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W
trze cim kwar -

ta le, po dob nie
jak w dru gim,
da ły si´ od czuç
efek ty dzia łaƒ
na po lu re s tru -
k tu ry za cji oraz
re duk cji kosz -
tów, za ini cjo -

wa ne pod ko niec 2008 r. DoÊç
po wie dzieç, ˝e Gru pa Fiat, po mi -
mo utrzy mu jà cej si´ bar dzo sła bej
kon dy cji go spo dar ki Êwia to wej,
zdo łała za mknàç kwar tał zy skiem
z za rzà dza nia zwy czaj ne go w wy -
so ko Êci 308 mi lio nów eu ro (802
mi lio ny w ro ku 2008) oraz ren -
tow no Êcià sprze da ̋ y w wy so ko -
Êci 2,6 pro cent (naj lep szy re zul -
tat 2009 r.). Do te go wy ni ku, wy -
ni ka jà ce go z kwar tal nych da nych
za twier dzo nych przez Za rzàd,
przy czy ni ły si´ wszyst kie sek to ry
dzia łal no Êci, zwłasz cza Fiat Gro -
up Au to mo bi les, któ ry po raz ko -
lej ny uzy skał spek ta ku lar ny re zul -
tat. God ne za uwa ̋ e nia jest rów -
nie˝ za dłu ̋ e nie prze my sło we net -
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Trzeci kwartał 
przyniósł

najlepsze wyniki  
w 2009 roku

to, utrzy ma ne na sta bil nym po -
zio mie 5,8 mi liar da eu ro, po mi -
mo se zo no wo Êci, któ ra za zwy czaj
zwià za na jest o tej po rze ro ku
z wy˝ szy mi na kła da mi pie ni´˝ -
nych. Tym cza sem płyn noÊç wzro -
s ła z 6,4 mi liar da eu ro z koƒ ca
dru gie go kwar ta łu do obec nych
8,4 mi liar da eu ro. To za słu ga za -
koƒ czo nej du ̋ ym suk ce sem emi -
sji trzech po ̋ y czek ob li ga cyj nych. 
Z lek tu ry ko lej nych po zy cji ra -
chun ku zy sków i strat Gru py
wy ni ka, ˝e w trze cim kwar ta le
ob ro ty wy nio sły 12 mi liar dów
eu ro, przy spad ku o 15,9 pro -
cent w po rów na niu z ich wy so -
kim po zio mem w trze cim kwar -
ta le 2008 r. (nie któ re ga ł´ zie
dzia łal no Êci i tak od no to wa ły
zwol nie nie ten den cji zni˝ ko wej
w po rów na niu z pierw szym pół -
ro czem). Zysk przed opo dat ko -
wa niem wy niósł 128 mi lio nów
eu ro (675 w 2008 r.), zaÊ wy nik
net to 25 mi lio nów (468 mi lio -
nów w ana lo gicz nym okre sie
ubie głe go ro ku).

Choç Êwiatowa gospodarka nadal
odczuwa skutki kryzysu Grupa Fiat
zamkn´ła trzeci kwartał 2009 r.
zyskiem z zarzàdzania zwyczajnego
w wysokoÊci 308 milionów euro.



DA NE SEK TO RÓW

Je Êli cho dzi o po szcze gól ne Sek -
to ry, Fiat Gro up Au to mo bi les
zre ali zo wał ob ro ty w wy so ko Êci
6,5 mi liar da eu ro (−1,4 pro cent),
do star cza jàc 538.900 po jaz dów,
w tym sa mo cho dów oso bo wych
i do staw czych (+4,3 pro cent
w po rów na niu z trze cim kwar ta -
łem 2008 r.). Zwi´k szył po nad to
udział ryn ko wy, tak we Wło szech
(32,8 pro cent, +1,1 punk tu pro -
cen to we go), jak i w Eu ro pie Za -
chod niej (8,3 pro cent, +0,4
punk tu pro cen to we go). W Bra zy -
lii, gdzie ry nek łàcz nie od no to wał
zwy˝ k´ o 7,8 pro cent, Fiat za cho -
wał wio dà cà po zy cj´ z udzia łem
ryn ko wym w wy so ko Êci 24,5 pro -
cent. W trze cim kwar ta le FGA
zre ali zo wał zysk z za rzà dza nia
zwy czaj ne go rów ny 155 mi lio -
nom eu ro (190 mi lio nów eu ro
w trze cim kwar ta le 2008 r.) przy

ren tow no Êci sprze da ̋ y rów nej
2,4 pro cent. 
Ob ro ty Ma se ra ti, któ re w oma -
wia nym kwar ta le prze ka za ło do
sie ci 920 sa mo cho dów, wy nio -
sły 93 mi lio ny eu ro (−53 pro -
cent). Na to miast pod j´ cie zde cy -
do wa nych kro ków z za kre su
ci´ç kosz tów umo˝ li wi ło
osià gni´ cie do dat nie go
wy ni ku z za rzà dza -
nia zwy czaj ne go na
kwo t´ 1 mi lio na
eu ro (9 mi lio nów
eu ro w trze cim
kwar ta le 2008 r.),
po mi mo zna czà -
ce go zmniej sze nia
ob ro tów.
Fer ra ri zre ali zo wa -
ło przy cho dy na
kwo  t´ 396 mi lio nów
eu ro, przy spad ku
o 12 pro cent w po -
rów na niu z tym sa -

III kwartał (wartości wyrażone w milionach euro) 01.01–30.09

2009 2008 2009 2008

12.049 14.331 Przychody netto 36.501 46.431

308 802 Zysk/(strata) z zarządzania zwyczajnego 570 2.699

2,6% 5,6% Marża na zarządzaniu zwyczajnym 1,6% 5,8%

267 802 Zysk/(strata) operacyjny/(-a) 296 2.716

128 675 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (248) 2.266

25 468 Zysk/(strata) analizowanego okresu (565) 1.541

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIAT GROUP

(wartości wyrażone w milionach euro) Przychody netto Wynik z zarządzania
zwyczajnego

2009 2008 2009 2008

Samochody 
(Fiat Group Automobiles, Maserati, Ferrari) 6.996 7.212 208 278

Maszyny rolnicze i budowlane 
(CNH – Case New Holland) 2.268 3.122 66 284

Pojazdy użytkowe (Iveco) 1.715 2.441 22 181

Komponenty i systemy produkcyjne 
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau) 2.577 3.367 37 89

Pozostała działalność 
(działalność wydawnicza, holdingi i inne) 250 336 (25) (30)

Wyłączenia (1.757) (2.147)

Koncern ogółem 12.049 14.331 308 802

PRZYCHODY NETTO I WYNIK Z ZARZĄDZANIA ZWYCZ. – III KWARTAŁ 2009

mym kwar ta łem 2008 r. Zysk
z dzia łal no Êci zwy czaj nej wy -
niósł 52 mi lio ny eu ro, w po rów -
na niu z 79 mi lio na mi z trze cie go
kwar ta łu 2008 r. Zmia n´ t´ zde -
ter mi no wał ne ga tyw ny efekt wo -
lu me nu i mi xu wy ro bów, któ re
by ły ewi dent nie na plu sie w 2008
ro ku, jak rów nie˝ ne ga tyw ny
wpływ kur su wa lut. 
Przejdê my te raz od sa mo cho -
dów do ma szyn rol ni czych i bu -
dow la nych, gdzie CNH uda ło
si´ od no to waç przy cho dy na
kwo t´ 2,3 mi liar da eu ro (−27,4
pro cent). Zni˝ k´ t´ spo wo do wa -
ła zna czà ca i trwa jà ca wcià˝
kon cen tra cja Êwia to we go po py tu
na ma szy ny bu dow la ne na nie -
któ rych ob sza rach oraz słab sza
ko niunk tu ra ryn ko wa ma szyn
rol ni czych. CNH zwi´k szy ło
udział ryn ko wy trak to rów
w Ame ry ce Pół noc nej i kom baj -
nów zbo ̋ o wych w Ame ry ce Ła -
ciƒ skiej. W trze cim kwar ta le,
zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go
CNH wy niósł 66 mi lio nów eu ro
(284 mi lio ny eu ro w ana lo gicz -
nym okre sie 2008 r.). 
Ive co zre ali zo wa ło ob ro ty w kwo -
cie 1,7 mi liar da eu ro, mniej sze
o 29,7 pro cent z po wo du utrzy -
mu jà ce go si´ osła bie nia ryn ku
(zwłasz cza sa mo cho dów ci´ ̋ a ro -
wych), co do pro wa  dzi ło do
zmniej sze nia łàcz nej licz by po jaz -



oce ny). Do tej re duk cji przy czy -
ni ła si´ na dal trud na sy tu acja ryn -
ko wa, po mi mo któ rej spa dek
przy cho dów w Sek to rze i tak wy -
ha mo wał w po rów na niu z pierw -
szy mi mie sià ca mi 2009 r. W trze -
cim kwar ta le Ma gne ti Ma rel li
zre ali zo wa ło zysk z za rzà dza nia
zwy czaj ne go w wy so ko Êci 21 mi -
lio nów eu ro, w po rów na niu do 48
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Wyniki produkcji i sprzeda˝y
Fiat Auto Poland za trzy kwartały

Wciągu trzech kwartałów br. z taśm produkcyjnych tyskiego zakładu
zjechało 438.714 samochodów, o 72.247 szt. więcej (+19,7%), w tym

Fiatów Panda – 222.222 szt., Fiatów 500 – 123.413 szt.,
Fiatów 600 – 6.427 szt. i Abarth 500 – 6.146 szt. 
Produkcja Fiat Auto Poland po 9 miesiącach stanowi 74,2% samochodów
osobowych wyprodukowanych w Polsce.
Na rynki zagraniczne do 48 państw trafiło 347.975 samochodów marki
Fiat, co stanowi 97,1% produkcji, w tym m. in. do: Włoch 188.980 szt.,
Niemiec 58.946 szt., Francji 30.265 szt. i Anglii 26.312 szt.
W ciągu trzech kwartałów br. Fiat Auto Poland sprzedał w Polsce 25.739
samochodów osobowych, w tym: 24.619 szt. marki Fiat (+13,5%), 692 szt.
marki Alfa Romeo (+80,2%), 293 szt. marki Lancia (+55,0%) i 135 szt.
marki Abarth. 
Udział FAP w rynku sprzedaży samochodów osobowych po dziewięciu
miesiącach br. wynosi 10,8%, zaś udział marki Fiat wynosi 10,3%, co daje
drugie miejsce w rankingu sprzedaży.
W tym czasie najchętniej kupowanymi samochodami marki Fiat były: Fiat
Panda 6.285 szt. (+8,9%), Fiat Grande Punto 6.041 szt. (+4,0%), Fiat
Bravo 3.433 szt. (+11,6%) i Fiat 500 2.552 szt. (+161,7%). 
W ciągu trzech kwartałów br. odnotowano znaczący wzrost sprzedaży
pozostałych marek: Alfa Romeo (głównie dzięki modelowi MiTo – 482 szt.),

Lancii (głównie dzięki modelowi Delta – 170 szt.) oraz Abarth
(sprzedano 95 szt. Abarth 500 i 40 szt. Abarth Grande Punto).

Fiat Professional w ciągu trzech kwartałów br. sprzedał 7.225 szt. 
(–14,5%) samochodów dostawczych i zanotował udział w rynku

w wysokości 23,2%. Najchętniej kupowane w tym okresie
samochody dostawcze Fiat Professional, to m. in.: Fiat
Ducato 3.418 (+10,6%), Fiat Fiorino 1.076 (+2,1%) i Fiat

Doblò 1.015 (– 28,7%). 
Marka Fiat Professional jest liderem w sprzedaży

samochodów dostawczych, a najlepiej sprzedającym się
samochodem na rynku jest od dłuższego okresu czasu
Fiat Ducato.
W statystyce sprzedaży samochodów osobowych
i dostawczych Marka Fiat jest niezmiennie
Numerem 1 na polskim rynku z łączną

sprzedażą 32.964 szt. (+7,3% w stosunku do roku
ubiegłego) i udziałem w rynku 11,75%.

RYNEK POLSKI

mi lio nów w ana lo gicz nym okre -
sie 2008 r. 
Ob ro ty Tek si du w trze cim kwar -
ta le wy nio sły 147 mi lio nów eu ro
(–33,2 pro cent). Wo lu men jed -
nost ki or ga ni za cyj nej ˚e li wo
spadł o 23,6 pro cent, pod czas gdy
wo lu men jed nost ki or ga ni za cyj nej
Alu mi nium wzrósł o 2 pro cent.
Zysk z za rzà dza nia zwy czaj ne go

dów zje˝ d˝a jà cych z ta Êmy o 35,2
pro cent, choç szcze gól nie moc no
od ci sn´ ło si´ na seg men cie sa mo -
cho dów ci´ ̋ a ro wych. Rów nie˝
i w tych wa run kach, zde cy do wa -
ne Êrod ki pod j´ te z za mia rem re -
duk cji kosz tów po zwo li ły Ive co
uzy skaç do dat ni wy nik z za rzà -
dza nia nad zwy czaj ne go w kwo -
cie 22 mi lio nów eu ro (181 mi lio -
nów eu ro w trze cim kwar ta le
2008 r.). 
W za kre sie Kom po nen tów i Sys -
te mów Pro duk cyj nych FPT Po -
wer tra in Tech no lo gies za mkn´ ło
trze ci kwar tał ob ro ta mi w wy so -
ko Êci 1.250 mi lio nów eu ro
(−22,5 pro cent), z cze go 15 pro -
cent zre ali zo wa no w opar ciu
o sprze da˝ do firm trze cich
i do spół ek jo int ven tu re. Kwar tał
przy niósł mniej szy spa dek przy -
cho dów w od nie sie niu do ob sza -
ru Pas sen ger & Com mer cial Ve -
hic les (−1,5 pro cent), wi´k szy za
to w od nie sie niu do In du strial &
Ma ri ne (−47,2 pro cent). Zysk
z za rzà dza nia nad zwy czaj ne go
wy niósł 19 mi lio nów eu ro, w po -
rów na niu z 21 mi lio na mi z trze -
cie go kwar ta łu 2008 r.
Ma gne ti Ma rel li od no to wa ło
przy cho dy w wy so ko Êci 1.120
mi lio nów eu ro, ze zni˝ kà o 17,2
pro cent w po rów na niu z tym sa -
mym okre sem 2008 r. (−12,6%
w opar ciu o iden tycz ne za sa dy



net to, po mi mo zna czà cej re duk -
cji dzia łal no Êci ope ra cyj nej,
a zwiàz ku z tym i ren tow no Êci,
od czu ło de li kat nà po pra w´ (0,1
mi liar da eu ro) w po rów na niu
z po czàt kiem okre su ob ra chun -
ko we go, a to za spra wà po now -
ne go do sto so wa nia po zio mu
pro duk cji, a tak ̋ e uwa˝ ne go za -
rzà dza nia in we sty cja mi.

ZA ŁO ̊ O NE CE LE
Choç we dług pro gnoz łàcz ny po -
pyt na wy ro by Kon cer nu w 2009
r. zmniej szy si´ o ok. 20% w po -
rów na niu z 2008 ro kiem, to Fiat
pod trzy mu je za ło ̋ o ne ce le na
rok ob ro to wy 2009 w po sta ci zy -
sku z za rzà dza nia zwy czaj ne go
w wy so ko Êci po nad mi liar da eu -
ro oraz za dłu ̋ e nia prze my sło we -
go net to ni˝ sze go ni˝ 5 mi liar -
dów. W koƒ ców ce ro ku
przed si´ bior stwo

spo dzie wa si´ bo wiem po lep sze -
nia wy ni ków w zwiàz ku z usta bi -
li zo wa niem si´ ko niunk tu ry ryn -
ko wej w wi´k szo Êci ob sza rów,
gdzie pro wa dzi dzia łal noÊç. Pod -
trzy mu je jed nak przy tym po -
glàd, ˝e ry nek sa mo cho dów ci´ -
˝a ro wych i ma szyn bu dow la nych
na dal b´ dzie mu siał si´ mie rzyç
ze zdła wio nym po py tem w cià gu
ca łe go ro ku.
Po nad to Gru pa prze pro wa dzi ła
grun tow nà ana li z´ nie któ rych
swo ich in we sty cji do ty czà cych
m.in. plat form, zwłasz cza tych
po czy nio nych w biz ne sie mo to -
ry za cyj nym, któ re zo sta nà do -
pa so wa ne do pi´ cio let nie go pla -
nu biz ne so we go opra co wa ne go
przez Chry sler Gro up LLC. Nie
mo˝ na wy klu czyç, ˝e w ce lu
pod su mo wa nia bie ̋ à ce go okre -
su ob ra chun ko we go Gru pa zre -
wi du je przy szłà zdol noÊç fi nan -
so wa nia nie któ rych swo ich prze -
szłych in we sty cji, do ko nu jàc ob -
ni ̋ e nia war to Êci wcze Êniej szych
in we sty cji na dro dze ak tu ali za cji
wy ce ny. Te go ro dza ju kosz ty,
o ile wy stà pià, zo sta nà okre Êlo ne
w opar ciu o plan pi´ cio let ni
opra co wa ny przez Chry sler
Gro up LLC i nie od bi jà si´ na
Êrod kach pie ni´˝ nych. 
Z my Êlà o opty mal nym in we sto -
wa niu ka pi ta łu i re duk cji ry zy ka
Fiat na dal b´ dzie po za tym czy niç
sta ra nia, by osià gnàç za ło ̋ o ne
ce le, mi´ dzy in ny mi po przez stra -

te gi´ ukie run ko wa -
nych so ju szy.

wy niósł 2 mi lio ny eu ro, w po rów -
na niu do 10 mi lio nów w trze cim
kwar ta le 2008 r. z po wo du sil nej
kon cen tra cji wo lu me nu.
Co mau w ana li zo wa nym okre sie
zre ali zo wa ło przy cho dy w wy so -
ko Êci 168 mi lio nów eu ro, przy
spad ku o 45,6 pro cent, co na le ̋ y
głów nie przy pi saç dzia łal no Êci
Za kła dów Ka ro se rii. Przed si´ -
bior stwo za re je stro wa ło stra t´
z za rzà dza nia zwy czaj ne go w wy -
so ko Êci 5 mi lio nów eu ro, w po -
rów na niu z 10 mi lio na mi w tym
sa mym okre sie 2008 ro ku.

PIERW SZE 
DZIE WI¢å MIE SI¢ CY
W pierw szych dzie wi´ ciu mie -
sià cach 2009 r. przy cho dy Gru -
py Fiat wy nio sły 36,5 mi liar da
eu ro, wy ka zu jàc ten den cj´ ma le -
jà cà o 21,4 pro cent w po rów na -
niu do ana lo gicz ne go okre su
w ubie głym ro ku. Zysk z za rzà -
dza nia zwy czaj ne go ukształ to -
wał si´ na po zio mie 570 mi lio -
nów eu ro, wzgl´ dem 2.699 mi -
lio nów z pierw szych dzie wi´ ciu
mie si´ cy 2008 r.: istot nie, sil ne
ci´ cia kosz to we zni we lo wa ły
w pew nym stop niu skut ki spad -
ku po py tu. Wy nik net to te go
okre su oka zał si´ ujem ny na
kwo t´ 565 mi lio nów eu ro w po -
rów na niu do 1.541 mi lio nów
eu ro zy sku w pierw szych dzie -
wi´ ciu mie sià cach 2008 r. Na to -
miast za dłu ̋ e nie prze my sło we

Fiat nadal 
będzie czynił
starania, 
by osiągnąć
założone cele,
między innymi
poprzez strategię
ukierunkowanych
sojuszy
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Nowe silniki MultiAir
i koncentracja
na aspektach

Êrodowiskowych.
Mnóstwo przeróbek

zmieniajàcych model,
dzi´ki któremu przez

cztery ostatnie lata Fiat
Êwi´cił triumfy na włoskim

i europejskim rynku. 

TEKST

Stefania
Castano

PUNTO
Technologia 
w najlepszym wyda 
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D
o sa lo nów sprze da ̋ y tra fia no we Pun to
Evo, ewo lu cja Gran de Pun to, mo de lu,
któ ry zdo mi no wał wszel kie kla sy fi ka cje
na eu ro pej skim ryn ku sa mo cho dów kom -
pak to wych. No wo Êci roz po czy na jà si´
od sil ni ków, któ rych ga ma zo sta ła wzbo -
ga co na o dwa praw dzi we tech no lo gicz ne
cu deƒ ka: 1.3 Mul ti jet dru giej ge ne ra cji
oraz 1.4 Mul tiA ir. Ten ostat ni za wdzi´ cza

swà na zw´ no we mu elek tro hy drau licz ne mu sys te mo wi
ste ro wa nia za wo ra mi, opra co wa ne mu i opa ten to wa ne -
mu przez Fiat Po wer tra in Tech no lo gies. Sys tem ten za -
de biu to wał we wrze Êniu te go ro ku pod ma skà Al fy Mi -
To i b´ dzie stop nio wo wpro wa dza ny do wszyst kich na -
p´ dów ben zy no wych ofe ro wa nych przez Gru p´. Za -
pew nia zna czà cà re duk cj´ zu ̋ y cia pa li wa (dzi´ ki bez -
po Êred niej kon tro li po wie trza za po mo cà za wo rów
do lo to wych sil ni ka, bez u˝y cia prze pust ni cy) i emi sji
sub stan cji tok sycz nych (dzi´ ki lep sze mu ste ro wa niu
pro ce sem spa la nia), a jed no cze Ênie zde cy do wa nie
zwi´k sza moc i mo ment ob ro to wy.
Do ga my na p´ dów, tych no wa tor skich, jak i tych bar -
dziej tra dy cyj nych, do łà cza te raz wer sja Bi -fu el na
ben zy n´ i gaz ziem ny, nie ma jà ca so bie rów nych ani
w kon tek Êcie eko lo gii (za le d wie 115 g dwu tlen ku w´ -
gla na ki lo metr) ani w wy mia rze czy sto eko no micz -
nym (koszt prze by cia stu ki lo me trów nie prze kra cza 4
eu ro). A to nie wszyst ko. W ga mie Pun to Evo zna lazł
si´ rów nie˝ na p´d LPG, za pew nia jà cy re kor do wy za -
si´g 1500 ki lo me trów w cy klu po za miej skim oraz bli -
sko o po ło w´ ni˝ szy koszt prze je cha nia jed ne go ki lo -
me tra ni˝ ofe ru je je go ben zy no wy od po wied nik.
W kon tek Êcie re duk cji po zio mów zu ̋ y cia pa li wa
i emi sji spa lin od no wio ny mo del pro po nu je po nad to
sys tem Start&Stop (mon to wa ny se ryj nie we wszyst -EVO

niu



kich na p´ dach ben zy no wych i die slach Eu ro5),
któ ry ste ru je tym cza so wym wy łà cza niem sil ni ka
pod czas po sto ju (na przy kład przed sy gna li za cjà
Êwietl nà) i je go po now nym uru cho mie niem.
W tech no lo gicz nym „pa kie cie” nie za bra kło rów -
nie˝ prze no Ênej na wi ga cji „Blue&Me -Tom Tom”,
któ ra de biu tu je wła Ênie w Pun to Evo. Jest to wy ra -
fi no wa ny sys tem in for ma cyj no -
-roz ryw ko wy, dzi´ ki któ re mu
przy po mo cy ko lo ro we go pa ne lu
do ty ko we go mo˝ na ste ro waç
funk cja mi te le fo nu oraz wszel ki -
mi in for ma cja mi nie zb´d ny mi do
pro wa dze nia sa mo cho du. Urzà -
dze nie to, b´ dà ce owo cem współ -
pra cy Fiat Gro up Au to mo bi les
z fir mà Tom Tom, eu ro pej skim li de rem w dzie dzi -
nie prze no Ênej na wi ga cji sa mo cho do wej, łà czy si´
z po jaz dem w spo sób bez prze wo do wy, ko rzy sta jàc
z sys te mu Blue&Me. Jed nà z naj cie kaw szych funk -
cji prze zeƒ pro po no wa nych jest tzw. „Car Me nu”,
umo˝ li wia jà ce wy Êwie tla nie naj roz ma it szych in for -
ma cji, w tym na przy kład prze ka zy wa nych w cza sie
rze czy wi stym da nych na te mat in dy wi du al ne go
sty lu jaz dy oraz za le ceƒ od no Ênie mo˝ li wo Êci re -
duk cji po zio mów zu ̋ y cia i emi sji spa lin. 

Pun to Evo jest nie zrów na nym mi strzem nie tyl ko
w dzie dzi nie eko lo gii, ale rów nie˝ bez pie czeƒ stwa.
Nie doÊç, ˝e ofe ru je kom plet po du szek po wietrz -
nych (dwie przed nie, dwie bocz ne z przo du, dwie
kur ty ny po wietrz ne), to jest jesz cze jed nym z nie -
licz nych sa mo cho dów tej ka te go rii, w któ rym
mon tu je si´ se ryj nie – we wszyst kich wer sjach wy -

po sa ̋ e nio wych – po dusz k´ po -
wietrz nà chro nià cà ko la na kie -
row cy. Po za tym Pun to Evo po -
siada przed nie Êwia tła prze ciw m -
giel ne z funk cjà „cor ne ring”,
uak tyw nia jà ce si´ au to ma tycz nie
przy włà czo nych Êwia tłach mi ja -
nia w za le˝ no Êci od kà ta skr´ tu.
Nie mo˝ na te˝ nie wspo mnieç

o ca łej se rii za awan so wa nych elek tro nicz nych sys -
te mów kon tro li dy na mi ki jaz dy: od ABS -u z elek -
tro nicz nym ko rek to rem si ły ha mo wa nia, po ESP
z sys te mem Hill -hol der, uła twia jà cym ru sza nie
na wznie sie niach.
We wn´ trzu od Êwie ̋ a ne go mo de lu, kom plet nie
prze pro jek to wa na ka bi na zachwyca do sko na łà ja -
ko Êcià za sto so wa nych ma te ria łów i wy jàt ko wà
dba ło Êcià o ka˝ dy szcze gół. Mo dy fi ka cje wpro wa -
dzo ne od ze wnàtrz ogra ni cza jà si´ na to miast do
cz´ Êci przed niej i tyl nej i choç nie licz ne, to jed nak
wy raê nie zmie nia jà ob li cze sa mo cho du. Do ty czy
do zwłasz cza no we go zde rza ka przed nie go, któ ry
wzbo ga cił si´ o li stw´ z two rzy wa sztucz ne go,

w któ rà wbu do wa ne sà okrà głe re flek to ry
prze ciw m giel ne i kie run kow ska zy.

Lo go Fia ta jest te raz ulo ko wa -
ne tu˝ pod po kry wà sil ni ka,
i przy ku wa wzrok cha rak te -
ry stycz ny mi chro mo wa ny mi
„wà sa mi”, bu dzà cy mi sko ja -

rze nia z Fia tem 500. 

Powyżej:
całkowicie

przeprojektowana
kabina.

Na poprzednich
stronach: Punto

Evo na tle
lotniskowca

Cavour.
Prezentacja
samochodu 

we Włoszech 
miała miejsce

na pokładzie
najnowszego

okrętu włoskiej
Marynarki
Wojennej. 

To doprawdy
wyjątkowe

wydarzenie,
którego

bohaterami 
były dwa 

fantastyczne
osiągnięcia

włoskiej
technologii 

Ekologiczne,
bezpieczne

i dopracowane
w ka˝dym
szczególe
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Dzięki systemowi
„Traction+”
Qubo Trekking
sprawdza się
doskonale
w trudnym
terenie. 

Qubo
w nowej wersji
Wielofunkcyjny samochód
Fiata, wcià˝ niezmiernie
popularny, jest od dziÊ
dost´pny równie˝ 
w wersji Trekking.

Naj now sze wcie le nie wie lo funk cyj ne go sa -
mo cho du Fia ta na pew no przy pad nie
do gu stu wszyst kim tym, któ rzy ko cha jà

na tu r´, sport i ak tyw ny wy po czy nek na Êwie ̋ ym
po wie trzu. Mo wa o Qu bo Trek king, wy po sa ̋ o nym
w zna ko mi ty sil nik 1.3 Mul ti jet o mo cy 75 KM
i mak s. mo men cie ob ro to wym 190 Nm. Wer sja ta,
dzi´ ki sys te mo wi „Trac tion+”, ofe ru je osià gi zbli -
˝o ne do sa mo cho dów ty pu „li ght cros so ver”, ale
ma za le ty, któ re mo ̋ e za pew niç
je dy nie sa mo chód z na p´ dem 4x2
wy po sa ̋ o ny w sil nik wy so ko pr´˝ -
ny, za rów no pod wzgl´ dem eko -
no micz nym (27 km na 1 li trze
w cy klu po za miej skim), jak
i w kwe stii ochro ny Êro do wi ska
(115 g/km CO2). 
„Trac tion+” to in no wa cyj ny elek -
tro -hy drau licz ny sys tem kon tro li trak cji, któ ry wy -
ko rzy stu jàc za awan so wa ne urzà dze nia obec ne
w sa mo cho dach wy po sa ̋ o nych w ESP dzia ła jak
sa mo blo ku jà cy me cha nizm ró˝ ni co wy. Sys tem jest
uak tyw nia ny przy po mo cy przy ci sku na ta bli cy
roz dziel czej i mo ̋ e dzia łaç przy pr´d ko Êciach
do 30 km/h. 
Kie dy cen tral ka sys te mu wy kry wa po Êlizg jed ne go
z kół na p´ dza jà cych, wy da je ukła do wi ha mul co we -
mu po le ce nie zre du ko wa nia pr´d ko Êci, prze no szàc
mo ment ob ro to wy sil ni ka na ko ło znaj du jà ce si´
na na wierzch ni o lep szej przy czep no Êci. W ten
spo sób „Trac tion+” gwa ran tu je sta bil noÊç kie run -

ku jaz dy po jaz du i uła twia je go pro wa dze nie, za -
pew nia jàc naj lep szà z mo˝ li wych kon tro l´ trak cji
na wet na naj bar dziej trud nych i Êli skich na -
wierzch niach.
Qu bo Trek king odzie dzi czył i tak ju˝ bo ga te wy po -
sa ̋ e nie wer sji Dy na mic, któ ra na przy kład, w dzie -
dzi nie bez pie czeƒ stwa za wie ra ABS z EBD, Êwia tła
prze ciw m gło we, 3 punk to we pa sy bez pie czeƒ stwa
z na pi na czem i ogra nicz ni kiem na pi´ cia, wspo ma -

ga nie hy drau licz ne, przed nie
i bocz ne po dusz ki po wietrz ne. 
Do dat ko wo wy po sa ̋ o ny jest
w wie le ele men tów pod no szà cych
kom fort u˝yt ko wa nia jak: cen tral ny
za mek ste ro wa ny pi lo tem, kli ma ty -
za cj´, elek trycz nie ste ro wa ne szy by
przed nie i lu ster ka (pod grze wa ne),
ra dio od twa rzacz CD z MP3 czy

re gu la cja wy so ko Êci fo te la kie row cy wraz z re gu la -
cjà cz´ Êci l´ dê wio wej.
Do tych ele men tów wy po sa ̋ e nia w no wej wer sji
do da no ESP i sys tem „Trac tion+”, re lin gi da cho -
we i przy ciem nia ne szy by tyl ne oraz ca ło rocz ne
opo ny M+S. Przed ni zde rzak w dol nej cz´ Êci wy -
po sa ̋ o ny zo stał w do dat ko wy ele ment w ko lo rze
alu mi nium, a prze Êwit po wi´k szo no o 10 mm.
Z li sty wy po sa ̋ e nia do dat ko we go Klient mo ̋ e wy -
braç np. sys tem Blue&Me z apli ka cjà „eco: Dri ve”,
kie row ni c´ ob szy tà skó rà z przy ci ska mi ste ru jà cy -
mi ra diem i sys te mem Blue&Me, czuj ni ki par ko -
wa nia oraz au to alarm.

Praktyczny 
i uniwersalny.
Idealny dla
ceniàcych

„treÊç”



Al fie Ro meo Mi To Qu adri fo glio
Ver de, któ ra mia ła swà Êwia to wà
pre mie r´ na te go rocz nym Mi´ -
dzy na ro do wym Sa lo nie Sa mo -
cho do wym we Frank fur cie. Ten
spor to wy sa mo chód zo stał wy po -
sa ̋ o ny w naj moc niej szà wer sj´
ben zy no we go sil ni ka 1.4 Mul tiA ir
z tur bo do ła do wa niem, zdol nà
do ge ne ro wa nia mo cy 170 ko ni.
Na p´d ten, któ ry w ga mie Mi To
do łà czy do swo ich 105- i 135-
kon nych wer sji, usta na wia ab so -
lut ny re kord mo cy jed nost ko wej:
a˝ 124 KM na litr po jem no -
Êci. I co naj cie kaw sze, do ko nu -
je te go przy znacz nie ni˝ szych
po zio mach emi sji spa lin i zu -

˝y cia pa li wa (od po -

wied nio 139 gra mów dwu tlen ku
w´ gla na ki lo metr i 4,8 l na sto ki -
lo me trów w ru chu po za miej -
skim). To naj lep szy do wód wy so -
kiej wy daj no Êci za pew nia nej
przez re wo lu cyj ny sys tem Mul ti -
A ir, re gu lu jà cy pra c´ za -
wo rów do lo to wych,
a tak ̋ e traf no Êci
stra te gii 

i
TEKST

Giancarlo
Riolfo

Z
ca łà pew no Êcià
rów nie˝ przy de cy -
zji o wy bo rze sa mo -
cho du – o ile mie li -
Êmy ju˝ oka zj´ jà
po dej mo waç – to -
wa rzy szy ło nam
roz dar cie po mi´ dzy
pa sjà a roz sàd kiem,

osià ga mi a zu ̋ y ciem pa li wa,
spor to wym za ci´ ciem a eko lo già.
Na prze ciw te mu trud ne mu za da -
niu po go dze nia tych po zor nie
wy klu cza jà cych si´ aspek tów wy -
cho dzi za awan so wa na tech no lo -
gia. Przyj rzyj my si´, na przy kład,

Za sprawà MultiAir Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde
uzyskuje moc 170 KM, znakomite osiàgi, a tak˝e niskie
zu˝ycie paliwa i emisj´ spalin. W zawieszeniach zastosowano
elektroniczne sterowanie amortyzatorami firmy Magneti
Marelli. NowoÊci marek Fiat, Lancia i Abarth.
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„ZACZEPNA”
Ecologiczna



Redukcja
zu˝ycia paliwa 
i emisji spalin
Wraz z trzema
proponowanymi przez MiTo
silnikami MultiAir w gamie
Alfy Romeo debiutuje
system Start&Stop,
wyłączający silnik podczas
postoju na czerwonym
świetle lub w korku,
a następnie uruchamiający
go ponownie z chwilą
wrzucenia pierwszego
biegu. Urządzenie to
zapewnia znaczącą redukcję
zużycia paliwa oraz 10-
procentowy spadek poziomu
emisji spalin w ruchu
miejskim. 
Systemowi Start&Stop
towarzyszy Gear Shift
Indicator, który
„podpowiada” kierowcy
optymalny moment zmiany
przełożenia w celu bardziej
wydajnego wykorzystania
silnika pod względem
zużycia paliwa. 

S S„do wn  si zin gu”, sta wia jà cej na sil -
ni ki o ogra ni czo nej po jem no Êci.
Z no wym na p´ dem pod ma skà
Al fa Ro meo Mi To Qu adri fo glio
Ver de uzy sku je im po nu jà cy sto -
su nek ma sy do mo cy: 6,7 kg na
1 KM, dzi´ ki cze mu jest w sta nie
przy spie szyç od ze ra do 100 km
w nie wie le po nad 7 se kund. Ta -
kich osià gów mo gły by jej po zaz -
dro Êciç na wet
ra so we sa mo -
cho dy spor to -
we. Ale osià gi
to nie wszyst -
ko. Zgod nie
z tra dy cjà Al fy,
Mi To Qu a dri -
fo glio Ver de za pew nia do s ko  na łà
przy czep noÊç do jezd ni oraz wy -
so ki kom fort jaz dy. Wy da waç by
si´ mo gło, ˝e te dwie ce chy nie
sà ze so bà kom pa ty bil ne, tym -
cza sem tu taj współ ist nie jà w peł -
nej har mo nii, a wszyst ko
za spra wà in no wa cyj ne go elek -
tro nicz ne go sys te mu ak tyw nej
kon tro li amor ty za to rów „Dy -
na mic Su spen sion”. Za da -
niem te go urzà dze nia, opra -

co wa ne go przez Ma gne ti Ma rel li
jest usta wicz ne mo dy fi ko wa nie
sztyw no Êci amor ty za to rów w za -
le˝ no Êci od wa run ków dro go -
wych i sty lu jaz dy. Dzi´ ki te mu
za wie sze nia  płyn nie po ko nujà
wszel kie nie rów no Êci na -
wierzch ni i mi ni ma li zujà ry zy ko
po p rzecz nych i wzdłu˝ nych wa -
haƒ nad wo zia. W mo de lu po -

pra wio no tak ̋ e
przy czep noÊç,
bez pie czeƒ stwo
i przy jem noÊç
jaz dy.
Na le ̋ y pod kre -
Êliç, ˝e sys tem
„Dy na mic Su -

spen sion” za w sze do sto so wu je
tryb dzia ła nia za wie szeƒ do me -
to dy kon tro li dy na mi ki jaz dy
wy bra nej przez kie ru jà ce go
przy po mo cy prze łàcz ni ka sys te -
mu Al fa DNA. Usta wie nie te go
ostat nie go w po zy cji „Nor mal”
za pew nia mak sy mal ny kom fort
jaz dy, tryb „All We ather” gwa -
ran tu je po pra w´ bez pie czeƒ stwa
w wa run kach ni skiej przy czep -
no Êci, na to miast wy bra nie opcji

Testowana
na torach
Balocco

i Nürburgring
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„Dy na mic” skut ku je usztyw nie -
niem za wie szeƒ dla za pew nie nia
mo˝ li wie naj lep szej kon tro li
nad sa mo cho dem pod czas agre -
syw nej, spor to wej jaz dy. 
Dy na micz ne za cho wa nia Al fy
Ro meo Mi To Qu adri fo glio Ver -
de zo sta ły pod da ne wni kli wym
ob ser wa cjom i te stom na to rze
w Ba loc co, prze szły rów nie˝ su -
ro we eg za mi ny na le gen dar nym
to rze Nur bur gring, ucho dzà cym
w opi nii spe cja li stów za naj trud -
niej szy i naj bar dziej wy ma ga jà cy
na Êwie cie. 

Ko lej nà no win kà tech nicz nà jest
sze Êcio stop nio wa skrzy nia bie -
gów no wej ge ne ra cji C635. 
Za pro jek to wa na przez Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies i pro du -
ko wa na we wło skim za kła dzie
w Ver ro ne (pro win cja Biel la), za -
pew nia szyb kie, pre cy zyj ne prze -
ło ̋ e nia po przez bar dzo krót ki
ruch dêwi gni zmia ny bie gów,
zwi´k sza jàc tym sa mym przy -
jem noÊç jaz dy. Dba łoÊç o wy eli -
mi no wa nie tar cia i wi bra cji prze -
ło ̋ y ła si´ na zmniej sze nie zu ̋ y -
cia i po pra w´ pra cy prze kład ni.

POWITAJMY PAND¢ 
MODEL YEAR 2009 
Fiat Panda wciąż święci triumfy. Po niecałych sześciu latach od swego debiutu model

przekroczył próg 1,5 miliona wyprodukowanych egzemplarzy. Co więcej, rok 2009 zamierza
zamknąć kolejnym rekordem: 285 tysięcy samochodów sprzedanych w ciągu dwunastu
miesięcy. Dlatego Fiat Panda MY2009 proponuje jedynie kosmetyczne zmiany w stylistyce,
by umocnić wiodącą pozycję na rynku. A są to: nowa osłona chłodnicy w kolorze nadwozia
(począwszy od wersji Dynamic), opcjonalne relingi w kolorze matowego chromu i nowy wzór
kołpaków kół w wersji Dynamic. Wszystkie wersje będą ponadto wyposażane w lusterka
zewnętrzne o większych rozmiarach oraz w czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. We wnętrzu
zmieniono grafikę zestawu wskaźników oraz kolorystykę tkanin. Natomiast paleta kolorów
nadwozia powiększyła się o cztery nowe pozycje: Żółty Tropicalia, Niebieski Cha Cha Cha,
Fioletowy Tribal i Czerwony Twist.
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LAN CIA 
DLA NIEJ
O tym, ̋ e Lan cia Yp si lon po do ba
si´ ko bie tom, wia do mo nie od
dzi siaj. Kom pak to wa, ele ganc ka,
ku szà ca pi´k ny mi li nia mi, mo˝ -
na by rzec, ˝e po wsta ła tyl ko po
to, by pod bi jaç dam skie ser ca.
Nic dziw ne go, ˝e prak tycz nie od
za wsze mru ga ła okiem do Êwia ta
mo dy, bra ta jàc si´ z nim rów nie˝
przy oka zji swej kam pa nii pro -
mo cyj nej, fir mo wa nej na zwi ska -
mi ta kich oso bi sto Êci jak Car la
Bru ni czy Ste fa no Gab ba na. 
Kon cep cyj na Yp si lon EL LE, za -
pre zen to wa na na ostat nich tar -
gach we Frank fur cie, jesz cze wy -
raê niej eks po nu je sil ne przy wià -
za nie do ko bie co Êci i ele gan cji. 
B´ dà ca owo cem współ pra cy
Lan cii z mar kà El le, za chwy ca
eks klu zyw nym, de li kat nie me ta -
li zu jà cym ró ̋ em nad wo zia, za -
po wia da jà cym przy szło rocz ne
tren dy mo dy. Ob r´ cze kół po -
ma lo wa ne sà w tym sa mym od -
cie niu, ale bez po ły skli we go
efek tu. Ta pi cer ce, w skó rze lub
Al can ta rze, szy ku do da jà szwy
o kon tra sto wej ko lo ry sty ce.
Yp si lon EL LE jest po czàt kiem
se rii spe cjal nej, któ ra zo sta nie
wy pro du ko wa na w ogra ni czo nej
licz bie eg zem pla rzy, a do sa lo -
nów sprze da ̋ y na naj wa˝ niej -
szych eu ro pej skich ryn kach tra fi
wio snà. 



SKOR PION 
I CZAR NY KO¡
Abarth i Fer ra ri, dwie le gen dar -
ne mar ki w Êwie cie sa mo cho dów
spor to wych. Za ło ̋ y cie le obu
ma rek, Car lo Abarth i En zo Fer -
ra ri, mie li po dob ne ˝y cio ry sy:
naj pierw by li kie row ca mi, po tem
zdol ny mi kon struk to ra mi i za ło -
˝y cie la mi dwóch firm mo to ry za -
cyj nych, któ re od no si ły naj wi´k -
sze suk ce sy na to rach. No wy
Abarth 695 „Tri bu to Fer ra ri”
jest nie wiel kim, ale eks klu zyw -
nym sa mo cho dem, przy po mi na -
jà cym hi sto rycz nà współ pra c´
po mi´ dzy dwie ma mar ka mi.
Abarth 695 „Tri bu to Fer ra ri”,
wy wo dzà cy si´ od Pi´ç set ki
Abarth, jest wy po sa ̋ o ny w 16-
za wo ro wy sil nik 1.4 Tur bo T -Jet
o mo cy po nad 180 KM. Prze -
kład nia jest se kwen cyj na, a bie gi
zmie nia si´ przy po mo cy przy ci -
sków umiesz czo nych na kie row -
ni cy, po dob nie jak w bo li dach
wy Êci go wych i su perspor to wych
sa mo cho dach z Ma ra nel lo.
Spor to we opo ny za mon to wa no
na 17-ca lo wych ob r´ czach z lek -
kich sto pów, ozdo bio nych wzo -
rem zna nym z kół Fer ra ri.
Wzmoc nio no za wie sze nie
i układ ha mul co wy. Pro jek tan ci
za pro po no wa li po nad to układ

wy de cho wy „Re cord Mon za”
z ci Ênie niem prze ciw pr´˝ nym,
po pra wia jà cy wy daj noÊç sil ni ka
i na da jà cy mu od po wied nie go
„brzmie nia”.
Z ze wnàtrz Abarth 695 „Tri bu to
Fer ra ri” wy ró˝ nia si´ czer wo nym
la kie rem Ros so Scu de ria, bocz -
ny mi lu ster ka mi z włók na w´ glo -
we go i de ta la mi w ko lo rze Gri gio
Cor sa (sza ry). No wy mo del
szczy ci si´ po nad to kse no no wy -
mi re flek to ra mi, gwa ran tu jà cy mi

trzy krot nie lep szà in ten syw noÊç
oÊwie tle nia ni˝ kon wen cjo nal ne
˝a rów ki ha lo ge no we. Spe cjal ny
wy strój otrzy ma ło rów nie˝ wn´ -
trze. Wzrok przy ku wa jà zwłasz -
cza fo te le „Abarth Cor sa by Sa -
belt” w czar nej skó rze, ze szkie -
le tem i pod sta wà z włók na w´ -
glo we go. De ska roz dziel cza,
wzo ru je si´ na ze sta wach wskaê -
ni ków ty po wych dla Fer ra ri,
a alu mi nio we pe da ły za po ̋ y czo -
no ze Êwia ta wy Êci gów. 

Koncepcyjna
Lancia 
Ypsilon Elle
zaprezentowana
podczas targów
we Frankfurcie.
Poniżej: nowy
Abarth 695
Tributo Ferrari.
Jego 
4-cylindrowy,
turbodoładowany
silnik „wyciąga”
ponad 180 koni
mocy 



We Frankfurcie miała miejsce
premiera Ferrari 458 Italia.
Wyrafinowany design, innowacyjne
rozwiàzania, zapierajàce dech
osiàgi. I ogromny ukłon w stron´
Êrodowiska naturalnego.

TEKST

Giancarlo Riolfo
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Marzenia
i technologia



F
er ra ri 458 Ita lia, naj -
now szy mo del z Ma -
ra nel lo, za pre zen to -
wa ny pod czas tar gów
we Frank fur cie, jest
naj lep szà wi zy tów kà
Włoch, eks po nu jà cà
jed no cze Ênie naj lep -
sze ce chy Włochów:

pa sj´, kre atyw noÊç, za mi ło wa nie
do pi´k na. A oprócz te go rów nie˝
me cha nicz nà per fek cj´. Na zwa
te go no we go cu deƒ ka nie mo gła
byç bar dziej ade kwat na, zwa ̋ yw -
szy na fakt, ˝e jest ono kwin te -
sen cjà spor to we go sty lu „ma de in
Ita ly”. No wy mo del to tak ̋ e mie -
szan ka in no wa cyj no Êci – opar tej
na cià głym si´ ga niu po no win ki
tech no lo gicz ne ze Êwia ta For mu -
ły 1 – i sty li za cyj ne go wy ra fi no -
wa nia. 
Fer ra ri 458, na p´ dza ne oÊmio cy -
lin dro wym, umiesz czo nym cen -
tral nie sil ni kiem o po jem no Êci
4,5 li tra i mak sy mal nej mo cy
570 ko ni, le gi ty -
mu je si´ pa ra me -
tra mi za pie ra jà cy -
mi dech w pier -
siach, nie osià gal -
ny mi na wet dla
wi´k szo Êci tzw.
su per sa mo cho -
dów, czy li mo de li
spor to wych. Przy -
spie sze nie od ze ra
do 100 ki lo me -
trów na st´ pu je
w 3,4 se kun dy i na od cin n ku nie -
co po wy ̋ ej 30 me trów. Pr´d koÊç
mak sy mal na prze kra cza 325
km/godz. WÊród licz nych no wo -
Êci tech nicz nych zna la zły si´
m.in. bez po Êred ni wtrysk ben zy -
ny, sied mio stop nio wa skrzy nia
bie gów z po dwój nym sprz´ głem,
re flek to ry w tech no lo gii LED.
Nad wo zie to lek ka, alu mi nio wa
kon struk cja wy ko na na z za sto so -
wa niem tech nik wy ko rzy sty wa -
nych w lot nic twie. Elek tro nicz ne
sys te my kon tro li trak cji E -Diff
i F1 -Trac za pew nia jà znacz nie
lep szà dy na mi k´ jaz dy, dzi´ ki
cze mu pro wa dze nie sa mo cho du

nie spra wi pro ble mów rów nie˝
kie row com bez ty po wo wy Êci go -
wych umie j´t no Êci. 
Za pro jek to wa nie no we go Fer ra -
ri po wie rzo no Pi ni fa ri nie, któ ry
zgrab nie po łà czył no wa tor skie
roz wià za nia sty li s tycz ne z wie lo -
let nià tra dy cjà aut spod zna ku
Czar ne go Ko nia. Wi dok sil ni ka

od ra zu przy wo łu -
je  na myÊl le gen -
dar ne mo de le
z prze szło Êci, ta kie
jak:  Di no 166P
czy P5 Ber li net ta
Spe cia le.
Fer ra ri 458 Ita lia
ma jesz cze je den
wa lor: au to jest
przy ja zne dla Êro -
do wi ska. W po -
rów na niu z mo de -

lem F430, któ re go jest na st´p cà,
dys po nu je 80 koƒ mi mo cy wi´ -
cej, za pew nia lep sze osià gi
i mniej sze zu ̋ y cie pa li wa oraz
emi sji spa lin. Po ziom emi sji
dwu tlen ku w´ gla ob ni ̋ a si´ na
przy kład z 420 do 320 gra mów
na ki lo metr, a zu ̋ y cie pa li wa
oscy lu je na Êred nim po zio mie,
wy no szà cym 13,7 li tra na
100 ki lo me trów. 

Czteroosobowy 
kabriolet

MASERATI GRANCABRIO

Kabina
Ferrari 458.
Tradycyjne
przełączniki
pod kierownicą
zastąpiono
przyciskami 
w jej kole. 
Obok: silnik

Silnik V8 o
mocy 570 KM.

Ponad
325 km/godz.

Od zera
do 100 km
w 3,4 sek. Nowość rodem z Maserati: GranCabrio, pierwszy

czteroosobowy kabriolet w historii producenta.
Najmłodszy model spod znaku Trójzębu, zaprojektowany
przez Pinifarinę, zachwyca wysublimowanymi,
opływowymi, dyskretnymi liniami. Kabina zaskakuje
przestronnością, uzyskaną m. in. dzięki rekordowo
długiemu rozstawowi osi, jakim nie może poszczycić się
żaden inny kabriolet dostępny na rynku. 
Pod maską GranCabrio pulsuje ośmiocylindrowy silnik
typu V o pojemności 4,5 litra, o mocy 440 KM. 
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C
z´ sto na dro gach
wi dzi my mknà ce
w nie zna nym kie -
run ku nie zwy kle ci -
che au to bu sy i chy -
ba na wet tro ch´ za -
zdro Êci my ja dà cym
w nim pa sa ̋ e rom
swo bo dy ru chów

i kom for tu. Nie rzad ko tak ̋ e za -
da je my so bie py ta nie, jak trud no
pro wa dzi si´ po mie Êcie ta ki po -

ko wa ny przez Iris bus Ive co, któ ry
dzi´ ki swo im trzem osiom oraz
450 KM sy tu uje si´ na sa mym
szczy cie seg men tu, za gra ̋ a jàc
po wa˝ nie na wet naj bar dziej eks -
klu zyw nym mar kom. 
Ma ge lys HDH jest naj młod szym
dziec kiem z ro dzi ny po jaz dów
wy  lan so wa nej w 2007 ro ku, ale
zdo był ju˝ 36% ryn ku we Fran cji
oraz 24% we Wło szech. Te raz
Iris bus Ive co ma naj bar dziej kom -

jak

Magelys HDH, skonstruowany przez Irisbus Iveco, 
to pojazd z kategorii Gran Turismo, który mo˝e konkurowaç
z najbardziej luksusowymi autobusami w Europie. 
Jest wyrazem nowoczesnej technologii i komfortu.

jazd, któ ry osià ga na wet 14 me -
trów dłu go Êci. Mo wa oczy wi Êcie
o au to bu sach da le ko bie˝ nych
Gran Tu ri smo, słu ̋ à cych do
prze wo zu osób z jed ne go da le -
kie go kraƒ ca Eu ro py do dru gie -
go. Od dzi siaj w za szczyt nym
gro nie pro du cen tów po jaz dów
te go ty pu (co ro ku po ja wia si´ na
ryn ku oko ło 500 no wych au to bu -
sów) za Êwie ci ła no wa gwiaz da,
Ma ge lys HDH, mo del wy pro du -
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Francesco 
Novo

pi´ciogwiazdkowy hotel

GRUPA LUDZIE PRODUKT
IRISBUS
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plet nà ga m´ po jaz dów te go ty pu,
po czàw szy od mi ni bu sów po -
przez au to bu sy miej skie i po za -
miej skie oraz da le ko bie˝ ne Ma -
ge ly sy. ZaÊ 9475 sztuk sprze da -
nych w 2008 ro ku sta no wi 9%
war to Êci za fak tu ro wa nej Ive co.
Oczy wi Êcie udział Ive co w ryn ku
fran cu skim jest naj wi´k szy i wy -
no si 35%, a we wło skim po zo stał
na ra zie w gra ni cach 17%.
W ce lu stwo -
rze nia i za -
pro jek to wa nia
M a  g e  l y  s a
w Ive co po -
wo ła no ze spół
spe cja li stów,
któ ry prze -
pro wa dził wy -
wia dy ze 150
me ne d˝e ra mi flot, 520 pa sa ̋ e -
ra mi i 118 kie row ca mi oraz 30
pi lo ta mi po dró ̋ y, to wa rzy szà cy -
mi po dró˝ nym w cza sie wy cie -
czek. To nie co dzien ne po dej Êcie
oraz in we sty cja rz´ du 35 mi lio -
nów eu ro, a tak ̋ e pra ca ob li czo -
na na 322 ty sià ce go dzin ro bo -
czych pro jek to wa nia przy czy ni ły
si´ do po wsta nia po jaz du nie -
zwy kle in no wa cyj ne go. Kom fort
pa sa ̋ e rów, kie row ców i pi lo ta,
bez pie czeƒ stwo, funk cjo nal noÊç
i de sign, to główne za le ty Ma ge -
ly sa HDH.
Naj wa˝ niej szy dla pa sa ̋ e rów
pod  czas dłu gich mi´ dzy na ro do -
wych tras jest mak sy mal ny kom -
fort jaz dy oraz mo˝ li woÊç po dzi -
wia nia kra jo bra zów prze su wa jà -
cych si´ za oknem po jaz du. Stàd

zwy kle prze stron ny ba ga˝ nik
(12,45 me trów sze Êcien nych)
oraz ku szet k´ dla kie row cy.
Dodat ko wa (trze cia) oÊ tyl na po -
zwa la na utrzy ma nie 24600 ki lo -
gra mów ma sy cał ko wi tej po jaz du
w ru chu oraz na roz wi ni´ cie mo -
cy rz´ du 450 KM przy sze Êcio cy -
lin dro wym sil ni ku Cur sor 10. To
no wo cze sny i eko lo gicz ny sil nik,
wy po sa ̋ o ny w sys tem se lek tyw -
nej re duk cji ka ta li tycz nej SCR,
któ ry sy tu uje go w gra ni cach pa -
ra me trów Eu ro 5. 
Ma ge lys HDH pro du ko wa ny
jest we fran cu skim za kła dzie
Ive co An no nay. Po dró˝ nych zaÊ
do sko rzy sta nia z te go Êrod ka
trans por tu z pew no Êcià za ch´ ci
tak ̋ e ha sło re kla mo we: „Wi taj -
cie w trze cim wy mia rze”. 

Transport miejski
Dwadzieścia dwa autobusy miejskie

wyprodukowane przez Irisbus Iveco zostały
ostatnio zakupione przez miasto La Rochelle we
Francji. Pojazdy te, wyposażone w silnik Cursor 8 
oraz automatyczną skrzynię biegów, są ekologiczne
za sprawą silników zgodnych z normami Euro 5. 
Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie osobom
niepełnosprawnym, zostały zaopatrzone w system
obniżający podłogę pojazdu do poziomu chodnika, 
tak więc przy wsiadaniu do autobusu nie znajdziemy
charakterystycznych schodków.
Ruch pojazdów jest stale śledzony przez czujniki GPS:
system ten zwiększa bezpieczeństwo jazdy, zaś
pasażerowie w każdej chwili mogą sprawdzić, w jakiej
części miasta się znajdują.
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po mysł fo te li Sub li meo no wej ge -
ne ra cji z in dy wi du al nie re gu lo wa -
ny mi włàcz ni ka mi tem pe ra tu ry
i oÊwie tle nia. Kli ma ty za cja oka -
zu je si´ szcze gól nie wy daj na
w ka˝ dych wa run kach, po mi mo
ogrom nych prze szklo nych okien
bocz nych oraz szy ber da chu, za -
pro jek to wa nych spe cjal nie po to,
by uła twiç pa sa ̋ e rom po dzi wia -
nie pa no ra my. Ekra ny te le wi -

zyjne, po dob -
nie jak w sa -
m o  l o  t a c h ,  
p o  m a   g a  j à  
po dró˝  nym
zo rien to waç
si´, w ja  kim
punk cie tra sy
znaj du jà si´
ak tu al nie, lub

Êle dziç tra s´ z ka me ry znaj du jà cej
si´ z ty łu po jaz du. To a le ta oraz
aneks ku chen ny sà nie zb´d nym
uzu peł nie niem wy po sa ̋ e nia.
Je Êli cho dzi o kwe stie bez pie czeƒ -
stwa Ma ge lys ofe ru je mak sy mal -
ny wa chlarz mo˝ li wo Êci: ABS,
ASR, EBS, ESP oraz re flek to ry
bi -xe noks. W opcji do st´p ny jest
tak ̋ e sys tem ACC, za cho wu jà cy
au to ma tycz nie dy stans od po jaz -
du ja dà ce go z przo du, urzà dze -
nie Ldws, któ re unie mo˝ li wia
przy pad ko wà zmia n´ pa sa jaz dy,
oraz Ivvtm do elek tro nicz ne go
mo ni to rin gu ci Ênie nia po wie trza
w opo nach. 
Ma ge lys do st´p ny w 3 ró˝ nych
dłu go Êciach (12,20; 12,80
i 13,80 me trów) z 48, 54 i 61
miej sca mi do wy bo ru, ma nie -

Magelys HDH
to najnowszy

model z rodziny
autobusów

Iveco

Kabina kierowcy: 
dwie kamery
telewizyjne
dodatkowo
pomagają
kierowcy
podczas
wykonywania
manewrów.
Po lewej: szeroki
przeszklony
szyberdach
pozwala
pasażerom
na podziwianie
krajobrazów
podczas jazdy
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P
o raz szes na sty na To rze Kiel ce w Mie -
dzia nej Gó rze ro ze gra no Grand Prix Fiat
Au to Po land, or ga ni zo wa ne wspól nie
przez FAP i Au to Klub Dzien ni ka rzy Pol -
skich. Spor to wa im pre za cie szy si´ du ̋ ym
uzna niem wÊród dzien ni ka rzy mo to ry za -
cyj nych ze wszyst kich me diów i za wsze
do pi su je fre kwen cja. Tak by ło i w tym ro -
ku. Do dat ko wym po wo dem licz ne go

przy by cia dzien ni ka rzy do Kielc sta ła si´ pol ska pra so -
wa pre mie ra no we go mo de lu – Fia ta Pun to Evo.

FE NO MEN PAN DY
Za nim jed nak odsło ni´ to Pun to Evo, od by ło si´ spo -
tka nie dzien ni ka rzy z kie row nic twem Fiat Au to Po -
land. „Ten rok jest ko lej nym, któ ry da je nam sa tys -
fak cj´”, po wie dział za czy na jàc spo tka nie En ri co Pa -

vo ni, pre zes Za rzà du Fiat Au to Po land. „Wszyst -
ko wska zu je na to, ˝e po bi je my re kord

i wy pro du ku je my w Ty chach
po nad 600 ty si´ cy sa -

mo cho dów.

TEKST

Jerzy Kozierkiewicz
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak

W zimowej scenerii,
na torze w Miedzianej

Górze, odbyła si´ polska
prasowa premiera 
Fiata Punto Evo.

EVO jesienià
Zimowa premiera

Oprócz samego
modelu,
prezentowano
także bogate
wyposażenie
Fiata Punto Evo
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„Ry wa li za cj´ na ryn ku mo˝ na po rów naç do ry wa li -
za cji spor to wej. W obu przy pad kach trze ba osià -
gaç jak naj lep sze wy ni ki, a na suk ces ma wpływ
pra ca ca łe go ze spo łu”, po wie dział Woj ciech Ma -
sal ski, dy rek tor han dlo wy FAP. „Szcze gól nie cie szy
nas suk ces, ja ki od nie Êli Êmy, przy ci´˝ kiej pra cy
wszyst kich, pro mu jàc na sze mar ki Pre mium.
W tym ro ku, po rów nu jàc z ubie głym, o 80% wzro -
sła sprze da˝ Al fy Ro meo i o 55% sprze da˝ Lan cii.

Suk ce sem jest tak ̋ e nasz eks port, gdy˝ oko ło
97% pro duk cji wy sy ła my do od bior ców za gra -
nicz nych. Naj wi´ cej aut je dzie oczy wi Êcie do
Włoch, a du ̋ o tak ̋ e do Nie miec, Fran cji i An glii”. 
W cza sach kry zy su bran ̋ y mo to ry za cyj nej Fiat
Au to Po land ma rze czy wi Êcie po wo dy do za do wo -
le nia. W po rów na niu z 2008 r. pro duk cja wzro sła
o prze szło 100 ty si´ cy aut. Fe no me nem ryn ku
mo˝ na okre Êliç Fia ta Pan d´, b´ dà cà w sprze da ̋ y
od sied miu lat. Sta ła si´ po jaz dem wie lo funk cyj -
nym. Bo ga ta ofer ta wer sji po wo du je, ˝e Pan da ca -
ły czas znaj du je na byw ców i jej pro duk cja wzra sta
– w tym ro ku o ok. 60 ty si´ cy sztuk. 
Na ten suk ces ma bar dzo du ̋ y wpływ ja koÊç wy ko -
na nia aut i ich nie za wod noÊç. Do wo dem mi´ dzy -
na ro do we go uzna nia jest te go rocz ne ba da nie nie -
za wod no Êci przez nie miec kà fir m´ ADAC. W ka te -
go rii sa mo cho dów miej skich Pan da za j´ ła pierw sze
miej sce, wy prze dza jàc To yo t´ i Peu ge ota. W tej ka -
te go rii na bar dzo wy so kiej czwar tej po zy cji upla so -
wał si´ te˝ dru gi Fiat – mo del Pun to i Gran de Pun -
to. War to te˝ wspo mnieç o jesz cze jed nym mi´ dzy -
na ro do wym suk ce sie Fia ta. Te mat to bar dzo ak tu al -
ny, na któ ry obec nie za cz´ to zwra caç szcze gól nà
uwa g´. Eko lo gia. Z my Êlà o ochro nie Êro do wi ska
fa bry k´ opu Êci ok. 70 ty si´ cy aut przy sto so wa nych
do na p´ du na gaz ziem ny. Naj wi´k szy mi od bior ca -
mi tych wer sji sà Wło chy i Niem cy. W ran kin gach
sprze da wa nych w Eu ro pie sa mo cho dów z naj -
mniej szà emi sjà CO2, od lat pierw sze miej sce zaj -
mu je Fiat. Nie jest to tyl ko za słu ga ma łych sil ni ków,
ale wy so ko po sta wio nych prio ry te tów przy kon -
struk cji jed no stek na p´ do wych i ja ko Êci wy ko na nia. 

SOLIDNA POZYCJA
NA RYNKU
Kry zys w bran ̋ y mo to ry za cyj nej miał wpływ
na sprze da˝ po jaz dów. Pierw sze re je stra cje no -
wych sa mo cho dów w Eu ro pie zmniej szy ły si´ Êred -
nio o 8,1%. Stra ty wy no szà ce od kil ku do kil ku na -
stu pro cent za no to wa ły wszyst kie naj wi´k sze gru -
py pro du cenc kie, ta kie jak VW, PSA, Ford, Re naut,
GM. Na tym tle Gru pa Fia t od nio sła suk ces, ma jàc
wzrost o 1,1%. Po moc fi nan so wa wie lu rzà dów
spo wo do wa ła utrzy ma nie sprze da ̋ y aut oso bo -
wych na po zio mie po dob nym do ro ku ubie głe go.
Na to miast za ła ma nie na stà pi ło na ryn ku sa mo cho -
dów do staw czych, od no to wa no na nim spa dek
o bli sko 30%. 
A jak na tym tle wy glà da ry nek pol ski? Po rów nu -
jàc ten rok z ana lo gicz nym okre sem 2008 r., po -
mi mo bra ku do ta cji paƒ stwo wych, sprze da˝ aut
oso bo wych wzro sła o po nad 13%, Fiat po wi´k szył
swój udział w ryn ku o je den pro cent i wy no si on
obec nie 12,12%. 
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Punto Evo 
jest dowodem 
na to, że teoria
ewolucji dotyczy
też samochodów

Panda nadal 
wÊród liderów rynku
Zgodnie z aktualnymi statystykami Fiat Panda

plasuje się według Samaru w pierwszej dziesiątce
najchętniej kupowanych modeli na rynku europejskim.
Auto to można nazwać prawdziwym fenomenem.
Mijają kolejne lata, a na model ten utrzymuje się
prawie niezmienne, rekordowe zapotrzebowanie 
na rynkach zagranicznych.
Według wrześniowych statystyk Fiat Panda znalazł
24 783 nabywców, co w porównaniu z analogicznym
okresem w roku poprzednim daje wzrost o 14,4%.
Jeszcze korzystniej wyglądają dane sprzedażowe
Pandy w okresie od stycznia do września. Osiągnięty
wolumen na poziomie 226 140 egzemplarzy daje
wzrost o 30,6%. 
W okresie od stycznia do września łączna 
produkcja Pandy w Zakładzie Tychy wyniosła 
222 222 egzemplarze (wobec 196 577 sztuk 
w analogicznym czasie rok wcześniej). Prognoza
produkcji na cały rok bieżący to wynik nieco ponad
302 tys. aut.  (Rafał Żaglewski, Samar)

SUKCES MODELU Z TYCH
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rok. Oka zu je si´ bo wiem, ˝e na dal sà ch´t ni na ten
mo del. Gran de Pun to tak ̋ e ma swo ich zwo len ni -
ków, pod cho dzà cych do za ku pu ra cjo nal nie i ce -
nià cych u˝yt ko we wa lo ry au ta. Naj le piej sprze da je
si´ wer sja z sil ni kiem 1.3 Mul ti jet 75 KM. 
Pun to Evo ma na to miast wpły nàç na emo cje na -
byw cy. Ofe ro wa ne z wy˝ szy mi po zio ma mi wy po -
sa ̋ e nia, no wy mi sil ni ka mi, kie ro wa ne jest do
klien tów ce nià cych obok wa lo rów tech nicz nych,

Atrak cyj na ofer ta przy go to wa na na czwar ty kwar -
tał z pew no Êcià po pra wi jesz cze sprze da˝ wszyst -
kich trzech ma rek”.

EWO LU CJA PUN TO
„Uprasz cza jàc spra w´, mo˝ na po wie dzieç, ˝e teo -
ria ewo lu cji do ty czy wszyst kie go, co nas ota cza,
a wi´c rów nie˝ sa mo cho dów. Ten ga tu nek, któ ry
naj szyb ciej do sto so wu je si´ do no wych wa run ków,
jest naj sil niej szy. To ro zu mo wa nie na le ̋ y za sto so -
waç do Fia ta Pun to”, po wie dział pod czas spo tka -
nia z dzien ni ka rza mi Ma rek Kisz, dy rek tor mar ke -
tin gu FAP.
Jest w tym du ̋ o ra cji. W seg men cie B Fiat jest bar -
dzo moc ny. Za czy nał od mo de lu 600, po tem był
po pu lar ny „127” i jesz cze bar dziej zna ne Uno. A˝
w 1992 r. na ryn ku po ja wi ło si´ pierw sze Pun to.
I, prze cho dzàc ko lej ne ewo lu cje, jest na nim do
dzi siaj, kie dy na ro dzi ło si´ Evo. 
Wraz z roz wo jem Pol ski po zmia nach ustro jo wych,
two rzył si´ te˝ ry nek sa mo cho do wy. Z da nych gro -
ma dzo nych do pie ro od 1995 r. wy ni ka, ˝e Po la cy
ku pi li po nad 300 ty si´ cy eg zem pla rzy Fia ta Uno,
Pun to I, Pun to Clas sic i Gran de Pun to. Do te go
gro na do łà czy ło obec nie Pun to Evo. W ofer cie
han dlo wej b´ dà wi´c trzy ro dza je Pun to. 
Ja kà po zy cj´ b´ dzie mia ło Evo? Pun to Clas sic
utrzy ma si´ w sprze da ̋ y mi ni mum przez ca ły 2010

22

Podczas
prezentacji 
w Kielcach:
Od lewej: 
B. Cieślar, 
E. Pavoni, 
W. Masalski, 
M. Kisz, 
A. Miarka 
i P. Wolfram



ory gi nal ny de sing, ko lo ry i de ta le wy koƒ cze nia.
Naj ni˝ sze po zio my wy po sa ̋ e nia to Ac tiv i Es ti va.
W li nii kom for to wej znaj du je si´ Es ti va Blue&Me,
Emo tion i Dy na mic, a w li nii spor to wej Ener gy.
Jed nym z po wa˝ niej szych atu tów Evo b´ dà no we
sil ni ki – ko lej na ge ne ra cja die sli Mul ti jet i naj no -
wo cze Êniej sze sil ni ki ben zy no we Mul tiA ir. Ofer t´
uatrak cyj nia jesz cze mo˝ li woÊç sper so na li zo wa nia
au ta za po mo cà na kle jek i ró˝ nych do dat ków. 

Pla ny Fia ta Au to Po land to sprze da˝ oko ło 9 ty si´ -
cy sztuk rocz nie wszyst kich trzech ro dza jów Pun -
to, z cze go jed nà trze cià po win no sta no wiç Evo. 
Pod czas spo tka nia z dzien ni ka rza mi, o zmia nach
ze wn´trz nych oraz sty li sty ce wn´ trza w Pun to Evo
opo wia dał Piotr Wol fram, pro dukt ma na ger Pun to,
a naj now sze sil ni ki pre zen to wał in˝. An drzej Miar -
ka w Dy rek cji Han dlo wej FAP. Ca łoÊç pro wa dził
Bo gu sław Cie Êlar, kie row nik Biu ra Pra so we go.

XVI Grand Prix FAP

W dniach 16-17 października 2009 r., na Torze
Kielce w Miedzianej Górze odbyło się XVI Grand

Prix Fiat Auto Poland. Dziennikarze prasy, radia,
telewizji oraz portali internetowych walczyli o puchar
prezesa zarządu Fiat Auto Poland. Zawodom patronuje
Auto Klubu Dziennikarzy Polskich.
Dziennikarze rywalizowali na Alfach Romeo MiTo
z silnikami 1,4 T-Jet o mocy 155 KM. Wszystkie próby
na torze, przygotowane przez Automobilklub Kielecki,
najlepiej i najszybciej przejechał red. Marek
Sworowski z portalu moto. pl i on został
zwycięzcą XVI Grand Prix FAP. Wśród pań najlepszą
okazała się red. Karolina Pilarczyk z portalu
motocaina. pl, a w klasyfikacji drużynowej
bezkonkurencyjny okazał się zespół Jerzy Dyszy
i Jacek Pieśniewski z miesięcznika Auto Technika
Motoryzacyjna. Podczas zawodów dziennikarze mieli
również okazję zapoznać się bliżej z Punto Evo. Były to
pierwsze jazdy tym modelem po polskich drogach.
Jacek Bieniaszkiewicz, Polskie Radio Lublin:
Najbardziej w Punto Evo spodobała mi się jakość
materiałów i wykończenie. Jest zdecydowanie lepsze niż
w Grande Punto, a pamiętajmy, że tamten model był
projektowany zgodnie z nową filozofią Fiata. Evo wchodzi
zatem na bardzo wysoką półkę. Jeżeli wszystko wytrzyma
próbę czasu, to wiele modeli francuskich i niemieckich
będzie musiało uznać wyższość Fiata. Wad nie znalazłem,
choć jedna rzecz mogłaby się przydać. Podobnie jak
w Lancii, powinna być przesuwana tylna kanapa.
Możliwość powiększenia bagażnika podniosłaby
atrakcyjność modelu. Wszak jego użytkownikami będą
raczej ci, co jeszcze nie mają dzieci lub ci, którym dzieci
już wyrosły.
Aleksander Żyzny, dziennikarz, prezes Auto Klubu
Dziennikarzy Polskich 
Tegoroczne Grand Prix miało rekordową obsadę 
– w zawodach wzięło udział 80 dziennikarek
i dziennikarzy motoryzacyjnych. Natomiast nie dopisała
nam pogoda. Atak zimy w połowie października zaskoczył
wszystkich. Choć tor był bardzo dobrze przygotowany
przez Automobilklub Kielecki, dziennikarze rywalizowali
na mokrej, a nawet miejscami oblodzonej nawierzchni.
Okazało się, że w tych ekstremalnych warunkach
zdecydowana większość radzi sobie bardzo dobrze,
udowadniając swoje umiejętności w prowadzeniu
samochodów. Inicjatorem GP był pierwszy prezes AKDP
Wiesław Najhajt. Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z Fiat Auto Poland, zorganizowaliśmy już 16 imprez.
Na kolejną w przyszłym roku, padło już zaproszenie 
ze strony kierownictwa FAP. 

POD PATRONATEM AUTO KLUBU DZIENNIKARZY

Na zdjęciu
poniżej:
uczestnicy
Grand Prix Fiat
Auto Poland
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Strome schody 
jakoÊci

„Kiedy odbierałem nagrod´ Managera Roku
zapytano mnie czym jest dla mnie jakoÊç.
Odpowiedziałem prosto: jeÊli êle wykonasz prac´,
to ona powie ci dzieƒ dobry..., czyli pr´dzej czy
póêniej odczujesz na własnej skórze błàd, który
popełniłeÊ”– mówi Tadeusz Âwierczek, nowy
dyrektor płockiego Zakładu CNH.



wy zwa niem jest dla nas wal ka ze stra ta mi – ta rów -
nie˝ b´ dzie si´ od by waç we dług Êci Êle okre Êlo nych,
zna nych i sku tecz nych me tod. A co naj wa˝ niej sze 
– mu si my upro Êciç wie le wy pra co wa nych do tàd
sys te mów, któ re skła da jà si´ na nie po trzeb nà, fir -
mo wà biu ro kra cj´ (po przez wpro wa dze nie sku -
tecz ne go sys te mu mo ni to ro wa nia na trzech płasz -
czy znach za rzà dza nia). Mój prio ry te to wy cel to
przy go to wa nie sil ne go ze spo łu, któ ry sku tecz nie
wdro ̋ y Fiat De ve lop ment Pro cess (pro ces ukie run -
ko wa nej po pra wy), a po twier dze niem efek tu b´ dzie
uzy ska nie Brà zu WCM w stycz niu 2011 ro ku”. 

CO JU˚ JEST, 
A CO B¢ DZIE?
Aby uzy skaç ca ło Êcio wy efekt, w ob sza rach, wy ma -
ga jà cych po pra wy w ha lach, na któ rych od by wa si´
pro duk cja pras stwo rzo na zo sta ła li nia pi lo ta –
roz po cz´ ła swo je funk cjo no wa nie od wy ro bu fi nal -
ne go, prze szła przez mon ta˝, w tej chwi li po wo li
wkra cza do la kier ni, tłocz ni, po to, aby nie ba wem
zna leêç si´ te˝ w ma ga zy nach. Ta kie roz wià za nie
po zwo li na spraw ne za rzà dza nie du ̋ à licz bà cz´ Êci
(oko ło 7000), znaj du jà cych si´ na te re nie za kła du.
„Efek ty, któ re wy li czy li Êmy po wpro wa dze niu li nii
pi lo ta ̋ o wej sà za ska ku jà co do bre – wy ja Ênia Ta de -
usz Âwier czek. – Ma my wi´c za miar po wo li prze -
no siç ten pro ces na in ne pro duk ty np. kom baj ny
czy he ade ry. B´ dzie to za da nie trud niej sze, bo wy -
ma ga jà ce nie tyl ko włà cze nia no wych pro duk tów,
ale do dat ko wo wy strze ga nia si´ bł´ dów, pod czas
re ali za cji pro ce su. Sta ra my si´ wy ra biaç w pra cow -
ni kach na wyk my Êle nia o ce lu, po przez wdro ̋ e nie
ró˝ nych me tod, któ re bar dzo uła twia jà co dzien ne
za da nia. Dzi´ ki te mu mo˝ na zy skaç wie le no wych

N
o wo mia no wa ne go dy rek to ra za kła -
du CNH w Płoc ku trud no za staç
w je go ga bi ne cie. Wo li czyn nie
uczest ni czyç w ˝y ciu hal pro duk cyj -
nych, roz ma wiaç z ludê mi, słu chaç
ich uwag, roz pa try waç su ge stie.
„Nie mo˝ na sku tecz nie nad zo ro waç
cze goÊ, o czym nie ma si´ prak tycz -
ne go po j´ cia – wy ja Ênia Ta de usz

Âwier czek. – Dla te go wła Ênie, aby opra co waç sku -
tecz ny plan roz wo ju za kła du mu sia łem go po znaç
od pod szew ki, skom ple to waç za ufa ny ze spół, wy -
zna czyç kie ru nek zmian i po wo li za czàç mo jà stra te -
gi´ wpro wa dzaç w ˝y cie”.

IMIE NI NO WA 
KART KA
Na ko lo ro wej kart ce, któ rà ze spół CNH prze ka zał
dy rek to ro wi z oka zji imie nin, wid nie je szkic kil ku -
na stu osób, o któ rych sam za in te re so wa ny mó wi,
˝e sà naj moc niej za an ga ̋ o wa ne w pro ces roz wo ju.
„Je den z pra cow ni ków za su ge ro wał mi, ˝e on rów -
nie˝ po wi nien si´ zna leêç na tym szki cu – kon ty -
nu uje ze Êmie chem Ta de usz Âwier czek. – Po wie -
dzia łem mu, zgod nie z praw dà, ˝e aby wspiàç si´
wy ̋ ej w tej pi ra mi dzie mu si udo sko na liç ob szar
swo je go dzia ła nia – do pie ro wte dy b´ dzie mógł
do łà czyç do czo łów ki. Nie mniej, za wsze po wta -
rzam pra cow ni kom, ˝e na pew no dla naj lep szych
znaj dzie si´ miej sce na mo jej kart ce imie ni no wej,
li cz´ na to, ˝e b´ d´ jà mu siał znacz nie po wi´k szyç.
Bo za pał wi dz´ w pra cow ni kach co dzien nie, nie
zmie nia to jed nak fak tu, ˝e wie lu z nich wy ma ga
grun tow ne go prze szko le nia i do gł´b ne go zro zu -
mie nia mo˝ li wych do zmie rze nia ce lów, któ re zo -
sta ły przed ni mi po sta wio ne”.

DŁU GO FA LO WY 
PLAN DZIA ŁA¡
Przed płoc kim za kła dem stoi spo ro no wych wy -
zwaƒ. „Za cznij my mo ̋ e od efek tu koƒ co we go, któ -
ry chc´ osià gnàç – mó wi dy rek tor Âwier czek. –
Chc´, aby CNH sta ło si´ naj bar dziej kon ku ren cyj -
nym na ryn ku przed si´ bior stwem, pro du ku jà cym
sprz´t rol ni czy. Przede wszyst kim wi´c mam na -
dzie j´ na za gwa ran to wa nie pra cow ni kom po czu cia
bez pie czeƒ stwa w fir mie sta bil nej i moc no stà pa jà -
cej po zie mi. Opra co wa na prze ze mnie stra te gia
dzia ła nia opie ra si´ na za sa dzie „ni gdy dru dzy”.
Po nad to mam za miar sku piç si´ na sa tys fak cji
klien ta, zgod nie z me to do lo già WCM, opar tà na
20 Fi la rach. Uwa g´ na le ̋ y te˝ po Êwi´ caç sa tys fak cji
klien ta, a klien tem jest ka˝ dy we wnàtrz Fir my
i osta tecz nie u˝yt kow nik pro duk tu. Ogrom nym
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od niedawna
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PRE WEN CJA 
PRZEDE WSZYST KIM
Na wst´ pie dzia łaƒ na praw czych wpro wa dzo ne
zo sta ły tzw. Sco re card (kar ty osià gni´ç) z ob ja -
Ênie niem wszyst kich wskaê ni ków, któ re one obej -
mu jà. Sà to: bez pie czeƒ stwo, ja koÊç, pro duk tyw -
noÊç i skills (czy li szko le nie pra cow ni ków). Z za ło -
˝e nia po pra wa tych czte rech ob sza rów na po zio -
mie te am li de ra da je pew noÊç: za sto so wa nia tech -
no lo gii zgod nie z prze zna cze niem, kon tro li
Êrod ków pra cy, u˝y wa nia od po wied nich Êrod ków
po mia ru i tech no lo gii i ucze nia za ło gi za cho waƒ,
ma jà cych na ce lu eli mi na cj´ bł´ dów. Na st´p nym
punk tem tych dzia łaƒ sà ta bli ce, umiesz czo ne
na li nii tak, aby kie row ni cy zmian mo gli prze ka zaç
so bie na wza jem uwa gi, łà czàc tym sa mym ze spo ły
(we wspól no t´ dzia łaƒ, dà ̋ à cych do re ali za cji
wspól ne go ce lu, któ rym jest opty ma li za cja pro ce su
i pro dukt do bry za pierw szym ra zem). 
„W ka˝ dym ob sza rze dzia ła nia naj wa˝ niej sza jest
pre wen cja – wy ja Ênia Ta de usz Âwier czek – w na -
szych wa run kach ozna cza ona nie tyl ko wy ko rzy -
sta nie na rz´ dzi i od da nie ich do na pra wy w ra zie
uster ki, ale wy ro bie nie na wy ku umie j´t ne go za rzà -
dza nia Êrod ka mi pra cy (pro gram do ka˝ de go na -
rz´ dzia: kie dy i co na le ̋ y zro biç, aby za po biec
ewen tu al nej uster ce). Dà ̋ y my wi´c do ukie run ko -
wa nia pra cow ni ków za kła du na my Êle nie pre wen -
cyj ne w ka˝ dym ob sza rze dzia ła nia. Nie ba ga tel ne
zna cze nie ma tu sys tem kon tro li – ta ki sam, ja ki
obo wià zu je np. w sa mo lo tach – na wet je Êli pi lot le -
ci ty si´cz ny raz to za wsze spraw dza wszyst kie sys -
te my przed star tem, bo za wod ni sà nie tyl ko lu dzie,

ale na de wszyst ko ma szy ny. 
Uczy my te˝ pra cow ni ków, ˝e klien tem nie jest
tyl ko klient fi nal ny, któ ry ko rzy sta z pro duk tu,

ale ka˝ dy ko lej ny u˝yt kow nik na szej pra cy.
Wszy scy wi´c je ste Êmy dla sie bie klien -

ta mi – mu si my wi´c na wza jem sza no -

po wierzch ni, któ re na da jà si´ do ewen tu al ne go
wy ko rzy sta nia przy wzro Êcie pro duk cji – cel sam
w so bie nie zwy kle wa˝ ny. Do dat ko wo roz po cz´ li -
Êmy pro ces za rzà dza nia ma te ria ła mi bez po Êred ni -
mi na czas, zgod nie z me to do lo già „just on ti me” –
kon ty nu uje dy rek tor Âwier czek. – Pod sta wo wa
trud noÊç w tym ob sza rze dzia łaƒ po le ga
na tym, ˝e w chwi li obec nej na te re nie
za kła du wy ko rzy stu je si´ 28000 de ta li,
w tym 14000 za ku po wych i 14000 pro -
du ko wa nych w CNH. Ozna cza to, ˝e
z ma ga zy nu trze ba do star czyç na sta no -
wi ska pra cy 14000 de ta li, któ re mu szà
prze byç dro g´ przez ca ły za kład, aby
wró ciç do sta no wisk pra cy, co stwa rza
pro ble my z za rzà dza niem. Pro ces ten wy ma ga na -
tych mia sto we go uspraw nie nia, w ce lu stwo rze nia
1-dnio  wych za pa sów ma ga zy no wych. Do tej po ry
uda ło si´ rów nie˝ wdro ̋ yç pew ne stan dar dy, któ re
ma jà na ce lu opty ma li za cj´ pro ce sów na la kier ni
i mon ta ̋ u. Usys te ma ty zo wa li Êmy tak ̋ e za kres od -
po wie dzial no Êci te am li de rów (do tej po ry by li cze -
ker si), kie row ni ków ze spo łów tech no lo gicz nych
i kie row ni ków zmian”. 
Nad rz´d nym ce lem po pra wy jest wdro ̋ e nie w ob -
sza rze Sa fe ty (Bez pie czeƒ stwo) za sad, zgod nych ze
stan dar da mi, przy j´ ty mi w Gru pie Fiat i tym sa mym
uzy ska nie od po wied nich cer ty fi ka tów w tym za kre -
sie. Dru gà płasz czy znà, wy ma ga jà cà na tych mia sto -
wej po pra wy, jest ob szar Cost De ploy ment (po dział
kosz tów) – ukie run ko wa nie od po wie dzial no Êci
na po szcze gól ne wy dzia ły, tak aby ka˝ -
dy kie row nik czuł si´ od po wie dzial ny
za Êrod ki wy da wa ne na
je go wy dzia le. T´ za sa -
d´ trze ba stop nio wo
prze nieÊç na pra -
cow ni ków, aby jak
naj sku tecz niej eli -
mi no waç stra ty.
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pro ce sy do zgod no Êci. W tym ce lu za mie rzam
uru cho miç spe cjal ne po cià gi, któ re b´ dà si´ po ru -
szaç po ju˝ stwo rzo nych tzw. su per mar ke tach.
Te pro jek ty znaj du jà si´ w fa zie wy so kie go za -
awan so wa nia. 
W swo jej do tych cza so wej pra cy na uczy łem si´
jed nej, bar dzo wa˝ nej rze czy – za kład, w któ rym
dy rek tor jest je dy nà oso bà od po wie dzial nà za ca -
ło kształt, ni gdy nie od nie sie suk ce su. Pra ca ka˝ -
de go przed si´ bior stwa po win na si´ wi´c opie raç
na sku tecz nym bu do wa niu wspól no ty, w któ rej
ka˝ dy czło nek ma swój za kres od po wie dzial no Êci.
Tyl ko w ten spo sób mo ̋ e my bu do waç coÊ, co ma
sens. Dla te go np. szef wy dzia łu, któ ry jest od po -
wie dzial ny za okre Êlo ne pro ce sy pro duk cyj ne po -
wi nien dzie liç si´ swo jà wie dzà z in ny mi pra cow -
ni ka mi, wdra ̋ aç na wy dzia łach stan dar dy za cho -
waƒ i stwa rzaç no we stan dar dy, te z wy˝ szej pół ki.
Dla te go tak trud no za staç mnie w biu rze, ja ˝y j´
pra cà wy dzia łów, roz mo wa mi z ludê mi, po ka zy -
wa niem, wy ja Ênia niem wy do by wa niem Êwie ̋ ych
po my słów…. bo ma my tu taj na praw d´ mnó stwo
po my słów – o ile w in nych za kła dach su ge stie, co
do no wych roz wià zaƒ, si´ wy czer pu jà, w CNH
jest zgo ła ina czej. Mo im ce lem jest wpro wa dze nie
w ˝y cie tych naj bar dziej war to Êcio wych roz wià -
zaƒ, wska za nych przez lu dzi, któ rzy two rzà co -
dzien noÊç tej fir my. 

NO WA DE FI NI CJA 
JA KO ÂCI
„Kie dy od bie ra łem sta tu et k´ Ma na ge ra Ro ku
w za kre sie ja ko Êci za py ta no mnie czym wła Êci wie
dla mnie jest ja koÊç – pod su mo wu je dy rek tor
Âwier czek. – Wte dy stwo rzy łem de fi ni cj´, któ ra
tra fi ła do rze szy od bior ców: jak coÊ ro bisz êle to
po wie ci to dzieƒ do bry. Wy tłu ma czy łem t´ kwe sti´
na przy kła dzie scho dów w swo im do mu, któ re sa -
mo dziel nie skon stru owa łem, êle wy mie rza jàc ca -
łoÊç i nie bio ràc pod uwa g´ pod nie sie nia si´ ostat -
nie go stop nia po ocie ple niu kon struk cji. W efek cie
ka˝ dy do mow nik, któ ry wy cho dził z piw ni cy prze -
pa dał przez ostat ni, fe ral ny sto pieƒ – te scho dy
mó wi ły mi dzieƒ do bry cza sem kil ka ra zy dzien nie.
Co wi´ cej, kie dy w koƒ cu scho dy po pra wi łem, wy -
mie rza jàc kon struk cj´, tym ra zem wła Êci wie, co
do mi li me tra, oka za ło si´, ˝e po la tach złych przy -
zwy cza jeƒ na dal ka˝ dy z do mow ni ków prze pa dał
przez ostat ni sto pieƒ. Chc´ przez to po wie dzieç, ˝e
raz ze psu tà opi ni´ o ja ko Êci, jest bar dzo trud no na -
pra wiç. Po mi mo, i˝ fe ral ny sto pieƒ ju˝ daw no nie
ist nie je to jed nak wszy scy go pa mi´ ta jà i pa trzà
przez je go pry zmat na ca łà kon struk cj´. Nad po -
pra wà tej kon struk cji co do jed ne go stop nia b´ -
dzie my w CNH in ten syw nie pra co waç”.

waç nie tyl ko sie bie, ale i swo jà pra c´, aby wspól nie
roz wià zy waç ewen tu al nie na po tka ne trud no Êci.
Z mo je go do Êwiad cze nia wy ni ka, ˝e naj wi´k sze
suk ce sy od no si si´, wy mie nia jàc si´ na wza jem
uwa ga mi, su ge stia mi i po my sła mi.
Nie zwy kle istot ne jest te˝ od naj dy wa nie przy czyn
ba zo wych pro ble mów: nie wy star czy wy ja Ênie nie
„nie ma pro duk cji, bo bra ko wa ło cz´ Êci”, trze ba
ra czej po ku siç si´ o my Êle nie pre wen cyj ne, czy li:
„nie ma pro duk cji, nie ma cz´ Êci, bo……..”. 

DO ÂWIAD CZE NIE 
JEST LE KAR STWEM
„Pod czas swo jej pra cy w Fiat -GM Po wer tra in
w Biel sku -Bia łej rów nie˝ sku pia łem si´ na wy eli -
mi no wa niu za pa sów ma ga zy no wych, głów nie po -
przez ba zo wa nie na za sa dzie pro dukt do bry za
pierw szym ra zem – mó wi Ta de usz Âwier czek. 
– T´ sa mà za sa d´, ja ko gwa ran ta suk ce su, chc´
wdro ̋ yç tak ̋ e w CNH. Dro ga do osià gni´ cia jed -
no dnio we go za pa su ma ga zy no we go wy ma ga
uspraw nie nia lo gi sty ki, po przez wpro wa dze nie
od po wied nich me tod (np. FI FO). Prze kła da jàc to
na płoc kie re alia na le ̋ y wy eli mi no waç spo rà cz´Êç
dróg do jaz do wych na ha lach, zmniej szyç licz b´
wóz ków prze wo zo wych, co po zwo li do pro wa dziç
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Praca każdego
przedsiębiorstwa
powinna się
opierać na
skutecznym
budowaniu
wspólnoty,
w której każdy 
ma swój zakres
odpowiedzialności



P
ra wie 60 ty si´ cy mi kro sko pij nych kom -
po nen tów mon to wa nych w prze cià gu
go dzi ny w kar tach elek tro nicz nych.
Ty siàc ele men tów na mi nu t´. W ta kim
ryt mie, szyb szym ni˝ se ria z ka ra bi nu
ma szy no we go, pra cu je ka˝ da z ma szyn
wy twa rza jà cych ukła dy sca lo ne. To za -
ska ku jà ce po rów na nie nie jest przy -
pad ko we: pro jek tan ci tych urzà dzeƒ

in spi ro wa li si´ kar ta czow ni cà Ga tlin ga
o ob ro to wych lu fach, z tà ró˝ ni cà,
˝e tu taj w ro li „po ci sków” wy st´ -
pu jà mi kro chi py.
Znaj du je my si´ w miej sco wo Êci
Cor bet ta, nie opo dal Me dio la nu,
w za kła dzie Ma gne ti Ma rel li
pro du ku jà cym kom po nen ty
elek tro nicz ne. To tu taj po wsta jà
ze sta wy wskaê ni ków do mo de li
„z gór nej pół ki”, wy twa rza -

Oznakowanie 8GMF budzi raczej skojarzenia z robotem
z Gwiezdnych Wojen, tymczasem jest nazwà elektronicznej
karty sterujàcej działaniem rewolucyjnej technologii
motoryzacyjnej, produkowanej przez Magneti Marelli.
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nych przez kon cer ny Fiat Gro up Au to mo bi les i Au -
di, a tak ̋ e kom pu te ry po kła do we oraz cen tral ki
ste ru jà ce skrzyƒ bie gów i sil ni ków, w tym rów nie˝
sil ni ków ben zy no wych wy po sa ̋ o nych w re wo lu -
cyj ny sys tem re gu lo wa nia za wo rów do lo to wych
Mul tiA ir. Od nie daw na ukła dy sca lo ne do tych
ostat nich pro du ko wa ne sà na no wej li nii, wy twa -
rza jà cej 3300 sztuk dzien nie. 
Brud, pył i ła dun ki elek tro sta tycz ne sta no wià po -
ten cjal ne za gro ̋ e nie dla ja ko Êci zmi nia tu ry zo wa -

nych ukła dów elek tro nicz nych. Aby
je wy eli mi no waç, ha le pro duk -

cyj ne sà kli ma ty zo wa ne,
a po wie trze do kład nie fil tro -
wa ne. Obo wiàz ko we far tu -
chy ochron ne nie sà je dy nym
ob ostrze niem: chcàc wejÊç
na te ren fa bry ki mu si my
przy kle iç na po de szwach bu -
tów spe cjal ne ta Êmy, któ rych

GRUPA LUDZIE PRODUKT
MARELLI

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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za da niem jest od pro wa dza nie
ła dun ków elek trycz no Êci sta -
tycz nej do pod ło ̋ a uzie mio ne go
i z wple cio ny mi włók na mi mie -
dzio wy mi. Przed wej Êciem cze ka
nas jesz cze nie ty po we ba da nie,
spraw dza jà ce prze wod noÊç
elek trycz nà na sze go or ga ni zmu.
„Cen tral ki Mul tiA ir re pre zen tu jà
ósmà ge ne ra cj´ urzà dzeƒ te go
ty pu” – wy ja Ênia Ste fa no Mei,
od po wie dzial ny za in ̋ y nie ri´ za -
kła du. Je Êli wziàç pod uwa g´, ˝e
„ge ne ra cja ze ro” si´ ga rap tem
dwu dzie stu lat wstecz, to mo˝ na
so bie uÊwia do miç, z ja kà pr´d -
ko Êcià do ko ny wa ła si´ tech no lo -
gicz na ewo lu cja. 
Alu mi nio wa skrzyn ka za wie ra
w swym wn´ trzu kar t´ w kształ -
cie kwa dra tu o bo ku dłu go Êci 15
cen ty me trów. Tak wła Ênie wy -
glà da „mózg” ste ru jà cy nie tyl ko
za wo ra mi do lo to wy mi, ale rów -
nie˝ wtry skiem pa li wa, uru cha -
mia niem i wszyst ki mi funk cja mi
sil ni ka, w tym rów nie˝ pr´d ko Êcià wir ni ka ukła du
chło dze nia. Mi kro kon tro ler – układ sca lo ny wiel ko -
Êci znacz ka pocz to we go – ma zdol noÊç ob li cze nio -
wà po rów ny wal nà z kom pu te rem oso bi stym. „To
praw dzi we ar cy dzie ło mi nia tu ry za cji – mó wi Mei –
od po wied nik 25 mi lio nów tran zy sto rów. Gdy by zo -
stał wy two rzo ny przy u˝y ciu tech no lo gii kom pu te -
ro wej do st´p nej w cza sach pierw szych lo tów ko -
smicz nych, miał by wy mia ry wa go nu ko le jo we go”. 
A to nie wszyst ko, cen tral ka mu si bo wiem pra co -
waç we wro gim dla sie bie Êro -
do wi sku, ja kim jest ko mo ra
sil ni ka, na ra ̋ a jàc si´ na wi bra -
cje i gwał tow ne sko ki tem pe -
ra tur. Cen tral ka sys te mu 
Mul tiA ir pra cu je jed nak bez
za kłó ceƒ w tem pe ra tu rze od
–30 do 100 stop ni.
„Ob rób ka dzie li si´ na dwie fa zy – mó wi Mar co
Sen si ni, in ̋ y nier pro ce su. – Pod czas pierw szej,
zwa nej przez nas „front end”, na st´ pu je wy pro du -
ko wa nie kar ty elek tro nicz nej. Dru ga – „back end”
– od by wa si´ na li nii utwo rzo nej spe cjal nie dla
Mul tiA ir i po le ga na za mkni´ ciu kar ty w ochron nej
obu do wie i za ła do wa niu opro gra mo wa nia”. 
Ten zauto ma ty zo wa ny pro ces łà czy w so bie dwa
po zor nie wy klu cza jà ce si´ czyn ni ki: szyb koÊç i pre -
cy zj´. Do te go do cho dzi jesz cze bez wzgl´d na dba -
łoÊç o ja koÊç, za pew nia na mi´ dzy in ny mi przez ca -
ły sze reg au to ma tycz nych kon tro li.

Wy tło czo ny układ tra fia naj pierw do si to dru ku i zo -
sta je po kry ty cieƒ kà war stwà ma sy zgrze wal nej
(o gru bo Êci 0,15 mm, kon tro lo wa nej przez sys te m
trój wy mia ro we go ska no wa nia optycz ne go). Na -
st´p nie mon to wa ny jest mi kro chip: te mniej sze po -
da je „chip sho oter” („strze lec chi pów”), te wi´k sze
mi ni ro bo ty. Mar gi nes bł´ du jest prak tycz nie ze ro -
wy, rów nie˝ dla te go, ˝e złà cza sà mi kro sko pij ne
i bar dzo licz ne: sam mi kro pro ce sor ma ich 350.
Po za koƒ cze niu mon ta ̋ u, kar ta tra fia na li ni´ wy -

koƒ cze nio wà (wspo mnia ny
„back end”), gdzie za my ka si´
jà w szczel nej alu mi nio wej obu -
do wie, pod da je od bio ro wi tech -
nicz ne mu i pro gra mu je w za -
le˝ no Êci od mo de lu sa mo cho -
du, do któ re go jest prze zna czo -
na. Ca ła li nia pro duk cyj na ty pu

mo du lar ne go zo sta ła wy ko na na zgod nie z wy tycz -
ny mi Ear ly Equ ip ment Ma na ge ment, jed ne go z fi -
la rów WCM, uła twia jà ce go bez bo le sne przej Êcie
przez fa z´ uru cho mie nia no wej pro duk cji. „W tym
kon tek Êcie – wy ja Ênia Mi che le Chiu ma ru lo, od p. za
Equ ip ment – pra co wa li Êmy ze spo ło wo ze wszyst ki -
mi słu˝ ba mi za kła du ju˝ na eta pie pro jek to wa nia li -
nii. Na si lu dzie do tar li na wet do kon struk to rów po -
szcze gól nych urzà dzeƒ. Efekt? Po za le d wie 9 go -
dzi nach od do star cze nia ma szyn wy pro du ko wa li -
Êmy pierw szà cen tral k´. Tak szyb kie uru cho mie nie
pro duk cji jest praw dzi wym re kor dem”. 

Powyżej: linia
końcowa
montażu
centralek
MultiAir. 
Obok: jeden
z automatów
„chip shooter”
podczas pracy.
Na poprzedniej
stronie:
kompletna karta
elektroniczna
przed włożeniem
jej do ochronnej
obudowy 

Procesor jest
odpowiednikiem

25 milionów
tranzystorów
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Z
a rzà dza nie urzà dze nia mi, ma szy na mi
stwa rza wie le pro ble mów: trud no Êci
w pro duk cji, trud no Êci w utrzy ma niu
ru chu, nad mier ne zu ̋ y cie czyn ni ków
ener ge tycz nych, po wsta wa nie uste -
rek ja ko Êcio wych itp. po wo du jà cych
wzrost kosz tów in we sty cyj nych i eks -
plo ata cyj nych. Me to do lo gia Ear ly
Equ ip ment Ma na ge ment, czy li

wcze sne go za rzà dza nia ma szy na mi, ma na ce lu
stwo rze nie urzà dzeƒ kon ku ren cyj nych po przez na -
by cie przez pra cow ni ków umie j´t no Êci wy prze dza -
nia pro ble mów, któ re mo gà wy stà piç w tych urzà -
dze niach. Jest to mo˝ li we, je Êli w fa zie pro jek to wa -
nia no wych ma szyn bie rze si´ pod uwa g´ do Êwiad -
cze nia na by te pod czas two rze nia po przed nich pro -
jek tów urzà dzeƒ, za rów no w fa zie uru cho mie nia
pro duk cji, jak i w eks plo ata cji. 
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produkcji
Zadaniem filaru EEM jest

rozwiàzywanie problemów na etapie
projektowania poprzez tworzenie

urzàdzeƒ doskonalszych i wolnych
od wad. O tym procesie opowiada

Stanisław Hunka, kierownik Słu˝by
Technicznej w Zakładzie Tychy FAP,

lider filaru EEM. 

Maszyny 
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Stanisław Huƒka
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak 

wyzwaniem nowoczesnej 



Pierw szy z sied miu kro ków me to do lo gii EEM
„Pla no wa nie” po le ga na zde fi nio wa niu po trzeb
pro jek tu i na kre Êle niu je go wst´p nych ce lów. Zo -
sta je opra co wa ny wst´p ny plan i cel in we sty cji
wraz z ogól nym har mo no gra mem oraz prze pro -
wa dza na jest ana li za ren tow no Êci. 
W ko lej nym, dru gim ste pie „Pro jekt wst´p ny” sà
okre Êlo ne ce le pro jek tu ta kie jak: zdol noÊç urzà -
dzeƒ, po ziom ja ko Êcio wy itp. De fi nio wa ny jest
lay -out ogól ny. Prze pro wa dza ne sà ana li zy prze -
pły wu pro ce su z wy ko rzy sta niem sze re gu na rz´ dzi
jak np. FMEA pro ce su, któ re ma na ce lu iden ty fi -
ka cj´ po ten cjal nych ano ma lii ja kie mo gà wy stà piç
w pro ce sie pro duk cji. Spo rzà dza na jest spe cy fi ka -
cja tech nicz na do za py ta nia ofer to we go. 
W kro ku trze cim „Pro jekt szcze gó ło wy” na st´ pu -
je wy bór do staw cy. Na tym eta pie do gru py pro -
jek tan tów zo sta jà włà cze ni spe cja li Êci utrzy ma nia
ru chu i przed sta wi cie le pro duk cji w tym ope ra to -
rzy li nii, spe cja li Êci lo gi stycz ni oraz oso by od po -
wie dzial ne za bez pie czeƒ stwo. Zo sta je opra co wa -

Głów nym ce lem fi la ru EEM jest:
• projektowanie linii produkcyjnych, urzàdzeƒ

niezawodnych, elastycznych na zmiany
produktu o optymalnych przebiegach
logistycznych, gwarantujàcych wysokà jakoÊç
produktów, łatwych w obsłudze i utrzymaniu,
bezpiecznych i przyjaznych Êrodowisku;

• redukcja kosztu cyklu ˝ycia LCC – redukcja
kosztów inwestycji IC i kosztów bie˝àcych RC
w tym utrzymania ruchu, zu˝ycia czynników
energetycznych itp;

• instalowanie i uruchamianie nowych maszyn
i urzàdzeƒ zgodnie z zało˝onymi
harmonogramami;

• zagwarantowanie szybkiego i stabilnego dojÊcia
do pełnej zdolnoÊci produkcyjnej – Vertical 
Start Up.

Za sto so wa nie EEM prze wi du je Êci słà współ pra c´
tych, któ rzy pra cu jà przy pro jek to wa niu urzà dzeƒ
czy li tech no lo gów i in ̋ y nie rów pro ce su i pro duk -
tu, spe cja li stów z dzia łu za ku pów, do staw ców,
oraz pra cow ni ków pro duk cyj nych w tym ope ra to -
rów i słu˝b utrzy ma nia ru chu. Two rzà one te am
pro jek tu, od po wie dzial ny za prze bieg wdro ̋ e nia.
Jed nym z ich za daƒ jest stwo rze nie check li sty,
we ry fi ka cji faz pro jek tu oraz opra co wa nie cha -
rak te ry styk, któ re urzà dze nia mu szà gwa ran to -
waç na ba zie do Ê wiad cze nia z po przed nich uru -
cho mieƒ i bie ̋ à ce go za rzà dza nia urzà dze nia mi
w za kła dzie. 
Do kład ne ze bra nie wie dzy na te mat urzà dzeƒ,
wy ma ga stwo rze nia ba zy da nych MP -in fo za wie -
ra jà cej wy kaz pro ble mów, któ re wy st´ po wa ły
w trak cie eks plo ata cji urzà dzeƒ. Dru gà nie zb´d nà
ba zà, gwa ran tu jà cà pra wi dło we funk cjo no wa nie
fi la ru EEM jest ba za check -list, obej mu jà ca do -
Êwiad cze nie z pro jek to wa nia, kon stru owa nia
i uru cha mia nia urzà dzeƒ w po przed nich la tach
oraz do Êwiad cze nia z ak tu al nej eks plo ata cji ma -
szyn. Check -li sty za wie ra jà py ta nia obej mu jà ce
ca łoÊç za gad nieƒ tech nicz nych, tech no lo gicz -
nych, ja ko Êcio wych, lo gi stycz nych, or ga ni za cyj -
nych, bez pie czeƒ stwa, praw nych i eko lo gii, któ re
mu szà byç po sta wio ne i roz wià za ne w po szcze -
gól nych kro kach wdro ̋ e nia pro jek tu. In te rak tyw -
nà ba z´ da nych w sys te mie in for ma tycz nym two -
rzà wszyst kie słu˝ by uczest ni czà ce w pro ce sie za -
rzà dza nia ma szy na mi a przede wszyst kim utrzy -
ma nie ru chu. 
Ba zà wyj Êcio wà do uru cho mie nia pro jek tów sà
przede wszyst kim uru cho mie nia no wych mo de li
i wer sji sa mo cho dów, zmia ny zdol no Êci pro duk -
cyj nych, zmia ny tech no lo gii pro duk cyj nej czy
uno wo cze Ênie nie urzà dzeƒ. Pro jek ty, zgod nie
z po dej Êciem EEM -u re ali zo wa ne sà me to dà sied -
miu kro ków (rys. obok). 
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STEP 3
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STEP 7
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DR*

* Design Review

DR*

DR*

DR*
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PIONOWY WZROST PRODUKCJI (VERTICAL START UP)

Wykresy
prezentują:
istotę
metodologii
filaru EEM 
– podejście 
7 kroków,
rozwiązywanie
problemów 
w fazach
projektowania
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Zdjęcie powyżej:
tablice

prezentujące
wdrażanie

projektu na
Lakierni B

według metody
7 kroków EEM 

„Kon struk cja” jest ko lej nym czwar tym kro kiem
w me to do lo gii EEM. W trak cie je go wdra ̋ a nia sà
wy ko ny wa ne urzà dze nia u do staw cy. Pra cow ni cy
z tech no lo gii pro duk cji, utrzy ma nia ru chu po win -
ni byç obec ni przy kon stru owa niu urzà dzeƒ, by
jak naj le piej po znaç ich bu do w´ oraz skon tro lo -
waç ja koÊç wy ko na nia ma szyn. Na tym eta pie po -
wsta je li sta stra te gicz nych cz´ Êci za mien nych.
Krok 5, czy li in sta la cja urzà dzeƒ w za kła dzie, od -
by wa si´ przy udzia le pra cow ni ków pro duk cji.
Prze pro wa dza na jest we ry fi ka cja po praw no Êci
mon ta ̋ u, kon ty nu owa ne sà szko le nia, po wsta je
kom plet na li sta cz´ Êci za mien nych. 
W kro ku 6 „Te sto wa nie”, od by wa si´ we ry fi ka cja
wszyst kich za ło ̋ eƒ pro jek to wych. Te sto wa nie
mo˝ na po dzie liç na wst´p ne i do ce lo we. W pierw -
szej fa zie, urzà dze nia te sto wa ne sà na ma łej ilo Êci
wy ro bów, by za twier dziç: ja koÊç pro duk tu, prze -
pływ ma te ria łów oraz spraw dziç szcze gó ło wo po -
szcze gól ne ope ra cje pro ce su. Na st´ pu je we ry fi ka -
cja pierw szej do brej sztu ki pro duk tu. Po za twier -
dze niu ja ko Êci na st´ pu je ko lej na fa za te sto wa nia
na wi´k szej ilo Êci pro duk tów. Pod czas te go te stu
spraw dza na jest po now nie ja koÊç, za po trze bo wa -
nie na me dia, wa rian ty usta wie nia urzà dzeƒ, ope -
ra cje ma nu al ne, cy kle pro duk cji. Wszyst kie pro -
ce du ry te sto we okre Êlo ne w kro ku trze cim sà do -
kład nie we ry fi ko wa ne. 
Krok 7, czyli „Wdro ̋ e nie” polega na pio no wym
wzroÊcie pro duk cji do osià gni´ cia mak sy mal nej
wy daj no Êci urzà dze nia. Pod czas cià głe go wzro stu
pro duk cji na bie ̋ à co kon tro lo wa na jest ja koÊç
pro duk tu, pa ra me try pro ce su, we ry fi ko wa ne sà
wskaê ni ki pro jek tu np. OEE. 
Po ka˝ dym z sied miu kro ków na st´ pu je we ry fi ka -
cja za ło ̋ eƒ pro jek tu De sign Re view. DR po fa -
zie 7 jest we ry fi ka cjà za my ka jà cà pro jekt i pod su -
mo wu jà cà wy ni ki ca ło Êcio we.
EEM jest fi la rem, któ ry mu si współ pra co waç ze
wszyst ki mi fi la ra mi tech nicz ny mi od bez pie czeƒ -
stwa roz po czy na jàc na Êro do wi sku koƒ czàc. Pro -
ble my bez pie czeƒ stwa, zna jo moÊç stra ty fi ka cji
strat, wie dza o wpro wa dza nych ulep sze niach,
spra wy or ga ni za cji miej sca pra cy, pro ble my au to -
no micz ne go i pro fe sjo nal ne go utrzy ma nia ru chu,
zna jo moÊç ma tryc ja ko Êcio wych, pro ble my lo gi -
sty ki i han dlin gu, de fi nio wa nie po trzeb szko le nio -
wych, za gad nie nie zu ̋ y cia czyn ni ków ener ge -
tycz nych, zna jo moÊç za rzà dzeƒ Êro do wi sko wych
ak tu al nych li nii pro duk cyj nych sà ba zà do de fi -
nio wa nia ce lów no wych pro jek tów.
Fi lar EEM, re ali zu jàc pro jek ty we dług po dej Êcia
WCM ge ne ru je naj wi´k sze ko rzy Êci fi nan so we dla -
te go ˝e, dzia ła w ob sza rach stra te gicz nych fir my
oraz roz wià zu je pro ble my na eta pach pro jek to wa nia,
gdzie wpro wa dzo ne zmia ny kosz tu jà naj mniej. 

ny szcze gó ło wy lay -out oraz szcze gó ło we pro jek -
ty ma szyn uwzgl´d nia jà ce pro jek to wa nie w ce lu
za pew nie nia bez pie czeƒ stwa, ja ko Êci, łatwoÊci
obsłu gi utrzy ma nia ru chu. Prze pro wa dza ne sà
ana li zy FMEA urzà dzeƒ. Na tym eta pie de fi nio -
wa ny jest wst´p ny bu d˝et utrzy ma nia zwy czaj ne -
go urzà dzeƒ.
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Słowniczek
poj́ ç WCM
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
– wskaźnik wydajności całkowitej urządzenia, 
jest iloczynem trzech wskaźników DxExQ gdzie:
D – wskaźnik niezawodności maszyny, E – wskaźnik
efektywności, Q – wskaźnik jakości.

LCC (Life Cycle Cost) – koszt cyklu życia maszyny
uwzględniający koszty inwestycji IC oraz 
sumę kosztów bieżących RC w całym okresie
eksploatacji maszyny.

Vertical Start Up – szybkie osiągnięcie zakładanej
zdolności produkcyjnej. 

Mp-info – baza danych zawierająca problemy
występujące na aktualnie pracujących 
Maszynach.

Check List – zbiór pytań do weryfikacji kolejnych
kroków projektu EEM.

WARTO WIEDZIEå
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MA BZI KA NA PUNK CIE 
PRO FE SJO NA LI ZMU
Va len ti no wy gry wa tak cz´ sto przede wszyst kim
dla te go, ˝e jest wiel kim pro fe sjo na li stà i to tak za -
wzi´ tym, ˝e za wsze chce prze kra czaç wła sne mo˝ -
li wo Êci. Ta je go ce cha wy da je si´ chy ba naj wa˝ niej -
szà pod sta wà je go suk ce su. Oczy wi Êcie je mu te˝
ty ka ze gar. Ostat ni mi cza sy mo gli Êmy za ob ser wo -
waç jak dwóch nie zwy kle zdol nych je go ko le gów
Ca sey Sto ner i Jor ge Lo ren zo pró bo wa ło dep taç
mu po pi´ tach. Ale Ros si oka zał si´ dwu krot nie
lep szy od nich, po pierw sze po ko nał ich na to rze,
ale nie tyl ko. Zmu sił ich tak ̋ e do pod j´ cia nie rów -
nej wal ki na te re nie dla nich zde cy do wa nie ob cym:
po ko na nia wła snych mo˝ li wo Êci. Ros si wy ci snàł
z nich ostat nie po ty, mu sie li si´ nie ste ty pod daç.
Lo ren zo wpraw dzie le piej ra dził so bie od Ca sey’a.
Kie dy jed nak do cho dzi ło do osta tecz nej kon fron ta -
cji, Hisz pan za ka˝ dym ra zem prze gry wał.

V
alen ti no Ros si po raz
ko lej ny zo stał mi -
strzem Êwia ta. Po raz
ko lej ny, czy li dzie wià -
ty. KtoÊ pew nie
chciał by po wie dzieç –
to by ło do prze wi dze -
nia – bo prze cie˝ Va -
len ti no przy zwy cza ił

nas do swo ich zwy ci´stw. Jed nak
w no wo cze snym spo rcie a˝ dzie -
wi´ cio ma ty tu ła mi mi strzow ski mi
mo ̋ e po chwa liç si´ na praw d´
nie wie le osób. Spró bu je my wi´c
wy ja Êniç tak wiel ki fe no men, o ile
to oczy wi Êcie mo˝ li we, i za sta no -
wiç si´, co kry je si´ za ku li sa mi
tych wspa nia łych zwy ci´stw, któ -
re za pie ra jà dech w pier siach mi -
lio nom fa nów na ca łym Êwie cie. 
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Valentino

To dziewiàty tytuł
tego niezwykłego

motocyklisty. 
Rossi nie

przestał nad sobà
pracowaç i nawet

w wieku 30 lat
mo˝e byç coraz

lepszy.

Dziewiàta symfonia

FOTO

Yamaha Motor Europe



CIÑ GLE W RU CHU
To, co naj bar dziej za sta na wia,
po za sa mym mo to cy klo wym ta -
len tem, to fakt, ˝e Va len ti no
wca le si´ nie sta rze je, ca ły czas
za cho wu je po czàt ko wà mło -
dzieƒ czà wi tal noÊç. Za wsze wy -
prze dza in nych, po tra fi ko rzy -
staç z no wych im pul sów i uwiel -
bia za zdro sne spoj rze nia ry wa li,
któ rzy wy cià ga jà r´ ce, by ode -
braç mu zwy ci´ skie lau ry. Va len -
ti no Ros si  jest w cià głym ru chu,
ta ki ju˝ ma cha rak ter, co wi daç
nie tyl ko na dwóch kół kach.
Trud no przy po mnieç so bie ja kiÊ
je go kiep ski wy Êcig, pa mi´ ta my
przede wszyst kim zwy ci´ stwa
i oczy wi Êcie upad ki (na to rze
i po za nim). 

PRZY SZŁOÂå 
Mo˝ na po wie dzieç, ˝e to ko lej ny
nie zwy ci´ ̋ o ny bo ha ter na szych
cza sów. ˚a den z dzien ni ka rzy
spor to wych na ra zie na wet
w naj Êmiel szych prze wi dy wa -
niach nie za kła da, ˝e Va len ti no
mógł by te raz za koƒ czyç ka rie r´.
Nie by ło by zresz tà w tym nic
dziw ne go, bio ràc pod uwa g´
jego wiek – ukoƒ czo ny 30 rok
˝y cia (w tym Êro do wi sku za czy -
na si´ ka rie r´ w wie ku 15 lub 16
lat, a na wet wcze Êniej). Zdo był
ju˝ 9 ty tu łów mi strzow skich, za -
no to wał na swo im kon cie 103
wy gra ne w wy Êci gach, 58 po le
po si tion, 83 naj szyb szych
okrà ̋ eƒ, 163 po zy cje me da -
lo we w 226 ro ze gra nych za -
wo dach GP. Ale Va len ti no
na dal nie tra ci du cha wal ki, nie
oglà da si´ za sie bie, nie za le˝ nie
od wie ku i zwy ci´ skich lau -
rów. Na tym naj praw do po -
dob niej po le ga naj wi´k sza
ta jem ni ca Va len ti no, ma on
za wzi´ toÊç „mło de go wil -
ka” i do Êwiad cze nie „sta re -
go wy ja da cza”, po łà cze nie
tych dwóch cech sta no wi nie -
z wy kłe wy zwa nia dla tych, któ -
rzy chcà go po ko naç na to rze. 

FIAT Yamaha Team 
„ubrany” w nowego
Fiata Punto Evo 

Wniedzielę 4 października
2009 br. na wyścigach

motocyklowych Gran Prix MotoGP
w Estoril w Portugalii Fiat Yamaha
Team zaprezentował nowy „look”
inspirowany Fiatem Punto Evo,
jednym z najnowszych modeli
marki. 
Nowy design, który powstał
w Centro Stile Fiata, od tego sezonu
zagości na wszystkich
kombinezonach i pojazdach
zespołu Yamaha M1 oraz jego
motocyklistów. To sposób promocji
modelu Punto Evo, kolejnej wersji
Grande Punto, który ma powtórzyć
sukces swojego poprzednika.
Zarówno na obudowie motocykla
jak i kombinezonach dominować
będzie biel, symboliczny kolor
młodości, ciepła i nieskazitelnej
czystości, które

NOWY DESIGN MOTOCYKLI

NO WE CE LE
Mó wi An drea Do vi zio so, je go
ko le ga z dru ̋ y ny Hon dy: „Nie -
zwy kle rzad ko si´ mó wi o tym,
ale Ros si po tra fi w za ska ku jà cy
spo sób zmie niaç swój styl jaz dy
i da lej wy gry waç, jak gdy by nic
si´ nie sta ło. Ni gdy nie spo tka -
łem ˝ad ne go mo to cy kli sty, któ ry
jeê dził by w ta ki wła Ênie spo sób.
Ros si jest na praw d´ wiel ki”. 
Va len ti no po tra fi wy naj do waç
so bie no we ce le, przed nim jesz -
cze na praw d´ wie le ta kich wy -
zwaƒ: na przy kład re kord dzie -
si´ cio krot ne go mi strza Êwia ta
Gia co mo Ago sti nie go lub wy -
gra na z ja kimÊ wła Ênie ro snà cym
mło dym ta len tem. 

Valentino nadal
nie traci ducha
walki, nie
ogląda się
za siebie,
niezależnie 
od wieku
i zwycięskich
laurów

odsyłają z kolei do niezwykle niskiej
emisji spalin w modelu Punto Evo,
samochodu wyposażonego
w rewolucyjne silniki Multiair
i Multijet Euro5 najnowszej
generacji. Ta oryginalna inicjatywa
Fiat Yamaha Team świadczy o tym,
jak bardzo Fiat Automobiles pragnie
zbliżyć się do świata pasjonatów
„dwóch kółek” i robi to, między
innymi, poprzez uczestnictwo
w projektach związanych ze światem
mody i wzornictwa. Fiat zwraca się
w ten sposób do młodszej części
klienteli, która już racji swojego
wieku dużo uwagi poświęca
motocyklom GP. 
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Sympatycy Lancii zrzeszeni w lanciaklub.pl
wzi´li udział w trzeciej ju˝ imprezie tematycznej
marki, zorganizowanej po raz pierwszy w formie
rajdu w Podlesicach/Kroczycach.

– Lancia Gran 
Turismo 2009

TEKST I FOTO

Edward 
Poskier

I Ogólnopolski  
Rajd Samochodowy



VI Ogólnopolski Zlot 
MiłoÊników marki Lancia

SZLACHETNA RYWALIZACJA

Sympatycy Lancii w Polsce swoje zloty i rajdy lubią
organizować w pełnym uroku i spokoju regionie,

jakim jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Miejsce to
wybrał także najstarszy Klub Lancii w Polsce, czyli
Lancia Klub Polska (lanciaclub.pl), organizując
w miejscowości Morsko swój imponujący Zlot. 
Piękny, spokojny ośrodek, położony w lesie z dala
od zgiełku świata, tylko czasami zakłócały pomruki
groźnie brzmiących silników Lancii. Morsko było
niekwestionowaną stolicą Lancii, hotel z bogatym
zapleczem sportowym i rekreacyjnym był doskonałą
bazą do spotkania tych wszystkich, którzy kochają
Lancię. Przybyło ich z całego kraju 59, a z modelami,
które „udawały” Lancie nawet grubo ponad 60. W zlocie
można było podziwiać modele kultowe, takie jak trzy
Delty Integrale (ich stan techniczny zapierał dech
w piersiach!), zachwycała szczególnie czerwona Delta
Integrale EVO 2 Sedici na krakowskich numerach.
Uwagę przyciągały także najnowsze modele, słowem,
było czym nacieszyć oko! Impreza to zasługa
zaprawionych działaczy pod wodzą Janusza Miki
i pozostałych członków Zarządu. Nad organizacją
czuwała niestrudzona grupa RRA, czyli Radek, 
Rafał i Arek. Zlot miał charakter rodzinnego pikniku,
na którym zorganizowano wiele imprez sportowych,
konkursów, wśród których był „konkurs wiedzy o marce
Lancia”, nie zapomniano o najmłodszych, a także
o pięknych paniach. Zlot w Morsku odwiedziła
Małgorzata Głażewska, dyrektor marketingu Lancii
– FAP. Imprezę zaszczycił także swą obecnością 
Adam Lustig, który zaprezentował uczestnikom swoją
pupilkę Lancię Flaminię Berlina z 1964 r. 
Na zdjęciu poniżej: Lancia Delta HF Integrale (1989).

Zlot i rajd
miłośników
Lancii,
zorganizowany
w pięknej
scenerii Jury,
poza świetną
zabawą był 
także okazją
do wymiany
informacji
o modelach
marki

T
o by ła pod ka˝ dym wzgl´ dem wspa -
nia ła im pre za. Bo ga ty pro gram oraz
atrak cje przy go to wa ne przez sze fa
lan cia klub.pl i za ra zem or ga ni za to ra
raj du, Da mia na Szy maƒ skie go, po -
zy tyw nie za ska ki wa ły uczest ni ków
pro fe sjo na li zmem. Do pi sa ła te˝ po -
go da, cu dow ne kra jo bra zy Ju ry Kra -
kow sko-Cz´ sto chow skiej i go Êci na

w Ho te lu Osta niec. 
Na zor ga ni zo wa ny po raz pierw szy rajd przy je -
cha li pa sjo na ci i fa ni Lan cii z ca łej Pol ski, dzi´ ki
cze mu mo˝ na by ło zo ba czyç ró˝ ne mo de le mar ki.
Go Ê cin nie udział bra li tak ̋ e wła Êci cie le mo de li
Ma se ra ti, Fia tów i Alf Ro meo, ma rek na le ̋ à cych
do wspól nej ro dzi ny Fia ta. Wszyst kich uczest ni -
ków, go Êci ho no ro wych i me dia przy wi ta ła dy rek -
tor mar ke tin gu Lan cii i Fiat Au to Po land Mał go -
rza ta Gła ̋ ew ska, któ ra w cie płych sło wach przed -
sta wi ła za sad noÊç ta kich im prez, kon so li da cj´ fa -
nów mar ki i ich osià gni´ cia. FAP był jed nym
z głów nych spon so rów im pre zy. 
Zlot miał cha rak ter re lak so wo -edu ka cyj ny, m.in.
dzi´ ki wspa nia łej za ba wie, kon kur som, po ka zom,
spo tka niom i wresz cie raj do wi kra jo znaw cze mu
szla ka mi Ju ry Kra kow sko -Cz´ sto chow skiej. Star -
to wa ło w nim 35 za łóg z ró˝ nych miast i re gio nów
Pol ski, a łà czy ła ich jed no – fa scy na cja ma gicz nà
mar kà LAN CIA! Fiat Au to Po land Biel sko -Bia ła re -
pre zen to wa ła za ło ga Edward Po skier, au tor tej re -
la cji, i pi lot Mie czy sław Szmek – kie row ca (in for -
ma tyk ICT), któ rzy je cha li je dy nà re pre zen to wa nà
na Raj dzie Lan cià Mu sà o nu me rze star to wym
„01”. Rajd wy grał te am „Len ki” Łu kasz Mi cha lak
i Pau li na Pie kar ska -Mi cha lak, zdo by wa jàc 182 pkt. 
Kil ka słów o sa mym Raj dzie Gran Tu ri smo. Je go
tra sa wio dła szla ka mi zam ków Ju ry Kra kow sko -
-Cz´ sto chow skiej, mi´ dzy in ny mi przez Bo bo li ce,
Mi rów, ze spół pa ła co wy Zło ty Po tok i Olsz tyn.
W ka˝ dym z tych miejsc uczest ni cy mie li wy zna -
czo ne za da nia kon kur so we – by ły te sty na wie dz´,
szu ka nie nie spo dzia nek itp. Na tra sie mo˝ na by ło
ko rzy staç z po mo cy ma pek, pod po wie dzi i ha seł,
sło wem, za pew nio no Êwiet nà za ba w´ i przy go d´.
Uczest ni cy raj du bu dzi li zdzi wie nie u tu ry stów
zwie dza jà cych zam ki Ju ry, bo wiem ta kiej licz by
sa mo cho dów Lan cia nikt tu jesz cze nie wi dział! 
Wspa nia ła po go da po zwo li ła na zor ga ni zo -
wa nie wie lu se sji fo to gra ficz nych – zdj´ cia
wy Êwie tla ne by ły póê niej w ho te lu na du -
˝ym ekra nie pla zmo wym, a wie le z nich
zo sta ło na gro dzo nych. Du ̋ à atrak cjà im -
pre zy by ły tak ̋ e ró˝ ne go ro dza ju kon -
kur sy. Je den z nich „Test na wie dz´ – To
i owo o Lan cii” przy go to wał pi szà cy ten
tekst, Edward Po skier, któ ry ufun do -
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wał dwa ory gi nal ne szam pa ny „Lan cia Au re lia
Spu man te”, roz lo so wa ne wÊród uczest ni ków kon -
kur su. In ne kon kur sy tak ̋ e pre mio wa ne by ły licz -
ny mi na gro da mi rze czo wy mi, wÊród któ rych by ły,
m.in.: lap top, mi ni wie ̋ a, apa ra ty fo to gra ficz ne,
fir mo wa odzie˝ spor to wa Lan cii i wie le in nych.
Wszy scy uczest ni cy raj du otrzy ma li po nad to pa -
miàt ko we dy plo my i ze s ta wy fir mo wych upo min -
ków lan cia klub.pl.
Do nie wàt pli wych atrak cji im pre zy na le ̋ ał przy -
jazd Ada ma Lu sti ga z sy nem. Obaj pa no wie na le -
˝à do czo ło wych pol skich re kon struk to rów za byt -
ko wych po jaz dów, ma jà w swo jej ko lek cji w Gli -
wi cach kil ka sa mo cho dów mar ki Lan cia. Przy -
wieê li na la we cie od re stau ro wa ny uni ka to wy mo -
del li mu zy ny Lan cia Fla mi nia Ber li na z 1964 r.
Sa mo chód ten zo stał wy pro du ko wa ny w ma łej se -
rii i był mo de lem „gwiazd” tam tych cza sów. Au to
wzbu dzi ło du ̋ e za in te re so wa nie, nie dzi wi wi´c,
˝e Adam Lu stig opo wia dał nie zwy kle cie ka wie
o swo im sa mo cho dzie do póê nych go dzin wie -
czor nych. 
Do za baw nych zda rzeƒ za li czyç na le ̋ y po mysł fa -
nów Lan cii (nie po sia da jà cych sa mo cho du tej mar -
ki), któ rzy na swo ich mo de lach in nych ma rek na -
kle ja li lo go Lan cii, by choç przez chwi l´ „byç Lan -
cià” i dzi´ ki te mu wziàç udział w raj dzie. Wi´ cej
o im pre zie na stro nach www.lan cia klub.pl 
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Na rajd przybyli
fani z całej
Polski, dzięki
czemu można
było zobaczyć
różne modele
marki. 
Na zdjęciach:
Lancia K
i poniżej 
Lancia Libra
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za ło gi w do sko na łych hu mo rach
i pod eks cy to wa ne ry wa li za cjà
na po szcze gól nych pró bach.
Wie czo rem zo sta ły ogło szo ne
ofi cjal ne wy ni ki a zwy ci´ skie
dru ̋ y ny zo sta ły na gro dzo ne.
Pierw sze miej sce za j´ ła dru ̋ y na
o na zwie „Ko bie ty Lan cii”,
w skład któ rej wcho dzi ły Pa nie:
hi ma la ist ka Kin ga Ba ra now ska,
Mag da le na Łycz ko, dzien ni kar -
ka z ma ga zy nu Ga la, Emi lia
Chmie liƒ ska dzien ni kar ka
z por ta lu In te ria oraz Ida lia Ko -
s  trzew ska re pre zen tu jà ca ho tel
Mar riott. Pa nie otrzy ma ły: ko -
sme ty ki ufun do wa ne przez mar -
k´ Lan côme, za pro sze nia do
Pra gi na week end do ho te lu
Mar riott, ze sta wy zi mo we fir my
Roxy, ko sme ty ki mar ki Skin
Ceu ti cals i L’Ore al Pro fes sion -
nel oraz pu cha ry od or ga ni za to -
ra raj du. 
Wszyst kie Pa nie nie za le˝ nie od
za j´ te go miej sca w raj dzie otrzy -
ma ły ze sta wy ko sme ty ków od
mar ki Vichy i L’Ore al Pa ris.
Po za koƒ cze niu raj du Pa nie od -
po czy wa ły ko rzy sta jàc z za bie -
gów SPA oraz uczest ni czàc
w za j´ ciach na te mat ma ki ja ̋ u
i sty li za cji. 
Dzi´ ki udzia ło wi w raj dzie mo -
gły bli ̋ ej po znaç si´ z Lan cià
Delta i kom for tem po dró ̋ o wa -
nia, ja ki ofe ru je ta li mu zy na
swo im pa sa ̋ e rom, do ce niç je j
so lid noÊç, in no wa cyj noÊç, wy -
go d´, ele gan cj´, dzi´ ki któ rym

W raj dzie Lan cii wzi´ ły
udział zna ne ak tor ki, pio -
sen kar ki, pre zen ter ki TV
i dzien ni kar ki po pu lar nych

ma ga zy nów ko bie cych, m.in. An -
na Po pek, Aga ta Mły nar ska, Ka sia
Glin ka, Agniesz ka Po pie le wicz,
Do mi ni ka Ga w´ da, Ka ta rzy na
Bu towtt, Do ro ta Wró blew ska, Pa -
tri cia Ka za di, Kin ga Ba ra now ska.
Tra sa raj du wio dła przez Ma -
zow sze, Kur pie i Ma zu ry do
zna ne go ho te lu SPA Sie dli sko
Mo re na. Pa nie, po dzie lo ne na
dru ̋ y ny, je cha ły Lan cia mi Del ta
z sil ni ka mi o mo cy od 120 do
200 KM. Po dró ̋ u jàc wy zna czo -
nà tra sà mia ły do wy ko na nia
ró˝ ne za da nia. M. in. mu sia ły:
wy ka zaç si´ zna jo mo Êcià hi sto rii
re gio nu za war tà w 40 py ta niach,
umieç udzie liç pierw szej po mo -
cy oraz od po wie dzieç na py ta nia
o te ma ty ce mo to ry za cyj nej. Do -
dat ko wo pod czas raj du Pa nie
pod da ne by ły pró bom ma jà cym
na ce lu do sko na le nie umie j´t no -
Êci jaz dy sa mo cho dem. Np. na
ryn ku w Puł tu sku gwiaz dy co fa -
ły do za aran ̋ o wa ne go „ga ra ̋ u”,
czy ga si ły ogieƒ przy u˝y ciu ga -
Êni cy sa mo cho do wej. Mar ka
Lan cia za dba ła nie tyl ko o atrak -
cje pod czas tra sy, ale tak ̋ e
o bez pie czeƒ stwo uczest ni czek
wy Êci gu. Rajd był pi lo to wa ny
przez słu˝ by stra ̋ y miej skiej
oraz lo kal nà po li cj´.
Do me ty raj du w Sie dli sku Mo -
re na k. Eł ku do tar ły wszyst kie
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Uczestniczki
rajdu: 
Anna Popek,
Agata
Młynarska
i poniżej 
– Kinga
Baranowska

W dniach 23-25 paêdziernika br. odbył si´ rajd
kobiet zorganizowany przez mark´ Lancia 
pod hasłem „Lancia Gran Turismo”.  

wy zna cza no we tren dy w de si -
gnie sa mo cho do wym. Te ce chy
po zwa la jà Lan cii od lat pra co -
waç z gwiaz da mi na ca łym Êwie -
cie – re pre zen to wa ły jà ju˝ ta kie
zna ne na zwi ska, jak Har ri son
Ford, Ri chard Ge re, pro jek tant
mo dy Ste fa no Gab ba na, czy
Car la Bru ni.

Lancii
Gwiazdy

w rajdzie



Urodzinowy prezent Fiata dla Barbie to samochód,
który odzwierciedla wyjątkowy, uwielbiany już od 50

lat na całym świecie styl lalki Barbie. Podkreśla go
przede wszystkim karoseria samochodu w świetlistym,
intensywnym odcieniu różowego koloru, jak i wiele
akcesoriów i detali w kabinie. Fiat 500 dla Barbie jest
więc stylowy i uroczy, a zarazem lekko
ironiczny – dokładnie taki, jak Barbie®. W Polsce
wyjątkowy model Fiata 500 został przedstawiony
na początku października w Warszawie, podczas
„urodzinowej” imprezy Barbie. Spotkanie poprowadziły
supermodelki Joanna Horodyńska i Karolina Malinowska,
a udział wzięły w nim najważniejsze postaci polskiego
świata mody.
Podczas imprezy odbył się pokaz trzynastu kreacji
dla Barbie przywiezionych do Warszawy z nowojorskiego
Fashion Week, stworzonych przez najwybitniejszych
amerykańskich projektantów mody, 
oraz naszych krajowych projektantów, m.in. Macieja
Zienia i Gosi Baczyńskiej. 
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Abarth zaprezentował model 500 R3T, który w 2010 roku zainauguruje puchar promujący go
w świecie wyścigów drogowych. Nowy samochód dołączy tym samym do Abartha 500 Assetto

Corse, toczącego już zaciekłe boje o jednomarkowe puchary we Włoszech i Europie. Dla słynnego
Skorpiona oznacza to zatem powrót do tego, co było jego specjalnością przez ponad trzydzieści lat.
Abarth 500 w wersji rajdowej będzie homologowany w Grupie R3T, zastrzeżonej dla pojazdów
o pojemności silnika do 1600 cm3 wyposażonych w turbosprężarkę. Klasa ta kandyduje do miana
silników „przyszłości”, albowiem stanowi optymalny kompromis pomiędzy kosztami a osiągami. 

Pod swą maską Abarth 500
kryje silnik o pojemności
1368 cm3 z turbosprężarką
Garret GT, będący w stanie
wygenerować moc 180 KM
przy 5500 obrotach/minutę.
Ustawienia zawieszeń mogą
być dopasowane do
indywidualnego stylu jazdy
kierowcy, a biało-czerwona
kolorystyka pozostaje spójna
z tradycyjnymi barwami
modeli spod znaku
Skorpiona.

FIAT ABARTH 500 R3T
OD 2010 ROKU NA WYÂCIGOWYCH TRASACH

Magneti Marelli
i STMicroeletronics podpisały

list intencyjny o współpracy
w dziedzinie komponentów
do pojazdów elektrycznych
i hybrydowych. Porozumienie ma
na celu pogłębienie kooperacji
rozpoczętej przy okazji prac
nad systemem Kers do bolidów
Formuły 1. Eugenio Razelli, dyrektor
pełnomocny Magneti Marelli,
powiedział: „Porozumienie otwiera
drogę do drugiego – po umowie
z FAAM w zakresie produkcji baterii
litowych – sojuszu strategicznego
naszej spółki”. 

NOWY 
SOJUSZ 
MAGNETI 
MARELLI

FIAT 500 NA URODZINACH U BARBIE W WARSZAWIE



Fiat zyskuje w Stanach Zjednoczonych coraz większe
uznanie. Po przejęciu Chryslera spółka użyczyła swej

nazwy jednej z alei w Royal Oak, peryferyjnej dzielnicy
Detroit, położonej nad jeziorem Michigan, siedziby wielu
znanych amerykańskich firm motoryzacyjnych. 
W ceremonii nadania nazwy wziął udział Marco Nobili,
konsul Republiki Włoskiej w Detroit, który wraz
z burmistrzem Donaldem E. Johnsonem odsłonił tablicę
z napisem „Fiat Drive”. 

FIAT DRIVE 
W DETROIT 

Tournée gigantycznego Fiata 500C po największych stolicach europejskich,
w ramach którego odwiedził on m.in. Paryż i Londyn, miało swój finał w Berlinie.

We wnętrzu samochodu – a właściwie jego repliki o długości 17 i wysokości
6 metrów – zwiedzający (w samym tylko Londynie 50 tys. osób) mogli podziwiać
zapierający dech w piersiach widok rozgwieżdżonego nieba. Na zdjęciu: Fiat 500C
na Oxford Street, jednej z najważniejszych londyńskich arterii. 

EUROPEJSKIE TOURNÉE
FIATA MAXI 500C

FIAT 500 WKRACZA DO BRAZYLII

Zaprezentowany prasie w październiku w Rio de Janeiro Fiat 500, został wprowadzony
do sprzedaży w Brazylii. W tym samym czasie rozpocznie się jego sprzedaż także

w Kolumbii, na Barbadosie i w Panamie, natomiast na Jamajce zostanie zaprezentowany
przed końcem roku 2009. W Ameryce Południowej nowy samochód Fiata jest już obecny
w Argentynie, Chile, na Curacao, Sain Martin, Kostaryce, w Gwatemali, Meksyku, Peru,
Republice Dominikany i Paragwaju. 
Fiat 500, sprzedawany w Brazylii w wersjach Sport i Lounge, wyposażony jest w doskonały
silnik 1,4 16v o mocy 100 KM, w połączeniu z mechaniczną 6 biegową skrzynią biegów lub
z 5 biegową skrzynią biegów Dualogic (sekwencyjną, zautomatyzowaną).

LUCA CORDERO 
DI MONTEZEMOLO
OTRZYMUJE NAGROD¢
„GOLDEN
STEERING 
WHEEL 2009”
4listopada Luca Cordero di Montezemolo, prezes

Grupy Fiat i Ferrari, otrzymał nagrodę „Golden
Steering Wheel 2009” za jego niezwykłe zaangażowanie
w kilka sektorów przemysłu motoryzacyjnego, o czym
świadczą wyniki osiągnięte pod jego przywództwem przez
markę Ferrari (od 1991) i przez markę Fiat (od 2004). 
Nagroda, o której mowa została ustanowiona
w roku 1976 przez samego założyciela Domu
Wydawniczego Axela Springera, w celu wyrażenia 
uznania dla najwybitniejszych postaci świata motoryzacji. 
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KINGA BARANOWSKA

Nauczyłam si´ 
czekaç...

Himalaizm to droga ˝yciowa, ale tak˝e sport, w którym
nie ma klaszczàcych kibiców i tłumu fanów. 
Kinga Baranowska pierwsza Polka, która zdobyła
Kanczendzong´ (8598 m), nie zmaga si´ z rywalami 
w blasku fleszy, ale z naturà, i to w samotnoÊci.
Wygrywa, bo rozumie, ˝e to natura 
rozdaje karty.

Co masz na pi sa ne na wi zy tów ce? 
W ogó le nie mam wi zy tów ki. My Êl´, ˝e je ̋ e li ta ko -
wà so bie spra wi´, to b´ dzie ona ze zdj´ ciem gór -
skim i pew nie na pi sz´ „hi ma la ist ka”. 
W cià gu ostat nie go ro ku udzie li łaÊ kil ku na stu
wy wia dów. Ja kie py ta nie de ner wu je, dra˝ ni Ci´
naj bar dziej? 
My Êla łam, ˝e za py tasz, któ re by ło naj bar dziej za s -
ka ku jà ce. Zda rza jà si´ cza sem ta kie. Ale te, któ re
mnie kie dyÊ naj bar dziej iry to wa ły, to: „co Pa ni
czu je na szczy cie?” Dla nas hi ma la istów jest to
py ta nie tro ch´ bez sen sow ne, bo na szczy cie
je ste Êmy tak zm´ cze ni, ˝e nic tam nie czu je -
my, a lu dzie ocze ku jà od nas eu fo rii i nie
wia do mo ja kich wra ̋ eƒ. Dla hi ma la istów szczyt
jest za wsze po zej Êciu, w ba zie, a wierz cho łek gó ry
to do pie ro pół me tek. Do pie ro jak je stem wy po cz´ -
ta, wy spa na, na je dzo na mo g´ coÊ czuç... 
To ju˝ wiem, o co nie py taç. Wy czy ta łam gdzieÊ,
˝e na le ̋ ysz do ko biet, któ re zmie nia jà Êwiat.
W ja kim sen sie?
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KtoÊ, kie dyÊ wy my Êlił ta ki ty tuł ple bi scy -
tu. Wy da je mi si´, ˝e by ło to w kon tek -
Êcie: ko bie ty, któ re nie bo jà si´ po dej mo -
waç wy zwaƒ, sà od wa˝ ne i po dà ̋ a jà
za swo imi ma rze nia mi. 
Two je ko lej ne wy pra wy, któ re po dej mu -
jesz i ko lej ne szczy ty, któ re zdo by wasz,
to pa sja, sa tys fak cja, a mo ̋ e mi łoÊç
do gór. Co jest naj wa˝ niej sze w dà ̋ e -
niu do ce lu, w zdo by ciu ko lej nej gó ry?
Gdy bym nie mia ła pa sji, to pew nie do ni -
cze go bym nie do szła. Bez pa sji nie ma sen su my -
Êle nie o ko lej nym kro ku na dro dze, któ rà ob ra łam,
nie ma mo ty wa cji do ro bie nia rze czy trud nych. Bo
tak na praw d´, hi ma la izm, zwłasz cza w ko bie cym
wy ko na niu, wca le nie jest ła twy. Trze ba na praw d´
lu biç gó ry, wr´cz je ko chaç, aby chcieç po je chaç
gdzieÊ w nie zna ne na 2 mie sià ce i zma gaç si´
z przy ro dà. I z sa mym so bà...
Gdy by nie by ło gór czy, na przy kład, wy ru szy ła -
byÊ w sa mot ny rejs do oko ła Êwia ta lub zdo by wa -
ła bie gu ny? 
Bar dzo trud no mi to te raz oce niç. Ale my Êl´ –
zna jàc mój po szu ki waw czy cha rak ter – ˝e
na pew no mia ła bym in nà pa sj´. Ale na ra zie nie
mam ta kiej po trze by, by po dej mo waç ko lej ne
wy zwa nia z ró˝ nych dzie dzin. Mam wra ̋ e nie, ˝e
je Êli si´ ro bi wszyst ko po tro chu, to nie jest si´
do brym w ni czym. Za gł´ biam si´ w jed nà dys cy -
pli n´. W tym mo men cie sà to gó ry i nie wy obra ̋ am
so bie cze goÊ in ne go. 
Uro dzi łaÊ si´ nad mo rzem... Wo da nie jest dla
Cie bie uko cha nym ˝y wio łem? 
Nie. Ja si´ wr´cz bo j´ wo dy, cho cia˝ w tym ro ku
po raz pierw szy si´ prze ła ma łam i spró bo wa łam
ra ftin gu w Ne pa lu. Mam do niej jesz cze wi´k szy
sza cu nek.
Wspi nacz ki trze ba si´ na uczyç, do wy pra wy trze -
ba si´ przy go to waç. Jak wy glà da twój tre ning? 
O tak, trze ba si´ bar dzo przy go to waç. Bez przy -
go to wa nia jest to nie bez piecz ne – na wet w Ta -
trach. Za czy na łam ja ko tu ryst ka, po tem zro bi łam
prze wod ni ka stu denc kie go po Ta trach, póê niej
za pi sa łam si´ do Klu bu Wy so ko gór skie go i na ko -
lej ne kur sy wspi nacz ko we. Stop nio wo po zna wa -
łam gó ry i sie bie w tych gó rach. Do pie ro wów -
czas, po ja kimÊ cza sie, prze ko nu je my si´ czy my
to w ogó le lu bi my. To bar dzo wa˝ ne, by ro biç
wszyst ko po ko lei. 
Mój tre ning to przede wszyst kim spor ty wy trzy ma -
ło Êcio we ta kie jak bie gi czy ro wer oraz wpi na nie
w Ta trach, czy na Êcian ce w War sza wie.
Naj trud niej szy ele ment wy pra wy to zma ga nie si´
z re ak cja mi or ga ni zmu, ci´˝ ki ple cak, cze ka nie,
wa run ki at mos fe rycz ne, czy ra czej brak mo˝ li -
wo Êci umy cia gło wy lub na pi cia si´ ka wy? 

Wy da je mi si´, ˝e trud noÊç po le ga na tym, ˝e
tych ele men tów jest z ty siàc i trze ba si´ zma -
gaç z bar dzo wie lo ma rze cza mi: z zim nem,
z po ry wi stym wia trem i złà po go da, wa run ka -
mi sa ni tar ny mi, nie mo˝ no Êcià wy pi cia do brej
ka wy i zje dze nia cze goÊ smacz ne go. Trze ba
bar dzo do brze za pla no waç lo gi sty k´ wspi na -
nia oraz prze my Êleç ka˝ dy de tal sprz´ to wy.
Trud no Êcià jest nie pod da nie si´ psy chicz ne
i nie po wie dze nie so bie w pew nym mo men cie:
„Mam doÊç!”. 

Gó ry wy ma ga jà te˝ ogrom nej cier pli wo Êci.
Trze ba cza sem cze kaç ty go dnia mi, by za -

ata ko waç szczyt...
Co wte dy ro bisz –

pa trzysz w su fit
na mio tu, pla -
nu jesz atak na

szczyt, ukła -
dasz so bie

˝y cie? 

Po wiem szcze rze, ˝e cier pli -
woÊç jest nie zb´d na pod czas
ta kich wy praw i t´ ce ch´ mu -

sia łam w so bie wy pra co -
waç. Ka˝ dy za go spo da ro -

wu je czas we dług wła -
snych po trzeb – czy ta,
słu cha mu zy ki, pro -

wa dzi dys ku sje z in -
ny mi wspi na cza mi. Ja

bar dzo du ̋ o pi sz´, ale
na uczy łam si´ te˝ po pro -

stu prze by waç w swo im wła -
snym to wa rzy stwie. Cze ka nie
ju˝ te raz nie spra wia mi pro -

ble mu. Trak tu j´ je ja ko ele -
ment wspi nacz ki w Hi ma -
la jach.

Pi szesz ksià˝ k´?
Pi sz´ wspo mnie nia z wy praw

oraz re la cje z ka˝ dej eks pe dy cji
na swo jej stro nie in ter ne to wej.

Wspi nasz si´ bez tle nu, a to
ogrom na ró˝ ni ca w sto sun ku do

tych, któ rzy wcho dzà na oÊmio ty -
si´cz ni ki z tle nem...

Mó wiàc w skró cie, wspi nacz ka z tle nem to ogrom -
ne uła twie nie dla czło wie ka. To tak, jak byÊ wszedł

Wspinaczki
trzeba się
nauczyć

Nale˝´  
do kobiet,

które 
nie bojà si´
podejmowaç

wyzwaƒ



za le d wie na 6 tys. me trów, a nie na osiem. To jest
zu peł nie in ny ro dzaj wspi na nia si´ i zdo by wa nia
szczy tów. Dla osób, któ re ro bià to spor to wo, nor -
mal ne jest wspi na nie si´ bez tle nu, na wet na te naj -
wy˝ sze szczy ty. 
Któ ry ze zdo by tych przez Cie bie oÊmio ty si´cz ni -
ków jest w Two im od czu ciu naj wa˝ niej szy?
Tak na praw d´ ka˝ dy z tych wy jaz dów na eta pie
przy go to waƒ jest tak sa mo wa˝ ny. Ale gdy bym
mia ła te wy pra wy skla sy fi ko waç, to na pew no bar -
dzo istot nym szczy tem by ła Kan czen dzon ga
(8598 m), na któ rà we szłam w tym ro ku. Z ró˝ -
nych po wo dów. Po pierw sze ten szczyt jest doÊç
trud ny oraz bar dzo wy so ki (trze ci szczyt Êwia ta)
i wspi nacz ka bez tle nu jest trud na. Po za tym ta gó -
ra jest ko ja rzo na z Wan dà Rut kie wicz, któ ra tam
za gi n´ ła. Jej zdo by cie za de dy ko wa łam wła Ênie
Wan dzie. Był to dla mnie wa˝ ny mo ment w mo jej
spor to wej dro dze. 
Sa ma or ga ni zu jesz so bie wy pra wy? Skàd bie -
rzesz ka s´? Czy trud no o spon so rów? 
Jak je stem w Pol sce or ga ni zu j´ pre lek cje dla firm,
na któ rych opo wia dam o wy pra wach, ale te˝ o osià -
ga niu ce lu, o mo ty wa cji i pra cy w ze spo le. Po za tym
współ pra cu j´ z kil ko ma fir ma mi, któ re mnie wspie -
ra jà, np. Fun da cja Wspie ra nia Al pi ni zmu Pol skie go,
Al pi nus, któ ry wy po sa ̋ a mnie w sprz´t, oraz FIAT,
któ ry jest part ne rem mo ich wy praw i po ma ga mi
w przy go to wa niach oraz tre nin gach. Po nad to na le -
˝´ do ka dry na ro do wej Pol ski we wspi nacz ce wy so -
ko gór skiej i mam wspar cie ze stro ny Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry sty ki. Dzi´ ki ta kim in sty tu cjom mam
mo˝ li woÊç zdo by wa nia oÊmio ty si´cz ni ków. Bar dzo
ce ni´ so bie t´ współ pra c´. 

Kinga Baranowska
– himalaistka
Kinga Baranowska (ur. 1975 w Wejherowie)

– polska himalaistka młodego pokolenia,
zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników. Na trzech
z nich stanęła jako pierwsza Polka:
Dhaulagiri (8167 m), Manaslu (8156 m)
i Kanczendzonga (8598 m). Wspinała się też
w Tatrach, Alpach, górach Afryki i Azji. Członkini
kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu
we wspinaczce wysokogórskiej, a także członkini
Zarządu, największego w Polsce, Klubu
Wysokogórskiego Warszawa. Od kilku lat
sukcesywnie realizuje swoje plany związane
z Koroną Himalajów, z wykształcenia geograf
i ekonomistka. Jej artykuły i zdjęcia z wypraw
publikowane były w wielu magazynach. 
Ponadto organizuje wykłady oraz prezentacje

multimedialne 
dla firm. 

KARTKI Z ˚YCIORYSU

Bardzo cenię
sobie współpracę  
z firmami,  
które pomagają
mi organizować
wyprawy



ni´ tyl ko pol skich hi ma la istów, bo
uwa ̋ am, ˝e war to mó wiç o swo ich.
Z pew no Êcià ta kim au to ry te tem
wspi nacz ko wym jest dla mnie Woj -
tek Kur ty ka, mo ̋ e mniej zna ny
w Pol sce, ale bar dzo zna ny
na Êwie cie za wy ty cza nie no wych
dróg w gó rach naj wy˝ szych. Mia -
łam te˝ oka zj´ wspi naç si´ z Pio -
trem Pu stel ni kiem, u któ re go ce ni´
so bie wy so ko po sta wio nà po -
przecz k´, je Êli cho dzi o ety k´ hi ma -
laj skà. Wiel kà ko bie tà by ła te˝
Wan da Rut kie wicz, za to, co swe go
cza su ro bi ła. To by ła ko bie ta -fe no -
men na ska l´ Êwia to wà w al pi ni -
zmie. Mia ła nie sa mo wi ty upór i si ł´
wo li, aby for so waç swo je po my sły.
Czy w tym spo rcie dłu go trze ba
prze ko ny waç do sie bie fa ce tów?
Ak cep to wa li Ci´ od po czàt ku, bez
opo rów?
To jest kwe stia prze szło Êci spor to -
wej. Ja mam CV spor to we stric te

wspi nacz ko we, wy wo dz´ si´ z klu bów
wy so ko gór skich i od wie lu lat drob ny mi

Czy gó ry po ma ga jà po znaç sie -
bie? Cze go do wie dzia łaÊ si´
o so bie pod czas wy praw? 
Oj, tak, po ma ga jà i to bar dzo. Do -
wia du j´ si´ o swo ich moc nych
i sła bych stro nach, wiem,
nad czym po win nam pra co waç.
Kie dyÊ np. by łam bar dzo nie cier -
pli wa – wszyst ko mu sia ło byç
na ju˝. Gó ry prze ko na ły mnie, ˝e
to na tu ra roz da je kar ty. Upra wia -
nie wspi nacz ki to do bra szko ła
cha rak te ru. Te raz doÊç ci´˝ ko wy -
pro wa dziç mnie z rów no wa gi. Je -
stem te˝ doÊç kon se kwent na
w tym co ro bi´. Mam cha rak ter
„dłu go dy stan sow ca”, tzn. ˝e nie
pod da j´ si´ przy pierw szym nie po -
wo dze niu.
Od daw na wspi nasz si´ w Hi ma la jach? 
Pierw szy oÊmio ty si´cz nik zdo by łam w 2003 ro ku
i od tej po ry na szczy ty po wy ̋ ej tej wy so ko Êci zor -
ga ni zo wa łam 8 wy praw. Pra wie 2 la ta w cià gu
tych sze Êciu lat sp´ dzi łam w Ne pa lu, Pa ki sta nie
bàdê Ty be cie.
Kto wÊród hi ma la istów jest dla Cie bie
au to ry te tem?
Kil ka osób. Ka˝ da z nich wnio sła
coÊ do mo jej wspi nacz ki. Wy mie -
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Nie liczy si´
jednorazowy
wyczyn, ale

program
sportowy...

Pierwszy
ośmiotysięcznik
zdobyła 
w 2003 roku



krocz ka mi re ali zu j´ swo je spor to we pla ny. W na -
szym Êro do wi sku zwra ca si´ bar dzo na to uwa g´.
Nie li czy si´ jed no ra zo wy wy czyn. Re ali zu j´ okre -
Êlo ny pro gram spor to wy, je stem w ka drze na ro do -
wej, kon se kwent nie dà ̋ ´ do ce lu. Wte dy ak cep ta cja
in nych przy cho dzi na tu ral nie. 
T´ sk nisz za luk su sem po po wro cie z wy pra wy?
Po dwóch mie sià cach spar taƒ skich wa run ków t´ sk -
ni´. Po po wro cie lu bi´ pójÊç do do bre go SPA, po -
cho dziç na faj ne kon cer ty jaz zo we czy te˝ do te -
atru. Zda rza mi si´ na wet cho dziç w su kien ce; my -
Êl´, ˝e to ta ka mi ła od skocz nia, od re ago wa nie
od wy glà du gór skie go. Ale za uwa ̋ y łam te˝, ˝e co -
raz bar dziej lu bi´ do bre sa mo cho dy.
Czym jeê dzisz? 
Fia tem Se di ci, pa su je do mnie i do mo je go sty lu ˝y -
cia i by cia. Mo g´ nim jeê dziç w gó ry. 
Jak wi dzisz szpil ki Cha nel i faj ne bu ty do wspi -
nacz ki to co wy bie rasz? 
Wy bie ram bu ty do wspi nacz ki i taƒ sze szpil ki, bo
na te od Cha nel szko da mi ju˝ pie ni´ dzy. 
Po dob no ostat nio spodo ba ła Ci si´ Lan cia Del ta? 
Bra łam udział w ta kim ko bie cym raj dzie – im pre zie
„Lan cia Grand Tu ri smo” i na sza dru ̋ y na wy gra ła.
By ło su per. Wszyst ko – ca ły rajd – od po czàt ku do
koƒ ca mi si´ po do bał. By ło to dla mnie coÊ zu peł -
nie no we go. Naj bar dziej ucie szy łam si´, gdy na
star cie usły sza łam, ˝e b´ dzie spor to wa ry wa li za cja.
To mi jest wi docz nie nie zb´d ne do ˝y cia... 
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Wyprawy Kingi Baranowskiej

W 2003 roku jako dziewiąta
Polka stanęła na szczycie

ośmiotysięcznika; było to Czo Oju
w Tybecie. Następnego roku
Baranowska brała udział
w wyprawie na jeden
z najtrudniejszych
siedmiotysięczników świata –
Szczyt Zwycięstwa w górach 
Tien-Szan, trudne warunki
atmosferyczne nie pozwoliły jej
jednak zdobyć wierzchołka.
22 lipca 2006 r. powróciła w góry
wysokie, by jako jedenasta kobieta
w historii i druga Polka stanąć
na szczycie Broad Peak
w Karakorum.
11 czerwca 2007 w ramach
aklimatyzacji zdobyła najwyższy
szczyt Ameryki Północnej – Mount
McKinley, natomiast
18 lipca 2007 r. około 10 rano
czasu lokalnego stanęła
na wierzchołku kolejnego
ośmiotysięcznika – Nanga Parbat
po wspinaczce na niego ścianą
Diamir. Jesienią tego samego
2007 roku podjęła próbę wejścia
na Dhaulagiri od strony północno-
wschodniej (musiała zawrócić 100
metrów przed szczytem). W 2008
roku Kinga Baranowska jako
pierwsza Polka w historii stanęła

na dwóch ośmiotysięcznikach:
1 maja 2008 roku – na Dhaulagiri,
siódmym co do wysokości szczycie
świata (8167 m n. p. m.) oraz
5 października na Manaslu
(8156 m n. p. m.), ósmym szczycie
świata. Na początku kwietnia
2009 roku himalaistka wyruszyła
na wyprawę, której celem była
Kanczendzonga – ostatni
ośmiotysięcznik, na którym do tej
pory nie stanęła żadna kobieta
z Polski. Wierzchołek tej góry,
osiągnięty 18 maja], jest
najwyższym jak dotąd
osiągnięciem Baranowskiej,
a Polska jest pierwszym krajem,
którego przedstawicielki zdobyły
wszystkie szczyty o wysokości
ponad 8000 m]. 6 września 2009
roku rozpoczęła kolejną wyprawę,
której celem był najniższy
z ośmiotysięczników, tybetańska
Sziszapangma, jednak nie udało
się zdobyć szczytu. 
Wejścia Kingi Baranowskiej
na wierzchołki ośmiotysięczników: 
2003 – Cho Oyu (8201 m)
2006 – Broad Peak (8048 m)
2007 – Nanga Parbat (8125 m)
2008 – Dhaulagiri (8167 m)
2008 – Manaslu (8156 m)
2009 – Kanczendzonga (8598 m).

LISTA OSIÑGNI¢å

Nauczyłam się
czekać



„Nie chce jeÊç. A o warzywach nie
ma nawet mowy”. „Ma ju˝ pi´ç
lat, a ciàgle jeszcze moczy si´
w łó˝ku”. „Nie chce spaç
w swoim łó˝eczku”. Czy to
sytuacje wyjàtkowe? Nie,
wi´kszoÊç rodziców prze˝yła je co
najmniej jeden raz. I wobec takich
codziennych potyczek z dzieçmi
towarzyszyło im zapewne poczucie
całkowitej bezradnoÊci. Od czego
zaczàç? Najlepiej od poczàtku. 
Oto krótkie wademekum, w którym
zamieszczamy garÊç porad 
dla rodziców. 
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JAK ADA PTA CJA. Jest zu peł nie nor -
mal ne, ˝e w pierw szych ty go dniach
po po ro dzie mat ki od czu wa jà oba w´
przed opie kà nad no wo rod kiem.

I ma jà ku te mu so lid ne po wo dy: zm´ cze nie, za bu -
rze nia go spo dar ki hor mo nal nej, wresz cie wra ̋ e -
nie, ˝e ca łe ich ˝y cie sta n´ ło na gło wie. Nie czuj cie
si´ win ne, je ̋ e li nie po tra fi cie od po wie dzieç so bie
na py ta nie, czy ko cha cie wa sze dziec ko, po kil ku
ty go dniach uczu cie do nie go po ja wi si´ sa mo ist nie
z si łà, któ ra was za sko czy. Sta raj cie si´ jak naj wi´ -
cej od po czy waç. Przyj muj cie po moc, ja kà si´ wam
ofe ru je, o ile nie jest ona zbyt na chal na (zwłasz cza
ze stro ny mam lub te Êcio wych). I w mia r´ mo˝ li -
wo Êci do ga dzaj cie so bie, czy to ulu bio nà po tra wà,
czy do brym fil mem (na wet je Êli macie mieç pew ne
pro ble my z obej rze niem go w ca ło Êci). Pa mi´ taj cie,
˝e ma cie du ̋ o cza su na po wrót do for my. 

JAK BAJ KI. Sta ra, do bra tra dy cja opo -
wia da nia ba jek ust´ pu je po la te le wi -
zji, ró˝ nym grom wi deo i kom pu te -
rom. Te no wo cze sne tech no lo gie, po -

sia da jà ce swe nie wàt pli we za le ty, nie mo gà za stà piç
czy ta nia ba jek lub ich opo wia da nia przez ko cha jà -
cych ro dzi ców, dziad ków czy przy ja ciół. Słu cha nie
do ro słe go, któ ry czy ta baj k´, po zwa la dziec ku
na po bu dze nie wła snej fan ta zji, ko men to wa nie, po -
zna wa nie no wych słów i no wych po wie dzo nek. Po -
za tym, ma luch ma mo˝ li woÊç po zo sta wa nia bli sko
tych, któ rych ko cha. 

JAK CIER PLI WOŚĆ. Kie dy na Êwie cie
po ja wia si´ młod szy bra ci szek lub sio -
strzycz ka, za zdroÊç jest zja wi skiem
cał ko wi cie na tu ral nym. Wa sze dziec -

ko tra ci po czu cie bez pie czeƒ stwa, wy da je mu si´, ˝e
zo sta ło od sta wio ne na bok, ma do was ˝al. Za ak -
cep tuj cie te od czu cia i oka zuj cie mu cier pli woÊç.

To mi nie. W mi´ dzy cza sie sta raj cie
si´ wy go spo da ro -

waç chwi le

prze zna czo ne wy łàcz nie dla nie go, spra wiç, by po -
czu ło si´ wa˝ ne, by do ce ni ło swo jà ro l´ star sze go
bra ta lub sio stry. I nie karç cie go, je ̋ e li za cznie de -
mon stro waç za cho wa nia re gre syw ne, na przy kład,
b´ dzie wo łaç o smo czek, od któ re go ju˝ si´ od zwy -
cza iło, lub chce piç z bu tel ki, mi mo ˝e do sko na le
po słu gu je si´ ju˝ ku becz kiem. Je ̋ e li chce wy rzà dziç
nie mow l´ ciu ja kàÊ krzyw d´, okrzycz cie je, ale póê -
niej ko niecz nie daj cie mu od czuç, ˝e je ko cha cie.

JAK W GRU PIE. Po zo sta wie nie dziec ka
w ˝łob ku lub przed szko lu, zwłasz cza
przez kil ka pierw szych dni, nie jest
za da niem ła twym. To nor mal ne, ˝e

ma luch b´ dzie si´ czuł za gu bio ny, a i wam b´ dzie
bar dzo przy kro. Sta raj cie si´ jed nak nie oka zy -

waç mu swo je go smut ku, nie roƒ cie łez
i nie rób cie scen. Nie od pro wa -

dza cie go prze cie˝ na sza fot,
ale w miej sce, w któ rym
przy jem nie sp´ dzi czas, ba -
wiàc si´ z in ny mi dzieç mi.
Po wiedz cie mu: „te raz si´
po ba wisz, póê niej zjesz
obia dek i chwil k´ si´

prze Êpisz, a po tem
przyj d´ po cie bie”.
W ten spo sób po -
czu je si´ pew niej,
bo b´ dzie wie -
dzieç, co je cze ka.
Je ̋ e li ka pry si przy
wyj Êciu, wy ja Ênij -
cie mu, ˝e idzie cie
do do mu lub ogro -
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du, ˝e by si´ ra zem po ba wiç. Tym, cze go ono na -
praw d´ po trze bu je, je ste Êcie wy sa me. Je ̋ e li jest złe
i na wet nie chce na was spoj rzeç, nie ob ra ̋ aj cie si´,
ale po wiedz cie mu: „wiem, ˝e je steÊ zły na ma m´,
ale te raz ma ma jest ju˝ z to bà”. Je ̋ e li b´ dzie cie mu
to po wta rzaç co dzien nie, to pr´ dzej czy póê niej
złoÊç mu mi nie.

JAK IN TER NET. Ro dzi ce i dzie ci w wie -
ku przed szkol nym mo gà wspól nie
sur fo waç po Sie ci, od wie dza jàc stro -
ny prze zna czo ne dla naj młod szych

u˝yt kow ni ków i gra jàc w gry on li ne. W tym okre sie
˝y cia dziec ka ro dzi ce ma jà do ode gra nia ar cy wa˝ nà
ro l´: na uczyç je bez piecz ne go ko rzy sta nia z In ter ne -
tu i wni kli wie Êle dziç je go re ak cje na to, co znaj du je
si´ w Sie ci. www.opie kun.com/stro ny -dla -dzie ci to
por tal, na któ rym mo˝ na zna leêç wie le stron dla
dzie ci za rów no w wie ku przed szkol nym, szkol nym
jak dla na sto lat ków. Ró˝ na jest po nad to te ma ty -
ka – od ko lo ro wa nek, po na uk´ j´ zy ka an giel skie go
do stron z pro gra ma mi wspo ma ga jà cy mi na uk´
dzie ci z za kre su za gad nieƒ ma te ma tycz nych. 

JAK KO MU NI KA CJA. Wa˝ ne jest, by
zna leêç od po wied nià me to d´ ko mu -
ni ko wa nia si´ z na szy mi dzieç mi.
Rów nie˝ nie wer bal nie, tak jak ma to

miej sce w przy pad ku nie mow làt. Oto kil ka naj cz´ -
Êciej po peł nia nych bł´ dów.
• Krzyk za miast wy ja Ênie nia. Nie ozna cza to, ˝e
dziec ka nie wol no zga niç, ale za nim si´ to zro bi,
za wsze war to spró bo waç zro zu mieç, co si´ wy da -
rzy ło. Zwłasz cza je Êli ma luch po peł nił błàd w spo -
sób nie Êwia do my.
• Mo no log: ow szem, wy ja Ênie nia sà do bre, ale nie
mo gà trwaç go dzi na mi. Zda nia po win ny byç krót -
kie, a za sa dy ja sne, w prze ciw nym ra zie tyl ko „na -
mie sza cie” dziec ku w gło wie.
• Nie tyl ko sło wa: dzie ci ko mu ni ku jà si´ przede
wszyst kim przy po mo cy in nych Êrod ków, a w szcze -
gól no Êci pod czas za ba wy.

JAK LU LA NIE. W ko ły sce czy w łó˝ ku
z ro dzi ca mi? Spa nie w jed nym łó˝ ku
z no wo rod kiem ma swo je nie wàt pli -
we za le ty, zwłasz cza je Êli trze ba przy -

kła daç go do pier si. Ist nie je jed nak ry zy ko, ˝e ma -
luch si´ do te go przy zwy czai, a wów czas na kło nie -
nie go do spa nia we wła snym łó ̋ ecz ku b´ dzie
znacz nie trud niej sze. Ana lo gicz nie, je ̋ e li ko ły ska
znaj du je si´ w sy pial ni ro dzi ców, dziec ko przy wyk -
nie do ich obec no Êci. I im dłu ̋ ej b´ dzie si´ prze cià -
gaç na wyk dzie le nia łó˝ ka lub po ko ju, tym trud niej
b´ dzie go póê niej wy ko rze niç. Le piej, ˝e by dziec ko
od ra zu spa ło w swo im po ko ju. Je ̋ e li, na to miast,

jest ju˝ du ̋ e i na uczy ło si´ sa mo kłaÊç do łó˝ ka ro -
dzi ców, wy ja Ênij cie mu, ˝e po win no za czàç spaç
w swo im po ko ju, ale daj cie mu tro ch´ cza su na to,
˝e by przy go to wa ło si´ do te go psy chicz nie. Nie
„od ju tra”, ale „od przy szłe go ty go dnia”. Po moc na
mo ̋ e si´ oka zaç sta ra, wy pró bo wa na za sa da:
wpro wadê cie pew ne wspól ne ry tu ały, wy ko ny wa ne
przed snem. Chwi la za ba wy (ale nie za bar dzo sza -
lo nej), po czy ta nie baj ki, ko ły san ka. Nie b´ dzie to
ani ła twe ani bez bo le sne, ale pr´ dzej czy póê niej
ma luch do te go przy wyk nie. 
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JAK MA MA.
Ide al ne ma my ist nie jà tyl ko
w ksià˝ kach i fil mach. Wszyst kim,
a przy naj mniej pra wie wszyst kim in -

nym wy da je si´, ˝e sà peł ne wad, wszyst kie za dr´ -
cza jà si´ ró˝ ne go ro dza ju zmar twie nia mi i wy rzu ta -
mi su mie nia. „Jak nie byç mat kà do sko na łà” Lib by
Pu rves to ksià˝ ka sta no wià ca zbiór za baw nych
aneg dot, za po mo cà któ rych au tor ka ra dzi, jak byç
ma mà nie ide al nà, ale szcz´ Êli wà. Jak „prze trwaç”
okres cià ̋ y i po ród. Jak po łà czyç obo wiàz ki ro dzin -
ne z za wo do wy mi.

JAK NO WO ŚCI. Uczcie swo je dzie ci,
˝e Êwiat skła da si´ rów nie˝ z za sad
i ogra ni czeƒ. To bar dzo wa˝ ne, al -
bo wiem uła twia zo rien to wa nie si´

w re la cjach z in ny mi. Dzie ci po trze bu jà Êci Êle okre -
Êlo nych za sad. Aby po móc im je prze strze gaç, mu -
si cie byç kon se kwent ni i nie wy sy łaç sprzecz nych
ko mu ni ka tów.
Przy go tuj cie si´ na opór,
pro te sty, a nie kie -
dy na wet łzy.
Nie miej cie
wy  rzu tów su -
mie nia, je ̋ e li

za bro ni cie mu zjeÊç lo da przed ko la cjà. I nie czuj cie
si´ win ni, je ̋ e li wpro wa dza cie ja kieÊ za ka zy. 

JAK OD ŻY WIA NIE. Mi´ dzy dzieç mi
od ma wia jà cy mi je dze nia a ich ro dzi -
ca mi bar dzo cz´ sto roz gry wa si´
swo ista „pró ba sił”. Nie na le ̋ y wpa -

daç w pa ni k´ (prze cie˝ dziec ko nie umrze z gło du),
ale spró bo waç wpro wa dziç w ˝y cie kil ka for te li.
• Je ̋ e li ma luch nie chce jeÊç zu py, po daj cie mu
od ra zu dru gie da nie. Przez ko lej nych kil ka dni nie
ser wuj cie mu da nia, któ re go zje dze nia od mó wił.
Sta raj cie si´ uni kaç zbyt du ̋ ych por cji, zwłasz cza
je Êli jest to po tra wa przez niego nielubiane.
• Pa mi´ taj cie, ̋ e na tym po lu ce le osià ga si´ stop nio -
wo. Je ̋ e li chce cie, ˝e by dziec ko za cz´ ło jeÊç wa rzy -
wa, przy go tuj cie mu ich nie wiel kà por cj´ do spró bo -
wa nia. Na st´p nym ra zem zwi´ksz cie mu „przy -
dział”, po da jàc je za mien nie (lub mie sza jàc) z prze -
kà ska mi, któ re bar dzo lu bi.
• Nie obie cuj cie mu cia stek lub sło dy czy za to, ˝e zje
pierw sze i dru gie da nie. W ten spo sób tyl ko utwier -
dzi cie je w prze ko na niu, ˝e nie któ re po tra wy sà lep -

sze od in nych.
• Po zo sta wiaj cie mu za wsze pew nà mo˝ -
li woÊç wy bo ru, aby czu ło si´ bar dziej
nie za le˝ ne. Je ̋ e li przy go to wa li Êcie ry˝
z so sem dla ca łej ro dzi ny, po zwól cie mu

zjeÊç go z oli wà lub ma słem.
• Uni kaj cie po dej mo wa nia zbyt ra dy kal -

nych de cy zji. Na wet je Êli ba to ni ki nie ma -
jà ˝ad nych war to Êci od ̋ yw czych, co ja kiÊ

czas po zwól cie mu je spo ̋ y waç.
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Bobas.
Instrukcja obsługi

Za pomocą prostych porad i kolorowych
schematów graficznych podręcznik ten

odpowiada na najczęściej zadawane pytania: jaki
jest najlepszy sposób zakładania pieluszki? Jak
mogę „zaprogramować” moje dziecko, żeby
przespało całą noc? Jak często powinno się
odwiedzać pediatrę? W pełnej humoru formie
autorzy książki proponują całą masę przydatnych,
sprawdzonych porad dla wszystkich tych, którzy
chcą nauczyć się „obsługiwać” dzieci w wieku
od zera do 12 miesięcy.

Bobas. Instrukcja obsługi, Joe i Luise Borgenicht,
wydawnictwo Vesper

KSIĄŻKI

Zrozumieç dziecko 
Wielu dorosłych uważa, że do wychowania pogodnego

dziecka wystarczy pozostawać z nim w naturalnych,
spontanicznych relacjach. I poszukują pomocy

specjalistów dopiero wtedy, gdy trudności
z utrzymaniem takich relacji zaczynają

przekładać się na prawdziwe problemy
behawioralne i emocjonalne u dziecka. 

W tym momencie jednak dziecko stoi już zwykle
w obliczu zagrożenia utraty tego, co ma

najcenniejszego: poczucia bezpieczeństwa
i zaufania. Psychoanalityk Francoise Dolto,

wnikliwa obserwatorka dziecięcego świata, zachęca
w swej książce do natychmiastowego otwarcia się

na sygnały wysyłane przez dzieci. 
Zromumieć dziecko, Francoise Dolto, 
wydawnictwo Czarna owca

Książka podpowiada, jak radzić sobie z trudną rolą
matki bez zapominania o sobie i rodzinie. Autorka

opisuje, jak odnaleźć się w nowej sytuacji, jak stawiać
wymagania, rozdzielać obowiązki, organizować
opiekę nad dzieckiem, robić wspólne zakupy, godzić
pracę zawodową z wychowywaniem, zapobiegać
konfliktom, łagodzić... itd. Namawia do słuchania
głosu zdrowego rozsądku, do samolubnego
egoizmu (od czasu do czasu) i ulegania pokusom.
Książka napisana z poczuciem humoru, zaskakuje
trafnością oceny rodzinnej codzienności.

Jak nie być matką doskonałą? Libby Purves, 
wydawnictwo Świat Książki

Jak nie byç 
matkà doskonałà?

JAK PŁACZ. Łzy i ka pry sze nie, wszyst -
kie ma łe dzie ci ko rzy sta jà z te go or´ -
˝a. Je Êli jed nak ma my dzie ci, któ re
po tra fià hi ste ry zo waç ca ły mi go dzi -

na mi i rzu ca jà si´ na zie mi´ tyl ko dla te go, ˝e nie
do sta ły te go, co chcia ły, to ozna cza, ˝e w któ rymÊ
mo men cie po peł ni li Êmy błàd. Dla cze go sà tak nie -
ust´ pli we? Dla te go, ˝e sa mi je te go na uczy li Êmy,
kie dy na sze „nie” zmie nia ło si´ w „tak” za ka˝ dym
ra zem, gdy mó wi li Êmy mu, ˝e nie ku pi my tej czy
in nej za baw ki, a po tem po st´ po wa li Êmy do kład nie
na od wrót. Dzie ci „nie od pusz cza jà”, bo do sko na le
wie dzà, ˝e w ten spo sób mo gà coÊ na tym ugraç.

JAK RO DZI CIEL STWO. Jed nà z naj -
lep szych me tod wy cho wa nia dziec ka
jest uwol nie nie si´ od prze Êwiad cze -
nia, ˝e ist nie je ja kaÊ „naj lep sza me -

to da”. Cel mu si byç na st´ pu jà cy: nie sta raj cie si´
byç ide al ni, ale pró buj cie daç z sie bie to, co naj lep -
sze. I wy ba czaj cie so bie, je ̋ e li w mo men cie zm´ -
cze nia lub fru stra cji wy mknà si´ wam nie od po -
wied nie sło wa lub za cho wa cie si´ nie tak, jak na le -
˝y. Wa˝ ne jest, ˝e by nie sta ło si´ to nor mà.

JAK SIU SIA NIE. Je ̋ e li two je mu dziec -
ku zda rza si´ zmo czyç, zwłasz cza
w no cy, nie na le ̋ y po pa daç w czar nà
roz pacz. To nie tra ge dia, a je dy nie

pro blem do roz wià za nia. Za daj cie so bie kil ka py taƒ.
Czy to mo˝ li we, ˝e wa sze dziec ko jest w tym okre sie
szcze gól nie smut ne? Roz ̋ a lo ne? Czu je si´ nie ko -
cha ne? Za zdro sne, bo w do mu po ja wił si´ ma ły bra -
ci szek lub sio strzycz ka? Ma cie dla nie go za ma ło
cza su? Ta ka re ak cja mo ̋ e byç sy gna łem je go prze -
˝yç i jest byç mo ̋ e tyl ko swo istà for mà pro te stu. Po -
sta raj cie si´ za tem byç jak naj bli ̋ ej nie go, sp´ dzaç
z nim wi´ cej cza su: nie krzycz cie na nie go, nie karç -
cie go. Je ̋ e li pro blem nie ust´ pu je, skon sul tuj cie si´
ze spe cja li stà. 

JAK ZMIA NY. Jak by Êcie si´ czu li, gdy -
by ktoÊ po wie dział wam znie nac ka:
„od ju tra zmie niasz pra c´ lub dom”?
Dzie ci na le ̋ y od po wied nio przy go to -

waç na zmia ny i no we sy tu acje, na przy kład prze nie -
sie nie do no wej szko ły czy prze pro wadz k´. 
Wszel kie no wo Êci bu dzà u dzie ci ogrom ny nie po -
kój, zwłasz cza je Êli nie ma jà cza su na przy go to wa -
nie si´ na ich na dej Êcie. 
Po in for muj cie wa sze dziec ko z du ̋ ym wy prze dze -
niem o tym, co je cze ka, opisz cie mu no wà sy tu acj´,
w ja kiej si´ znaj dzie, spró buj cie wspól nie wy obra ziç
so bie, jak b´ dzie ona wy glà da ła. I ze spo ko jem
i cier pli wo Êcià od po wia daj cie na je go py ta nia, na -
wet je Êli b´ dzie je za da waç wie lo krot nie. 
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Grypa A
Gotowi do walki z wirusem

Wysoka gorączka powyżej 38.5
stopnia, ból głowy, bóle stawów.

Te trzy występujące razem o tej porze
roku elementy pozostawiają niewiele
wątpliwości: najprawdopodobniej
chodzi o grypę A. Najlepiej więc
zaniechać leczenia na własną rękę
i wybrać się do lekarza. Wprawdzie
objawy nowej grypy nie są wcale
poważniejsze od typowej grypy
sezonowej, ale istnieją pewne grupy
ryzyka bardziej narażone
za zakażenie nowym

wirusem A (H1N1) (mowa o dzieciach
i młodzieży oraz o kobietach w ciąży),
u których szczególnie niebezpieczne są
komplikacje pogrypowe. Nie wszystkie
jednak osoby, które mają kontakt
z wirusem, muszą zachorować.
Niemniej, jeśli już grypa nas zaatakuje,
na dwa lub trzy dni należy koniecznie
położyć się do łóżka. Zresztą,

prawdopodobnie
nie będziemy

mieli
innego

wyjścia, bo wysoka gorączka (która
u dzieci może nawet przekroczyć 40
stopni) powoduje zdecydowane ogólne
pogorszenie samopoczucia. I dlatego
trzeba ją zbijać. 

GORÑCZKA
Nie zapominajmy też o tym, że gorączka
jest oznaką walki systemu obronnego
naszego organizmu z infekcją, dlatego
należy ją zwalczać lekami
przeciwgorączkowymi, głównie
z powodu ogólnego złego
samopoczucia, bólu głowy, rozbicia itp.
Gdy chodzi o pozostałe dolegliwości nie
stosuje się żadnych innych leków, a już
na pewno wykluczyć należy antybiotyki,
które nie działają na wirusy. Można też
postępować według starych zasad:
siedzieć w cieple, pić dużo płynów,
zwłaszcza soków owocowych i jeść tylko
wtedy, gdy mamy na to ochotę. 
Na szczególną uwagę zasługują dzieci,
bo u najmłodszych gorączka może

przekroczyć 40 stopni. 
Jeśli w ciągu sześciu godzin
od podania leku 
przeciwgorączkowego
temperatura nie spadnie, 
trzeba natychmiast zgłosić się
do lekarza lub udać się
na pogotowie. A już na pewno
trzeba udać się do lekarza
jeśli gorączce towarzyszą
konwulsje. Wielu pediatrów nie
poleca lodu jako środka
zmniejszającego gorączkę,
zwłaszcza jeśli ma być on
stosowany bezpośrednio
na skórę, a nie w termoforze.
Warto też pamiętać, że
dzieciom poniżej 15 roku życia
nie podaje się aspiryny,
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na obniżenie gorączki, o czym zresztą
informują załączone do preparatów
ulotki. Poza tym dzieci koniecznie
muszą dużo pić, zaś brak apetytu
szybko nadrobią. Jeśli nie ma jakichś
szczególnych powikłań, gorączka
zarówno u dorosłych jak i dzieci
utrzymuje się zazwyczaj przez dwa-trzy
dni, po czym stopniowo spada,
a sytuacja w ciągu tygodnia wraca
do normy. 
Należy jednak pamiętać, że
po ustąpieniu objawów usuwanie
wirusa z organizmu trwa jeszcze
przez 7 kolejnych dni: to dlatego nie
należy wracać do pracy lub do szkoły
zbyt szybko, możemy przecież zarażać
jeszcze innych. 

OSŁABIENIE
Po wyzdrowieniu nowa grypa może
pozostawić u pacjenta uczucie
ogólnego osłabienia i zmęczenia,
czasem o przebiegu dosyć poważnym.
Ten właśnie objaw świadczy o tym, że
mieliśmy do czynienia z grypą A. Z nową
grypą często mylone są grypa

sezonowa, zakażenia bakteryjne itp.,
które występują także w tym okresie

i które charakteryzują się podobnymi
objawami i wysoką gorączką, ale te
ostatnie nie powodują późniejszego
ogólnego osłabienia organizmu. 

KASZEL I UTRUDNIONY
ODDECH

U dzieci zazwyczaj w dwa lub trzy
dni po wystąpieniu gorączki

może pojawić się kaszel,
zwłaszcza suchy.
Również u dorosłych

chorych na grypę A, poza kaszlem może
pojawić się niegroźne zapalenie gardła.
Kaszel zwykle utrzymuje się przez kilka
dni i nie stosuje się wobec niego jakiejś
szczególnej terapii, choć dzieci powinny
raczej pozostać w tym czasie w domu,
by uniknąć zakażenia bakteryjnego.
Natomiast objawem, na który powinno
zwrócić się uwagę zarówno u dzieci jak
i u dorosłych, jest pojawienie się
trudności z oddychaniem lub
nieregularny oddech. W tym wypadku
należy zgłosić się na pogotowie. 

GRUPY RYZYKA
Powikłania pogrypowe najczęściej
towarzyszą dzieciom, osobom, które już
cierpią na jakieś choroby (cukrzyca,
astma, choroby układu
immunologicznego, choroby płuc oraz
naczyń i serca), a także osobom
powyżej 65 roku życia. Istnieje jednak
stan szczególny, do którego należy
podchodzić ze zwiększoną ostrożnością,
mianowicie ciąża. Kobiety w ciąży
stanowią w Europie około 30 procent
wszystkich przypadków zachorowań
na grypę A. Tak przynajmniej wynika
z dostępnych danych. Zaś najczęstszymi
powikłaniami są pierwotne zapalenia
płuc (czyli wywołane wirusem grypy)
oraz wtórne (wynikające z zakażenia
bakteryjnego). Ogólnie rzecz biorąc,
sygnałem powikłań są nasilające się
objawy związane z zaburzeniami
oddechowymi. Aby uniknąć komplikacji
u kobiet w ciąży, należy jak najszybciej
udać się do lekarza, gdyż decyzje
związane z leczeniem ciężarnych kobiet
podejmowane są stosownie
do indywidualnych przypadków.            

Do zakażenia
dochodzi drogą
kropelkową
(w czasie kaszlu
lub kichania)
albo przez uścisk
rąk, które
wcześniej
znalazły się
blisko ust lub
nosa osoby
chorej
(wystarczy np.
uścisnąć dłoń
choremu).
Dlatego ważne
pozostaje
stosowanie
na co dzień
zasad higieny
osobistej. 

Jak zapobiec
grypie?

Aby uniknąć zakażenia
należy:

– często i starannie myć ręce
wodą i mydłem (nawet
2 minuty);
– nie zbliżać brudnych rąk
do oczu, nosa i ust;
– do wycierania nosa używać
chusteczek higienicznych, a nie
z materiału, gdyż te ostatnie
mogą pozostawiać zarazki
w kieszeniach lub torebkach,
skąd zostaną ponownie
przeniesione na dłonie;
– zawsze przy kichaniu lub
kaszlu zasłaniać usta i nos
chusteczką higieniczną
a następnie wyrzucić chustkę
do kosza;
– regularnie wietrzyć zamknięte
pomieszczenia;
– dbać o higienę sanitariatów
i miejsca pracy;
– utrzymywać w czystości
powierzchnie i przedmioty
często używane (telefony,
klawiatury
komputera, blat
biurka), aby
uniemożliwić
przenoszenie
się wirusa.

FO
TO

LI
A

FOTOLIA
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NEC Display Solutions wprowadził
na rynek pierwszy na świecie
23-calowy monitor LCD w formacie
16: 9 z panelem IPS. Urządzenie
oferuje doskonałą jakość obrazu oraz
wysoką rozdzielczość (Full HD)
przy jednoczesnym niskim zużyciu
energii elektrycznej. Wydajność pracy
jest lepsza dzięki ergonomicznemu
formatowi obrazu 16: 9. Zgodnie
z proekologiczną polityką firmy, nowy
monitor wyposażono w szereg funkcji
zapewniających eksploatację
przyjazną środowisku bez utraty
jakości. Ekran charakteryzuje się
ponadprzeciętnymi kątami widzenia,
doskonałymi kolorami oraz
stabilnością wyświetlanego obrazu.
Sensor natężenia oświetlenia
dostosowuje jasność monitora
do otoczenia. Pomaga to znacznie
ograniczyć zużycie energii.
Dodatkowo, monitor może być
za pomocą jednego przycisku
przełączony na tryb ekonomiczny.
Urządzenie zdobyło certyfikat EPEAT
GOLD, który podkreśla
zaangażowanie producenta
w ochroną środowiska.

Pomysły na prezent

Już od listopada firma Rowenta rusza z promocją
świąteczną – każdy, kto zdecyduje się kupić
depilator lub golarkę męską, otrzyma elegancki

komplet ręczników dla Niej i dla Niego. Konsumenci
będą także mogli zwrócić zakupione urządzenia,
jeśli zawiodą one oczekiwania. Aby wziąć udział
w promocji, wystarczy kupić depilator z linii
Rowenta Fresch Extreme lub strzyżarkę z linii
Rowenta Expertise Precision. Dodatkowym
prezentem będzie zestaw do manicure. Producenci
zapewniają jednak, że zwroty nie będą konieczne,
twierdzą, że urządzenia są tak delikatne dla skóry,
a zarazem tak precyzyjne, że konsument nie pomyśli
nawet o oddaniu ich z powrotem do sklepu.
Promocja trwa do końca grudnia 2009.

Waga to
wróg każdego

będącego
na diecie człowieka,

nieprzyjemny moment
prawdy stara się jednak osłodzić firma Tefal, która wpadła
na pomysł przekazywania wieści o masie ciała za pomocą
kolorów. Dobra wiadomość dla łasuchów. Świetlny wskaźnik
Visio Control informuje za pomocą barw, czy od ostatniego
ważenia waga spadła czy może wzrosła. Zielony kolor jest
powodem do radości – oznacza zgubienie zbędnych
kilogramów, pomarańczowy – waga bez zmian,
czerwony – niestety, czeka nas jeszcze dużo pracy, tusza rośnie.
System automatycznie rozpoznaje użytkowników wagi. Waga
Tefal Luminance jest dostępna w cenie brutto 260 zł.
Maksymalne obciążenie to 160 kg. 



57

Moda
na domowe

wypieki trwa,
więc Moulinex, nie

chcąc pozostać w tyle, zaprezentował nowe
urządzenie – Moulinex Baguette. Wypiekacz
przeznaczony jest do przyrządzania chleba,
bułeczek, bagietek, rogalików, a nawet
paluszków grissini. Został wyposażony
w specjalny ruszt i dwa rodzaje foremek oraz
nożyk i pędzelek. Posiada aż 19 programów
do pieczenia, w tym do chleba
bezglutenowego oraz chleba bez soli. Istnieje
możliwość ustawienia opiekania skórki.
Funkcja opóźnionego startu zapewnia ciepłe
pieczywo na śniadanie, a któż tego nie lubi?
Cena urządzenia wynosi 899 zł.

Marka Krups poszerza ofertę swoich znakomitych ekspresów do kawy o nowe
ekspresy automatyczne – EA8250, EA8255, EA8260. To, co wyróżnia nowe
urządzenia, to nie tylko dbałość o nadzwyczajny smak kawy, ale również o wyjątkowy
design i umiłowanie szczegółu. Nowe, najmniejsze na rynku ekspresy automatyczne
Krups dostępne są w trzech kolorach – srebrnym, bordo i czerni. Przyciski wykonano
z chromowanych elementów. Wyświetlacz posiada napisy w języku polskim.
Technologia Thermoblock dba o to, aby kawa była zawsze w idealnej temperaturze.
Urządzenie jest wyposażone w młynek mielący ziarna i dodatkowy filtr Claris Aqua,
który zmniejsza twardość wody.

Nokia zaprezentowała nowy model
telefonu wyposażonego w procesor
ARM Cortex-A8. Producent zapewnia,
że nowy model telefonu N900 spełnia
wymagania nawet najbardziej
wybrednych konsumentów.
Urządzenie łączy cechy telefonu
i małego przenośnego komputera.
Pamięć jest dość pojemna, aby
pomieścić 7 000 utworów

muzycznych lub 40 godzin filmów.
Ekran jest duży i wyświetla obraz
świetnej jakości. Recenzje
pierwszych użytkowników są niemal
entuzjastyczne. Pod względem
wygody używania Nokia 900 jest
w czołówce. Robi też znakomitej
jakości zdjęcia, co dla dzisiejszych
posiadaczy telefonów komórkowych
jest sprawą bardzo istotną. 
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Jeszcze niedawno każdy z poniższych
tytułów można było oglądać

na srebrnym ekranie, dziś już kinomani
mają możliwość zakupienia płyty
i obejrzenia niedawnych premier. 
Bohaterem „Hańby” jest wyrafinowany
człowiek, wykładowca literatury w Cape
Town. Nota bene główną rolę gra
doskonały, jak zawsze, John Malkovich.
Za romans ze studentką czeka go
upokarzający proces, po którym zostaje
usunięty z uczelni. Rusza więc w daleką
podróż w głąb Afryki, a jednocześnie
w głąb własnego życia i przeszłości.
Postanawia odnaleźć nie widzianą
latami córkę, która dawno temu zaszyła
się na odludnej farmie. Ich spotkanie
będzie punktem zwrotnym w życiu
bohatera. 
„Powrót do Brideshead” to jedna
z najdroższych brytyjskich fabularnych

produkcji ostatnich lat.  To poruszająca
historia miłosnego trójkąta. Ubogi, lecz
zdolny Charles Ryder poznaje na uczelni
ekscentrycznego młodego
arystokratę – Sebastiana Flyte’a.
Zaprzyjaźniają się i Charles zostaje
zaproszony do rodzinnej
posiadłości – Brideshead. Tam poznaje
resztę rodziny- między innymi siostrę
Sebastiana – Julię i jego
matkę – radykalną katoliczkę. Bardzo
dobry film ze świetnym aktorstwem. 
„Antychryst” to jeden z filmów,
o którego wartość artystyczną spierają

się do dziś najtęższe filmowe umysły.
Miał swoją premierę na festiwalu
w Cannes i tam raczej się nie spodobał.
Mówi się, że jego reżyser – Lars von Trier
idzie w kierunku totalnego szaleństwa
i traci kontakt z realną publicznością.
Fakt, że po poznaniu faktów z życia
reżysera – miał bardzo dominującą
matkę, która od małego wychowywała
go z obsesyjną myślą, że musi zostać
artystą, nie dziwi, że mógł, mówiąc
eufemistycznie, „odejść od zmysłów”.
Tematyka jest bardzo trudna i poważna.
Para, która straciła dziecko, postanawia
się uporać z nie ustępującą depresją.
Jadą więc w odludne miejsce, w którym
ich synek spędził ostatnie wakacje.
Nazywają to miejsce „Rajem”. Tam
okazuje się, że jest między nimi jeszcze
inna, mroczna tajemnica. 

TEKST Joanna Lasek
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Kino domowe

„Prawo
zemsty”

Człowiek, którego
rodzina została

przed laty brutalnie
zamordowana, szuka
zemsty. Jedyną osobą, która
może go powstrzymać jest
pewien młody prokurator,
w tej roli Jamie Foxx, jak
zwykle doskonały. Plusem
filmu są fantastycznie
zarysowane postacie
i trójwymiarowość, która
sprawia, że granice dobra
i zła zacierają się. Reż. F.
Gary Gary, wyst.: Gerald
Butler, Jamie Foxx. 

PREMIERY
KINOWE
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„Millenium.
M´˝czyêni,
którzy
nienawidzà
kobiet”

Długo oczekiwana
ekranizacja kultowej

już powieści Stiega
Larssona. Nakręcona przez
Szwedów, może więc
unikniemy chwytliwych
amerykańskich recept na
hit kinowy. Dla wielbicieli
trylogii „Millenium” to
pozycja obowiązkowa. 
Reż.: Niels Arden Oplev,
wyst.: Noomi Rapace,
Michael Nyqvist, 
Lena Endre.

Stieg Larsson „Zamek z piasku,
który runął”. Fani trylogii Stiega

Larssona nie mogli się już doczekać
trzeciej, ostatniej części cyklu.
Wreszcie jest, ale jest też żal, że nie
powstanie już żaden z następnych

tomów. Autor umarł, nie
doczekawszy sukcesu
swych powieści. „Zamek
z piasku” jest
zdecydowanie
najobszerniejszy. 
Tym razem Larsson
prowadzi czytelnika
w mroczną przeszłość
Lisbeth Salander,
za przewodnika dając
mu świetnie znanego
miłośnikom trylogii
Mikaela Blomkvista,

zwanego Kalle.
Na podstawie powieści
powstał już film fabularny, który
niebawem zagości w kinach. 
Stieg Larsson: Zamek
z piasku, który runął.
Wydawnictwo Czarna Owca.
Warszawa 2009.

Michał
Witkowski

„Margot”. Na nową
powieść Michała
Witkowskiego czeka się
zawsze z zapartym tchem. 
Co tym razem wymyśli ten
czołowy polski
skandalista? 
Nie należy się zrażać
szumem, jaki pisarz robi
wokół siebie, to element
przemyślanej
autopromocji 
– niewątpliwie

Witkowski jest jednym
z najzdolniejszych autorów młodego
pokolenia. Łatwość, z jaką posługuje
się językiem sprawia, że połowę
sukcesu ma już zapewnioną. Trzeba
jeszcze tylko znaleźć interesujący
temat. Tym razem to środowisko
tirowców, trzeba przyznać, dość
egzotyczne. Nic więcej nie trzeba
mówić, warto przeczytać. 
Michał Witkowski: Margot. Świat
Książki. Warszawa 2009.

Goscinny, Sempé „Nieznane
przygody Mikołajka”. Tego

czarującego łobuziaka i jego kolegów
kochają wszyscy. Mikołajek ma
wielbicieli wśród najmłodszych, jak

i całkiem
dorosłych.
Nowa porcja
historyjek jest
okraszona
uroczymi
ilustracjami.
„Nieznane
przygody” to
doskonałe
remedium

na pesymizm i szarugę dnia
codziennego. Nie wstydźmy się
dziecinnego pierwiastka, który
wszyscy w sobie z zażenowaniem
chowają. Jeśli raz uznamy Mikołajka
za naszego kumpla, pozostanie nim
na zawsze. A przy okazji, to znakomita
lektura do wspólnego czytania
z dziećmi. Goscinny, Sempé:
Nieznane przygody Mikołajka. 
Znak. Kraków 2009.

Na długie
jesienne wieczory
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TEKST Jerzy Bàk
RYS. Janusz Stefaniak

Skuteczność i sukces menedżera czy
sprzedawcy zależy od jego

kompetencji oraz umiejętności
szybkiego dostosowania się
do zaistniałej sytuacji. Ci, którzy potrafią
panować nad swoimi emocjami,
posiadają świadomość własnego ciała,
głosu, wrażenia wywieranego na innych
i są przygotowani
merytorycznie – wygrywają. 
Technik budowania wizerunku
osobistego istnieje bardzo wiele, jednak
tylko niektóre z nich wykorzystują
do tego elementy psychologii oraz gry
aktorskiej. Tymczasem gest, mimika,
ton głosu, poruszanie się i wreszcie
odpowiednio dobrane słowa, wpływają
na budowę naszego wizerunku oraz
na relacje z otoczeniem. Dzięki
opanowaniu

tych elementów to, co chcemy
przekazać i co chcemy osiągnąć, jest
łatwiejsze do zrealizowania, bo stajemy
się bardziej wiarygodni. Oczywiście
same umiejętności aktorskie nie
wystarczą, aby osiągać sukcesy
w negocjacjach, sprzedaży czy innych
dziedzinach biznesu. Dopiero
w połączeniu z odpowiednimi
elementami psychologii dają pożądane
rezultaty. Umiejętności aktorskie
pozwalają szybciej i skuteczniej
wchodzić w wyznaczone zadania.
Niejednokrotnie podjęcie jakiejś decyzji
w pracy jest dla nas wyjątkowo trudne,
a znajomość technik aktorskich
znacznie nam to ułatwi.
Bardzo istotnym narzędziem, którym
musimy nauczyć się posługiwać

właściwie, jest ciało. Dlatego, jeżeli
chcemy być przekonujący, musimy je
rozumieć i skutecznie nad nim
panować. Jeżeli chcemy, aby odbierano
nas jako pewnych siebie, nasze gesty
muszą być stanowcze. Jeżeli
po wykonaniu jakiegoś gestu
zatrzymamy go na sekundę, uzyskamy
wrażenie pewności siebie. Gesty
i postawa muszą też współgrać z tym,
co mówimy. Np. podczas prezentacji
możemy stosować celowe pauzy, aby
zbudować odpowiednie napięcie
i jeszcze bardziej zainteresować
słuchaczy. Podczas takiej pauzy nasze
ciało i gesty również muszą na chwilę
zastygnąć. Jednak nie na dłużej niż kilka
sekund, aby zainteresowanie nie
zmieniło się w zniecierpliwienie. Należy
też pamiętać o zasadzie, że nasze ciało
wpływa na umysł, a umysł na ciało.
Kierownik zespołu nie może chodzić
drobnymi kroczkami, ponieważ będzie
wyglądał śmiesznie. Jego krok musi
być dystyngowany i poważny.
Spuszczona głowa lub zgarbione plecy

również nie dodadzą mu
splendoru. Handlowiec,

którego grupą
docelową jest

młodzież musi
poruszać się
energicznie
i być
entuzjastyczny,
bo kiedy będzie
zbyt poważny
i stonowany nie

osiągnie sukcesu.
Kiedy natomiast

towar jest
ekskluzywny

i skierowany

Gesty powinny
współgrać z tym,

co mówimy

Troch´ aktorstwa
nie zaszkodzi
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Żyjemy w świecie, w którym
wywieranie wpływu na innych

ma ogromne znaczenie i jest
wszechobecne. Należy jednak
zauważyć, że techniki
i narzędzia perswazji,
kreowania wizerunku
osobistego same w sobie
nie są niczym złym.
A często pomagają
zrozumieć własne
ograniczenia. Kiedy
mówimy o wykorzystaniu
elementów aktorstwa,
świadomości ciała, emocji
itd., nie myślimy o chęci
manipulacji, a o zyskaniu
odpowiednich cech, które
posłużą nam do wzmacniania
wiarygodności jedynie
prawdziwych przekazów.
Przedstawione tutaj przykładowe
metody, to narzędzia, które
powstały w wyniku połączenia
niektórych technik psychologii
perswazji z warsztatem aktorskim
i są z powodzeniem
wykorzystywane w środowiskach
biznesowych 
oraz politycznych.

Emocje można
odsunąć

do poważnych biznesmenów,
zachowanie sprzedawcy również
powinno być ekskluzywne. 
Poważną przeszkodą w kontaktach
z innymi jest nieumiejętność panowania
nad emocjami. Często zdarza się, że
przed ważnym spotkaniem zaczynamy
się stresować. Wpływa to bardzo
negatywnie nie tylko na nasz umysł, ale
również na nasze ciało. Dochodzi
do niekontrolowanych napięć mięśni
w organizmie, czujemy się
niekomfortowo, nierówno oddychamy,
osłabia się nasz głos. Mimika twarzy
zostaje poważnie ograniczona.
W rezultacie jedynymi emocjami, które
malują się na naszej twarzy jest strach
i niepewność. Dzięki opanowaniu
techniki kadrowania emocji możemy
bardzo szybko doprowadzać się
do różnych stanów – entuzjazmu,

powagi, zamyślenia, wesołości,
przygnębienia. Możemy nimi sterować
tak jak robią to aktorzy. Wystarczy
przypomnieć sobie jakąś sytuację, która
przytrafiła nam się niedawno oraz była
nacechowana emocjonalnie.
Zwiększając i nadając ruch lub
przybliżając obrazy w naszej głowie
jesteśmy w stanie zintensyfikować
doznawane emocje związane z danym
obrazem. Możemy równie łatwo osłabić
działanie emocji wykonując odwrotny
proces, czyli je odsuwając, zwalniając
ruch itp. Wszystko zależy od tego, co
chcemy osiągnąć. Również słowa są
narzędziem, za pomocą którego
możemy wpływać na stan emocji tak
swoich, jak i innych. Kiedy manager
chce wyrazić swoje niezadowolenie
z powodu pracy swojego zespołu
i powie: jestem wściekły! – wywrze

bardzo silne wrażenie, ponieważ
nacechowanie emocjonalne tego
zdania jest wysokie. Jeśli jednak
zamiast wyrazu wściekły użyje wyrazu
zły – napięcie opadnie. Podobnie jest,
gdy handlowiec powie: robimy to
dobrze. Wtedy nacechowanie
emocjonalne jest tylko średnie.
A wystarczy powiedzieć: robimy to
z pasją!, a emocje pozytywne znacznie
się podniosą.
Nie bez powodu mówi się, że oczy są
zwierciadłem duszy. Odpowiedni
kontakt wzrokowy to istotny element
skutecznej komunikacji. To, że
rozmówcy należy patrzeć w oczy, wie
prawie każdy. Rozbiegane, zagubione
spojrzenie świadczy o naszej
niepewności. Nie wszyscy jednak zdają
sobie sprawę z tego – jak może
zaszkodzić nam nadmierne mruganie
oczami. Kiedy robimy to zbyt często
rozpraszamy jego uwagę, co może
spowodować, że przestaje on skupiać
się nad tym, co mówimy, a zaczyna się
zastanawiać czy przypadkiem nie
wpadło nam coś do oka. Dekoncentruje
się i w rezultacie nasze argumenty
mogą zostać nie usłyszane. Poza tym
nadmierne mruganie podświadomie
jest odbierane jako oznaka słabości czy
nieszczerości. Przy wspomnianych już
negocjacjach, czy prowadzeniu
prezentacji, nasza silna pozycja, którą
chcemy zachować, może zostać przez to
zachwiana. Jednak systematycznie
wykonując proste ćwiczenia możemy
wyeliminować ten efekt. Wystarczy m.
in. przeskakiwać wzrokiem w różnych
kierunkach, zatrzymując go na kilka
sekund w każdym miejscu, pilnując się
przy tym, żeby nie mrugać.
Ton głosu jest równie ważny, co treść
przekazu. Specjalistyczne badania
dowodzą, że niski ton głosu
podświadomie wpływa na słuchacza,
wzbudzając w nim pozytywne emocje.
Osoba przemawiająca, którą cechuje
ciepły, niski głos jest odbierana przez
słuchaczy jako postać bardziej
wiarygodna. Słucha się jej
z przyjemnością i ufnością. Osoby
mówiące cicho, piskliwie, niewyraźnie
są mało przekonujące. Czasami nawet
wtedy, kiedy ich argumenty są jak
najbardziej trafne.



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 



63

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 LITRÓWDoblòWYMIARY 

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. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w październiku 2009. 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 



GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

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

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

mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´

radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,

spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.

Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas! 

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

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

˚egnaj Asiu
21 października 2009 pożegnała nas Asia… – wyjątkowa kobieta, przyjaciółka,
wspaniały człowiek. Trudno znaleźć słowa, którymi można opisać tak wielką
stratę, stratę cząstki nas samych. Joanna Szymura. Kochała życie, jego piękno
i różnorodność. Jej cierpliwość, dobroć i oddanie będzie dla nas już zawsze
niedoścignionym wzorcem. Teraz sama myśl o Niej przywołuje wspomnienia,
które pieczołowicie będziemy przechowywać w ciepłych zakątkach naszych serc.
W nagrodę za miłość, jaką dzieliła się z nami, pójdzie prosto do nieba. 
Dziś jesteśmy pewni, że właśnie tam jest. 
Życzymy Ci Asiu wiecznej pogody w miejscu, co nie ma go na mapie. Wolna od
zmartwień i trosk wygrzewaj się na niebieskiej trawie. A czasem, gdy Ci przyjdzie
chęć, z góry na Ziemię popatrz na nas, tylko trochę może być Ci żal, że u nas
trawa taka zielona. 
Wiecznej pogody na niebieskich połoninach życzą Ci koleżanki i koledzy.

NASZE ŁAMY DLA WAS

NOWY PROGRAM ASSISTANCE 
Kierowcy, którzy zakupią nowe samochody marek:
Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo i Abarth
otrzymają pakiet nowego Assistance: CiaoFiat dla
marek Fiat i Fiat Professional, Assistance Lancia,
Assistance Alfa Romeo, Assistance Abarth.
W razie wypadku bądź awarii na drogach krajowych
i zagranicznych, kierowcy i towarzysze ich podróży
otrzymają pomoc techniczną oraz m.in. samochód
zastępczy, czy w razie potrzeby pomoc medyczną. 
Pakiet Assistance skierowany jest do właścicieli
samochodów zakupionych od 1 sierpnia 2009 roku.
W ramach pakietu ubezpieczeni otrzymują
bezpłatną pomoc w razie wypadku bądź awarii na
drogach krajowych i zagranicznych. Spośród wielu
usług, kierowcy mogą liczyć na pomoc techniczną
i usprawnienie pojazdu na drodze, holowanie
pojazdu lub organizację samochodu zastępczego.
„Nowy program Assistance został uruchomiony, 
aby zapewnić klientom Fiat Auto Poland więcej
usług związanych z pomocą drogową
i zapewnieniem mobilności oraz bezpieczeństwa
podczas podróży. Pierwszą zmianą wprowadzoną
do programu jest pomoc drogowa dla klientów
w przypadku przebicia opony, zgubienia kluczyków,
zamknięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, braku
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paliwa, zatankowania nieprawidłowego paliwa oraz
rozładowania akumulatora. Udostępniamy również
klientom dodatkowe usługi Assistance w przypadku
wypadku drogowego.
Zupełną nowością jest możliwość skorzystania
z samochodu zastępczego i pomocy medycznej.
Usługę Samochodu Zastępczego oferujemy
klientom, którzy skorzystali z usługi holowania, 
jak również sami oddali swój pojazd do naprawy
w Autoryzowanej Stacji Obsługi Fiat w określonych
warunkach. Nowy Pakiet Assistance rozszerzyliśmy
również o możliwość skorzystania z dodatkowego
transportu taksówką” – mówi Bogusław Cieślar
Rzecznik Fiat Auto Poland SA.
Ponadto, we wspomnianych sytuacjach pokryte
zostaną koszty dodatkowego transportu lub
zorganizowane zostanie zakwaterowanie, czy
transport do miejsca zamieszkania lub docelowego
miejsca podróży. Kierowcy wspomnianych marek
mogą liczyć także na zaliczkę na pokrycie kosztów
naprawy, a także na pomoc medyczną, która
obejmuje nie tylko samego ubezpieczonego, ale
również jego towarzyszy podróży.
Ze szczegółami nowego Programu Assistance
można zapoznać się poprzez poniższe linki: 

www.fiat.pl/pdf/top_assistance_24.pdf 
www.fiatprofessional.pl/pdf/top_assistance_24.pdf 

www.lancia.pl/pdf/top_assistance_24.pdf 
www.alfaromeo.pl/pdf/top_assistance_24.pdf

www.abarth.pl/documenti/documents/top_assistance_24.pdf



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

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

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

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

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

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

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

ul. 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 15 listopada 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




