niej zmia ny, któ re ujaw -
nià si´ do pie ro po la tach, zwłasz cza w po sta ci
przed wcze sne go sta rze nia si´ ko mó rek skór nych. 

LET NI MA KI JA˚
˚ad ne go ma ki ja ̋ u na słoƒ cu? To nie do koƒ ca

praw dzi wa te za. Ow szem, w le cie czy
pod czas urlo pu ma lu je my si´ na ogół

rza dziej, nie mniej jed nak pa nie, któ re
chcà za ska ki waç nie na gan nym wy -
glà dem, a jed no cze Ênie unik nàç po -
dra˝ nieƒ skó ry, re ak cji aler gicz nych
i plam spo wo do wa nych kon tak tem

W górach
promienie

ultrafioletowe 
są znacznie
mocniejsze

i intensywniej
wnikają w skórę:

dobrze jest
zatem używać

kremu z bardzo
wysokim filtrem

(co najmniej
30 SPF) przez

cały czas pobytu
na słońcu.

I zawsze
pamiętać

o zakładaniu
okularów

z ciemnymi
soczewkami
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ko sme tycz nych sub stan cji che micz nych ze słoƒ -
cem, so là mor skà, a póê niej wy so ki mi tem pe ra tu ra -
mi, po win ny po pro stu ko niecz nie zre wi do waç za -
war toÊç swo jej ko sme tycz ki. I po sta wiç na ko sme -
ty ki prak tycz ne, Êwie ̋ e i lek kie, któ re ochro nià
przed pro mie nia mi UV i b´ dà od por ne na dzia ła nie
wy so kich tem pe ra tur, wo dy i po tu. A oto skró to wa
„in struk cja ich u˝yt ko wa nia”. 

OCZY
La tem, po za kà pie la mi wod ny mi, lu bi my spa ce ry
dep ta kiem czy pro me na dà. Chce my wi´c ład nie
wy glà daç. Do ma lo wa nia po wiek pod czas wy po -
czyn ku nad mo rzem naj le piej u˝y waç cie ni o prze -
dłu ̋ o nej trwa ło Êci (cz´ sto rów nie˝ wo do od por -
nych), wzbo ga co nych o fil try UV. Kla sycz nà ma -
sca r´ mu si my za stà piç wer sjà wa ter pro of, któ ra
„nie spły nie” na sku tek
od dzia ły wa nia wy so kich
tem pe ra tur lub wo dy.
I któ ra, przede wszyst -
kim, utwo rzy na rz´ sach
ochron nà po wło k´. Pa -
mi´ taç na le ̋ y jed nak
o tym, ˝e by zmy waç jà
za po mo cà spe cjal ne go
Êrod ka do de ma ki ja ̋ u,
w prze ciw nym ra zie mo -
˝e my do pro wa dziç do
po dra˝ nie nia po wiek.

USTA
Nad mo rzem, gdzie ma my kon takt z wia trem, słoƒ -
cem i so là, na szà szmin k´ mu si ce cho waç prze dłu -
˝o na trwa łoÊç, mi´k ka, kre mo wa płyn na kon sy sten -
cja, du ̋ a za war toÊç sub stan cji na wil ̋ a jà cych i od -
˝yw czych oraz wy so ki filtr UV. W prze ciw nym wy -
pad ku kon takt ze wspo mnia ny mi czyn ni ka mi ze -
wn´trz ny mi mo ̋ e skut ko waç spierzch ni´ ciem warg
i ich przed wcze snym sta rze niem si´. Je ̋ e li ko bie ta
nie jest „uzbro jo na” w szmin k´, mu si pa mi´ taç przy -
naj mniej o sma ro wa niu ust błysz czy kiem, aby war gi
by ły za wsze wil got ne – i nie na le ̋ y ˝a ło waç go
zwłasz cza na dol nej war dze, gdy˝ mu si ona zno siç
wi´k szà daw k´ pro mie nio wa nia sło necz ne go ni˝
gór na. 

TWARZ
La tem nie trze ba baç si´ pod kła du. Do bry pod kład
jest bo wiem praw dzi wym le kar stwem na skór ne
nie do sko na ło Êci, a jest on do st´p ny w ró˝ nych wer -
sjach: bar dzo lek kiej, bez tłusz czo wej, w kom pak cie
lub w pły nie, z sub stan cja mi, któ re po zwa la jà skó rze
od dy chaç, a jed no cze Ênie wchła nia jà ło jo tok, aby
unik nàç efek tu błysz czà cej skó ry. Wi´k szoÊç do -
st´p nych dziÊ pod kła dów za wie ra bar dzo wy so -

GarÊç przydatnych porad
Aby słońce nie stało się dla naszej

skóry wrogiem numer jeden. 
– Nakładaj kremy ochronne już we
wczesnych godzinach porannych,
przed wyjściem z domu, i powtarzaj
tę czynność wielokrotnie, zwłaszcza
po każdej dłuższej kąpieli w morzu.
– Na początek dozuj słońce przez nie
dłużej niż trzy kwadranse.
– Po pierwszych dniach można
stopniowo wydłużać czas pobytu
na słońcu, nie zapominając, rzecz
jasna, o ochronie skóry.

– Produkty ochronne stosuj również
wtedy, gdy skóra jest już opalona,
ewentualnie sięgając po kremy
z coraz niższym filtrem.
– Unikaj przebywania na słońcu
pomiędzy godziną 12.00 a 16.00,
gdyż w owym czasie intensywność
oddziaływania promieni
słonecznych jest najwyższa. 
– Dzieci do lat trzech nie powinny
być narażone na intensywne
promienie słońca pomiędzy 11.00
a 17.00. W gorętsze pory dnia
stosuj wielokrotnie kremy
ochronne z wysokim
filtrem UV.

– Nie zapominaj o tym, że
promienie słoneczne docierają
do naszej skóry nie tylko podczas
plażowania, ale również innych
czynności na świeżym powietrzu.
– Wysokość nad poziomem morza,
niebo lekko zasnute chmurami,
powierzchnie odbijające światło
(śnieg, piasek, woda) czy chłodny
wiaterek zwiększają ryzyko
oparzenia.
– Zawsze pamiętaj o nakryciu
głowy oraz o okularach z ciemnymi
soczewkami, filtrujących
promienie UVA i UVB (znak CE).
Dzieciom zakładaj wyłącznie suche
koszulki, najlepiej w ciemnym
kolorze: ciemne ubrania
przepuszczają mniej
promieniowania niż jasne, a mokre
mają tendencję do przepuszczania
promieni UV.
– Starannie wycieraj się ręcznikiem
po każdej kąpieli. Lustrzany efekt
kropel na skórze zwiększa
zagrożenie oparzeń słonecznych
i ogranicza skuteczność produktów
ochronnych, nawet tych
wodoodpornych.
– Pij wodę często i w dużych
ilościach, albowiem słońce bardzo
odwadnia nasz organizm.

KRÓTKIE WADEMEKUM 

FOTOLIA
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kie fil try UV (mi ni mum 15) i jest wo do od por na.
PRZY GO TO WAå SI¢ 
DO OPA LA NIA
Skó r´ chro ni si´ nie tyl ko po przez sto so wa nie od -
po wied nich kre mów, ale rów nie˝… przez die t´.
Mie siàc przed wy jaz dem war to do star czyç na sze mu
or ga ni zmo wi prze ciw u tle nia czy (ta kich, jak na
przy kład be ta -ka ro ten, wi ta mi na C, wi ta mi na E,
cynk, se len), któ re po pra wia jà wła Êci wo Êci obron ne

or ga ni zmu, uła twia jà opa la nie, ale
i mi ni ma li zu jà wpływ pro mie ni

sło necz nych na skó r´. Jedz my
wi´c du ̋ o ˝ół tych, czer wo -
nych i po ma raƒ czo wych wa -
rzyw i owo ców. 
War to te˝ prze strze gaç kil ku

re guł, któ re po win ny staç si´
„bi blià” ka˝ de go urlo po -

wi cza.
– Uni kaç na le ̋ y

˝y wie  nio wej
mo no to nii,

na wet je Êli
fan ta zja w kuch ni

nie mu si ozna czaç po szu ki -
wa nia po traw wy ra fi no wa nych lub

wy ma ga jà cych skom pli ko wa ne -
go przy go to wa nia. Wy star czy

łà czyç ze so bà skład ni ki
zró˝ ni co wa ne, ale uzu peł -
nia jà ce si´ wza jem nie pod
wzgl´ dem od ̋ yw -
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czym. Jed nym z naj  cz´ Êciej po peł nia nych bł´ dów jest
spo ̋ y wa nie w ra mach jed ne go po sił ku zbyt wie lu
pro duk tów wy so ko biał ko wych, na przy kład mi´ sa
czy ja jek i se ra. Do brà al ter na ty wà sà po sił ki jed no -
garn ko we, któ re z jed nej stro ny po zwa la jà na za osz -
cz´ dze nie cen ne go cza su, a z dru giej umo˝ li wia jà
wi´k szà ró˝ no rod noÊç sma ków.
– Spo ̋ y waç war to za rów no po tra wy go to wa ne, jak
i su ro we: ta za sa da mo ̋ e wy da waç si´ bar dzo pro sta
i po zba wio na ja kich kol wiek pod staw na uko wych, ale
to tyl ko po zo ry. Nie któ re wi ta mi ny ma jà ten den cj´
do szyb kie go ulat nia nia si´ pod wpły wem wy so kiej
tem pe ra tu ry, po wie trza lub utra ty swo ich wła Êci wo -
Êci pod czas go to wa nia w wy wa rze.
– JeÊç du ̋ o wa rzyw i owo ców o ka˝ dej po rze dnia
oraz du ̋ o i cz´ sto piç. W le cie za po trze bo wa nie
na wo d´ wzra sta pro por cjo nal nie do in ten syw no Êci
po ce nia si´, to te˝ do brym zwy cza jem jest ka ta li zo -
wa nie pro ce su wy mia ny pły nów, na wet zmu sza jàc
si´ do spo ̋ y cia ich w wi´k szej ilo Êci ni˝ jest to ko -
niecz ne. Na le ̋ y jed nak uwa ̋ aç na na po je sło dzo ne,



któ re – choç do sko na le ga szà pra gnie nie – sà cz´ sto
do dat ko wym êró dłem zb´d nych ka lo rii. 
WI TA MI NA A
– KRÓ LO WA SŁO¡ CA
Pierw sze miej sce wÊród wi ta min sprzy ja jà cych
zdro wej opa le niê nie zaj mu je bez wàt pie nia wi ta mi -
na A, po bu dza jà ca pro ces pro duk cji me la ni ny, na -
tu ral ne go pig men tu wy twa rza ne go przez skó r´
w od po wie dzi na pro mie nie sło necz ne. We Wło -
szech, na przy kład, sto wa rzy sze nie rol ni ków Col di -
ret ti ka˝ de go ro ku spo rzà dza przed okre sem urlo -
po wym spe cjal nà kla sy fi ka cj´ naj bar dziej „opa la jà -
cych” wa rzyw i owo ców, opar tà na za war to Êci wi -
ta mi ny A lub rów no wa˝ nych ilo Êci ka ro te nów
na ka˝ de 100 gra mów. 
A oto pierw sza dzie siàt ka w tej kla sy fi ka cji: mar -
chew ka (1200 mi kro gra mów); szpi nak i czer wo na
cy ko ria (500 – 600 mcg); mo re le (350 – 500 mcg);
cy ko ria i sa ła ta (220 – 260 mcg); ˝ół ty me lon (200
mcg); se ler (200 mcg); pa pry ka (100 – 150 mcg);
po mi do ry (50 – 100 mcg); brzo skwi nie (100 mcg);
ar buz i wi Ênie (20 – 40 mcg).

To najmodniejszy kolor tego
sezonu: od mocnego, krwistego

przez fuksję, po pastelowy, a nawet
wiśniowy, moda otwiera się na nową
kobiecość. Słodką, ale nie
cukierkowatą, dającą pole do wielu
różnych interpretacji. W wersji
„naturalnej”: bluzeczki z wiskozy,
delikatne i lekko prześwitujące, doskonale
komponujące się z klasyczną ołówkową
spódnicą, sandałami i biżuterią. W wersji
„romantycznej”: zwiewne spódniczki z koła,
krótkie pół-golfy do noszenia na gołej
skórze oraz w stylu „hippi-
cyganka” – szerokie, luźne stroje, które
odsłaniają ramiona, a zakrywają
nogi, spływając falami kwiatów
do samej ziemi.

LETNIA MODA

Spódnice 
na ka˝dy gust
Czy najbardziej oczekiwany film roku, kinowa wersja

kultowego już serialu „Seks w wielkim mieście” 
mógł przemknąć niezauważony? Oczywiście, że nie!
Świat mody nie mógł zatem pozostać obojętny na trendy
propagowane przez Carry Bradshaw i jej zwariowane
przyjaciółki, lubiące bardzo kobiece ciuszki, na czele ze
spódniczkami. Z koła, ołówkowe, miniówki, na zakładkę,
szerokie lub zwężane, nad lub pod kolano, jednym
słowem – dobre na każdą okazję, tak do pracy jak i na
romantyczną randkę. I pięknie eksponują nogi, również
dzięki wysokim szpilkom oraz powracającym w wielkim
stylu koturnom. Nie krępują ruchów i dodają tych kilku
pożądanych centymetrów więcej bez ryzyka przydeptania
sobie nogawek lub zahaczenia o coś wystającego. 
Te z kwiatowym nadrukiem ujmują pięknymi kolorami,
a te z gładkiej, jednolitej tkaniny miejskim szykiem. 

Świeże
warzywa
i owoce
stanowią
cenne źródło
witamin, soli
mineralnych
i płynów
niezbędnych
do zachowania
prawidłowych
funkcji
organizmu
i walki
z wolnymi
rodnikami 

Ró˝ne
odcienie ró˝u
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P raca na dwa etaty – po
godzinach pranie, sprzątanie

gotowanie, często opieka
nad dziećmi. Tylko na bieżni czujesz
się naprawdę wolna, tylko tutaj na
chwilę zapominasz o codzienności. 
Spot reklamowy „Nike”, stworzony na
potrzeby filmu „Czego pragną
kobiety” niezwykle trafnie uzasadnia
powody babskiego biegania.
Przyświecające mu hasło: „Żadnych
gierek. Po prostu sport” przekonało
niejedną kobietę do wypróbowania
swoich sił na bieżni. Te bardziej uparte
nie tylko truchtają, ale osiągając
coraz lepszą formę poprzez sumienne
ćwiczenia, biorą udział w maratonach. 
W 17. Biegu Fiata wystartowało 58
kobiet. Jedną z nich była olimpijka
biegów narciarskich Eliza Surdyka,
która pojawiła się na imprezie
w podwójnej roli: jako uczestniczka
i jako przedstawicielka Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, który rok
rocznie patronuje bielskim zawodom.
Najlepsza w kategorii kobiet Dorota
Ustianowska osiągnęła fenomenalny
czas (35:28), zostawiając za plecami
niejednego przedstawiciela płci
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Pierwsze damy 
17. Biegu Fiata

TEKST Aldona Górna
RYS. Ireneusz Kaêmierczak, Ania Feodorów

chłopaków na wyprawę rowerową
– oni jeżdżą, a ja biegam. Czasami
dołącza do nas mój mąż, narzucając
szybkie tempo – jak dla mnie trochę
za szybkie…. Pewnie, dzięki temu
niejednokrotnie już, także w tym roku
był zwycięzcą Biegu Fiata w kategorii
FAP. Z tegorocznego wyniku (49:25)
jestem bardzo zadowolona. 

Na stronie obok:
Joanna Szor 

odbiera nagrodę 
z rąk Bogusława

Cieślara, 
szefa Biura

Prasowego FAP

przeciwnej. Jedyną kobietą, która
zgłosiła się do tegorocznego Biegu
w kategorii „Fiat Auto Poland
– kobiety” była Joanna Szor,
zatrudniona w zakładzie Tychy na
wydziale Spawalni. 
„Na co dzień jestem pracującą matką
dwóch wspaniałych chłopaków – mój
młodszy syn ma 7, a starszy 9 lat. 
Te dwa etaty: Fiat Auto Poland i dom,
pochłaniają mnie tak bardzo, że nie
znajduję na bieganie tyle czasu, ile
bym chciała. Niemniej jednak staram
się biegać w miarę regularnie, tj. dwa
razy w tygodniu, dostosowując czas
ćwiczeń do innych obowiązków, albo
łącząc te dwie rzeczy. Kiedy przypada
mi druga albo trzecia zmiana to
z samego rana odprowadzam dzieci
do przedszkola i szkoły, a następnie
wkładam dres i biegam. Gorzej jest
znaleźć czas w momencie, 
gdy pracuję na pierwszej zmianie, 
ale wtedy zazwyczaj w godzinach
popołudniowych zabieram moich

Komentarze 
uczestników Biegu
Tak tegoroczne zmagania komentują forumowicze
na stronie www.maratonypolskie.pl:

Kubek 74: jestem bardzo zadowolony ;)

bardzo dobra organizacja, świetnie zmieniona trasa,
idealne oznakowanie, pogoda na styk, atest, dobre
jedzonko, ciekawe oficjele... i co najważniejsze 
nie boli kolano.

Przepraszam tylko tych, z którymi nie udało mi się
porozmawiać na trasie... było was zbyt dużo. Najwięcej
gadałem do kolegi, który jednakże nic mi nie
odpowiadał... na mecie okazało się, że to Słowak....
przecież musiał coś rozumieć :)

Do zobaczenia za rok!!!

Krzysiek WRC: ja również potwierdzam: fajny bieg,
bogracz z chlebkiem oraz życiówka! No i nawet niebiosa
się uśmiechnęły do biegaczy i przestało padać
przed samym startem :)



Po raz pierwszy brałam udział w wyścigu na tak długim
dystansie, a fakt, że biegłam jako jedyna kobieta
w kategorii FAP nie stanowił dla mnie żadnej taryfy 
ulgowej – poza mną było przecież jeszcze sporo
zawodniczek w biegu głównym”.
Na co skarżą się biegaczki? Zazwyczaj na polską
mentalność, która przeszkadza im w treningach na ulicy 
czy w parku. „Osobiście przestałam zwracać uwagę na
gapiów, którzy wytykają mnie palcami, kiedy biegam zbyt
wolno jak na ich gust – komentuje Joanna Szor. Polacy nie
są przyzwyczajeni do widoku biegaczy w miejscach masowo
uczęszczanych – często traktuje się nas jak dziwaków, nie
jak osoby, które po prostu dbają o swoją formę. Mam na to
jeden sposób – przebiegając obok grupki ludzi nadaję
sobie większe tempo – wtedy patrzą na mnie z podziwem”. 
Dlaczego biegają? Mówią, że dla zdrowia, ładnej sylwetki,
dobrej formy. W oczach każdej z nich można jednak
odnaleźć to pragnienie uczucia wolności, które
w połączeniu z wiatrem we włosach mogą osiągnąć 
tylko dzięki biegom. 

Bieganie „po babsku”

P rzebiec 10 km w nie więcej niż godzinę. Nie stanowi to problemu dla
15% dorosłych mężczyzn i 4% kobiet. Czy można zatem wysnuć

wniosek, że pomimo stale rosnącej popularności siłowni oraz czasopism
propagujących fitness sport wciąż ma problemy z „zadomowieniem się”
w kobiecym świecie?

1. Nie zważajcie na opinie tych, którzy oceniają wasze bieganie
pod względem stylu i uzyskiwanych czasów. Biegacie same dla siebie! 

2. Nie zważajcie na tych, którzy proponują wam trenowanie z „taryfą
ulgową” (no, bo przecież jesteście kobietami!). Pamiętajcie, że tylko
intensywna aktywność fizyczna przynosi wymierne korzyści.

3. Uważa się, że umiarkowane ćwiczenia fizyczne podczas prawidłowo
przebiegającej ciąży są całkowicie bezpieczne dla dziecka. Należy
jednak unikać przegrzewania organizmu (temperatura ciała powyżej
38 °C może powodować uszkodzenia płodu).

4. Kobiety mają z reguły delikatniejsze stopy niż mężczyźni: dobierzcie
sobie model obuwia przeznaczony specjalnie do biegania!

5. Jeżeli biegacie z mężczyznami, wykazujcie się mądrością:
odpuszczajcie tym, którzy, pozostawieni za plecami, starają się
wziąć rewanż za tę „zniewagę”.

6. Dwoma minerałami, na które biegaczki powinny zwracać
największą uwagę, są wapń i żelazo (to ostatnie ma
szczególne znaczenie podczas menstruacji).

7. Nie należy rezygnować z treningu lub udziału w zawodach ze
względu na menstruację. Jeżeli wasze miesiączki są bolesne,
bieganie może złagodzić ból, albowiem wyzwala duże ilości endorfiny.

8. Jeżeli biegacie intensywnie, a wasze menstruacje stają się coraz
mniejsze lub zanikają całkowicie, ryzykujecie uszkodzeniem
układu kostnego. Każda biegaczka, u której wystąpi tego rodzaju
problem, powinna koniecznie skonsultować się z ginekologiem. 

M-ce         Nr Imię i Nazwisko                      Kategoria              Wynik

1        503 Dorota Ustianowska             K-30          00:35:28
2        508 Wioletta Uryga                  K-40          00:36:39
3        968 Ewa Brych-Pająk                 K-30          00:36:40  

1        506 Mykhailo Bohdanov             M-20         00:30:40 
2       502 Nikolai Rjabinin                 M-20         00:30:44
3       947 Ashenafi Erkolć                 M-20         00:30:49 

17. Bieg Fiata – klasyfikacja generalna

M-ce         Nr Imię i Nazwisko                      Kategoria              Wynik

1        682 Joanna Szor                     K-30          00:49:25  

1        684 Krzysztof Szor                   M-30         00:40:37 
2       829 Jerzy Plewniak                  M-50         00:42:02 
3       857 Zdzisław Ptak                   M-40         00:43:26 
4       834 Franciszek Mielniczuk          M-50         00:44:39 
5       713 Adam Kowalski                  M-20         00:44:56

17. Bieg Fiata – klasyfikacja pracowników FAP
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Mykhailo
Bohdanov 
(UKR) 
i Dorota
Ustianowska
(POL)
na mecie



LUDZIE

C zym jest manipulacja?
Manipulacja jest to świadome

wpływanie na uczucia innych tak, 
aby podejmowanymi przez nich
decyzjami kierowały przede wszystkim
emocje, a nie racjonalne myśleniem. 
Od dziecka uczymy się reagować na
określone sytuacje. Prawie wszystkie
techniki manipulacyjne opierają się
właśnie na wcześniej wyuczonych
przez nas reakcjach, a niektóre
metody poszły nawet dalej. 
Dzieci uczy się na przykład, że należy
za wszystko dziękować. Utrwala to
w nas przekonanie, że jeżeli komuś
nie podziękujemy, mogą nas spotkać
przykre konsekwencje. W technice
manipulacji nazywa się to regułą
wzajemności. W sklepach bardzo
często stosuje się darmowe próbki
i gratisy, które są nam dawane nie
z dobrej woli i sympatii, ale po to
tylko, byśmy poczuli wdzięczność
i w ramach podziękowania dokonali
zakupu. Czy zatem nie należy
dziękować, ani dawać? Wcale nie.
Musimy tylko założyć, że jeżeli
cokolwiek od kogoś dostajemy,
do niczego nas to nie zobowiązuje.
Można zawsze podziękować i pójść
dalej zabierając ze sobą podarunek.
Najczęściej bowiem darowany prezent
ma nikłą wartość w stosunku 
do oczekiwanej od nas reakcji! 
Manipulanci wykorzystują również
sytuację tzw. wzmocnienia
wzajemności. Dzieje się to wtedy,
gdy manipulant da nam coś 
„za darmo” i pozornie odmawia
przyjęcia wzajemności. Na wystawach
i w sklepach eksponowane są 
towary drogie tylko po to, aby
w odpowiednim momencie „dać
nam prezent” w postaci tańszych
substytutów, promocji, rabatów,

GRUPA

Manipulanci ograniczają też
nasze możliwości percepcyjne
poprzez zadawanie zamkniętych
pytań, wymagających tylko
odpowiedzi tak lub nie. Przez to
niejako programują nas do
swojego postrzegania sprawy
i ograniczają do udzielania
narzuconych z góry odpowiedzi.
Zadawanie zamkniętych pytań
często wykorzystuje tzw. regułę
zaangażowania, kiedy to poprzez
wymuszanie odpowiedzi
manipulant angażuje „urabianą”
osobę do poparcia go i podjęcia
przez nią „narzuconych” decyzji. 
Bardzo dobrze na pozyskanie
klientów działa tzw. prawo limitu.
Często w sklepach spotykamy się
z tekstem: „oferta ważna do...”.
Pomyślmy, czy rzeczywiście
opłaca się komuś sprzedawać
świetnie „idący” produkt tylko 
do któregoś tam dnia? Jasne 
że nie, bo nie o to w tym chodzi. 
Tak samo z hasłem „liczba 

miejsc limitowana”.
Ograniczenie to

przekreślonych cen i obniżek. 
My, chcąc się odwzajemnić,
najczęściej korzystamy z oferty. 
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy
w sklepie ze sprzętem RTV i kupujemy
telewizor LCD za – powiedzmy
– 10.000 zł. W momencie zakupu
sprzedawca sugeruje nam jeszcze
zakup kina domowego w cenie „tylko”
1.200 zł. Istnieje bowiem duże
prawdopodobieństwo, że szybciej
zdecydujemy się na zakup tego
zestawu wraz z telewizorem – mimo 
że jest drogi, niż gdybyśmy przyszli do
sklepu kupić tylko sam zestaw kina
domowego. Czym jest 1.200 zł wobec
10.000 zł? Dokładnie tę samą zasadę
kontrastu stosuje się w każdym
markecie, wystawiając przy kasie
stosunkowo drogie, drobne produkty
(np. gumy, batoniki, czekoladki).

rRUBRYKI
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W sklepach bardzo
często stosuje się

darmowe próbki
i gratisy, które są
nam dawane nie

z dobrej woli
i sympatii, 

ale po to tylko,
byśmy poczuli

wdzięczność
i w ramach

podziękowania
dokonali zakupu

Zrozumieç 
manipulacj´
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powoduje przywołanie w naszej
świadomości emocji związanych
z utraconymi możliwościami.
Dlatego często zdarza się nam
podejmować szybkie, kierowane
emocjami decyzje, z których nie
zawsze jesteśmy potem
zadowoleni. W reklamie często
możemy spotkać stwierdzenie:
„90% klientów już z tego
skorzystało to i Ty...”. Tu nie
trzeba wiele tłumaczyć, sprawa
jest prosta. Za nas myśli tłum.
Skoro aż 90% klientów
skorzystało z oferty, dlaczego i ja
mogę z niej skorzystać. Skoro
społeczeństwo tak robi, widać
tak musi być. Jest to tzw. zasada
konformizmu. Manipulant,
bardzo często, by udowodnić
swoje racje, nie posługuje się
swoimi słowami, lecz cytatami.
Robi tak po to, by pozbyć się
w tym, co chce przekazać,
osobistych emocji między nim
a osobą, którą manipuluje. Dzięki
temu może przekazać wiele treści
łatwych do przyjęcia przez nasz
umysł – bo dla nas, zawsze
bardziej wiarygodnie zabrzmią
cytaty znanych, autentycznych,
czy zmyślonych, postaci. Łatwiej
jest nam uwierzyć niż wydawać
osądy, bo własnego osądu trzeba
racjonalnie bronić. A komu mamy
wierzyć? Odpowiedź jest prosta
– autorytetom. Autorytetem dla
danej osoby może być każdy:
matka, ojciec, sąsiad, czy też
ogólnie znana i poważana postać.
Ważne, by pokazać ją w dobrym
i wiarygodnym świetle.
W manipulacji wykorzystuje się
też często wyrwane z kontekstu,
niezwiązane ze sobą fragmenty
wypowiedzi, „autorytetu”. Takie
manipulacje możemy oglądać
w telewizji, usłyszeć w radiu,
przeczytać w prasie.

w celu wykorzystania ich przy
podejmowaniu przez nią decyzji.
Innymi słowy, jeśli ktoś nam mówi:
„Uda się, bo zawsze się udawało”,
wzmacnia nasze oczekiwania
i jesteśmy skłonni mu uwierzyć.
Manipulanci do uzyskania
zamierzonych celów wykorzystują 
też błędne skojarzenia, które
przykładowo mogą wyglądać tak:
wysoka cena to wysoka jakość,
atrakcyjny wygląd to inteligencja
i mądrość, tytuł naukowy to
nieomylność, odpowiednie ubranie 

Wchodząc do sklepu z pustym
koszykiem, na pewno nie od razu
załadujemy go drobnymi produktami.
Jednakże stojąc przy kasie i mając
już koszyk pełen zaplanowanych
zakupów, bez oporu dodajemy 
do jego zawartości jeszcze kilka
droższych drobiazgów wystawionych
przy kasie, bo nie stanowią one dla
nas (w kontraście z pozostałymi
zakupami) wielkiego wydatku. 
I jeszcze, tzw. prawo sympatii. 
Zdarza się dosyć często, że ktoś

Stojąc przy
kasie i mając
już koszyk pełen
zaplanowanych
zakupów, 
bez oporu
dodajemy do
jego zawartości
jeszcze kilka
droższych
drobiazgów
wystawionych
przy kasie

w imię przyjaźni i sympatii o coś nas
prosi, mimo że tego wcale nie
chcemy. Czy jest to jest przyjaźń
i sympatia? Na pewno nie. Raczej
próba manipulacji naszą decyzją, 
tak by w przypadku odmowy wywołać
w nas strach spowodowany groźbą
utraty przyjaźni. A jak działa inna
metoda, reguła placebo – czyli prawo
oczekiwań? W medycynie placebo to
imitacja lekarstwa. Pacjent myśląc,
że podaje mu się prawdziwe
lekarstwo – zdrowieje. W przełożeniu
na manipulację działa to bardzo
podobnie; manipulant wmawia, 
że coś jest tak, a nie inaczej, 
albo też wykorzystuje wcześniejsze
doświadczenia osoby manipulowanej

to wiarygodność, ludzie patrzą – bądź
perfekcyjny itp. Takie skojarzenia
można tworzyć w nieskończoność,
zaś każde z nich może być
narzędziem kolejnej manipulacji.
Na każdym kroku, ktoś bardziej lub
mniej próbuje wpłynąć na to, 
by nasza decyzja nie była w pełni
świadoma, a kierowała się emocjami.
Dzięki zrozumieniu technik
manipulacji, w momencie, 
gdy stwierdzimy, że jesteśmy
manipulowani i poczujemy, 
że zaczynają nami rządzić emocje,
zawsze będziemy mogli wziąć na nie
poprawkę w naszym świadomym
umyśle i odpowiednio zareagować
z korzyścią dla siebie.



M anta Multimedia wprowadza do
sprzedaży centrum rozrywki

w formacie mini wieży.
Głównym atutem
nowego modelu 
jest tuner telewizji
naziemnej, 
co w połączeniu
z dotychczasową
funkcjonalnością, 
daje multimedialny
produkt o szerokich
możliwościach
zastosowania. 
Zestaw wyposażono
w siedmiocalowy
ekran LCD, nad którym, dla wygody
użytkownika, umieszczone zostały
przyciski sterujące najważniejszymi
funkcjami odtwarzacza. Para
głośników wysoko- i średniotonowych
zapewnia doskonałą jakość
dźwięku. Zestaw gra w trybie
rozszerzonego stereo. Odtwarzacz
obsługuje popularne standardy
wideo, jak DVD, DivX, czy XviD 
oraz rozpoznaje polskie napisy txt.
Możliwe jest też odsłuchiwanie
materiałów audio z plików MP3 
lub płyty CD. 

MYSZKA NIE DO ZDARCIA
A4Tech 2.4G Full Speed Wireless
Optical Mouse G7630 – pod tą długą
i skomplikowaną nazwą kryje się
nowa bezprzewodowa myszka dla
graczy. Producent zapewnia, że może
ona pracować nawet 15 metrów
od komputera, co idealnie
sprawdzi się podczas rozgrywek
lub prezentacji na
dużym ekranie.
Wysoka
częstotliwość
pracy urządzenia
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Wszystko
dla wygody

(500Hz) oraz technologia
dwustronnej komunikacji (2-Way
Communication) eliminują wszelkie
opóźnienia i sprawiają, że A4Tech
G7630, nawet jako kontroler do gier,
działa bardzo precyzyjnie. 
W związku z tym, że coraz więcej

użytkowników korzysta
z bezprzewodowych urządzeń

i w miejscach publicznych
istnieje ryzyko występowania

zakłóceń, opisywana mysz
została wyposażona przez
producenta w technologię
Auto Channel Hopping,
która zapewni doskonałą

jakość połączenia. 
Także Microsoft może się

pochwalić nowym modelem myszki,
której pełna nazwa brzmi
– SideWinder X3 Mouse. Urządzenie
jest przeznaczone zarówno dla osób
prawo- jak i leworęcznych. Jest
wyposażone w pięć programowalnych
przycisków, które użytkownik może
ustawić według własnych preferencji.
Według zapewnień Microsoft,
wytrzymałość urządzenia
to 10 milionów kliknięć.
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˚ELAZKO Z POÂLIZGIEM

Każdy wie, jak prasuje się żelazkiem,
które ma zabrudzoną powierzchnię
prasującą. Tefal pomyślał o wygodzie
konsumentów i skonstruował żelazko
Ultimate Autoclean, które nawet
przy długotrwałym prasowaniu nie
traci właściwości doskonałego ślizgu.
Producent zastosował technologię,
która sprawia, że małe włókna
przyklejające się do powierzchni
żelazka ulegają utlenieniu i znikają.
Temperatura ustawia się
automatycznie, w zależności
od rodzaju tkaniny.
Do rozprasowywania szczególnie
uporczywych zagnieceń służy funkcja
Power Jeans. Sugerowana cena
detaliczna to około 480 zł. 

CLICK AND MIX
Moulinex
zaprezentował nowy
blender o nazwie
Moulinex Hapto
Click and Mix
DD406. Przy jego
pomocy można
posiekać mięso,
pokruszyć lód, ubić
pianę z białek 
czy przygotować
pyszny koktajl.
Jednym kliknięciem
wymienia się ostrza
wykonujące
poszczególne
funkcje. 
Ostrza można
przechowywać
w pojemniku, który
służy jednocześnie
do robienia koktajli
i soków owocowych.
Sugerowana cena
modelu to około
340 zł. W sprzedaży
są również tańsze
plastikowe wersje
urządzenia. 

SKAZANI NA GPS
Mało kto wyobraża sobie
w dzisiejszych czasach
podróżowanie bez nawigacji
GPS. Goclever 4390T FE
to nawigacja wyposażona 
w 42 mapy krajów Europy.
Produkt wyposażono w wyraźny,
panoramiczny dotykowy ekran
o przekątnej 4,3" i rozdzielczości
480×272. Urządzenie posiada
antenę TMC, dzięki której 
można na bieżąco otrzymywać
informacje o korkach lub
robotach drogowych.
Jednocześnie pojawia się
informacja o trasie
alternatywnej. Tryb nocny ma 
tak ustawione kolory, aby nie
męczyć wzroku. Plany większych
miast posiadają realistycznie
odwzorowane budynki.
Wyszukiwarka adresów nie
wymaga wpisania całej nazwy,
wystarczy kilka pierwszych liter.
Nawigacja dysponuje pełną bazą
fotoradarów rozmieszczonych
w całej Europie. W momencie
przekroczenia prędkości
kierowca zostaje ostrzeżony.
Sugerowana cena detaliczna
to 599 zł. 

KAWA DLA LENIWYCH
Ekspres KRUPS XP 5240 to urządzenie 
dla najbardziej wymagających smakoszy
czarnego napoju, jak również dla
koneserów ładnego designu.
Przy projektowaniu zastosowano
innowacyjną funkcję ubijania kawy
w filtrze, która daje podobny efekt 
jak ręczne ubijanie kawy przez
profesjonalnych baristów za pomocą
tampera. Dzięki technologii Thermoblock
woda ma stałą i idealną temperaturę
zarówno w przypadku pierwszej, jak
i ostatniej filiżanki. Istnieje możliwość
dołączenia do każdego ekspresu
dodatkowego filtra wody. Sugerowana
cena detaliczna to około 950 zł. 
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S łynny „Titanic” to
jeden z najbardziej

znanych obrazów
wszechczasów. Mało kto
wie jednak, że w historii
miała miejsce znacznie
większa katastrofa,
w czasie której
zginęło 9 tys. mężczyzn,
kobiet i dzieci.
Do dystrybucji wchodzi właśnie film
opowiadający dzieje owej morskiej
katastrofy. „Gustloff – rejs ku
śmierci” to zrealizowana z ogromnym
rozmachem nowa produkcja twórców
„Stalingradu”. Autorzy obrazu starają
się odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego i w jakich okolicznościach
doszło do tak potwornej tragedii.
„Wilhelm Gustloff” był olbrzymim
statkiem pasażerskim, który w 1945
roku stał w gdyńskim porcie, aby
zabrać Niemców uciekających przed
zbliżającą się Armią Czerwoną. Statek
udał się w swój ostatni rejs wraz
z 9 tysiącami pasażerów na
pokładzie. Ta katastrofa pochłonęła
ponad sześciokrotnie więcej ofiar niż
słynny „Titanic”, o tym jednak wie
niewiele ludzi, do tej pory ów fakt nie
był zbyt nagłośniony medialnie.
Do dwóch płyt z filmem fabularnym
dołączona jest trzecia, zawierająca
dokument poświęcony ostatniej
podróży „Wilhelma Gustloffa”. 
Łukasz Barczyk to jeden
z najzdolniejszych twórców
młodego pokolenia.
Najnowszy film Barczyka
„Nieruchomy poruszyciel”
jest od początku do końca
dziełem autorskim.
Koncepcja narodziła się
w głowie młodego artysty,
co do realizacji, zdania

krytyków są podzielone,
warto jednak obejrzeć ten
ciekawy filmowy
eksperyment. Akcja toczy
się w nieokreślonym
małym miasteczku,
w którym znajduje się
fabryka rządzona twardą
ręką przez Generała.
Generał to prawdziwy

degenerat, który nie trzyma się
ram moralności. Na ofiarę
upatrzył sobie pracownicę
swego zakładu (odważna
Marieta Żukowska). Z pewnością
ciekawym doświadczeniem jest
odgadywanie wielu kontekstów,
do których nawiązuje Barczyk.
Lynch jest widoczny na pierwszy
rzut oka, wyszukiwanie kolejnych
może stać się niezłą zabawą,
mimo wyraźnie depresyjnej
wymowy filmu. 
Na koniec coś znacznie lżejszego „Pod
powierzchnią” wykorzystuje znany już
kinowy motyw „tego trzeciego, który
nie wiadomo, skąd się wziął i wyraźnie
coś kombinuje”. Małżeństwo
w ramach ratowania swego związku
wybiera się na weekend nad jeziorem.
Pech chciał, że po drodze potrącają
motocyklistę, który wprawdzie nie
odniósł żadnych poważnych obrażeń,
lecz w ramach zadośćuczynienia para
postanawia wziąć chłopaka ze sobą.
Jak można się domyślić, powoduje to

całą serię dziwnych
wypadków, także
bohaterowie zaczynają
wątpić, czy wypadek 
był rzeczywiście
przypadkowy. 
Lekkie kino, doskonałe
na bezczynne wieczory.

TEKST Joanna Lasek
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Ostatni rejs 
Gustloffa

„Z miłoÊci
do gwiazd”
Kolejna świetna komedia
francuska ze znakomitą
obsadą. Po raz pierwszy
od „Ośmiu kobiet” na
jednym planie filmowym
spotykają się Catherine
Deneve i Emmanuelle
Béart. Opowieść o wielkim
fanie kina, który tak kocha
swe najjaśniejsze gwiazdy,
że te zaczynają mieć go
dość. Panie spotykają się
więc i myślą, co z tym
fantem zrobić... 
Reż.: Laetitia Colombani.

PREMIERY
KINOWE
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D ługo czekaliśmy na kolejny tomik
Wisławy Szymborskiej, lecz, jak

zwykle, było warto. W błyskotliwy
sposób poetka
komentuje
współczesną
rzeczywistość,
a wszystko
przyprawione jest
szczyptą legendarnej
już ironii. Miłośnicy
talentu artystki nie
zawiodą się na pewno.
W ujmującym stylu
pokazuje Szymborska
okrucieństwo losu, nie
ucieka od dramatyzmu

i drastycznych współczesnych
zdarzeń, takich jak katastrofy
samolotowe czy ataki terrorystyczne. 
Wisława Szymborska: Tutaj.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009. 

Jürgen Thorwald zabiera czytelnika
w fascynującą podróż po dziejach
nowoczesnej chirurgii i kryminalistyki.
Kolosalna praca, jaką
włożył autor w swe
tomy opłaciła się,
mimo pokaźnych
rozmiarów, lektura
upływa w mgnieniu
oka. Mało kto wie, że
do 1846 roku wszelkie
zabiegi lekarskie, takie
jak amputacja,
usuwanie guzów,
odbywały się bez
znieczulenia,
a lekarzom żyjącym kilka wieków
temu nawet nie śniło się, że
medycyna będzie dokonywała cudów,
jakie mają miejsce współcześnie. 
Podobnie z historią
kryminalistyki. XIX wiek przyniósł

zainteresowanie daktyloskopią,
toksykologią i innymi nowatorskimi
w ówczesnym czasie metodami.
Podwaliny pod nowoczesną,
naszpikowaną elektroniką
kryminalistykę
stworzyło kilku
genialnych
zapaleńców,
bez których
identyfikacja
przestępców
byłaby znacznie
trudniejsza.
Idealna
wakacyjna
lektura. 
Jürgen Thorwald: Stulecie
detektywów. Stulecie chirurgów.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009. 

Eduardo Mendoza uzbierał sobie już
w naszym kraju całkiem pokaźną
grupę miłośników, i słusznie. Ten
jeden z najpoczytniejszych pisarzy jest
bowiem jednocześnie uroczym

ironistą, a jego książki to
wyjątkowy mix absurdu
i błyskotliwego osądu.
Powieść była czytana
w radiowej „Trójce”, co
przysporzyło jej zasłużonej
popularności. Bohaterem
jest uroczy nieudacznik,
a zarazem patrycjusz
o imieniu Pomponiusz
Flatus, który udaje się
do Ziemi Świętej i dziwnym
zbiegiem okoliczności

spotyka tam chłopca o imieniu Jezus,
który prosi go o zaskakującą
przysługę. 
Eduardo Mendoza: Niezwykła
podróż Pomponiusza Flatusa.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009. 

Od filmów
katastroficznych
po dobrą książkę
czy tomik
wierszy. Jest
wiele sposobów
na spędzenie
letnich
wieczorów

Warto było 
poczekaç

„Alfonia
i pszczoły”
Najnowszy film
uwielbianego przez widzów
Jana Jakuba Kolskiego.
Jak zwykle opowiada
o skomplikowanych
uczuciowych układach, 
jak zwykle doskonała
Grażyna Błęcka-Kolska 
w roli głównej. Tym razem 
ze sztukami walki w tle. 
Wyst..: 
Grażyna Błęcka-Kolska,
Andrey Bilanov, 
Mariusz Saniternik. 



WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda WYMIARY 

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.6 16v107KM DYNAMIC 4X4 51.540 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 M-Jet Z DPF 120KM DYNAMIC 4X4 61.680 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v107KM  EMOTION 4X4 55.770 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 M-Jet Z DPF 120KM EMOTION 4X4 65.910 1910 88 180 6,8 174 5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

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 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.880 1242 48 155 5,9 139 4/5
1.4 77KM ACTIVE 3D 34.640 1368 57 165 5,9 134 4/5
1.4  T-JET 16v120KM SPORT 3D 49.850 1368 88 195 6,6 155 4/5

1.2 65KM ACTIVE 5D 35.060 1242 48 155 5,9 139 5
1.4 77KM ACTIVE 5D 35.910 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 5D 41.820 1248 55 170 4,5 119 5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 40.130 1368 57 165 5,9 134 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.670 1368 70 185 5,9 139 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYN. 5D 47.740 1248 66 185 4,6 119 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

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

1.2 69 KM POP 35.280 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP 42.080 1248 55 165 4,2 110 4

1.2 69 KM SPORT 42.080 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 48.880 1248 55 165 4,2 110 4

1.4 16V 100 KM SPORT 48.880 1368 74 182 6,3 149 4

1.2 69 KM PURO2 42.080 1242 51 160 5,1 115 4

1.2 69 KM LOUNGE 42.080 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 48.880 1248 55 165 4,2 110 4

1.4 16V 100 KM LOUNGE 48.880 1368 74 182 6,3 149 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 56.950 1248 55 165 4,2 110 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.4 73KM AC TI VE 38.870 1360 54 155 6,7 157 5 
1.3 M-Jet 16v 75KM AC TI VE 44.780 1248 55 155 4,5 119 5 
1.4 73KM DYNAMIC 43.940 1360 54 155 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.850 1248 55 155 4,5 119 5 
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM 27.880 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 54KM 30.420 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM 33.800 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.640 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 38.870 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
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RABAT 21%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 39.500 1368 57 148 7,1 168 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM ACTIVE 45.820 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM ACTIVE 48.980 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v 103KM NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 54.510 1596 76 163/164 9,2/9m3 218/161 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM FAMILY 51.350 1248 63 153 5,5 145 7
1.9 M-Jet Z DPF 120KM FAMILY 56.880 1910 88 174 6,1 160 7
1.3 M-Jet 16v 85KM DYNAMIC 49.770 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM DYNAMIC 52.930 1910 77 164 5,8 153 5
* rabat 16% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RABAT 21%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 69.520 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet 120KM BEZ DPF DY NA MIC 75.840 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DY NA MIC 82.160 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMO TION 86.110 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF 150KM AUT.EMOTION 91.640 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF 200KM AUT.EMOTION 110.600 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 17% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 38.440 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM AC TI VE 46.470 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 77KM DYNAMIC 43.510 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.010 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYNAMIC 50.700 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.230 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v 120KM EMOTION 53.230 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v 105KM EMOTION 57.460 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 11,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Ceny z 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 z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

RA BAT 16,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 42.580 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM AC TI VE 50.510 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 45.920 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T -Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.260 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T -Jet16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.440 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.850 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.520 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.700 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T -Jet 16v 150KM EMOTION 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM EMOTION 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T -Jet 16v 150KM SPORT 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM SPORT 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
* rabat 12,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW



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
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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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
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

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
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.215 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM 150KM 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 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
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 
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

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
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓWGT

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
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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
1.4 8v 77KM ORO 42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.965 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO 48.365 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.416v95 KMSPORT MOMO DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-Jet16v 105 KM SPORT MOMO DESIGN 57.375 1248 77 177 4,7 123 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v T-Jet 150KM ORO 72.242 1368 110 210 7,0 165 5 
1.6 16v M-Jet 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 M-Jet 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 T-Jet 150KM PLAT. 80.742 1368 110 210 7,0 165 5 
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 86.692 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 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 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO 51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO 54.315 1248 51 159 4,7 125 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
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Od czerwca 2009 r. spółka Fiat Auto Poland SA
przygotowała nową ofertę zakupu samochodów dla
pracowników Grupy Fiat. W ramach tej oferty
przewidziano dwie możliwości: 

– pierwsza przewiduje skorzystanie przez pracowników
z przewidzianego dla danego modelu rabatu 
(na przykład Pandę pracownik może nabyć 
z 15,5% rabatem); 

lub

– rabatu wraz z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.

W tym drugim przypadku należy liczyć się z mniejszą
wysokością rabatu (np. Panda: darmowy pakiet
ubezpieczeniowy i 10,5 % rabatu).

Warto dodać, że wraz z tą ofertą w pierwszym wariancie
wprowadzono różną wysokość rabatów na poszczególne
modele. I tak na przykład, Panda oferowana jest dla
pracowników Grupy Fiat z 15,5% rabatem, a Doblò 
z 21% rabatem.

Ceny z rabatami 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. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać
w salonach sprzedaży. 

Wymienione rabaty nie łączą się z reguły z innymi
okresowymi promocjami marketingowymi. 

Oferta jest dostępna w
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, 
przy ul. Katowickiej 24, w Bielsku-Białej, 
tel. 033 813 44 40. 

W Centrum Sprzedaży można pytać także o sposoby
kredytowania zakupu samochodów. 

Zmieniły si´ rabaty 
na samochody 
dla pracowników 



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. 

Po˝egnanie
kolegi

31 marca 2009 roku odszedł od nas
po ciężkiej chorobie Mirosław
Ścieszka, długoletni pracownik
Inżynierii Utrzymania Ruchu  
Fiat-GM Powertrain Polska. 
Oddawał się swojej pracy z pasją,
konsekwencją i dużym
zaangażowaniem. Był człowiekiem
niezwykłym. Potrafił wzbudzać
w ludziach zapał do wszystkiego, 
co robił. Miał poza tym wielką siłę
przekonywania. W życiu osobistym
był człowiekiem skromnym
i życzliwym dla ludzi. Pasjonował się
strzelectwem oraz muzyką,
amatorsko grał w zespole
muzycznym. Był przyjacielem,
na którym można było naprawdę
zawsze polegać. Miał jeszcze
mnóstwo marzeń, wiele z nich
chciał jeszcze wcielić w życie.
Zmarł zbyt wcześnie, w wieku 51 lat.
Zostawił żonę Annę i córki Klaudię
i Sylwię. Odczuwamy tę śmierć jako
wyjątkowo niesprawiedliwą. 

Koledzy i przyjaciele

NASZE ŁAMY DLA WAS

PROFILAKTYKA ZDROWIA
KONIECZNA

Szanowna redakcjo,
W kwartalniku „Fiat wokół nas” nr 77 z grudnia 2008 r.
w artykule o PCK „Życiem można się podzielić”, popełniono
dwa błędy. Napisano:
• „W 2008 r. minęło 50 lat PCK, to dobra okazja, aby

przypomnieć, że 450 ml naszej krwi może uratować
czyjeś życie”, a powinno być: W 2008 r. minęło 50 lat
honorowego krwiodawstwa w Polsce (w 2009 roku
obchodzimy 90-lecie PCK).

• „W 2008 r. w VII edycji uczestniczyło 5 szkół, krew
oddało blisko 200 dzieci, co daje w sumie 90 litrów
krwi” – i tu uwaga, dzieci nie oddają krwi honorowo. 
Krew może oddać osoba dorosła, która ukończyła 18 lat,
jest zdrowa i dobrowolnie podejmuje decyzję o jej
oddaniu honorowo.

Andrzej Lis, 
Prezes koła PCK i klubu HDK przy Fiat Auto Poland

Od Redakcji: Przepraszamy za niedopatrzenie.

Każdego roku zakład pracy zaprasza nas na bezpłatne
badania. Wczesne zdiagnozowanie, nawet bardzo ciężkiej
choroby, to prawie 100% szansy na wyleczenie. Musimy też
pamiętać, że badania przeprowadzone kilka lat wstecz nie
gwarantują nam, że jesteśmy teraz zdrowi. Zdrowy człowiek
powinien raz do roku zrobić podstawowe badania,
skorzystać z profilaktycznych zaproszeń i obowiązkowo
skonsultować wyniki z lekarzem. Ja pracuję
społecznie 10 lat w PCK przy chorych na choroby zakaźne.
Wiele przez ten czas widziałem smutku, tragedii w ludzkich
oczach, często niepotrzebnie. Przykład, lekceważenie HCV
(wirusowe zapalenie wątroby typu C). Tego „łobuza” XXI w.
możemy „złapać” wszędzie: np. podczas  tatuażu, u fryzjera,
stomatologa itd. Na tego wirusa
jeszcze nie ma na świecie
szczepionki, a powikłania są
straszne, gdyż wirus atakuje
każdego, bez względu
na status społeczny. Dlatego
dla własnego dobra
pamiętajmy o badaniach. 

Antoni Hendzel
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ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo 

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

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

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 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 31 maja 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 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






