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O
sià gni´ cie te go ce lu
jest do wo dem na to,
˝e stra te gia zrów no -
wa ̋ o ne go roz wo ju
jest dla Fia ta spo so -
bem na pro wa dze nie
fir my. Nie b´ dzie my
usta waç w wy sił -
kach, aby za cho waç

wy so kie stan dar dy i po pra wiaç
na sze wy ni ki, przy czy nia jàc si´
w ten spo sób do two rze nia dłu go -
ter mi no wych war to Êci dla wszyst -
kich na szych udzia łow ców”. Tak
dy rek tor peł no moc ny Ser gio

Mar chio nie sko men to wał wpi sa -
nie spół ki Fiat S.p.A. do in dek -
sów Dow Jo nes Su sta ina bi li ty
(DJSI) World i Dow Jo nes Su sta -
ina bi li ty STOXX, sku pia jà cych
317 przed si´ biorstw z ca łe go
Êwia ta (w tym 11 wło skich), któ re
uwa ̋ a ne sà za li de rów w dzie dzi -
nie zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju.
Co wi´ cej, spół ka ana li zu jà ca
SAM (Su sta ina bi li ty Bas set Ma -
na ge ment) przy zna ła Fia to wi
a˝ 90 na 100 mo˝ li wych punk tów
i tyl ko o je den punkt mniej ni˝
naj lep sza spół ka best -in -class. 

To pre sti ̋ o we wy ró˝ nie nie zo -
sta ło osià gni´ te dzi´ ki sze re go wi
dzia łaƒ ulep sza jà cych, jak rów -
nie˝ pu bli ka cji pierw sze go Stra -
te gicz ne go Pro gra mu Zrów no -
wa ̋ o ne go Roz wo ju, w któ rym
Gru pa okre Êli ła swo je zo bo wià -
za nia na przy szłoÊç. 
Re zul ta ty uzy ska ne w ob sza rze
Êro do wi sko wym sà ró˝ ne. Fiat
Au to mo bi les, od dwóch lat prze -
wo dzà cy w eko lo gicz nej kla sy fi -
ka cji 25 ma rek sa mo cho do wych
w Eu ro pie, zo stał uzna ny za
mar k´ o naj ni˝ szym Êred nim po -

Fiat liderem 
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zrównowa˝onego 
rozwoju
Grupa Fiat została wpisana do indeksów Dow Jones,
premiujàcych przedsi´biorstwa wyczulone na kwesti´
ekonomicznej, Êrodowiskowej i społecznej
odpowiedzialnoÊci za swojà działalnoÊç. To efekt
zespołowy wszystkich najwa˝niejszych sektorów Grupy.



zio mie emi sji dwu tlen ku w´ gla
w sa mo cho dach sprze da nych
w pierw szej po ło wie 2009 ro -
ku: 129,1 g/km (w po rów na niu
ze 133,7 g/km od no to wa ny mi
za le d wie przed sze Êcio ma mie -
sià ca mi). Po za tym Fiat usta no -
wił rów nie˝ no wy re kord: jest je -
dy nà mar kà full -li ner, któ ra ju˝
dziÊ osià ga Êred nià eu ro pej skà
war toÊç emi sji 130 g/km, ja ka
b´ dzie wy ma ga na od 2015 r. 
Do uzy ska nia te go re zul ta tu
przy czy nił si´ wzrost po py tu na
za si la nie ga zem ziem nym: tyl ko
w pierw szej po ło wie 2009 r. na
eu ro pej skim ryn ku sprze da no
oko ło 65 ty s. sa mo cho dów Fiat
Na tu ral Po wer, wy ka zu jà cych
emi sj´ CO2 na Êred nim po zio mie
115,8 g/km, o po nad 13 g/km
ni˝ szym od Êred niej war to Êci
emi sji (129,1 g/km), i tak nie -
osià gal nej dla kon ku ren cji. Pry -
mat ten przy czy nił si´ do po bi cia
ko lej ne go re kor du: Fiat Gro up
Au to mo bi les nie ma so bie rów -
nych rów nie˝ w kla sy fi ka cji kon -
cer nów, wy prze dza jàc z wy ni -
kiem 132,9 g/km To yo t´, PSA
i mar k´ Re nault.

Kolejny krok 
ratujàcy Ziemí
Ponad 423 tony dwutlenku węgla mniej wydalane do atmosfery. Taki cel osiągnęło Iveco

w ramach ekologicznej inicjatywy „+1 °C”, jaką w bieżącym roku podjęto w biurach spółki
w całej Europie. To przyzwoity wynik zważywszy, że 423 tony dwutlenku węgla to tyle samo, co
spaliny emitowane przez samolot ze 110 osobami na pokładzie, pokonujący dwukrotnie
dystans pomiędzy Rzymem a Londynem lub przez samochód ciężarowy, który przebył trasę
z Turynu do Paryża, również tam i z powrotem, aż 550 razy. Jest to zatem znacząca oszczędność
energii, uzyskana wyłącznie dzięki zwiększeniu o zaledwie jeden stopień temperatury
w biurowych klimatyzatorach. Rozwiązanie proste, korzystne dla środowiska i pozytywnie
wpływające na samopoczucie pracowników. Równolegle z tą inicjatywą Iveco opublikowało
na swojej stronie w Intranecie eko-rubrykę „Ivec-02”, dedykowaną kwestiom związanym
z oszczędnością energii. Jakiś przykład? Aktywowanie na komputerze funkcji oczekiwania
w momentach przerw w pracy lub wyłączanie go przed opuszczeniem stanowiska pracy
na dłużej pozwala na uzyskanie 37% oszczędności poboru energii. Drukowanie dwustronne,

umieszczanie większej liczby stron
na tej samej kartce albo choćby
zmniejszenie marginesów i rozmiaru
czcionki przekłada się na mniejszą
ilość zużywanego papieru. 
Tymi inicjatywami Iveco potwierdza
swoje zaangażowanie nie tylko
w poszukiwanie rozwiązań
minimalizujących wpływ
na środowisko naturalne, 
ale również w upowszechnianie
proekologicznych zachowań wśród
swoich pracowników.

IVECO
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Spo ry udział w tym suk ce sie miał
rów nie˝ Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies i je go dwa no wa tor skie
roz wià za nia: za si la ny ga zem
ziem nym na p´d do Gran de Pun -
to „Na tu ral Po wer”, któ ry wy -
ró˝ nio no ty tu łem „Cle an car of
the year”, oraz naj now szy Mul -
tia ir mon to wa ny pod ma skà Al fy
Mi To. Ten ostat ni, b´ dà cy praw -
dzi wà re wo lu cjà w Êwie cie sil ni -
ków ben zy no wych – po dob nie
jak swe go cza su Mul ti jet wÊród
na p´ dów wy so ko pr´˝ nych – ofe -
ru je 10 pro cen to wy wzrost mo cy
i 15 pro cen to wy wzrost mo men -
tu ob ro to we go w sto sun ku do
swych kon wen cjo nal nych od po -
wied ni ków, a wszyst ko to przy
mniej szych o 10 pro cent po zio -
mach zu ̋ y cia pa li wa i emi sji
dwu tlen ku w´ gla. 
W ubie głym ro ku tak ̋ e New
Hol land Agri cul tu re ugrun to wał
swo jà po zy cj´ ja ko „Cle an Ener -
gy Le ader”, ofe ru jàc sze ro kà ga -
m´ pro duk tów współ pra cu jà cych
z czy stym bio die slem. Ive co
przy stà pi ło do prac ba daw czych
nad po jaz da mi hy bry do wy mi, łà -
czà cy mi sil nik wy  so ko pr´˝ ny
z elek trycz nym. Spół ka Ma gne ti
Mi rel li zdo by ła jed nà z naj bar -
dziej pre sti ̋ o wych na gród  za in -
no wa cyj ny sys tem Te tra Fu el.

Zde cy do waw szy si´ na do -
sto so wa nie swo jej dzia łal -
no Êci do naj lep szych mi´ -
dzy na ro do wych stan dar -

dów, w 2008 ro ku Gru pa Fiat
utwo rzy ła w ob r´ bie pio nu Gro -
up Con trol Dział Zrów no wa ̋ o -
ne go Roz wo ju. Do je go za daƒ
na le ̋ a ło upo wszech nia nie za sad
od po wie dzial no Êci eko no micz -
nej, Êro do wi sko wej i spo łecz nej,
wy szu ki wa nie ob sza rów do po -
pra wy, a tak ̋ e pro mo wa nie za -
cho waƒ spój nych z kon cep cjà
zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju.
Dzia łem, za trud nia jà cym 
An to nel l´ Va le ria ni, Ber nar do
Roc chi i Fe de ri co Ruz zi, kie ru je
Mi na Pic ci ni ni, któ rej za da je my
kil ka py taƒ. 
Wpi sa nie fir my, ja ko jed nej
z pierw szych w sek to rze sa mo -
cho do wym, do in dek sów Dow
Jo nes pro mu jà ce go zrów no wa -
˝o ny roz wój, z pew no Êcià wpły -
wa na wi ze ru nek fir my?

Oczy wi Êcie. Ale nie cho dzi tyl ko
o to. Przed si´ bior stwa naj bar -
dziej za an ga ̋ o wa ne w kon cep cj´
zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju ce -
chu jà si´ lep szà zdol no Êcià do
za rzà dza nia ry zy kiem, do re duk -
cji kosz tów, do przy cià ga nia naj -
wi´k szych ta len tów i do opra co -
wy wa nia in no wa cyj nych pro duk -
tów i pro ce sów. Co wi´ cej, ma jà
one rów nie˝ wi´k szà zdol noÊç
do przy cià ga nia ka pi ta łu. Wy s -
tar czy po my Êleç o wszyst kich
tych in we sto rach (na przy kład
fun du szach etycz nych, tj. zbie˝ -
nych z ety kà ka to lic kà), któ rzy
in te re su jà si´ przede wszyst kim
spół ka mi wy czu lo ny mi na kwe -
sti´ zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju.
Kon cen tra cja na zrów no wa ̋ o -
nym roz wo ju, jesz cze do wczo -
raj trak to wa na ja ko do dat ko we
ob cià ̋ e nie fi nan so we, dziÊ wy -
da je si´ byç istot nym na rz´ -
dziem stra te gicz nym. Czy fak -
tycz nie tak jest?

przy szłoÊç
Wy bie ga jàc 
w

GRUPA
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Jest to szcze gól nie wi docz ne
w aspek cie Êro do wi sko wym, cze -
go do wo dzà ostat nie ini cja ty wy,
po dej mo wa ne po obu stro nach
Atlan ty ku. Wo bec kry zy su eko -
no micz ne go rzà dy wszyst kich
paƒstw eu ro pej skich, w któ rych
wpro wa dzo no pre fe ren cyj ne za -
sa dy kup na sa mo cho dów, skon -
cen tro wa ły swe dzia ła nia przede
wszyst kim na wer sjach „eko lo -
gicz nych”. Po za tym, zdol noÊç
na szej Gru py do pro du ko wa nia
sa mo cho dów eko lo gicz nych
i o ogra ni czo nym po zio mie zu -
˝y cia pa li wa ode gra ła rów nie˝
istot nà ro l´ w kon tek Êcie so ju szu
po mi´ dzy Fia tem a Chry sle rem,
co wy raê nie pod kre Êlił sam pre -
zy dent Sta nów Zjed no czo nych
Bar rack Oba ma.
Kie dy mó wi si´ o zrów no wa ̋ o -
nym roz wo ju, pierw szà rze czà,
ja ka przy cho dzi na myÊl,
jest roz wój prze my sło wy
z uwzgl´d nie niem aspek tu eko -
lo gicz ne go. W rze czy wi sto Êci
kry te ria, na pod sta wie któ rych
do ko nu je si´ oce ny przed si´ -
biorstw wpi sa nych do in dek -
sów DJSI World i DJSI
STOXX, do ty czà rów nie˝ in -
nych aspek tów. Ja kich?
Wy mia ru eko no micz ne go i spo -
łecz ne go.

Co do kład nie pod da no ana li zie?
Je Êli cho dzi o aspekt eko no micz -
ny, ana li zu je si´ ład kor po ra cyj ny,
za rzà dza nie ry zy kiem, ko deks po -
st´ po wa nia, za rzà dza nie mar kà
oraz pro ces in no wa cji. W ba da niu
aspek tu spo łecz ne go bie rze si´
pod uwa g´ roz wój i za rzà dza nie
za so ba mi ludz ki mi, dzia łal noÊç
cha ry ta tyw nà, zdro wie i bez pie -
czeƒ stwo na sta no wi sku pra cy, za -
rzà dza nie do staw ca mi oraz za an -
ga ̋ o wa nie udzia łow ców. Je ̋ e li
na to miast cho dzi o Êro do wi sko
na tu ral ne, to oce nia si´ po li ty k´
Êro do wi sko wà, od po wie dzial ne
za rzà dza nie pro duk ta mi, stra te gi´
zwià za nà ze zmia na mi kli ma tycz -
ny mi i re duk cjà emi sji za nie czysz -
czeƒ, a tak ̋ e wy daj noÊç ener ge -
tycz nà za kła dów. 
Fiat przy kła da ogrom nà wa g´
do kwe stii przej rzy sto Êci za rzà -
dza nia, po sza no wa nia Êro do -
wi ska i od po wie dzial no Êci spo -
łecz nej. Ale za an ga ̋ o wa nie
w po pra w´ wy da je si´ wi´k sze
ni˝ wcze Êniej. Czy to praw da?
Na sze za an ga ̋ o wa nie sku pi ło si´
na no wych ini cja ty wach, któ re po -
zwa la jà nam pra co waç dzi siaj
z my Êlà o tym, co chce my osià -
gnàç ju tro. W 2009 r. zo stał opu -
bli ko wa ny Pro gram Zrów no wa ̋ o -
ne go Roz wo ju Gru py, któ ry  okre -

Êla krót ko -, Êred nio - i dłu go ter mi -
no we zo bo wià za nia Fia ta w ró˝ -
nych dzie dzi nach.
Prosz´ po daç ja kiÊ przy kład?
W kon tek Êcie pro duk tu ce lem jest
dal sza re duk cja emi sji dwu tlen ku
w´ gla i za nie czysz czeƒ, zwi´k sze -
nie mo˝ li wo Êci re cy klin gu i po -
now ne go za sto so wa nia ma te ria -
łów pro duk cyj nych, i dal sza po -
pra wa w dzie dzi nie bez pie czeƒ -
stwa sa mo cho dów. Chce my jesz -
cze bardziej mi ni ma li zowaç wpływ
dzia łal no Êci za kła dów na oto cze -
nie, po czàw szy od re duk cji zu ̋ y -
cia ener gii i emi sji dwu tlen ku w´ -
gla. Wresz cie w kon tek Êcie za so -
bów ludz kich Gru pa dzia ła na
rzecz  pro mo wa nia kul tu ry zdro -
wia i bez pie czeƒ stwa na sta no wi -
sku pra cy oraz uła twia nia do st´ pu
do usług me dycz nych. Do te go
do cho dzi ca ły sze reg ini cja tyw do -
ty czà cych sie ci dys try bu cyj nych
i ser wi so wych, klien tów, do staw -
ców i lo kal nych spo łecz no Êci.
Czy pra ca ta przy no si Wam sa -
tys fak cj´?
Oczy wi Êcie. Pierw szy wiel ki cel
zo stał osià gni´ ty, ale zrów no wa -
˝o ny roz wój ozna cza cià głà po -
pra w´ i co raz trud niej sze wy zwa -
nia. Wy zwa nia, któ rym mo ̋ e my
spro staç dzi´ ki nie usta jà cej pra cy
ze spo ło wej. 

Ze Strategicznym
Programem
Zrównoważonego
Rozwoju Grupy
można zapoznać
się na stronie 
http://
sostenibilita.
fiatgroup.com/
il-nostro-impegno/
piano_
sostenibilita.php.
Na stronie obok: 
„Dział
Zrównoważonego
Rozwoju” 
Fiat Group,
od lewej: 
Federica Ruzzi,
Bernardo Rocchi, 
Mina Piccinini 
oraz 
Antonella Valeriani 
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TEKST

Giancarlo Riolfo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

Fiat 500 odsłania swe kolejne
oblicze – tym razem prezentuje

si´ w wersji kabrioletowej, która
dodaje mu jeszcze wi´cej uroku,

zachowujàc, rzecz jasna,
wszelkie walory funkcjonalnoÊci,

komfortu i przestronnoÊci.
Do wyboru sà trzy silniki,

wszystkie o minimalnie
szkodliwym wpływie

na Êrodowisko naturalne.
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Uwodzicielski
kabriolet
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Dwie
arcybogate

wersje
wyposa˝eniowe

i ponad sto
akcesoriów

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

sa mo chód, któ ry na da je si´
do u˝yt ko wa nia o ka˝ dej po rze
dnia i ro ku, ofe ru jàc mo˝ li woÊç
po dró ̋ o wa nia pod go łym nie -
bem, ale w kom for cie i ci szy
nad wo zia za bu do wa ne go. To
sa mo chód, któ ry łà czy w so bie
ak ce so ria za re zer wo wa ne do tàd
dla eks klu zyw nych li mu zyn
z przy st´p nà ce nà i nie po kaê nà
dłu go Êcià.
Ce chà cha rak te ry stycz nà Fia -
ta 500 C jest ory gi nal ny skła da ny
dach, któ ry roz wi ja si´ i zwi ja
po mi´ dzy słup ka mi bocz ny mi.
To swo isty hołd zło ̋ o ny Pi´ç set -
ce z 1957 r. (pierw szym fia tow -

skim mo de lem, ja ki no sił t´ na -
zw´, był To po li no z 1936 r.),
któ ra przy szła na Êwiat z płó -
cien nym da chem. 
„Kon struk cja jest ta ka sa ma jak

w wer sji za bu do wa nej – wy ja Ênia
Raf fa ele Con so li, pro duct ma na -
ger Fia ta 500. – Nie by ło za tem
po trze by jej do dat ko we go
wzmac nia nia (i co za tym idzie,
zwi´k sza nia jej ma sy) dla po pra -
wy sztyw no Êci, do cze go cz´ sto
zmu sze ni sà pro jek tan ci kla sycz -
nych ka brio le tów. Dach, wy po -
sa ̋ o ny w tyl nà szy b´, prze su wa
si´ po mi´ dzy dwo ma słup ka mi,
zwi ja jàc si´ cał ko wi cie, ale bez
naj mniej sze go uszczerb ku dla
prze stron no Êci ba ga˝ ni ka, któ ra
po zo sta je ta ka sa ma jak w wer sji
stan dar do wej”. 
Dach jest ste ro wa ny elek trycz nie
i ma wbu do wa ny nie wiel ki spoj -
ler z trze cim Êwia tłem stop, któ ry
z jed nej stro ny po pra wia es te ty k´
ca ło Êci, a z dru giej mi ni ma li zu je
współ czyn nik opo ru po wie trza

P
o tra fi´ oprzeç si´
wszyst kie mu – ma -
wiał Oscar Wil de
– z wy jàt kiem po -
ku sy. A nie cier pli -
wie wy cze ki wa ny
Fiat 500 C, za pre -
zen to wa ny ofi cjal -
nie 4 lip ca (po dob -

nie jak je go „kla sycz na” wer sja
dwa la ta te mu oraz pier wo wzór
w 1957 r.), jest wła Ênie ta kà ma -
łà, wiel kà po ku sà. Prak tycz ny,
wszech stron ny i wy jàt ko wo
zwin ny, zu ̋ y wa nie wie le pa li wa
i nie wy wie ra wi´k sze go wpły wu
na Êro do wi sko na tu ral ne. Z ca łà
jed nak pew no Êcià nie te aku rat
ce chy bu dzà nie po ha mo wa nà ˝à -
dz´ po sia da nia Pi´ç set ki. O nie!
Ten, kto jà wy bie ra, zwłasz cza
wer sj´ ka brio le to wà, kieruje si´
ory gi nal nà i wy ra fi no wa nà oso -
bo wo Êcià.
Fiat 500 C to sa mo chód wy sma -
ko wa ny sty li stycz nie, a jed no -
cze Ênie bar dzo „kon kret ny”. To

10



Samochód 
dla ludzi
PRZYCZYNY SUKCESU

(Cx), spro wa dza jàc go do god nej
po dzi wu war to Êci 0,33. Dwu -
war stwo wa tka ni na sku tecz nie
chro ni ka bi n´ przed czyn ni ka mi
ze wn´trz ny mi, ta ki mi jak ha łas
czy nie po go da. Con so li do da je:
„Na szym ce lem by ło stwo rze nie
sa mo cho du na ka˝ dà po r´ ro ku,
na da jà ce go si´ do u˝yt ko wa nia
przez ca ły rok. W tej kwe stii nie
by ło ˝ad nych kom pro mi sów,
dla te go prze stron noÊç, kom fort,
wy tłu mie nie i po jem noÊç ba -
ga˝ ni ka Fia ta 500 C sà nie mal
iden tycz ne jak w je go za bu -
do wa nym od po wied ni ku.
A wszyst ko z do dat ko wym
atu tem w po sta ci mo˝ li -
wo Êci od sło ni´ cia ka bi ny. 
Ten, kto chce mieç Pi´ç -
set k´, nie jest sko ry do
˝ad nych kom pro mi sów –
pod kre Êla Con so li. – Wła -
Ênie dla te go nasz ka brio let
wy st´ pu je w dwóch wer -
sjach wy po sa ̋ e nio wych,
obu wy jàt ko wo bo ga tych.

11

Lo un ge ma wszyst ko, co mo˝ na
so bie wy ma rzyç: po dusz k´ na
ko la na kie row cy i kur ty ny po -
wietrz ne, ra dio od bior nik z od -
twa rza czem płyt CD i urzà dze nie
Blue&Me z ze sta wem gło Êno -

Ponad 360 tysięcy egzemplarzy sprzedanych
w 59 krajach świata. Sukces Fiata 500,

wprowadzonego na rynek przed dwoma laty,
dokładnie 4 lipca 2007 roku, w pięćdziesiątą
rocznicę debiutu jego słynnego protoplasty,
przekroczył najśmielsze oczekiwania. To zasługa nie
tylko zaawansowanej mechaniki, ale również
atrakcyjnego designu, który, choć nawiązuje
bezpośrednio do modelu z lat 50. i 60. – to jednak
nie poddaje się zbytnio manierze retro. 
Współczesny samochód, wybiegający daleko
w przyszłość pod względem zastosowanych
rozwiązań technologicznych, akcesoriów,
bezpieczeństwa (jest pierwszym reprezentantem
segmentu A, który zdobył pięć gwiazdek EuroNCAP)
i poszanowania środowiska naturalnego, ma
wielbicieli wśród wszystkich, mężczyzn i kobiet,
nastolatków i osób w starszym wieku. Do tego
niebywałego wręcz powodzenia Pięćsetki
przyczyniło się zapewne również bezpośrednie
zaangażowanie pracowników w rozwój modelu.
Jeszcze wczoraj producenci samochodów powierzali
to zadanie wyłącznie specjalistom od marketingu,
którzy prowadzili badania potencjalnych nabywców,
analizowali nowe trendy i zachowania społeczne.
Czasami trafiali w przysłowiową dziesiątkę,
a czasami nie. Wraz z Fiatem 500 zrodził się nowy
sposób wsłuchiwania się w potrzeby ludzi, w to,
czego w danym momencie oczekują.
Za pośrednictwem Internetu, czatów i sieci

społecznych Fiat nawiązał bezpośredni dialog
z automobilistami. Spora część sugestii

i propozycji zebranych za pomocą
strony www.fiat500.com znalazła

zastosowanie w praktyce.
I co istotne, kontakty te nie

straciły nic ze swej
intensywności,
ponieważ również

najnowsze wersje
specjalne Pięćsetki,

które pojawią się
w najbliższej

przyszłości, są
projektowane
w oparciu
o głos fanów
motoryzacji. 
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Pojemność Moc Maks. moment obr. Maks. prędkość Przysp. 0-100 Zużycie*
1.2 1442 cm3 69 KM 102 Nm 160 km/h 13,4 s 5,1 l/100 km
1.4 16 v 1368 cm3 100 KM 131 Nm 182 km/h 11 s 6,1 l/100 km
1.3 16 v Mjet 1248 cm3 75 KM 145 Nm 165 km/h 13 s 4,2 l/100 km

(*) w cyklu mieszanym

Kabina i deska
rozdzielcza
Fiata 500 C.
Dziewięć kolorów
nadwozia można
łączyć z trzema
tonacjami dachu
i najróżniejszymi
rodzajami
tapicerki 

jed ny mi z naj ni˝ szych po zio mów
emi sji dwu tlen ku w´ gla na Êwie -
cie i miesz czà si´ w gra ni cach
norm upraw nia jà cych do „eko -
-ra ba tów”. I gwa ran tu jà to
wszyst ko bez naj mniej sze go
uszczerb ku dla swej mo cy i zryw -
no Êci: w za le˝ no Êci od na p´ du
pr´d koÊç mak sy mal na wy no si od
160 do 182 ki lo me trów na go -
dzi n´, a przy spie sze nie od ze ra
do stu ki lo me trów osià ga ne jest
w 11-13,4 se kun dy.
No wy sys tem Start& Stop, do -
st´p ny ja ko opcja we wszyst kich
wer sjach ben zy no wych, a w sa -
mo cho dach z lo giem Pu rO2
mon to wa ny se ryj nie, au to ma -
tycz nie wy łà cza sil nik pod czas
po sto ju po jaz du (na przy kład

mó wià cym Blu eto oth, dwu stre -
fo wà kli ma ty za cj´ au to ma tycz nà
i czuj ni ki par ko wa nia, kie row ni -
c´ w skó rze z po dwój nà re gu la -
cjà (od le gło Êci i kà ta na chy le nia)
i ste row ni ka mi ra dia oraz fo tel
kie row cy re gu lo wa ny na od cin ku
l´ dê wio wym. Do te go wszyst kie -
go wer sja Rock do rzu ca w stan -
dar dzie ca łà se ri´ dal szych ak ce -
so riów, któ re w Lo un ge do st´p -
ne by ły wy łàcz nie na ˝à da nie, ta -
kich jak re flek to ry kse no no we,
ta pi cer ka w skó rze Frau, sprz´t
Hi -Fi In ter sco pe czy 16-ca lo we
ob r´ cze z lek kich sto pów”.
Ma ły, ale bo ga to wy po sa ̋ o ny
Fiat 500 C za ska ku je rów nie˝ ob -
szer nà ga mà do dat ków umo˝ li -
wia jà cych per so na li za cj´. Do wy -
bo ru jest a˝ 9 ko lo rów nad wo zia,
6 „odzie dzi czo nych” po wer sji
stan dar do wej, a 3 zu peł nie no we,
stwo rzo ne ad hoc: Ros so Don gio -
van ni (czer wo ny z per ło wym po ły -
skiem), Gri gio Im pre ve di bi le
(sza ry) i Blu Ba stian Con tra rio
(nie bie ski). Dach do st´p ny jest
w trzech wa rian tach ko lo ry stycz -
nych – czer wo nym, czar nym i ko -
Êci sło nio wej – któ re mo˝ na do pa -
so wy waç do ka ro se rii oraz naj ró˝ -
niej szych ro dza jów i to na cji ta pi -
cer ki. A po nie wa˝ w ga mie wid -
nie je po nad to pra wie set ka
ory gi nal nych ak ce so riów do dat ko -
wych, to mo˝ na za ry zy ko waç
stwier dze nie, ˝e zna le zie nie
dwóch iden tycz nych Fia tów 500 C
jest ar cy trud nym za da niem. 
Ka˝ dy, kto de cy du je si´ na kup no
ka brio le tu, mu si lu biç kon takt
z na tu rà, w zwiàz ku z czym nie
po zo sta nie obo j´t ny na „Êro do wi -
sko we” wa lo ry Pi´ç set ki. Wszyst -
kie trzy sil ni ki – ben zy no we 1.2
i 1.4 oraz 1.3 Mul ti jet – speł nia jà
wy mo gi Eu ro 5, le gi ty mu jà si´
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przed sy gna li za cjà Êwietl nà)
i uru cha mia go po now nie
z chwi là wło ̋ e nia pierw sze go
bie gu. Dzi´ ki te mu uzy sku je si´
dal szà re duk cj´ po zio mów zu ̋ y -
cia pa li wa i emi sji spa lin.
W przy pad ku sil ni ka 1.2, współ -
czyn nik emi sji dwu tlen ku w´ gla
w cy klu mie sza nym zmniej sza si´
ze 119 do 113 g/km.
War to dodaç, ˝e ak cja zbie ra nia
za mó wieƒ roz po cz´ ła si´ na kil -
ka dni przed ofi cjal nà pre mie rà
mo de lu, kie dy jesz cze nikt nie
wi dział go „na ˝y wo”. Mi mo to
do sys te mu spły n´ ło po nad
3800 za mó wieƒ od klien tów,
któ rzy ku pi li go „w ciem no”. To
mo gło przy da rzyç si´ chy ba tyl -
ko Fia to wi 500. 

TRZY SILNIKI O MOCY OD 68 DO 100 KONI
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P
rze mysł wy cho dzà cy w przy szłoÊç po -
wi nien słu chaç ˝y czeƒ dzie ci, po nie -
wa˝ te, gdy do ro snà, uczy nià ze Êwia ta
miej sce, w któ rym b´ dzie si´ wspa nia le
˝y ło. Dla mar ki Fiat dzie ci stwo rzy ły
w swo ich wy obraê niach „zie lo ne mia -
sto”, co przed sta wi ły na swo ich ob raz -
kach, na pod sta wie któ rych wy ko na no
ogrom nych roz mia rów de ko ra cje.

Mi´ dzy do ma mi i par ka mi wy my Êlo ne go przez dzie -
ci mia sta jest rów nie˝ miej sce dla po jaz dów naj now -
szej ge ne ra cji, któ re „uczy ni ły ol brzy mi krok” w kie -
run ku zrów no wa ̋ o nej mo bil no Êci. Nie przy pad ko wo
wa chlarz mo de li Fia ta jest naj bar dziej eko lo gicz ny
spo Êród dzie si´ ciu naj le piej sprze da jà cych si´ eu ro -
pej skich ma rek sa mo cho do wych, o naj ni˝ szej Êred -
niej war to Êci emi sji dwu tlen ku w´ gla. 
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FIAT we
Frankfurcie

Na 63. Salonie 
we Frankfurcie 

Fiat zaprezentował si´
na stoisku

odzwierciedlajàcym
charakter marki, ale
w koncepcji Êwiata
widzianego oczami

dziecka. 



Wśród nowości
prezentowanych
na Salonie
uwagę
przyciągał nowy
Punto Evo,
którego
światowa
premiera odbyła
się na pokładzie
lotniskowca 
– zdjęcie na
stronie obok

wersja kabrioletu 500 ju˝ ze brała 13.000 za mó -
wieƒ, po wta rza jàc suk ces mo de lu 500 na wszyst -
kich ryn kach, na któ rych zo stał wy lan so wa ny.
W cen trum uwa gi był tak ̋ e tech nicz nie i sty li stycz -
nie od no wio ny Fiat Se di ci. Wpro wa dze nie dwóch
no wych sil ni ków (ben zy no we go 16v o mo cy
120 KM, po jem no Êci 1,6 li trów oraz Die sla 16v
Mul ti jet o mo cy 135 KM, po jem no Êci 2,0 li trów,
któ ry emi tu je je dy nie 129 gra mów dwu tlen ku w´ -
gla/km) spo wo do wa ło, ˝e no wy Fiat Se di ci stał si´
naj bar dziej eko lo gicz nym mo de lem ze wszyst kich
mo de li SUV Eu ro 5. 
We Frank fur cie za pre zen to wa no tak ̋ e mo del
Qubo Trek king, (naj now szà wer sj´ Fia ta Qu bo)
po jaz du „wol nej prze strze ni” dla mi ło Êni ków na -
tu ry, spor tów re kre acyj nych i en tu zja stów wy po -
czyn ku, któ ry te raz wy po sa ̋ o ny jest w sys tem
kon tro li trak cji „Trac tion+”. Jest to in no wa cyj ny
sys tem elek tro nicz ny o udo sko na lo nej kon tro li
trak cji i przy czep no Êci, któ ry b´ dzie po moc ny
w trud nych sy tu acjach i po zwo li na po ko na nie na -
wet tak trud nych prze szkód, jak dro ga ze Ênie -
giem, bło tem itp.

No we mo de le zo sta ły za pre zen to wa ne na sto iskach
Fia ta pod czas 63. Sa lo nu Sa mo cho do we go we
Frank fur cie. WÊród nich swój Êwia to wy de biut
miał no wy Pun to Evo, b´ dà cy ewo lu cjà Gran de
Pun to, któ ry to mo del ma po wtó rzyç suk ces swo je -
go po przed ni ka i staç si´ no wym li de rem in no -
wa cyj no Êci, bez pie czeƒ stwa i sty lu, a to dzi´ ki
je go licz nym in no wa cyj nym ce chom.
Pun to Evo ma ni fe stu je swà tech no lo gicz nà
do sko na łoÊç przede wszyst kim po przez sze -
ro ki wy bór sil ni ków Eu ro 5, wli cza jàc w to
sil nik Die sla 1.3 Mul ti jet dru giej ge ne ra cji
i ben zy no wà jed nost k´ 1.4 z re wo lu cyj nà
tech no lo già Mul tiA ir roz wi ni´ tà przez Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies, w któ rà ma jà byç wy po sa -
˝o ne wszyst kie sil ni ki gru py Fiat. In no wa cyj nym
i kon wen cjo nal nym sil ni kom Fia ta to wa rzy szà
rów nie˝ jed nost ki na p´ do we za si la ne me ta nem
i ben zy nà, two rzàc tym sa mym naj bar dziej kom -
plet ny i eko lo gicz ny wa chlarz sil ni ków w ca łym
seg men cie. Ma jàc na uwa dze zmniej sza nie zu ̋ y cia
pa li wa i emi sji za nie czysz czeƒ, no wy Pun to Evo
ofe ru je tak ̋ e sys tem Start&Stop, któ ry wy łà cza
i po now nie uru cha mia sil nik w ulicz nym kor ku.
Sys tem Start&Stop jest stan dar do wo wpro wa dza -
ny we wszyst kich sil ni kach Eu ro 5, za rów no ben -
zy no wych, jak i Die sla. Ko lej ny sys tem po raz
pierw szy wy st´ pu jà cy w Pun to Evo to sys tem
„Blue&Me – Tom Tom”. To no we prze no Êne urzà -
dze nie, słu ̋ à ce do na wi ga cji sa te li tar nej, umo˝ li -
wia za rzà dza nie funk cja mi te le fo nicz ny mi, na wi -
ga cyj ny mi i in for ma cyj ny mi przy u˝y ciu prak tycz -
ne go ko lo ro we go ekra nu do ty ko we go.
W kwe stii bez pie czeƒ stwa Pun to Evo usta na wia
no we stan dar dy dzi´ ki 7 po dusz kom po wietrz nym,
w tym ko la no wej po dusz ki po wietrz nej dla kie row -
cy, w któ rà stan dar do wo wy po sa ̋ o ne sà wszyst kie
wer sje. In ne in no wa cyj ne sys te my bez pie czeƒ stwa
to sys tem Hill -Hol der uła twia jà cy „ru sza nie
pod gór k´,” ada pta cyj ne przed nie Êwia tła prze ciw -
m giel ne z funk cjà do Êwie tla nia za kr´ tów, któ re
włà cza jà si´ ze Êwia tła mi mi ja nia, zgod nie z kà tem
skr´ tu, oraz ABS (Sys tem elek tro nicz ny za po bie -
ga jà cy blo ka dzie kół pod czas ha mo wa nia), EBD
(Elek tro nicz ny roz dział sił ha mo wa nia) i ESP
(Elek tro nicz ny Sys tem Sta bi li za cji To ru Jaz dy).
No wy Pun to Evo jest o wie le bar dziej atrak cyj ny
dzi´ ki pra cy spe cja li stów Cen tro Sti le Fia ta. Wn´ -
trze (de ska roz dziel cza, sie dze nia i oprzy rzà do -
wa nie) cał ko wi cie zmie nio no, tak, aby nadaç im
jesz cze bar dziej pre sti ̋ o wy i ele ganc ki cha rak -
ter. Rów nie˝ stro nie ze wn´trz nej nada no wy glàd
o zu peł nie od mie nio nym sty lu. Wi´cej na temat
modelu b´dzie w najbli˝szym wydaniu FWN.
Ga ma Fia ta na Sa lo nie Sa mo cho do wym we Frank -
fur cie skon cen tro wa na by ła tak ̋ e na mo de lu
500C. Za pre zen to wa ny w lip cu ta oryginalna
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Debiut 
MiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
ALFA ROMEO

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

na p´ dów ben zy no wych, a ska la
owej re wo lu cji jest po rów ny wal na
z tà wy wo ła nà w 1997 r. przez
die sel Com mon Ra il. Jak przy sta -
ło na sztan da ro wy sym bol kon -
cep cji „do wn si zin gu”, Mul tiA ir
gwa ran tu je przy rost mo cy o 10%,
a mo men tu ob ro to we go o 15%
w sto sun ku do kon wen cjo nal ne -
go sil ni ka o ana lo gicz nej po jem -
no Êci. Po za tym za pew nia wy raê -
nà re duk cj´ po zio mu zu ̋ y cia pa -
li wa (10%) oraz emi sji dwu tlen ku
w´ gla (te˝ o 10 %), a tak ̋ e czà s -
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To pierwszy model,
w którym znalazł

zastosowanie nowy,
rewolucyjny nap´d,

zaprojektowany  przez Fiat
Powertrain Technologies.
Samochód ten pojawi si´

ju˝ niebawem 
w salonach sprzeda˝y.

MultiAir 

TEKST

Stefania Castano

W
koƒ cu si´ go
do cze ka li Êmy.
No wy sil nik
Mul tiA ir, obiekt
nie zli czo nych
dys ku sji i do -
my słów, za  de -
biu  tu je pod ma -
skà Al fy Mi To

1.4 16v Tur bo ben zi na. No wy czte ro -
cy lin dro wy Fi re Mul tiA ir, wy twa rza -
ny przez Fiat Po wer tra in Tech no lo -
gies w Ter mo li, to praw dzi wy „krok
mi lo wy” wo bec do st´p nych obec nie



tek sta łych (do 40%) i tlen ków
azo tu (do 60%).
Ser cem no we go sil ni ka jest re -
wo lu cyj ny elek tro hy drau licz ny
sys tem ste ro wa nia za wo ra mi do -
lo to wy mi. Spo sób wy peł nia nia
cy lin drów po wie trzem ule ga dia -
me tral nej zmia nie: za miast sta łe -
go wznio su (otwar cia) za wo ru
ssà ce go i re gu lo wa nia ci Ênie nia
po wie trza do lo to we go za po mo -
cà prze pust ni cy ma my sta łe ci -
Ênie nie i ten sam za wór, któ ry
re gu lu je iloÊç za sy sa ne go po wie -
trza po przez zmia n´ wy so ko Êci
swe go wznio su. W efek cie nie
tra ci si´ po nad dzie si´ -
ciu pro cent ener gii na
„do pom po wy wa nie” po -
wie trza z ci Ênie nia ni˝ -
sze go (w sil ni kach kon -
wen cjo nal nych za sy sa nie
pro wa dzi na wet do po wsta nia
pod ci Ênie nia) na wy˝ sze, at mos -
fe rycz ne, z ja kim po wie trze jest
wy da la ne. 
W Al fie Ro meo Mi To jed nost ka
Mul tiA ir 1.4 16v b´ dzie pro po -
no wa na z tur bo do ła do wa niem
i bez, w trzech wa rian tach mo -
cy: 105, 135 i 170 ko ni. 
O ile dwa pierw sze sil ni ki sà ofe -
ro wa ne we wszyst kich wer sjach
wy po sa ̋ e nio wych Mi To, o ty le

ten trze ci jest za strze ̋ o ny
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Główna bohaterka
tego lata

Już drugi rok z rzędu, w lipcu mała
sportowa Alfa Romeo brała

udział w promocji jednego
z najgorętszych wydarzeń
mediolańskiego lata, jakim jest
Milano Jazzin Festival. Niejako
na potwierdzenie swojego
zamiłowania do imprez
kulturalnych, MiTo było także
głównym sponsorem odbywającej
się do 20 września w Mediolanie
wystawy „Woodstock – The After
Party”, zorganizowanej z okazji
czterdziestej rocznicy tego jednego
z najważniejszych wydarzeń
w dziejach muzyki rockowej. Autorzy
ekspozycji starają się udowodnić,
że masowe imprezy muzyczne mogą
stanowić fundamentalny klucz
do zrozumienia kultury pokoleń
dorastających w przeciągu
ostatniego czterdziestolecia. Przez
całe lato w hali wystawowej tej
ekspozycji odbywały się liczne
imprezy towarzyszące – wieczory
muzyczne oraz happeningi, które
łączyły rozrywkę z występami
na żywo. Pokazom ponadto
towarzyszył cykl projekcji filmowych
zatytułowany „Generations”,
prezentujący całą serię produkcji
filmowych, które przenosiły widzów
w klimat lat 60., z wszystkimi jego
ideałami i sprzecznościami. 

IMPREZY SPONSOROWANE

Powyżej: nowy
silnik MultiAir.
Poszukującym
bardziej
szczegółowych
informacji
na temat tej
technologii
polecamy
lekturę artykułu
na str. 19
czerwcowego

wydania Fiata
Wokół Nas 

wy łàcz nie dla no wej, nie zna nej
do tàd wer sji „Qu adri fo glio Ver -
de”, któ ra po ja wi si´ w sa lo nach
sprze da ̋ y w nie da le kiej przy -
szło Êci. 
No wy sil nik Fi re Mul tiA ir wzbo -
ga ca ga m´ te go bar dzo uda ne go
mo de lu Al fy, któ ry od mo men tu
swej pre mie ry ze brał 60 ty si´ cy
za mó wieƒ i jest sprze da wa ny
w 34 kra jach na pi´ ciu kon ty -
nen tach. Wraz z no wym na p´ -
dem de biu tu je rów nie˝ sys tem
Smart&Stop, któ ry ste ru je tym -
cza so wym wy łà cza niem i po -
now nym uru cha mia niem sil ni ka
(na przy kład pod czas po sto ju
przed sy gna li za cjà Êwietl nà), nie
wpły wa jàc w ˝a den spo sób na
nor mal ne funk cjo no wa nie in -
nych urzà dzeƒ, któ re za pew nia jà
pa sa ̋ e rom od po wied ni kom fort.
Jest to ko lej ny czyn nik prze kła -
da jà cy si´ na re duk cj´ po zio mów
zu ̋ y cia pa li wa i emi sji spa lin. 
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Poniżej
prezentujemy

przedstawicieli
WCM z zakładu

Fiat-GM
Powertrain wraz

z audytorami 
z prof.

Yamashiną 
na czele

po dwóch la tach wdra ̋ a nia sys te mu). Dro -
ga do Sre bra by ła zde cy do wa nie trud niej sza
nie tyl ko ze wzgl´ du na krót szy okres ada -
pta cji zmian, ale przede wszyst kim na zde -
cy do wa nie ostrzej sze wy ma ga nia za war te
w au dy to wych kry te riach oce ny. 
Głów nym na szym ce lem by ła dal sza re duk -
cja naj wi´k szych strat: NVAA (dzia ła nia bez
war to Êci do da nej), strat ener gii oraz strat

zwià za nych ze zmniej sze niem za mó wieƒ od klien -
tów. Osià gni´ cie te go ce lu wià za ło si´ ze wzro stem
za an ga ̋ o wa nia pra cow ni ków fi zycz nych w re ali za -
cj´ ilo Êci i ja ko Êci su ge stii oraz pro jek tów pod sta -
wo wych (Qu ick Ka izen, She et Ka izen), a tak ̋ e za -
an ga ̋ o wa nia pra cow ni ków umy sło wych w re ali za -
cj´ pro jek tów za awan so wa nych (Stan dard Ka izen,
Ma jor Ka izen i Ad van ced Ka izen). W na st´p nej ko -
lej no Êci cze ka ła nas dal sza po pra wa bez pie czeƒ -
stwa pra cy, ochro ny Êro do wi ska, or ga ni za cji miej -
sca pra cy, po pra wy wi zu ali za cji, or ga ni za cji lo gi sty -
ki oraz sa tys fak cji i za do wo le nia pra cow ni ków.
W 2009 r. zre ali zo wa nych zo sta ło 1500 pro jek tów
po pra wy Ka izen, o 50% wi´ cej w po rów na niu do

W
CM (World Class Ma nu fac -
tu ring – Pro duk cja na Êwia -
to wym po zio mie), czy li pro -
gram, na rz´ dzie ope ra cyj ne,
me to da pra cy, któ ra jest
ukie run ko wa na na po szu ki -
wa nie prak tycz nych roz wià -
zaƒ, ma jà cych na ce lu zna -
czà ce ob ni ̋ e nie kosz tów

pro duk cji po przez re duk cj´ strat, jest wdra ̋ a na
w za kła dzie Fiat-GM Po wer tra in Pol ska od 2 lat. In -
te gral nà cz´ Êcià me to do lo gii WCM sà au dy ty kon -
tro l ne. Ta ki wła Ênie au dyt miał miej sce w za kła dzie
na prze ło mie wrze Ênia i paê dzier ni ka. Po twier dził on
sku tecz noÊç dzia łaƒ na po lu do sko na le nia, dzi´ ki
cze mu biel ski za kład zna lazł si´ w za szczyt nym, nie -
licz nym gro nie firm (do tej po ry ten po ziom osià gn´ -
ło tyl ko 5 za kła dów w ra mach Gru py Fiat), któ re
zdo by ły Sre bro WCM.
O dzia ła niach pro wa dzà cych do uzy ska nia Sre bra
opo wia da Woj ciech Pie czon ka, ko or dy na tor WCM:
„Pierw szym suk ce sem na tym po lu by ło zdo by cie
przez nasz za kład Brà zu (w paê dzier ni ku 2008 r.
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Stało si´ to, na co z ut´sknieniem czekała załoga zakładu
Fiat-GM Powertrain Polska. Wynikiem audytu, który
odbył si´ na przełomie wrzeÊnia i paêdziernika bielskie
przedsi´biorstwo dołàczyło do grona najlepszych,
zdobywajàc Srebro WCM.

do srebra
Droga

TEKST

Aldona Górna
i Filippo Gallino

FOTO

arch. Powertrain

Wojciech
Pieczonka
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Powyżej: 
ostatni audyt 
o Silver WCM

Pozostawiam Polsk´ ze srebrem
Po zakładach Tofas, Tychy,

Verrone i Melfi o srebrny
medal WCM pokusiła się
również fabryka Powertrain
w Bielsku-Białej. Rozmawiamy
o tym telefonicznie z Maurizio
Emo, który świętował to
wydarzenie niemalże
w przeddzień przekazania funkcji
prezesa zarządu w ręce Emanuele
Lorenzino. Kolejnym, po Polsce,
etapem kariery zawodowej
Maurizio Emo będą Stany
Zjednoczone, w których będzie nadzorował
technologiczną ewolucję nowych,
ekologicznych silników, jakie Fiat zobowiązał
się opracować w ramach porozumienia
z Chryslerem. 
„Polska jest dzisiaj liczącym się centrum
kompetencji – mówi Emo – i nieprzypadkowo
wielu managerów i specjalistów z Bielska-
Białej zostało oddelegowanych do Indii, Rosji,
a teraz do Stanów Zjednoczonych z zadaniem

nadzorowania nowych, ważnych
projektów. Srebrny medal WCM
zdołaliśmy uzyskać po zaledwie dwóch
próbach, gromadząc na swym
koncie 62 punkty, co plasuje nas
w ścisłej czołówce zakładów Grupy.
Srebrny poziom został osiągnięty dzięki
wysokiemu profesjonalizmowi Polaków,

głębokiej przemianie mentalnościowej, 
a także odświeżeniu naszej struktury,
z naciskiem na wprowadzanie do niej ludzi
młodych. WCM gwarantuje zakładowi
Fiat-GM Powertrain Polska konkretne,

wymierne efekty: w przeciągu tych dwóch lat
kapitał obrotowy zmniejszył się praktycznie
o połowę, a wydajność wzrosła o 20%. 
Te godne najwyższego uznania wyniki
zapewniają bielskiemu zakładowi
pierwszoplanową pozycję w kontekście
inwestycji i lokowania produkcji nowych
wyrobów w obrębie Grupy Fiat. Za bardzo
pozytywny należy ponadto uznać fakt, 
że sukces ten, co nie jest przypadkiem,

przyszedł w momencie głębokiego kryzysu
gospodarczego na poziomie europejskim
i światowym, który, niestety, 
nie ominął również zakładu Fiat-GM
Powertrain Polska. W rzeczy samej, pomimo
kryzysu Grupa Fiat w dalszym ciągu pokłada
ogromną wiarę w potencjał polskiego
zakładu, nawet na moment nie zaprzestała
inwestowania w szkolenie, rozwój i docenianie
personelu, próbując w możliwie najlepszy
sposób, w ścisłej współpracy z innymi
lokalnymi zakładami Fiata, stawiać czoła
spadkowi popytu na małe silniki
wysokoprężne (będącego pochodną
drastycznego spadku zapotrzebowania
na nowe samochody), a w konsekwencji
również nadwyżek siły roboczej, jakie musiały
w takiej sytuacji powstać.
Opuszczam Polskę po dwóch latach wytężonej
pracy. Przyszłe losy polskiego zakładu będę
śledził ze Stanów Zjednoczonych nie tylko
z dużym zainteresowaniem, ale również,
proszę mi wierzyć, z ogromną nostalgią.

MAURIZIO EMO

Wszyst kie uwa gi i wska zów ki prze ka za ne pod czas
au dy tu przez prof. H. Yama shi n´ oraz pa nià Au dy -
tor Dian ne Ga il lot sta no wià dla nas punkt wyj Êcia
do na st´p nych dzia łaƒ, pro wa dzà cych nas do uzy -
ska nia ko lej ne go szcze bla, czy li w po dró ̋ y do Zło -
te go Po zio mu WCM. 
Fakt, ˝e zna leê li Êmy si´ na szczy cie li sty za kła dów
wdra ̋ a jà cych WCM do wo dzi, ˝e po mi mo bar dzo
trud nej sy tu acji ryn ko wej je ste Êmy zdol ni, kon ku -
ren cyj ni, ela stycz ni, oraz pro du ku je my wy so kiej ja -
ko Êci eko lo gicz ne i eko no micz ne sil ni ki”.

2008 ro ku oraz zgło szo no pra wie 13 tys. su ge stii. 
Efek tem tych dzia łaƒ jest po pra wa Klu czo wych
Wskaê ni ków Osià gów (Key Per for man ces In di ca -
tors), m. in. dal sza, 11% re duk cja wskaê ni ka Ac tu -
al Ho urs (iloÊç ro bo czo go dzin/1 sil nik), 38% re -
duk cja WIP (Work In Pro cess – war toÊç ma te ria -
łów bez po Êred nio pro duk cyj nych „za mro ̋ o nych”
w pro ce sie pro duk cji), jak rów nie˝ po pra wa
wskaê ni ków ja ko Êcio wych – po raz pierw szy od
mar ca br. osià gn´ li Êmy i utrzy mu je my wy nik
0 Pulls (tj. licz b´ sil ni ków wy mon to wa nych z sa -
mo cho du w za kła dach ka ro se rii z po wo dów pro -
ble mów ja ko Êcio wych).
Re ali za cja pro jek tów da ła nie tyl ko wy mier ne efek -
ty, ale tak ̋ e po zwo li ła opa no waç przez pra cow ni -
ków w spo sób prak tycz ny za rów no me to dy, jak
i na rz´ dzia roz wià zy wa nia pro ble mów.
Zde cy do wa ny roz wój sto so wa nych me tod i wdro -
˝o nych kro ków od no to wa no we wszyst kich fi la -
rach, na to miast po st´p prze ło ̋ o ny na wzrost ilo Êci
punk tów oce ny na stà pił w fi la rach: Po dział Kosz -
tów, Au to no micz ne i Pro fe sjo nal ne Utrzy ma nie,
Lo gi sty ka i Or ga ni za cja Miej sca Pra cy, Wcze sne
Za rzà dza nie Wy po sa ̋ e niem i Roz wój Per so ne lu.
W su mie otrzy ma li Êmy 62 punk ty, czy li ty le sa mo,
co do tych cza so wi li de rzy – za kład FGA To fas Tur -
cja i za kład w Ver ro ne we Wło szech.

Maurizio Emo: 
„Polskę będę

wspominał 
z ogromną
nostalgią”
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Rzemiosło
kształtujàce STYL

Kiedy myÊlimy o procesie projektowania
nowego samochodu pierwszym obrazem, 
jaki przychodzi nam do głowy, jest postaç
genialnego designera, który kilkoma
pociàgni´ciami ołówka wyczarowuje kształt

i osobowoÊç przyszłego modelu. Ale to tylko
cz´Êciowa prawda.

TEKST

Ettore Gregoriani
i Giancarlo Riolfo

FOTO

Alessandro Lercara
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21 dni szko li li Êmy ich zgod nie
z pro gra mem World Class 
Mo de ling”.
Ja ki był cel te go za da nia?
„Pierw szy miał cha rak ter me to -
do lo gicz ny: zro biç wszyst ko, aby
ci lu dzie zo sta li Êwia do my mi
uczest ni ka mi zin te gro wa ne go
i sko or dy no wa ne go prze pły wu
pra cy. Wszyst ko po to, aby wy -
eli mi no waç ewen tu al ne pro ble -
my, a tak ̋ e po pra wiç i stan da ry -
zo waç pro ces, mo˝ li wie naj le piej
wy ko rzy stu jàc kom pe ten cje ka˝ -
de go pra cow ni ka”. 
Kto po ma gał wam w tej pra cy?

„Kon sul tan ci or -
ga ni za cyj ni z Is -
vor Fiat, ma jà cy
do Êwiad cze nie w
World Class Ma -
nu fac tu ring, oraz
spe cja li Êci od za -
rzà dza nia pra cà
in nych Cen trów
Sty lu, dzi´ ki któ -

rym mo gli Êmy skon fron to waç
na sze dzia ła nia z tym, co dzie je
si´ w naj lep szych oÊrod kach te -
go sek to ra. By li rów nie˝ psy -
cho lo go wie oraz eks per ci
z dzie dzi ny ko mu ni ka cji”. 
Ja kie ko rzy Êci wy nie Êli uczest -
ni cy tej ini cja ty wy?
„Za szcze pi li Êmy w nich du m´
za wo do wà i wzmoc ni li Êmy
prze ko na nie ja kà war toÊç sta -
no wià dla przed si´ bior stwa. Li -
czy my rów nie˝, ˝e pierw szym

Ż
a den kon struk tor nie
zde cy du je si´ na roz -
po cz´ cie pro duk cji
mo de lu wy łàcz nie
w opar ciu o szkic.
Ko niecz na jest jesz -
cze trans for ma cja
dwu wy mia ro we go
ry  sun ku przy go to -

wa ne go na pa pie rze w trój wy -
mia ro wy przed miot fi zycz ny,
któ ry b´ dzie mo˝ na prze ana li zo -
waç pod kà tem nie tyl ko li nii, ale
rów nie˝ ma sy, pro por cji, czy ga -
ba ry tów. „Wła Ênie dla te go – mó -
wi Lo ren zo Ra ma ciot ti, od po -
wie dzial ny za styl wszyst kich
ma rek Fiat Gro up Au to mo bi les
oraz Ma se ra ti – ja kiÊ czas te mu
po sta no wi li Êmy skon cen tro waç
si´ na po gł´ bia niu swej za wo do -
wej war to Êci u spe cja li stów
z pra cow ni Cen trum Sty lu, czy li
tych, któ rzy pro jekt z kart ki pa -
pie ru prze kształ ca jà w trój wy -
mia ro wy mo del”. 
Sà wÊród was przed sta wi cie le
za rów no za wo dów tra dy cyj -
nych, jak i bar dziej no wo cze -
snych.
„Tak, mó wiàc o tra dy cyj nych za -
wo dach mam na my Êli mo de la -
rzy, la kier ni ków, oso by zaj mu jà -
ce si´ pra ca mi
wy koƒ cze nio wy -
mi oraz kraw ców,
sło wem wszyst -
kich tych, któ rych
za da niem by ło
i jest stwo rze nie
mo de lu no we go
sa mo cho du. Ale
mó wi´ rów nie˝
o fre ze rach i spe cja li stach po -
mia ro wych, przed sta wi cie lach
za wo dów po wsta łych w erze
kom pu te rów i ska ne rów optycz -
nych, u˝y wa nych do prze twa -
rza nia kształ tów sa mo cho du na
licz by”. 
W ja ki spo sób do ko na no ich in -
te gra cji?
„Utwo rzy li Êmy czte ry ze spo ły
mi´ dzy funk cyj ne zło ̋ o ne 
z 10-15 spe cja li stów re pre zen -
tu jà cych ró˝ ne pro fe sje i przez
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Do brze, 
gdy ktoÊ 

jest dum ny 
ze swo ich

kom pe ten cji 

Lorenzo
Ramaciotti,
odpowiedzialny
za funkcję Styl
dla wszystkich
marek Fiat
Group
Automobiles
oraz Maserati.
Na stronie obok:
modelarze
przy pracy 

wy mier nym efek tem szko le nia
b´ dzie lep sza in te gra cja osób
re pre zen tu jà cych ró˝ ne ob sza ry
za wo do we, któ re po czu jà si´
jak jed na dru ̋ y na re ali zu jà ca
wspól ny cel”.
Czy jest Pan za do wo lo ny z te go
przed si´ wzi´ cia?
„Tak, sà dz´, ˝e wszyst ko to, co
zro bio no, oraz sam fakt, ˝e po
raz ko lej ny skon cen tro wa li Êmy
si´ na dzia łal no Êci Cen trów Sty -
lu po ich cał ko wi tej re or ga ni za -
cji w 2007 r., by ło rze czà nie -
zmier nie istot nà. Rów nie˝ dla te -
go, ˝e de sign jest ob sza rem stra -
te gicz nym dla wszyst kich kon -
struk to rów, a kom pe ten cje
w za kre sie sty li stycz ne go de fi -
nio wa nia no wych mo de li sà nie -
zwy kle cen ne dla przed si´ bior -
stwa. Tym bar dziej w przy pad ku
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Pracownia
wykończeniowa.
Po prawej: sala

pomiarowa.
W ramce

na stronie obok:
lakierowanie
i frezowanie

wi sty mo ̋ e zo staç utwo rzo ny
tyl ko przy po mo cy me tod r´ ko -
dziel ni czych i rzemieÊlniczych.
Za wód mo de la rza wy ma ga
wpraw nej r´ ki, do Êwiad cze nia
i spo strze gaw czo Êci. Wy cho dzàc
od szki cu trze ba prze obra ziç
bry ł´ „clay” (jest to coÊ w ro dza -
ju pla ste li ny), w mo del w ska li
1:4 lub na tu ral nej wiel ko Êci.
„Wczo raj wy cho dzi li Êmy od ze ra
– wy ja Ênia Mau ro Ber trand, 
25-let ni mo de larz – dzi -
siaj ju˝ od sa me go
po czàt ku ma -
my wzór

Fia ta, ma jà ce go swe ko rze nie
w re gio nie Pie mon tu, gdzie kre -
atyw noÊç i zdol no Êci r´ ko dziel -
ni cze two rzy ły hi sto ri´ wło skiej
mo to ry za cji”. 
Ja kie efek ty przy nio sła przed -
si´ bior stwu dzia łal noÊç World
Class Mo de ling? 
„Pierw szy to Êwia do moÊç, ˝e
no wo cze sne Cen trum Sty lu du -
˝e go pro du cen ta sa mo cho do we -
go mu si za trud niaç lu dzi o wy -
so kich kom pe ten cjach. Dru gi:
gru pa zy ska ła sil nà mo ty wa cj´
do pra cy. Trze ci: po now nie pod -
kre Êlo no, ˝e „two rze nie sty lu”
jest pra cà ze spo ło wà. Po trzeb ni
sà za tem nie tyl ko kre ato rzy, ale
rów nie˝ ci, któ rzy po tra fià wcie -
liç w ˝y cie ich po my sły”. 

MYÂL I MA TE RIA
„Na szym za da niem jest nada waç
kształt ide om – mó wi Va le rio
Gul li no, od po wie dzial ny za pra -
cow nie Cen trum Sty lu. – Pro jek -
tan ci wy my Êla jà for my i two rzà
szki ce, a my mu si my nada waç
szki com re al ny kształt”. 
To bar dzo zło ̋ o na dzia łal noÊç,

któ ra łà czy w so bie za sto so wa nie
no wych tech no lo gii in for ma -
tycz nych z tra dy cyj nym rze mio -
słem. To dzia łal noÊç wy ma ga jà -
ca do Êwiad cze nia, zdol no Êci
ma nu al nych oraz umie j´t no Êci
wła Êci we go in ter pre to wa nia ry -
sun ków wy ko na nych ołów kiem.
„Dzi siaj – do da je Gul li no –
w sy tu acji, gdy „ti me to mar ket”,
czy li czas nie zb´d ny do stwo rze -
nia no we go mo de lu, jest jed nym
z czyn ni ków de ter mi nu jà cych
po wo dze nie ca łe go przed si´ -
wzi´ cia, na si la si´ po trze ba in te -
gra cji tych wszyst kich spe cja li -
za cji. Te go wła Ênie, mi´ dzy in -
ny mi, na uczył nas World Class
Mo de ling”.
W tej fa zie wy dat nà po -
mo cà mo ̋ e oka zaç si´
no wo cze sna tech no lo -
gia. Nie jest ona jed -
nak w sta nie zro biç
wszyst kie go, na wet
je Êli dys po nu je naj -
bar dziej za awan -
so wa ny mi sys te -
ma mi wir tu al ny -
mi. Obiekt rze czy -



„Wy ko rzy stu je my sys tem ska no -
wa nia optycz ne go – wy ja Ênia
Fa bio Gio ra – któ ry za stà pił
czuj ni ki do ty ko we. Przy po mo cy
ska ne ra i lu strzan ki cy fro wej t´
sa mà pra c´ wy ko nu je si´ w krót -
szym cza sie i bez po trze by si´ ga -
nia po roz bu do wa ny osprz´t.
Przede wszyst kim ła twiej sza sta -
je si´ pra ca nad ele men ta mi
wn´ trza. Pre cy zja jest im po nu jà -
ca: dwie set ne mi li me tra”. 
Oprócz zna jo mo Êci kom pu te ra
i ró˝ ne go ro dza ju spe cja li stycz -
nej apa ra tu ry, pra ca w „sa li po -
mia ro wej” wy ma ga rów nie˝ wie -
dzy fa cho wej. Trze ba bo wiem
do sko na le znaç wła Êci wo Êci
mie rzo nej po wierzch ni i pa mi´ -
taç o pra wach od bi cia.

W pra cow ni 
wy koƒ cze nio wej
„sty lo we mo de le”
na bie ra jà osta  te -
cz nych kształ -
tów, któ re zo sta -

nà pod da ne oce nie sty li stów, re -
pre zen ta tyw nej gru py po ten cjal -
nych klien tów lub ka dry kie row -
ni czej przed si´ bior stwa. To dzia -
łal noÊç spe cy ficz na, wy ma ga jà ca

wie dzy prak -
tycz nej oraz
spo rej do zy
kre atyw no -
Ê ci. Al bo -

wiem bar -

ma te ma tycz ny. Nie mniej jed nak
fa za „ma kie ty”, tj. obiek tu fi -
zycz ne go, wcià˝ jest nie odzow -
na. Trze ba nie tyl ko obej rzeç
nad wo zie od ka˝ dej stro ny, ale
mieç rów nie˝ mo˝ li woÊç je go
do tkni´ cia”. 
Zdol no Êci ma nu al ne to nie
wszyst ko. Aby byç do brym mo -
de la rzem, jak mó wi Pa olo Por -
rac chio, trze ba po sia daç coÊ
jesz cze: umie j´t noÊç wła Êci we go
in ter pre to wa nia in ten cji sty li sty.
„Ko niecz na jest kom plek so wa
współ pra ca pro jek tan ta z mo de -
la rza mi – wy ja Ênia Fran ce sco
Maf fio do. Mu si my czuç si´
rzeê bia rza mi. Kurs szko le nio wy
po now nie roz bu dził w nas t´ za -
wo do wà du m´”.
O ile za wód mo -
de la rza przy po -
mi na tra dy cyj ne
pro fe sje, jak
choç by wspo -
mnia ne go rzeê -
bia rza czy garn ca rza, o ty le pra -
ca spe cja li stów z „sa li po mia ro -
wej” to wy łàcz nie no wo cze sna
tech no lo gia. Ich za da niem jest
do ko na nie trans for ma cji mo de lu
rze czy wi ste go, pla ste li no we go,
na mo del ma te ma tycz ny, któ ry
po słu ̋ y za ba z´ de fi ni tyw ne go
pro jek tu. Aby te go do ko naç, po -
trze ba kom pu te rów i skom pli ko -
wa nej apa ra tu ry optycz nej. Ale
ma szy ny nie sà w sta nie pra co -
waç sa mo dziel nie: trze ba je do -

brze po znaç i wie dzieç, jak
z nich ko rzy staç.

WCentrum Stylu trudno mówić o czynnościach
powtarzalnych, można za to wyodrębnić pewne

grupy zawodowe, wykonujące kreatywną pracę
nad różnymi projektami. Zobaczmy, kim są te osoby
i co należy do ich obowiązków. 

LAKIERNIK
Zajmuje się
gamą
przedmiotów
o skrajnie
odmiennych
gabarytach,
od modeli
naturalnej

wielkości po pojedyncze elementy wykończenia
wnętrz. Różnią się one również materiałami,
z których zostały wykonane, toteż ich lakierowanie
wymaga odmiennych technik. 

PRACOWNIK KOŃCÓWKI 
Osoba ta wykonuje wszystkie komponenty
wykorzystywane przy pracach wykończeniowych
nad modelem: zespół lamp, szyby z pleksiglasu,
uszczelki, a nawet wskazówki przyrządów. 

TECHNIK POMIAROWY
Przy pomocy urządzeń
skanowania optycznego
tworzy numeryczny zapis
kształtów samochodów,
innymi słowy przetwarza
obiekt fizyczny
na wirtualny, który
posłuży projektantom
do dalszej pracy. 

MODELARZ
Przy użyciu różnego rodzaju materiałów, takich jak
glina, polistyren, drewno czy żywice epoksydowe
konstruuje model fizyczny naturalnej wielkości bądź
w określonej skali. Później poddaje go dalszej
obróbce i poprawkom w uzgodnieniu
z projektantami. 

FREZER
To jeden z młodszych zawodów, bo w dzisiejszych
czasach operacje frezowania są prowadzone przez
„formuły matematyczne”, opracowane specjalnie
pod kątem przyszłego kształtu nadwozia
i realizowane przez maszyny sterowane numerycznie.

RYMARZ/KRAWIEC
Wytwarza obicia siedzeń i poszycia wewnętrzne,
opracowuje wzór wykroju i zszywa wszystkie
elementy w jedną całość. 

PROFESJONALIÂCI 
Z CENTRUM STYLU

Do Êwiad cze nie
prze ka zy wa ne

mło dym
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dy cyj nych na rz´ dzi: cen ty me tra,
kre dy kra wiec kiej, no ̋ y czek, ni -
ci i ma szyn do szy cia. Te go fa -
chu mło dzi uczà si´ od swo ich
bar dziej do Êwiad czo nych ko le -
gów, pod glà da jàc ich me to dy
pra cy i tym sa mym do sko na làc
swo je wła sne.
„Do tej po ry –
wy ja Ênia Cin zia
Mo raz zi – na st´ -
po wa ło to w spo -
sób przy pad ko -
wy, nie zor ga ni -
zo wa ny. Za
spra wà World Class Mo de ling
na uczy li Êmy si´ ko dy fi ko waç na -
sze umie j´t no Êci i sys te ma ty zo -
waç na szà wie dz´ prak tycz nà”. 
Koƒ ców ka i wy dział kra wiec ki
ma jà jed nà ce ch´ wspól nà: wy -

ko naç swo jà pra c´ szyb -
ko i do brze. Szyb ko,

bo czas pro duk cji
jest co raz krót szy.
Do brze, bo mo del
mu si byç per fek -
cyj ny, zwłasz cza
je Êli ma tra fiç na
sa lon w Ge ne wie,
Pa ry ̋ u czy Frank -
fur cie. To sa mo
do ty czy la kier ni,
eks pe ry men tu jà cej

z no wy mi od cie -

dzo cz´ sto efekt koƒ co wy za le ̋ y
przede wszyst kim od zdol no Êci
do sa mo dziel ne go dzia ła nia.
Przy kła do wo: bie rze si´ pro du -
ko wa ny se ryj nie re flek tor i r´cz -
nie do ko nu je w nim zmian.
Obok pra cow ni wy koƒ cze nio wej
znaj du je si´ wy dział kra wiec ki,
na któ rym po wsta jà sty lo we
wzor ce sie dzeƒ. W tym swo -
istym la bo ra to rium pre cy zyj ne go
kra wiec twa mo de lu je si´ pian ki,
wy ci na wy kro je,
zszy wa tka ni -
ny i skó ry,
wszyst ko
przy u˝y -
ciu tra -

Magazyn
w Centrum Stylu.

Poniżej: 
wydział

krawiecki 

nia mi opra co wa ny mi przez ob -
szar „Co lor and ma te rial”.
„Prze pro wa dza my te sty, pro po -
nu jàc nie zna ne do tàd to na cje
i me to dy ob rób ki – wy ja Ênia
Mau ri zio Ab bia ti. – Mu si my
byç do bry mi r´ ko dziel ni ka mi,
znaç do sko na le taj ni ki swe go
fa chu, bo mo de le z ˝y wi cy ma -
lu je si´ znacz nie trud niej ni˝
praw dzi we sa mo cho dy”. 
Po mysł na kart ce pa pie ru, cy fro -
wy ob raz mo de lu, w koƒ cu de fi -
ni tyw na ma kie ta. W ta ki wła Ênie
spo sób idee ma te ria li zu jà si´ na
pa pie rze. Fre zo wa nie przy u˝y ciu
sys te mów CAD -CAM po z wa la
na uzy ska nie mo de lu trój wy mia -
ro we go wy cho dzàc od nu me -
rycz ne go za pi su je go kształ tów.
„Prze twa rza my obiekt wir tu al ny
na rze czy wi sty – wy ja Ênia Lu igi
Mar gi nes – za po mo cà fre za rek
ste ro wa nych nu me rycz nie, pre -
cy zyj nych i nie zwy kle szyb kich”.
Na rz´ dzia oraz umie j´t noÊç od -
po wied nie go po słu gi wa nia si´
ni mi, sta no wià fun da men tal ny

ele ment pro ce su
prze twa rza nia
idei na kon kret ny
pro dukt. Oprócz
te go po trze ba
jed nak cze goÊ
wi´ cej – umie j´t -
no Êci pra cy w ze -

spo le. Dwa la ta te mu FGA wy -
grał za kład, ˝e w pół to ra ro ku
(o po ło w´ szyb ciej ni˝ po przed -
nie) zdo ła wy kre owaç no wy mo -
del, ja kim był no wy Fiat Bra vo.
Re kord ten wy ma gał dia me tral -
nej zmia ny me tod pra cy. „Wcze -
Êniej – mó wi da lej Mar ti nes – by -
ła szta fe ta, na to miast dzi siaj pra -
cu je si´ rów no le gle. Ró˝ ne ob -
sza ry dzia łal no Êci krzy ̋ u jà si´ ze
so bà i za cho dzà na sie bie. To
ozna cza, ˝e ko niecz na jest in ten -
syw niej sza i lep sza ko mu ni ka cja.
Two rzyç ze spół: ka˝ dy ma swo jà
wła snà ro l´ do speł nie nia, ale
wszy scy dzia ła jà na rzecz osià -
gni´ cia wspól ne go ce lu. To naj -
wa˝ niej sza lek cja, ja kiej udzie lił
nam World Class Mo de ling”. 

Naj wa˝ niej sza
rzecz 

– two rzyç 
ze spół 
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TEKST

Aleksandra Wiktorczyk
FOTO

Filmoteka Narodowa/
Studio Filmowe Oko

FIAT w oku 
kamery

Samochody Fiat pojawiły
si´ w polskim filmie tu˝
po wojnie. Mo˝na je
spotkaç w komediach
Stanisława Barei,
Tadeusza Chmielewskiego,
filmach sensacyjnych,
przygodowych i ambitnych
produkcjach „kina
moralnego niepokoju”.
Auta z Turynu grały i grajà
do dziÊ w popularnych
serialach coraz wa˝niejszà
rol´. Przypomnijmy te
najwa˝niejsze i te całkiem
dziÊ zapomniane. 



L
a ta po wo jen ne nie
sprzy ja ły eks po no -
wa niu sa mo cho dów
w fil mie. W cza sie
gdy luk su sem był ta -
lon na ro wer, o pry -
wat nym au cie mo gli
my Êleç tyl ko nie licz -
ni szcz´ Êliw cy lub

pu pi le no wej wła dzy. Pod ko niec
lat 40. przej mo wa no so cre ali -
stycz ne wzor ce ro dem z wy twór ni
Mos film, a wszel kie prze ja wy in -
dy wi du al nej mo to ry za cji trak to -
wa no ja ko „nie zdro we od chy le nie
bur ̋ u azyj ne”. Kla sa ro bot ni cza
i chło pi – bo ha te ro wie po pu lar -
nych wów czas „pro duk cyj nia -
ków” – od na leê li swo je miej sce
w za tło czo nych, pod miej skich
po cià gach, tram wa jach i au to bu -
sach. O tych ostat nich Êpie wa no
pie Êni ma so we, sła wiàc uro ki
War sza wy zza okien czer wo ne go
au to bu su. 
Po jazd me cha nicz ny wy st´ po wał
w fil mach zwy kle ja ko paƒ stwo -
wa ci´ ̋ a rów ka lub... trak tor.
Au ta oso bo we gry wa ły bar dzo
rzad ko i naj cz´ Êciej w cha rak te -
rze bez i mien ne go sta ty sty, któ ry
zna lazł si´ przy pad ko wo w oku
ka me ry. Ju˝ w pierw szej po wo -
jen nej ko me dii fil mo wej –
„Skarb” Le onar da Bucz kow -
skie go (1948/pre mie ra 1949)
przez kil ka se kund wi dzi my
prze je˝ d˝a jà cy uli cà Fiat 508
mo del 37’, cu dem oca la ły z wo -
jen nej po ̋ o gi, mon to wa ny na li -
cen cji w Pol sce. Praw dzi wy de -
biut Fia ta w pol skim fil mie na -
stà pi jed nak do pie ro na prze ło -
mie lat 50/60. Wów czas sa mo -
chód prze stał byç te ma tem ta bu,
a stał si´ do brem „po wszech ne -
go po ̋ à da nia”. 
W cza sach go muł kow skiej od -
wil ̋ y 1956 ro ku do kra ju tra fi ły
pierw sze sa mo cho dy z pry wat -
ne go im por tu spro wa dza ne
głów nie przez ma ry na rzy i oso by
po wra ca jà ce z pla có wek za gra -
nicz nych. O im por cie oliw ko we -
go Fia ta 1100 przez jed ne go
z bo ha te rów oraz wiel kim po dzi -

Fiat. Krót kie sło wo, któ re ma -
gne ty zu je Po la ków. Choç nie -
wiel ki sil nik nie za pew nia osià -
gów Fer ra ri 330, trud no pod -
cho dziç do sym pa tycz ne go au -
tka bez emo cji. 
Od su wa ny dach z bre zen tu
spra wi, ˝e oło wia ne nie bo nad
Ło dzià czy za dy mio ny mi Ka to -
wi ca mi choç na krót ko roz ja Êni
si´, przy bie ra jàc bar w´ Êród -
ziem no mor skie go blu ce le ste,
a po dziw prze chod niów wy na -
gro dzi nie do sta tek miej sca we
wn´ trzu. 

Fiat 600 był
popularnym
samochodem
wśród aktorów.
Grał m. in. 
w komedii 
„Liczę na wasze
grzechy” w reż. 
J. Zarzyckiego.
W latach 60.
jeździli nimi m. in.
Anna Prucnal
(obok) i Bogumił
Kobiela

Na stronie obok:
Fiat 124 na planie
komedii 
„Nie lubię
poniedziałku”
Tadeusza
Chmielewskiego
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wie, ale te˝ za wi Êci oto cze nia,
pi sał w „˚y ciu to wa rzy skim
i uczu cio wym” Le opold Tyr -
mand. Pod ko niec de ka dy Mo to -
zbyt spro wa dził nie wiel kà par ti´
Fia tów 600 i Mul ti pli. Za kie -
row ni c´ „szeÊç set ki” wsiadł zna -
ko mi cie za po wia da jà cy si´ re ̋ y -
ser An drzej Munk. 
Na po czàt ku lat 60. za pa no wa ła
mo da na Wło chy. Na pry wat -
kach, ze spro wa dzo nych z Za -
cho du wi ny lo wych płyt, roz -
brzmie wa „St. Tro pez Twist”
w wy ko na niu Pep pi no di Ca pri.
Na sto lat ki wzdy cha jà do wy ci´ -
tych z ga zet zdj´ç Fre da Bu sca -
glio ne. Ki no jest uciecz kà od
sza rej rze czy wi sto Êci, na miast kà
Za cho du. Ty sià ce pol skich fa -
nów po dzi wia ko cie oczy smu -
kłej So phii Lo ren, uwo dzi ciel ski
uÊmiech Mar cel lo Ma stro ian -
nie go i t´ sk nià za Ita lià – kra -
jem, gdzie trwa do lce vi ta, a na
uli cach Rzy mu sły chaç od głos
ty si´ cy sku te rów Lam bret ta
i zwin nych Fia tów. 
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ni sła wa Ba rei „Mał ̋ eƒ stwo
z roz sàd ku” (1966) po ja wia si´
eg zo tycz ny, nie tyl ko na pol skich
dro gach, bia ły Fiat 1200 Ca brio -
let. Majk (Wi told D´ bic ki) wie -
zie nim Jo asi´ (El˝ bie t´ Czy ̋ ew -
skà), Edzia (Boh da na Ła zu k´)
oraz znacz nych roz mia rów ob -
raz olej ny z war szaw skiej Sta -
rów ki na Pra g´. Po dob ny wóz
z rocz ni ka 1959 wy stà pił w jed -
nym z od cin ków po pu lar ne go
se ria lu dla mło dzie ̋ y „Po dró˝
za je den uÊmiech” Sta ni sła wa
J´ dry ki. Na uli cach pol skich
miast, por tre to wa nych w se ria lu
„Woj na do mo wa” Je rze go Gru -
zy, wi dzi my co raz bar dziej po -
pu lar ne Fia ty 1300 oraz tyl no sil -
ni ko we „osiem set pi´ç dzie siàt -
ki”. Nie przy pad ko wo „Ko chaj -
my sy ren ki” Ja na Rut kie wi cza
(1966) z Jac kiem Fe do ro wi czem
i Boh da nem Ła zu kà w ro lach
głów nych pra sa na zy wa ła „ko -

Fiat to ozna ka przy na le˝ no Êci do
eli ty fil mo wej, na st´p ny po sku -
te rze i mo to cy klu krok wta jem -
ni cze nia i po wód wła Êci cie la do
du my. Bia ły Fiat 600 był pierw -
szym sa mo cho dem nie za po -
mnia ne go Bo gu mi ła Ko bie li,
któ ry wcze Êniej jeê dził mo to cy -
klem WFM, za ku pio nym do
spół ki z in nà le gen dà pol skie go
ki na – Zbi gnie wem Cy bul skim.
Szcz´ Êli wà wła Êci ciel kà in nej
„szeÊç set ki” by ła ak to ra słyn ne -
go ka ba re tu STS, wy st´ pu jà ca
tak ̋ e w fil mie, An na Pruc nal.
Kart ka z na pi sem „Fiat 600
w ide al nym sta nie do sprze da -
nia. Wia do moÊç w po dwó rzu”
oraz jej na st´p stwa ode gra jà
istot nà ro l´  w ko me dii oby cza -
jo wej „Li cz´ na wa sze grze chy”
w re ̋ y se rii Je rze go Za rzyc kie go.
SzeÊç set ki w cha rak te rze sta ty -
stów wi dzi my w „Nie win nych
cza ro dzie jach” An drze ja Waj dy
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dzie ̋ y „I ty zo sta niesz In dia ni -
nem” w re ̋ y se rii Kon ra da Na -
ł´c kie go gra jà dwa jed na ko we
Fia ty Mul ti pla. Kie row cà jed ne -
go z nich jest osob nik o pseu do -
ni mie P´ puÊ, czy li Wie sław
Mich ni kow ski. W ko me dii Sta -

Samochody
Fiata od lat
odgrywajà
wa˝nà rol´ 
w polskiej

kinematografii

Elżbieta
Czyżewska,

Bohdan Łazuka,
Witold Dębicki
oraz Fiat 1200

Cabriolet na
planie komedii

„Małżeństwo
z rozsądku”

w reżyserii
Stanisława

Barei (1966)

i ko me dii Ja na Ryb kow skie go
„Pan Ana tol szu ka mi lio na”
(1959). W pol skim ki nie lat 60.
co raz cz´ Êciej mo˝ na zo ba czyç
tak ̋ e in ne mo de le z Tu ry nu.
W fil mie przy go do wym dla mło -



kund w ko me dii Le ona Je an no ta
„Czło wiek z M -3” z Bo gu mi łem
Ko bie là w ro li głów nej. U Klu by
za grał na wet Fiat 124 Co upe
w kla sycz nej czer wie ni Ros so. 
La ta 70. to czas, gdy no wo cze -
sne mo de le 131 Mi ra fio ri, 132
oraz mniej sze 127 i 128 sà
mon  to wa ne na ˚e ra niu, co
sym bo li zo wa ła li te ra p za cy fro -
wym ozna cze niem. Szyb kie,
wy god ne au ta tu ryƒ skie go po -
cho dze nia, po zo sta jà na dal nie -
osià gal ne dla wi´k szo Êci spo łe -
czeƒ stwa. Wy st´ pu jà cy w kil ku

sce nach se ria lu
„Czter dzie sto -

me dià zmo to ry zo wa nà”. W jed -
nej ze scen bo ha te ro wie po dró -
˝u jà bia łym Fia tem 500 F. W in -
nej se kwen cji Alek san der (Ja cek
Fe do ro wicz) z za in te re so wa -
niem oglà da an tycz ne go ju˝
wów czas Fia ta 1100 mo -
del 1939, na st´p c´ mon to wa ne -
go w Pol sce mo de lu 508. W fil -
mie kry mi nal nym „Dwaj pa no -
wie N” Ta de usza Chmie lew skie -
go w ka drze zna la zła si´ nie wie le
młod sza ci´ ̋ a rów ka Fiat 626,
któ ra przez la ta „wy ra bia ła nor -
m´” w jed nym z paƒ stwo wych
przed si´ biorstw. 
DoÊç zna czà cà ro l´ otrzy mał
Fiat 124 w naj słyn niej szej ko -
me dii Ta de usza Chmie lew skie -
go „Nie lu bi´ po nie dział ku”.
Po jazd, któ ry ocze ki wał na wa˝ -
nà wi zy t´ przed sta wi cie li ame -
ry kaƒ skiej Po lo nii przed jed nym
z ho te li, pad nie łu pem nie zwy -
kłe go gan gu plà dru jà ce go pla -
ców ki ban ko we. Prócz licz nie
zgro ma dzo nych na pla nie po pu -
lar nych mo de li 600 i 850 przez
krót kà chwi l´ ma my oka zj´ po -
dzi wiaç na wet au to bus tu ry -
stycz ny Fiat 314 Ca me ri, któ ry
ob słu gi wał jed no z biur po dró -
˝y. W ko me dii mu zycz nej „Mi -
lion za Lau r´” Hie ro ni ma Przy -
by ła (1971) czer wo nym Fia tem
500 L jeê dzi Ta de usz Ross;
w fil mie za grał asy sten ta prze -
wod ni czà ce go te le wi zyj nej ko -
mi sji, któ ra wy bie ra mło de ta -
len ty, a pry wat nie ad o ro wał
Mar t´ (Ire n´ Szew czyk). Nad -
wo zie sty lo wej „pi´ç set ki”
w wer sji Lus so jest okle jo ne ko -
lo ro wy mi kwiat ka mi ni czym au -
ta ka li for nij skich hip pies. Z fil -
mu „Szki ce War szaw skie” Hen -
ry ka Klu by (1969) do wie my si´,
˝e wy sta wio ny na war szaw skiej
gieł dzie ele ganc ki, bia ły Fiat
850 Co upe był wy ce nio ny na
180.000 zło tych, dro ̋ ej ni˝ po -
wszech ny obiekt po ̋ à da nia – li -
cen cyj ny mo del 125p. Syl wet ka
po dob ne go Fia ta, w mod nym
wów czas ko lo rze Gial lo Po si ta -
no mi gnie nam przez kil ka se -

la tek” Je rze go Gru zy (1974)
Mi ra fio ri to sy no nim luk su su,
przy na le˝ no Êci do bli ̋ ej nie -
okre Êlo nych elit PRL w gier -
kow skim wy da niu. Nie wa˝ ne –
po li tycz nych, to wa rzy skich czy
fi nan so wych. To sym bol i obiekt
po ̋ à da nia. W Fia cie na wet
przed sta wi cie le nie lu bia nej wła -
dzy pre zen tu jà si´ ko rzyst niej
ni˝ w czar nych Woł gach, któ ry -
mi stra szo no nie sfor ne dzie ci.
Kie row cy i pa sa ̋ e ro wie słu˝ bo -
wych Fia tów wzbu dza jà po dziw
i… za zdroÊç wÊród resz ty spo łe -
czeƒ stwa wo ̋ o ne go za tło czo ny -
mi au to bu sa mi. W „Co mi zro -
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Na giełdzie
samochodowej.
Scena z filmu
„Szkice
warszawskie”
(reż. H. Kluba)
Mieczysław
Czechowicz
i Tadeusz
Paluszkiewicz
przy nowym
Fiacie 850 Sport
Coupé 

W 1962 roku
Fiat Multipla
zagrał w filmie
„I ty zostaniesz
Indianinem”
w reż. Konrada
Nałęckiego.
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dzo ny r´ kà jed ne go z czo ło wych
ka ska de rów, umy ka mi li cyj ne -
mu po Êci go wi, wje˝ d˝a jàc na te -
ren jed ne go z war szaw skich par -
ków. W in nym od cin ku se ria lu
wa˝ nà ro l´ ode gra uni kal ny
w Pol sce dwu miej sco wy Fiat
X1/9 z wło ski mi ta bli ca mi re je -
stra cyj ny mi. Szczy tem eg zo ty ki
jest te re no wy Fiat Cam pa gno la,
któ re go wi dzi my w jed nym z od -
cin ków se ria lu „˚y cie na go rà -
co” An drze ja Ko ni ca. Fia tem
1300 zwa nym po pu lar nie Pon -
to nem jeê dził in ̋ y nier FSO 
– An drzej Ta lar, bo ha ter se ria lu
„Dom” w re ̋ y se rii Ja na Łom nic -
kie go. Po dob nym au tem na pla -
nie ko me dii „Bru net wie czo ro wà
po rà” Sta ni sła wa Ba rei (1976)
po ru szał si´ Ja cek Ry nie wicz,
czo ło wy pol ski ka ska der ze zna -
nej gru py Au to Mo to Ro deo. Na
fil mo wej ta Êmie wie lu ope ra to -
rów uwiecz ni ło naj wi´k szy tu -
ryƒ ski prze bój tam tych lat, Sa -
mo chód Ro ku 1972 – Fia ta 127.
Wi dzi my go zwy kle w ch´t nie
za ma wia nym pia sko wym od cie -
niu Gial lo Tu fo w fil mach i se ria -
lach, jak np. „07 zgłoÊ si´”. 
Pod ko niec lat 70. trud no zna -
leêç film, w któ rym choç na

bisz, jak mnie zła piesz” Sta ni -
sła wa Ba rei (1978) kie row ca
słu˝ bo we go Mi ra fio ri – atry but
wła dzy nad przed si´ bior stwem,
zjed no cze niem, mi ni ster stwem 
– py ta usłu˝ nie swo je go pryn cy -
pa ła:
– Pa nie dy rek to rze, po je dzie my
gdzieÊ?
Ten z wy˝ szo Êcià od po wie: 
– Nie, dzi´ ku j´. Po ja d´ swo im!
W se ria lu „07 zgłoÊ si´” zie lo ny
Fiat 128 Sport Co upe pro wa -

chwi l´ nie po ja wił si´ Fiat 126
i 125p, lecz nie za bra kło i wło -
skich po jaz dów tej mar ki. Ko lej -
na de ka da to czas sta nu wo jen -
ne go i per ma nent ny kry zys, któ -
ry nie omi nàł tak ̋ e pol skiej ki -
ne ma to gra fii. W fil mo wej hie -
rar chii Fiat 132 na dal stoi
wy so ko, znacz nie wy ̋ ej ni˝ Po -
lo nez, na któ ry prze sia da si´
wła dza. Nie Êmia ło po ja wia jà si´
tu ryƒ skie no wo Êci, w Pol sce do -
s t´p ne wy łàcz nie za de wi zy.
W jed nym z uj´ç ko me dii
„King  sajz” Ju liu sza Ma chul skie -
go (1988) uwa˝ ny widz do s -
trze ̋ e „pe wek sow skie go” Fia ta
Uno. Kil ka lat póê niej czer wo ne
Uno 75 SX i.e ode gra wa˝ nà ro -
l´ w try lo gii Krzysz to fa Kie Êlow -
skie go „Trzy ko lo ry – Czer -
wieƒ”. W la tach 90. tu ryƒ ski
kon cern ofi cjal nie po wró cił na
pol ski ry nek po pół wie ku nie -
obec no Êci. Fiat Au to Po land
ch´t nie współ pra cu je z fil mow -
ca mi. Na ekra ny tra fia jà naj -
now sze mo de le, do st´p ne w sa -
lo nach fir my, od gry wa jàc
w nich wa˝ nà ro l´. 
Fiat Tem pra otrzy mał an ga˝ ja -
ko wóz słu˝ bo wy ofi ce ra MSW
Saw ki (Wi told D´ bic ki) w se ria -
lu „Eks tra dy cja” (1995/96).
Czar na Ma rea gra ła tak sów k´
w ko me dii „Chło pa ki nie pła -
czà” Ola fa Lu ba szen ki. Swój
epi zod w se ria lu „Od wró ce ni”
miał tak ̋ e Fiat Do blò. 
Fiat ze sta ty sty co raz cz´ Êciej
sta je si´ po jaz dem pierw szo pla -
no wym. Fiat Se di ci od gry wa
nie zwy kle wa˝ nà, i do daj my
– po zy tyw nà ro l´ w fa bu le  se -
ria lu „Kry mi nal ni”. W tym sa -
mym fil mie stró ̋ e pra wa sku -
tecz nie wal czà z prze st´p ca mi,
po ru sza jàc si´ czar nym Fia tem
Bra vo z rocz ni ka 2008. 
Po jaz dy z Tu ry nu wie lo krot nie
wy st´ po wa ły przed ka me rà
w prze szło Êci i dziÊ. To wi´ cej
ni˝ tyl ko ano ni mo we re kwi zy ty
na ko łach. Cz´ sto sà wa˝ ny mi
ele men ta mi fa bu ły, któ re bu du jà
kli mat. 

Fiat 500 Lusso
odegrał istotną

rolę w fabule
komedii

muzycznej
Hieronima

Przybyła „Milion
za Laurę”.
Na zdjęciu

Marta (Irena
Szewczyk)

w otoczeniu
muzykalnych

wopistów, a niżej
Tadeusz Ross
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Alfa Romeo

Zloty Alfistów łàczà
przyjemne z po˝ytecznym.
Sà bowiem okazjà nie tylko
do zaprezentowania
najlepszych włoskich
samochodów, ale równie˝
do nawiàzania wielu
nowych znajomoÊci i
sp´dzenia czasu w
przyjemnej atmosferze.

Zlot Fanów marki 
TEKST I FOTO

Edward Poskier
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T
e go rocz ny Ita lian Car Day 2009, or ga -
ni zo wa ny przez In ter ne to wy Klub Al fa
Ro meo Ik@r pod prze wod nic twem
Sta ni sła wa Ru dow skie go, od był si´ 10
lip ca na To rze Po znaƒ. W im pre zie
uczest ni czy ło kil ku dzie si´ ciu po sia da -
czy tych po jaz dów, a tak ̋ e za pro sze ni
go Êcie – spon so rzy, me dia i przed sta -
wi cie le Fia ta Au to Po land. 

Mał go rza ta Gła ̋ ew ska, dy rek tor mar ke tin gu Al fy
Ro meo w Pol sce mó wi: „Ka˝ da ini cja ty wa klu bów
sym pa ty ków Al fy Ro meo to ogrom ne wspar cie
mar ke tin go we dla mar ki, do sko na ła re kla ma i pro -
mo cja. Do ce nia my i wspie ra my te go ty pu sta ra nia
jak tyl ko mo ̋ e my i tak te˝ jest na te go rocz nym
Ita lian Day”. 

Italian Day w skrócie
Organizatorzy tegorocznego „Italian Day 2009 – XVII Zlot Alfistów –

Wielkopolskie Gran Turismo Alfa Romeo”: Internetowy Klub Alfa
Romeo IK@R, Forzaitalia. pl – Klub Miłośników Włoskiej Motoryzacji.

Sponsorzy główni: Alfa Romeo, Miasto Poznań, Miasto Gniezno. 
Pozostali sponsorzy: Martini, Coca-Cola Zero, Ferodo, Podróże, Agip, 

str com, ROMA, Hotel Orange, Hemet, ER DRUK, NOSTER, POL-CAR. 
Patroni medialni: Interia. pl i portal Gniezno-Miasto Otwarte. 
Więcej na stronach: www.cuoresportivo.pl, www.forzaitalia.pl

WARTO WIEDZIEå

Ba zà im pre zy był, współ pra cu jà cy ju˝ wcze Êniej
z fir mà, Ho tel Oran ge w Prze êmie ro wie k/Po zna -
nia, przy ozdo bio ny czer wo no -bia ły mi bar wa mi
Al fy Ro meo. Tu taj mie Êci ło si´ te˝ biu ro zlo tu, od -
by ły si´ kon fe ren cja pra so wa, spo tka nie uczest ni -
ków, wy kła dy. W biu rze mo˝ na by ło wy po sa ̋ yç
si´ w fol de ry, prze wod ni ki, ma py, ko szul ki, cza -
pecz ki, pió ra itp. Dzia ła ła peł na, nie mal ca ło do bo -
wa in for ma cja. 
Ho tel Oran ge miał po nad to swo je stra te gicz ne
zna cze nie ze wzgl´ du na bli skà od le głoÊç od To ru
Po znaƒ, (je dy ne go ra so we go to ru wy Êci go we go
w Pol sce, b´ dà ce go przed sma kiem F1). Mo de le
Al fa Ro meo, ze swo jà cha rak te ry stycz nà spor to wà
du szà, mo gły uczest ni czyç w ró˝ ne go ro dza ju te -
stach i im pre zach. Na to rze nie za bra kło te˝ in nych
po jaz dów z wło skim ro do wo dem – Êci ga ły si´ tu
prze bo jo we no we Abarth 500 i le gen dar ne Ma se -
ra ti (w zlo cie uczest ni czy ły 4 po jaz dy tej mar ki,
mo de le Qu at tro por te i Ghi bli). Obej rzeç mo˝ na
by ło rów nie˝ ofer t´ no wych mo de li Fia ta, Al fy Ro -
meo, Abar tha i Lan cii; oka zj´ do pre zen ta cji wy ko -
rzy stał lo kal ny de aler Fia ta POL -CAR z Po zna nia
(bra wa za ład ne sto isko). 
Wy Êci gi sa mo cho dów Al fa Ro meo od by ły si´
na to rze po wcze Êniej prze pro wa dzo nych ba da -
niach i spraw dzia nach. Uczest ni kom za de mon -
stro wa no rów nie˝ krót ki in struk ta˝ za cho wa nia
si´ na to rze, plan to ru, omó wio no wy mo gi bez pie -
czeƒ stwa i re gu la min. Wia do mo Êci te prze ka zy -

Tor Poznań, gdzie 
odbywały się

uczestniczące
w zlocie wyścigi

samochodów Alfa
Romeo, 

to jedyny rasowy
tor wyścigowy

w Polsce, będący
przedsmakiem F1



Wielkopolskie 
Gran Turismo 
Alfa Romeo

W ramach Italian Day w dniach 11-12.07.2009.
odbyło się Wielkopolskie Gran Turismo Alfa

Romeo. Jest to rajd krajoznawczy na trasie
z Przeźmierowa do Gniezna. Impreza ta miała cechy
prawdziwego rajdu, z odprawą, startem, kontrolą
sędziowską i ogłoszeniem wyników. Była to doskonała
zabawa połączona ze zwiedzaniem ciekawych,
zabytkowych miejsc. Na koniec zorganizowano
wspólną biesiadę z ogniskiem, rozdaniem nagród
i wyróżnień oraz wspólnymi fotografiami. 
Takie imprezy z pewnością nie tylko uczą i bawią, 
ale również relaksują i są doskonałym lekarstwem
na codzienne kłopoty i stres. 

WARTO WIEDZIEå

Poza sportowymi
zmaganiami
oczekiwanym
przez wielu
punktem
imprezy były
pokazy
i prezentacje
najpiękniejszych
modeli Alfy
Romeo ale także
Maserati

wa li instruk to rzy z Au to mo bil klu bu Wiel ko pol -
skie go pod prze wod nic twem Zbysz ka Szwa gier -
cza ka. Po za spor to wy mi zma ga nia mi ocze ki wa -
nym przez wie lu punk tem im pre zy by ły po ka zy
i pre zen ta cje naj pi´k niej szych mo de li Al fy Ro meo.
WÊród nich zna la zły si´: Spi der, 159, Bre ra,
MiTO, 147, 156, GT Co upé, 166, Gtv, 155, 33,
75, 164, 145 w ró˝ nych od mia nach. Uwa g´ przy -
cia ga ła pi´k na „Al fet ta GT”, a tak ̋ e ra so wy sa mo -
chód wy Êci go wy (praw dzi wy po strach to ru!) Al fa
Ro meo 156 Łu ka sza Ka w´c kie go z War sza wy,
przy wie zio na na la we cie. Z An glii do je cha ły Al fa
Ro meo 156 (cie ka wy tu ning) i Ma se ra ti Ghi bli.
Nie za bra kło te˝ sym pa ty ków tej mar ki z Li twy,
gdzie nie brakuje klubu Al fy Ro meo. 
Im pre zy te go ty pu bar dzo in te gru jà sym pa ty ków
mar ki, po zwa la jà na wy mia n´ do Êwiad czeƒ, a tak -
˝e na roz mo wy z przed sta wi cie la mi fir my. Sà do -
sko na łà oka zjà do za pre zen to wa nia sa mo cho dów,
swo ich umie j´t no Êci, na wià za nia przy jaê ni.
Uczest ni cy mo gà ra zem zwie dzaç cie ka we za kàt ki
kra ju, ry wa li zo waç w qu izach i kon kur sach oraz
w wy Êci gach i raj dach. WÊród wie lu uczestników
obec ny był Mar cin Gier licz, je den z le gen dar -
nych za ło ̋ y cie li Fo rza ita lia.pl, a tak ̋ e 
Da mian Szy maƒ ski z Ło dzi, pre zes
LanciaKlub.pl, zna ko mi ty or ga -
ni za tor cie ka wych im prez tej
mar ki. Szko da tyl ko, ˝e
w im pre zie za bra kło hi sto -
rycz nych mo de li Al fy Ro -
meo sprzed 1980 ro ku,
ale tak ̋ e po zo sta łych sa -
mo cho dów Gru py Fiat:
mar ki Fer ra ri, Lam bor -
ghi ni czy now szych mo -
de li Ma se ra ti.
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zen to wa li trak to ry, kom baj ny, ła do war ki oraz pra sy
mar ki New Hol land. Eks po zy cja New Hol land oka -
za ła si´ nu me rem 1 nie tyl ko dla te go, ˝e znaj do wa -
ła si´ na sto isku nr 1 (có˝ za zbieg oko licz no Êci),
ale na de wszyst ko z po wo du dzier ̋ e nia przez fir m´
pal my pierw szeƒ stwa na ryn ku pol skim w sprze da -
˝y ma szyn, co zo sta ło nie jed no krot nie pod kre Êlo ne
pod czas wy sta wy Agro Show 2009.
Przed si´ bior stwo po ka za ło swo jà si ł´, pre zen tu jàc
naj szer szà na ryn ku ga m´ ma szyn, od naj mniej -
szych trak to rów, jak: T3000, T4000, przez te
o Êred niej mo cy, jak: T5000, TD5000, T6000, a˝
do naj moc niej szych, jak: T7000AC, T8000, koƒ -
czàc na cià gni ku T9000 o mo cy pra wie 600KM,
któ ry za chwy cił wszyst kich zwie dza jà cych.
Ogrom nym za in te re so wa niem cie szy ły si´ tak ̋ e
kom baj ny, pra sy oraz siecz kar nie NH. Za pre zen -
to wa na zo sta ła peł na ofer ta ma szyn ˝niw nych,
w tym kom bajn CR, któ ry po bił re kord Gu in nes sa

J
e de na sta edy cja Mi´ dzy na ro do wej Wy sta -
wy Rol ni czej Agro Show 2009 od by ła si´
w dniach 25-28 wrze Ênia 2009, tra dy cyj -
nie na te re nie by łe go lot ni ska w Bed na -
rach. Te go rocz na for mu ła naj wa˝ niej szych
tar gów rol ni czych w Pol sce zo sta ła nie co
zmie nio na. W po przed nich la tach w Bed -
na rach po ka zy od by wa ły si´ w zor ga ni zo -
wa ny spo sób w dwóch blo kach: RING

oraz PO LE. W tym ro ku or ga ni za tor prze pro wa dził
po ka zy ma szyn w RIN GU, na to miast po la po ka zo -
we zo sta ły od da ne do dys po zy cji wy staw com. 
Te go rocz ne tar gi oka za ły si´ ogrom nym suk ce sem
dla fir my New Hol land, a licz b´ od wie dza jà cych
sza cu je si´ na po nad 50 ty si´ cy! Nie bie skie i ˝ół te
ma szy ny lÊni ły w je sien nym słoƒ cu nie mal ̋ e w ka˝ -
dej cz´ Êci wy sta wy. Nie tyl ko New Hol land Płock
re pre zen to wał mar k´, rów nie˝ de ale rzy oraz pro -
du cen ci oprzy rzà do wa nia rol ni cze go z du mà pre -
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OPRACOWANIE

Aldona Górna 
FOTO

arch. CNH

Magiczna1
Swoim aktywnym uczestnictwem w dorocznej 
wystawie Agro-Show New Holland podkreÊlił 
pozycj´ numer 1 na rynku.



w zbio rze ziar na. Nie wàt pli wie wie lu klien tów, pla -
nu jà cych za kup ma szyn na przy szły se zon, po ja wi -
ło si´ wła Ênie w Bed na rach, aby pod jàç osta tecz nà
de cy zj´ o in we sty cjach w swo ich go spo dar stwach.
W zwiàz ku z tym pra cow ni cy NH sà prze ko na ni,
˝e przy szły se zon b´ dzie dla rol ni ków jesz cze bar -
dziej „˝ół ty” ni˝ obec ny. W ka te go rii ma szyn ˝niw -
nych fir ma ma po wo dy do du my – New Hol land
zdo był pra wie po ło w´ ryn ku sprze da ̋ y kom baj nów
zbo ̋ o wych w Pol sce.
Bar dzo wa˝ nym ele men tem te go rocz nych tar gów
by ła pre mie ra han dlo wa no we go cià gni ka T7000
Au to Com mand. New Hol land po raz pierw szy po -
łà czył wpro wa dze nie na ry nek no we go pro duk tu
z tar ga mi, co oka za ło si´ Êwiet nym po my słem
na pro mo cj´ ma szy ny. Klien ci mo gli nie tyl ko obej -
rzeç cià gnik na sto isku sta tycz nym, ale co wa˝ niej -
sze, na po lu po ka zo wym mie li mo˝ li woÊç wy pró -
bo wa nia go pod czas pra cy. Pierw sze go dnia tar -
gów zor ga ni zo wa na zo sta ła przez NH kon fe ren cja
pra so wa, na któ rej przed sta wi cie le fir my od po wia -
da li na wszyst kie py ta nia dzien ni ka rzy. Eu ro pe Vi -
ce Pre si dent NH Car lo Lam bro, obec ny na kon fe -
ren cji, od po wia dał na py ta nia dzien ni ka rzy do ty -
czà ce ryn ku glo bal ne go. O wy ni kach han dlo wych
oraz czyn ni kach suk ce su fir my New Hol land opo -
wie dział Ales san dro Ma ri ta no – Bu si ness Di rec tor
na Pol sk´ oraz Adam Su lak – Dy rek tor Han dlo wy
NH. To masz Ko zieł – no wy Szef Mar ke tin gu NH,
wpro wa dził uczest ni ków kon fe ren cji w za gad nie -
nia zwiàzane z no wym cià gni kiem T7000 Au to
Com mand. Dzi´ ki dłu go let nie mu do Êwiad cze niu
w bran ̋ y mo to ry za cyj nej oraz tech nicz ne mu wy -
kształ ce niu z ogrom nà pa sjà przy bli ̋ ał te ma ty k´
no wej bez stop nio wej skrzy ni bie gów, sil ni ka NEF,
jak rów nie˝ in no wa cyj nych roz wià zaƒ za sto so wa -
nych w tak no wo cze snej, a jed no cze Ênie przy ja znej
u˝yt kow ni ko wi ma szy nie.
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Z myÊlà
o klientach
„Podczas tegorocznych targów skupiliśmy naszą
uwagę przede wszystkim na klientach. To dzięki nim
i ich zaufaniu do marki New Holland zdobyliśmy
pozycję lidera na rynku polskim. Targi były doskonałą
okazją do tego, aby powiedzieć naszym klientom:
„Dziękujemy Wam za zaufanie”, a także przybliżyć
naszą ofertę. Dzięki ciężkiej pracy zespołu New
Holland mogliśmy po raz kolejny zaprezentować naszą
markę w sposób profesjonalny, spełniając
oczekiwania każdego, nawet najbardziej
wymagającego klienta”.

Tomasz Kozieł na obecnym stanowisku pracuje
od marca bieżącego roku. Do jego zadań należy:
budowanie wizerunku marki na rynku, budowanie
relacji z klientami, zwiększanie świadomości marki,
wprowadzanie oraz promocja nowych produktów
na rynku. „Zespół, którym zarządzam, składa się
z 7 osób – mówi T. Kozieł. – Są to specjaliści ds.
produktu, komunikacji oraz analiz rynkowych.
W swojej pracy staram się bazować na doświadczeniu,

które zdobyłem dotychczas w Grupie Fiat
(praca w New Holland Modena,

Fiat Auto Turin, Fiat Auto
Poland – Brand Manager
w Fiat Professional

do lutego 2009)”. 

TOMASZ KOZIEŁ, NOWY SZEF MARKETINGU NEW HOLLAND

Na stronie obok:
Na polu
pokazowym New
Holland klienci
mieli możliwość
jazdy
ciągnikami. 
Nie odebrano tej
przyjemności
również
dzieciom, 
dla których
przygotowano
specjalne
miasteczko,
oblegane przez
najmłodszych
klientów firmy.
Poniżej:
ciągniki T7000
Au to Com mand
oraz T6050
podczas
pokazów pracy 



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
NA TORZE

CZAS WOLNY

T
e go rocz na edy cja Fiat Yama ha Cup jak zwy -
kle przy cià gn´ ła wie lu en tu zja stów wy Êci -
gów mo to cy klo wych. Cz´Êç z nich przy by ła
na t´ im pre z´ ju˝ ko lej ny raz z rz´ du. W tym
ro ku jed nak za wo dy po raz pierw szy roz gry -
wa ły si´ tak ̋ e po za gra ni ca mi Pol ski, na mi -
strzow skiej kla sy to rze w Brnie (ja ko cz´Êç
Mi´ dzy na ro do wych Mi strzostw Bi ke Pro -
mo tion) oraz w nie miec kim Oscher sle ben.

Tra dy cyj nie mo to cy kli Êci spo tka li si´ czte ry ra zy tak ̋ e
na torze wyÊcigowym w Po zna niu. 
Kla sy fi ka cja ge ne ral na za koƒ czy ła czte ro mie si´cz nà
ry wa li za cj´ uczest ni ków Fiat Yama ha Cup klas R1
i R6, któ ra to czy ła si´ we wspól nych wy Êci gach, ale
z za cho wa niem osob nych kla sy fi ka cji. 
Pod czas ca łe go pu cha ru zma ga nia by ły nie zwy kle bo -
ga te w dra ma tycz ne, nie ocze ki wa ne zwro ty ak cji, ale
emo cje si´ gn´ ły ze ni tu na to rze w Po zna niu. Fa wo ry -
tem wy Êci gu w kla sie R1 był
je den z li de rów ubie gło -
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Fiat
Yamaha Cup

po raz trzeci 
Dlaczego wyÊcigi

motocyklowe budzà tyle
emocji? Odpowiedê

na to pytanie znajà fani
pucharu motocyklowego

Fiat Yamaha Cup,
którego fantastyczny finał

odbył si´ 18 wrzeÊnia
w Poznaniu. 

OPRACOWAŁ

Tomasz Wawak 
FOTO FAP

W klasie R6
wyróżniał się
słynący
z szybkości
Marcin Małecki



Puchar motocyklowy Fiat
Yamaha Cup organizowany jest
trzeci raz z rzędu. Czy
zainteresowanie tą imprezą jest
w tym roku większe niż
w ubiegłych latach? 
Już od pierwszej edycji
Pucharu Fiat Yamaha CUP
w 2007 roku zainteresowanie zawodami
przeszło nasze oczekiwania. Na pewno
zdecydowała o tym jakość organizacji
zawodów. Takiego pucharu motocyklowego
w Polsce wcześniej nie było. Mam tu
na myśli zarówno „ilość jak i jakość”.
Ilość, ponieważ w stawce było
do 40 zawodników na dwóch typach
maszyn, a tak dużej powierzchni
serwisowej nasze wyścigi motocyklowe
jeszcze nie widziały, a jakość, ponieważ
organizacja była perfekcyjna, począwszy
od zapewnienia mechanikom dobrych
warunków pracy, poprzez organizację
cateringu, skończywszy na ujednoliconych
barwach motocykli.
Jakie zmiany wprowadzono w tym roku? 
Sezon 2009 był przełomowy, ponieważ
do grona marek organizujących Fiat
Yamaha Cup dołączyła kultowa marka

Abarth. Logo skorpiona pojawiło się
na „litrowych” Yamahach YZF-R1,
natomiast sześćsetki były ozdobione 
logo marki Fiat. Inne zmiany 
to inauguracja dwóch zagranicznych
rund w czeskim Brnie oraz
niemieckim Oschersleben.
Zawodnicy byli zachwyceni, że mogą

współzawodniczyć na torach również poza
granicami Polski.
Powodem do dumy jest z pewnością fakt, iż
tegoroczny zwycięzca R1 Wojciech Mańczak
postanowił spróbować swoich sił
w Mistrzostwach Polski. Wszystko dzięki
uczestnictwu w pucharze Fiat Yamaha Cup... 
Taki właśnie jest główny cel Fiat Yamaha
CUP, czyli doskonalenie jazdy motocyklem,
nauka jazdy szybkiej, ale bezpiecznej,
i oczywiście pozostawienie
emocji na torze, a nie
w ruchu ulicznym.
Przypomnę, że do startów
w Fiat Yamaha Cup 
poza prawem jazdy 
na motocykl nie 
była wymagana
licencja
wyścigowa. 

Przejście zawodników do wyścigów
w randze Mistrzostw Polski dobrze
świadczy o poziomie rywalizacji w naszym
pucharze oraz, że spełnia on cele
edukacyjne.
Jakie są plany na kolejną edycję wyścigu?
Nie możemy jeszcze potwierdzić 
rozgrywek pucharowych na przyszły 
sezon, ale współpraca pomiędzy 
polskimi oddziałami Fiata i Yamahy
na gruncie polskim przebiega tak 
dobrze, że postaramy się przygotować
wspólne inicjatywy również 
na 2010 rok.

RAFAŁ GRZANECKI, KIEROWNIK BIURA PR, ORGANIZATOR II EDYCJI PUCHARU

rocz ne go wy Êci gu Woj ciech Maƒ czak, na to miast
w kla sie R6 wy ró˝ niał si´ sły nà cy z szyb ko Êci Mar -
cin Ma łec ki. Oka za ło si´ to, co cz´ sto mo˝ na za -
ob ser wo waç na wy Êci gach mo to cy klo wych – po -
mi mo ˝e fa wo ry ci by li zna ni od po czàt ku, to jed -
nak w cza sie zma gaƒ sza la zwy ci´ stwa prze chy la ła
si´ z jed nej stro ny na dru gà. Ki bi ce jak za wsze
trzy ma ni by li w nie pew no Êci do sa me go koƒ ca, a to
za spra wà nie zwy kle wy rów na nej wal ki, ja kà pro -
wa dzi li po mi´ dzy so bà za wod ni cy. W efek cie zwy -
ci´z ca mi oka za li si´ Maƒ czak i Ma łec ki. 
Wy Êci gi Fiat Yama ha Cup by ły oka zjà do za pre zen -
to wa nia przez mo to cy kli stów swo ich umie j´t no Êci
oraz mo˝ li wo Êcià na przej Êcie do gry o jesz cze
wy˝ szà staw k´. Po twier dza jà to sło wa Woj cie cha
Maƒ cza ka: „Wie le na uczy łem si´ pod czas star tów
w Fiat Yama ha Cup, dla te go po sta no wi łem przejÊç
te raz do Mi strzostw Pol ski”. Po za sa tys fak cjà
z uczest nic twa w tak pre sti ̋ o wych za wo dach naj -
lep si za wod ni cy mo gli li czyç na atrak cyj ne na gro -

37

dy. W tym ro ku by ły to: wspól ny wy jazd do Wa len -
cji na fi nał Grand Prix i pro duk ty fir my Acer. 
Fiat Yama ha Cup or ga ni zo wa ny był w tym ro ku po
raz trze ci, ja ko mo to cy klo wa im pre za skie ro wa na
w głów nej mie rze do mło dych za wod ni ków, dla
któ rych wzo rem do na Êla do wa nia jest nie kwe stio -
no wa na gwiaz da te amu Fiat Yama ha sam Va len ti no
Ros si. Fiat ma na praw d´ po wo dy do du my, bo
prze cie˝ Ros si to praw dzi wa iko na spor tu mo to cy -
klo we go. Przy po mnij my, ˝e ze spół Fiat Yama ha
Te am po wstał w 2007 ro ku dzi´ ki spon so rin go wi
przez Fiat Au to mo bi les te amu Ros sie go i Lo ren zo.
Licz ne ini cja ty wy, któ rych lo kal nym przy kła dem
jest Fiat Yama ha Cup, a naj wi´k szym przed si´ -
wzi´ ciem za wo dy Mo to GP, sà wspa nia łà mo˝ li wo -
Êcià na pro mo cj´ mar ki. ZaÊ o po pu lar no Êci tej
ostat niej im pre zy wspo mi naç chy ba nie trze ba.

Faworytem
wyścigu w klasie
R1 był jeden
z liderów
ubiegłorocznego
wyścigu
Wojciech
Mańczak

To był udany sezon
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TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

SŁO¡CE 
zaÊwieciło odlewnikom 

Tegoroczny Dzieƒ Rodzinny w zakładzie Teksid Iron
Poland mo˝na zaliczyç do udanych nie tylko
pod wzgl´dem organizacyjnym. Zabawa była
przednia, bo tłumna, a nade wszystko słoneczna.



pół ten zdo był uzna nie uczest ni ków Dnia Ro dzin -
ne go dwa la ta te mu) oraz cie płe da nia. Za dba ła
o nie fir ma, przy go to wu jà ca na co dzieƒ po sił ki re -
ge ne ra cyj ne dla pra cow ni ków fir my. Po za do sko -
na łà gro chów kà ser wo wa no go rà ce kieł ba ski i ko ła -
czy ki z se rem. 
Kwin te sen cj´ te go rocz nej za ba wy ro dzin nej sta no -
wià sło wa Ry szar da Kla cza ka, dy rek to ra per so nal -
ne go, któ ry po wie dział, ˝e „za do brà pra c´ słoƒ ce
za wsze Êwie ci od lew ni kom”. Trud no o bar dziej
traf ne pod su mo wa nie, tym bar dziej ˝e po za pro -
mie nia mi słoƒ ca i taƒ ca mi na im pre zie pa no wał te˝
tra dy cyj nie ro dzin ny spo kój: prze ko na ła si´ o tym,
czu wa jà ca w pa wi lo nie klu bo wym pie l´ gniar ka,
któ rej dy ̋ ur obył si´ bez in ter wen cji.

P
o ca ło ty go dnio wym desz czu, któ ry
or ga ni za to rom Dnia Ro dzin ne go
w Sko czo wie przy spo rzył wie le stre -
su, w so bot ni po ra nek 5 wrze Ênia
chmu ry roz wiał wiatr i za Êwie ci ło
słoƒ ce. Im pre za, od by wa jà ca si´ tra -
dy cyj nie na Sta dio nie Miej skim
w Sko czo wie, zgro ma dzi ła 1200 osób
i ob fi to wa ła w licz ne atrak cje. Naj -

wi´ cej z nich cze ka ło oczy wi Êcie na naj młod szych:
by ły ka ru ze le, tram po li ny, dmu cha ne zje˝ d˝al nie,
a na wet ga bi net lu ster (wszyst kie do star czo ne i ob -
słu gi wa ne przez fir m´ Di no land). Do ro Êli mo gli li -
czyç na za ba w´ ta necz nà, przy akom pa nia men cie
ze spo łu Re me dium (wy bór nie przy pad ko wy – ze s -

W krzywych
zwierciadłach
uśmiechy były
jeszcze głębsze

39



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

NEWSY

40

n

NH I KAMAZ ZAWIERAJÑ POROZUMIENIE 
O WSPÓŁPRACY W ROSJI

8października przedstawiciele zarządu CNH oraz władze
rosyjskiej firmy Kamaz – globalnego producenta

ciężarówek, podpisali porozumienie o utworzeniu spółki joint
venture. Przedsięwzięcie ma na celu umocnienie pozycji CNH
na rynku rosyjskim i przewiduje przeniesienie produkcji
wyrobów firmy do głównej siedziby Kamaz w Tatarstanie
(rozpoczęcie produkcji zaplanowano na początek 2010 roku).
W oficjalnej uroczystości, podczas której zawarto
porozumienie uczestniczyli m. in.: Vladimir Putin, premier
Rosji, Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny Grupy Fiat;
Franco Fusignani, szef CNH International i Alessandro Nasi,
Vice President CNH Business Development.

FIAT 500 WKRACZA DO BRAZYLII

W Rio de Janeiro zaprezentowano prasie brazylijskiej
Fiata 500, który w październiku zostaje wprowadzony

do sprzedaży w Brazylii, ale także w Kolumbii, na Barbadosie
i w Panamie, (na Jamajce prezentacja odbędzie się pod
koniec 2009 roku). W Ameryce Południowej Fiat 500 jest 
już w Argentynie, Chile, na Curacao, Sain Martin, Kostaryce,
w Gwatemali, Meksyku, Peru, Republice Dominikany
i Paragwaju. Na rynku brazylijskim Fiat 500 sprzedawany
będzie w Brazylii w wersjach Sport i Lounge, które
wyposażone będą w silnik 1,4 16v o mocy 100 KM,
w połączeniu z mechaniczną 6 biegową skrzynią biegów 
lub z 5 biegową skrzynią biegów Dualogic.

TRZY TYSIÑCE FIATÓW FIORINO 
DLA SZWEDZKIEJ POCZTY

Fiat Group Automobiles i Posten (szwedzka spółka pocztowa),
podpisały kontrakt na dostawę 3 tysięcy Fiatów Fiorino 1.3 Multijet.

Pierwszy pojazd z tej floty przekazał w czerwcu Lorenzo Sistino,
pełnomocny członek zarządu Fiat Automobiles i Fiat Professional (na
zdjęciu po prawej) Andreasowi Falkenmarkowi, prezesowi Posten.
Pojazd, z typową dla szwedzkiej poczty żółtą zabudową, zaadaptowano
do specjalnego zastosowania: mowa tu m.in. o zestawie akcesoriów
poprawiających widoczność i pracę w kabinie itp. 

FIAT ZBUDUJE FABRYK¢ 
W CHINACH
Grupa Fiat oraz Guangzhou Automobile zawarły umowę

w sprawie utworzenia parytetowej spółki joint-venture,
która będzie produkować silniki i samochody na rynek
chiński. Zhang Fangyou, prezes Gac Group (na zdjęciu siedzi
po lewej) i Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny Fiata,
podpisali w Rzymie porozumienie, w obecności prezydenta
Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao oraz premiera Włoch
Silvio Berlusconiego. 
Umowa przewiduje zainwestowanie 400 mln euro w budowę
zakładu w Changsha, stolicy prowincji Hunan. Jego zdolności
produkcyjne pozwolą na wytwarzanie 140 tys. samochodów
i 220 tys. silników rocznie. Uruchomienie produkcji powinno
nastąpić w 2011 r. Pierwszym modelem, jaki zjedzie z linii
produkcyjnych, będzie Linea. 
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XIV MI¢DZYNARODOWY 
TYSKI 
BIEG ULICZNY 
Wsobotę, 19 września odbył

się XIV Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny.
W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów wzięło
udział ponad 120 zawodników. Wśród mężczyzn
zwyciężył Arkadiusz Sowa z Dąbrowy Górniczej, 
a wśród kobiet Ukrainka Julia Ignatowa. 
Obok biegu głównego odbyło się 7 biegów
towarzyszących  o dystansie od 100 do 300 metrów.
Dodatkowo w tym roku wprowadzono kategorię OPEN,
w której udział mogli wziąć zawodnicy niepełnosprawni
na wózkach.

FIAT DOSTARCZY
14.000 SAMOCHODÓW 
DO NAUKI JAZDY
BSM (British School of Motoring), najpopularniejsza szkoła

nauki jazdy w Wielkiej Brytanii i Fiat, zawarły porozumienie,
na mocy którego Fiat dostarczy w ciągu czterech lat szkole
BSM 14 tys. samochodów. W większości będą to Fiaty 500
oraz Grande Punto.
Umożliwienie jazdy stylowym Fiatem 500 w szkole BSM 
ma na celu przyciągnięcie młodych kierowców do następcy
legendarnego modelu. 
Umowa uwzględnia również modele Fiat 500 i Grande Punto
przystosowane do nauki jazdy dla niepełnosprawnych kierowców.

ABARTH 
DRIVING EXPERIENCE
4 września br. agencja Corse S.C. zainaugurowała działalność

szkoły doskonalenia techniki jazdy Abarth Driving Experience.
W tym dniu ruszyła także strona internetowa www.abarth-driving.pl
Szkoła posiada oficjalną rekomendację Abarth srl i stanowi
bliźniaczą inicjatywę włoskiej Abarth Driving School. 
Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanych instruktorów
Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, we współpracy z Automobilklubem Polskim
na Autodromie Bemowo, a partnerem szkoły jest m. in. Fiat Auto Poland SA – Marka Abarth.



Bło ni, na te re nach Aka de mii
Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w
Biel sku -Bia łej. Na miej scu na
wy trwa łych znów cze kał cie pły
po si łek, ko lej ne kon ku ren cje i lo -
te ria fan to wa.
„Tra sa nie by ła bar dzo trud na,
ale mia ła kil ka wi´k szych za kr´ -
tów i wznie sieƒ – mó wi Gra ̋ y na
Sta ni szew ska, or ga ni za tor im -
pre zy. – To war te pod kre Êle nia,
bo Be skidz kie To wa rzy stwo Cy -
kli stów, któ re jà pla no wa ło, zna -
la zło gór ki na pół noc od... gór.
Mu sz´ przy znaç, ˝e nie zwy kle
przy jem nie pa trzy ło si´ na ten
czer wo ny pe le ton. War to pod -
kre Êliç, ˝e biel ski ro dzin ny rajd
ro we ro wy to im pre za uni kal na
w ska li ca łe go kra ju, któ rej ro la
w po pu la ry zo wa niu tu ry sty ki ro -
we ro wej i bu do wy tras ro we ro -
wych jest nie do prze ce nie nia”.

Rajd z 20 wrze Ênia sta no -
wił jed no cze Ênie im pre z´
koƒ czà cà te go rocz ny
cykl Be skidz kich Ro -

dzin nych Raj dów Ro we ro wych.
Po ran ny chłód nie wy stra szył na
szcz´ Êcie uczest ni ków i słusz nie
– pi´k na, sło necz na po go da to -
wa rzy szy ła im nie mal do koƒ ca
im pre zy.
Rajd po dzie lo ny zo stał na dwa
eta py. Po 22,6 ki lo me tra cy kli Êci,
ko rzy sta jàc z go Êcin no Êci gmi ny
Cze cho wi ce -Dzie dzi ce, mie li
oka zj´ od po czàç i na braç sił
przed dal szà jaz dà, a przy oka zji
po si liç si´ i po słu chaç mu zy ki.
Or ga ni za to rzy przy go to wa ni kon -
kur sy i za ba wy spraw no Êcio we.
Wcze snym po po łu dniem pe le ton
wy ru szył w dro g´ po wrot nà na
dy stan sie 20,4 ki lo me tra. Me t´
wy zna czo no tu˝ obok biel skich
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TEKST I FOTO

Tomasz Libich

Prawie 2000 miłoÊników aktywnej rekreacji wzi´ło
udział w tegorocznym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym
w Bielsku-Białej. Dwudziesta siódma ju˝ edycja
imprezy przeprowadzona została pod barwami
charakterystycznych czerwonych koszulek z logo Fiata.

Uczest ni cy raj du bra li udział
w kon ku ren cjach re gu la mi no -
wych. WÊród naj cie kaw szych
wy ró˝ nio no m. in. naj licz niej szà
ro dzi n´, naj star sze go i naj młod -
sze go uczest ni ka, naj licz niej szà
gru p´ zor ga ni zo wa nà i re pre zen -
ta cj´ szko ły.
W tej pierw szej ka te go rii zwy ci´ -
˝y ła ro dzi na paƒ stwa Her mów –
w su mie ca łà tra s´ prze je cha ło
sie dem osób, któ re uho no ro wa ne
zo sta ły m. in. czte ro oso bo wà
huÊ taw kà ogro do wà. Jak przy -
zna jà lau re aci, na gro da by ła tym
wi´k szym za sko cze niem, ˝e de -
cy zja o wspól nym uczest nic twie
w im pre zie pod j´ ta zo sta ła nie -
mal w ostat niej chwi li. „Nie spo -
dzie wa li Êmy si´ zu peł nie tej na -
gro dy – mó wi pan Krzysz tof. –
Sta li Êmy w ko lej ce za gro chów -
kà, gdy na gle usły sze li Êmy, ˝e ze
sce ny wy wo łu jà na sze na zwi -
sko”. Bez pro ble mów si´ nie
oby ło – pa ni Iwo na zła pa ła „gu -
m´”, a naj młod sze go Łu ka sza
pod ko niec trze ba by ło mo ty wo -
waç, ˝e by prze je chał ostat ni od -
ci nek, tak bar dzo był zm´ czo ny.
„Ku pi´ Ci coÊ, ale jedê...!” – za -
ch´ cał go ta ta. Her mo wie si´ nie
pod da li i w peł nym skła dzie za -
mel do wa li na me cie.
Po mi mo zm´ cze nia, na twa rzach
zde cy do wa nej wi´k szo Êci uczest -
ni ków do koƒ ca im pre zy ma lo -
wał si´ wy raz sa tys fak cji.

Z Fiatem 
na dwóch kółkach

Dzięki wsparciu
Fiat Auto Poland
uczestnicy rajdu

jechali 
w jednakowych

czewonych
koszulkach
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Anna 
Lubretowicz-

Sztorc
FOTO

EMI Music LTD, 
I. Kaêmierczak

MUNIEK STASZCZYK

Robi´ swoje
Muniek Staszczyk, od 27 lat ikona polskiego
rocka i jeden z najpopularniejszych muzyków.
Teraz wymaga od siebie wi´cej ni˝ kiedyÊ i nie
chce robiç z siebie durnia. Zawsze marzył, aby
utrzymywaç si´ z muzyki. Teraz to jego pasja
i zawód. Marzenia si´ spełniajà...

27 lat mi n´ ło, a Ty cià gle je steÊ na to pie. Mia łeÊ plan,
aby trwaç tak dłu go? 
Jak za kła da łem ze spół mia łem 18 lat, był gł´ bo ki PRL, cza -
sy na ła do wa ne ad re na li nà, bu zo wa ły w nas hor mo ny. Wte -
dy nie my Êla ło si´ o ka rie rze i a˝ tak da le kiej przy szło Êci.
Po pro stu chcie li Êmy coÊ prze ka zaç ró wie Êni kom, po ka zaç
na sze emo cje. Za ło ̋ y łem wi´c ze spół, bo mu zy ka od za -
wsze by ła mo jà pa sjà, od cza su kie dy oj ciec ku pił mi szpu -
lo wy ma gne to fon. W tam tych cza sach nie by ło ta kiej opcji,
abym pla no wał, ˝e b´ d´ ˝ył z mu zy ki. Wte dy fa cet w wie ku,
w któ rym ja je stem te raz (46 lat) był dla mnie tru pem, a fa -
cet w tym wie ku Êpie wa jà cy był ju˝ zu peł nie nie wia ry god ny. 
Uda ło si´. Nie ba wem b´ dziesz ob cho dził ju bi le usz 
trzy dzie sto le cia obec no Êci na sce nie. Od po wia da Ci ro la
ju bi la ta? 
Tak, my je ste Êmy na ro dem, któ ry bar dzo lu bi ju bi le usze.
Ale nie za mie rzam ju˝ tak Êwi´ to waç jak pod czas ju -
bi le uszu çwierç wie cza. Na sze 25 le cie si´ prze cià -
gn´ ło, dzien ni ka rze py ta li o ten ju bi le usz przez
na st´p ne dwa la ta, po wsta ły ksià˝ ki na mój te -
mat. Do syç te go. Nie prze wi du j´ ˝ad nych
uro czy sto Êci. 
W la tach osiem dzie sià tych, kie dy roz po -
czy na łeÊ dzia łal noÊç, mu zy ka roc ko wa
wy ra sta ła na fa li bun tu, a te raz?
Rock wy wo dzi si´ z blu esa, czy li z mu zy ki,
któ ra nie sie w so bie du ̋ o bó lu. Nie znam
prost sze go spo so bu na wy ra ̋ e nie sie bie
i praw dy o rze czy wi sto Êci ni˝ gi ta ra, bas
i per ku sja. Chc´ te raz po ka zy waç mło -
dym te pro ste emo cje.... 
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To mo ̋ e 60 le cie b´ dziesz ob cho dził? Ro ling
Ston si, Bob Dy lan, Lou Re ed to ˝y we le gen dy
i na dal gra jà... 
Ta cy fa ce ci oÊmie la jà. To pa no wie
gru bo po szeÊç dzie siàt ce, sà w do -
brej for mie, gra jà i sà po pu lar ni.
Prze ko nu jà, ˝e gra nie ta kiej mu zy ki
ma cià gle sens. I nie cho dzi tu tyl ko
o ka s´, ale mu zy ka to sil ny nar ko -
tyk. Nie je stem ju˝ 18-let nim chło -
pa kiem, aby pod nie caç si´ sła wà
i for sà, ale chciał bym jesz cze wraz
z mo imi ko le ga mi ro biç faj nà „mu -
z´”. Nie chce my byç mod ni, idzie -
my swo jà dro gà i faj ne jest to, ˝e
po do ba my si´ na sto lat kom. T. Lo ve nie jest ju˝ ze -
spo łem me ga mło dzie ̋ o wym, ale mło dzi lu dzie
zna jà nas, na sze pio sen ki, tłum nie przy cho dzà
na kon cer ty i nie Êmie jà si´ z nas. To jest kom ple -
ment dla ze spo łu...
Co jest êró dłem ta kie go suk ce su? Ta lent, ukła dy,
szcz´ Êcie....
My Êl´, ˝e jest to splot tych wszyst kich oko licz no -
Êci. Z jed nej stro ny to mój upór, ˝e nie rzu ci łem
te go ze spo łu, choç by wa ły trud ne mo men ty,
ale tak ̋ e ta lent, pra ca i szcz´ Êcie. Tak ̋ e i to,
˝e w pew nym mo men cie ze spół si´ nie
ugiàł, po tra fi li Ê my za cho waç rów no wa g´
mi´ dzy nie za le˝ no Êcià a flir tem z mu -
zy kà ma so wà. Dzi´ ki ta kim utwo rom
jak „War sza wa”, „Chło pa ki nie pła -
czà”, „King” po zna ła nas ma so -
wa pu blicz noÊç. Suk ce sem jest
rów nie˝ to, ˝e za wsze gra łem
z ludê mi, któ rzy mnie ro zu -
mie li. Ze spół T. Lo ve to ta ka
de mo kra cja z sil nym pre zy -
den tem, któ rym je stem ja...
Tak, o suk ce sie de cy du je
szcz´ Êcie, ta lent, upór,
umie j´t noÊç do ga dy wa -
nia si´ z ludê mi...

To ogrom ne ob cià ̋ e nie psy chicz ne li de ro waç po -
pu lar ne mu ze spo ło wi przez ty le lat...
Na tym po le ga wła Ênie mà droÊç kie ru jà ce go ze spo -
łem, ch´ç wy wa ̋ e nia pew nych war to Êci, ba lan so -
wa nia mi´ dzy ko mer cjà a sztu kà am bit nà. Ni gdy
nam nie od bi ło, nie by ło ja kiÊ gło Ênych skan da li
z na szym udzia łem. 
Co na sce nie jest naj wa˝ niej sze: spon ta nicz noÊç,
rze mio sło, au ten tycz noÊç?
Trze ba te wszyst kie ele men ty ja koÊ łà czyç. Lu dzie
nie sà ta cy głu pi i czu jà praw dzi woÊç, au ten tycz -
noÊç, pa sj´. Na kon cer tach wy twa rza si´ ja kaÊ che -
mia mi´ dzy wy ko naw ca mi, a pu blicz no Êcià. To jest
dla nas istot na ener gia. Rze mio sło rów nie˝ jest
wa˝ ne, ale w mo im przy pad ku bar dziej Êpie wam
ser cem ni˝ gło sem. Po tra fi´ si´ za po mnieç
i – na przy kład – zła maç sta tyw. Au ten tycz noÊç to
pod sta wa. 

Znakiem
szczególnym
Muńka 
są okulary.
Dzięki nim 
może odgrodzić
się od ludzi 
i czuć się
swobodniej

Ze spół 
T. Lo ve 
to ta ka 

de mo kra cja
z sil nym 

pre zy den tem
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Dorobek
Muƒka
Zygmunt „Muniek” Staszczyk – współzałożyciel,

lider oraz wokalista i tekściarz grupy T. Love
od 27 lat. Wychował się w dzielnicy Raków
w Częstochowie. Wciąż ma do niej sentyment,
chociaż wyprowadził się do Warszawy
w wieku 19 lat. Jest absolwentem
częstochowskiego IV LO oraz polonistyki UW.
Napisał książkę „Dzieci rewolucji” oraz tomik poezji
„Ganja”. Śpiewał gościnnie z Kasią Nosowską,
Pidżamą Porno i Habakukiem. Z tą ostatnią grupą
zrealizował swoje marzenie i wystąpił na słynnym
brytyjskim festiwalu rockowym w Glastonbury.
Uczestniczył w projektach Paul Pavique Movement,
i Szwagierkolaska. Jego piosenki takie jak
„Wychowanie”, „IV Liceum”, „Autobusy
i tramwaje”, „Warszawa” to dziś klasyka polskiego
rocka. Doczekał się aż dwóch książek na swój
temat „Potrzebuję wczoraj” i T. Love – dzieci
rewolucji. W tym roku był gwiazdę „Family Day”
w Zakładzie Tychy FAP (fot. powyżej).

KLASYKA POLSKIEGO ROCKA

Pi szàc utwór co szcze gól nie Ci´ in te re su je – sło -
wo, mu zy ka, współ ist nie nie tych ele men tów? 
Dla mnie jest to pół na pół. Daw niej nasz ze spół
był głów nie tek sto wy, bo na sze umie j´t no Êci mu -
zycz ne by ły ˝ad ne. Te raz je ste Êmy za wo do wy mi
mu zy ka mi, ale za wsze tekst jest nie zmier nie istot -
ny, mu si byç o czymÊ lub mieç lek koÊç i urok. Pi -
sz´ utwo ry za wsze z per spek ty wy wła snych do Ê -
wiad czeƒ. Ocze ku j´ zdro we go ba lan su mi´ dzy
mu zy kà i tek stem. 
Trud no nie za py taç o oku la ry. To znak szcze gól ny
Twój i ze spo łu... 
Hi sto ria z oku la ra mi za cz´ ła si´ ju˝ daw no i wy ni -
ka ła z ch´ ci od gro dze nia si´ od lu dzi. Dar łem si´
do mi kro fo nu, za my ka łem oczy, a oku la ry po zwa -

la ły mi czuç si´ swo bod niej. Mam ta kà ma ni´ 
– zbie ram oku la ry. Wie le z nich po roz da wa łem
przy ró˝ nych oka zjach ja ko ga d˝e ty al bo na au kcje
cha ry ta tyw ne. Za wsze mam ja kiÊ swój ulu bio ny eg -
zem plarz. Met ki i mar ki nie sà dla mnie istot ne.
Kie dyÊ zo sta wi łem oku la ry w knaj pie i tak by łem
uza le˝ nio ny od tej wła Ênie pa ry, ˝e wra ca łem po
nià 50 km, by je od szu kaç. Na szcz´ Êcie by ły...
Przej mu jesz si´ opi nia mi o so bie w in ter ne cie?
Nie, zu peł nie nie. Za sta na wia mnie tyl ko skàd bie -
rze si´ tak wy so ki po ziom cham stwa, agre sji, wÊcie -
kło Êci. Kie dyÊ mnie to lek ko bul wer so wa ło, ale ju˝
od daw na nie zwra cam na to uwa gi. In ter ne tem nie
mo˝ na si´ przej mo waç. Ja nie mu sz´ si´ wszyst kim
po do baç. Epi zo dycz nie by łem rów nie˝ dzien ni ka -
rzem mu zycz nym i po tra fi´ od ró˝ niç do brà re cen zj´
od ma ło me ry to rycz nej i ni ja kiej. Te ostat nie iry tu jà,
sà krzyw dzà ce, ale có˝... ja to pie...!
Sta bi li za cja – do brze Ci si´ ko ja rzy?
Ze spół mie wał ró˝ ne okre sy. Ja te˝. Dla mo ich
dzie ci – 19 let nie go Jan ka i 16-let niej cór ki Ma ni

Zdaniem Muńka
tekst utworu jest
niezmiernie
istotny, musi być
o czymś
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Dla Muƒka
autentycznoÊç
to podstawa.
To dlatego, 
˝e bardziej

Êpiewa sercem
ni˝ głosem



i w eg zo tycz ne miej sca, po zna wa łem Pol sk´,
któ ra jest cu dow na. W ubie głym ro ku by łem
na wa ka cjach w Al ba nii. Wszy scy si´ Êmia li,
po co ja tam po je cha łem. W tym ro ku ja d´
z ro dzi nà do Ru mu nii, po tem z ro dzi ca mi
na Mal t´. Po dró˝ ˝y cia? Kie dyÊ na ja kiÊ
kon cert wy bra łem si´ sa mot nie sa mo cho dem
do Hisz pa nii, z War sza wy do Ka dyk su. To
by ło sza leƒ stwo, ze spół le ciał sa mo lo tem. Do
Istam bu łu te˝ po je cha łem sa mo cho dem. Ale
jesz cze wie lu rze czy nie wi dzia łem...
Pla ny na naj bli˝ szà przy szłoÊç? 
W mar cu wyj dzie mo ja so lo wa pły ta. Je stem
cie kaw, jak zo sta nie ode bra na. Po za tym ze -
spół T. Lo ve ca ły czas b´ dzie grał. W li sto pa -
dzie roz po czy na my tra s´ kon cer to wà po klu -
bach – t´ naj bar dziej przez nas lu bia nà. 

Wszyst ko w ˝y ciu si´ uda ło?
Jak to w ˝y ciu – si nu so ida, sà wzlo ty i upad ki,
z bł´ dów wy cià gam wnio ski. Mo g´ po wie dzieç, ˝e
je stem speł nio nym czło wie kiem, bo prze cie˝ mam
to, co chcia łem, z plu sa mi i mi nu sa mi tej po pu lar -
no Êci. Mia łem do sko na łe go po lo ni st´ w li ceum,
któ ry prze ka zał mi wie le mà drych rze czy, du ̋ o faj -
nej li te ra tu ry po ka zał. Za in te re so wał mnie twór czo -
Êcià Wi tol da Gom bro wi cza, któ re go pro za na uczy ła
mnie dy stan su do wszyst kie go: do Pol ski, do sie bie,
do ka rie ry. Je stem speł nio ny, bo ˝y j´ z pra cy, któ rà
ko cham. 
To mi łe, kie dy lu dzie mnie po zna jà, po zdra wia jà
i mó wià, ˝e na sza mu zy ka coÊ dla nich zna czy.
Ule czy łem ju˝ swo im gra niem nar ko ma nów i wy -
cià gnà łem lu dzi z de pre sji. Nie mo g´ i nie po wi nie -
nem na rze kaç.

za wsze by łem nor mal nym oj cem. Mam
z dzieç mi do bry kon takt, mó wià do mnie ta -
to, a nie – jak to ostat nio jest w mo -
dzie – na ty. Ni gdy na ni ko go nie po zo wa -
łem. Z ˝o nà je ste Êmy przy ja ciół mi, ale by wa -
ły ró˝ ne mo men ty: złe i do bre. Nikt w wie -
ku 20 lat nie ma go to wej re cep ty na ˝y cie,
a ˝y cie we ry fi ku je po glà dy, war to Êci i spo sób
po st´ po wa nia. 
Miesz kasz ju˝ w swo im no wym do mu we
Wło chach, te raz po ra re ali zo waç ma rze -
nia, np. mo to ry za cyj ne. Masz ta ko we? 
Po wiem szcze rze – choç mo ̋ e nie za brzmi
to do brze i po m´ sku – ale osià gi i ko nie
me cha nicz ne nie ma jà dla mnie zna cze nia.
Od 6 lat je˝ d˝´ tym sa mym sa mo cho dem,
bo jest wy god ny i do brze si´ w nim czu j´. Sa mo -
cho dy w ogó le mnie nie pod nie ca jà, mam do au ta
ra czej sto su nek sen ty men tal ny. Du ̋ o je˝ d˝´ po

Europie, swo im sa mo cho dem prze je cha łem ju˝
260 ty si´ cy ki lo me trów, cza sem pi sz´ w sa -

mo cho dzie, to dla mnie ta ki dru gi dom. 
Lu bisz po dró ̋ o waç? 

Zje cha łem ca łà Eu ro p´,
a w cza sach kie dy lu dzie

rzu ci li si´ na wy jaz dy
do kra jów Êród ziem -

no mor skich
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Muniek uważa,
że jest
spełnionym
człowiekiem, 
bo osiągnął to,
co chciał, 
bo żyje z pracy,
którą kocha



Rozgnieç na miazg´ pół jabłka,
dodaj ły˝k´ miodu i ˝ółtko jajka.
Tak przygotowanà papk´ nałó˝
na twarz i przez dwadzieÊcia

minut oddaj si´ pełnemu
relaksowi. Efekt jest fantastyczny!

To ulubiona maseczka aktorek
amerykaƒskich. Najnowsze trendy

„beauty”, docierajàce do nas zza
oceanu, powracajà do naturalnych

metod kosmetycznych naszych babç.
Przypomnimy kilka z nich, niektóre

nieco zmodyfikowane, wszystkie jednak
nadzwyczaj skuteczne, tak˝e dla

wysuszonych po wakacyjnym pla˝owaniu
cer, przyjazne dla kieszeni i rozprawiajàce

si´ z drobnymi dolegliwoÊciami
poprawiajàcymi tak˝e nasze samopoczucie.

Urod odFO
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A
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TEKST

Emanuela Chiappero



a i zdrowienatury
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W
spół cze sne kon cer ny
ko sme tycz ne prze -
Êci ga jà si´ w opra co -
wy wa niu for muł
high -tech, przy no -
szà cych za dzi wia jà -
ce re zul ta ty. Cza sa -
mi jed nak na sza
skó ra po trze bu je

cze goÊ wi´ cej: uwa gi, piesz czo ty
i na tu ral nych skład ni ków. Za bie gi
ko sme tycz ne na szych babç, sto -

so wa ne w spo sób re gu lar ny
i z uwzgl´d nie niem in dy wi du al -
nych wła Êci wo Êci skó ry, mo gà nie
tyl ko tu szo waç drob ne nie do sko -
na ło Êci, ale przede wszyst kim
dzia ła jà ko jà co i wpra wia jà ka˝ -
de go w lep szy na strój. Przy dat ne
zwłasz cza wte dy, gdy nie masz
pod r´ kà swo je go ulu bio ne go ko -
sme ty ku, bez cen ne w ra zie za -
czer wie nieƒ, po dra˝ nieƒ i prze -
su szo ne go na skór ka. Kie dy od -
kry jesz do bro czyn ne wła Êci wo Êci
na tu ral nych skład ni ków, stwo -

rzysz so bie ko sme tyk o opty -
mal nej for mu le. Za nim jed -

nak przy stà pisz do dzia ła -
nia, pa mi´ taj, ̋ e je Êli masz
szcze gól nie wra˝ li wà skó -
r´, po win naÊ wcze Êniej
prze pro wa dziç test uczu -
le nio wy, na kła da jàc nie -
wiel kà iloÊç spe cy fi ku na

ma ło wi docz nym skraw ku
cia ła. Dzi´ ki te mu unik -

niesz po dra˝ nieƒ i skut ków
ewen tu al nej nie to le ran cji „ko -

sme ty ku”.FO
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LI
A

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
URODA

CZAS WOLNY

50



IN STRUK CJA 
U˚Y CIA
Wa rzy wa i owo ce mu szà byç
Êwie ̋ e i do brze umy te przed
u˝y ciem. I aby za cho wa ły swe
wła Êci wo Êci, po win ny byç za -
apli ko wa ne na tych miast po
przy go to wa niu. „Ko sme tyk” na -
le ̋ y za tem spo rzà dzaç co dzien -
nie. Po za tym w zio ła i olej ki ete -
rycz ne naj le piej za opa try waç si´
u do bre go zie la rza, któ ry udzie li
jed no cze Ênie wy czer pu jà cych
in for ma cji o ich wła Êci wo Êciach
i ewen tu al nych prze ciw wska za -
niach do sto so wa nia. 

TA JEM NI CZY
OGRÓD
Przyj rzyj my si´ za tem ko sme -
tycz nym wła Êci wo Êciom pro -
duk tów ˝yw no Êcio wych.
• Sok z cy try ny roz ja Ênia skó r´
i wzmac nia pa znok cie: wy star -
czy za nu rzaç je co dzien nie na
10 mi n. w so ku z cy try ny co naj -

Dla tych, którzy cierpią
na chorobę lokomocyjną, nawet

krótki wypad za miasto może okazać
się prawdziwą torturą. Zanim
sięgnie się po konwencjonalne
medykamenty, które mogą
powodować senność i otępienie,
warto spróbować złagodzić mdłości
wąchając świeżą pietruszkę.

Wystarczy 
odrobina
cukru
Jeżeli przytrzaśniesz sobie palec

podczas zamykania szuflady lub
drzwi, posyp go niewielką ilością
cukru pudru, odczekaj piętnaście
minut, a następnie spłucz obficie
zimną wodą. Zaraz po tym odkryjesz
ze zdziwieniem, że po zsinieniach
nie ma śladu, a ból ustąpił niemal
całkowicie. 

W podró˝ 
z pietruszkà

mniej przez ty dzieƒ. 
• Su ro we ziem nia ki po kro jo ne
w pla stry i na ło ̋ o ne na po wie ki,
ła go dzà opuch ni´ cia.
• Pla stry ogór ków za my ka jà
roz  sze rzo ne po ry na twarzy.
• Jo gur ty, mle ko (któ re na le ̋ y
zu ̋ yç w ca ło Êci) i twa róg na wil -
˝a jà i ko jà po dra˝ nio nà skó r´.
Mle ko ogra ni cza wy dzie la nie ło -
ju skór ne go. 
• Miód ma wła Êci wo Êci od ̋ yw -
cze i mo ̋ e byç sto so wa ny na
spierzch ni´ te war gi.
• Jaj ka, bo ga te w le cy ty n´, ma jà
wła Êci wo Êci od ̋ yw cze (˝ółt ko)
i zw´ ̋ a jà po ry (biał ko). 
• Mar chew, dzi´ ki be ta -ka ro te -
no wi, oczysz cza i chro ni skó r´.
• Oli wa z oli wek z pierw sze go
tło cze nia zmi´k cza na skó rek.
• Sól mor ska po ma ga w po zby -
wa niu si´ znienawidzonej przez
panie „skór ki po ma raƒ czo wej”.
• Ró ̋ o we wi no gro na zwal cza jà
wol ne rod ni ki .
• Tru skaw ka oczysz cza, zmi´k -
cza i wy gła dza skó r´. 
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OD PO WIED NIE
CZYSZ CZE NIE
SKÓ RY
O ile praw dà jest, ˝e pierw szym
kro kiem do za cho wa nia mło -
dzieƒ cze go, Êwie ̋ e go wy glà du
skó ry jest jej do kład ne my cie, to
praw dà jest rów nie˝, ˝e oprócz
wo dy, my dła, mlecz ka i to ni ku
przy da dzà si´ rów nie˝ de li kat ne
za bie gi złusz cza jà ce i oczysz cza -
jà ce, do pa so wa ne, rzecz ja sna,
do stop nia su cho Êci i wra˝ li wo -
Êci na skór ka. 
Aby po zbyç si´ wy dzie la ne go
w nad mia rze ło ju, na le ̋ y zmie -
szaç trzy ły˝ ki

gli ny z dwie ma ły˝ ka mi Êwie ̋ e -
go twa ro gu, do daç trzy ły ̋ ecz ki
mio du aka cjo we go i jed nà ole ju
ze słod kich mig da łów. Tak przy -
go to wa nà pap k´ na ło ̋ yç na
20 mi nut na twarz, omi ja jàc
oko  li ce oczu.
Aby skó ra od zy ska ła utra co ny
ko lo ryt, ugo tuj na pa rze ka wa łek
dy ni, roz gnieç go z dwo ma ły˝ -
ka mi Êwie ̋ e go jo gur tu na tu ral -
ne go i na łó˝ po wsta łà pap k´
na pół go dzi ny na twarz i szy j´.
Mo ̋ esz te˝ roz gnieÊç trzy pla -
stry Êwie ̋ e go ana na sa, roz ma so -
waç je na twa rzy i po zo sta wiç
do wy schni´ cia. Na st´p nie do -
kład nie spłu kaç twarz i na ło ̋ yç
swój co dzien ny krem.
Kie dy na skó rze po ja wià si´

pierw sze zmarszcz ki, war to
za fun do waç so bie ku ra cj´
z mio du pszcze le go. Ły˝ k´
na tu ral ne go mio du roz pro -
wadê na skó rze twa rzy
i szyi. Ma secz k´ zmyj po
25 mi nu tach. Chcàc usu -
nàç ciem ne prze bar wie nia
na skó rze, wy mie szaj mia -
zg´ z dwóch owo ców ki wi
z so kiem z cy try ny. Ma -

secz k´ na łó˝ na twarz i zmyj
do kład nie let nià wo dà po 20

mi nu tach. Aby uzy skaç za uwa -
˝al ne efek ty, wy ko nuj ten za bieg
dwa ra zy w ty go dniu.

DO DAT KO WE 
NA WIL ̊ E NIE 
Po dniu sp´ dzo nym na słoƒ cu
lub mro zie na sza skó ra jest 
za czer wie nio na i po dra˝ nio na,
dla te go chcàc za po biec jej
złusz cza niu na le ̋ y jà do brze 
od ̋ y wiç. 
Wy mie szaj do kład nie pół
szklan ki cie płe go mle ka z dwie -
ma ły˝ ka mi mio du, mik stu rà
prze myj za czer wie nio ne miej sca
i po pół go dzi nie zmyj ob fi cie
let nià wo dà. W przy pad ku skó ry
bar dzo su chej, wy ma ga jà cej
szcze gól nie in ten syw ne go od ̋ y -
wie nia, roz gnieç doj rza łe go ba -
na na na mia zg´ i wy mie szaj cie
ze szklan kà Êwie ̋ e go jo gur tu
na tu ral ne go. Po wsta łà pap k´
na łó˝ na twarz i de kolt i po
15 mi nu tach do kład nie zmyj.
Do brze zmie sza na mik stu ra
z ma jo ne zu, so ku z po ło wy cy -
try ny i ubi te go biał ka ku rze go
po pra wia ko lo ryt i ela stycz noÊç
skó ry po dra˝ nio nej przez wiatr
i sko ki tem pe ra tu ry.

AK SA MIT NE 
DŁO NIE DZI¢ KI
OLI WIE Z OLI WEK
To one, oprócz twa rzy, sà w naj -
wi´k szym stop niu na ra ̋ o ne
na dzia ła nie czyn ni ków ze -
wn´trz nych i to na nich, je ̋ e li
nie po dej mie si´ ˝ad nych dzia łaƒ
za po bie ga jà cych utra cie ela -
stycz no Êci, po ja wia jà si´ pierw -
sze ozna ki sta rze nia.
Czy masz pro blem z prze su sza -
jà cà si´ skó rà dło ni? Je Êli tak, to
co dru gi wie czór ser wuj im ku -
ra cj´ z oli wy z oli wek, wkle pu jàc
jà w do kład nie umy tà skó r´
przy po mo cy ba weł nia nych wa -
ci ków. Póê niej za łó˝ na ca łà noc
ba weł nia ne r´ ka wicz ki.
W ła go dze niu za czer wie nieƒ po -
ma ga na to miast skro bia ry ̋ o wa.
Po ugo to wa niu dwóch gar Êci ry -
˝u, od cedê wo d´ i gdy ta tro ch´
prze sty gnie, za nurz w niej dło nie
na kil ka mi nut.
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WŁO SY 
PEŁ NE BLA SKU
De li kat nie zmie szaj ˝ółt ko ja ja
z 1 ły˝ kà oli wy z oli wek z pierw -
sze go tło cze nia i kil ko ma kro -
pla mi so ku z cy try ny. Po wsta łà
pap k´ na łó˝ na prze su szo ne
wło sy (mo gà po zo staç wil got ne
je dy nie u pod sta wy) i po zo staw
przez mniej wi´ cej pół go dzi ny.
Na st´p nie spłucz gło w´ wo dà
i umyj jà szam po nem. 
In nym pro stym za bie giem, któ ry
war to fun do waç swo jej czu pry -
nie raz w mie sià cu, jest umy cie
jej pi wem sło do wym (ciem nym),

war z na sion lnu i czer wo ne go
wi na, do pro wa dza jàc go do
wrze nia i sma ru jàc nim klat k´
pier sio wà tak dłu go, a˝ nie wy -
sty gnie. Za bieg na le ̋ y po wta -
rzaç dwa ra zy dzien nie. 
• Za czer wie nio ne oczy. Na łó˝
na po wie ki wa ci ki na sà czo ne let -
nim wy wa rem z ru mian ku, a po -
tem przez 20 mi nut od daj si´ re -
lak su jà ce mu nic nie ro bie niu
• Sw´ dze nie owło sio nej skó ry.
Wsyp ły˝ k´ ty mian ku i ły˝ k´
roz ma ryn u do pół li tra
wrzà cej wo dy. Wy war
prze cedê i po zo staw do
osty gni´ cia, a na st´p nie wma -

suj w po dra˝ nio ne miej sca,
bez zmy wa nia wo dà.
• Ro pieƒ z´ ba.
W ocze ki wa niu na wi -
zy t´ u den ty sty do
miej sca, w któ rym od -

czu wasz dys kom fort,
przy kła daj wa cik na sà -

czo ny wy wa rem z dzi kie go
Êla zu: stan za pal ny ustà pi.

• Ci´˝ ka gło wa. Przy go tuj wy -
war ze star te go ko rze nia im bi ru
(dwie ły˝ ki) i odro bi ny wo dy.
Na mocz nim chu s tecz k´ i trzy -
maj jà na czo le przez 15 min. 

Nogi muszą unosić ciężar naszego
ciała przez cały dzień, prędzej czy

później jednak zaczynają odczuwać
zmęczenie i mogą puchnąć. Najlepsze
rozwiązanie? Zapewnij im należyty
wypoczynek, a opuchlizna powoli
ustąpi. Spanie z nogami ułożonymi
nieco wyżej niż reszta ciała to stara, ale
niezwykle skuteczna metoda,
przyspieszająca powrót krwi do serca
i poprawiająca jej cyrkulację.

˚egnaj 
bólu gardła
Aby złagodzić ból gardła, można

rozpuścić odrobinę octu w szklance
wody i powstałym w ten sposób
roztworem płukać gardło. Ci, którzy nie
tolerują woni octu, mogą użyć soku
z cytryny, jednego z najlepszych
odkażaczy, jakim obdarowała nas
matka natura. 

Kr´cz szyi 
w pułapce
Taki kręcz to dopiero ból! Kiedy

poczujemy, że zbliża się skurcz,
owińmy szyję jedwabną apaszką,
a następnie podgrzewajmy ją
strumieniem ciepłego powietrza

z suszarki, trzymanej w odległości
około dwudziestu centymetrów.
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Sen 
z głowà w dół

któ re wzmac nia ce bul ki i sty mu -
lu je od rost wło sów. Póê niej
mo˝ na spłu kaç gło w´ let nià wo -
dà, ale le piej po zo sta wiç pi wo na
wło sach, gdy˝ dzia ła jak na tu ral -
ny la kier, zwi´k sza jàc ich ob j´ -
toÊç, pod kre Êla jàc ko lor i po pra -
wia jàc ela stycz noÊç.

LE KI 
ZE SPI ̊ AR NI
Sto su je si´ je nie tyl ko dla uro dy,
ale rów nie˝ ja ko ła god ne na tu -
ral ne Êrod ki lecz ni cze. Oto do -
mo we spo so by na szych babç na
ró˝ne do le gli wo Êci.
• Bó le reu ma tycz ne ko lan. Wie -
czo rem na łó˝ na bo là ce miej sca
liÊç ka pu sty, unie ru cha mia jàc go
ban da ̋ em. Opa tru nek zdej mij
do pie ro ra no, a za bieg ten po -
wta rzaj co naj mniej kil ka krot nie.
• In fek cje dróg od de cho wych.
Na sze bab cie przy rzà dza ły wy -
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TEKST

Stefania Castano

Kiedy w samochodzie
zasiadajà mali

pasa˝erowie, ka˝da
wyprawa wymaga

dodatkowej organizacji.
Oto kilka porad, dzi´ki
którym podró˝owanie

z dzieçmi b´dzie
bezpieczniejsze. 

Małoletni 
pasa˝erowie



Fo te lik ro Ênie 
wraz z dziec kiem
Typ Cię żar Wiek
Gru pa 0 0-10 kg 0-9 mie się cy
Gru pa 0+ 0-13 kg 0-14 mie się cy
Gru pa 1 9-18 kg 10 mie się cy -3/4 la ta
Gru pa 2 15-25 kg 3/4-6 lat
Gru pa 3 22-36 kg 5/6-10 lat

OD ZERA DO DZIESI¢CIU LAT

wy ko na ne sà pa sy za bez pie cza -
jà ce, po win na byç so lid na, ale
nie zbyt sze ro ka, ˝e by nie kr´ po -
waç ru chów ràk ma łe go pa sa ̋ e -
ra. Na le ̋ y te˝ zwró ciç uwa g´
na mi´k koÊç wy Êciół ki, istot nà
w ra zie kil ku go dzin nej jaz dy.

SŁO NE KA RY
Prze wo ̋ e nie dzie ci w fo te li kach
jest bez wzgl´d nym obo wiàz -
kiem. Je ̋ e li ktoÊ my Êli, ˝e trzy -
ma jàc dziec ko w ra mio nach za -
pew nia mu bez pie czeƒ stwo, to
si´ gru bo my li – w ra zie wy pad -
ku na wet kil ka ki lo gra mów wa gi
ma lu cha ule ga znacz ne mu zwie -
lo krot nie niu pro por cjo nal nie
do pr´d ko Êci, z ja kà na stà pi ło
zde rze nie, a wte dy je go utrzy ma -
nie sta je si´ nie mo˝ li we. Dla nie -
od po wie dzial nych ro dzi ców pra -
wo o ru chu dro go wym prze wi -
du je man da ty o wy so ko Êci 150
zło tych. Za na ru sze nie prze pi -
sów od po wia da kie ru jà cy (któ re -
mu gro ̋ à 3 punk ty kar ne).

Jedno ze zdjęć
wykorzystanych
do promocji
Fiata Multipla.
Dzieci o wadze
przekraczającej
18 kg mogą być
zapinane
w samochodowe
pasy
bezpieczeństwa,
muszą jednak
siedzieć
na specjalnej
podstawce

pusz czal ne tyl ko wte dy, gdy ist -
nie je mo˝ li woÊç dez ak ty wa cji po -
dusz ki po wietrz nej, w prze ciw -
nym ra zie trze ba in sta lo waç je
z ty łu. Je ̋ e li dziec ko jest ma lut -
kie, mo˝ na zde cy do waç si´ na
ho mo lo go wa nà ko ły sk´, mon to -
wa nà na tyl nym sie dze niu lub te˝
u˝yç spe cjal nej wkład ki dla nie -
mow làt, do na by cia w kom ple cie
z fo te li kiem lub osob no. Kie ru jà -
ce mu po jaz dem za bra nia si´
prze wo ̋ e nia, po za spe cjal nym
fo te li kiem ochron nym, dziec ka
w wie ku do 12 lat na przed nim
sie dze niu po jaz du sa mo cho do -
we go. W przy pad ku po jaz dów
Êwiad czà cych usłu gi trans por tu
pu blicz ne go (np. tak só wek) dzie -
ci mo gà jeê dziç bez fo te li ka. 

UWA GA NA
MO CO WA NIE 
Rów nie wa˝ ny jest spo sób moco -
wa nia fo te li ka – za miast sa mo -
cho do wych pa sów bez pie czeƒ -
stwa le piej u˝y waç za cze pów iso -
fix, do któ rych wpi na si´ fo te lik.
Sà one nie tyl ko bar dziej prak -
tycz ne, ale tak ̋ e znacz nie bez -
piecz niej sze, po nie wa˝ nie ma jà
„lu zu”, ja ki wy st´ pu je w przy -
pad ku pa sów bez pie czeƒ stwa.

JAK WY BRAå?
Wa˝ ne jest, ˝e by fo te lik był za -
opa trzo ny w zdej mo wa ny po -
kro wiec, a ten ostat ni nada wał
si´ do pra nia. Tka ni na, z ja kiej

B
ez piecz na po dró ̋  sa -
mo cho dem z ma  mà
i ta tà ju˝ od pierw -
szych mie si´ cy ˝y cia.
Czy to mo˝ li we?
Oczy wi Ê cie, wy s tar czy
sko rzy staç z opra co -
wa nych spe cjal nie po
to sys te mów, by chro -

niç naj młod szych pa sa ̋ e rów. Pra -
wo o ru chu dro go wym sta no wi,
˝e dzie ci po win ny byç prze wo ̋ o -
ne w po jeê dzie wy po sa ̋ o nym
w pa sy bez pie czeƒ stwa w fo te li ku
ochron nym lub in nym urzà dze niu
do prze wo ̋ e nia dzie ci od po wia -
da jà cym wła Êci wym wa run kom
tech nicz nym a˝ do ukoƒ cze nia
przez dziec ko 12 ro ku ˝y cia, je ̋ e li
je go wzrost nie prze kra cza
150 cm. Po za tym sys tem za bez -
pie czeƒ mu si byç do sto so wa ny do
wa gi ma lu cha: je ̋ e li prze kro czy
ona 18 kg, to fo te lik mo˝ na za stà -
piç pod staw kà. Do  wiedz my si´,
w ja ki spo sób wy braç naj bar dziej
od po wied ni sprz´t.

KO NIECZ NA 
HO MO LO GA CJA
Fo te li ki i pod staw ki mu szà speł -
niaç wy mo gi eu ro pej skich norm
bez pie czeƒ stwa. Przed za ku pem
na le ̋ y za tem spraw dziç, czy
wid nie jà na nich zna ki ECE
R44 -02 lub ECE R44 -03. Na
ety kie cie po wi nien byç rów nie˝
wska za ny wła Êci wy prze dział
wa go wy. Na pis „Uni ver sal”
ozna cza fo te lik na da jà cy si´ do
mon ta ̋ u w do wol nym sa mo cho -
dzie. Po mi mo te go naj le piej jest
ko rzy staç z fo te li ków do st´p -
nych w ga mie ak ce so riów pro -
du cen ta da ne go mo de lu. 

GDZIE JE 
MON TO WAå?
Fo te li ki dla dzie ci o wa dze do
13 kg (Gru pa 0 i 0+) po win ny
byç mon to wa ne na sie dze niu
w kie run ku prze ciw nym do kie -
run ku jaz dy. Umiesz cza nie ich
na fo te lu obok kie row cy jest do -



N okia wprowadza właśnie na rynek nowy
model telefonu – 5230. Telefon jest

wyposażony w ekran dotykowy. Komórka
została zaprojektowana z myślą o osobach
prowadzących aktywny tryb życia, które
wykorzystują urządzenie do słuchania muzyki,
oglądania filmów i zdjęć. Produkt posiada
nawigację A-GPS wraz z najnowszą aplikacją
Ovi Maps, która dysponuje planami
ponad 200 miast wraz z najbardziej
charakterystycznymi budynkami.

Do dyspozycji użytkowników jest
oczywiście Nokia Music Store.
Firma zapewnia, że bateria
starcza na 33 godziny
nieprzerwanego słuchania
muzyki. Cena telefonu to
około 259 euro. 
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Firma Oceanic, właściciel
marki AA wie, jak wyjść naprzeciw kobietom
z wrażliwą cerą. Od lat Polki pozostają wierne
kremom AA i nie spotyka ich zawód.
Niedawno premierę miała nowa ekskluzywna

seria – AA Prestige Golden Age. Seria
przeznaczona jest dla kobiet dojrzałych,
których głównym zmartwieniem są
pojawiające się szybko zmarszczki.
W jej skład wchodzą: odbudowujący
krem na dzień, naprawczy krem na noc
z fitohormonami, napinający krem
redukujący podbródek, liftingujące
serum z czynnikiem prokolagenowym. 

Sony jak zwykle łączy
funkcjonalność z nowoczesnym
i modnym designem. Dowodem
na to stwierdzenie jest
kompaktowe urządzenie
zawierające w sobie radio,
budzik, telefon i odtwarzacz
plików muzycznych. Nigdy
więcej kilometrów kabli
w naszych sypialniach! Teraz
można zaczynać dzień nie
irytującym dźwiękiem budzika,
a naszą ulubioną muzyką. 
ICF – C8MW dla wygody
użytkownika jest wyposażony
w małego pilota i przejrzysty
wyświetlacz. Bateria działa
w momencie odłączenia 
źródła prądu, tak więc nawet
podczas awarii sieci
energetycznej nie grozi nam, 
że zaśpimy do pracy.

Pomysły
dla aktywnych
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Innym
przebojowym
produktem
firmy Sony jest
VAIO w series –
mini notebook
o bardzo
atrakcyjnym
wyglądzie. Do wyboru są trzy
kolory – różowy, biały i beżowy.
Mały rozmiar umożliwia łatwe
przenoszenie urządzenia.
Odbiorcą VAIO mają być przede
wszystkim młodzi ludzie
korzystający w wolnym czasie
z Internetu. Notebook ma
wbudowaną kamerę i mikrofon,
dzięki czemu można się łatwo
łączyć ze znajomymi.

Tego lata na polskim rynku pojawiła się luksusowa marka
szwajcarskich lodów Mövenpick. Lody te powstały w latach
sześćdziesiątych dzięki wysiłkom szwajcarskich mistrzów

kuchni. Ich wyróżnikiem jest używanie naturalnych
składników najwyższej jakości, takich jak wanilia

z Madagaskaru, ocet balsamiczny z Modeny 
czy ręcznie robiony karmel szwajcarski. 

Ambicją twórców jest unikanie konserwantów
i sztucznych dodatków. 

Patelnie i garnki Zelmer zostały ostatnio nagrodzone
przez Instytut Energetyki. Doceniono ich dynamikę
nagrzewania się, przez co podczas gotowania zużywa się
znacznie mniej energii. Wyróżniono zwłaszcza linie
garnków InTherium oraz patelnię Thermica. Krótsze
gotowanie to mniejsza ilość utraconych składników

odżywczych i witamin. Z potraw nie wytrącają się takie składniki odżywcze, 
jak brom, witamina C, wapń i kwasy tłuszczowe omega-3, zaś szybko
nagrzewające się dna naczyń pomagają w krótkim czasie ściąć pory mięsa,
zamykając w ten sposób w potrawie aktywne witaminy i składniki odżywcze. 



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
KINO

KSIĄŻKIrRUBRYKI

Wostatnich miesiącach
na ekranach kin gościło wiele

świetnych filmów, dlatego jest bogata
oferta dvd. „Happy – go – lucky, czyli
co nas uszczęśliwia” to film
Mike’a Leigh, który, mimo że dość
kameralny, zrobił zasłużoną karierę.
Główna bohaterka jest uroczą młodą
nauczycielką, która chce
uszczęśliwiać wszystkich z wyjątkiem
siebie. Jak się to kończy, trzeba
zobaczyć samemu, jedno jest pewne,
na podstawie perypetii dziewczyny
można wywnioskować, że pomijanie
siebie nie przynosi nic dobrego...
Na szczęście można zdradzić, że
wszystko dobrze się kończy.
„Happy – go – lucky” to idealny film
na wieczór przy lampce wina, lekki
i optymistyczny, obowiązkowa lektura
dla każdego kinomana. 

„Wallander. Mastermind” do lekkich
nie należy, natomiast trzyma
w napięciu przez cały czas. To jedna
z licznych ostatnio ekranizacji
kryminałów Heninga Mankella.
Nakręcona przez Szwedów, mocno
osadzona w tamtejszych realiach.
Fabuła jest niesamowicie
dynamiczna, akcja zmienia się
z minuty na minutę. W Ystad pojawia
się seryjny morderca, który igra
z policjantami, a nawet udaje mu się
inwigilować posterunek. Nie poleca
się oglądać w okolicach północy,

TEKST Joanna Lasek
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Filmowy
zawrót głowy

„Nowszy
model”
Sandy jest młodą

seksowną kobietą,
którą życie zmusza
do przeprowadzki
do Nowego Jorku. 
Tam w kawiarni
poznaje 25 letniego
chłopaka – Arama,
niepoprawnego optymistę
i romantyka, z którym się
zaprzyjaźnia. Jej kolejne
randki okazują się
katastrofą, Sandy nie
dostrzega, że szczęście jest
tuż za rogiem... Można się
domyśleć finału. 
Reż.: Bart Freundlich,
wyst.: Catherine Zeta-Jones,
Justin Bartha.

PREMIERY
KINOWE

będą problemy ze spaniem...
Podobnie jak po „Pachnidle”
w reżyserii Toma Tykwera. Film
powstał na kanwie wyśmienitej prozy
Patricka Suskinda. Sfilmowanie tej
powieści było zadaniem
karkołomnym i trzeba przyznać, że
wywiązano się z niego niezgorzej.
Akcja jest dynamiczna, rozmach
zapiera dech w piersiach, koloryt,
a raczej sugestywne przedstawienie
smrodu, robi niesamowite wrażenie.
Niestety, jak to często bywa
w przypadku adaptacji, nie udało się
prześcignąć literackiego
pierwowzoru. Z genialnej powieści
powstał jedynie „dobry” film. 
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Stephanie Meyer „Zmierzch”,
„Księżyc w nowiu”, „Zaćmienie”,
„Przed świtem” – cztery powieści
tej autorki tworzą cykl
opowiadający o perypetiach
uczuciowych i życiowych pary
bohaterów – Edwarda i Belli. Para
jest dość niezwykła, gdyż Edward
jest wampirem, który, ku
swojemu zaskoczeniu, zakochał
się w normalnej, choć nadzwyczaj
dojrzałej jak na swój wiek,
amerykańskiej nastolatce. Niby
banał, lecz trzeba przyznać, że
książka ma niezwykłą zdolność
przykuwania uwagi czytelnika.

Nie sposób się oderwać, akcja jest
prowadzona wartko i jej zwroty są
zaskakujące. To taka niby baśń dla
dorosłych, głównie dla kobiet. Ulice
świata pełne są rozmarzonych
dziewcząt, które od momentu
przeczytania książki marzą, aby ukąsił
je przystojny Edward... Sukces
„Zmierzchu” przeszedł najśmielsze
oczekiwania, na podstawie powieści
powstał już film, a autorka podobno
pracuje nad kolejną częścią. 
Stephanie Meyer: Zmierzch, Księżyc
w nowiu, Zaćmienie, Przed świtem.
Wydawnictwo Dolnośląskie.
Wrocław 2009.

Arnaldur Indriason
„W bagnie”. Kryminał
islandzki o niezwykłym
klimacie. Mrok, straszna
rodzinna tajemnica
i pesymistyczny nastrój – tak
pokrótce można streścić
„W bagnie”. Atmosferę grozy
potęguje surowy islandzki
klimat i ubogi krajobraz.
Kryminały z tej strony świata
to prawdziwe perełki, jednak

ich ciężka atmosfera i przerażające
zagadki nie są dla czytelników
o słabych nerwach. Jeśli ktoś szuka
intryg w typie Agathy Christie,
nie znajdzie ich tu. Głównemu
bohaterowi – zmęczonemu
inspektorowi Erlendurowi
Sveinssonowi również daleko do
subtelnego Herculesa Poirot. Jego
życie rodzinne jest w strzępach, córka
jest narkomanką, a praca wydaje się
jedynym celem marnej egzystencji.
Arnaldur Indriđason: W bagnie.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2009.

Miron
Białoszewski
„Chamowo”.
Wydawało się, że
nie mamy już co
liczyć na nowe
dzieła Mirona
Białoszewskiego,
jednak okazało się,
że Państwowy
Instytut Wydawniczy
zdecydował się uzupełnić serię
o po raz pierwszy ukazujące się
„Chamowo”. To niezwykłe wydarzenie
i gratka dla wielbicieli
Białoszewskiego. Tytułowe „Chamowo”
to Bemowo, na które po latach
spędzonych na placu Dąbrowskiego
przenosi się Białoszewski. Genialne
spostrzeżenia dotyczące życia
w mrówkowcu, opisy miejsc, ludzi,
odgłosów – wszystko to opowiedziane
za pomocą „poezji codzienności”. Niby
potocznie, lecz metaforycznie.
„Chamowo” ma nieodparty wdzięk,
a Białoszewski swoim spojrzeniem
trafiającym w sedno, zachwyca. Miron
Białoszewski: Chamowo. Państwowy
Instytut Wydawniczy.
Warszawa 2009.

Poezja 
codziennoÊci

„Przerwane
obj´cia”

D ługo oczekiwany nowy
film Pedro Almodovara

ze świetną rolą Penelope
Cruz. Lena i Mateo
zakochują się w sobie
od pierwszego wejrzenia,
jednak chłopak nie wie, 
że kobieta jest narzeczoną
wpływowego milionera,
który nie zrezygnuje tak
łatwo ze swej partnerki...
Lena ma jeszcze jedną
tajemnicę – nocami
przeistacza się w luksusową
prostytutkę. Można się
spodziewać, jak to
u Almodovara, że będzie
dramatyzm z nieprzyzwoitej
ilości, ale czyż nie tego
oczekujemy od reżysera?
Reż.: Pedro Almodovar,
wyst.: Penelope Cruz. 
Lluis Homar.
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Szeptuchy
z Podlasia
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TEKST Jerzy Bàk
RYS. Janusz Stefaniak

Szeptuchy to ludzie głęboko
wierzący. Zawsze podkreślają moc

modlitwy i wiary. Twierdzą, że swoją
moc zawdzięczają Bogu, a same są
tylko przekaźnikami uzdrawiającej
energii z nieba. Leczą różne choroby
i odczyniają złe uroki. Jeśli ktoś chce
być uleczony, musi się na tę energię
otworzyć i uwierzyć. 
Z szeptuchami najczęściej można się
spotkać na Podlasiu. Podobno
w każdej większej wsi znajdzie się
starsza kobieta, która zna się
na ludowej medycynie. Wykorzystując
modlitwę, biblię, popiół, palenie lnu,
lanie wosku „zamawiają” chorych
i odczyniają uroki. Nazwa „szeptucha”
wzięła się z tego, że kobiety takie
– zwane też „zamawiaczkami”,
od „zamawiania” uroków, albo
„babkami” – szepczą modlitwy
podczas swoich „zabiegów”. Każda
szeptana modlitwa różni się od innych.
Wszystko zależy od tego w czyjej
intencji ma być odmówiona oraz
od choroby, na którą uskarża się
pacjent. Zabiegi, to najczęściej
taczanie kulek z popiołem po bolących
miejscach np. po karku, kiedy kogoś
przewieje, albo tzw. cugi – skuteczne
między innymi na nocne koszmary
u dzieci. Szeptucha sadza dziecko
na progu domu, napełnia szklankę
popiołem, owija ją w szmatkę i wodzi
nią po plecach dziecka szepcząc coś
pod nosem. Na popiele pojawiają się
wyraźne linie. Po tym zabiegu dziecko
przestaje krzyczeć w nocy.
Niespokojne niemowlęta, które płaczą
bez powodu, szeptuchy przekładają
przez spódnicę lub kładą główką
na progu domu przed drzwiami i robią
nad nimi znak krzyża, a następnie też
spódnicą wymiatają złe moce.

Na problemy z zajściem w ciążę
najlepsza jest kolorowa wstążka, którą
kobieta dotyka Pisma Świętego
podczas czytania Ewangelii, a później
przewiązuje się nią w pasie. Podobno
skutkuje! Przy problemach ze słuchem
i bólu ucha sadzają chorego na
krześle, przykrywają głowę płócienną
chustą, palą kulki z lnu i szeptają
swoje modlitwy. Bardzo popularne jest
okadzanie chorego dymem ze
specjalnych ziół. Gdy ktoś boi się
zwierząt lub czegoś innego, to okadza
się go wianuszkami ziół dookoła stóp.
Często stosowane jest pocieranie
kostek u nóg, aż pacjent poczuje
mrowienie i ciepło w nogach. Wtedy
też zatacza się rękami chorego duże
kręgi i w ten sposób strząsa złą

energię. Zabiegom tym cały czas
towarzyszą szeptane po białorusku
modlitwy. Szeptuchy dają często
do domu chlebek, który należy żuć
modląc się przez ileś tam wieczorów.
Gdy ktoś jest chory na półpaśca lub
różyczkę, szeptucha pali mu na głowie
len. Im wyżej się wzbije nim spłonie,
tym lepiej. Reumatyzm leczy się
laniem wosku, a na wszystkie choroby
pomaga woda ze świętego źródła
„kryniczki”. Staropanieństwu można
zapobiec wieszając w rogach izby
okruchy chleba poświęconego
w cerkwi i zawiniętego w szmatkę. 
Generalnie „szeptucha” leczy i to leczy
bardzo skutecznie. A jeśli zadziałają
czyjeś złe myśli, słowa i uroki,
szeptucha też je odczyni. 

Szeptuchy
potrafią 

podczas swoich
„zabiegów”

uleczyć różne
choroby
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Uroki rzucają najczęściej „obcy”
ze „złym spojrzeniem”. Zgodnie

z wierzeniami dreszcze i nagłe bóle
żołądka pochodzą właśnie od uroku.
Aby je zażegnać szeptucha wyciąga
z ognia trzy żarzące się węgielki,
odmawia nad nimi tajemnicze
zaklęcia i wrzuca pojedynczo
do kubka z wodą. Potem wodą tą
obmywała twarz pacjenta od lewego
do prawego ucha – „do trzeciego
razu”, dając choremu do picia trzy
razy tę wodę. Po zakończeniu
zabiegu resztę wody z węgielkami
wylewa do pieca w ogień i szybko
stawiała kubek do góry dnem.
Na wsiach urokom ulegały
najczęściej konie. Nie chciały wtedy
jechać, stawały dęba. Pomagało...
przetarcie im oczu rąbkiem nocnej
koszuli, przechodziło jak ręką odjął.
Szeptucha wie też, że kiedy
pod osobą czy też zwierzęciem,
na które ktoś rzucił urok, przeciągnie
się końskie chomąto – urok straci
moc. Urokom mogły też być poddane
dzieci. Aby temu zapobiec, wkładało
się dziecku do wózeczka coś
czerwonego, np. przywiązywało się
czerwoną wstążkę. 

Klàtwy
i uroki

Podlasie słynie z kobiet, które leczą
i potrafią zamówić chorobę, ale obok
tych, które pomagają, są też takie,
które celowo szkodzą. Ich ofiarami
padają najczęściej osoby słabe
psychicznie, niepewne siebie, podatne
na sugestie. Potrafią one sprowadzić
na człowieka nieszczęście, wpędzić go
w chorobę, a nawet spowodować jego
śmierć. Żeby zaczarować, muszą
najpierw zdobyć złą energię. Kreują ją
swoim nastawieniem i intencją albo
wykorzystują do tego już gotową,
destrukcyjną energię rozkładających
się szczątków zwierząt lub piasku ze
świeżego grobu. Odłupują też farbę
i tynk ze ścian w kostnicach,
szpitalach i pokojach, w których
mieszkał ktoś ciężko chory.

W ścianach takich pomieszczeń
zgromadziła się energia bólu,
cierpienia, rozpaczy. Pozyskaną w ten
sposób złą energię posyłają do ofiary
za pomocą odpowiednich zaklęć
i rytuałów. Robią to też podrzucając
przeklęty przedmiot, np. specjalnie
spreparowane jajka, zasupłane nici itp.
Często sypią na próg ofiary piasek
z grobu czy zakopują pod jego domem
części nieżywych zwierząt. Żeby
wywołać ciężką chorobę, dodają
do pożywienia ofiary wodę, którą
obmywano nieboszczyka.
Niszczycielskie właściwości mają także
niektóre zioła. Do sprowadzania
nieszczęść często używają także
przedmiotów religijnych: krzyży, ikon,
świętych obrazków itp., które
podrzucają na drodze ofiary. Człowiek
religijny nie przejdzie obojętnie obok
leżącego krzyżyka czy różańca. Jeśli
taki przedmiot nasycony destrukcyjną
energią znajdzie się w jego domu,
oddziałuje przez cały czas i może
sprowadzać na całą rodzinę
nieszczęścia i choroby 
przez wiele lat. 

Bardzo niebezpieczne jest też
długotrwałe oddziaływanie klątwy.
Zaklęcie może nawet zabić.
Przeważnie jest to choroba, której nie
da się zdiagnozować. Na Podlasiu żyje
wiele takich kobiet. „Tajemna” wiedza
przekazywana jest w rodzinach
z pokolenia na pokolenie, z matki
na córkę. Osoby te żywią się ludzką
zawiścią, uczuciem nienawiści. Przez
pokolenia kontynuują swoje praktyki,
ale nie zdają sobie sprawy
z ostatecznych skutków swojego
postępowania. Jeżeli ktoś generuje
takie energie, jeżeli ktoś w ten sposób
postępuje czyniąc innym zło, to musi
się liczyć z tym, że to zło do niego
wróci. Mało tego, to zło przeniesie się
na jego potomków i przez kilka
pokoleń ten ród będzie obciążony
winą. Kobiety, które parają się
rzucaniem uroków najczęściej żyją
samotnie. Nie mają bliskich, mężów,
ani dzieci.

Obok 
kobiet, które
pomagają, 
są też takie,
które celowo
szkodzą. 
Ich ofiarami
padają
najczęściej
osoby słabe
psychicznie,
niepewne
siebie



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

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
1.4 77KM ACTUAL 5D 35.910 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTUAL 5D 41.820 1248 55 170 4,5 119 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

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

1.2 69 KM POP 36.130 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP 42.930 1248 55 165 4,2 110 4

1.2 69 KM SPORT 42.930 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 49.730 1248 55 165 4,2 110 4

1.4 16V 100 KM SPORT 49.730 1368 74 182 6,3 149 4

1.2 69 KM PURO2 42.930 1242 51 160 5,1 115 4

1.2 69 KM LOUNGE 42.930 1242 51 160 5,1 119 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 49.730 1248 55 165 4,2 110 4

1.4 16V 100 KM LOUNGE 49.730 1368 74 182 6,3 149 4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 57.800 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 6,6 155 5 
1.3 M-Jet 16v 75KM AC TI VE 44.780 1248 55 155 4,4 115 5 
1.4 73KM DYNAMIC 43.940 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.850 1248 55 155 4,4 115 5 
1.3 M-Jet 16v 75KM TREKKING 52.390 1248 55 155 4,4 115 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 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
1.9 M-Jet 16v 165KM ESTIVA BLUE&ME* 53.850 1956 121 215 5,3 139 5
* ograniczona dostępność, możliwość zamówienia jedynie przez Dział Logistyki FAP
* 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
1750 TBi16v 200KM 109.570 1750 147 235 8,2 192 2
2.0 JTDM170KM 111.270 1956 125 218 5,4 142 2
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC 139.320 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 159.720 3195 191 244 12,1 288 2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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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 MPI 16v PROGRESSION 82.370 1796 103 208 7,6 179 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 94.270 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 89.170 1910 110 212 5,7 150 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 93.420 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 115.720 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.170 2387 147 225 7,9 208 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.070 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 95.970 1910 110 212 5,7 150 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.620 1910 110 209 6,8 180 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 100.220 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 122.320 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 129.970 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.220 3195 191 244 12,1 286 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
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.470 1796 103 206 7,8 183 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 99.370 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 94.270 1910 110 210 5,8 153 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 98.520 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 120.620 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.270 2387 147 223 8,0 210 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.170 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 101.070 1910 110 210 5,8 153 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.720 1910 110 207 6,9 182 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 105.320 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 127.420 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 135.070 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.320 3195 191 242 12,2 288 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 55.170 1368 88 198 6,1 145 4
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 61.970 1368 114 215 6,5 153 4
1.6 JTDM16v 120KM DISTINCTIVE 62.820 1598 88 198 4,8 126 4 
* 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 84.920 1970 122 216 8,7 207 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 92.570 1910 110 209 6,2 165 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓWGT

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 104.470 1750 147 235 8,1 189 2+2
2.0 JTDM170KM 106.170 1956 125 218 5,4 142 2+2
2.4 JTDM20v210KM 127.420 2387 154 231 7,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 134.220 2387 147 225 7,9 208 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4 147.820 3195 191 244 11,4 270 2+2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
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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 42.420 1368 57 167 5,5 130 4
1.4 16v 95KM ORO 44.970 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO 48.370 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.880 1368 70 175 6,6 155 4
1.416v95 KMVERSUS 44.970 1368 70 175 6,6 159 4
1.3 M-Jet16v 90KMVERSUS 50.920 1248 66 175 4,5 117 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 72.250 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 16v T-Jet 200KM ORO 74.792 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 16v M-Jet 120KM ORO 74.800 1598 88 194 4,9 130 5 
1.6 16v M-Jet SEL. 120KM ORO 78.200 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 165KM ORO 84.150 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.100 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v T-Jet 150KM PLATINO 80.750 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 16v T-Jet 200KM PLAT. SPORTRONIC 98.600 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 16v M-Jet 120KM PLATINO 83.300 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. SELECTRONIC 86.700 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 165KM PLATINO 92.650 1956 121 214 5,3 139 5 
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.600 1910 139 222 5,7 149 5
1.8 16v T-Jet 200KM PLAT. SPORTRONIC EXECUTIVE 105.400 1742 147 230 7,8 185 5 
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM EXECUTIVE 105.400 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 51.770 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO 54.320 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v 95KM PLATINO 60.270 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v 120KM PLATINO 72.170 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 się rabaty 
na samochody 
dla pracowników 
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W każdym numerze gazety
staramy się udostępnić
stronę dla pracowników

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

rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się

radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,

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

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

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

POCZTA

Triumf
na festiwalu
reklamy
Jedno „Grand Prix”, dwa „Złote Lwy”
i jeden „Brązowy Lew” to trofea
zdobyte przez Fiata na 56.
Międzynarodowym Festiwalu Reklamy
w Cannes. Fiat 500 otrzymał dwa
„Złote Lwy” w kategoriach Film
i Outdoor – pierwszego za kampanię
telewizyjną, a drugiego za billboardy
reklamowe opatrzone sloganem
„zaprojektowany, by minimalizować
wpływ na środowisko”, które ukazują
zagrożone wyginięciem gatunki
zwierząt siedzących we wnętrzu
Fiata 500 podczas testów
zderzeniowych, zaliczanych
z doskonałym wynikiem. Przyznając tę
nagrodę jury festiwalu doceniło fakt,
że Grupa nie neguje, iż jej samochód
wywiera wpływ na środowisko, ale
robi wszystko, aby go ograniczyć. 
Fiat zdobył też „Grand Prix” w kategorii
Cyber, za kampanię, której motywem
przewodnim również jest ochrona
środowiska (za spot reklamujący
system Eco: Driver). 
„Brązowego Lwa” w kategorii Outdoor
otrzymała Lancia, za francuską
kampanię reklamującą Deltę i jej
Autoparking System: w paryskiej
uliczce kierowca i pasażer czytają
gazety, podczas gdy samochód sam
parkuje przy krawężniku – dowód
na to, że Fiat Group Automobiles
zainwestował znaczne fundusze
w usprawnienie metod
komunikowania się z otoczeniem.

Reporterskie wędrówki po kraju
obfitują w zaskakujące spotkania.
Podczas tegorocznych wojaży trafiłem
na drugie urodziny Fiata 500,
odbywające się na sopockim molo.
Przybyli tu nie tylko właściciele
Fiatów 500, ale także gwiazdy
i wczasowicze. Poza innymi atrakcjami
miło było podziwiać wyszukane stoisko
z Fiatem 500 na Placu Zdrojowym,
w asyście flag i banerów z logo modelu.
Spacerując uliczkami Sopotu
natknąłem się także na zupełną perełkę
– kolekcjonerski egzemplarz

Fiata 132p, którego właścicielem jest
p. Tomasz Karchut (29 l.) – miłośnik
i kolekcjoner samochodów Fiat i FSO.
Posiada w swym zbiorze pięć pojazdów.
Wspomniany model 132p GLS,
rocznik 1974, montowany był
w niewielkiej serii w żerańskiej FSO,
właściciel posiada jego oryginalną
dokumentację techniczną. Autko ma
oryginalny lakier, przebieg 160 tys. km,
silnik poj. 1800 ccm, 111 KM,
(dotychczas nie rozbierany!). Pan
Tomasz jest członkiem Automobilklubu
Morskiego w Gdyni, swoim autem jeździ
na rajdy samochodów zabytkowych.

Edward Poskier

¸AMY DLA PRACOWNIKÓW
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Spro sto wa nie
W ostatnim wydaniu Fiata Wokół Nas, w artykule o wdrożeniu
programu SAP HR, wkradł się błąd, który pragniemy sprostować. 
Pani Barbara Ćwik jest kierownikiem obszaru administracji personelu
i płac w Fiat Services Polska. Za pomyłkę przepraszamy.

Jeden 
ze spotów

reklamujących
Autoparking

System 
Lancii Delta 

Letnie spotkania
z Fiatem w Sopocie
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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. 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

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

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 i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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 30 wrzeÊnia 2009 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. 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. Plastic Components and Modules Poland SA

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

11. Comau Poland Sp. z o.o. 

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

13. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

17. 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






