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o tym si´ mówi

WZRASTA UDZIA¸ FIATA W RYNKU
Trwa dobra passa rynku samochodowego w Europie,
w tym równie˝ Fiata. W listopadzie na starym kontynencie
odnotowano wzrost sprzeda˝y nowych samochodów o 3,9%
w stosunku do tego samego miesiàca roku poprzedniego.
Fiat Auto sprzeda∏ w listopadzie 91.721 nowych samochodów, co stanowi 15.3% wzrost w stosunku do tego samego miesiàca 2005 roku, i uplasowa∏ si´ na 5 miejscu w rankingu europejskich producentów. W pierwszych 11 miesiàcach tego roku marka sprzeda∏a 1.045.650 samochodów,
odnotowujàc 18,2% wzrost w stosunku do tego samego
okresu roku ubieg∏ego. Tak wi´c w listopadzie udzia∏ Fiata

Auto w Europie wyniós∏ 7,9% (rok temu 7,1%). Bioràc
pod uwag´ pierwsze 11 miesi´cy tego roku udzia∏ ten wynosi 7,7%, podczas gdy w ub. r. by∏ na poziomie 6,5%.
Polska: W listopadzie Fiat Auto Poland znalaz∏ nabywców
na 3.025 samochodów, w tym 2.269 samochodów osobowych marek Fiat, Alfa Romeo i Lancia (10,66% udzia∏
w rynku) i 756 szt. samochodów dostawczych (18,2%
udzia∏). W ciàgu 11 miesi´cy tego roku firma sprzeda∏a 30.395 sztuk, w tym 23.140 samochodów osobowych
(10,64% udzia∏ w rynku) oraz 7.255 samochodów dostawczych (20,5% udzia∏).

Nowy Fiat 500
- ju˝ za 9 miesi´cy

Jubileusz Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Teksidzie

Jest to ciekawa inicjatywa, z którà mo˝na si´ zapoznaç
na „500 wants you” – platformie multimedialnej, poÊwi´conej modelowi Fiat 500. W dziewi´ç miesi´cy przed prezentacjà nowego samochodu, która odb´dzie si´ w po∏owie wrzeÊnia, Fiat zaprasza przysz∏e mamy do wzi´cia
udzia∏u w konkursie „Baby boom”, którego rozwiàzanie zaplanowano za dziewi´ç miesi´cy.
G∏ównà nagrodà konkursu jest jeden egzemplarz nowego
modelu, by jednak przysz∏e mamy mog∏y go wygraç, wczeÊniej muszà zarejestrowaç si´ na witrynie internetowej
www.fiat500.com. Fiat 500 b´dzie bowiem losowany tylko
spoÊród zarejestrowanych mam, które urodzà swoje dziecko w dniu prezentacji modelu, tj. 15 wrzeÊnia.
Witryna dost´pna jest w j´zyku w∏oskim, angielskim i innym (szkoda, ˝e nie po polsku), ale mimo to konkurs przeznaczony jest tak˝e dla polskich mam.

4 listopada w zak∏adzie Teksid Iron w Skoczowie odby∏y si´
obchody 45-lecia istnienia Obowiàzkowej Stra˝y Po˝arnej
oraz 35-lecia Zak∏adowej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Odlewni ˚eliwa. Do obowiàzków tej organizacji nale˝y prowadzenie przeciwpo˝arowej dzia∏alnoÊci zapobiegawczej
i udzia∏ w akcjach ratowniczych w czasie po˝arów, czy kl´sk
˝ywio∏owych. Cz∏onkowie Stra˝y (foto poni˝ej) to spo∏ecznicy,
którzy poÊwi´cajà swój wolny czas na çwiczenia i bezinteresownà pomoc w kryzysowych sytuacjach. Za t´ prac´ zostali
odznaczeni orderami. Wi´cej na ten temat w nast´pnym FWN.
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CNH I IVECO RAZEM
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Ju˝ za 9 miesi´cy...

CNH i Iveco spotka∏y si´ w Turynie z najwa˝niejszymi
dostawcami, w tym z Polski, na „Suppliers Leadership
Conference”. Po raz pierwszy te dwie firmy spotka∏y si´
razem ze swoimi dostawcami, po tym, jak w 2005 roku
po∏àczy∏y swoje obszary zakupów. W spotkaniu wzi´∏o
udzia∏ ponad 1.500 osób z 25 krajów, w tym z Chin,
Brazylii, Kanady i Japonii.

FIAT WRACA DO AUSTRALII
Po Alfie Romeo i Lekkich Samochodach Dostawczych,
tak˝e marka Fiat wraca na rynek australijski. To zas∏uga
Grande Punto, który jest obecnie sprzedawany przez importera – Ateco Automotive. Decyzja Fiata zosta∏a podj´ta
ze wzgl´du na mi´dzynarodowy sukces tego modelu. Wed∏ug Davida Stone, odpowiedzialnego za samochody Fiata
na rynku australijskim, Grande Punto oferuje styl, osiàgi,
technologi´ oraz relacj´ jakoÊç – cena wy˝szà od ka˝dego
innego modelu sprzedawanego w Australii.

Ferrari, najlepszy zagraniczny
samochód w Niemczech
Czytelnicy niemieckiego pisma Auto Zeitung nagrodzili a˝ trzy modele Ferrari w corocznym konkursie Auto Trophy. Na I miejscu wÊród
zagranicznych samochodów w kategorii supersportowej znalaz∏a si´
ma∏a berlina F430, która uplasowa∏a si´ przed bezpoÊrednim konkurentem Lamborghini Gallardo i innym modelem Ferrari – 599 GTB
Fiorano. Ponadto model F430 Spider wygra∏ pojedynek z Aston Martinem DB9 C Convertible. W g∏osowaniu uczestniczy∏o prawie 94 tys. osób.
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KOCHANY ÂWI¢TY MIKO¸AJU!
Prosz´ Ci´, abyÊ przywióz∏ mi braciszka albo siostrzyczk´. Moja mamusia
i mój tatuÊ majà tylko mnie i czasem
jest smutno, bo nie mam si´ z kim
pobawiç, czy nawet troch´ pok∏óciç.
Jagoda, córka pracownika Fiat-GM
Powertrain w Bielsku-Bia∏ej

KOLOROWE FANTAZJE
Zima ju˝ przenika do pomieszczeƒ,
w których pracujemy, co o tej porze
roku powoduje szaroÊç dnia i szybsze
zm´czenie. Miejsca pracy sà wyposa˝one w nowoczesne urzàdzenia. Proponuj´, aby miejsca do spo˝ywania

posi∏ków pozosta∏y tradycyjne, w otoczeniu zieleni, która dodaje nam energii, a zarazem uspokaja. Sugeruj´,
tam gdzie jest to mo˝liwe (jak w moim zespole), ukwieciç miejsca do spo˝ywania posi∏ków, a dany zespó∏ niech
to pomna˝a wed∏ug swojej fantazji.
Wtedy z uÊmiechem, w zielonym nastroju, dobrze i mi∏o si´ pracuje.
Antoni Hendzel, pracownik Fiat-GM
Powertrain Polska w Bielsku-Bia∏ej

WSPOMNIENIA
Dzieci listy piszà, a my doroÊli mamy
okazj´, aby myÊlami wróciç do radosnych wspomnieƒ z dzieciƒstwa.
Âw. Miko∏aj kojarzy nam si´ nie tylko
z prezentami, ale równie˝ z diab∏em,
który w tamtych czasach zawsze by∏
obecny przy Miko∏aju i karci∏ nas „dyscyplinkà”. Zanim otrzyma∏em paczk´
to musia∏em powiedzieç wierszyk, który mówi∏em z dr˝àcym serduszkiem,
a wra˝enia pami´tam do dziÊ:
„Przybàdê Êwi´ty Miko∏aju, zejdê z wysokich do nas chmur, ma∏e dzieci Ci´
czekajà, przynieÊ podarunków wór.”
Antoni Hendzel, Fiat-GM Powertrain
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Ze wzgl´du na ograniczonà iloÊç miejsca w tym numerze pisma
zmuszeni byliÊmy skróciç naszà rubryk´ dla pracowników. Nie oznacza
to jednak, ˝e z niej rezygnujemy. W dzisiejszym numerze zamieszczamy
kilka bo˝onarodzeniowych akcentów. Mamy te˝ nadziej´, ˝e podzielicie
si´ z nami swoimi Êwiàtecznymi i sylwestrowymi wra˝eniami oraz
planami na Nowy Rok. Niech przyniesie wszyskim spe∏nienie marzeƒ.
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Wa˝na jest odbudowa spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. Truizmem jest przypominanie,
˝e silne paƒstwo jest tylko wtedy, kiedy sà
silni i dobrze zorganizowani jego obywatele.
Wzorce musimy sobie sami wypracowaç.
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chwila refleksji

notowa∏a: T. B´tkowska, fot. J. Zych

Patriotyzm
w Europie
bez granic
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Andrzej Stanis∏aw Zoll,
prawnik. Przewodniczàcy PKW
w latach 1990-93; s´dzia
Trybuna∏u Konstytucyjnego
(1989-93) i jego prezes
(1993-97), Rzecznik Praw
Obywatelskich (2000-06),
przewodniczàcy Rady
Legislacyjnej przy Prezesie
Rady Ministrów; kierownik
Katedry Prawa Karnego
Uniwersytetu Jagielloƒskiego;
autor ponad 200 prac
z zakresu prawa karnego,
prawa konstytucyjnego
i filozofii prawa; wspó∏autor
polskiego kodeksu karnego
z 1997 r.; cz∏onek Komitetu
Etyki w Nauce PAN oraz
Wydzia∏u Historycznego PAU;
cz∏onek PEN-Clubu, doktor h.c.
uniwersytetów w Moguncji,
Wilnie oraz AM we Wroc∏awiu.
˚onaty, syn Fryderyk
tak˝e jest prawnikiem.

Dla mnie to poj´cie jest wcià˝ aktualne. Nie trudno jednak zauwa˝yç, i˝
na przestrzeni czasu zmieniajà si´ jego odniesienia - dawniej patriotyzm
∏àczono z obronà to˝samoÊci (mieliÊmy w Polsce trudnà sytuacj´ i patriotyzm ∏àczy∏ si´ z walkà o suwerennoÊç, o niezale˝noÊç), dzisiaj mo˝emy
ju˝ mówiç, na przyk∏ad, o patriotyzmie
lokalnym; rzeczà niezmiernie wa˝nà,
moim zdaniem, jest przywiàzanie
cz∏owieka do jego ma∏ej ojczyzny do gminy, do miejscowoÊci, w której
mieszka. I wa˝na jest te˝ jego praca
na rzecz spo∏ecznoÊci tej gminy czy tej
miejscowoÊci. Istotà bowiem patriotyzmu jest troska ka˝dego obywatela
o dobro wspólne – tak, jak to nazywa
Konstytucja. Przy czym ta troska wcale nie oznacza jednokierunkowoÊci
w myÊleniu ludzi ani te˝ re˝imu
zak∏adajàcego, ˝e tylko jedna jest
prawda - ka˝dy z nas widzi przecie˝
nieco inaczej. Ale wa˝ne: my jednak tu
nie konkurujmy – my si´ uzupe∏niajmy,
przez co stajemy si´ bogatsi.
Dobro wspólne powinno byç rozumiane jako dobro wspólnoty, która mieszka w jednej wsi, w jednym mieÊcie.

Mo˝e jednak byç rozszerzone - na dobro wspólne ca∏ej Polski, na dobro
wspólne
Europy.
Po
prostu
mo˝na zwi´kszyç obszar, na którym
przysz∏o nam ˝yç. I nie znaczy to wcale, ˝e mamy do czynienia z jakàÊ konkurencjà obszarów – bo nasze
dzia∏ania, podobnie jak we wspomnianej gminie, te˝ si´ dope∏niajà. Czy
do takiego myÊlenia o patriotyzmie
trzeba ludzi jeszcze przekonywaç?
Trzeba. Pami´tajmy o tym, ˝e komunizm poczyni∏ spustoszenie w mentalnoÊci niejednego cz∏owieka. Totalitarny system zburzy∏ te˝ wi´zi mi´dzyludzkie - nie wolno by∏o mówiç o swojej ma∏ej ojczyênie, ani realizowaç si´
w stowarzyszeniach obywatelskich
Rzeczpospolitej. Odbudowa ludzkiej
ÊwiadomoÊci, odbudowa wi´zi nie tylko rodzinnych, ale i wi´zi narodowej
(choç ta, na szcz´Êcie, zawsze nam
zosta∏a – nie byliÊmy siedemnastà sowieckà republikà) jest wi´c konieczna.
Wa˝na jest odbudowa spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. I wcale tu nie ukrywam, ˝e bardzo si´ martwi´, gdy
widz´ jak obecne w∏adze przechodzà
oboj´tnie nad problemem jednocze-

Tradycja, która pozwala zachowaç
to˝samoÊç. Szopka neapolitaƒska
z wystawy w Krakowie.

Nasi wygrali! Najpopularniejsza forma powierzchownego patriotyzmu.
ka∏o, ˝e w wiosce liczàcej niespe∏na tysiàc dusz dzia∏a∏o a˝ kilkadziesiàt organizacji! DziÊ, niestety, takiego ruchu nam brakuje.
˚yjemy w okresie, w którym z ró˝nych
powodów, modna jest poprawnoÊç
polityczna. Tak, tak w∏aÊnie bym rzecz
ujà∏. Co to znaczy? Otó˝ owa moda
narzuca ludziom zacieranie korzeni,
tradycji oraz nie ujawnianie publicznie
w∏asnych poglàdów. Poddajà si´ jej
zaÊ dlatego, ˝e êle rozumiejà tolerancj´. Tymczasem tolerancja oznacza
uznanie prawa drugiego cz∏owieka
do ró˝nienia si´ ode mnie. Oznacza
uznanie tego, ˝e ka˝dy cz∏owiek ze
wzgl´du na jego indywidualnà godnoÊç ma prawo do w∏asnych
poglàdów, przekonaƒ, sposobu zachowania si´, ale oznacza tak˝e oczekiwanie przeze mnie od innych poszanowania moich przekonaƒ i mojego
prawa do ró˝nienia si´ z innymi.
Teraz wracam do rozwa˝aƒ tradycji.
Swoje myÊlenie chc´ zaÊ zilustrowaç
tak: otó˝ sàdz´, ˝e du˝o trudnoÊci
w dialogu z islamem pochodzi stàd,
˝e ludzie zwiàzani z tamtà tradycjà
mocno tej tradycji bronià a my w∏aÊnie poprzez modnà poprawnoÊç
politycznà - od naszych w∏asnych korzeni si´ odcinamy. Dla mnie np.
˝enujàcà by∏a dyskusja na temat
chrzeÊcijaƒskich tradycji Europy
przy opracowywaniu Konstytucji Europejskiej. Podnoszono, ˝e tych korzeni

wpisywaç do preambu∏y nie wolno, bo
b´dzie problem z wyznawcami islamu,
mieszkajàcymi na terenie Europy. No,
ale przecie˝ Europa ma tradycje
chrzeÊcijaƒskie i tego – oboj´tnie czy
si´ jest osobà wierzàcà czy niewierzàcà
– zaprzeczyç si´ nie da! Wiadomo: kultura Europy jest oparta na trzech filarach - greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrzeÊcijaƒskiej.
Przemilczanie tradycji jest szkodliwe.
Utrudnia dialog z innymi, gdy˝ jesteÊmy pozbawieni to˝samoÊci. Tymczasem znacznie ∏atwiej by∏oby rozmawiaç z przedstawicielem islamu
wiedzàc, ˝e oni wychodzà si´ z innych
ni˝ my za∏o˝eƒ – wobec czego musimy
byç tolerancyjni wobec siebie.
Przywiàzuj´ wag´ do tradycji. Ubolewam wi´c, ˝e wiele z niej gubimy przyswajajàc obce nam kulturowo zwyczaje. JeÊli ktoÊ chce, niech sobie obchodzi dzieƒ Êw. Walentego – ale nie
traçmy rodzimych Êwiàt, nie od˝egnujmy si´ od naszych obrz´dów. W nich
jest naprawd´ wiele wartoÊci. Dlatego
podkreÊlam: globalizacja nie mo˝e pozbawiaç nas bogactwa odr´bnoÊci,
to˝samoÊci ani oznaczaç ca∏kowitego
zrównania ludzi, ich myÊlenia w stylu:
„wszyscy jesteÊmy tacy sami”. Nie
mo˝e - bo Êwiat stanie si´ nudny,
w ka˝dym razie dla mnie na pewno.
Globalizacja niech oznacza bliskoÊç,
∏atwoÊç komunikowania si´, kontaktowania ze sobà.
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nia si´ ludzi do jakiegoÊ wspólnego
celu, jak majà wielkà tendencj´
do centralizacji i lekcewa˝enia
spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego.
A przecie˝ truizmem jest przypominanie, ˝e silne paƒstwo jest tylko wtedy,
kiedy sà silni i dobrze zorganizowani
jego obywatele.
Czy jest w Europie kraj, z którego
doÊwiadczeƒ mo˝emy skorzystaç, budujàc w Polsce spo∏eczeƒstwo obywatelskie? Moim zdaniem wzorzec
musimy sobie sami wypracowaç. Dlatego, ˝e jako wspólnota – jak zresztà
ka˝da inna - mamy swoje charakterystyczne cechy. Niemniej chcia∏bym
abyÊmy byli - jeÊli chodzi o ruch obywatelski - tak dobrze zorganizowani
jak spo∏eczeƒstwa Austrii, Niemiec
czy Szwajcarii... Ale uwaga: i my kiedyÊ mieliÊmy spo∏eczeƒstwo obywatelskie! Przekona∏em si´ o tym
uczestniczàc w konferencji, w której
bra∏ udzia∏ socjolog pochodzàcy ze
Âlàska. Ten bowiem pokaza∏ nam XIX-wieczne dokumenty, tak˝e pami´tnik
proboszcza z jego wsi, z których wyni-
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Fiat i jeg
Podczas spotkania
z 250 inwestorami
i finansistami
w Lingotto, dyrektor
pe∏nomocny Sergio
Marchionne oraz
mened˝erowie
g∏ównych sektorów
przedstawili strategi´
rozwoju Grupy
i ambitne cele: obroty
na poziomie 67 mld
euro w 2010 r., wynik
operacyjny pi´ç razy
wy˝szy od uzyskanego
w 2005 r., oraz
zaprezentowanie
w najbli˝szych
czterech latach a˝ 23
nowych modeli przez
Sektor Samochodowy.

Silne, bojowo nastawione przedsi´biorstwo, zdeterminowane, by powróciç do grona najwi´kszych grup
przemys∏owych naszego globu. Taki
wizerunek Fiata wy∏ania si´ po spotkaniu najwy˝szego kierownictwa z 250
inwestorami i analitykami finansowymi z ca∏ego Êwiata, jakie mia∏o miejsce w Lingotto. W czasie tej dwudniowej sesji mówiono o cyfrach,
strategiach, nowych produktach, zaprezentowano te˝ dotychczasowe
wyniki i – przede wszystkim – cele
na najbli˝sze cztery lata. A te sà niezwykle ambitne: w 2010 r. obroty
Grupy powinny osiàgnàç poziom 67
miliardów euro (w 2005 r. wynios∏y
one 45,6 miliarda), a wynik z zarzàdzania zwyczajnego 5 miliardów, czyli powinien byç pi´ciokrotnie wy˝szy
od uzyskanego w roku ubieg∏ym. Ponadto w tym˝e roku 2010 zysk netto
ma oscylowaç w granicach 3,4 – 3,6
miliarda euro, a p∏ynnoÊç finansowa
– po sp∏acie zad∏u˝enia – winna si´gnàç 3 miliardów. By mo˝liwe by∏o
uzyskanie takich wyników finanso-

wych, w najbli˝szych czterech latach
konieczne sà inwestycje Grupy Fiat
na ∏àcznà kwot´ 16 miliardów.
Zjazd w Lingotto odby∏ si´ w dwa lata
po spotkaniu w Balocco w lipcu 2004 r.
Obu przyÊwieca∏y podobne cele, ale
panujàcy na nich klimat by∏ diametralnie ró˝ny. Przed dwu laty Fiat próbowa∏ za wszelkà cen´ utrzymaç si´
na powierzchni, szefom sp´dza∏ sen
z powiek powa˝ny kryzys Sektora Samochodowego, a niektórzy z nich
– jak przypomnia∏ Sergio Marchionne
– „wró˝yli mu rych∏y koniec”. Od tego
momentu w Fiacie nastàpi∏y jednak
zmiany i to bardzo g∏´bokie. W 2004 r.
Grupa ka˝dego dnia traci∏a dwa miliony euro, a w tym roku, bioràc
pod uwag´ uÊrednione dane z pierwszych dziewi´ciu miesi´cy, codziennie
odnotowuje pi´ç milionów zysku.
Na dziÊ zad∏u˝enie wynosi 2,6 miliarda euro, wobec 9,4 miliarda na 31
grudnia 2004 r. W zaledwie dwa lata
firma skazana, wydawa∏oby si´,
na pora˝k´, zdo∏a∏a przekszta∏ciç si´
w przedsi´biorstwo patrzàce z optymi-

Kierownictwo Fiata podczas spotkania z analitykami finansowymi.
Obok tytu∏u, znaczek wybrany na logo dwudniowej sesji w Lingotto.
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PLAN 2007-2010 - Cele finansowe Grupy
PRZYCHODY
(w miliardach euro)

zmem w przysz∏oÊç. Przemian´ t´ ju˝
teraz okreÊla si´ jako prze∏omowà.
„To, co wydarzy∏o si´ w ostatnich
trzydziestu miesiàcach – powiedzia∏
Marchionne – doprawdy trudno wyraziç s∏owami. To by∏o swoiste zmartwychwstanie”.
Zdaniem dyrektora generalnego i pe∏nomocnego Fiata jest to zas∏uga
przede wszystkim za∏ogi. Dlatego nie
szcz´dzi∏ pochwa∏ swoim najbli˝szym
wspó∏pracownikom, swojemu „zespo∏owi”: szeÊçdziesi´cioosobowej grupie
osób w wieku oko∏o czterdziestu lat,
które w Lingotto zasiad∏y obok niego,
by opowiedzieç histori´ Fiata. „Potrzebny by∏ czas, ˝eby ich wyselekcjonowaç. O wyborze decydowa∏a merytokracja: daliÊmy wszystkim wolnà r´k´ do dzia∏ania, a prawo do mianowania siebie liderem zyska∏ tylko ten, kto
udowodni∏, ˝e potrafi z tego skorzystaç.
Ten, kto odniós∏ sukces i nie zawiód∏”.
W tabeli obok pokazano
planowany wzrost obrotów
w najbli˝szych latach.
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o przysz∏oÊç
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Trzeci kwarta∏ 2006

Wzrost jest

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2006

kontynuowany
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Rok 2006 w coraz wi´kszym stopniu zas∏uguje na miano nologies oraz Magneti Marelli. Spadek natomiast odnotoprze∏omowego. Doskona∏e wyniki trzeciego kwarta∏u, doda- wa∏o Comau, poniewa˝ firma ta odczuwa skutki zmniejszone do tych odnotowanych w szeÊciu poprzednich miesià- nego popytu na g∏ównych rynkach, na których jest obecna.
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego Grupy (427 milionów eucach, sà tego najlepszym dowodem.
W trzecim kwartale 2006 r. obroty Grupy wynios∏y 11,8 mi- ro) wzrós∏ o 84%, znów g∏ównie dzi´ki Fiatowi Auto, który
liarda euro, co oznacza wzrost o 11,4% w stosunku ju˝ czwarty kolejny kwarta∏ uzyska∏ zysk netto (51 milionów
do analogicznego okresu w roku ubieg∏ym, a wynik z zarzà- euro), oraz Iveco i jego 156 milionom euro na plusie
dzania zwyczajnego osiàgnà∏ poziom 427 milionów euro, (+ 79%). Nieznaczny przyrost, ze 133 do 137 milionów
poprawiajàc si´ a˝ o 84%. Motorami nap´dowymi tego euro, odnotowa∏ tak˝e CNH. Spadek, o 18 milionów euro,
trendu by∏ Fiat Auto, który dzi´ki rosnàcemu powodzeniu przypad∏ natomiast w udziale obszarowi Komponentów
i
Systemów
nowych modeli
Produkcji, któzwi´kszy∏ obroty
Rachunek ekonomiczny Grupy
rego zysk wydo 5,5 miliarda
w milionach euro
III kwarta∏ 2006 III kwarta∏ 2005
Zmiana
niós∏ 83 milioeuro (+27,6%),
mln f
%
ny euro. Leporaz Iveco, któPrzychody netto
11.809
10.597
11,4
sze rezultaty
rego przychody
Wynik
z
zarzàdzania
Magneti Marelwzros∏y do 2,1
zwyczajnego
427
232
195
li i Fiat Powermiliarda euro
Wynik operacyjny
427
409
18
train Technolo(+14,4 %).
Wynik przed
opodatkowaniem
327
1.036
-709
gies nie zdo∏a∏y
W tych trzech
Zysk
netto
zrównowa˝yç
miesiàcach Fiat
(Grupy i spó∏ek trzecich)
200
826
-626
negatywnego
Auto sprzeda∏
Zysk netto
wyniku Comau.
prawie 460 ty(Grupy i spó∏ek trzecich
z wy∏àczeniem zarzàdzania
Grupa zamkn´si´cy samochonadzwyczajnego)
200
-209
409
∏a kwarta∏ zydów, co pozwoskiem
netto
li∏o mu na zdobycie 30,8-procentowego udzia∏u w rynku w∏oskim w wysokoÊci 200 milionów euro wobec 826 milionów
(+3,2%) i 7,1-procentowego w europejskim (+1,5%). w trzecim kwartale 2005 r., w którym to jednak wystàpi∏y
A zatem pomimo trudnych warunków rynkowych Fiatowi przychody nadzwyczajne. W rzeczy samej, je˝eli nie
Auto najprawdopodobniej uda si´ osiàgnàç próg dwóch mi- uwzgl´dni si´ tych nieprzewidzianych wp∏ywów, mo˝na stwierdziç, ˝e zysk netto wzrós∏ w stosunku do analogiczlionów samochodów sprzedanych w ciàgu roku.
W przypadku Iveco znaczàcy wzrost przychodów, uzyskany nego okresu ubieg∏ego roku o 409 milionów euro.
pomimo os∏abienia na kluczowych rynkach, nale˝y zawdzi´- Zad∏u˝enie przemys∏owe wynios∏o 2,6 miliarda euro i by∏o
czaç zwi´kszeniu liczby sprzeda˝y i bardziej konkurencyjnym odzwierciedleniem sezonowoÊci biznesu, tylko cz´Êciowo
cenom. Uwzgl´dniajàc zmiany kursów obroty CNH mo˝- zrekompensowanego wp∏ywami z cesji aktywów niestratena okreÊliç jako stabilne. W obszarze Komponentów i Sys- gicznych. P∏ynnoÊç Grupy osiàgn´∏a na 30 wrzeÊnia 2006
temów Produkcji sprzeda˝ zwi´kszy∏ Fiat Powertrain Tech- r. poziom 5,5 miliarda euro.

Wyszed∏szy z kryzysu, Grupa Fiat szymodeli – i zdobycie nowych rynków.
kuje si´ do nowych wyzwaƒ, a cel, jaJednym z najwa˝niejszych b´dà zaki sobie wyznaczy∏a na rok 2010, jest
pewne Chiny, gdzie Iveco ju˝ dziÊ ma
bez wàtpienia bardzo ambitny. Aby
ugruntowanà pozycj´ producenta lekobroty osiàgn´∏y poziom 67 miliardów
kich samochodów dostawczych,
euro, musia∏yby przyrastaç Êrednio
a wkrótce planuje poszerzyç swà ofero 7,6% rocznie. Cel naprawd´ ambitt´ o pojazdy ci´˝sze. I gdzie Sektor
ny, ale te˝ ca∏Samochodowy,
kiem realny. Ba,
na t´ chwil´ obecprzewidywania
ny w stopniu mari tak sà doÊç
ginalnym, zamieostro˝ne. „Jest
rza sprzedawaç
zawsze czas, by je
300 tysi´cy aut
zwi´kszyç” – porocznie. Na fronwiedzia∏
Marcie sojuszy Fiat
chionne. A je˝eli
pozostaje otwarty
pojawià si´ jakieÊ
na nowe propozynieprzewidziane
cje mi´dzynarotrudnoÊci? Je˝eli
dowej wspó∏pracy,
nastàpi
krach
wzorowane na zaÊwiatowej gospowartych ju˝ wczedarki? „W zaledÊniej – i z bardzo
wie szeÊç miesi´dobrym skutkiem
cy wprowadzimy
– aliansach Sekstosowne Êrodki
tora Samochodozaradcze. Przewego z tak znanySERGIO MARCHIONNE
prowadziliÊmy ju˝
mi konstruktoraKAWALEREM PRACY
pewne symulacje,
mi, jak Peugeotzak∏adajàc najbar-Citroën, Suzuki,
Dyrektor generalny
dziej czarny scenaFord czy Tata. Nie
i pe∏nomocny Fiata Sergio
riusz: 20-procenma ju˝ jednak
Marchionne zosta∏ odznaczony
towy spadek pomowy o ˝adnym
w Rzymie przez Prezydenta
pytu we wszyst„ma∏˝eƒstwie”, bo
Republiki W∏och Giorgio
kich sektorach
nasza firma jest
Napolitano medalem Kawalera
naszej dzia∏alnona tyle silna, ˝e
Pracy. Tym presti˝owym tytu∏em
Êci. Nawet w tamo˝e Êmia∏o iÊç
wyró˝niono 25 osobistoÊci ze
kim wypadku skunaprzód o w∏aÊwiata w∏oskiego przemys∏u,
tki nie by∏yby drasnych si∏ach, albo
których dzia∏alnoÊç przyczyni∏a
matyczne. Obroty
wr´cz wybiegaç
si´ do rozwoju nie tylko
zmniejszy∏yby si´
naprzeciw wyznapodleg∏ych im przedsi´biorstw,
co prawda o 10
czonym celom.
ale ca∏ych W∏och.
miliardów euro,
„Te og∏oszone dwa
ale w dalszym ciàgu mielibyÊmy pó∏ milata temu w Balocco te˝ wydawa∏y si´
liarda euro zysku i ˝adnego zad∏u˝enia”.
bardzo ambitne – przypomnia∏ analityEkonomiczny wzrost Fiata przebiega
kom Sergio Marchionne. – Ale osiàwed∏ug strategii agresywnej, stawiajàgn´liÊmy je, a niektóre nawet przekrocej na nowe produkty – sam tylko Fiat
czyliÊmy. Osiàgniemy tak˝e i te, które
Auto planuje wprowadzenie w najbli˝sobie teraz wyznaczyliÊmy. Mamy zeszych czterech latach a˝ 23 nowych
spó∏, który jest gotowy do dzia∏ania”.

NOWE NOMINACJE
W FPT I FERRARI
Alfredo Altavilla zosta∏
mianowany dyrektorem
pe∏nomocnym Fiat Powertrain
Technologies (FPT), zast´pujàc
na tym stanowisku Domenico
Bordone. WczeÊniej sprawowa∏
on analogicznà funkcj´
w zak∏adzie Tofas, gdzie jego
miejsce zajà∏ Alì Aydin Pandor,
manager wywodzàcy si´
z General Motors. Mario Mairano
b´dzie odpowiedzialny
za powstajàcà w∏aÊnie Dyrekcj´
Zasobów Ludzkich i Sekretariat
generalny Ferrari, którymi przez
pewien czas b´dzie zarzàdza∏
równolegle z Dyrekcjà Zasobów
Ludzkich Grupy Fiat.
Na mocy decyzji zarzàdu Ferrari
Jean Todt zosta∏ dyrektorem
pe∏nomocnym spó∏ki, a Amedeo
Felisa jej dyrektorem
generalnym. Paolo Martinelli,
kierujàcy obecnie dyrekcjà
Silników dzia∏u sportowego
Ferrari, przejmie rol´
odpowiedzialnego za dyrekcj´
Rozwoju silników benzynowych
Fiat Powertrain Technologies.

Spotkaniu w Lingotto towarzyszy∏a prezentacja
bogatej gamy produktów Grupy Fiat.

FIAT AUTO

Produkty

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2006

Êwiatowej
klasy
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Sektor planuje
produkcj´
na poziomie 2,8
miliona samochodów
w 2010 roku oraz
znaczàcy wzrost
zw∏aszcza
na rozwijajàcych si´
rynkach: rosyjskim,
chiƒskim i indyjskim.
Obroty majà wynieÊç
32,5 miliarda euro.

Jeszcze wczoraj toczy∏a go ci´˝ka
choroba, dziÊ ju˝ pewnie prowadzi
Fiata w przysz∏oÊç. Mowa oczywiÊcie
o Sektorze Samochodowym, który
dzi´ki odnowie gamy produktów i sukcesowi takich modeli jak Panda
i Grande Punto znów nabra∏ rozp´du.
A cele, jakie sobie postawi∏
na rok 2010, sà bardzo ambitne:
sprzeda˝ 2,8 mln samochodów rocznie, wobec dwóch milionów przewidzianych w roku 2006, w tym sprzeda˝ marek Alfa Romeo i Lancia
na poziomie po 300 tysi´cy ka˝da,
reszta to modele Fiata. Prognozy
przewidujà ponadto wzrost udzia∏u
w rynku zachodnioeuropejskim
z obecnych 8 do 11%, planowana jest równie˝ zdecydowana ofensy-

wa na nowych, najbardziej obiecujàcych rynkach, tzn. w Rosji, Indiach
i – przede wszystkim – w Chinach.
Równie wygórowane sà cele finansowe: w 2010 r. przewiduje si´ obroty
rz´du 32,5 mld euro, o ponad 50%
wy˝sze ni˝ te odnotowane w zesz∏ym
roku, oraz mar˝´ operacyjnà w przedziale od 4,5 do 5,3%. Uwzgl´dniajàc
dodatkowo Maserati i Ferrari, ∏àczne
przychody powinny si´gnàç 35,5 mld.
Aby sprostaç temu wymagajàcemu
wyzwaniu, strategia Fiata Auto zak∏ada du˝e zaanga˝owanie w rozwój sieci sprzeda˝y, zw∏aszcza marek Alfa
Romeo i Lancia, oraz wprowadzenie
na rynek w latach 2007–2010 a˝ 23
nowych i tyle samo odnowionych modeli, co daje imponujàcà Êrednià

CELE FINANSOWE SEKTORA SAMOCHODOWEGO 2007-2010
OBROTY
(w miliardach euro)

W tabeli powy˝ej pokazano planowany wzrost obrotów
w najbli˝szych latach, z uwzgl´dnieniem marek Maserati i Ferrari.

Nowy
wizerunek
Cool, global, young, czyli pi´kna,
modna, globalna i m∏oda. Oto nowy
image marki Fiat, która jeszcze
do wczoraj zdawa∏a si´ pozostawaç
nieco w tyle i cieszy∏a si´ umiarkowanym uznaniem jedynie we W∏oszech,
wÊród konserwatywnych, zaawansowanych wiekiem nabywców. DziÊ jednak podoba si´ coraz bardziej, przede
wszystkim m∏odzie˝y, i to w ca∏ej Europie, równie˝ na rynkach tradycyjnie
uznawanych za „trudne”. Najlepszym
tego dowodem sà dane sprzeda˝y,
wed∏ug których Fiat zdecydowanie
prowadzi w klasyfikacji marek o najszybszym wzroÊcie na rynku europej-

skim (+22 %), wyprzedzajàc Volkswagena, Toyot´ i Mazd´, legitymujàce si´ znacznie skromniejszym, bo 9procentowym wynikiem. Sukces ten
nale˝y w pierwszej kolejnoÊci przypisaç modelom Panda i Grande Punto,
absolutnie
bezkonkurencyjnym
w swoich segmentach.
Pozytywne zmiany potwierdzajà tak˝e
najnowsze badania rynkowe, wskazujàce na wyraênà popraw´ spo∏ecznego odbioru marki Fiat. Ale nie tylko.
Przed Lucà De Meo, odpowiedzialnym za mark´ Fiat, otwierajà si´ zupe∏nie nowe mo˝liwoÊci. Wyniki badaƒ dowodzà bowiem, ˝e coraz mniej
osób szuka samochodu „du˝ego
i wa˝nego”, wzrasta za to zapotrzebowanie na produkty proste, funkcjonal-
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– ponad 10 premier rocznie. Równie
istotne b´dà prace konstrukcyjne
nad modelami o wspólnej platformie
i wspólnej wi´kszoÊci komponentów,
które przyniosà znaczne oszcz´dnoÊci.
Dzisiaj istnieje bowiem a˝ 19 ró˝nych
platform, a celem jest zmniejszenie
tej liczby do 11 w roku 2010 i szeÊciu
w dwa lata póêniej. Strategia ta prze∏o˝y si´ równie˝ na dalszà redukcj´
czasu rozwoju ka˝dego nowego modelu, który ju˝ dzisiaj jest zdecydowanie krótszy ni˝ jeszcze kilka lat temu.
Dla wzmocnienia pozycji Fiata w Europie we wszystkich wi´kszych miastach powstanà specjalne centra,
wzorowane na turyƒskiej Mirafiori Motor Village, natomiast dla wzmocnienia pozycji firmy w Êwiecie – poza Brazylià, gdzie Fiat jest obecny od lat
i posiada ponad jednà czwartà rynku
– obrana zosta∏a taktyka joint-venture
z koncernami, m.in. rosyjskim Severstal czy indyjskim Tata. W ramach
umowy z tym ostatnim Fiat ma konstruowaç nowego pickupa, który b´dzie sprzedawany na ca∏ym Êwiecie.
W Chinach, gdzie Fiat zaprezentowa∏
niedawno nowy model Perla i podpisa∏ porozumienie z Chery Automobiles o wspó∏pracy przy produkcji silników, plan przewiduje sprzeda˝ 300
tysi´cy samochodów rocznie, i to nie
tylko marki Fiat, ale równie˝ Alfy Romeo. Ta zresztà szykuje si´ równie˝
na triumfalny powrót na rynek USA.
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ne, ale posiadajàce coÊ wi´cej,
na przyk∏ad technologi´, design, sympatyczny wyglàd. Innymi s∏owy,
wszystkie te cechy, jakie charakteryzujà Pand´ i Grande Punto, a wkrótce
prawdopodobnie równie˝ nowe Bravo.
Poza tym klienci stajà si´ coraz bardziej wra˝liwi na kwestie bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska, czyli dwa
aspekty, które dla Fiata majà znaczenie wr´cz fundamentalne. O tym, ˝e
nie sà to puste s∏owa, najlepiej
Êwiadczy pi´ç gwiazdek uzyskanych
w testach EuroNCAP przez modele
Grande Punto i Croma, mocnym dowodem jest tak˝e czo∏owa pozycja
Fiata w klasyfikacji konstruktorów samochodów o najni˝szym poziomie
emisji dwutlenku w´gla.
Rok 2007 b´dzie dla Fiata rokiem
prze∏omowym. W styczniu na rynek
wejdzie nowe Bravo, model kluczowy,
który ma za zadanie powtórzyç sukces Pandy i Grande Punto w segmencie najwa˝niejszym na rynku europejskim, a dla Fiata do tej pory nie
do koƒca najszcz´Êliwszym. Tym razem jednak sprawy mogà przybraç zupe∏nie inny obrót. Nowy model bowiem nie doÊç, ˝e wprowadzony zostanie na rynek w bardzo dobrym dla
marki momencie, to jeszcze dysponuje wieloma atutami: od atrakcyjnego
wyglàdu po nowe silniki z turbodo∏adowaniem. Jesieƒ b´dzie
czasem oczekiwanej
z wielkà nie-

cierpliwoÊcià 500-tki, samochodu
ikony, z zewnàtrz nieco retro, ale
pod wzgl´dem wyposa˝enia bardzo
zaawansowanego technologicznie.
Póêniej pojawià si´ kolejne nowoÊci:
od wersji Abarth (planowany jest jej
powrót w wielkim stylu marki Scorpione), po nowy model „cross-over”. Ten
ostatni to czteroipó∏metrowej d∏ugoÊci „krzy˝ówka” pojazdu typu SUV, samochodu rodzinnego, MPV oraz auta
sportowego, która ∏àczy w sobie funkcjonalnoÊç z g∏´bokimi emocjami.

Wyzwanie
Alfy Romeo
Alfa Romeo rzuca r´kawic´ swoim
konkurentom. Na koniec bie˝àcego
roku jej sprzeda˝ przekroczy 160 tysi´cy sztuk, co oznacza 17-procentowy wzrost w stosunku do roku 2005.
A cel na rok 2010 zak∏ada sprzeda˝ 300 tysi´cy modeli, czyli niemal
dwa razy wi´cej! Aby to osiàgnàç,
strategia zosta∏a ukierunkowana na dwa aspekty: produkt i sieç.
Zacznijmy od tego drugiego. Alfa Romeo, rywalizujàca z niemieckimi koncernami BMW, Audi i Mercedes
w sektorze pojazdów presti˝owych,
posiada liczne grono zapalonych pasjonatów, ale poza W∏ochami, stanowiàcymi ponad 50% jej rynku zbytu,
marka wcià˝ jeszcze nie cieszy si´
zbyt du˝à popularnoÊcià. Dlatego
oprócz Europy planuje podbój nowych
rynków o znacznym potencjale zaku-

powym, takich jak Rosja, Turcja, Japonia i Stany Zjednoczone, do brzegów których przybije w 2009 roku, nie
wspominajàc ju˝ o Chinach, które
majà szans´ staç si´ drugim najwi´kszym rynkiem zbytu.
JeÊli chodzi o gam´ produktów, to
do wylansowanych ostatnio modeli 159, Brera i Spider do∏àczà wkrótce kolejne. Trzy z nich – jak informuje
Antonio Baravalle, odpowiedzialny
za mark´ Alfa Romeo – sà zupe∏nie
nowe. Junior b´dzie ma∏ym trzydrzwiowym autkiem o wyraênie sportowym charakterze, przeznaczonym
g∏ównie dla m∏odych nabywców, tote˝
przyst´pnym cenowo. Model „cross-over”, na wpó∏ SUV, na wpó∏ coupé,
oka˝e si´ z pewnoÊcià idealnà propozycjà na czas wolny, bo oprócz silnej
osobowoÊci b´dzie posiadaç tak˝e
wystarczajàco du˝o miejsca, aby pomieÊciç rodzin´ wraz z baga˝ami
i sprz´tem na weekend w górach. No
i 169, niemal pi´ciometrowej d∏ugoÊci limuzyna, z ca∏à pewnoÊcià godnie
zastàpi Alf´ 166.
Katalizatorem procesu rozwoju Alfy
Romeo b´dzie tak˝e absolutnie sportowy wizerunek marki, na który wp∏ynà dodatkowo modele Brera, Spider
i, przede wszystkim, 8C Competizione. Ten ostatni to super auto z 450konnym silnikiem pod maskà, które
powstanie w limitowanej serii i bez
wàtpienia od razu zyska miano klasyki. W zaledwie dwa tygodnie do producenta sp∏yn´∏o ponad tysiàc zamówieƒ z ca∏ego Êwiata, ponad dwukrotnie wi´cej ni˝ planowana wielkoÊç
produkcji.

SAMOCHODY DOSTAWCZE
RYNEK GLOBALNY

Lancia,
w∏oski luksus
Podobnie jak Alfa Romeo, równie˝
i Lancia ma wysoko postawionà poprzeczk´: w 2010 r. jej roczna sprzeda˝ ma przekroczyç próg 300 tysi´cy
wobec obecnych 120 tysi´cy. I tak˝e
w tym przypadku plan wzrostu bazuje
na dwóch elementach: wzmocnieniu
sieci handlowej i ekspansji na nowych
rynkach z jednej strony oraz innowacyjnych produktach z drugiej.
Dzisiaj, jak stwierdzi∏ odpowiedzialny
za mark´ Olivier François, trudno mówiç o zrównowa˝onym rynku Lancii,
skoro a˝ 80% transakcji sprzeda˝y
ma miejsce we W∏oszech, a zaledwie 20% w innych krajach. Cel
na rok 2010 zak∏ada zwi´kszenie
obecnoÊci marki w Europie i ofensyw´ na nowych rynkach, od Turcji przez
Rosj´ po Japoni´.
Stylowy, wysokiej klasy image w∏oskiego producenta, który w∏aÊnie

skoƒczy∏ sto lat, majà podkreÊlaç
przysz∏e modele, na czele z Deltà
HPE, która wed∏ug przewidywaƒ pojawi si´ na rynku w 2008 r. Ten nowy
pojazd, zaprezentowany po raz pierwszy na Salonie w Pary˝u, zaskakuje
oryginalnoÊcià konstrukcji i elegancjà
form, szeroko komentowanymi nie
tylko przez potencjalnych nabywców,
ale i osoby, które przyczyni∏y si´ do jego powstania.

SPRZEDA˚ SAMOCHODÓW WED¸UG MARKI
(przewidywania w tysiàcach sztuk)
SAMOCHODY
DOSTAWCZE

Marka Fiat Samochody Dostawcze
(LCV), ze sprzeda˝à, która na koniec
roku si´gnie 355 tysi´cy sztuk,
utrwalonà obecnoÊcià w Europie
i Ameryce Po∏udniowej oraz gamà
naprawd´ udanych produktów, jest
bez wàtpienia „lokomotywà”
ponownego o˝ywienia w sektorze
samochodów dostawczych.
A przewidywania na najbli˝sze cztery
lata sygnalizujà dalszy wzrost, a˝
do docelowego pó∏ miliona w 2010 r.
Plany przedstawione przez Lorenzo
Sistino, odpowiedzialnego za mark´,
zak∏adajà dalszy wzrost sprzeda˝y
w Europie – z 233 do 268 tysi´cy
sztuk rocznie – oraz zwi´kszenie
udzia∏u w rynkach pozaeuropejskich.
Tych, na których Fiat LCV jest obecny
ju˝ dzisiaj, na przyk∏ad w Turcji, gdzie
wytwarzane jest Doblò i gdzie
w ramach joint-venture z koncernami
Peugeot-Citroën i Tofas b´dzie
powstawa∏ nowy lekki
samochód dostawczy, czy
te˝ w Ameryce ¸aciƒskiej.
Wzrost sprzeda˝y
przewidywany jest
równie˝ na zupe∏nie
nowych rynkach,
zw∏aszcza w Rosji,
gdzie w 2010 r. planuje
si´ sprzedawaç 79 tysi´cy Doblò
i Ducato, czy te˝ w Afryce Pó∏nocnej,
na Ârodkowym Wschodzie, w Afryce
Po∏udniowej i Australii.
Fiat Veicoli Commerciali, zach´cony
powodzeniem wspó∏pracy z firmami
Peugeot-Citroën i Tofas, planuje
utworzenie kolejnych spó∏ek
joint-venture, tym razem z rosyjskim
potentatem Severstal i indyjskim
Tata. Wspólnie z tym ostatnim Fiat
skonstruuje pickupa, który b´dzie
produkowany w zak∏adzie
w argentyƒskiej Kordobie
i sprzedawany na ca∏ym Êwiecie.

CNH

Si∏a
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Sektor odczuwa
skutki zastoju
na rynku, ale
ró˝norodnoÊç
produktów i ich
obecnoÊç na ca∏ym
Êwiecie sà podstawà
do ponownego
o˝ywienia.
Do roku 2010 obroty
majà wzrosnàç
o 25 - 30%.

Co czwarty ciàgnik i co trzeci
kombajn sprzedawany na Êwiecie
nosi logo CNH. „A mimo to – powiedzia∏ analitykom Sergio Marchionne
– wyniki sektora wcià˝ jeszcze nie
osiàgn´∏y oczekiwanego poziomu,
zarówno pod wzgl´dem konkurencji,
jak i udzia∏u w rynkach oraz zysków”.
Szefowie marek wspó∏tworzàcych
konsorcjum CNH (Case IH, New Holland Agriculture, Case oraz New Holland Construction Equipment) oraz
jego dyrektor wykonawczy Herold
Boyanovsky na spotkaniu w Lingotto
bez ogródek mówili o problemach
i – przede wszystkim – mo˝liwych
dzia∏aniach naprawczych.

W 2007 r. przychody CNH wzrosnà
nieznacznie lub wcale, ze wzgl´du
na niestabilny rynek budowlany
w Ameryce Pó∏nocnej. W kolejnych
latach powinny jednak wzrosnàç
o 25 – 30%, tak, by w 2010 roku
osiàgnàç poziom 17,5 miliarda dolarów (13,5 miliarda euro). „Jeszcze
istotniejsze jest to – mówi∏ Boyanovsky – ˝e w najbli˝szych czterech latach wynik z zarzàdzania zwyczajnego wzroÊnie z 6,8 do 12,4%”.
Przyczyn tych odczuwalnych w ostatnich latach trudnoÊci by∏o wiele: nienadà˝anie za ewolucjà rynku, zaniedbanie niektórych tradycyjnych
klientów, czy brak wsparcia dla sieci

Podsumowujàc, perspektywy sà
optymistyczne. Obserwowany w ostatnich dwóch latach rosnàcy trend
dochodowoÊci nie powinien si´ za∏amaç, a konsorcjum w dalszym ciàgu
b´dzie czerpaç korzyÊci z synergii

z innymi sektorami Grupy w obszarze
zakupów. Ta ostatnia przynios∏a ju˝
zresztà znaczne profity w roku 2006:
na samych tylko kosztach surowców
zdo∏ano zaoszcz´dziç 80 milionów
dolarów.
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dealerów w formie kompletnej oferty
produktowej w sektorach o silnym
wzroÊcie, zw∏aszcza w sektorze maszyn rolniczych do u˝ytku domowego
i rekreacyjnego.
Mo˝liwoÊci poprawy sytuacji nie brakowa∏o, stwierdzi∏ Marchionne, ale
byç mo˝e nie zosta∏y one w pe∏ni
wykorzystane.
Czego zatem potrzeba do uzdrowienia? Na recepcie powinna widnieç
m.in. szczuplejsza struktura organizacyjna, ze zredukowanà liczbà poziomów, ale wi´kszà indywidualnà
odpowiedzialnoÊcià ka˝dego z pracowników, ponadto przejrzystsza polityka handlowa, racjonalizacja produkcji (na ca∏ym Êwiecie jest a˝ 39
zak∏adów produkcyjnych) oraz dalsza
jakoÊciowa poprawa produktu.
Pozytywne zmiany w podejÊciu
do oczekiwaƒ klienta przynios∏y efekty ju˝ w ostatnich miesiàcach. Mimo
to jeszcze wiele pozosta∏o do zrobienia, a dzia∏ania, które majà doprowadziç do pe∏nego uzdrowienia w roku 2010, b´dà skupione na pi´ciu
podstawowych aspektach. W pierwszej kolejnoÊci, jak wyjaÊni∏ Boyanovsky, na wzmocnieniu marek, które
z racji Êcis∏ych powiàzaƒ historycznych z przedsi´biorstwami b´dàcymi
sk∏adowymi CNH mogà u∏atwiç odzyskanie utraconej pozycji. Nast´pne
aspekty to jakoÊç, niezb´dna do tego, by tworzyç produkty dobre i niezawodne, oraz wspieranie sieci dealerskiej poprzez szkolenia i programy motywujàce. Pozosta∏ jeszcze
rozwój sektora cz´Êci zamiennych,
bo ka˝dy nieplanowany przestój maszyny przek∏ada si´ na wymierne
straty dla klientów, oraz silna ekspansja na nowych, rozwojowych rynkach. To prawda, ˝e firma CNH jest
obecna w ponad 160 krajach Êwiata, chodzi jednak o mo˝liwie najlepsze wykorzystanie ch∏onnoÊci takich
rynków, jak Rosja, Indie i Chiny.
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DochodowoÊç
powy˝ej 10% – taki
cel postawiono
producentowi
pojazdów
u˝ytkowych. Aby go
osiàgnàç, firma
szykuje si´
do podboju
najbardziej
dynamicznie
rozwijajàcych si´
rynków, na czele
z chiƒskim.

Najbli˝sze cztery lata to dla Iveco
same wyzwania. Tym podstawowym,
a w∏aÊciwie nadrz´dnym, jest przekroczenie 10-procentowego progu dochodowoÊci. Prezentacj´ projektu
na sympozjum Investor Day w Lingotto, dokonanà przez dyrektora pe∏nomocnego spó∏ki Paolo Monferino, poprzedzi∏a seria analiz rynkowych,
opracowanych strategii i celów finansowych, takich jak wzrost obrotów
z 8,5 mld euro w zesz∏ym roku
do dziesi´ciu miliardów w roku 2010.
Grunt, na jakim bazuje Iveco, jest stabilny. „DziÊ – powiedzia∏ Monferino
– nasza spó∏ka mo˝e poszczyciç si´
bogatà gamà pojazdów u˝ytkowych,
od lekkich po specjalistyczne”.
W przychodach najwi´kszy udzia∏ majà samochody ci´˝arowe (37%), nast´pnie lekkie samochody dostawcze

(27%), autobusy (14%), Êrednie samochody dostawcze (12%) i wreszcie
pojazdy specjalistyczne (10%).
Iveco jest europejskim liderem w sektorze samochodów dostawczych
o wadze od 3,5 do 6 ton, ze sprzeda˝à na poziomie 90 tysi´cy sztuk, natomiast – jak przypomnia∏ Monferino
– w ni˝szym segmencie (od 2,8
do 3,5 ton) numerem jeden jest Fiat
Samochody Dostawcze. Wspólnie
marki te zapewniajà Grupie przywództwo w tym przedziale rynku z 18,6%
udzia∏em. Najbli˝sze cztery lata b´dà
dla Iveco bardzo wa˝ne. Sprzeda˝
w Europie powinna byç stabilna, swój
„ci´˝ar gatunkowy” ma zwi´kszyç zbyt
w Afryce, na Ârodkowym Wschodzie
i na rynkach wschodnioeuropejskich,
ale bezsprzecznie najwi´ksze nadzieje
producent wià˝e z Chinami.

Strategi´ swojego rozwoju spó∏ka
prze∏o˝y∏a na szczegó∏owy plan, który zak∏ada m.in. korekty cen oraz
wprowadzenie na rynek nowych samochodów, które b´dà spe∏niaç wymogi Euro 4 i Euro 5 na pi´ç lat
przed wejÊciem tych unijnych norm
w ˝ycie. W zaledwie pi´ç miesi´cy
od swego debiutu nowe Daily zebra∏o blisko 45 tysi´cy zamówieƒ; w roku 2007 na rynku pojawià si´ uaktualnione wersje modeli Stralis i Trakker, rok póêniej przewiduje si´ odÊwie˝enie Eurocargo, a w 2009 r.
premier´ nowego Êredniego samo-

chodu dostawczego produkowanego
w Chinach.
Ponadto od 2005 r. wdra˝any jest
plan redukcji ogólnych kosztów systemów przemys∏owych. „Chcemy generowaç – powiedzia∏ Monferino
– wzrost wydajnoÊci o 3% z ka˝dym
rokiem, a jednoczeÊnie zmniejszyç
koszty materia∏ów poprzez synergie
z CNH oraz si´gni´cie po potencja∏
krajów bardziej op∏acalnych ekonomicznie. W tym wypadku pomogà
nam Chiny”. By w pe∏ni wykorzystaç
jego olbrzymie mo˝liwoÊci, zawarto
wiele innych umów o wspó∏pracy.

Magneti Marelli,
komponenty z najwy˝szej pó∏ki
„Rok 2006 by∏ dla Magneti Marelli bardzo pozytywny” – stwierdzi∏ dyrektor
pe∏nomocny spó∏ki Eugenio Razelli. Obroty przekroczy∏y 4 miliardy euro,
z czego ponad miliard wiàza∏ si´ z nowymi rodzajami dzia∏alnoÊci. DziÊ
celem jest zbli˝enie si´ do progu szeÊciu miliardów w 2010 r.
Wzrost ma byç oparty na czterech fundamentach. Po pierwsze, spó∏ka
skupi si´ na rynkach ustalonych w planach poszerzenia oferty dla klientów
spoza Grupy Fiat, a tak˝e na Japonii i rozwojowych rynkach: chiƒskim,
indyjskim i rosyjskim. Po drugie, na technologii, typowej dla produktów
z wy˝szej pó∏ki, „tych, za które – jak wyjaÊni∏ Razelli – klienci sà sk∏onni
wy∏o˝yç spore pieniàdze”. Trzecim fundamentem sà koszty, zwiàzane
zw∏aszcza z zakupem surowców, które planuje si´ realizowaç w krajach
bardziej op∏acalnych, a czwartym – niemniej wa˝nym – jest jakoÊç. WÊród
najwa˝niejszych innowacji firmy do 2010 r., b´dzie zastosowanie
oÊwietlenia LED. Du˝à aktywnoÊç przewiduje si´ tak˝e na polu badaƒ
i rozwoju systemów interfejsu „cz∏owiek-maszyna”, z uwzgl´dnieniem
licznych aspektów „pobocznych” (na przyk∏ad ubezpieczenia, w kontekÊcie
którego planuje si´ prace nad swego rodzaju „czarnà skrzynkà”). Spó∏ka
przeznaczy równie˝ spore fundusze na badania silników diesel.

FPT, SPÓ¸KA
W FAZIE WZROSTU
Rozwijaç si´ – taka jest misja spó∏ki
Fiat Powertrain Technologies,
najm∏odszego sektora Grupy,
skupiajàcego w sobie dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z projektowaniem
i konstruowaniem silników i skrzyƒ
biegów. Plany przedstawione przez
dyrektora pe∏nomocnego Alfredo
Atlavill´ zapowiadajà silny wzrost.
Do roku 2010 obroty powinny
zwi´kszyç si´ z obecnych 5,5 do 8
miliardów euro, czyli o 45%,
a dochodowoÊç z 2 do 4,6 – 5,4%.
W zesz∏ym roku raczkujàca jeszcze
spó∏ka wyprodukowa∏a 2,5 mln
silników i 1,9 mln skrzyƒ biegów,
których najwi´kszymi odbiorcami by∏y
koncerny General Motors, CNH
i Peugeot-Citroën. Planujàc
przysz∏oÊç FPT stawia na nast´pujàce
elementy: ciàg∏e unowoczeÊnianie
swoich produktów, osiàgni´cie
wysokiego standardu jakoÊciowego,
tworzenie synergii z innymi sektorami
oraz wzmocnienie sieci sprzeda˝y,
skoncentrowanej na silnikach
morskich i przemys∏owych.
„Chcemy, aby zacz´to traktowaç nas
jako powa˝nego partnera
do strategicznych sojuszy
– powiedzia∏ Altavilla – w czym
pomogà nam równie˝
mi´dzynarodowe umowy innych
spó∏ek Grupy”. W tym kontekÊcie FPT
jest obecnie zaanga˝owane w dwa
projekty joint-venture. Pierwszym jest
porozumienie z indyjskim kolosem
samochodowym Tata, w ramach
którego, jak stwierdzi∏ Altavilla,
„do 2008 r. powinna ruszyç
produkcja 250 tysi´cy silników diesel
i 290 tysi´cy skrzyƒ biegów rocznie”.
Drugie porozumienie obejmuje
wspó∏prac´ z Shanghai Automotive
Industry Corporation, Saic-Iveco oraz
Chongqing, której owocem b´dzie
ponad sto tysi´cy silników rocznie.

Aldona Górna-Ahmed Mahmoud, fot. Satiz Poland

firma
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Nauka

to pot´gi
klucz
W tym roku ju˝ po raz dziesiàty Grupa
Fiat nagrodziła dzieci pracowników
za bardzo dobre wyniki w nauce.
UroczystoÊç rozdania nagród miała
miejsce tradycyjnie w Sali Redutowej
Pod Orłem w Bielsku-Białej.

Tegorocznà, jubileuszowà uroczystoÊç wr´czenia nagród za szczególne
wyniki w nauce dla dzieci pracowników Grupy Fiat uÊwietnili swoim
udziałem John Elkann, wiceprezes Grupy Fiat, przedstawiciele
władz i instytucji lokalnych oraz kierownictwo spółek Fiata w Polsce.
Dodatkowà atrakcjà był wyst´p kwintetu smyczkowego Bielskiej
Orkiestry Kameralnej. Jednak, jak co roku głównymi bohaterami
imprezy byli absolwenci szkół Êrednich i wy˝szych. Nagrodzonych
zostało łàcznie 191 osób, w tym: 54 maturzystów, 35 absolwentów studiów licencjackich i in˝ynierskich oraz 102
absolwentów studiów magisterskich i medycznych. John
Elkann oraz Enrico Pavoni, prezes Grupy Fiat w Polsce
w swoich przemówieniach wyrazili słowa uznania
pod adresem absolwentów oraz ich rodziców. „Najwa˝niejszym skarbem ka˝dej firmy sà jej pracownicy
– powiedział John Elkann. – Dlatego staramy si´ co
roku wraz z wami – rodzice, Êwi´towaç rodzinne sukcesy i nagradzaç wasze dzieci za bardzo dobre wyniki
w nauce. Bardzo si´ ciesz´, ˝e mog´ byç dzisiaj
z wami w Polsce i ˝ycz´ wszystkim absolwentom, aby
w dalszym ciàgu rozwijali swoje umiej´tnoÊci”.

John Elkann
wr´cza nagrod´
Magdalenie Bieli

UroczystoÊç wr´czenia nagród w Sali Redutowej Pod Orłem

„Dzisiejszy dzieƒ jest bez wàtpienia
wielkim Êwi´tem i dla was, pracowita
młodzie˝y, i dla was, szanowni rodzice a tak˝e dla naszej firmy. Mam nadziej´, ˝e otrzymane nagrody b´dà
dla was impulsem do dalszych staraƒ
i stałego pogł´biania wiedzy, niezale˝nie od drogi, jakà w ˝yciu obierzecie – powiedział Enrico Pavoni”.
Po uroczystym wr´czeniu nagród przyszedł czas na słowa podzi´kowania,
które w imieniu absolwentów przekazał
przedstawicielom Grupy Fiat ks. Tomasz Wojtyła, syn pracownika Fiat
GM Powertrain. „To wspaniale, ˝e takie
inicjatywy jak dzisiejsza majà miejsce
– powiedział. – Jest to ukłon w kierun-

ku absolwentów, ale przede wszystkim
ich rodziców. Ja swojà nagrod´ postaram si´ spo˝ytkowaç jak najlepiej, najprawdopodobniej przeznacz´ jà na wyjazd z młodzie˝à na ferie zimowe. Mam
te˝ nadziej´, ˝e takie imprezy b´dà si´
odbywały do koƒca istnienia Grupy
Fiat, czyli w nieskoƒczonoÊç”.
Idea nagród
dla dzieci pracowników narodziła si´ w 1996
roku. Do tej pory nagrody o łàcznej wartoÊci 6.400.000 złotych otrzymało 1.683
młodych ludzi.

Enrico
Pavoni

Lista nagrodzonych
Nagrodzeni w kategorii
świadectw maturalnych
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I. Kaêmierczak

ANNA ADAMUS
JUSTYNA BĄK
ŁUKASZ BEDNAREK
PAWEŁ BEDNARZ
ANETA BONDEL
TOMASZ BORGOSZ
BERNADETTA CIESEK
IZABELA DĄBROWSKA
KAROLINA DUDZIK
PRZEMYSŁAW FAŁKOWSKI
AGNIESZKA FANKIDEJSKA
MONIKA FIOŁEK
BEATA FLAK
KINGA GÓRECKA
KATARZYNA GÓRSKA
GABRIELA HANDZLIK
MARLENA JÓŹWIAK
MAGDALENA KADŁUCZKA
JERZY KAŁUŻA
MIKOŁAJ KARAWACKI
MONIKA KELNER
JUSTYNA KONIECZNA
KRZYSZTOF KOZAK
EDYTA KOZIOŁ
GRZEGORZ KÓZKA
MAGDALENA KRZEMIEŃ
MICHAŁ KRZEŚLAK
KRZYSZTOF KUPKA
PAULINA MET
JOANNA MICEK
PAULINA MIELNICZUK
RAFAŁ MROTEK
MAGDALENA NIEWIARA
DARIUSZ NOWAK
JUSTYNA ORZEŁ
DOROTA PAPCIAK
ANNA PIEKARSKA
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DAMIAN PTAK
SONIA RAK
KAMIL RAUCH
ANNA REICHERT
SEBASTIAN SARAMA
SANDRA SIKORA
NATALIA SIMENKA
ARTUR SITEK
JUSTYNA SKIBA
MAGDALENA SKOWRON
PAWEŁ SKRZYPCZYŃSKI
ANNA SOJKA
JOANNA SZCZERBATY
DOROTA SZKUDLAREK
MAŁGORZATA TROŃ
BOŻENA ZAWISZA
MARTA ZNAJOMSKA
Nagrodzeni w kategorii
licencjata lub inżyniera
ŁUKASZ ADAMCZYK
PRZEMYSŁAW BIERNAT
PAWEŁ BIESZCZAD
MAREK BUCHARZEWSKI
MAGDALENA BYLIŃSKA
ŁUKASZ CHAJEC
BEATA CYGAN
DANIEL CYMA
PAWEŁ DUDEK
KATARZYNA FIDELUS
DOROTA FIJAK
LESŁAW GABREL
MAGDALENA GĄSIOREK
MONIKA HABDAS
JOANNA HUĆKO
DOROTA KACZMAREK
PIOTR KAMIŃSKI
KATARZYNA KANIK-PAWEŁEK
AGNIESZKA KLIŚ

MARCIN KOCOŃ
MATEUSZ KOSEK
ANETA KRUPIŃSKA
URSZULA KUBOSZEK
MARCIN ŁĄKOWSKI
MARCIN MATCZAK
KRZYSZTOF MATUSIAK
ANNA OGRODOWCZYK
IZABELA OSIELCZAK
MAGDALENA OSIKA
ADAM POŁĄCARZ
KRZYSZTOF REDOSZ
DOROTA SYPYTKOWSKA
KRZYSZTOF TALIK
MONIKA ZACHARA
ANNA ZUBEL
Nagrodzeni w kategorii
magistra lub lekarza
ANETA ADAMSKA
PAWEŁ ANIOŁ
DOROTA ARWAR
AGNIESZKA BALCER
BARTOSZ BAR
TOMASZ BAR
ANNA BARTULA
AGNIESZKA BIAŁY
MAGDALENA BIELA
MARCIN BIELSKI
SZYMON BOBKIEWICZ
ŁUKASZ BRZOZOWSKI
BARTOSZ BUKOWSKI
ARTUR BURY
ŁUKASZ CHĘCIŃSKI
AGNIESZKA CHOJNACKA
HANNA CHOROŚ
JOANNA CICHY
GRZEGORZ CIOK
HANNA CIUCH

AGNIESZKA CZAJKA
JOLANTA ĆWIKALSKA
ŁUKASZ DACZKOWSKI
PAWEŁ DOMAŃSKI
EDYTA DUSIK
KATARZYNA DWORZYCKA
DANIEL DYSZLEWSKI
MONIKA GAJEWSKA
ANETA GOŁĄBEK
AGATA GORAUS
WOJCIECH GÓRYWODA
DOROTA HAMERA
SYLWIA HERMAN
RADOSŁAW HUDZIEC
ŁUKASZ HUŃKA
MICHAŁ JAKUBOWSKI
MARIOLA KACPRZAK
ANITA KAJDAS
JUSTYNA KAŁWA-MARKOWICZ
MONIKA KARWACKA
KRZYSZTOF KLIMCZEWSKI
EDYTA KOŁODZIEJ
PRZEMYSŁAW KONIECZNY
AGNIESZKA KONOPACKA
ANETA KOPEĆ
ANNA KORZUNOWICZ
SEBASTIAN KOZAK
MAGDALENA KRÓL
MARTA KRÓL
AGNIESZKA KUBICA
MONIKA KUBOSZEK
PAWEŁ KUPKA
AGNIESZKA KWIECIŃSKA
MARCIN MAJCHRZAK
EWELINA MAJEWSKA
ARKADIUSZ MARCINIAK
KATARZYNA MAREKWICA
PAWEŁ MSZYCA
GABRIELA NIECIĄG
MONIKA NIECIĄG
JOANNA NOWAK

MARTA NOWAKOWICZ
EWA NOŻOWNIK
MAŁGORZATA OLEJARZ
IWONA ORDON-CHUDEK
MAGDALENA PAJĄK
ARTUR PALIGA
EWA PALUSZKIEWICZ
ANNA PAWŁOWSKA
DOMINIK PUDYKIEWICZ
TOMASZ RADKO
MAGDALENA RAKOWICZ
MARCIN SEWERA
AGNIESZKA SIUDA
JOANNA SIUDA
WOJCIECH SOBCZYK
ALEKSANDRA STANISŁAWEK
MAŁGORZATA STANULA
SABINA STEC
SABINA STĘPIEŃ
PIOTR SZCZEPANIAK
JUSTYNA SZKARADZIŃSKA
ANNA SZYPUŁA
PIOTR ŚLOSARCZYK
PAWEŁ ŚWITAŁA
ŁUCJA THEN
ANNA TOBIASZ
MAŁGORZATA TOMANKIEWICZ
WOJCIECH WAWRZYCZEK
KRZYSZTOF WIATR
MAGDALENA WITUSKA
TOMASZ WOJTYŁA
ANNA WOLIŃSKA-HARDA
KRZYSZTOF WOŹNIAK
KRZYSZTOF WOŹNIAK
MARIOLA WRÓBLEWSKA
ANNA WRZECIONKO
ANNA WYSKIEL
SEBASTIAN ZACHARIASZ
ANNA ZALEJSKA
PATRYCJA ZARZYCKA
ŁUKASZ ŻAGLEWSKI

Dorota Fijak (mama pracuje w Business Solution): Dzisiejsza uroczystoÊç
wywarła na mnie ogromne wra˝enie.
Impreza została zorganizowana na
najwy˝szym poziomie. Oprócz tego, ˝e
otrzymaliÊmy nagrody pieni´˝ne, które
dla ka˝dego absolwenta sà na pewno
niemałym zastrzykiem finansowym,
mogliÊmy jeszcze uczestniczyç w koncercie kwintetu smyczkowego, który
niezmiernie mi si´ podobał. Jestem
absolwentkà Akademii TechnicznoHumanistycznej. Dzisiejszà nagrod´,
wraz z dotychczasowymi oszcz´dnoÊciami, mam zamiar przeznaczyç na
zakup samochodu – b´dzie to bez
wàtpienia auto marki Fiat.

Michał Jakubowski

Aneta Kopeç

Michał Jakubowski, syn pracownika
CNH: Jestem absolwentem studiów
magisterskich na wydziale politologii
(specjalnoÊç historia) Uniwersytetu
Opolskiego. Pieniàdze, które dzisiaj
otrzymałem z pewnoÊcià odcià˝à troch´ moje finanse. To wspaniale, ˝e
dzi´ki takim inicjatywom b´d´ mógł
zrealizowaç moje marzenie, jakim jest
zakup własnego, małego kàcika.

Mam zamiar wesprzeç ich za trud,
jaki wło˝yli nie tylko w moje wychowanie, ale tak˝e za pomoc, ofiarowanà
mi w czasie studiów. Bardzo si´ ciesz´, ˝e organizatorzy konkursu dali mi
takà mo˝liwoÊç. Cz´Êç pieni´dzy mam
zamiar przeznaczyç na jakiÊ wypoczynek, który po okresie ci´˝kiej pracy
bardzo mi si´ przyda”.

Aneta Kopeç, absolwentka studiów
magisterskich: Moi rodzice pracujà
w Magneti Marelli. I to im w głównej
mierze dedykuj´ dzisiejszà nagrod´.
Dorota Fijak

Ks. Tomasz Wojtyła zło˝ył w imieniu
nagrodzonych podzi´kowania
przedstawicielom Grupy Fiat

Dorota Arwar (mama pracuje w Gesco, tato jest pracownikiem Fiata Auto
Poland w Tychach): Jestem absolwentkà Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dzisiejsza impreza bardzo
mi si´ podobała a pienià˝ki spo˝ytkuj´ na kupno nowego samochodu.
Byç mo˝e b´dzie to nowe małe autko,
którego produkcja ma niedługo
wystartowaç w FAP w Tychach”.
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Fiat Panda nie przestaje zaskakiwaç.
Do rodziny samochodów, które
powsta∏y na bazie tego modelu,
ostatnio do∏àczy∏a prawdziwie
sportowa wersja „Panda 100 HP”.
Samochód wyposa˝ono w premierowy
silnik 1.4 16v o mocy 100 KM.
Innowacyjny design Fiata Panda, dost´pna dla wszystkich zaawansowana technologia, oferujàca komfort, charakterystyczny dla wi´kszych modeli.
a tak˝e inteligentne rozwiàzania, u∏atwiajàce i poprawiajàce przebywanie
w samochodzie, to cechy, które wp∏yn´∏y na niezwyk∏à popularnoÊç tego
sympatycznego modelu. Klienci, jak i eksperci z dziedziny motoryzacji doceniajà tak˝e zdolnoÊç do poszerzania „projektu Panda” o nowe wersje. Jednà
z ostatnio oferowanych jest prawdziwa sportowa wersja Panda 100 HP.
Nowy samochód wyposa˝ono w premierowy silnik 1.4 16v, który rozwija
moc 100 KM przy 6.000 obrotów/min i posiada maksymalny moment obrotowy 131 Nm przy 4250
obrotach/min. Panda 100 HP osiàga
pr´dkoÊç maksymalnà 185 km/h,
przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 9,5 sekundy i zu˝ywa 6,5
l/100 km w cyklu mieszanym. Te niezwykle interesujàce charakterystyki
zadowolà z pewnoÊcià m∏odego klienta, poszukujàcego osiàgów, a tak˝e
oryginalnoÊci.
Sportowy charakter Pandy 100 HP
podkreÊlajà te˝ rozwiàzania stylistycz-

ne. Na zewnàtrz sà to: spojler i chromowana koƒcówka rury wydechowej,
specjalne zderzaki ze sportowym wlotem ch∏odnicy (grill) i nowe obr´cze
kó∏ ze stopu lekkiego 15”. Sportowy
charakter odnajdziemy te˝ w kabinie,
gdzie uwag´ zwraca pokryta skórà kie-

Dane techniczne Pandy 100 HP
3578 mm
1606 mm
1522-1560 mm
1368 cm3
100 KM (73,5 kW)
przy 6000 obr./min

rownica, nowe sportowe wn´trza
i czarna deska rozdzielcza z chromowanymi wykoƒczeniami.
Ponadto, do bogatego wyposa˝enia
seryjnego wersji Emotion, z której si´
wywodzi si´ nowa Panda 100 HP, dodano Êwiat∏a przeciwmgielne, tylne
hamulce tarczowe, specjalne zawieszenia, opony 195/45-15”, kierownic´ pokrytà skórà, manualnà skrzyni´
biegów z 6 prze∏o˝eniami, dzielonà kanap´ i specjalny pakiet estetyczny.
Oprócz tego, za pomocà przycisku
Sport, znajdujàcego si´ na desce rozdzielczej, klient mo˝e wybraç ustawienie uk∏adu kierowniczego oraz szybkoÊç reakcji przyspieszenia, aby w pe∏ni cieszyç si´ sportowà jazdà.
I wreszcie, gama kolorów Pandy 100
HP sk∏ada si´ z pi´ciu odcieni: czerwonego, czarnego, bia∏ego, niebieskiego i szarego (ostatnie dwa sà premierowe).

Maksymalny moment obrotowy:
Pr´dkoÊç maksymalna
Przyspieszenie 0÷100 km/h
Zu˝ycie paliwa: cykl miejski
pozamiejski
mieszany

128 Nm przy 4500 obr./min
185 (km/h)
9,5 s
8,7
5,3
6,5

PANDA 100 HP W XIII EDYCJI GRAND PRIX FIATA
Dziennikarze motoryzacyjni oraz ich koledzy „po piórze” z Litwy, wzi´li
udzia∏ 13 listopada w corocznym Grand Prix na torze Kielce w Miedzianej
Górze. Impreza by∏a okazjà do zaprezentowania i jednoczeÊnie
wypróbowania na torze najnowszych modeli Fiata: Pandy 100 HP, równie˝
z nap´dem 4x4, Grande Punto Sport i Pandy Cross. W sumie rozegrano
5 prób sportowych na torze wyÊcigowym, a tak˝e jazdy terenowe.
Indywidualnie zwyci´˝y∏ Szymon So∏tysik (Wysokie Obroty) przed Jackiem
Jureckim (Interia.pl) oraz Marcinem Matusem (Auto Âwiat). W klasyfikacji
zespo∏owej zwyci´˝y∏ Team Interia.pl – J. Jurecki, W. Majewki, M. Wicher.
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D∏ugoÊç
SzerokoÊç
WysokoÊç
PojemnoÊç skokowa
Moc maksymalna:
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Sport Utility Vehicle, w skrócie SUV,
to nie tylko ostatni krzyk mody.
Nap´dy integralne zawdzi´czajà swój
sukces przede wszystkim wyjàtkowej
uniwersalnoÊci, gwarantujàcej
bezpiecznà jazd´ po wszelkich mo˝liwych
nawierzchniach. Walor ten najpełniej
oddajà Fiaty Sedici i Panda Cross,
które dzi´ki zastosowaniu najbardziej
zaawansowanych technologii kuszà
tak˝e niskim zu˝yciem paliwa
i fantastycznà łatwoÊcià prowadzenia.

Upowszechniç samochody i technologie dost´pne dotàd tylko dla
wybranych. To cel, który przyÊwiecał projektantom Sedici i Pandy Cross,
dwóch nowych samochodów Fiata z nap´dem integralnym. Oba modele sà
zbie˝ne z historycznà misjà marki, jakà jest udost´pnianie w masowej skali rozwiàzaƒ technicznych, kierowanych wczeÊniej wyłàcznie do elitarnych
konsumentów. Oba modele sà tak˝e nowatorskie i oryginalne i wyznaczajà nowy standard jakoÊci wÊród pojazdów z nap´dem na cztery koła. A ten
segment jest Fiatowi szczególnie bliski, bo to przecie˝ właÊnie turyƒski producent jako pierwszy eksperymentował z nap´dem integralnym, by ju˝
w 1912 roku zaprezentowaç Êwiatu ci´˝arówk´ z nap´dem na cztery koła. W 1951 r. na rynku pojawiła si´ słynna Campagnola, samochód terenowy nie do zdarcia (jego wojskowà wersj´ ˝ołnierze zrzucali na spadochronach z samolotów, a mimo to niektóre egzemplarze do dziÊ słu˝à
Stra˝y Po˝arnej), który w 1953 roku pobił rekord Êwiata przeje˝d˝ajàc
całà Afryk´, od Kapsztadu po Algier, w zaledwie 11 dni. Nie mo˝na te˝
zapominaç o Lancii Delta Integrale, która a˝ szeÊciokrotnie – w tym pi´ç
razy z rz´du – triumfowała w Rajdowych Mistrzostwach Âwiata.

Fiat Sedici
wolnoÊç
wyboru
Nowy model, z 411 centymetrami
długoÊci, 175 szerokoÊci i 162
wysokoÊci, jest jednym z najbardziej
oryginalnych i kompaktowych reprezentantów swojego segmentu. Pod
wzgl´dem pierwszego wymienionego
wymiaru Sedici jest Êrednio o 11 cm
krótsze ni˝ inne auta typu SUV, co dla
klienta oznacza wi´kszà łatwoÊç manewrowania, zwłaszcza w ruchu miejskim. To samochód o kompaktowych,
solidnych kształtach, doÊç masywny,

DANE TECHNICZNE
Benzyna lub diesel
DługoÊç
411 cm
SzerokoÊç
175 cm
WysokoÊç
162 cm
ZdolnoÊç pokon. wzniesieƒ 50%
Silnik
1.6 16v benzyna
PojemnoÊç
1586 cm3
Moc
107 KM
Pr´dkoÊç maks.
170 km/h
Zu˝ycie paliwa w cyklu
mieszanym
7,1 l/100 km
Silnik
1.9 Multijet 120 KM
PojemnoÊç
1910 cm3
Moc
120 KM
Pr´dkoÊç maks.
180 km/h
Zu˝ycie paliwa w cyklu
mieszanym
6,6 l/100 km
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a jednoczeÊnie oryginalny i elegancki. Z zewnàtrz wyró˝nia si´ obni˝onà,
w stosunku do słupka szyby przedniej, linià szyb bocznych (dla lepszej
widocznoÊci), a tak˝e pot´˝nymi kołami, „wysubtelnionymi” za pomocà
czystych, nowoczesnych i wyraênych
konturów. Zaprojektowana przez Giugiaro pokrywa silnika jest długa, ale
opływowa i wraz z muskularnymi
błotnikami wyra˝a sił´ i sportowego
ducha modelu.
Wn´trze samochodu sprawia bardzo
korzystne pierwsze wra˝enie: kabina
jest nie tylko obietnicà komfortu, ale
przede wszystkim gwarantem pełnej
ochrony. Wygodny fotel o ergono-

micznej pozycji zapewnia niewymuszone uło˝enie ciała. W tym kontekÊcie nie bez znaczenia jest te˝ odległoÊç podwozia od ziemi, determinujàca innà ni˝ w samochodach osobowych płaszczyzn´ siedzenia kierowcy,
która ułatwia zajmowanie miejsca
i znacznie poprawia widocznoÊç. Jednak podstawowym atutem Fiata Sedici jest integralny nap´d, który
umo˝liwia prowadzàcemu w dowolnym momencie przełàczanie si´
z opcji 4x2 na 4x4 i odwrotnie. Centralny mechanizm ró˝nicowy funkcjonuje bowiem w trzech trybach: nap´d
przedni (2WD), nap´d integralny
z automatycznym rozdziałem momentu nap´dowego (AUTO) oraz nap´d integralny z blokadà mechanizmu
ró˝nicowego na trudniejszych odcinkach (LOCK). System ten zapewnia
osiàgi prawdziwej terenówki bez
uszczerbku dla parametrów jezdnych
samochodu osobowego. Dlatego właÊnie Fiat Sedici w normalnych warunkach zachowuje si´ jak auto z dwoma
kołami nap´dzanymi, zu˝ywajàc
mniej paliwa ni˝ inne pojazdy terenowe, natomiast na nawierzchniach
o gorszej przyczepnoÊci nap´d przechodzi w tryb 4x4, automatycznie rozdzielajàc moment nap´dowy na
przednià i tylnà oÊ.
Sercem układu nap´dowego jest
ECCD, system suchego sprz´gła wielotarczowego, które, poprzez sterowanie elektroniczne, moduluje przekazywany moment nap´dowy w zale˝noÊci od bie˝àcych potrzeb. Impuls, który wytwarza pole magnetyczne dla połàczenia tarcz, dociera w momencie,
kiedy czujniki ABS rozpoznajà poÊlizg
kół przednich lub tylnych. Pozwala to
na natychmiastowe przełàczenie si´
z nap´du 4x2 na 4x4, bez utraty cennych sekund. Poza tym, chcàc wybraç
jeden z trzech trybów pracy, wystarczy
nacisnàç przycisk, nie jest do tego
potrzebna dodatkowa dêwignia.
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„Mała terenówka o wielkich, okràgłych oczach jak u ˝aby” – takimi słowy Luca De Meo, Brand Manager
marki Fiat, opisał Pand´ Cross. I jeÊli
dobrze jej si´ przyjrzeç, to doprawdy
trudno o trafniejsze porównanie.
W pierwszej kolejnoÊci dostrzegamy
styl: ˝ywy, modny, Êmiały. Okazałe listwy boczne, ogromne reflektory i wydatne zderzaki z osłonami ochronnymi sprawiajà, ˝e nie sposób pomyliç
jej ze „zwykłà” Pandà 4x4. Terenowy
charakter auta podkreÊlajà ponadto
pi´tnastocalowe obr´cze z lekkiego
stopu oraz zabezpieczenia elementów

ny jest na oÊ przednià, ale kiedy koła
zaczynajà traciç przyczepnoÊç, na
przykład na zaÊnie˝onym, oblodzonym lub podmokłym podło˝u, moment nap´dowy rozdzielany jest na
wszystkie cztery koła, w najwi´kszym
stopniu na te, które w danej chwili
majà najlepszà zdolnoÊç nap´dowà.
W pełni inteligencj´ tego systemu
mo˝na doceniç np. na Êliskiej i zabłoconej trasie. W takich warunkach poznaje si´ bowiem zalety Electronic
Locking Differential, czyli elektronicznie blokowanego mechanizmu ró˝nicowego, zamontowanego w Pandzie

mechanicznych. Wszystko to zach´ca
do zaj´cia miejsca za kierownicà i wyruszenia na poszukiwanie wolnoÊci
i przygody. W odró˝nieniu od Fiata Sedici kierowca nie musi dokonywaç
wyboru nap´du, bo Panda Cross zapewnia mu komfort jazdy z nap´dem
integralnym przez cały czas. Ba, cz´sto wyr´cza go w myÊleniu: w normalnych warunkach drogowych moment
nap´dowy w 98 procentach kierowa-

po raz pierwszy. Model jest wyposa˝ony w integralny nap´d sterowany
sprz´głem wiskotycznym, który w ciàgły i optymalny sposób steruje rozdziałem momentu nap´dowego na
przednià i tylnà oÊ. W dodatku dysponuje specjalnym systemem elektronicznym, który hamujàc Êlizgajàce
si´ koło, pozwala na zachowanie
zdolnoÊci nap´dowej drugiego koła
z tej samej osi.

Satiz Poland

Panda Cross
duch terenówki

Wszechstronna
terenówka VAN

DANE TECHNICZNE PANDY CROSS
DługoÊç
358 cm
SzerokoÊç
161 cm
WysokoÊç
160 cm
PojemnoÊç
1248 cm3
Moc
70 KM
Pr´dkoÊç maks.
150 km/h
Zdoln. pokonywania wzniesieƒ
50%
Zu˝. paliwa w cyklu miesz. 5,3 l/100 km

Kàt

Kàt

Kàt

ZdolnoÊç pokonyw.

Gł´bokoÊç

natarcia

rampowy

zjazdu

wzniesieƒ

brodzenia
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Panda Van 4x4 to prawdziwe
auto terenowe, które dzi´ki
nap´dowi na wszystkie cztery
koła pokona w razie potrzeby
praktycznie ka˝dà drog´,
nawet w trudnych warunkach.
To jednoczeÊnie zwinny
samochód, Êwietnie radzàcy
sobie w ruchu miejskim.
Model Van, oprócz tej podwójnej
natury, posiada jeszcze jednà
cech´ – du˝à pojemnoÊç
przedziału ładunkowego
(1000 dm3), która umo˝liwia
praktyczne zastosowanie
samochodu w pracy.
Panda Van 4x4 oferuje komfort
prowadzenia, na który wpływajà
mi´dzy innymi: dêwignia zmiany
biegów umieszczona w Êrodkowej
cz´Êci deski rozdzielczej,
przesuwane przednie fotele
z płynnà regulacjà pochylenia
oparç i piankowymi zagłówkami,
funkcja obiegu wewn´trznego
powietrza, przednie Êwiatła
z funkcjà „Fellow me home”,
regulacja wysokoÊci kierownicy,
wspomaganie kierownicy
Dualdrive, itp.
Samochód wyposa˝ony jest
w dwie jednostki nap´dowe:
dynamiczny i mocny silnik
benzynowy 1.2 8v oraz
oszcz´dny i zapewniajàcy
doskonałe osiàgi wysokopr´˝ny
1.3 Multiet 16v.
Samochód oferowany jest
w 11 kolorach karoserii
z 2 rodzajami tapicerki.
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NOWY FIAT SCUDO

Pochodzi
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We francuskim zak∏adzie Sevel Nord mia∏
miejsce premierowy pokaz kompaktowego
samochodu dostawczego, b´dàcego
owocem sojuszu z PSA. Fiat Scudo, bo
o nim mowa, pojawi si´ na naszym rynku
w po∏owie lutego w wersji Furgon oraz
dwa miesiàce póêniej w wersji Kombi
do przewozu osób.
„Wspó∏praca z PSA uk∏ada si´ doskonale, a sektor samochodów dostawczych przynosi firmie najwi´ksze dochody. Sprzeda˝ Ducato przeros∏a
wszelkie oczekiwania, a produkcja tego modelu wzros∏a do 260 tysi´cy sztuk
rocznie. Naszym celem jest przekroczenie progu 400 tysi´cy nabywców naszych pojazdów u˝ytkowych na Êwiecie oraz uzyskanie 12,5-procentowego
udzia∏u w rynku zachodnioeuropejskim”. Tak mówi∏ Sergio Marchionne, dyrektor pe∏nomocny Fiata, w Valenciennes na pó∏nocy Francji, gdzie odby∏a
si´ prezentacja nowego Fiata Scudo. Wraz z bliêniaczymi Peugeotem Export
i Citroënem Jumpy model ten b´dzie produkowany w zak∏adzie Sevel Nord,
powsta∏ym w wyniku spó∏ki joint-venture z koncernem PSA (Peugeou-Citroën).
Kiedy w 1995 r. Fiat i PSA wprowadza∏y na rynek rodzin´ kompaktowych samochodów dostawczych wywodzàcych si´ z pojazdów jednobry∏owych, tych,
którzy wierzyli w ten sukces, mo˝na by∏o policzyç na palcach jednej r´ki.
A jednak w ostatniej dekadzie tercet Fiat Scudo-Peugeot Export-Citroën
Jumpy przyczyni∏ si´ do gwa∏townego rozwoju swojego segmentu, który odnotowa∏ trzycyfrowy wzrost, praktycznie podwajajàc wyniki uzyskane przez rynek samochodów dostawczych. Ten pozytywny trend potwierdza tak˝e sprzeda˝ pojazdów marki Fiat, która w pierwszych oÊmiu miesiàcach 2006 r. wzros∏a o 7%. W 2007 r. sytuacja powinna ulec dalszej poprawie, albowiem ju˝
w po∏owie stycznia na rynku pojawi si´ nowa generacja kompaktowych samochodów dostawczych firmowanych przez Fiata, Peugeota i Citroëna.
Przyjrzyjmy si´ bli˝ej Fiatowi Scudo. W swym najnowszym wcieleniu b´dzie
on oferowany w wersji Furgon oraz Kombi do przewozu osób. Ten przezna-

czony dla Êwiata pracy samochód zachowa∏ – albo wr´cz poprawi∏
– wszystkie atrybuty, które decydowa∏y o powodzeniu jego poprzednika, takie jak ∏atwoÊç wsiadania, optymalna pozycja kierowcy, ergonomia, komfort, bezpieczeƒstwo, zachowanie
na drodze, przyjemnoÊç jazdy i doskona∏a zwrotnoÊç. ¸adownoÊç i pojemnoÊç ∏adunkowa zosta∏y wyraênie
zwi´kszone (ta ostatnia mieÊci si´ teraz w przedziale od pi´ciu do siedmiu
metrów szeÊciennych, co przek∏ada
si´ na 1000-1200 kg ∏adunku u˝ytecznego). Aby u∏atwiç ∏adowanie towaru, odleg∏oÊç progu za∏adowczego
od
ziemi
zosta∏a
zmniejszona do 57 cm dla wersji krótkich z zawieszeniem mechanicznym oraz rekordowych 45 cm dla wersji z zawieszeniem pneumatycznym, uzyskiwanych wtedy, gdy samochód pozostaje
w bezruchu. Dost´p do przedzia∏u ∏adunkowego, o mocniej ni˝ u poprzednika zarysowanym szeÊciennym
kszta∏cie, u∏atwiajà tak˝e wi´ksze
drzwi. Krótko mówiàc projektanci nowego Scudo skupili si´ na poprawie

Sevel we Francji

jego cech funkcjonalnych, aby sprostaç oczekiwaniom coraz bardziej wymagajàcych klientów.
Nowy Fiat Scudo przewy˝sza swojego
poprzednika równie˝ wielkoÊcià gamy.
Dzi´ki dwóm ró˝nym wysokoÊciom
i d∏ugoÊciom samochód jest dost´pny
a˝ w dziewi´ciu wersjach nadwoziowych. Do nich dochodzi jeszcze ca∏kiem nowa rodzina Kombi, przeznaczona g∏ównie do przewozu osób
i skierowana do dwóch wielkich grup
nabywców: firm, które muszà przewoziç znacznà iloÊç pasa˝erów i towarów,

oraz osób prywatnych poszukujàcych
samochodu podobnego do „jednobry∏owca”, ale w rozmiarze XXL i po przyst´pnej cenie.
W porównaniu z autami osobowymi
Scudo Kombi nie musi si´ zresztà niczego wstydziç. Dzi´ki du˝ym powierzchniom przeszklonym oraz panoramicznej szybie przedniej, jednej
z najokazalszych na rynku, w kabinie
jest bardzo jasno, a na widocznoÊç
nie mogà narzekaç nawet pasa˝erowie tylnych siedzeƒ, umieszczonych
nieco wy˝ej ni˝ te przed nimi. Przed-

miotem szczególnej uwagi projektantów by∏ tak˝e komfort termiczny. Klient
mo˝e na przyk∏ad poprosiç o zainstalowanie drugiego urzàdzenia klimatyzacyjnego, które b´dzie s∏u˝yç osobom siedzàcym z ty∏u. I jeszcze kilka
s∏ów o silnikach: 16-zaworowe silniki
Multijet sà wyposa˝one we wszystkie
najnowoczeÊniejsze rozwiàzania techniczne i spe∏niajà rygorystyczne normy
Euro 4, które od stycznia 2007 r. b´dà obowiàzywaç w nowych samochodach dostawczych sprzedawanych
na terytorium Unii Europejskiej.
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W∏oski zak∏ad Sevel Val di Sangro (zarzàdzany przez
Fiata) specjalizuje si´ w produkcji du˝ych samochodów
dostawczych, natomiast jego francuski bliêniak, Sevel
Nord di Valenciennes (zarzàdzany przez PSA), anga˝uje
swe moce wytwórcze w du˝e pojazdy jednobry∏owe (jak
Fiat Ulysse, Lancia Phedra, Peugeot 807, Citroën C8)
oraz lekkie samochody dostawcze obu koncernów.
Francuska fabryka, powsta∏a w 1992 r., zatrudnia
obecnie 4000 osób, a jej zdolnoÊç produkcyjna si´ga
190 tysi´cy sztuk rocznie (880 dziennie, z czego 550
samochodów dostawczych i Kombi). Pomimo tylko
jednej linii monta˝owej zak∏ad jest w stanie produkowaç
a˝ 21 ró˝nych wersji aut. Produkcja kompaktowych
baga˝ówek i Combi zaowocowa∏a wprowadzeniem
nowego systemu logistycznego, modernizacjà
wydzia∏ów, a w efekcie tak˝e znaczàcà poprawà
ergonomii stanowisk roboczych. Najwi´cej zmian
nastàpi∏o na wydziale Spawalni, który zwi´kszy∏ nie
tylko swà powierzchni´, ale i poziom zautomatyzowania.
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Moda

na Fiata

Koncepcja Fiat Freestyle narodziła si´
we Włoszech w 2004 roku i jest
sukcesywnie rozszerzana na całà Europ´.
W Polsce została zainicjowana otwarciem
warszawskiego Klubu Platinum.

Pierwszym krokiem, podj´tym przez Fiata Auto na polu „Freestyle”, było wsparcie udzielone 5-osobowej, włoskiej dru˝ynie
snowbordowej. W przeciàgu dwóch lat inicjatywa ta została poszerzona o sponsoring młodych, włoskich zawodników (obecnie 12
sportowców), uprawiajàcych z pasjà inne sporty alternatywne – skateboarding, surfing, windsurfing, katesurfing. Zamiarem firmy jest rozszerzenie tej działalnoÊci na całà Europ´, czyli wspieranie lokalnych dru˝yn
sportowych, okreÊlanych mianem „Freestyle Team”. Dzi´ki tym inwestycjom, Fiat zamierza dotrzeç ze swojà ofertà do grupy młodych, aktywnych
odbiorców – jest to wi´c „fantastyczny projekt dla fantastycznych ludzi”. Poza wsparciem finansowym, którego Fiat udziela sportowcom, twórcy koncepcji Freestyle postanowili tak˝e podjàç działania w innych obszarach – chodzi
tutaj mi´dzy innymi o pomoc w organizacji wszelkich imprez, zwiàzanych ze
sportami alternatywnymi (do tej pory były to mi´dzy innymi Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Turynie). W celu rozpowszechnienia samej koncepcji Fiat postanowił przygotowaç kolekcj´ odzie˝y i gad˝etów, przeznaczonych dla młodych i aktywnych ludzi. W kolekcji, znalazły si´ nie tylko bawełniane bluzy, sygnowane logiem Fiat, ale tak˝e czapeczki „basebolówki”, plakietki, paski
i wiele innych. Odzie˝ ta była do niedawna dost´pna tylko w renomowanych
butikach, obok takich marek jak Dolce&Gabbana, czy Versace, natomiast
w przyszłym roku b´dzie mo˝na jà nabyç w sklepach Quiksilver Rossignol Pro
Shop. Poza ubraniami marka Fiat wkroczyła tak˝e w Êwiat gad˝etów technologicznych (widoczna jest np. na telefonach komórkowych) oraz muzyki (logo Fiata znajduje si´ na okładkach płyt winylowych z muzykà freestylowà).

Zjawiskowe hostessy Fiata
w złotych kreacjach,
zaprojektowanych specjalnie
na ten wyjàtkowy wieczór

Ilona Felicjaƒska
i Jerzy Iwaszkiewicz

Aby sympatycy Fiata mieli łatwiejszy
dost´p do nowoÊci, oferowanych
przez mark´, zgodnie z koncepcjà Freestyle przygotowano szeroko zakrojonà kampani´ medialnà, a tak˝e stworzono specjalnà stron´ internetowà
www.fiatfreestyleteam.com. Na tej
witrynie umieszczono wszystkie informacje, które bez wàtpienia zainteresujà młodych ludzi.
W Polsce inicjatywa „Fiat Freestyle”
została zainicjowana w Warszawie
otwarciem ekskluzywnego Klubu Platinum. Lokal ten wyró˝nia presti˝owa
lokalizacja, zabytkowe wn´trza i ekscentryczny design. Zaproszeni na imprez´, znamienici goÊcie, mieli okazj´
obserwowaç wielki powrót Fiata
do prawdziwie włoskiego stylu.
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Freestylowi B Boys
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Nie zabrakło znanych twarzy w bluzach Fiata. Tego dnia w klubie
pojawili si´ m. in.: Paolo Cozza. Najbardziej polski Włoch
i najbardziej włoski Polak, ulubieniec i jedna z głównych postaci
programu TVP 2 „Europa da si´ lubiç” z El˝bietà Jedrzejewskà
(„Samo ˚ycie”) i Tomaszem Bednarkiem („Klan”).

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2006

Kompozytor, muzyk, podró˝nik Krzysztof Kasa Kasowski,
(z lewej) i Marcin Prokop Juror „Idola”.
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Anna Maria Jopek z zespołem.

Beata Dziekanowska, Brand Promotion Manager
i Marek Kisz, Dyrektor Marketingu FAP.

Na ten szczególny wieczór gwiazdy
wybrały bluzy Fiata (po włosku: „Felpa
Fiat”). Wykonane w 100 procentach
z najlepszej amerykaƒskiej bawełny,
dost´pne były dotychczas wyłàcznie
w luksusowych butikach obok takich
marek jak Roberto Cavalli, Dolce &
Gabanna i Versace. Bluzy wykreowane
przez Lapo Elkana (wnuka Giovanniego
Agnelli – zało˝yciela Fiata) znajdziemy
ju˝ wkrótce w sieci sklepów Quiksilver
Rossignol Pro Shop. W Platinium
mo˝na było oglàdaç, wykonanà przez
firm´ Rites replik´ kombinezonu
kierowców wyÊcigowych z lat 20.
ubiegłego wieku z serii „vintage”.
Marzena Słupkowska zaprosiła
na scen´ Ann´ Mari´ Jopek.
Ze stołów znikało włoskie wino Fiat
Barbera d’Asti DOC Scrimaglio 2004,
a DJ miksował kawałki z Fiat Playa,
płyty nagranej minionego lata w klubie
Fiata na presti˝owej pla˝y Sardynii
Costa Smeralda.
Przed kolorowo oÊwietlonym wejÊciem
do klubu „Platinium” zaparkowały

cztery, czerwone Grande Punto Sport
i SUV Fiat Sedici, z których wysiedli
członkowie freestyle’owego zespołu
by pojawiç si´ na scenie.
Fiat Quiksilver Freestyle Team
to kolejna wybuchowa mieszanka
wieczoru. Prawdziwe gwiazdy,
zawodnicy, których w jeden zespół
połàczył freestyle: Staszek Karpiel,
Michał WiÊlicki, Jan Krzysztof
i Michał Ligocki.
Warszawie przybył kolejny klub nocny,
którego otwarcie Êwi´towali z nami
tak˝e: Aneta Kr´glicka, Wojciech
Brzozowski, Jerzy Iwaszkiewicz,
Włodzimierz Zientarski, Szymon
Majewski, Reni Jusis, Marek
KoÊcikiewicz, Andrzej Sołtysik oraz
reprezentacja „Taƒca z gwiazdami”:
Rafał Maserak i Ola KwaÊniewska.
Fiaty Croma do samego rana odwoziły
znakomitych goÊci, którzy na długo
zapami´tajà zjawiskowe hostessy
Fiata w złotych kreacjach,
zaprojektowanych specjalnie
na ten wyjàtkowy wieczór.

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2006

Zabawa z gwiazdami
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Finalista
europejskiej
ekstraklasy
Decyzjà jury EFQM, Fiat Auto Poland Zak∏ad
Tychy znalaz∏ si´ w gronie 27 finalistów
konkursu Nagroda Doskona∏oÊci EFQM.
Oficjalne og∏oszenie wyników i rozdanie
statuetek mia∏o miejsce podczas
listopadowej gali na W´grzech.
Na uroczystej gali, która odby∏a si´ 8 listopada w Budapeszcie, Fiat Auto
Poland Zak∏ad Tychy zosta∏ oficjalnie og∏oszony finalistà konkursu EFQM i nagrodzony kryszta∏owà statuetkà fundacji. Wr´czenie tej nagrody by∏o uwieƒczeniem ci´˝kiej pracy, którà uczestnicy konkursu w∏o˝yli w udoskonalanie
poszczególnych obszarów zarzàdzania. Przypomnijmy pokrótce przebieg dzia∏aƒ, podj´tych przez Fiat Auto Poland na tym polu.
Na poczàtku tego roku w FAP przygotowano aplikacj´, w której uwzgl´dniono wszystkie obszary zarzàdzania firmà m.in. pracownicy, procesy, akcjonariusze, partnerzy, klienci. Po jej z∏o˝eniu Europejska Fundacja Zarzàdzania JakoÊcià zaprosi∏a przedstawicieli Fiat Auto Poland do udzia∏u w rozmowach,
podczas których zaplanowano harmonogram czerwcowych audytów. EFQM
przydzieli∏a 5 asesorów, którzy po zapoznaniu si´ z aplikacjà okreÊlili tematy
rozmów i przeprowadzili audyt w Zak∏adzie Tychy. Trzydniowe rozmowy z audytorami, w których wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie 60 pracowników (w tym 17 pracowników z bezpoÊredniej produkcji), by∏y momentem prze∏omowym i zdecydowa∏y o ostatecznym sukcesie firmy. 17 lipca w Brukseli, decyzjà jury EFQM
Fiat Auto Poland Zak∏ad Tychy zosta∏ og∏oszony jednym z 27 finalistów. Wynik ten zosta∏ oficjalnie og∏oszony podczas imprezy w w´gierskim Pa∏acu
Sztuki, do którego przyby∏o ponad 800 osób. WÊród nich znaleêli si´ nie tylko finaliÊci konkursu, ale tak˝e przedstawiciele rzàdu w´gierskiego oraz prezydium Europejskiej Fundacji Zarzàdzania JakoÊcià.
„Impreza mia∏a niezwykle podnios∏y charakter – mówi Zdzis∏aw Arlet, dyrektor Zak∏adu Tychy. – Pierwsza cz´Êç odby∏a si´ w sali koncertowej Pa∏acu

Paul Geomets i Zdzis∏aw Arlet,
Dyrektor Zak∏adu Tychy

Sztuki, gdzie mia∏o miejsce wr´czenie
kryszta∏owych statuetek, które by∏o
po∏àczone z krótkà fotograficznà prezentacjà wyczytanej firmy. Prowadzàcy
uroczystoÊç w kilku s∏owach przedstawia∏ zebranym dane, dotyczàce konkretnych obszarów dzia∏ania zak∏adów.
Druga cz´Êç odbywa∏a si´ w Muzeum
Kolejnictwa W´gierskiego, gdzie koncertowa∏y regionalne zespo∏y w´gierskie. W tym miejscu odby∏o si´ tak˝e
oficjalne wr´czenie W´gierskiej Nagrody JakoÊci oraz wyró˝nieƒ dla finalistów EFQM. Po cz´Êci oficjalnej mieliÊmy okazj´ porozmawiaç z przedstawicielami firm, zaproszonych na uroczystoÊç. Wszyscy byli zaskoczeni faktem,
˝e nasz zak∏ad zaledwie po dwóch latach staraƒ zdo∏a∏ osiàgnàç taki poziom zarzàdzania. Innym uczestnikom
konkursu uda∏o si´ zdobyç miano finalisty Êrednio po 10 latach! Musz´
stwierdziç, ˝e Fiat Auto Poland jest

UroczystoÊç na zamku w Warszawie
statuetk´ Finalisty Europejskiej
Nagrody JakoÊci, przyznanà przez
Europejskà Fundacj´ Zarzàdzania
JakoÊcià (EFQM) dla Zak∏adu Tychy
Fiat Auto Poland.
W swoim przemówieniu Paul
Geomets podkreÊli∏ fakt, ˝e Zak∏ad
Tychy Fiat Auto Poland jest
pierwszym w historii
nagród EFQM polskim
przedsi´biorstwem,
które zdoby∏o uznanie
europejskich
audytorów i otrzyma∏o
t´ presti˝owà
nagrod´. „Sukces
polskiego Fiata jest
nie do przecenienia
i wytycza nowe
standardy w zakresie
jakoÊci produkcji” Od lewej: B. CieÊlar, C. Âwistak, Z. Arlet,
zakoƒczy∏ Geomets.
Z. Szeja, A. Pi´tka i W. Rymer

bardzo dobrze postrzegany zarówno
przez przedstawicieli EFQM, jak i inne
firmy. Wszyscy wyra˝ali s∏owa uznania
pod naszym adresem. Najbardziej
dumny jestem z tego, ˝e w imieniu za-

Logo EFQM, którym mo˝e
si´ pos∏ugiwaç Fiat Auto
Poland Zak∏ad Tychy, jako
finalista konkursu EFQM.

∏ogi, która ci´˝ko pracowa∏a na t´ nagrod´, mog∏em odebraç to, jak˝e zaszczytne wyró˝nienie”.
„Jestem oczarowany nie tylko Budapesztem, ale i sposobem w jaki zostaliÊmy przyj´ci przez w∏adze EFQM i innych uczestników gali – dodaje Józef
Kosek, Kierownik Quality Engineering.
– Najwi´ksze emocje towarzyszy∏y
nam bez wàtpienia podczas wr´czania
pucharów, co po∏àczone by∏o krótkimi
prezentacjami poszczególnych firm.
Przedstawiciele innych, zaproszonych
firm nie szcz´dzili nam gratulacji i mi∏ych s∏ów. Uwa˝am, ˝e nasze wysi∏ki
si´ op∏aci∏y a tempo, które sobie narzuciliÊmy, si´gajàc po tytu∏ finalisty,
jest imponujàce”.
Zdzis∏aw Arlet, dyrektor zak∏adu podsumowuje: „Nie zamierzamy spoczywaç na laurach. Ten ogromny sukces
jest dla nas motorem nap´dowym
do podj´cia dalszych dzia∏aƒ; w tej

chwili jesteÊmy w czo∏ówce europejskiej, pora wi´c pomyÊleç o Êwiatowej. MyÊl´, ˝e szkoda by∏oby zmarnowaç entuzjazm za∏ogi, który widzimy
nieustannie od momentu naszych zesz∏orocznych staraƒ o zdobycie trofeum EFQM. Za to wszystkim pracownikom bardzo serdecznie dzi´kuj´, bo
zawsze podkreÊlam, ˝e bez staraƒ ca∏ej za∏ogi nie by∏oby czego Êwi´towaç.
Zawsze te˝ mówi´, ˝e nie chodzi o trofea i nagrody, ale przede wszystkim
o to, aby zasady EFQM (i innych konkursów) zosta∏y w nas samych, gwarantujàc nam ustabilizowanà pozycj´
wÊród innych europejskich firm o wysokim wskaêniku Total Quality Management (zarzàdzania poprzez jakoÊç
w ka˝dym obszarze). B∏´dem by∏oby
wi´c poprzestaç na tym, co ju˝ osiàgn´liÊmy, dlatego nast´pnym naszym
krokiem b´dzie udzia∏ w konkursie
World Class Manufacturing”.
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W dniu 11 listopada br. na Zamku
Królewskim w Warszawie odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia Polskich
Nagród JakoÊci. Przy okazji tego
wydarzenia, dyrektor Zdzis∏aw Arlet
odebra∏ z ràk dyrektora biura
Europejskiej Nagrody JakoÊci
w Brukseli Paula Geometsa
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Six Sigma
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Francesca Rech

Poprawa
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wyra˝ona
w liczbach

Ta zrodzona w Stanach Zjednoczonych
metoda szybko rozpowszechni∏a si´ we
wszystkich wielkich koncernach
mi´dzynarodowych, a w 2005 r. zosta∏a
zaadaptowana przez Fiata Auto, który
stawia na jakoÊç. Najlepsze efekty
metoda ta przynosi w Zak∏adzie Tychy.

Fiat Auto zorganizowa∏ w Mirafiori Motor Village pierwszy Six Sigma Day.
„Po dwóch latach od wdro˝enia tej metody pomyÊleliÊmy, ˝e dobrze by∏oby
podsumowaç to, co zosta∏o zrobione do tej pory, i wyznaczyç cele na przysz∏oÊç”, wyjaÊni∏ Richard Schwarzwald, wiceprezydent Quality Fiata Auto.
Rang´ spotkania podnios∏y referaty mened˝erów firm Avio i General Electric
Oil&Gas oraz W∏oskiej Akademii Six Sigma, którzy skonfrontowali swoje doÊwiadczenia z tym, co uda∏o si´ do tej pory zrealizowaç w Fiacie Auto.
Six Sigma to oparty na technikach statystycznych program przemian, kierunek, zgodnie z którym nale˝y dà˝yç, by osiàgnàç doskona∏oÊç. To tak˝e metoda opracowywania i zarzàdzania poprawà poprzez pomiar wyników procesów oraz ciàg∏à kontrol´ wskaêników kluczowych dla osiàganych efektów,
przez pracowników cz´sto okreÊlanych skrótem „KPI”. Celem nadrz´dnym
jest oczywiÊcie wyeliminowanie defektów.
„Dla Fiata Auto Six Sigma nie jest bynajmniej zlepkiem projektów – powiedzia∏ Schwarzwald. – Jest to metoda pracy, którà musimy sobie przyswoiç,
proces, który powinien pomóc nam w osiàganiu nowych, ambitnych celów.
Proces, który pozwala nam rozwiàzywaç problemy, osiàgaç cele, ale przede
wszystkim zachowywaç ciàg∏oÊç osiàganych efektów w czasie”.
Fiat Auto przystàpi∏ do wdra˝ania metody Six Sigma w pierwszych miesiàcach 2005 r. w ramach dyrekcji Quality. Po fazie „uruchomienia” organizacyjnego oraz inwestycji w odpowiednie zasoby ludzkie nastàpi∏a faza opracowywania projektów. „W roku 2005 prowadziliÊmy certyfikacj´ pierwszych wyników i poszerzyliÊmy perymetr dzia∏alnoÊci – kontynuuje Schwarzwald. – JednoczeÊnie zrealizowaliÊmy plan szkoleniowy, w ramach którego zapoznaliÊmy

z nowà metodà oko∏o 300 osób. W roku 2007 mamy zamiar zwi´kszyç liczb´ projektów, skonsolidowaç uzyskane
wyniki i wzmocniç specjalnie w tym celu utworzonà struktur´. Naszym celem
jest obj´cie tà metodà do koƒca roku 250 osób, z czego 80 powinno uzyskaç certyfikaty, a tak˝e udane wdro˝enie 300 projektów”.
Obecnie w Six Sigma zaanga˝owane
sà cztery obszary Fiata Auto: Manufacturing, Engineering and Design,
Supplier Quality oraz Customer Care.
W roku 2007 metoda zostanie rozszerzona na inne sfery dzia∏alnoÊci, w tym
Parts& Services, opracowano równie˝
obszerny plan pracy z wybranymi dostawcami. W ramach obszaru Manufacturing projekty Six Sigma zosta∏y
wdro˝one w Cassino, Pomigliano,
Melfi i Mirafiori, jednak˝e palma pierwszeƒstwa w Grupie Fiat nale˝y si´ bezwzgl´dnie polskiemu Zak∏adowi Tychy,
w którym znajdujà one zastosowanie

Pierwsze wyró˝nienia Six
Sigma Fiata Auto. Od prawej:
Richard Schwarzwald
(wiceprezydent Quality Fiata
Auto), Iwona Urbaƒczyk,
Andrzej Tokarz, Jan
Snopkowski, Francesco
Barello, Ewa Wyrobek,
Wies∏aw Bia∏oƒ, Antonio
Petruzzelli, Janusz Migalski,
Michele Farinella, Jerzy
Kramarczyk i Domenico Gizzi.

ju˝ od roku 2004. „Tychy przetar∏y
drog´ pozosta∏ym jednostkom przemys∏owym, a dziÊ sà naszà najwi´kszà
chlubà” – zakoƒczy∏ Schwarzwald.
W polskiej fabryce, w której powstaje
Panda i w której przygotowania
pod nowà „500” sà ju˝ niemal dopi´te na ostatni guzik, metod´ wprowadzono w celu ciàg∏ej poprawy osiàganych wyników. Rozpocz´to jà w roku 2004 od szkolenia, w 2005 dopracowano model organizacyjny i rozpowszechniano metod´, prowadzàc rów-

noczeÊnie projekty pilota˝owe. W roku 2006 zwi´kszono iloÊç wdra˝anych
projektów, a 45 zrealizowanych do tej
pory dotyczy∏o mi´dzy innymi: poprawy procesu i wydajnoÊci urzàdzeƒ oraz
logistyki, ograniczenia kosztów i zapasów materia∏owych, redukcji poziomu
braków i wyst´powania awarii oraz
oszcz´dnoÊci czynników energetycznych. Ponad 90 procent z nich zakoƒczy∏o si´ pe∏nym powodzeniem i wywar∏o pozytywny wp∏yw na jakoÊç produktu koƒcowego.

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2006

„Metoda Six Sigma stanowi element kompetencji, posiadanych ju˝
przez pracowników Fiata Auto. Naszym zadaniem jest pog∏´bianie
tej filozofii” - powiedzia∏ Francesco Garello, odpowiedzialny
za Zasoby Ludzkie Fiata Auto, wr´czajàc wyró˝nienia pierwszym
pracownikom, którzy uzyskali certyfikaty Six Sigma.
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Iveco

na
plakatach
Wielka gala zorganizowana
w eleganckim Domu Dochodowym
przy placu Trzech Krzy˝y w Warszawie
zakoƒczy∏a konkurs na plakaty
ilustrujàce dzieje Iveco i jego pojazdy.
UroczystoÊç zgromadzi∏a przedstawicieli dwóch Êwiatów – sztuki
i motoryzacji – odleg∏ych od siebie tylko pozornie. Ka˝dy samochód jest przecie˝ dzie∏em nie tylko in˝ynierskim. Swà zewn´trznà szat´ zawdzi´cza tak˝e
projektantom, wÊród których byli i sà najwybitniejsi artyÊci. Oni te˝ popularyzowali pojazdy, przedstawiajàc je na swych plakatach.
Do tej w∏aÊnie tradycji nawiàzano w Iveco Poland, inicjujàc konkurs majàcy
przedstawiç firm´ Iveco – jej korzenie i wspó∏czesnoÊç. Zadanie to powierzono m∏odym twórcom, rozpoczynajàcym dopiero swà artystycznà drog´.
Do udzia∏u w konkursie na plakat zaproszono studentów akademii sztuk
pi´knych i wydzia∏ów architektury z ca∏ej Polski.
Temat okaza∏ si´ dla nich fascynujàcy. Na konkurs wp∏yn´∏o ponad 250 prac.
– By∏em mile zaskoczony ich poziomem. Powsta∏y interpretacje twórcze,
wnoszàce Êwie˝y powiew w tym, co dzieje si´ w kreacji firmy Iveco – mówi∏
podczas wr´czania nagród przewodniczàcy jury, prof. Mieczys∏aw Wasilewski
z warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych. – Podczas oceny plakatów toczyliÊmy za˝arte boje.
Jury, w którego sk∏adzie byli tak˝e Dariusz Zatorski, dyrektor kreatywny JWT
na Polsk´ i Europ´ Wschodnià, wielokrotny laureat i juror polskich oraz mi´dzynarodowych konkursów reklamy, W∏odzimierz Zientarski, dziennikarz motoryzacyjny, autor wielu programów telewizyjnych i Graham Donald, dyrektor
generalny w Iveco SpA, odpowiedzialny za region Centralnej i Wschodniej Europy, musia∏o wy∏oniç czternaÊcie najlepszych prac, w tym trzy zwyci´skie.
Oceniano je zarówno pod wzgl´dem wartoÊci artystycznych jak i zgodnoÊci

z prawami projektowania plakatu reklamowego w danym okresie.
Jak znakomicie m∏odzi twórcy wywiàzali si´ z tego zadania, mo˝na by∏o podziwiaç, oglàdajàc wyró˝nione plakaty,
wyeksponowane na sztalugach ustawionych wzd∏u˝ Êciany patio Domu
Dochodowego. – Tak si´ zacz´∏a historia samochodów ci´˝arowych
– opowiada∏ prowadzàcy gal´ cz∏onek
jury W∏odzimierz Zientarski, prezentujàc plakat Jacka Karpacza, przedstawiajàcy Fiata z 1903 roku, pierwszy
na Êwiecie pojazd zaprojektowany
z myÊlà o przewozie towarów. Ten
– mówi∏ dalej – przedstawiajàcy amfibi´ z 1982 roku, jest w klimacie Beatlesów i kojarzy mi si´ z ˝ó∏tà ∏odzià
podwodnà.
Amfibia, dzie∏o Macieja Salamona,
zdoby∏a w konkursie trzecià nagrod´.
Drugie miejsce jury przyzna∏o Patrycji
Berenice Âwiderskiej za kubistycznie
potraktowany temat samochodu
stra˝ackiego. Zwyci´zcà konkursu zosta∏ Rados∏aw B∏a˝ejewski, student
architektury z Politechniki Gdaƒskiej,
który przedstawi∏ na swym plakacie
samochód Saurer z 1929 roku,

Prof. Mieczys∏aw Wasilewski i W∏odzimierz Zientarski

Dla wybranych

II nagroda

pierwsze auto dostawcze z silnikiem
diesla. Szwajcarska firma Saurer nale˝y dziÊ do Iveco, a w jej historycznej
siedzibie w Arbon mieÊci si´ centrum
projektowe silników.
Za swój plakat, stworzony w konwencji koƒca lat dwudziestych XX wieku,
Rados∏aw B∏a˝ejewski otrzyma∏ nagrod´ w wysokoÊci 5 tysi´cy z∏otych.
Dwie kolejne wynios∏y 3 i 2 tysiàce z∏.
Laureatom wr´czy∏ je Maurizio GanioMego dyrektor generalny Iveco Poland.
Najwi´kszym zaszczytem dla wszystkich nagrodzonych i wyró˝nionych
m∏odych twórców sta∏o si´ jednak to,
˝e z ich prac powsta∏ ekskluzywny kalendarz Iveco, który ukaza∏ si´ w 500
numerowanych egzemplarzach. Po-

III nagroda

dobnie jak s∏ynny kalendarz Pirelli, nie
jest on przeznaczony do sprzeda˝y.
Sà te˝ pomys∏y, by polskà inicjatyw´
„umi´dzynarodowiç” i od przysz∏ego
roku wydawaç europejskà edycj´ kalendarza Iveco, w której powstawaniu

uczestniczyliby twórcy z kilkunastu krajów. Je˝eli to by si´ uda∏o, jego porównanie ze Êwiatowej s∏awy kalendarzem
Pirelli, teraz wyg∏aszane nieco na wyrost, mog∏oby si´ przerodziç w kolejne
wielkie wydarzenie artystyczne.

Âpiewajàca Urszula
Gala pod has∏em „Twórz z Iveco”
zgromadzi∏a licznych przedstawicieli
Êwiata artystycznego – rysowników,
plakacistów, aktorów, przedstawicieli
prasy kulturalnej. Goràco oklaskiwano
koncert znakomitej wokalistki jazzowej
Urszuli Dudziak, która swym wyst´pem
uÊwietni∏a uroczystoÊç Iveco.
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I nagroda

Kalendarz Iveco otrzymajà m.in. partnerzy
handlowi oraz kluczowi klienci Iveco Poland,
centrala firmy i jej przedstawicielstwa
w Europie oraz uczestnicy galowego
spotkania podsumowujàcego konkurs
– powiedzia∏ Krzysztof Moczulski Marketing
& PR Manager Iveco Poland Sp. z o.o.
– MyÊlimy te˝ o zlicytowaniu kalendarza
z numerem 1 i przeznaczeniu pieni´dzy
z aukcji na cele charytatywne.
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gigantów

WymyÊlono je w Ameryce przed 30 laty,
ale „tractor pulling” zyska∏y ogromnà
popularnoÊç równie˝ we W∏oszech,
gdzie doczeka∏y si´ nawet mistrzostw.
To zas∏uga przede wszystkim braci
Bertelli, których zespó∏ – Blue Leader
– startuje na ciàgnikach New Holland.

Bodêcem do powstania tego artyku∏u by∏a informacja, ˝e podczas ubieg∏orocznego Family Day w zak∏adzie CNH w San Matteo (Modena) mia∏a
miejsce prezentacja „tractor pulling”. G∏ównymi bohaterami by∏a dru˝yna Blue Leader – Paolo, Guido i Stefano Bertelli, czyli trzej modeƒskich rolników, którzy w wolnym czasie Êcigajà si´ na pot´˝nych ciàgnikach New Holland. Ale co mo˝na w∏aÊciwie powiedzieç o „tractor pulling”? To bardzo emocjonujàce, nietypowe zawody: uczestniczàce w nich traktory muszà pokonaç 100-metrowy odcinek bitej drogi, ciàgnàc za sobà 25 ton ∏adunku.
Jak to cz´sto bywa w sportach ekstremalnych, „wyÊcigi ciàgników” wywodzà
si´ ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ju˝ w latach 70. ubieg∏ego stulecia rolnicy urzàdzali rywalizacj´, ciàgnàc odpowiednio podrasowanymi traktorami
ogromne iloÊci drewna. Do Italii „tractor pulling” dotar∏ w po∏owie lat 90.,
w∏aÊnie dzi´ki braciom Bertelli, którzy po obejrzeniu tego typu zawodów
na targach w Pary˝u postanowili przenieÊç t´ dyscyplin´ na w∏oski grunt. To
by∏ przys∏owiowy „strza∏ w dziesiàtk´”. W 2000 r. odby∏y si´ pierwsze mistrzostwa kraju, a ich kolejne edycje przyciàga∏y coraz wi´kszà grup´ nie tylko
uczestników, ale i widzów. Mówi Guido Bertelli: „Tractor pulling” przykuwa
uwag´. Ka˝dy wyÊcig jest inny ni˝ poprzednie i wymaga takich samych, wielomiesi´cznych przygotowaƒ. W naszym gospodarstwie urzàdziliÊmy w pe∏ni
wyposa˝ony warsztat, a godzin w nim sp´dzonych nawet ju˝ nie liczymy”. Mistrzostwa odbywajà si´ latem: co dwa tygodnie jeden wyÊcig, w sumie dziesi´ç. Jesienià i zimà „traktory-bestie” poddawane sà zabiegom ulepszajàcym,
które majà im zapewniç dominacj´ w kolejnym sezonie. Bertelli kontynuuje:
„Z ca∏à pewnoÊcià pasja ta do najtaƒszych nie nale˝y. ˚eby uzmys∏owiç sobie, jaka skala wydatków wchodzi w gr´, wystarczy ˝e powiem, i˝ niektóre

cz´Êci zamienne kosztujà nawet dwa
tysiàce euro. StaliÊmy si´ ekspertami
w modyfikacjach i bardzo cz´sto wymieniamy si´ poradami z pasjonatami
tego sportu z ca∏ej Europy, g∏ównie
drogà mailowà”. Dozwolone przeróbki
sà uzale˝nione od kategorii, w jakiej
si´ startuje. „Przyk∏adowo w Italian
pulling – mówi Bertelli – mogà braç
udzia∏ ciàgniki o masie do 2600 kg
(z paliwem, olejem i wodà w∏àcznie)
i pojemnoÊci silnika – czy to diesla czy
benzynowego – do 8300 ccm. Mo˝e
w nich byç zamontowana wi´cej ni˝
jedna jednostka nap´dowa, ale ich
∏àczna pojemnoÊç nie mo˝e przekraczaç dopuszczalnego maksimum”.
Oprócz tego sà jeszcze cztery inne kategorie: superstock (3,5 ton i trzy silniki turbo), prostock (3,5 tony i jeden
silnik turbo), dowolna (4,5 tony, bez
ograniczeƒ pojemnoÊci i liczby silników) oraz truck (8,5 tony), ta ostatnia
zastrze˝ona dla siod∏owych ciàgników
drogowych. Blue Leader Team startuje

Guido Bertelli.
Poni˝ej: „wyÊcigowe”
ciàgniki zespo∏u
Blue Leader.
Powy˝ej: zawody
„tractor pulling”.

na mo˝liwie najd∏u˝szy odcinek toru.
Mistrzostwa W∏och zakoƒczy∏y si´ kilka miesi´cy temu. Blue Leader Team
zajà∏ w nich bardzo dobre miejsca, ale
„jest jeszcze nad czym pracowaç”
– wyznaje.
Skoƒczywszy opowieÊç o „tractor pulling” Bertelli powraca do swych codziennych zaj´ç: do 250 hektarów
pszenicy i pastwisk oraz hodowli 200
krów. Ich mleko trafi do konsorcjum
Parmigiano Reggiano, producenta
s∏ynnego na ca∏ym Êwiecie sera. „Nasze rolnicze tradycje si´gajà
lat 80. XIX w. W owym czasie stajni
doglàda∏o 13 osób. DziÊ mamy tylko
jednà, która obs∏uguje automatycznà
dojark´. KiedyÊ na polach pracowa∏o
oÊmiu m´˝czyzn i 30 kobiet. Teraz
nasz braterski tercet wystarcza w zupe∏noÊci, oczywiÊcie za sprawà wydatnej pomocy ciàgników New Holland.
Nazwa „Blue Leader Team” jest w∏aÊnie ho∏dem z∏o˝onym producentowi
tych niebieskich bestii”.
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w kategoriach Italian pulling oraz prostock. Równie skomplikowany jest tak˝e regulamin zawodów: „˚eby zakwalifikowaç si´ do fina∏u – opowiada Bertelli – traktor musi wykonaç Full Pull,
czyli dotrzeç do linii 100 metrów. Ciàgnik zostaje przypi´ty do naczepy
z p∏ozami zamiast kó∏. Przy ruszaniu ∏adunek zostaje podniesiony z platformy
i im mocniej traktor ciàgnie, tym bardziej ∏adunek si´ zsuwa, stawiajàc
wi´kszy opór. Obcià˝enie naczepy (albo raczej czegoÊ w rodzaju saƒ) jest
uzale˝nione od mocy ciàgnika. Do fazy pull-off przechodzà wszystkie traktory, które podczas kwalifikacji dotar∏y
do linii 100 metrów. W drugiej cz´Êci
zawodów zwyci´˝a ten, który poko-
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TPM

klucz
do sukcesu

W grudniu w Fiat – GM Powertrain Polska
odbył si´ audyt koƒcowy TPM Excellence
First Category. Był on uwieƒczeniem długiego
etapu działaƒ, zwiàzanych z wdra˝aniem
zasad tego systemu w zakładzie.
System TPM (Total Productive Maintenance) jest programem o szerokim
zasi´gu. Skrót TPM oznacza w dosłownym tłumaczeniu Totalne Utrzymanie Ruchu i mo˝na go rozwinàç w nast´pujàcy sposób: T (Total) oznacza,
˝e dotyczy wszystkich pracowników i wszystkich obszarów zakładu,
P (Productive) jest synonimem dà˝enia do bycia „ponad przeci´tnà”,
zaÊ M (Maintenance) to przekonanie o mo˝liwoÊci przetrwania firmy na
konkurencyjnym rynku. Dostosowanie działalnoÊci zakładu do tych
zasad jest gwarantem sukcesu.
„Koncepcja TPM powstała w Japonii po II wojnie Êwiatowej i zwiàzana była
z odbudowywaniem zakładów produkcyjnych i udoskonalaniem ich pracy.
Nazwa TPM została zdefiniowana i u˝yta po raz pierwszy w 1971 roku
– mówi Adam Dràg, kierownik Zespołu Najlepszych Praktyk Biznesowych
w Fiat-GM Powertrain Polska. – Podstawowym zało˝eniem tego systemu jest
efektywne zarzàdzanie parkiem maszynowym – celem zakładu jest włàczenie
wszystkich pracowników w utrzymanie ciàgłoÊci produkcji, poprzez zespołowe eliminowanie strat, kierujàc si´ wymogami klienta i nastawiajàc na wypracowanie zysku. Chodzi o zarzàdzanie produkcjà w taki sposób, aby osiàgnàç: ZERO awarii, ZERO braków produkcyjnych oraz ZERO wypadków
przy pracy. Post´p w TPM mierzy si´ głównie za pomocà wskaêników zawartych w tzw. SCORECARD. Obejmujà one wszystkie obszary działalnoÊci przedsi´biorstwa: bezpieczeƒstwo, jakoÊç, koszty, produktywnoÊç, logistyk´ i zarzàdzanie ludêmi (organizacja zespołu). Jednym z głównych wskaêników TPM
jest OEE – Całkowita EfektywnoÊç Wyposa˝enia”.

Na tych zasadach opiera si´ konkurs
TPM, adresowany do wszystkich firm,
których celem jest stałe udoskonalanie wymienionych wskaêników. Aby
doprowadziç do sytuacji „zero awarii,
zero braków i zero wypadków” konieczna jest determinacja wszystkich
pracowników. Tej w zakładzie Fiat-GM
Powertrain Polska nie brakuje, co było
widoczne podczas grudniowego audytu do uzyskania Pierwszego Szczebla
DoskonałoÊci TPM (TPM Excellence –
First Category).
„W tym roku miał miejsce nasz pierwszy start w konkursie, co nie oznacza,
˝e zasady TPM nie towarzyszyły naszej
pracy wczeÊniej – dodaje Adam Dràg.
– Pierwsze próby wdro˝enia metodologii TPM zakład podjàł ju˝ w 1997 roku
(zwiàzane to było z udoskonaleniem
parku maszynowego do produkcji silnika 899 i skrzyƒ biegów C 526).
Stopniowo zasady TPM zacz´liÊmy

wdra˝aç od 2003 roku, czyli od rozpocz´cia produkcji naszej perełki – silnika 1.3 SDE, który do dzisiaj nie ma
sobie równych („1,3 SDE – Engine of
the Year 2005”). Ten sukces zdeterminował nas do sformalizowania działaƒ TPM – nale˝ało je najpierw zdefiniowaç i zaczàç wprowadzaç zmiany.
Przede wszystkim oparliÊmy si´ na 3
warstwowym systemie zarzàdzania
produkcjà (inaczej mówiàc droga
od pracownika do dyrektora została
uproszczona do 3 poziomów). Nast´pnie nale˝ało przeszkoliç ludzi i zorganizowaç 10 filarów zarzàdzania
TPM, do których nale˝à: Ukierunkowane Doskonalenie, Autonomiczne i Planowane Utrzymanie Ruchu, Utrzymanie JakoÊci, Edukacja i Szkolenia (powstało doskonale wyposa˝one Centrum Szkoleƒ, w którym praktycznie
codziennie odbywajà si´ kursy – ich
priorytetowym celem jest przekazanie

pracownikom produkcyjnym wiedzy
na temat systemów i komponentów
maszyn, które obsługujà oraz umiej´tnoÊci wykrywania anomalii i właÊciwego reagowania), Bezpieczeƒstwo, Ârodowisko – koncepcja kładzie nacisk na
stworzenie przyjaznego Êrodowiska
pracy, Logistyka, Wczesne Zarzàdzanie Wyposa˝eniem oraz wdro˝enie zasad TPM w Biurach. Łàcznie w powołanie i póêniejsze wdra˝anie tych˝e filarów zostało zaanga˝owanych bezpoÊrednio 43 pracowników”.
Po okresie ci´˝kiej pracy przyszła pora
na jej ocen´. Dokonali jej asesorzy
z Japan Institute of Maintenance
(prof. Hiroshi Takano oraz Tokutaro
Suzuki), którzy w grudniu przeprowadzili koƒcowy audyt TPM
(poprzedzone to było
Adam Dràg
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Fiat-GM Powertrain Polska

Od lewej: Asesor TPM Tokutaro Suzuki,
tłumacz j´zyka japoƒskiego Sławomir Szulc,
asesor TPM Hiroshi Takano oraz Dyrektor Zakładu Tadeusz Âwierczek

audytem wst´pnym, który odbył si´
w zakładzie w czerwcu). Wizyta ta
trwała cały dzieƒ i została podzielona
na dwie cz´Êci. Pierwsza odbyła si´
w sali konferencyjnej i składała si´
z prezentacji wszystkich Filarów TPM,
przygotowanych przez pracowników
odpowiedzialnych za ich wdra˝anie
– Leaderów Filarów. W drugiej cz´Êci
na liniach produkcyjnych Obszaru Obróbek i Obszaru Monta˝u, prezentowano „Projekty Poprawy”, obejmujàce
przykłady rozwiàzywania problemów,
czyli „walk´ ze stratami”.
Wyniki audytu b´dà znane pod koniec
stycznia. Dla wszystkich osób, zaanga˝owanych w projekt, nie one sà jednak najwa˝niejsze.
„Dzi´ki wprowadzeniu zasad TPM osiàgn´liÊmy sukces produkcyjny – podsumowuje Adam Dràg. – Koncepcja
efektywnego zarzàdzania parkiem maszynowym sprawiła, ˝e odpowiadamy
pozytywnie na ˝àdania rynku w chwili
obecnej produkcja wynosi 2700 silników na dzieƒ (zdolnoÊç projektowa to
2400 silników na dzieƒ). Wszystkie inne wskaêniki równie˝ zdecydowanie si´
poprawiły. IloÊç wypadków w naszym
zakładzie ma wartoÊç Êladowà, wzrasta te˝ wiedza pracowników. Szereg
korzyÊci, które wynieÊliÊmy z tych
działaƒ sprawia, ˝e w dalszym ciàgu
chcemy si´ rozwijaç i stanowiç konkurencj´ na rynku, co jest priorytetowym
celem TPM”.
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7000 ton
odlewów
na 2007 rok
Dyrekcja spó∏ki Teksid Iron podj´∏a
w 2005 roku decyzj´ o przeniesieniu
produkcji wa∏ów korbowych z zak∏adu
w Crescentino do Skoczowa. W 2007 roku
liczba tych odlewów b´dzie oscylowaç
w granicach 7000 ton.
Decyzja o przeniesieniu produkcji wa∏ów korbowych z zak∏adu
w Crescentino we W∏oszech do Teksid Iron w Skoczowie by∏a krokiem
milowym na drodze do sukcesu, o którym mo˝e dzisiaj mówiç za∏oga
zak∏adu. Proces wdro˝enia produkcji by∏ d∏ugi i wymaga∏ zaanga˝owania wszystkich pracowników w obszarach: przygotowania konkretnych
planów i harmonogramów, opracowania dokumentacji i wykonania odpowiedniego oprzyrzàdowania odlewniczego, doboru parametrów procesu, prób i pomiarów wewn´trznych, a póêniej udokumentowanych
badaƒ na zgodnoÊç z rysunkami i normami dostarczonymi przez klienta (jest nim Fiat Powertrain – zak∏ad w Termoli we W∏oszech). Nast´pnie odby∏ si´ szereg audytów, które mia∏y na celu zatwierdzenie procesu produkcyjnego.
„Najd∏u˝szym i najbardziej ˝mudnym etapem uruchomienia by∏y testy
kwalifikacyjne odlewów, które mia∏y miejsce w laboratoriach Fiata w Turynie – mówi Bogus∏aw Krzywoƒ, odpowiedzialny w Teksidzie Iron
za Technologi´, Proces i Narz´dziowni´. – Do testów podchodziliÊmy
trzykrotnie poniewa˝, mimo ˝e odlewy spe∏nia∏y wymagania podyktowane rysunkami i normami, to kilka z nich nie wytrzyma∏o d∏ugiego cyklu
„badaƒ zm´czeniowych” (badania o bardzo wysokim wspó∏czynniku bezpieczeƒstwa). W pierwszym podejÊciu prób nie przesz∏y 4 odlewy na 10
badanych, w drugim odpad∏ tylko1 – klient by∏ jednak nieub∏agany i nale˝a∏o kontynuowaç prac´. Po tych dwóch niepomyÊlnych seriach podejmowaliÊmy dalsze badania i próby poprawy parametrów procesu. W trze-

Bogus∏aw Krzywoƒ

ciej partii, która by∏a badana w po∏owie tego roku powiod∏o si´
– przy badaniu 15 pozytywnego odlewu zaniechano testów i uznano,
˝e mo˝emy rozpoczynaç produkcj´.
B∏´dy, które pojawi∏y si´ w pierwszej
i drugiej partii odlewów, zwiàzane
by∏y z wystàpieniem mikroporowatoÊci i mikroniezgodnoÊci w strukturze. Trzecia próba zakoƒczy∏a si´
jednak sukcesem, na który pracowa∏a ca∏a za∏oga. Dodam, ˝e nawet
w trudnych chwilach nie zostaliÊmy
sami. W poszukiwaniu b∏´dów pomagali nam koledzy z odlewni
w Crescentino, a sam klient da∏
nam pe∏ny dost´p do wyników badaƒ i analiz, na podstawie których
mogliÊmy pracowaç dalej. Nie spo-

Detal pierwszej klasy
Obecnie w zak∏adzie Teskid Iron
w Skoczowie produkowane sà wa∏y
korbowe do silników
FIRE 1100, 1200 (8v i 16v) i 1400
(8v i16v). Wa∏ korbowy silnika to
detal, znajdujàcy si´ w I klasie
funkcjonalnoÊci, z tzw.
charakterystykami report, co
oznacza, ˝e wyniki badaƒ ka˝dej
partii odlewów, muszà byç
przechowywane przez okres 15 lat.
Problemy, które mogà si´ pojawiç
w procesie jego wykonania sà

zwiàzane w∏aÊnie z materia∏ami
i zró˝nicowanym czasem
krzepni´cia poszczególnych
elementów odlewu. W procesie
uruchomienia produkcji wa∏ów
korbowych brali udzia∏ pracownicy
ca∏ego zak∏adu, poczàwszy
od biura technologicznego,
laboratorium, narz´dziowni, s∏u˝b
jakoÊci poprzez wydzia∏y
produkcyjne: topialni´, formierni´,
wykaƒczanie odlewów oraz s∏u˝by
pomocnicze.

sób te˝ nie wspomnieç o wykorzystaniu w tym procesie nowych narz´dzi, takich jak program symulacyjny Magmasoft. Program ten u˝ytkujemy od dawna, natomiast w wypadku odlewów wa∏ów korbowych
postanowiliÊmy go wykorzystaç do-

piero na etapie testów – symulacja
bardzo nam pomog∏a i pokaza∏a, ˝e
zmiana sposobu zasilania powinna przynieÊç znaczàce efekty, co potwierdzi∏o si´ w praktyce.
Pewnie metodà prób i b∏´dów doszlibyÊmy do tych samych wniosków,
jednak dzi´ki zastosowaniu symulacji zaoszcz´dziliÊmy wiele czasu.
Program Magmasoft kosztuje oko∏o 50 tysi´cy dolarów, ale jak widaç
warto by∏o zainwestowaç te Êrodki”.
Pracownicy zak∏adu Teksid Iron
w Skoczowie przyznajà, ˝e uruchomienie produkcji wa∏ów korbowych
by∏o dla nich du˝ym wyzwaniem.
Nie jest to odlew skomplikowany
pod wzgl´dem geometrycznym, ale
pod wzgl´dem wymagaƒ stawia-

nych materia∏owi. Ze wzgl´du
na to, ˝e wa∏ korbowy jest jednym
z najwa˝niejszych i najbardziej obcià˝onych elementów silnika,
wszelkie prace zwiàzane z jego odlewaniem muszà byç ÊciÊle kontrolowane na ka˝dym etapie procesu.
Za∏oga Teksidu ma jednak powody
do dumy – uda∏o si´ uruchomiç t´
produkcj´, która w tym roku wynios∏a 2 tysiàce ton i ma byç zwi´kszona do 7 tysi´cy ton w roku 2007 (co stanowi ponad 10 %
ca∏ej produkcji). Nale˝y równie˝ dodaç, ˝e odbiorca produktu FPT Termoli jest zadowolony z jakoÊci dostarczanych odlewów. Taka sytuacja rokuje doskona∏e perspektywy
na przysz∏oÊç.
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Wyglàd ekranów
programu
Magmasoft
podczas symulacji
zalewania odlewu.
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SAP

startuje

Program SAPiens zacznie funkcjonowaç
w Fiat Auto Poland od 2 stycznia 2007
roku. Ponad roczny okres pracy zespo∏ów
wdra˝ajàcych owocuje wprowadzeniem
systemu do u˝ytkowania.
Za skrótem SAP (Software Application Products) kryje si´ jeden
z najnowoczeÊniejszych systemów informatycznych na Êwiecie. Ale nie tylko.
Jest to tak˝e idealne narz´dzie zintegrowanego i znormalizowanego zarzàdzania procesami zak∏adowymi, jak równie˝ platforma, gwarantujàca realizacj´
us∏ug w obr´bie zak∏adu, u dostawców, u partnerów handlowych oraz u klientów. Zespó∏, który zajmuje si´ wdro˝eniem tego systemu, powo∏ano w Fiat
Auto Poland ju˝ w listopadzie 2005 roku, nast´pnie wy∏oniono tzw. teamy robocze, odpowiedzialne za poszczególne obszary, po to, aby rozpoczàç realizacj´ pierwszej fali (wave) wieloletniego planu. Od poczàtku wdra˝ania programu trwa wspó∏praca polsko – w∏oskich teamów, która zakoƒczy si´ dopiero w momencie ca∏kowitego przejÊcia na nowy system. Wed∏ug harmonogramu nowy program zacznie funkcjonowaç od 2 stycznia 2007 roku, w praktyce jednak w tym terminie nie b´dzie on aktywny w stu procentach, poszczególne jego funkcje b´dà sukcesywnie aktywowane w przeciàgu dwóch
pierwszych miesi´cy funkcjonowania. Jego wdro˝enie jest skomplikowanym
przedsi´wzi´ciem i wià˝e si´ z zamkni´ciem wielu starych systemów, przeniesieniem danych w nich zawartych do systemu SAPiens oraz pe∏nà weryfikacjà prawid∏owoÊci ich przej´cia. Wszystkie te operacje zostanà zrealizowane przed dniem startu systemu. W poszczególne fazy wdra˝ania programu
zaanga˝owana by∏a grupa kilkudziesi´ciu osób – team leaderów, ekspertów
procesów, kluczowych u˝ytkowników, których zaanga˝owanie pozwoli∏o
na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych dzia∏aƒ. Pierwsza fala obj´∏a
obszar finansowo – ksi´gowy, controlling, zamawianie materia∏ów poÊrednich

Szkolenie dla przysz∏ych u˝ytkowników SAPiens
i us∏ug, zarzàdzanie inwestycjami
i utrzymanie ruchu. W nast´pnym etapie w 2007 roku SAPiens obejmie
równie˝ zarzàdzanie materia∏ami bezpoÊrednimi. Aby u∏atwiç pos∏ugiwanie
si´ programem jego przysz∏ym u˝ytkownikom, od paêdziernika do grudnia
zorganizowano cykl szkoleƒ, w których
wzi´∏o udzia∏ ponad 450 osób. Ich
uczestnicy mieli okazj´ zapoznaç si´
z funkcjami systemu oraz przekonaç
si´ o jego zaletach.
„Szkolenie, w którym mia∏em okazj´ uczestniczyç
bardzo ugruntowa∏o mojà wiedz´ o programie
SAPiens - dodaje
Stefan Walnicki,
Business Team Leader obszaru
IM/PS/SD (Investments Management/
Project System/Sales and Distribution). – UczyliÊmy si´ jak wprowadzaç
wnioski zakupowe i jak przeprowadzaç
proces ich akceptacji (tzw. Êcie˝ka
aprowacyjna), a tak˝e poznawaliÊmy
wiele innych obszarów, w których no-

w FAP w Bielsku-Bia∏ej
wy system b´dzie funkcjonowa∏.
Do tej pory pracowa∏em w systemie
SAIL (system do tej pory zarzàdzajàcy
obszarem projektów inwestycyjnych),
który obs∏ugiwa∏ podobny proces, dlatego pewne elementy SAPa nie by∏y
dla mnie zaskoczeniem. MyÊl´ jednak, ˝e wprowadzenie tego nowego
systemu to doskona∏e rozwiàzanie,
które pozwoli zebraç wszystkie dane
przechowywane do tej pory w ró˝nych
programach, w jednym zintegrowanym Êrodowisku”.

Dlaczego Fiat
Auto Poland
podjà∏ decyzj´
o wdro˝eniu
systemu SAP?
Wdro˝enie SAP by∏o decyzjà strategicznà podj´tà przez
kierownictwo Fiat Auto i obowiàzujàcà
dla ca∏ego sektora. Analizy g∏ównych
obszarów obj´tych Wave 1 potwierdzi∏y
du˝y stopieƒ zgodnoÊci modelu wdro˝onego przy u˝yciu SAP rok temu w Fiacie
Auto we W∏oszech z naszym polskim
modelem zarzàdzania. Wdro˝enie SAP
oznacza dla Fiat Auto Poland przejÊcie
na nowoczesny, zintegrowany system
zarzàdzania przedsi´biorstwem przy
u˝yciu jednolitego narz´dzia funkcjonujàcego w naszym sektorze w realiach
naszego koncernu.
Jakie sà zalety tego programu?
SAP, dzi´ki temu, ˝e pozwala Êledziç
wszystkie finanse spó∏ki rozproszone
w wielu procesach w czasie rzeczywistym, sta∏ si´ ju˝ standardem we
wszystkich Êwiatowych przedsi´biorstwach o porównywalnej z Fiatem wielkoÊci. Ujednolicenie platformy informatycznej pozwoli tak˝e zamknàç stare
systemy dedykowane pojedynczym

ZALETY PROGRAMU SAPIENS
Decyzja o wprowadzeniu SAP w Fiat Auto Poland nie jest wyborem
technologicznym a biznesowym. Aby poprawiç funkcjonowanie biznesu
nale˝a∏o stworzyç jednà, spójnà platform´ zwiàzanà z przep∏ywami
finansowymi, fakturowaniem, p∏atnoÊciami. Na tym jednak zalety
programu si´ nie koƒczà. Istnieje wiele oddzielnych modu∏ów SAP,
które wkraczajà w obszary finansów, zakupów materia∏ów poÊrednich
i us∏ug oraz realizacj´ inwestycji. Podstawowym celem ka˝dego z tych
segmentów jest poprawa przep∏ywu informacji pomi´dzy
poszczególnymi obszarami tak, aby wszystkie przep∏ywy zwiàzane
z zarzàdzanymi procesami by∏y jasno okreÊlone i sprecyzowane
a finanse spó∏ki pozostawa∏y pod pe∏nà kontrolà.

procesom i znacznie ograniczyç liczb´
programów wymieniajàcych wzajemnie
dane mi´dzy systemami, tzw. interfejsów, które sà trudne do modyfikacji
i kosztowne w utrzymaniu. Poza tym
jednolite oprogramowanie dla du˝ej
liczby u˝ytkowników sprawia, ˝e wszyscy pracujà w takim samym Êrodowisku, u˝ywajàc jednakowo obs∏ugiwanych funkcji w systemie, realizujàcych
jednak ró˝ne zadania w zale˝noÊci
od procesu, któremu s∏u˝à. Dzi´ki takiemu systemowi b´dzie mo˝na przeprowadzaç dog∏´bne analizy i symulacje, umo˝liwiajàce lepsze planowanie
i zarzàdzanie procesami w przedsi´biorstwie. W trakcie prac projektowych nastàpi∏o znaczne poszerzenie wiedzy
z zakresu identyfikacji procesów przedsi´biorstwa przez przysz∏ych u˝ytkowników, a same procesy zosta∏y sformalizowane w postaci dokumentacji szczegó∏owo opisujàcej model, a tak˝e map
okreÊlajàcych przep∏ywy informacji oraz
odpowiedzialnoÊci.
Jakie sà opinie tych, którzy ju˝
z niego korzystali?
W pierwszym momencie praca z systemem wydawa∏a si´ ma∏o przyjazna, ale
po kilku godzinach dzia∏aƒ, gdy u˝ytkownicy poznali zasady i Êrodowisko
oraz liczne narz´dzia ukierunkowane
na przeszukiwanie du˝ych zestawów
danych, praca zaczyna∏a przebiegaç coraz sprawniej. Technicznie, opanowanie
nowego narz´dzia przebiega wi´c bez
k∏opotów, poniewa˝ dla SAP najwa˝niejsze jest zrozumienie obs∏ugiwanego
procesu i pozycji u˝ytkownika w jego
przep∏ywie. Doceniono zw∏aszcza dobrze rozwini´te narz´dzia raportujàce
dwóch rodzajów, które sprawiajà, ˝e
wprowadzane dane i analizy sà ∏atwo
dost´pne, a wyglàd raportów prosty
do indywidualnego dostosowania dla
ka˝dego, kto korzysta z systemu.
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Wywiad z Konradem Januszem,
szefem ICT FAP
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Kinoplex w Bielsku-Białej

Âwiàte

szaleƒstw
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Nove Kino Tychy
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W tegorocznych imprezach mikołajkowych
uczestniczyło łàcznie około 2000 dzieci
pracowników Fiat Auto Poland i spółek: Fiat GM
Powertrain, Fiat Polska, Fiat Purchasing Poland,
Comau Poland, Delfo Polska, Denso Thermal
Systems Polska, Avio Polska, Flexider Poland,
Business Solutions Polska, Sadi Polska, Sirio
Polska, Fenice Poland oraz Ingest Facility Polska
(spółka ta zaj´ła si´ organizacjà imprezy).
Dzieci z Tychów spotkały si´ w obiekcie NOVE
KINO, zaÊ pociechy z Bielska-Białej w Kinoplexie
CH Sfera. Młodsze pociechy obejrzały film
„Tupot małych stóp” a starsze „Auta”.

I. Kaêmierczak
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MIKOŁAJKI
W BIELSKU-BIAŁEJ I TYCHACH

Nove Kino Tychy

cznych

Satiz Poland

czas

Mamo, tato – woła Ola
– nie chc´ dzisiaj do przedszkola!
Rodzice nie zapomnieli…..
o dziewiàtej w kierunku Sfery pomkn´li.
Tutaj Ania, Kasia i Pawełek
przed Kinoplexem ustawiajà si´ w szereg,
Ju˝ na wst´pie sà cukierki,
z ràk uÊmiechni´tej pani
w czerwonej czapeczce,
Która na ucho rodzicom dobre słowo,
o ich pociechach szepcze.
W kilku kinowych salach
słychaç podniecony szmer,
animowane Autka ju˝ wje˝d˝ajà na skwer.
„Tupot małych stóp” niejednà
łezk´ wzruszenia wycisnàł,
gdy jednak zaczàł Êpiewaç mały Mambo,
cały czar jego prysnàł.
Nie wszystkie pociechy na krzesełkach
spokojnie siedziały:
na spotkanie z Mikołajem
niecierpliwie czekały.
Kacperek, na przykład, tak był
tego spotkania spragniony,
˝e za ràczk´ z pomocnikiem Mikołaja,
wyszedł z kina nim skoƒczyła si´ baja.
A Mikołaj z długà brodà,
zanim kominem do Sfery wskoczył

sprawdził na saniach, czy aby ˝adnej
paczki nie przeoczył.
„Ho, ho ho! Grzeczne dzieci sà w tym roku,
widaç rodzice majà je na oku.
Trzeba chwaliç małe brzdàce i rozdaç
prezenty, ju˝ choinkà pachnàce”.
Broda Mikołaja peszy, ale z prezentu
Kacperek si´ cieszy.
„Grzeczny byłem – Konrad mówi
– pierwszà klas´ rozpoczàłem,
byç prymusem zapragnàłem.
Mikołaju, obiecuj´, ˝e rodziców
nie zawiod´ i miłoÊcià obdaruj´”.
Mały Olek, dzielny chwat,
z Mikołajem za pan brat,
Czerwonego wdzianka
z ciekawoÊcià dotyka
i odlicza czas,
co do ubierania choinki
nieubłagalnie tyka.
Emilka, lat pi´ç,
film obejrzeç miała ch´ç,
„Âlicznie było! – w ràczki klaszcze
– teraz czas prezentów nadszedł”.
Były lalki, były klocki
i plecaków szkolnych stos,
były misie i mebelki i słodyczy moc.
Kiedy do domu przyszedł wracaç czas
na ka˝dej buzi uÊmiech goÊcił
a w oczach dzieci i rodziców
wiele było radoÊci.
ZaÊ Mikołaj z wielkim brzuchem,
okrył si´ ciepłym ko˝uchem
i dzwoneczkiem, co to niby
skowronek wiosn´ ogłasza,
przypomniał, ˝e niedługo Aniołek,
grzeczne dzieci pod choink´ zaprasza.
Póêniej zniknàł,
wsiadł na sanie i ….. pomknàł,
z reniferem, na lodowcu
zjeÊç Êniadanie.
Drogie dzieci, ˝yczymy Wam Êlicznie,
aby ka˝dy dzionek taki był magiczny
i obyÊcie w przyszłoÊci
wspomniały pi´kne lata,
kiedy to Mikołaj moc figli Wam płatał.
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DziÊ ka˝da zwiàzana z Fiatem rodzina
czas Êwiàtecznych szaleƒstw rozpoczyna,
Przecie˝ to ju˝ Mikołajki,
dzieci wypatrujà bajki.
Chcàc spełniç swoje marzenia,
oglàdajà zaproszenia.
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Mikołaj w innych
spółkach Grupy

Pałac Kultury
Zagł´bia
w Dàbrowie
Górniczej

Dzieci pracowników spółek Automotive Lighting
Polska, Magneti Marelli Suspension Systems
Polska i Magneti Marelli Exhaust Systems Polska
spotkały si´ z Mikołajem w Pałacu Kultury Zagł´bia
w Dàbrowie Górniczej. Program imprezy obejmował:
przedstawienie „Bajkowa podró˝ w krain´ baÊni
i czarów”, konkursy dla dzieci i wyst´py zespołów:
„Słoneczni”, zespołu taƒca „Break dance” oraz zespołu
hip-hopowego „Seba i wilku”. W imprezie tej udział
wzi´ły dzieci w wieku 2-15 lat, pozostałe grupy
wiekowe otrzymały prezenty – w sumie 663 paczki.

Dla 336 dzieci pracowników Teksid Iron Polska
imprez´ Mikołajkowà zorganizowano w Kinie Podhale
w Skoczowie. Najmłodsi w wieku do 8 lat
obejrzeli film „Pinokio przygoda w przyszłoÊci”,
a dzieci od 8 do 14 lat film „Garfield 2”.
Po projekcji filmów odbyło si´ spotkanie
z Mikołajem, który obdarował milusiƒskich
du˝ymi paczkami słodyczy.
W CNH Polska w Płocku dzieci otrzymały
paczki z prezentami.
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Kino Podhale w Skoczowie
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Ciao

Federico!
Od dawna rysuj´ w ró˝nych albumach
moje sny. Sà to sny zaludnione
znanymi ludêmi, widzianymi
w sytuacjach komicznych, czy te˝
skrajnie kr´pujàcych o niebywa∏ej
sproÊnoÊci! Wydaje mi si´, ˝e mog´
powiedzieç, i˝ zawsze gryzmoli∏em,
od dziecka, na jakiejkolwiek kartce,
na jakimkolwiek Êwistku papieru,
który wpada∏ mi w r´ce. To rodzaj
odruchu warunkowego,
automatycznego gestu, manii, którà
od zawsze posiada∏em i troch´
skr´powany przyznaj´, ˝e by∏ taki
moment, kiedy pomyÊla∏em, ˝e b´d´
prowadzi∏ ˝ycie malarza.
Federico Fellini
Przed miesiàcem zapowiedziano we W∏oszech, ˝e 16 grudnia br. zostanie wr´czona Romanowi Polaƒskiemu nagroda im. Federico Felliniego
przyznana polskiemu re˝yserowi przez Fundacj´ Federico Felliniego z Rimini
za ca∏okszta∏t twórczoÊci. Informujàc o tym prezes fundacji nazwa∏ Polaƒskiego „twórcà o niezwyk∏ej postawie i odwadze i niezrównanej wyobraêni”. Jego „Dziecko Rosemary” uwa˝a∏ twórca „Osiem i pó∏” za jeden ze
swych ulubionych filmów.
W swojej autobiografii Polaƒski wspomina wieczór 13 kwietnia 1963 roku
podczas dorocznej ceremonii wr´czania Oscarów w Los Angeles. „Siedzia∏em obok Felliniego i Giulietty, która ze zdenerwowania mia∏a ∏zy
w oczach. Kiedy og∏oszono, ˝e Oscara otrzymuje „Osiem i pó∏”, Giulietta wybuchn´∏a p∏aczem, a Fellini pogna∏ na podium. Bi∏em g∏oÊno brawo razem
z innymi. GdzieÊ g∏´boko mia∏em mo˝e cieƒ ˝alu, ale jednoczeÊnie rodzaj
dumy: przegraç z takim przeciwnikiem – to nie wstyd”. Dla polskiego re˝ysera nominacja „No˝a w wodzie” do najwy˝szej nagrody filmowego Êwiata,

by∏a wówczas wielkim zaskoczeniem
i wyró˝nieniem, dla Felliniego by∏a to
ju˝ trzecia nagroda Akademii Filmowej.
W 1993 roku Êmierç przeszkodzi∏a
w∏oskiemu re˝yserowi w odebraniu Nagrody Specjalnej przyznanej mu przez
Akademi´ za ca∏okszta∏t twórczoÊci.
Mówi∏ z w∏aÊciwym sobie poczuciem
humoru, ˝e jest „wielkim ∏garzem”.
Mo˝e dlatego, ˝e Êwiat jaki przedstawia∏ w wielu filmach, by∏ wykreowany
od samego poczàtku w jego wyobraêni
i filmowym atelier. Dlatego ten Êwiat
pozostanie Êwiatem Felliniego, on go
stworzy∏ od podstaw, a geniusz artysty

szko∏y i faszyzmu. Na mnie osobiÊcie
najwi´kszy wp∏yw wywar∏y: seks, cyrk,
kino i spaghetti”.
Rysowa∏ ju˝ w dzieciƒstwie, jako jedenastolatek bez powodzenia rozsy∏a∏
gazetom swoje karykatury, ale przygoda ze sztukà zacz´∏a si´ na dobre
w lutym 1938 roku, kiedy jego rysunki zamieÊci∏y wydawane we Florencji
pismo „420” oraz niedzielny dodatek

liniego z kompozytorem Nino Rotà, ale
uwag´ filmowego Êwiata zwróci∏ „La
Stradà”, która przynios∏a mu pierwszego Oscara. W „La Stradzie” pojawi∏a si´ jego ˝ona i ulubiona aktorka,
Giulietta Masina, którà pozna∏ w 1943
roku. Nazywa∏ jà swà muzà i religià, a
ich ma∏˝eƒstwo, które przetrwa∏o pó∏
wieku a˝ do Êmierci Felliniego, by∏o fenomenem w Êrodowisku filmowym.

Urodzi∏ si´ w 1920 roku w nadmorskim kurorcie Rimini. Ojciec by∏ komiwoja˝erem, matka zajmowa∏a si´ domem, rodzinie ˝y∏o si´ biednie, a
przysz∏y geniusz kina sprzedawa∏ guziki. Jako dwunastolatek zwia∏ z internatu w szkole klasztornej, aby
do∏àczyç do w´drownego cyrku, ale
przygoda nie trwa∏a d∏ugo. W gimnazjum nie by∏ or∏em, ukoƒczy∏ je jako
przeci´tny uczeƒ. Po latach wspominajàc swoje dzieciƒstwo opowiada∏:
„Zwykle mówi si´, ˝e dzieci w tamtych
czasach pozostawa∏y pod przemo˝nym wp∏ywem rodziny, KoÊcio∏a,

„Il Corriere della sera”. Tematem obu
debiutanckich rysunków by∏ objazdowy cyrk, który go fascynowa∏ jako
ch∏opca i któremu pozosta∏ wierny jako wybitny re˝yser. Osiemnastoletni
Federico zamieszka∏ w Rzymie, zosta∏
karykaturzystà, rysowa∏ afisze filmowe, pisa∏ satyryczne teksty i s∏uchowiska radiowe. Prac´ w filmie zaczà∏ jako specjalista od gagów, potem jako
scenarzysta, wreszcie re˝yser, debiutujàcy w 1950 roku z Alberto Lattuadà filmem „Âwiat∏a varieté”. Samodzielnà realizacjà by∏ ju˝ „Bia∏y szejk”,
którym rozpocz´∏a si´ wspó∏praca Fel-

Fellini obraca∏ si´ wÊród pi´knych kobiet, partnerka ˝yciowa znosi∏a to z du˝à
wyrozumia∏oÊcià, bo dla niej Federico
by∏ równie˝ obiektem swoistego kultu.
„S∏odkie ˝ycie” (1960), w którym zadebiutowa∏ ulubiony aktor re˝ysera,
Marcello Mastroianni, upowszechni∏o
okreÊlenie „dolce vita” i „paparazzo”poszukujàcego sensacji fotoreportera
prasy bulwarowej, tak jak „vitelloni”
wesz∏o na sta∏e do s∏ownika po
„Wa∏koniach” (1953), ukazujàcych
pewien styl ˝ycia W∏ochów. Wspania∏a
szwedzka pi´knoÊç, Anita Ekberg, która w „Dolce vita” b´dzie uosobieniem
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sprawia, ˝e poddajemy si´ tej wyobraêni
bez reszty i up∏yw czasu nie ma na to
najmniejszego wp∏ywu. Mówi∏: „Odkàd
zosta∏em re˝yserem, przesta∏em chodziç do kina; boj´ si´, ˝e nieÊwiadomie zaczn´ kogoÊ naÊladowaç”. Ile
w tym prawdy trudno dociec. Natomiast na pewno prawdziwe jest to, co
powiedziano po Êmierci Felliniego: kino nigdy nie b´dzie ju˝ takie samo.
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Zofia Go∏ubiew
Dyrektor Muzeum Narodowego
w Krakowie

Giovanni Sciola
Dyrektor W∏oskiego Instytutu
Kultury w Krakowie

W 1991 roku prezentujàc
dzie∏o Tadeusza Kantora, obok
obrazów i rzeêb pokazaliÊmy
kostiumy oraz szkice
rysunkowe do jego s∏ynnych
spektakli. Po oÊmiu latach
dwie sta∏e galerie i wielkà sal´
ekspozycyjnà oddaliÊmy
dzie∏u filmowemu – wystawie
„Pan Tadeusz – sztuka filmu z muzeum” – prezentujàc
na niej m.in. rysunki i szkice re˝ysera Andrzeja Wajdy
i scenografa Allana Starskiego.
Przed trzema laty prezentowaliÊmy mi´dzy innymi
kostiumy teatralne s∏ynnej Heleny Modrzejewskiej
na wielkim pokazie poÊwi´conym historii ubioru
„Z modà przez wieki”. Swego rodzaju wspó∏czesnà

Od dawna ju˝ istnieje Êcis∏y zwiàzek
naszego Instytutu z kinem
potwierdzony coraz wi´kszym
udzia∏em w projekcjach w∏oskich
klasyków du˝ego ekranu, jak
i swego rodzaju okno na produkcj´
bie˝àcà. Nie chcieliÊmy jednak
ograniczaç si´ do zaproponowania
kolejnej retrospektywy – chcieliÊmy
iÊç dalej. Przed rokiem w delegacji, która przyjecha∏a
do Krakowa na ingres kardyna∏a Dziwisza, znaleêli si´
przedstawiciele Rimini. Zachwyceni miastem zapowiedzieli,
˝e przywiozà tu wystaw´ najpi´kniejszà jakà majà.
Wspó∏praca z w∏adzami miasta Rimini i Fundacjà Federico
Felliniego oraz w∏oskimi Instytutami Kultury, w Warszawie
i Krakowie, umo˝liwi∏a zapoznanie si´ polskiej publicznoÊci

kontynuacjà tego tematu by∏a wystawa „W∏oska
kreacja. Mity i rzeczywistoÊç”, którà mogliÊmy urzàdziç
dzi´ki wspó∏pracy z W∏oskim Instytutem Kultury
w Krakowie. Tej wielce nam przyjaznej instytucji
zawdzi´czamy równie˝ ekspozycj´, która
przybli˝y∏a polskiej publicznoÊci Wielkiego Felliniego.
By∏o to ju˝ szóste wspólnie zorganizowane
przedsi´wzi´cie, ˝e wspomn´ jeszcze prezentacj´
rysunków wielkiego mistrza w∏oskiego renesansu,
Micha∏a Anio∏a. Przez pi´ç tygodni nasza muzealna
publicznoÊç mog∏a poczuç atmosfer´ niezapomnianych
filmów jednego z najwi´kszych Êwiatowych artystów,
Federica Felliniego. Mamy nadziej´, ˝e bardzo osobiste
zapiski kreskà i komentujàcà notatkà pozwoli∏y lepiej
poznaç jego artystycznà myÊl i warsztat.

z rysunkami, projektami scenografii i kostiumów mistrza
w∏oskiego kina. Mam wystarczajàco du˝o lat, aby
powiedzieç, ˝e zosta∏em naznaczony przez Felliniego i jego
filmy. Uwa˝am, ˝e naznaczone nim zosta∏o kilka pokoleƒ
W∏ochów, naznaczone klimatem tych filmów, i tak ÊciÊle
z nimi zwiàzanà muzykà Nino Roty.
Charakter ka˝dej wystawy staram si´ dobieraç odpowiednio
do partnera, z którym prowadz´ rozmowy. Kultur´ w∏oskà
mo˝na promowaç we wszystkich kierunkach, ale nie
z ka˝dym partnerem mo˝na znaleêç wspólny temat.
Wyzwaniem, jakie sobie stawiamy, jest zatem odnalezienie
w∏aÊciwego partnera. W Krakowie zawsze znajdujemy drzwi
szeroko otwarte dla naszych propozycji. Nie wiem, od czego
to zale˝y. Mo˝e od charakteru miasta i jego cech w∏oskich,
jakie odnajdujemy w Krakowie.

wn´trza, na papierze tworzy∏ najpierw
scenografie swoich filmów, które zamierza∏ nakr´ciç lub w∏aÊnie re˝yserowa∏. Do po∏owy lat siedemdziesiàtych
wiele tych szkiców zagin´∏o bezpowrotnie; traktowane przez wspó∏pracowników re˝ysera (i samego Felliniego) jako materia∏ pomocniczy, trafia∏y
do kosza zaraz po wykorzystaniu.
Pierwszym, który zwróci∏ na nie uwag´
by∏ Pier Marco De Santi, który pewnego dnia wybra∏ si´ na plan realizowanego w∏aÊnie przez Felliniego „Casanovy”, aby stwierdziç, ˝e ma do czynienia z re˝yserem, jak Sergiusz
Eisenstein, rysujàcym. Od tego mo-

mentu „papierowe kino” Felliniego zyska∏o inny wymiar. W 1982 roku ukaza∏ si´ tom z 350 rysunkami, który
zwróci∏ uwag´ Êwiata na ten rodzaj
twórczoÊci Felliniego, cztery lata
póêniej rysunki do jego dziesi´ciu filmów – od „Bia∏ego szejka” do „A statek p∏ynie” – wystawi∏a nowojorska
Pierre Matisse Gallery. Fellini za
ka˝dym razem powtarza, ˝e rysujàc
nie kieruje si´ jakàkolwiek estetykà,
lecz tylko udziela w ten sposób wskazówek swoim wspó∏pracownikom,
przedstawia nastrój, sytuacje, charakter, strój postaci, atmosfer´: „Nigdy
nie przysz∏oby mi do g∏owy rysowaç
pod wp∏ywem nakr´conych ju˝ scen:
czu∏bym si´ jak krawiec, fastrygujàcy
Êwietnie uszyte ubranie”.
Wyrazem najwy˝szego uznania dla wartoÊci artystycznej by∏a wystawa rysunków Felliniego zorganizowana w dziesiàtà rocznic´ jego Êmierci w Êwiàtyni
sztuki wspó∏czesnej, jakà jest Muzeum
Guggenheima w Nowym Jorku.
W tym Êwiecie namalowanym bez
p´dzla, stworzonym o∏ówkiem, kredkà
czy flamastrem, odnajdujemy wszystko, co kszta∏t ostateczny znalaz∏o potem na ekranie. Kino Felliniego jest jak
sen, w który si´ zapada uciekajàc od
rzeczywistoÊci w przesz∏oÊç, która zawsze wydaje si´ beztroska, pe∏na marzeƒ i wolna – jak ka˝de dzieciƒstwo od problemów wieku dojrza∏ego.
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bujnej kobiecoÊci, po latach pojawi si´
w „Wywiadzie” jako symbol przemijania czasu i urody.
W 1963 roku Fellini zaprezentowa∏
swoje najwybitniejsze i najbardziej
osobiste dzie∏o „Osiem i pó∏” – opowieÊç o kryzysie twórczym, zawierajàcà wàtki autobiograficzne, do których Fellini b´dzie wraca∏ coraz
cz´Êciej. W „Amarcord” (Oscar
w 1973 r.) b´dzie to nostalgiczny powrót do lat m∏odoÊci sp´dzonych w Rimini, do wspomnieƒ niepozbawionych
jednak dystansu, do groteskowych
postaci i sytuacji przywo∏ywanych
przez pami´ç.
Do tej twórczoÊci, wielbionej przez miliony kinomanów na ca∏ym Êwiecie,
nale˝y teraz dodaç „papierowe kino”
Felliniego na kartkach zeszytów szkolnych, zachowanych przez jego siostr´
(„udawa∏em, ˝e pilnie s∏ucham nauczycieli i pod pozorem robienia notatek rysowa∏em i ˝y∏em w swoim Êwiecie”). Po wyzwoleniu Rzymu przez
Amerykanów otworzy∏ „The Funny Face Shop”, zatrudniajàc w nim swoich
kolegów, bo wyzwoliciele lubili portret
i karykatur´ wi´c interes rozwija∏ si´
imponujàco.
Zaj´ty pisaniem scenariuszy i re˝yserià
Fellini nie przesta∏ jednak rysowaç,
w rysowaniu odnajdywa∏ swój wewn´trzny Êwiat, który przenosi∏ potem na
ekran. Szkicowa∏ postacie, kostiumy,
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Czas ekologicznych
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nowoÊci

Joanna Lasek

spodni
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Firma Levis wprowadza na rynek zupe∏nie nowà generacj´ spodni. Do ich
stworzenia wykorzystano d˝ins z organicznej bawe∏ny i guziki z kokosa oraz
niegalwanizowanego metalu. Do barwienia materia∏u u˝yto wy∏àcznie naturalnych substancji, takich jak prawdziwe indygo, skrobia ziemniaczana,
kwiaty mimozy oraz myd∏o marsylskie.
W ofercie Levisa znajdà si´ wersje
ekologiczne modeli m´skich (506
Standard Fit) i damskich (570 Straight Fit). Spodnie charakteryzujà si´

Program Skype jest
coraz popularniejszy
wÊród polskich
u˝ytkowników. Firma
USRobotics
zaprezentowa∏a klientom
nowa kamer´
internetowà USR9640

nowà, zielonà naszywkà. Oferta
jest skierowana do ludzi Êwiadomych ekologicznie. Ka˝dy
etap produkcji jest drobiazgowo kontrolowany – poczynajàc od szkolenia
rzemieÊlników, a koƒczàc na magazynowaniu w cerfyfikowanych
magazynach. EkologicznoÊç spodni polega
nie tylko na wykorzystaniu
naturalnych materia∏ów,
ale równie˝ na odpowiednim
wynagradzaniu i otoczeniu opiekà socjalnà pracowników produkcyjnych. Produkcja bawe∏ny organicznej jest mniej szkodliwa
dla Êrodowiska, a uprawia si´ jà
bez pestycydów.
Firma Fujifilm zaprezentowa∏a
najnowszy aparat cyfrowy – Fujifilm Finepix S9600, który jest
nast´pcà aparatu Finepix
S9500, zdobywcy wielu nagród.
Nowy model zosta∏ udoskonalony
o kilka dodatkowych funkcji. Aparat
pracuje b∏yskawicznie dzi´ki nowemu

USR Mini Cam,
przeznaczonà do obs∏ugi
Skype’a. Przy pomocy
wspomnianej kamery
oraz zestawu
s∏uchawkowego
mo˝na prowadziç
bezp∏atne videorozmowy

przetwornikowi, a jakoÊç obrazu jest o wiele lepsza. Szybciej i dok∏adniej
dzia∏a równie˝ pomiar ostroÊci.
Procesor Fujifilm Real Photo II zapewnia lepszà reprodukcj´ barw oraz stosowanie szerszego zakresu czu∏oÊci,
co pozwala u˝ytkownikom na wykonanie zdj´cia w ró˝nych warunkach
oÊwietleniowych. System stabilizacji
obrazu pozwala na zredukowanie
mo˝liwoÊci zamazanych zdj´ç. Obiektyw jest sterowalny manualnie, co
skraca czas jego wysuwania si´,
a tak˝e zapewnia oszcz´dnoÊç baterii.
Jako standardowe oprogramowanie
wykorzystano Fujifilm Hyper Utility Software HS-V2 wersja 3.

ze znajomymi lub rodzinà
na ca∏ym Êwiecie,
a tak˝e wymieniaç si´
zdj´ciami oraz filmikami
video. Kamera ma
rozdzielczoÊç 1.3
megapiksela i pozwala
na kr´cenie filmów do 30

program i czekaç na przepyszny wypiek. Urzàdzenie posiada 12 programów przygotowanych specjalnie
do mieszania ciasta, pieczenia chleba
i przygotowywania powide∏. Przydatnà
funkcjà jest opóêniony start, dzi´ki
czemu Êwie˝y, chrupiàcy chleb mo˝emy mieç gotowy na rano.

ciskark´ do cytrusów. Odacio 3 posiada tak˝e trzepaczk´ do ubijania piany,
nó˝ do ugniatania ciasta, rozdrabniacz. System Maxipress umo˝liwia
osiàgni´cie po˝àdanej konsystencji.
Robot posiada nowoczesny system
bezpieczeƒstwa i funkcj´ Clip System
z od∏àczanà ràczkà, która zapewnia
∏atwe mycie i przechowywanie.
Coraz popularniejsze stajà si´ tak˝e
w naszym kraju urzàdzenia do pieczenia chleba. Home Bread pozwoli
w szybki i prosty sposób przygotowaç
pyszny i pachnàcy chleb. Wystarczy
wrzuciç sk∏adniki, w∏àczyç odpowiedni

Orange rozszerza swojà ofert´ o program kulinarny Kuchnia.tv. Kana∏ jest
ju˝ dost´pny w telefonie komórkowym Orange. W ramach us∏ugi Mobilna Telewizja w Orange mo˝emy wi´c
oglàdaç najpopularniejsze programy
Kuchni.tv, mi´dzy innymi
„Naked Chief” Jamiego
Olivera, a tak˝e „Para
w kuchni” Agnieszki
i Marcina Kr´glickich.
U˝ytkownicy Orange mogà korzystaç z mobilnej
telewizji od kwietnia
2006, czyli od oficjalnej

klatek na sekund´. Mimo
ma∏ego rozmiaru, jakoÊç
obrazu jest jak najbardziej
zadowalajàca. Kamera
automatycznie
dostosowuje si´
do niewielkiej iloÊci Êwiat∏a
i pozwala na regulacj´

jakoÊci, nasycenia,
kontrastu i odwrócenie
obrazu w pionie czy
poziomie. Mo˝na jà
umieÊciç na komputerze
stacjonarnym,
przenoÊnym, a nawet
po∏o˝yç na stole.

premiery us∏ug trzeciej generacji
w Orange. Jest ju˝ 16 programów,
które mo˝na oglàdaç za poÊrednictwem telefonów komórkowych, sà to
mi´dzy innymi: TVN 24, BBC World,
Fashion TV, TVN Meteo, TVN Turbo,
TVN Style.
iPod to ju˝ urzàdzenie niemal kultowe, marzenie ka˝dego fana gad˝etów
elektronicznych. Nowy iPod
Shuffle. Nowy model jest a˝
o po∏ow´ mniejszy od poprzednika. Posiada 1 GB pami´ci, co pozwala na nagranie mniej wi´cej 240 utworów. Mo˝na go u˝ywaç 12 godzin bez ∏adowania. Tradycyjnie, dla u˝ytkowników iPodów
jest dost´pny w Internecie iTunes Store, skàd mo˝na pobieraç pliki muzyczne i video.
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Moulinex jak zwykle rozpieszcza nas
swoimi coraz bardziej udoskonalonymi produktami. Robot Odacio 3 dodatkowo zosta∏ wyposa˝ony w maszynk´ do mi´sa,
sokowirówk´,
blender i wy-
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filmy

Joanna Lasek

Relaks i troch´
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refleksji

Mi∏oÊnikom cyklu o Adasiu Miauczyƒskim spodoba si´ na pewno
ostatni obraz pod tytu∏em „Wszyscy
jesteÊmy Chrystusami”. Ca∏kiem
niedawno mo˝na go by∏o obejrzeç
w kinach, teraz jednak udost´pniono
go tak˝e w formacie dvd. Zupe∏nie
szczerze mo˝na powiedzieç, ˝e jest
to pozycja obowiàzkowa. Film
mocny w przekazie, brutalnie
walàcy prawd´
w oczy, ale jednoczeÊnie pozostawiajàcy miejsce na du˝à
dawk´ autorefleksji. Tym razem rzecz o naszym narodowym sporcie - czyli alkoholizmie. Si∏a filmów
Koterskiego polega na tym, ˝e na
miejscu Adasia mo˝na postawiç prawie ka˝dego statystycznego Polaka,
a to, co nas Êmieszy w tych obrazach,
w prawdziwym ˝yciu nas gubi. Zarówno „Dzieƒ Êwira”, jak i „Wszyscy jesteÊmy Chrystusami” dzia∏ajà na za-

sadzie lustra, terapia bohaterów
jest jednoczeÊnie
naszà terapià.
Warto choç na
krótko porzuciç
polskie waÊnie
i zanurzyç si´
w orientalnych, lekko baÊniowych klimatach, w których mo˝na si´ przenieÊç w odleg∏e Êwiaty, dalekie
od przyziemnych problemów. „Shinobi” to film japoƒski, którego akcja
rozgrywa si´ w siedemnastym wieku.
Fabu∏a przypomina troch´ „Romeo
i Juli´”, albowiem g∏ównym wàtkiem
filmu jest zakazana mi∏oÊç mi´dzy
cz∏onkami dwóch zwaÊnionych rodów.
Motyw stary jak Êwiat, ale ciekawe
t∏o historyczne czyni go egzotycznym.
Kino japoƒskie wraca do ∏ask, a ma
przecie˝ ogromne tradycje, g∏ównie
za sprawà Akira Kurosawy.
˚eby nie by∏o zbyt pesymistycznie i powa˝nie, warto od czasu do czasu rzuciç okiem na dobrà komedi´ romantycznà. „Ch∏opak do wynaj´cia”
Êwietnie wpisuje si´ w nurt filmów ta-

kich jak: „Cztery wesela i pogrzeb”, „Moje
wielkie, greckie wesele”. Kanwà ka˝dego
z tych obrazów jest
mnóstwo zabawnych
nieporozumieƒ, które
prowadzà do szcz´Êliwego fina∏u. Idealny film na zimowe,
d∏ugie wieczory i najlepsze lekarstwo
na chandr´ (dzia∏a g∏ównie na kobiety). Tym razem akcja zaczyna si´
w momencie, kiedy g∏ówna bohaterka, nie chcàc martwiç rodziny, wynajmuje sobie ch∏opaka, aby udawa∏ jej
narzeczonego przed wÊcibskà rodzinkà. Okazuje si´ jednak, ˝e faktycznie stanowià dobranà par´. Koƒca
mo˝na si´ domyÊliç, co nie jest zadaniem karko∏omnym. Mi∏ego oglàdania!

PREMIERY
The Grudge 2 – re˝.
Takashi Shmizu, wyst.
Sarah Michelle Gellar
(Buffy postrach
wampirów, The
Grudge-Klàtwa), Edison
Chen, Amber Tamblyn
(Ring), Arielle Kebbel

(American Pie:
Wakacje, Be Cool),
Jennifer
Beals (Poca∏unek
wampira).
Druga ju˝ cz´Êç
kinowego przeboju
spod znaku grozy.
Ponoç ju˝ 3 dni

Ostatnio w kinach mo˝na
by∏o zobaczyç
film nakr´cony
na podstawie
historii Corinne Hofmann.
A jest to historia Szwajcarki,
która dobrowolnie decyduje si´ na zamieszkanie w ubogiej lepiance,
zak∏ada sklep spo˝ywczy, rodzi córk´
i ˝yje jak Masajka w warunkach
ci´˝kich do przyj´cia dla wspó∏czesnego cz∏owieka. Corinne, pomimo
rezygnacji z ˝ycia w Kenii, wyra˝a si´
nad wyraz ciep∏o o ludziach, wÊród
których przysz∏o jej ˝yç. A˝ dziw bierze,
˝e tak krucha, drobna kobieta okaza∏a tak wielkà si∏´ charakteru, najpierw decydujàc si´ na pozostanie
z Masajami, potem zostawiajàc swego m´˝a, który pochodzi∏ z diametralnie ró˝nej kultury, i wracajàc do Europy. Corinne Hofman: Bia∏a Masajka.
Âwiat Ksià˝ki. Warszawa 2006.
Dawno decyzja kapitu∏y Nagrody Nike
nie wzbudzi∏a tylu kontrowersji, co

po terminie pierwszej
„The Grudge-Klàtwa”
re˝yser stanà∏
za kamerà, aby
nakr´ciç ciàg dalszy.
Ta sama obsada, choç
twórcy zapowiadajà
jeszcze wi´kszy
rozmach.

w tym roku. Nagrod´ przyznano bowiem m∏odej, choç ocenianej niejednoznacznie Dorocie Mas∏owskiej.
Fakt ten odczytano jako zepchni´cie
doÊwiadczonych twórców w cieƒ.
Niewa˝ne, czy ten rodzaj prozy si´ komuÊ podoba czy nie, nie da si´ jednak zaprzeczyç, ˝e j´zyk Mas∏owskiej
jest niezwykle Êwie˝y i nowatorski. Pisarce - po głoÊnym debiucie - wró˝ono
pora˝k´. Na szcz´Êcie tak si´ nie
sta∏o. „Paw królowej” nie jest ksià˝kà
∏atwà, barokowy, a jednoczeÊnie potoczny j´zyk mo˝e byç m´czàcy. Nie
da si´ jednak nie zauwa˝yç, ˝e autorka mistrzowsko pos∏uguje si´ s∏owem
i dawno nie by∏o w polskiej prozie kogoÊ, kto tak sprawnie przelewa s∏owa
z g∏owy na papier (czy raczej ekran
komputera).
Dorota Mas∏owska: Paw
królowej.
W y daw nic two Lampa
i Iskra Bo˝a.
Warszawa
2005.

ksià˝ki

Pascal Brodnicki sta∏ si´ niezaprzeczalnie najpopularniejszym medialnym kucharzem w naszym kraju.
Wyp∏ynà∏ na fali mody na m∏odych,
przebojowych mistrzów kuchni – jak
Jamie Olivier w Wielkiej Brytanii. Nagle okaza∏o si´, ˝e ów zawód cieszy
si´ du˝à popularnoÊcià tak˝e wÊród
m∏odych ludzi.
Pascal jest kontaktowy, sympatyczny, a do tego
rzeczywiÊcie
Êwietnie gotuje.
To ju˝ kolejna po „Po prostu
gotuj” ksià˝eczka
zbierajàca
przepisy prezentowane w programie telewizyjnym.
Potrawy sà raczej nowoczesne, jednak˝e nie od˝egnujà si´ od tradycji,
podobnie jak ich autor, który uosabia
wszystko, co najlepsze w d∏ugiej tradycji kulinarnej, nie stroniàc jednak
od nowatorstwa. Pascal Brodnicki:
Po prostu mi to ugotuj! media. worxx.
Warszawa 2006.

fiat wokó∏ nas GRUDZIE¡ 2006

królowej

Joanna Lasek

Z kuchni do pawia
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Marek Pacu∏a, rys. Janusz Stefaniak

rozrywka
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myÊl,
Czytajàc - po
z - nie czytaj.
jak nie myÊlis

Z notatnika

satyryka
WIADOMOÂCI O PRZED¸U˚ONYM
TERMINIE WA˚NOÂCI
Kraków. Trwa remont Smoczej Jamy
pod Wzgórzem Wawelskim. Po jego
zakoƒczeniu w 2008 roku zostanie
tam otwarte podziemne Muzeum IV Rzeczypospolitej nawiàzujàce do starej
legendy o dwóch bardzo do siebie podobnych braciach, z których jeden by∏
ma∏omówny i rzàdzi∏ ca∏ym rycerstwem, a drugi nie mia∏ swojej rodziny, dlatego zaprzyjaêni∏ si´ z Ligà Samoobrony Rodziny Polskiej, która powsta∏a w celu zatrzymania produkcji
prezerwatyw latexowych i powrotu do
naturalnych wyrobów z jelit baranich.
Warszawa. Na lotnisku Ok´cie po˝egnano ostatniego wykwalifikowanego
robotnika budowlanego, który ˝egnany osobiÊcie przez ministra budownictwa (Êwiadomie nie podajemy nazwiska ministra, poniewa˝ po ukazaniu
si´ tej informacji, mo˝emy mieç ju˝
trzech innych), uda∏ si´ na wycieczk´
zarobkowà do Irlandii. W zwiàzku z tym
Pan Premier ratujàc sytuacj´ powo∏a∏
do ˝ycia Ministerstwo Rozbiórki Gmachów Niepotrzebnych i mianowa∏ jego

KINO FORM
NIEDU˚YCH
przedstawia:

szefem by∏ego bardzo doÊwiadczonego ministra budownictwa. W ten sposób historia zatacza ko∏o a tradycja
nie zostaje przerwana.
Poznaƒ. Pozosta∏e jeszcze nieliczne
parki i skwery przeznaczono pod zabudow´ starych browarów, w których
warzyç si´ b´dzie ca∏kiem wspó∏czesne piwo oparte na recepturze z XVII
wieku. Mieszkaƒcy, którzy w swoich
mieszkaniach urzàdzà kameralne browary mogà liczyç na ulgi podatkowe
i liczne przytu∏ki dla bezdomnych pod
czu∏à opiekà doÊwiadczonych sióstr
zakonnych z Bieszczadów i okolic.
Warszawa (jeszcze raz, niestety).
Od stycznia w zwiàzku podniesieniem
cen gazu ziemnego i rosyjskiego
wprowadzone zostanà do sprzeda˝y
detalicznej tanie butle jednorazowe
z „gazem koƒcowym” przeznaczone
dla tych obywateli, których nie b´dzie
staç na p∏acenie rachunków wg nowej taryfy. RenciÊci i emeryci czujàc
zaciskajàcà si´ na nich rzetelnà trosk´ koalicyjnego rzàdu ju˝ mogà zaopatrywaç si´ w ten gaz po cenach
promocyjnych!!!

Marek Pacu∏a jest
konferansjerem
i kierownikiem
artystycznym
krakowskiej Piwnicy
pod Baranami

Kielce. Mieszkaƒcy miasta stanowczo domagajà si´ ochrony i obrony
przed uzbrojonà po z´by ludnoÊcià
Radomia, która ma w∏asnà fabryk´
broni i bynajmniej nie nale˝y do
usposobionych pacyfistycznie.
Z PIWNICZNEGO ARCHIWUM
ANDRZEJ WARCHA¸
KATAKLIZMY (FRAGMENT)
– Panowie – powiedzia∏ admira∏ dr˝àcym g∏osem. – Sytuacja jest wyjàtkowa. KtoÊ nam w nocy spuÊci∏ wod´
z morza. – Niemo˝liwe – wydusi∏ minister obrony. – Naoko∏o sami sojusznicy, a ci z po∏udnia, to nawet bracia.
– A jednak wody nie ma – stwierdzi∏
admira∏. – Nasza marynarka wróci∏a
na piechot´. – Trzeba b´dzie coÊ marynarzom powiedzieç – wyksztusi∏
premier. – WczeÊniej czy póêniej zorientujà si´ i przestanà chodziç
na rozstawionych nogach. – Z tym
nie ma problemów. Zawsze b´dzie
mo˝na im powiedzieç, ˝e zmieniamy
wod´. – Ja bym tam morza nie ˝a∏owa∏ – rzuci∏ doradca. – W koƒcu i tak
by∏o ma∏o s∏one.

krzy˝ówka z Fiatem nr 9
ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
„Fiat Wokó∏ Nas”. Rozwiàzanie tego zadania przys∏ali: Zbigniew Stabulaniec i Rafa∏ Kraska.
Zwyci´zcy otrzymujà nagrody ksià˝kowe.

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.

POZIOMO: 1. PIKLE 4. WIDEO 7. CYPEL 8. OBIERKI 10. OGI¡SKI 13. ORKIESTRA 14. ¸AZARZ 16. ODPUST 18. KUTER 20. UTARG 21.
GRAT 23. M¢˚ATKA 24. ZAIR 26. GRAB 28. B¸OTNIK 30. ETAP 33. MISIO 35. EOLKA 37. ELBLÑG 38. MAANAM 39. SOJUSZNIK 42.
PARTITA 43. EKIERKA 44. MUSLI 45. SADZA 46. LARUM.
PIONOWO: 1. PLISZKA 2. KURORT 3. ECIK 4. WLOT 5. DRIADA 6. OBS¸UGA 8. OD¸ÓG 9. KRZEM 11. GROTA 12. INTER 15. AUTOMOBIL
17. PRZESIEKA 19. R¢BAJ¸O 20. UK¸UCIE 22. RETOR 25. IRENA 26. GLEMP 27. AMBARAS 28. BIGOT 29. KOMIK 31. TANGRAM 32.
POMPA 34. SÑSIAD 36. LAKIER 40. JAMA 41. NEIL.
Prawid∏owe rozwiàzanie nades∏ali: Bo˝ena ¸agosz i Aleksander Krawiec.
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Jerzy Bàk, rys. Janusz Stefaniak

osobliwoÊci
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Zegar

biologiczny
Nasz organizm jest niczym skomplikowany mechanizm, w którym
wszystkie trybiki kr´cà si´ w swoim
w∏asnym tempie, by zapewniç mu
maksymalnà sprawnoÊç. Gdyby porównaç organizm cz∏owieka do zegara, rol´ tarczy zegarowej spe∏nia∏oby
podwzgórze, maleƒka, wa˝àca zaledwie 5 g cz´Êç naszego mózgu u podstawy czaszki, a rol´ wskazówek – autonomiczny uk∏ad nerwowy i uk∏ad
hormonalny. Ten wewn´trzny zegar
wyznacza najdogodniejsze godziny
aktywnoÊci i odpoczynku. Poszczególne funkcje organizmu znajdujà si´ to
w uÊpieniu, to w pe∏nej mobilizacji.
Oko∏o godziny 6.00 rano budzimy si´
do ˝ycia. Serce zaczyna pracowaç
szybciej, wzrasta ciÊnienie krwi. Jest
w niej teraz wi´cej aminokwasów i glukozy, tak aby komórki mog∏y czerpaç
energi´ do podtrzymywania procesów
˝yciowych. Nadnercza wydzielajà hormony stresowe – adrenalin´ i noradrenalin´, które sà dodatkowym bodêcem do dzia∏ania. Oko∏o godziny 7.00
przewód pokarmowy sygnalizuje ∏aknienie, rozpocz´cie procesu trawienia
oraz gotowoÊç do wydalania treÊci zebranej w nocy. W tym czasie obfitsze
jedzenie nie grozi nadwagà. Wi´kszoÊç w´glowodanów spo˝ytych o tej
porze przekszta∏ci si´ w procesach
metabolicznych w energi´. Oko∏o godziny 8.00, kiedy wi´kszoÊç z nas czuje przep∏yw si∏ witalnych, chorzy

na serce sà najmniej bezpieczni. Wyst´puje bowiem w tym czasie najwi´ksza sk∏onnoÊç do zlepiania si´ p∏ytek
krwi i tworzenia skrzepu, a wi´c zwi´ksza si´ ryzyko zawa∏u. Dlatego sercowcy powinni zaczynaç dzieƒ spokojnie,
unikajàc stresów, poÊpiechu i wysi∏ku.
Wskazany jest ciep∏y prysznic, spacer
lub lekka gimnastyka. I ˝adnych papierosów, bo naczynia krwionoÊne,
o tej porze dnia sà szczególnie wra˝liwe na nikotyn´. Mi´dzy 9.00 a 10.00
przyda si´ lekka przekàska, z∏o˝ona z owoców, warzyw oraz kromki pe∏noziarnistego chleba.
Szczytowi gotowoÊci do pracy (10.00
– 12.00) towarzyszy najlepsze w ciàgu dnia samopoczucie. Nasz umys∏
jest w stanie podjàç trudne wyzwania,

mo˝emy te˝ wykonywaç ci´˝kie prace
fizyczne, bo nasze serce i uk∏ad krwionoÊny sà w stanie podo∏aç najwi´kszym obcià˝eniom. To pora na wydajnà prac´ zarobkowà i nauk´.
Na godz. 13.00 powinien przypadaç
kolejny, ale niezbyt ci´˝ki, posi∏ek. Nie
zawadzi odrobina mi´sa wzbogacona warzywami. Mi´dzy godzinà 13.00
a 14.00 pojawiajà si´ oznaki pierwszego zm´czenia, nadchodzi sennoÊç
i dekoncentracja. Siadajàc wtedy
za kierownicà zachowujmy szczególnà
ostro˝noÊç. W tym czasie pope∏niamy
najwi´cej b∏´dów, a zatem ryzyko wypadku jest powa˝ne. Czas oko∏o godziny 14.00 jest za to najlepszy
na wizyt´ u dentysty, gdy˝ wtedy z´by
sà najmniej wra˝liwe na ból. Tak˝e za-

O godz. 23.00 ka˝dy doros∏y cz∏owiek
powinien byç ju˝ w ∏ó˝ku dlatego, ˝e
sen przed pó∏nocà jest najzdrowszy,
g∏´boki i krzepiàcy. Dzieci powinny zasypiaç znacznie wczeÊniej, choçby
dlatego, ˝e rosnà we Ênie. Mniej wi´cej po godzinie od zaÊni´cia przysadka mózgowa dziecka wydziela najwi´cej hormonu wzrostu. Ten mechanizm
powtarza si´ w ciàgu nocy jeszcze kilka razy, ale ju˝ z mniejsza intensywnoÊcià ni˝ przed pó∏nocà. W czasie snu
ci´˝ko pracuje nasza wàtroba, asymilujàc Êrodki od˝ywcze i neutralizujàc

toksyny. Po pó∏nocy, kiedy mózg ogranicza niektóre swoje czynnoÊci, spada
wydzielanie naturalnych substancji
przeciwbólowych – endorfin i enkefalin. Ten, kto ma chorob´, w której wyst´pujà bóle, odczuwa je szczególnie
silnie. Tak˝e Êrodki przeciwbólowe
dzia∏ajà teraz s∏abiej. Dr´czy nas niepokój i m´czàce sny. Oko∏o godziny 1.00 nadchodzà najpi´kniejsze

sny, które powtarzajà si´ w odst´pach 90-minutowych przed rannym
obudzeniem. Wi´kszoÊç naszych narzàdów odpoczywa, poza wàtrobà,
która ma swój szczyt aktywnoÊci.
W nocy równie˝ odnawia si´ skóra
i najszybciej gojà si´ rany. Godzina 3.00 jest godzinà zmiany i stopniowego przygotowywania organizmu
do dziennej pracy, chocia˝ jest to równie˝ czas najg∏´bszego spoczynku organizmu. Spada t´tno, ciÊnienie krwi
i temperatura cia∏a do najmniejszego
poziomu. Tak si´ dzieje w zdrowym organizmie, który wówczas
zu˝ywa najmniej tlenu.
Wiele osób budzà oko∏o 3.00 nad ranem czarne
myÊli. Ust´pujà, gdy zaczyna budziç si´ dzieƒ, a szyszynka wysy∏a do organizmu mniej hormonu – melatoniny. U ludzi cierpiàcych na depresj´ te czarne
myÊli mogà prowadziç
do wniosku, ˝e znaleêli si´
w sytuacji bez wyjÊcia.
W tych porannych godzinach najcz´Êciej dochodzi
do samobójstw. Mi´dzy
godzinà 4.00 a 5.00 nast´puje zw´˝enie oskrzeli,
co utrudnia oddychanie,
szczególnie osobom chorym na astm´. Nast´pnie
nerki przechodzà swój najni˝szy punkt aktywnoÊci
i najbardziej zag´szcza si´
mocz. Dlatego te˝ ludzie ze
skazà kamicowà nerek powinni pobudziç ich prac´ wczeÊniej, oko∏o 2.00
w nocy – szklankà p∏ynu stojàcego
przy ∏ó˝ku. W godzinach porannych
przychodzi te˝ na Êwiat najwi´cej dzieci. O tej porze rozstaje si´ z nim tak˝e
wielu ci´˝ko chorych. Dla ich os∏abionych organizmów poranny rozruch
funkcji ˝yciowych bywa cz´sto zbyt du˝ym obcià˝eniem.
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strzyki znieczulajàce dzia∏ajà najsilniej
i najd∏u˝ej. Jest to tak˝e dobra pora
na drobne zabiegi chirurgiczne z miejscowym znieczuleniem.
Kolejny przyp∏yw energii odczuwamy
oko∏o godziny 15.00. O tej porze dzieci powinny odrabiaç lekcje. W∏o˝ony
wysi∏ek zaprocentuje teraz lepszymi
wynikami i dobrym opanowaniem materia∏u. Powtórny, ale nieco mniejszy,
szczyt naszej wydajnoÊci pojawia si´
oko∏o godziny 17.00. Mi´Ênie sà najsilniejsze, a doznania zmys∏owe odczuwamy szczególnie intensywnie. JeÊli uprawiamy sport, chodzimy na treningi, na si∏owni´, gimnastykujemy
si´, to okolice godz. 17.00
sà najkorzystniejsze dla
naszego organizmu, bo
serce pompuje teraz wi´cej krwi do krwioobiegu.
Oko∏o 17.00 trzustka pracuje najaktywniej, dlatego
mo˝emy pozwoliç sobie
na spory posi∏ek. Jedzenie
smakuje teraz najlepiej, bo
nasze zmys∏y smaku i powonienia sà najbardziej
wyczulone. W∏aÊnie teraz
najzdrowsza jest szklaneczka wina, bo póênym
popo∏udniem organizm
przetwarza alkohol ∏atwiej
ni˝ w innych porach dnia.
Od godziny 18.00 organizm przygotowuje si´
do wieczornego spoczynku, uspakaja si´ przed
snem. Nasze narzàdy rozpoczynajà
swój wypoczynek i nie nale˝y ich obcià˝aç obfitymi pokarmami. JeÊli jesteÊmy przyzwyczajeni do kolacji, jadamy jà nie póêniej ni˝ o 19.00. Powinien to byç posi∏ek lekkostrawny
i mniej obfity, bowiem du˝e porcje b´dà zalega∏y w ˝o∏àdku i zak∏óca∏y sen.
Uciskajàc przepon´ b´dà tak˝e utrudnia∏y prac´ serca i p∏uc.
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Kierownik Zespołu
Najlepszych Praktyk
Biznesowych w Fiat-GM
Powertrain Polska. Obecnie
zajmuje si´ wdra˝aniem
koncepcji TPM, która ma
na celu efektywne
zarzàdzaniem parkiem
maszynowym.

Stefan Walnicki
Business Team Leader
obszaru IM/PS/SD
(Investments Management/
Project System/Sales and
Distribution). Jako przyszły
u˝ytkownik programu SAPiens
uczestniczył w szkoleniu
poÊwi´conemu zagadnieniom
zwiàzanym z wdra˝aniem tego
programu w FAP.

Bogusław Krzywoƒ

Zdzisław Arlet

Odpowiedzialny
za Technologi´, Proces
i Narz´dziowni´ w Teksid Iron
Poland. Od 2005 roku
nadzoruje proces odlewania
i obróbki wałów korbowych
do silników FIRE 1000,
1200 i 1400, których
produkcj´ przeniesiono
z zakładu Crescentino
we Włoszech.

W dniu 11 listopada br. na Zamku
Królewskim w Warszawie odby∏a
si´ uroczystoÊç wr´czenia Polskich
Nagród JakoÊci. Przy okazji tego
wydarzenia, dyrektor Zdzis∏aw Arlet
odebra∏ z ràk dyrektora biura
Europejskiej Nagrody JakoÊci
w Brukseli Paula Geometsa
statuetk´ Finalisty Europejskiej
Nagrody JakoÊci, przyznanà przez
Europejskà Fundacj´ Zarzàdzania
JakoÊcià (EFQM) dla Zak∏adu Tychy
Fiat Auto Poland.

Ks. Tomasz Wojtyła
Jest synem pracownika
Fiat-GM Powertrain Polska.
W tym roku otrzymał nagrod´
Fiata za bardzo dobre wyniki
w nauce. Za inicjatyw´ t´
zło˝ył podzi´kowania
w imieniu wszystkich
absolwentów,
uczestniczàcych
w uroczystoÊci.
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Wyró˝nieni za program
Six Sigma
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Zakład Tychy wiedzie prym
w Grupie Fiat we wdra˝aniu tego
programu, który ma na celu
popraw´ osiàganych wyników.
W Tychach Six Sigma jest
stosowany ju˝ od 2004 r.
Od prawej: Richard Schwarzwald
(wiceprezydent Quality Fiata Auto),
Iwona Urbaƒczyk, Andrzej Tokarz,
Jan Snopkowski, Francesco
Barello, Ewa Wyrobek, Wiesław
Białoƒ, Antonio Petruzzelli,
Janusz Migalski, Michele Farinella,
Jerzy Kramarczyk i Domenico Gizzi.

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 grudnia 2006 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Maurizio Ganio Mego

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Bronis∏aw Bartosik

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

15. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

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

leasing samochodów

Joint Ventures

