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Z
mienia si´ rzeczywistoÊç wokó∏ nas i zmieniaç si´ powin-
no czasopismo, jeÊli nie chce utraciç kontaktu z tà rze-
czywistoÊcià. Dla naszego magazynu rzeczywistoÊç t´
determinujà wydarzenia zwiàzane z Fiatem i jego ludêmi:
sukcesy i pora˝ki, nowe technologie i nowe strategie,
momenty szcz´Êliwe i smutne, jak w krótkim czasie
Êmierç obu honorowych prezesów Giovanniego i Umber-
to Agnellich. W∏aÊnie dlatego najnowszy Fiat Wokó∏ Nas
tak ró˝ni si´ od wszystkich, jakie otrzymywali nasi czy-

telnicy w ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat. Odmieniony, reprezentuje
dzisiejsze oblicze przedsi´biorstwa, bo dziÊ Grupa Fiat jawi si´ nam
ca∏kowicie inna od tej, znanej nam wszystkim z przesz∏oÊci. Jeszcze
dwa lata temu pogrà˝ona w g∏´bokim kryzysie, zdo∏a∏a go jednak po-
konaç. Chcàc stworzyç nowe perspektywy na przysz∏oÊç, musia∏a na-
prawd´ „zmieniç kurs”, stare przyzwyczajenia dostosowaç do no-
wych potrzeb. Zmieniç przyzwyczajenia, jeÊli hamowa∏y to, co dla
firmy by∏o dzia∏aniem niezb´dnym. Nie by∏o ∏atwo, ale w koƒcu
wszyscy nauczyliÊmy si´ myÊleç inaczej, nabierajàc wi´kszej wiary
w siebie, co pozwala proponowaç nowe rozwiàzania i braç za nie od-
powiedzialnoÊç w ramach swoich kompetencji. 
Odmieniony Fiat Wokó∏ Nas, we wspó∏pracy z w∏oskim Illustrato
Fiat, zamierza ukazywaç te zjawiska na swoich ∏amach. Jedyne bo-
wiem, co z przesz∏oÊci pozostaje bez zmian, to rola czasopisma jako
∏àcznika mi´dzy ró˝nymi jednostkami organizacyjnymi Grupy, które-
go misjà jest m.in. upowszechnianie szeroko poj´tej kultury w przed-
si´biorstwie: kultury pracy i kultury zachowaƒ mi´dzyludzkich, bo
tylko wtedy mo˝emy stworzyç wspólnot´ nie tylko interesów, ale
równie˝ celów, jakie zamierzamy osiàgnàç. 
Zmienia si´ równie˝ szata graficzna naszego magazynu. Nowa ma
byç forma komunikowania si´ za pomocà j´zyka zrozumia∏ego dla
wszystkich. B´dà nowe rubryki i nowa forma prezentowania na tych
∏amach ludzi, których warto przybli˝yç naszym czytelnikom. Strony
„zak∏adowe” majà byç bardziej czytelne i atrakcyjne wizualnie:
od cenników poszczególnych modeli i wersji po dzia∏y poÊwi´cone
poszczególnym grupom zawodowym. 
Po pewnym czasie ocenicie, czy rzeczywiÊcie oferujemy Wam wi´cej
ni˝ do tej pory. Dialog redakcji z czytelnikami trwa niezmiennie
od wielu lat, co wcale nie znaczy, ˝e osiàgn´liÊmy ju˝ stan idealny.
Tytu∏ naszego czasopisma, Fiat Wokó∏ Nas, powinien nam przypomi-
naç kim jesteÊmy, umacniaç nas tym ciàg∏ym przypominaniem, aby-
Êmy mogli spoglàdaç w przysz∏oÊç nie tylko z zupe∏nie innej perspek-
tywy, ale równie˝ – co nie mniej wa˝ne – bez obaw. 

Enrico Pavoni
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Zmieniamysíjak Fiat



KREDYT DLA NASZYCH !!!

Promocja dla pracowników Fiat Auto Poland i pracowników Spółek Grupy Fiat!

Obecnie mogą Państwo kupić samochód marki Fiat, Alfa Romeo lub Lancia na wyjątkowo korzystnych warunkach - rabat na zakup
samochodu, jaki Państwu przysługuje, łączy się z promocją „Kredyt dla Naszych”. 

Preferencyjne rabaty na zakup nowych samochodów:
15% od obowiązującej ceny 
lub
10% od obowiązującej ceny + pakiet ubezpieczeniowy Benefia gratis

Promocja dostępna jest w Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej, ul. Katowicka 24, tel. 033 813 44 40. 
Oferta ważna jest do 30 czerwca 2007 r.

samochody używane marki FIAT, Alfa Romeo i Lancia
dostępne u dealerów FAP

Oprocentowanie zmienne już od 6,49%, zgodne z poniższą tabelą:

Okres kredytu: 12-96 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 0%
Minimalna wpłata własna: 0%
Kredyt dostępny u dealerów FAP

Warunki „Kredytu dla Naszych”

samochody nowe

Oprocentowanie stałe już od 4,49%, zgodne z poniższą tabelą:

Okres kredytu: 12-96 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 0%
Minimalna wpłata własna: 0%
Kredyt dostępny w Centrum Sprzedaży w Bielsku-Białej. 

Okres kredytu: 12-24 mies. 25-48 mies. 49-72 mies. 73-96 mies.

Oprocentowanie: 4,49% 4,99% 5,49% 6,29%

Okres kredytu: 12-24 mies. 25-48 mies. 49-72 mies. 73-96 mies.

Oprocentowanie: 6,49% 6,99% 7,49% 7,99%
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stàpi∏ we wszystkich najwa˝niejszych sektorach
dzia∏alnoÊci. Zysk netto (dla przypomnienia 1,2
miliarda euro) umo˝liwi∏ Zarzàdowi zapropono-
wanie, po raz pierwszy od 2002 r., wyp∏aty dywi-
dendy, której ∏àczna wartoÊç dla poszczególnych
kategorii akcji wynios∏a 276 milionów euro. 

DWA MILIONY SAMOCHODÓW 
Wzrostowi przychodów Fiata Auto towarzyszy∏o
osiàgni´cie zak∏adanego progu dwóch milionów
sprzedanych samochodów w ciàgu roku, stano-
wiàcego najlepszy rezultat od 2001 r. Wzros∏y
tak˝e przychody CNH, o 3,1% (+ 2,4% przy jed-
nakowym kursie euro do dolara), oraz obszaru
Komponentów i Systemów Produkcyjnych, w ra-
mach którego Fiat Powertrain Technologies odno-
towa∏ wzrost o 11%, a Magneti Marelli o 10,5%.
Spadek z powodu s∏abego popytu przypad∏ nato-
miast spó∏ce Comau (-18,6%). 
Po raz pierwszy od roku 2000 Fiat Auto uzyska∏
pozytywny wynik z zarzàdzania zwyczajnego, wy-
noszàcy 291 milionów euro (572 miliony wi´cej
ni˝ w poprzednim roku). Jest on wy˝szy od zak∏a-
danych poczàtkowo 200 milionów euro i zamknà∏

P
rzychody si´gajàce 52 miliardów euro
(wy˝sze o 11% w stosunku do roku
poprzedniego), niemal podwojony
wynik z zarzàdzania zwyczajnego,
zysk netto w wysokoÊci 1,2 miliarda
euro. Rezultaty uzyskane w ro-
ku 2006, przede wszystkim dzi´ki
przywróconemu do formy sektorowi
samochodowemu, sà najlepszym do-

wodem na to, ˝e Grupa Fiat nie tylko wysz∏a
z kryzysu, ale nabiera pe∏nego rozp´du. Âwiadczy
o tym równie˝ wyraênie lepsza ocena firm Fitch
oraz Standard & Poor’s, dwóch najwa˝niejszych
agencji ratingowych na Êwiecie. 
Przekraczajàcy najÊmielsze oczekiwania bilans zo-
sta∏ ratyfikowany przez Zarzàd Grupy Fiat, który
spotka∏ si´ 25 stycznia w Lingotto pod przewod-
nictwem Luca Cordero di Montezemolo.
Do wzrostu Grupy w roku 2006 w najwi´kszym
stopniu przyczyni∏y si´ Fiat Auto, z obrotami lep-
szymi o 21,3%, oraz Iveco, które odnotowa∏o po-
praw´ o 7,7%. Wynik z zarzàdzania zwyczajnego
Grupy, bliski 2 miliardom euro, jest niemal dwu-
krotnie wy˝szy ni˝ w roku 2005, a jego wzrost na-
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W FIACIEdalszy wzrost

Wyniki uzyskane
w roku 2006 sà 
bardzo pozytywne:
przychody netto
i wp∏ywy z zarzàdzania
zwyczajnego wyraênie
wzros∏y, te ostatnie
niemal dwukrotnie,
zysk netto si´gnà∏ 1,2
mld euro, wyp∏acono
dywidendy, a agencje
ratingowe podnoszà
ocen´ wiarygodnoÊci
finansowej.

TEKST

Francesco
Novo



si´ dodatnio w ka˝dym z czterech kwarta∏ów.
W przypadku CNH wynik z zarzàdzania zwyczaj-
nego zwi´kszy∏ si´ do 737 milionów euro (7%
przychodów), co stanowi wzrost o 5,6% w porów-
naniu z rokiem 2005, Iveco natomiast mo˝e si´
poszczyciç poprawà a˝ o 64%, do 546 milionów
euro (z 6% mar˝à od przychodów), zdecydowanie
wy˝szà od prognoz przewidzianych na rok 2006.
Zysk netto wyniós∏ 1.151 mln euro (1.041 mln
wykluczajàc operacje nadzwyczajne) i, na analo-
gicznej podstawie, by∏ lepszy o 1,4 mld euro
w stosunku do roku 2005. Zad∏u˝enie przemys∏o-
we netto na koniec roku obrotowego nie przekro-
czy∏o 1,8 mld euro, a p∏ynnoÊç finansowa pozo-
sta∏a na wysokim poziomie prawie 8 mld euro. 

RESTRUKTURYZACJA ZAKO¡CZONA
W Êwietle tych wyników Zarzàd Grupy Fiat posta-
nowi∏ zaproponowaç akcjonariuszom, po raz
pierwszy od roku 2002, wyp∏at´ dywidendy
o ∏àcznej wartoÊci 276 milionów euro. Propozycja
zak∏ada 0,155 euro za akcj´ zwyk∏à, 0,31 euro
za akcj´ uprzywilejowanà i 0,93 euro za akcj´
oszcz´dnoÊciowà. 
Zamkni´ty w∏aÊnie rok 2006 by∏ dla Grupy Fiat ro-
kiem niezwykle istotnym, bo cechowa∏a go inten-
sywna faza restrukturyzacji. Pierwszy prze∏om
mia∏ miejsce w roku 2005, kiedy po wielu latach
znów zarejestrowano zysk netto, a w czwartym
kwartale, po 17 kolejnych „na minusie”, tak˝e po-
zytywny wynik z zarzàdzania zwyczajnego w Fiat
Auto. Popraw´ odnotowywano przez ca∏y
rok 2006, a Fiat Auto, po raz pierwszy od 2000 r.,
móg∏ pochwaliç si´ dodatnim wynikiem z zarzà-
dzania zwyczajnego w ciàgu ca∏ego roku obroto-
wego. Równolegle z procesem restrukturyzacji
przebiega∏ bogaty program odnowienia gamy,
w ramach którego w ostatnich dwóch latach
na rynku pojawi∏y si´ 22 modele nowe i tyle samo
odnowionych, zapewniajàc spó∏ce zdobycie zna-
czàcego udzia∏u w rynku, nie tylko we W∏oszech,
ale i na najwa˝niejszych rynkach europejskich. 

PERSPEKTYWY NA PRZYSZ¸OÂå
Plany na najbli˝sze cztery lata sà jeszcze bardziej
ambitne i wymagajàce, zak∏adajà bowiem, ˝e na ko-
niec 2010 r. obroty przekroczà 67 mld euro, a zysk
operacyjny 5 mld, czyli próg dla Grupy dotychczas
nieosiàgalny. Rezultaty uzyskane w roku 2006
umo˝liwiajà równie˝ potwierdzenie celów na rok
2007: wyniku z zarzàdzania zwyczajnego Grupy
mi´dzy 2,5 a 2,7 mld euro, mar˝y od przychodów
mi´dzy 4,5% a 5,1% oraz zysku netto od 1,6 do 1,8
mld euro. Kontynuowana b´dzie strategia sojuszy
celowych, przewidujàca mniejsze zaanga˝owanie
kapita∏u i zwiàzanego z tym ryzyka.
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RACHUNEK EKONOMICZNY - ROK 2006
2006 2005 Zmiana

% €

Przychody netto 51.832 46.544 11,4 -
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego 1.951 1.000 951
Wynik operacyjny 2.061 2.215 - 154
Wynik przed opodatkowaniem (1) 1.641 2.264 - 623
Zysk netto (Grupy i spó∏ek trzecich) 1.151 1.420 - 269

Zysk netto (Grupy i spó∏ek trzecich
z wy∏àczeniem zarzàdzania nietypowego) 1.041 (376) 1.417

(1) Wynik roku 2005 zawiera przychód w wysokoÊci 858 mln euro, który jest zwiàzany 
ze zamianà obligacji na akcje o wartoÊci 3 mld euro.

Dobre wyniki
odnotowano
tak˝e w czwartym
kwartale 2006,
zamkni´tym
przez Grup´ Fiat
z przychodami
na poziomie
13,9 mld euro,
tj. wy˝szym
o 5,5%
w stosunku do
analogicznego
okresu
w poprzednim
roku

Narodziny Fiat Group
Automobiles SpA

1 lutego 2007 Fiat Auto zmieni∏ nazw´ na
„Fiat Group Automobiles SpA”. JednoczeÊnie

utworzono cztery spó∏ki kontrolowane przez Fiat
Group Automobiles SpA: „Fiat Automobiles SpA”,
„Alfa Romeo Automobiles SpA”, „Lancia
Automobiles SpA” i „Fiat Light Commercial
Vehicles SpA”. Ich dyrektorami pe∏nomocnymi
zostali dotychczasowi szefowie czterech marek.
Dzia∏alnoÊç produkcyjna i ca∏y personel 
b´dà w dalszym ciàgu podlegaç Fiat Group
Automobiles SpA. 
Zmiany te sà zbie˝ne z nowà kulturà Grupy Fiat
i odzwierciedlajà dwa strategiczne kierunki
podejÊcia do biznesu: z jednej strony jednoÊç
Grupy, a z drugiej odr´bnoÊç sektorów
operacyjnych poszczególnych marek. 
Nowa nazwa, dzi´ki wprowadzeniu s∏owa „Group”,
podkreÊla silne poczucie przynale˝noÊci do Grupy
Fiat, identyfikuje wa˝ny obszar dzia∏alnoÊci, który
przeszed∏ g∏´bokà transformacj´ i dziÊ prezentuje
bardziej racjonalnà, solidnà i spójnà struktur´,
a jednoczeÊnie k∏adzie akcent na mi´dzynarodowà
misj´ tej wielkiej organizacji przemys∏owej.

OD LUTEGO

(w milionach euro)
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TEKST

Giancarlo Riolfo
WSPÓ¸PRACA

Nicola Grande

Fiat
atakuje

GRUPA LUDZIE PRODUKT
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BRAVOEurop´
Technologia, pi´kno, komfort i bezpieczeƒstwo na 5 gwiazdek:
to atuty nowego modelu w segmencie C, który nale˝y
do najbardziej strategicznych na rynku europejskim. 
Nowy model Fiata, zrealizowany w rekordowo krótkim czasie
osiemnastu miesi´cy, b´dzie oferowany w pi´ciu wersjach
silnikowych, wÊród których na uwag´ zas∏ugujà dwa naprawd´
rewolucyjne nap´dy benzynowe z turbodo∏adowaniem.



N
ajpierw prze∏omowa Panda, póêniej
Grande Punto, a teraz nowe Bravo.
Po zahamowaniu, zdawa∏oby si´, nieod-
wracalnej tendencji spadkowej i odzy-
skaniu znaczàcego udzia∏u we wszyst-
kich czo∏owych rynkach Europy, Fiat
przechodzi do ataku, proponujàc mo-
del, którym chce zdobyç kluczowy
na europejskiej scenie segment Êrednich

samochodów kompaktowych, przez fachowców okre-
Êlany literà „C”. Z jednej strony kluczowy, bo obejmu-
jàcy prawie 3,5 miliona samochodów rocznie, czyli po-
nad jednà piàtà ca∏ej sprzeda˝y na Starym Kontynen-
cie, a z drugiej bardzo trudny, bo konkurencja w tym
segmencie jest wyjàtkowo liczna i zaciek∏a, ale to dlate-
go, ˝e pozycja startowa Fiata do najlepszych nie nale˝y. 
„W sektorze samochodów ma∏ych – wyjaÊnia Fabio
Mingrino, odpowiedzialny za platform´ C – byliÊmy
mocni od zawsze, a sukces nowej Pandy i Grande Pun-
to jedynie potwierdzi∏ naszà dominacj´. W obszarze
pojazdów Êrednich, natomiast, Fiat systematycznie tra-
ci∏ pozycj´, a ˝adnemu z kolejnych modeli nie udawa∏o
si´ niestety odwróciç tej niekorzystnej tendencji. No-
wym Bravo chcemy zdobyç znaczàcy udzia∏ w tym ryn-
ku, kierujàc auto przede wszystkim do osób m∏odych
i poszukujàcych produktów o silnej osobowoÊci”. 
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DANE TECHNICZNE

Silnik zasilanie iloÊç pojemnoÊç moc moment obrotowy pr´dkoÊç przyspieszenie Êrednie
cylindrów maksymalna od 0 do 100 zu˝ycie paliwa

1.9 M-Jet diesel 4 1910 cm3 120 KM/88 kW 255 Nm/2000 obr. 194 km/h 10,5 s 5,3 l/100 km
1.9 M-Jet 16v diesel 4 1910 cm3 150 KM/110 kW 305 Nm/2000 obr. 209 km/h 9 s 5,6 l/100 km
1.4 16v benzyna 4 1368 cm3 90 KM/66 kW 128 Nm/4500 obr. 179 km/h 12,5 s 6,7 l/100 km

GRUPA LUDZIE PRODUKT
SAMOCHÓD

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Nowym Bravo 
marka Fiat chce 
pozyskaç osoby 

m∏ode i poszukujàce 
produktów o silnej

osobowoÊci



Jest to bardzo ambitne wyzwanie, ale mo˝liwe do zre-
alizowania. W przeciàgu ostatnich trzech, czterech lat
Fiat dozna∏ bowiem g∏´bokiej transformacji. Nie u˝ala
si´ ju˝ nad sobà, zmuszony do obrony i kojarzony
z szarym, surowym, pozbawionym Êwie˝oÊci wizerun-
kiem. Teraz reaguje na kryzys nowymi produktami,
pi´knymi, innowacyjnymi, bezpiecznymi i wyposa˝o-
nymi w ogromny ∏adunek sympatii. Produktami cool
(˝eby u˝yç amerykaƒskiego terminu, który znalaz∏ sta-
∏e miejsce w naszym j´zyku), zdolnymi do kreowania
mody i nowych trendów i ju˝ dziÊ przynoszàcymi
pierwsze efekty. W∏oska marka prowadzi w klasyfikacji
producentów motoryzacyjnych o najszybszym wzro-
Êcie w Europie, a jej przewaga nad rywalami zajmujà-
cymi kolejne pozycje, czyli Volkswagenem, Toyotà
i Mazdà, nie podlega najmniejszej dyskusji. 
„Aby osiàgnàç sukces w „segmencie Golfa”, jak
bezceremonialnie nazywajà go Niemcy – wyjaÊnia
Mingrino – potrzebny nam by∏ model funkcjonal-
ny, komfortowy, ale przede wszystkim niepowta-
rzalny pod wzgl´dem designu, przywo∏ujàcego
na myÊl samochody typu Gran Turismo”. Nie-
przypadkowo na czas opracowywania nowego
modelu zadanie kierowania zespo∏em projektan-
tów powierzono Frankowi Stephensonowi, eks-
pertowi Êwiatowej s∏awy, którà zyska∏ m.in. dzi´ki
bajecznej stylizacji Ferrari. 
W przypadku Bravo urodzie towarzyszy bezpie-
czeƒstwo potwierdzone przez 5 gwiazdek Euro
NCAP, a tak˝e zaawansowana technologia w po-
staci najnowszej generacji rewolucyjnych silni-
ków benzynowych z turbodo∏adowaniem, nazy-
wanych w skrócie T-jet, które do∏àczà do turbo-
diesli Multijet ju˝ w najbli˝szych miesiàcach
i które stanowià prze∏omowy moment w ewolucji
motoryzacji. W ostatnich 15 latach post´py czy-
niono bowiem g∏ównie w pracach nad jednostka-
mi wysokopr´˝nymi. Dzi´ki turbodo∏adowaniu,
bezpoÊredniemu wtryskowi i stosowanemu od
poczàtku systemowi Common Rail (oraz jego
póêniejszej wersji Multijet), silnik na olej nap´-
dowy jest mocny, cichy, ekonomiczny w eksploatacji
i elastyczny w stopniu nieosiàgalnym dla „benzynow-
ców”. Teraz Fiat, który by∏ jednym z prekursorów tej
niebywa∏ej transformacji diesli, powraca do silników
benzynowych, przeprojektowujàc je zgodnie z naj-
nowszymi rozwiàzaniami technologicznymi. Nowe
jednostki z rodziny T-jet, nawet przy doÊç „skromnej”
pojemnoÊci 1.4 litra, potrafià osiàgnàç rekordowà
moc 150 KM, a jednoczeÊnie cechujà si´ niskim zu˝y-
ciem paliwa i niskà emisjà zanieczyszczeƒ oraz nie-
zrównanà elastycznoÊcià. Maksymalny moment obro-
towy wynosi bowiem 206 Nm przy zaledwie 2250 ob-
rotów. To tak, jakby ruszyç z szóstego biegu tylko nie-
znacznie naciskajàc peda∏ gazu i jechaç dalej bez ma-
newrowania skrzynià biegów.
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Dwa kluczowe
wydarzenia
rzymskiego
wieczoru:
defilada
na Stadio 
dei Marmi oraz
przemówienie
prezesa Luca
Cordero di
Montezemolo

Model-symbol
nowego Fiata

PREZENTACJA W RZYMIE

„Nowe Bravo to fundamentalny element naszego
biznes planu. Wi´cej, to model-symbol transformacji

naszego przedsi´biorstwa. Po raz kolejny atakujemy rynek
samochodem, który wyra˝a w∏oski styl i który manifestuje
dynamizm nowego Fiata. Jestem przekonany, ˝e odpowie
on na oczekiwania potencjalnych nabywców, którzy ˝àdajà
od nas tylko jednego: tego, co najlepsze”. S∏owa te pad∏y
z ust Sergio Marchionne, dyrektora pe∏nomocnego Fiata,
przy okazji prezentacji nowego Bravo dziennikarzom

najwa˝niejszych mediów
na Êwiecie. To by∏a premiera
w wielkim stylu, w ramach
której tradycyjnà konferencj´
prasowà poprzedzi∏o
„ods∏oni´cie” nowego modelu
podczas wyrafinowanego
pokazu Cirque du Soleil
w przepi´knej scenerii
rzymskiego Stadio dei Marmi.
Spektakl ten swà wyjàtkowoÊç
zawdzi´cza∏ zadziwiajàcej
brawurze artystów
– akrobatów, prestidigitatorów,
mimów – a tak˝e muzyce, 
grze Êwiate∏ i uk∏adom
choreograficznym.
Doskona∏ym zwieƒczeniem
tego wspania∏ego wieczoru,
transmitowanego na ˝ywo
w Turynie na ogromnym
telebimie ustawionym
w Mirafiori Motor Village, 
by∏ koncert w∏oskiej gwiazdy
muzyki pop Gianny Nanini,
której charakterystyczny,

niepowtarzalny g∏os b´dzie mo˝na us∏yszeç ju˝ wkrótce
w piosence, wybranej na Êcie˝k´ dêwi´kowà reklamy
nowego modelu. 
Podczas gdy na telebimie przewija∏y si´ zdj´cia Bravo,
prezes Fiata Luca Cordero di Montezemolo z∏o˝y∏
podzi´kowania wszystkim osobom, które przyczyni∏y si´
do zaprojektowania nowego modelu i które produkujà go
obecnie w zak∏adzie w Cassino: „Gratuluj´ wszystkim
z ca∏ego serca – powiedzia∏. – Czujemy si´ dumni z pracy
wykonywanej z tak wielkà pasjà”. 
Bravo, wprowadzone ju˝ na rynek w∏oski, do koƒca roku
trafi do salonów sprzeda˝y w 60 krajach, ∏àcznie 
z Chinami. JeÊli wziàç pod uwag´ wyposa˝enie i walory
techniczne, jego cena b´dzie w pe∏ni zas∏ugiwaç 
na miano konkurencyjnej.
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Pi´ç wersji 
wyposa˝enia
i dwanaÊcie kolorów
Dzi´ki urozmaiconej gamie kolorystycznej oraz

przebogatej ofercie zindywidualizowanych
akcesoriów nowe Bravo trafi w gusta ka˝dego kierowcy.
Pi´ç dost´pnych wersji nap´dowych (dwa diesle i trzy
silniki benzynowe) mo˝na ∏àczyç z dwoma skrzyniami
biegów, 5- i 6-biegowà (a w przysz∏oÊci równie˝ trzecià
automatycznà), pi´cioma poziomami wyposa˝enia
(Bravo, Active, Dynamic, Emotion i Sport) i a˝
dwunastoma odcieniami lakieru karoserii, nie mówiàc
ju˝ o kolorach wn´trza. SpoÊród opcji najwi´ksze
zainteresowanie wzbudzà zapewne czujniki parkowania
z przodu i z ty∏u pojazdu, dwustrefowa klimatyzacja
automatyczna oraz systemy nawigacji Connect Nav Plus
i uniwersalny Blue&Me Nav, ten ostatni opracowany
wspólnie z firmà Microsoft po to, by uczyniç ˝ycie
w samochodzie bardziej „multimedialnym”. 

WERSJE

CZARNY 
CROSSOVER

CZERWONY
TANGO

B¸¢KITNY 
MINUET

NIEBIESKI 
COOL JAZZ

BIA Y̧ 
GLORY

SZARY 
EPIC

CZERWONY
MARANELLO

KOÂå S¸ONIOWA
SPIRITUAL

NIEBIESKI 
SYMPHONY

NIEBIESKI
MASERATI

SZARY
TECHNO

SZARY
DIGITAL



Powsta∏w 18 miesí cy
Bravo niedawno mia∏o swojà europejskà premier´,
a ju˝ mo˝e si´ poszczyciç pierwszym rekordem: 18
miesi´cy to najkrótszy jak dotàd czas zrealizowania
samochodu seryjnego. Wynik doprawdy imponujàcy,
zw∏aszcza ˝e Êrednia wÊród producentów europej-
skich wynosi 36 miesi´cy, a najlepsze konsorcja ja-
poƒskie z trudem zamykajà si´ w 24 miesiàcach. 
„Aby uzyskaç taki rezultat – wyjaÊnia Fabio Mingri-
no, odpowiedzialny za platform´ C Fiata Auto – wy-
korzystaliÊmy do maksimum technologie informa-
tyczne i rzeczywistoÊç wirtualnà. Klasyczny system
bazuje na trzech fazach: projektowaniu, eksperymen-
towaniu na prototypach oraz industrializacji i przygo-
towaniu do produkcji. Dzi´ki systemom symulacji
wyeliminowaliÊmy stadium prototypów: we wszyst-
kich próbach na torze i na drogach uczestniczy∏y sa-
mochody z serii wst´pnej, skonstruowane za pomocà
tych samych urzàdzeƒ, które znalaz∏y zastosowanie
w seryjnej produkcji Bravo”. 

Ignorantom taka metoda pracy mo˝e wydawaç si´ od-
leg∏a od wymogu maksymalnej troski o jakoÊç. Nic
bardziej b∏´dnego. Projektowanie komputerowe zro-
dzi∏o si´ i rozwin´∏o w aeronautyce, a w ostatnich la-
tach osiàgn´∏o takà perfekcj´, ˝e samoloty liniowe po-
wstajà praktycznie bez prototypów. Pierwsze egzem-
plarze nowych Airbusów i Boeingów wykorzystywane
sà do prób zm´czeniowych i lotów testowych, a po po-
zytywnym zakoƒczeniu kontroli pe∏nià normalnà s∏u˝-
b´ w kompaniach lotniczych. Skoro system ten spraw-
dza si´ w przypadku odrzutowców, to dlaczego mia∏y
nie zadzia∏aç z samochodami? „ByliÊmy pewni, ˝e to
dobra decyzja – opowiada Gianfranco Romeo, odpo-
wiedzialny za model – ale pewne napi´cie i tak nam to-
warzyszy∏o. Psychologicznie nie jesteÊmy jeszcze przy-
zwyczajeni do pracowania nad czymÊ, co istnieje nie
w rzeczywistoÊci, a jedynie w komputerze. Efekty do-
wiod∏y jednak, ˝e metoda ta sprawdza si´ bez zarzutu.
Co wi´cej, liczne testy, jakim poddano Bravo z serii
wst´pnej, okaza∏y si´ bardziej miarodajne ni˝ te prze-
prowadzane tradycyjnie na prototypach: nasi fabryczni
kierowcy mogli bowiem obserwowaç zachowanie „rze-
czywistego” samochodu, a nie stworzonej niemal˝e
r´cznie konstrukcji, która odwzorowuje cechy badane-
go modelu, ale wcale nim nie jest”.
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Fabio Mingrino
(siedzi
na zdj´ciu
powy˝ej),
odpowiedzialny
za platform´ C,
rozmawia ze
swoimi
pracownikami
o jednym
z komponentów
nowego
kompaktowego
Fiata. Obok:
deska
rozdzielcza
Bravo
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„WykorzystaliÊmy
do maksimum
technologie

informatyczne”
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Pi´ciodrzwiowecoupé
Jeszcze nigdy wojna konkurencyjna na rynku samocho-
dowym nie by∏a równie widoczna, a w przypadku seg-
mentu Êrednich aut kompaktowych równie za˝arta.
W tym ostatnim obecni sà praktycznie wszyscy produ-
cenci, a walka toczy si´ do ostatniej kropli krwi. Wybór
konsumenta dyktowany jest ró˝nymi czynnikami, racjo-
nalnymi i emocjonalnymi, ale tym decydujàcym jest z re-
gu∏y wyglàd: samochód, który ma cieszyç si´ powodze-
niem, musi byç pon´tny. 
„Naszym celem – mówi Frank Stephenson, odpowie-
dzialny za centrum Stylu Fiata i Lancii – jest, aby poten-
cjalny nabywca spojrza∏ na samochód i powiedzia∏: chc´
go mieç!”. Stephenson to Amerykanin, urodzony w Ma-
roku, w m∏odoÊci krà˝àcy pomi´dzy Stambu∏em a Ma-
drytem. Jest absolwentem wydzia∏u Projektowania Sa-
mochodów presti˝owego Center College of Arts w Kali-
fornii, poczàtkowo pracowa∏ jako wolny strzelec dla For-
da i BMW (zaprojektowa∏ SUV X5 oraz Mini Coopera),
póêniej zwiàza∏ si´ na d∏u˝ej z Ferrari. „Dla mnie spo-

tkanie z Italià by∏o decydujàce – mówi. – W tym kraju
panuje kult pi´kna, i to w ka˝dym aspekcie ˝ycia. Po-
za tym praca w Ferrari jest jak wejÊcie na wierzcho∏ek pi-
ramidy. To maksimum, absolutny szczyt. Nie myÊla∏em,
˝e podejm´ jeszcze kiedyÊ decyzj´ o pracy dla innego
producenta samochodowego, ale mo˝liwoÊç przy∏àcze-
nia si´ do zespo∏u, który mia∏ poprowadziç Fiata
do prze∏omu, by∏a pokusà nie do odparcia”. 
Choç laikom wyda si´ to co najmniej dziwne, zapro-
jektowanie samochodu seryjnego jest trudniejsze ni˝
wykreowanie pojazdu koncepcyjnego, a to ze wzgl´du
na znacznie wi´cej ograniczeƒ, od przestrzennych
po koszty. „Poza tym – kontynuuje Stephenson –
w przypadku Bravo dosz∏y jeszcze wyjàtkowo napi´te
ramy czasowe: trzy tygodnie na zdefiniowanie stylu,
czynnoÊç wymagajàcà zwykle przynajmniej kilku mie-
si´cy, oraz trzy tygodnie na skonstruowanie modelu
w skali 1:1”. 
Zespó∏ kierowany przez Stephensona oraz odpowie-
dzialnego za styl Fiata Christophera Reitza, liczàcy
∏àcznie oko∏o dwudziestu osób, pracowa∏ bez wy-
tchnienia. Ale ich praca przynios∏a efekty. Byç mo˝e to
po cz´Êci zas∏uga atmosfery w Maranello, ale nowa
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Nowy Fiat.
Na stronie obok:

widok z ty∏u,
u góry: zespó∏
Centrum Stylu
Fiata oraz dwa

szkice Bravo



Bezpieczeƒstwo
ponad wszystko

PI¢å GWIAZDEK EURO NCAP

DziÊ bezpieczeƒstwo to koniecznoÊç. Dzi´ki
wystawianym przez Euro NCAP „certyfikatom”

poziom ochrony gwarantowany u˝ytkownikom pojazdów
coraz bardziej wp∏ywa na konsumenckie wybory. Fiat
Bravo, podobnie jak Croma i Grande Punto, mo˝e
poszczyciç si´ pi´cioma gwiazdkami. Aby to osiàgnàç,
w nowym modelu przetestowano ró˝ne rodzaje
potencjalnych wypadków: zderzenia czo∏owe, uderzenia
z boku, dachowanie, uderzenia w ty∏ i po˝ar. Zosta∏y
wzi´te pod uwag´ zderzenia przy ró˝nej pr´dkoÊci,
ró˝ne rodzaje przeszkód oraz ochrona osób o ró˝nej
budowie fizycznej siedzàcych w aucie. W sumie
ponad 15 tys. godzin obliczeniowych, 60 prób
zderzeniowych, 150 pozorowanych poÊlizgów
na urzàdzeniu HyGe i 100 testów na systemach
i podzespo∏ach. Dzi´ki wzmocnionemu nadwoziu,
precyzyjnie zaprojektowanej deformacji w razie
zderzenia, 7 poduszkom powietrznym i systemowi
przeciwpo˝arowemu FPS, nowe Bravo jest jednym
z najbezpieczniejszych samochodów w motoryzacyjnym
panteonie. Tym bardziej ˝e jest on wyposa˝ony
w inteligentny system „Airbag Smart 2”, który
uaktywnia napinacze pasów bezpieczeƒstwa i poduszki
w zale˝noÊci od typu i energii zderzenia.
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nicznych, cieszy∏ si´ sporym powodzeniem, któremu
nie szkodzi∏o nawet tylko trzydrzwiowe nadwozie.
W rzeczy samej, jego czterodrzwiowy krewniak – Fiat
Brava – nie mia∏ ju˝ tego uroku. W tym segmencie sa-
mochodów zdecydowana wi´kszoÊç klientów wybiera

wersje z podwójnymi drzwiami,
dlatego wychodzàc naprzeciw tym
preferencjom nowe Bravo proponu-
je siebie wy∏àcznie w odmianie pi´-
ciodrzwiowej, ale dynamicznej
i wyrafinowanej wizualnie. 
„To samochód, który chce wyra˝aç
emocje, si∏´ – mówi Chris Reitz
– ale nie czyniàc tego kosztem
praktycznoÊci. Baga˝nik, na przy-
k∏ad, ma pojemnoÊç a˝ 400 litrów,
jednà z najwi´kszych w tej klasie.

A pod wzgl´dem przestronnoÊci tylnych siedzeƒ Bravo
po prostu nie ma sobie równych”.
Patrzàc na nowy model odnosi si´ wra˝enie, jakby nale-
˝a∏ do wy˝szej kategorii, równie˝ cenowej. Zresztà
po zaj´ciu miejsca za kierownicà odczucie to jeszcze si´
pog∏´bia. Atrakcyjna deska rozdzielcza, solidne kompo-
nenty, tkaniny, mi´kkie tworzywa, itp. – wszystko
„z najwy˝szej pó∏ki”. Tak fantastyczne, ˝e nawet autor
tego artyku∏u da∏ si´ zwieÊç, bo wsiad∏szy do – jak mu
si´ wydawa∏o – egzemplarza z najbardziej luksusowym
wyposa˝eniem Emotion, dopiero po pewnym czasie
odkry∏, ̋ e ma do czynienia z wersjà „bazowà”. OkreÊle-
nie to jest jednak co najmniej niew∏aÊciwe, zwa˝ywszy
na doskona∏à jakoÊç poszyç i wykoƒczeƒ oraz bo-
gactwo akcesoriów. 

kompaktowa propozycja Fiata do z∏udzenia przypomi-
na samochody okreÊlane mianem Gran Turismo. Wy-
smuk∏a maska idealnie komponuje si´ z reflektorami
w kszta∏cie ∏zy oraz mocno nachylonà szybà przednià.
Stylistycznie kojarzy si´ z Grande Punto, pomimo
znacznie „okazalszych” rozmiarów. 
„Modelom Fiata – wyjaÊnia Stephen-
son – brakowa∏o do tej pory wyraênie
zaznaczonego przodu. Tej cechy, która
ju˝ po pierwszym spojrzeniu w luster-
ko wsteczne pozwala rozpoznaç, czy
jadàce z ty∏u auto to Alfa Romeo, Mer-
cedes czy BMW. Maska Grande Punto
jest prosta, czysta, a jednoczeÊnie dy-
namiczna i – co najwa˝niejsze – bar-
dzo charakterystyczna, niemo˝liwa
do pomylenia z przodami innych sa-
mochodów. Poza tym od razu przypad∏a wszystkim
do gustu. W przypadku Bravo powróciliÊmy do tej
koncepcji, ale wzór i wymiary sà diametralnie ró˝ne.
Podobieƒstwo jest tylko iluzoryczne”. 
Styl cz´Êci przedniej jest tak˝e bezpoÊrednim skutkiem
decyzji o uczynieniu bezpieczeƒstwa priorytetem numer
jeden. Znaczna wysokoÊç maski wià˝e si´ z wymogiem
zredukowania do minimum potencjalnych konsekwencji
dla pieszego w razie jego potràcenia. Na szcz´Êcie styli-
stom samochodu uda∏o si´ zmieniç t´ pozornà niepro-
porcjonalnoÊç w prawdziwy atrybut silnej osobowoÊci. 
Boki majà kszta∏t klina, dzi´ki czemu auto sprawia
wra˝enie zawsze gotowego do zrywu, natomiast ty∏ jest
du˝y i „muskularny”, z lampami zespolonymi przypo-
minajàcymi „stare” Bravo z 1995 r. Zapalone lampy
sprawiajà wra˝enie zaokràglonych, podobnie jak tylne
Êwiat∏a legendarnego Dino z lat 60. Sportowà natur´
samochodu podkreÊlajà tak˝e obr´cze o pokaênej
Êrednicy (do 18”) oraz opony o maksymal-
nie obni˝onym profilu.
Nawiàzanie do poprzedniego Fiata
Bravo – nazwà i po cz´Êci równie˝
designem – nie jest oczywiÊcie
przypadkowe. Model ten, charak-
teryzujàcy si´ sinusoidalnymi linia-
mi (niczym coupé) i wyposa˝ony
w silniki o wysokich walorach tech-

Jadàc odnosi
si´ wra˝enie,

˝e Bravo
nale˝y 

do wy˝szej
kategorii

Profil Fiata Bravo
jest w kszta∏cie
klina: z przodu

delikatny, a z ty∏u
„muskularny”.

Nawet w bezruchu
sprawia wra˝enie

gotowego do
natychmiastowego

zrywu
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PrzyczepnoÊç do jezdni najlepsza w klasie

Wkonstrukcji nowego
Bravo Fiat zastosowa∏

samonoÊne nadwozie
z blachy stalowej oraz
zawieszenia przednie typu
McPherson i tylne z belkà
skr´tnà. Takie rozwiàzanie
trudno co prawda nazwaç
rewolucyjnym, ale stanowi
ono idealny kompromis
pomi´dzy poszukiwaniami
optymalnego zachowania si´
pojazdu na drodze
a wymogami produkcji
przemys∏owej. Nieprzypadkowo jest to najcz´Êciej
stosowana konfiguracja na Êwiecie. Pomimo tego projektanci
Bravo w∏o˝yli ogromny wysi∏ek w udoskonalenie dynamiki
modelu. SztywnoÊç skr´tna nale˝y do najlepszych

w segmencie, rozstaw kó∏
wynosi 2600 mm, a geometria
zawieszeƒ gwarantuje
najlepsze wyrównowa˝enie
w ka˝dych warunkach jazdy. 
To samo dotyczy tulei, spr´˝yn
i amortyzatorów. Równie du˝à
uwag´ poÊwi´cono te˝
uk∏adowi hamulcowemu
z czterema tarczami – przednie
wentylowane – o zró˝nicowanej
Êrednicy, w zale˝noÊci
od zespo∏u nap´dowego.
Oprócz uk∏adu ABS najnowszej

generacji, montowanego seryjnie we wszystkich wersjach, Fiat
Bravo oferuje tak˝e systemy: antypoÊlizgowy ASR,
elektronicznej kontroli stabilnoÊci ESP oraz urzàdzenie Hill
Holder, które u∏atwia ruszanie pod gór´.

SPORTOWA AKTYWNOÂå



GRUPA LUDZIE PRODUKT
SAMOCHÓD

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Triumfalny powrótbenzynowców
Fiat Bravo debiutuje z trzema silnikami: benzynowym
czterocylindrowym 1.4 16v o mocy 90 KM oraz 120-
konnym turbodieslem 1.9 Multijet i jego 150-konnà
wersjà z 16 zaworami. Sà to jednostki nap´dowe naj-
nowszej generacji, stosowane ju˝ w niektórych mode-
lach Grupy, a ostatnimi czasy jeszcze udoskonalone.
Silnik benzynowy 1.4 na przyk∏ad, zosta∏ wyposa˝ony
w innowacyjny system kontroli elektronicznej, który
rozpoznaje moment nap´dowy ˝àdany przez kierowc´
poprzez analiz´ si∏y nacisku wywieranej na peda∏ przy-
spieszenia. Wszystko to przek∏ada si´ nie tylko na jed-
ne z najlepszych osiàgów samochodów tej klasy
– maksymalnà pr´dkoÊç 179 kilometrów na godzin´,
przyspieszenie od 0 do 100 km w 12,5 sekundy – ale
i na ograniczone zu˝ycie paliwa, a przede wszystkim
wi´kszà przyjemnoÊç jazdy. 
Jeszcze lepszymi parametrami mogà poszczyciç si´,

rzecz jasna, turbodiesle Multijet. Ten o mocy 150
koni zapewnia nie tylko osiàgi samochodu

sportowego – 209 km na godzin´
i 9 sekund od zera do 100 km
– ale i niebywa∏à elastycz-
noÊç, uzyskanà dzi´ki zasto-
sowaniu kontrolowanej elek-

tronicznie turbiny o zmien-
nej geometrii ∏opatek. 
Jednak prawdziwa niespo-

dzianka dopiero przed na-
mi. W najbli˝szych

miesiàcach zadebiu-
tujà bowiem kolejne
dwa silniki najnowszej

generacji, tego samego
typu co wczeÊniejsze,

ale o znacznie podwy˝-
szonej mocy. To proto-

plaÊci rodziny jednostek
benzynowych z turbodo∏a-

dowaniem, która zdominuje przy-
sz∏e modele Grupy. Choç sà sygnali-

zatorami prze∏omu w ewolucji technicznej, zapowiada-
nej ju˝ przez samo okreÊlenie T-jet, to jednak wcale nie
od˝egnujà si´ od powiàzaƒ z turbospr´˝arkà i gamà
Multijet, b´dàcà ostatnim wcieleniem systemu wtry-
skowego Common Rail, jednego z najwa˝niejszych
wynalazków w dziejach motoryzacji, opracowanego
i upowszechnionego przez Fiata. W∏aÊnie za sprawà te-
go systemu jednostki na olej nap´dowy przeÊcign´∏y
swoje benzynowe odpowiedniki nie tylko w rankingach
sprzeda˝y, ale i w liczbie pozytywnych opinii odnoÊnie
komfortu jazdy. W porównaniu z silnikami na benzyn´
nowoczesny turbodiesel o analogicznej pojemnoÊci
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Silnik
turbo 1.4 16v,

najnowsza
odmiana Fire,

osiàga znacznà
moc i – przede

wszystkim – du˝y
moment nap´dowy

przy niskich
obrotach,

gwarantujàc
ograniczone

zu˝ycie paliwa
i ogromnà

przyjemnoÊç
z jazdy

mo˝e si´ bowiem poszczyciç nie tylko wy˝szà mocà,
ale i mniejszym zu˝yciem paliwa, porównywalnie ci-
chym trybem pracy i lepszym momentem nap´dowym
przy niskich obrotach. W przypadku rodziny T-jet Fiat
Powertrain Technologies (FPT) wykona∏ na jednost-
kach benzynowych takà samà operacj´, jak wczeÊniej
na dieslach, czyniàc je konkurencyjnymi zarówno
pod kàtem sprawnoÊci, jak i elastycznoÊci. Montowane
w Bravo nowe silniki 1.4 T-jet b´dà mia∏y takà samà
moc jak turbodiesel 1.9, czyli 120 lub 150 koni mecha-
nicznych, a przy tym równie dynamiczny moment na-
p´dowy ju˝ poni˝ej 2000 obrotów.
Skàd jednak wzrost zainteresowania jednostkami ben-
zynowymi, skoro uwaga potencjalnych nabywców wy-
daje si´ skupiaç na silnikach wysokopr´˝nych? 
„W miar´ up∏ywu czasu – wyjaÊnia Paolo Emanuele
Ferrero, odpowiedzialny za rozwój silników w FPT
– w wielu krajach mala∏a ró˝nica w cenie oleju nap´-
dowego i benzyny, dewaluujàc znaczenie jednej
z podstawowych zalet diesli. Atutem benzynowców sà
te˝ znacznie ni˝sze koszty zakupu. Owszem, na t´
chwil´ diesle oferujà lepszà sprawnoÊç oraz ni˝sze po-
ziomy zu˝ycia paliwa i emisji dwutlenku w´gla, ale
wejÊcie w ˝ycie rygorystycznych norm Euro 5 (2009)
i Euro 6 (2014) zmusi producentów do wdro˝enia
z∏o˝onych, a zatem równie˝ kosztownych rozwiàzaƒ



technicznych”. Silniki wysokopr´˝ne, chcàc byç
„czystsze”, b´dà musia∏y zostaç doposa˝one w jeden
lub nawet kilka systemów ograniczajàcych emisj´ tlen-
ków azotu, co prze∏o˝y si´ na wzrost kosztów produk-
cji i sprzeda˝y. W przypadku samochodów zasilanych
benzynà podobne dzia∏ania zaradcze nie b´dà ko-
nieczne. Ju˝ dzisiaj, ze wzgl´du na limity Euro 4,
w wielu silnikach diesel musia∏ zostaç zainstalowany
dodatkowy filtr czàstek sta∏ych. 
„Dla kierowców, którzy pokonu-
jà rocznie tysiàce kilometrów
– kontynuuje Ferrero – w dal-
szym ciàgu bardziej op∏aci si´
u˝ytkowanie diesli, ale dla
wszystkich innych korzystniejszy
b´dzie wybór silnika na benzy-
n´”. Równie˝ dlatego, ˝e dzi´ki
o˝ywczemu zastrzykowi nowo-
czesnej technologii ten ostatni wydaje si´ prze˝ywaç
drugà m∏odoÊç. Nowe silniki T-jet b´dà gwarantowaç
nie tylko ni˝sze poziomy zu˝ycia paliwa i emisji spa-
lin, ale przede wszystkim fantastyczne osiàgi – specy-
ficzny wspó∏czynnik mocy przekracza bowiem, i to
znacznie, sto koni na litr – oraz krzywa momentu
umo˝liwia niewyobra˝alnà dotàd elastycznoÊç jazdy. 
„Podstawowà trudnoÊcià, na jakà napotkaliÊmy

– podkreÊla Paolo Emanuele Ferrero, odpowiedzialny
za rozwój silników w FPT – nie by∏o wcale podwy˝-
szenie mocy, bo dzi´ki turbospr´˝arce operacja ta
okaza∏a si´ niemal banalna. Prawdziwe wyzwanie do-
tyczy∏o natomiast skopiowania w jednostce benzyno-
wej o stosunkowo skromnej pojemnoÊci momentu
nap´dowego diesla. I wszystko z natychmiastowà re-
akcjà na naciÊni´cie peda∏u przyspieszenia, bez tak

zwanego efektu opóênienia
„turbodziury”, wyst´pujàcego
w silnikach wysokopr´˝nych”. 
Aby osiàgnàç ten cel, projektan-
ci postawili na turbin´ o nie-
wielkich wymiarach – a zatem
o znikomej bezw∏adnoÊci – ale
zdolnà do dzia∏ania z pr´dko-
Êcià a˝ 200 tysi´cy obrotów
na minut´. W efekcie powsta∏

silnik szybko odpowiadajàcy na ˝àdania i zapewnia-
jàcy rekordowe osiàgi. W swej najmocniejszej wer-
sji 1.4 T-jet zapewnia 150 koni mechanicznych
i maksymalny moment 206 Nm przy 2250 obr., któ-
re za pomocà specjalnego przycisku, zainstalowane-
go w wersji Sport, mogà zamieniç si´ w 230 Nm
przy 3000 obr. Co najwa˝niejsze, bez najmniejszego
uszczerbku dla niezawodnoÊci. 
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Kongresem w Mirafiori Motor Village zainicjowany zosta∏ proces
odnowy, który obejmie wszystkie zak∏ady Fiat Group Automobiles.
Cel: zostaç przedsi´biorstwem z najbardziej wydajnym systemem
produkcji wed∏ug standardów Êwiatowych. A zatem, czym jest i jak
dzia∏a World Class Manufacturing.

WORLD CLASS MANUFACTURING

TEKST

Stefania Castano

idealny
Zak∏ad



dzia∏aƒ bez wartoÊci dodanej, poprawy
jakoÊci i zwi´kszenia wydajnoÊci syste-
mów utrzymania ruchu maszyn i urzà-
dzeƒ. W najwi´kszym skrócie, naszym
celem sà wyniki identyfikowane jako
cztery zera: zero wypadków, zero bra-
ków, zero awarii, zero zapasów w ma-
gazynie. Chcemy pomna˝aç zyski,
a WCM jest jednym z najwa˝niejszych
etapów realizacji tego celu, gdy˝ wska-
zuje metodologie i narz´dzia oraz sys-
tem zarzàdzania gwarantujàcy syste-
matycznoÊç i rozwój. WCM jest efek-
tywny, bo dà˝y do kwestii zasadniczej:
uproszczenia procesu identyfikacji
problemów, ich zrozumienia i rozwià-
zywania. Koncentruje uwag´ na elimi-
nowaniu strat poprzez sta∏à popraw´. 
Dla szefa Manufacturingu Fiat Group
Automobiles cechy idealnego zak∏adu
to: „wra˝liwoÊç na bezpieczeƒstwo,
g∏os klienta docierajàcy a˝ do linii pro-
dukcyjnych, liderzy z pasjà respektujà-
cy normy, reagowanie na anomalie,

wszystko dzi´ki zaanga˝owaniu pracowników, b´dà-
cych prawdziwym motorem nap´dowym zmian”. 
Po osiàgni´ciu pierwszych wyników, teraz czas na ko-
lejne cele: „JeÊli chodzi o Grande Punto – kontynuuje
Ketter – w przeciàgu oÊmiu miesi´cy zaoszcz´dzili-
Êmy 12% roboczogodzin, ale to wcià˝ zbyt ma∏o. ˚eby
byç konkurencyjnymi musimy pójÊç znacznie dalej:
do roku 2010 chcemy uzyskaç oszcz´dnoÊç rz´-
du 20% roboczogodzin na ka˝dym samochodzie. Pla-
nujemy tak˝e zmniejszenie o 50% dzia∏alnoÊci niewno-
szàcych wartoÊci dodanej, np. poprawiajàc logistyk´
i optymalizujàc czas dostawy. I redukujàc straty
o 30%. Je˝eli w przeciàgu trzech lat nasze zak∏ady

rozwinà si´ w stopniu umo˝liwiajàcym
zdobycie srebrnego i z∏otego wy-

ró˝nienia, tj. najwy˝szych
poziomów WCM, to
bez wi´kszego wysi∏-
ku uda nam si´
osiàgnàç nasz
cel: absolutnà

doskona∏oÊç
w wytwa-

rzaniu”. 

A
by odnosiç sukcesy
w wojnie rynkowej
nie wystarczy produ-
kowaç samochody
∏adne i o imponujà-
cych osiàgach. Trze-
ba równie˝ oferowaç
konkurencyjne ceny,
wysokà jakoÊç, szyb-

kà dostaw´, elastycznoÊç i innowacyj-
ne rozwiàzania, a w dodatku uzyski-
waç pozytywny wynik ekonomiczny.
A takie efekty sà mo˝liwe do osià-
gni´cia tylko wtedy, gdy wszystkie
procesy dzia∏ajà bez zarzutu. Chcàc
zdefiniowaç ogniska potencjalnych
strat, Fiat podjà∏ decyzj´ o g∏´bokiej
transformacji swoich systemów pro-
dukcyjnych (od organizacji zak∏adu
po utrzymanie ruchu, od jakoÊci
po zarzàdzanie kosztami i logistyk´),
a tak˝e o wdro˝eniu oraz rygory-
stycznym stosowaniu metod i narz´-
dzi wg Êwiatowych standardów. 
Program gruntownej odnowy, który w zak∏adach Fiat
Group Automobiles zosta∏ ju˝ uruchomiony, a w naj-
bli˝szym czasie obejmie tak˝e inne sektory Grupy oraz
jej dostawców, nosi nazw´ World Class Manufacturing
(Wytwarzanie Klasy Âwiatowej). Jego zadaniem jest
wprowadzenie przedsi´biorstwa do Êcis∏ej Êwiatowej
czo∏ówki w obszarze systemów produkcyjnych. Cel to
bardzo ambitny, tote˝ jego urzeczywistnienie wymaga
aktywnego zaanga˝owania wszystkich pracowników. 
Temu w∏aÊnie poÊwi´cone by∏o convention „ProdAc-
tion: Towards World Class Manufacturing”, które
zgromadzi∏o w turyƒskiej Mirafiori Motor Village dy-
rektorów i najwy˝sze kierownictwo wszystkich zak∏a-
dów Fiat Group Automobiles na Êwiecie. 
Stefan Ketter, od roku odpowiedzialny za Manufactu-
ring, otworzy∏ spotkanie przypomnieniem planu strate-
gicznego na lata 2007-2010 oraz kluczowej roli, jakà
WCM odegra przy realizacji celów wyznaczonych
przez Dyrektora Pe∏nomocnego. 
„W najbli˝szych trzech latach – powiedzia∏ Ketter –
Fiat Group Automobiles wprowadzi na rynek 23 mo-
dele nowe i tyle samo odnowionych. Zak∏adamy
zwi´kszenie produkcji z dwóch milionów sztuk w ro-
ku 2006 do 2,8 miliona w roku 2010, nie liczàc
modeli wytwarzanych w ramach umów joint-
-venture. Wzrost produkcyjny b´dzie zatem
ogromny i wymagajàcy zaanga˝owania
wszystkich. ˚eby sprostaç zadaniom, b´dzie-
my musieli nauczyç si´ agresywnoÊci: stàd
koniecznoÊç podejmowania dzia∏aƒ ukierun-
kowanych na procesach celem identyfikacji
i eliminowania wszelkich êróde∏ strat oraz

Stefan Ketter,
odpowiedzialny
za Manufacturing,
podczas
kongresu.
Na nast´pnej
stronie: zak∏ad
Fiat Group
Automobiles
w Tychach. 
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Nagrodzeni 
mistrzowie

Na zakoƒczenie kongresu w Turynie „trener” 
dru˝yny WCM Luciano Massone (odpowiedzialny

za Production System Development) poprosi∏
na scen´ najbardziej wyró˝niajàcych si´

„zawodników”. WÊród nich znaleêli si´: Bayram
Öztürk, Ertan Gültekin i Ali Imdat (odpowiednio

kierownik jednostki technologicznej, lider zespo∏u
i operator jednostki Fiat Auto Production System

monta˝u zak∏adu Tofas), Gökhan Besler
(odpowiedzialny za in˝ynieri´ produkcji t∏oczników,

zak∏ad Tofas), Paolo Lavezzato (odpowiedzialny
za Press Shops & Tools T∏oczni Mirafiori), Michele
Ognissanti, Francesco Ciancia i Nicola Intrevado

(odpowiednio in˝ynieria spawalni, in˝ynieria
monta˝u i jednostka operacyjna monta˝u zak∏adu

Sata w Melfi), Claudio Messina i Vincenzo
Campanile (pierwszy in˝ynieria spawalni, a drugi

logistyka Termini Imerese), Krystyna Gordon
(koordynator FAPS w Zak∏adzie Tychy) i Alessandro

Pessi (cz∏onek zespo∏u centralnego FAPS). Zdzis∏aw
Arlet (dyrektor zak∏adu Fiat Auto Ponad w Tychach)

odebra∏ natomiast nagrod´ dla zak∏adu, który
uzyska∏ do tej pory najwy˝szà ocen´ pod kàtem

wdro˝enia WCM. Stefan Ketter, gratulujàc
nagrodzonym, powiedzia∏: „˚eby odnieÊç sukces

w tej grze, musimy wspieraç pracowników w procesie
zmian. Doskona∏oÊç osiàgniemy tylko wtedy, gdy
w∏o˝ymy w to prawdziwà pasj´ i b´dziemy o tym

w pe∏ni przekonani. To bardzo ambitne wyzwanie, ale
po latach kryzysu dziÊ widz´ w Fiacie pozytywnà

energi´: musimy jà wykorzystaç. Pi∏ka jest zatem
po Waszej stronie”. I kopnà∏ pi∏k´ na scen´.

W MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
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Luciano
Massone, Stefan

Ketter i Hajime
Yamashina

wr´czajà
wyró˝nienie
Zdzis∏awowi

Arletowi,
dyrektorowi

Zak∏adu Tychy.
Po prawej: zak∏ad

w Termini
Imerese.

Na nast´pnej
stronie: Luciano

Massone.
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TRENER
WCM-u
Je˝eli chodzi o World Class Manufacturing, „punktem
odniesienia” w przedsi´biorstwie jest Luciano Massone
(odpowiedzialny za rozwój Systemu Produkcji Fiat
Group Automobiles), który wraz z Hajime Yamashinà
z Uniwersytetu w Kioto, ekspertem od WCM, za∏o˝y∏
europejskie konsorcjum o tej samej nazwie. Oprócz
Fiata do stowarzyszenia nale˝à równie˝ inni Êwiatowi
producenci, którzy proponujà utworzenie systemu 
odpowiadajàcego
wszystkim katego-
riom produktów. 
Luciano Massone
trudno zastaç w jego
biurze w Mirafiori.
Jest ciàgle w drodze.
W przysz∏ym tygo-
dniu odwiedzi na
przyk∏ad zak∏ady
Fiata Auto w Chi-
nach, póêniej wybie-
ra si´ do Indii, Turcji
i Brazylii. „˚eby
uÊwiadomiç sobie,
jaka jest faktycz-
na sytuacja – mówi
– nie mo˝na siedzieç
za biurkiem albo za-
mykaç si´ w salach konferencyjnych z odpowiedzialny-
mi za poszczególne rynki. Nale˝y w miar´ mo˝liwoÊci
sp´dzaç jak najwi´cej czasu w terenie, z zarzàdzajàcy-
mi operatywnymi, z kierownikami jednostek technolo-
gicznych i liderami zespo∏ów”. To zupe∏nie nowe po-
dejÊcie, doskona∏a kwintesencja wdra˝anych zmian. 
„Fiat Auto – wyjaÊnia Massone – zawsze uaktualnia∏
swoje systemy produkcji samochodów. W latach 90.
nale˝a∏em do zespo∏u zajmujàcego si´ JakoÊcià Total-
nà, którego dzia∏alnoÊç przynios∏a owoc w postaci za-
k∏adu w Melfi. Nasze ówczesne motto brzmia∏o „u˝y-
waç wszystkiego jak najmniej”. Równie wielkà wag´
przyk∏adano tak˝e do projektu fabryki zintegrowanej,
w ramach którego pewne kryteria i rozwiàzania za-
stosowane w Melfi zosta∏y przeszczepione na inne za-
k∏ady. Póêniej Fiat pogrà˝y∏ si´ w kryzysie, ale Êwiat
dalej par∏ naprzód, wdra˝ajàc coraz to nowe metody
poprawy systemów produkcyjnych. Za pomocà
World Class Manufacturing chcieliÊmy stworzyç sys-
tem ÊciÊle zwiàzany z biznesem: nie jako cel sam
w sobie, ale jako gwarant wyniku ekonomicznego.
KonfrontowaliÊmy zatem naszà metod´ z innymi
oÊrodkami przemys∏owymi, które odnios∏y znaczàcy
sukces w sektorze motoryzacyjnym. Zw∏aszcza z sys-

WCM
gwarantuje
klasyfikacj´
wszystkich

metod
istniejàcych

obecnie
w zak∏adzie.
Koncentruje

uwag´
na jednym

celu:
eliminacji

strat
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temem Toyoty, który umo˝liwi∏ japoƒskiej marce
zwi´kszenie wydajnoÊci a˝ siedmiokrotnie w ciàgu
ostatnich 25 lat. Wraz z najlepszymi ekspertami euro-
pejskimi i japoƒskimi zdefiniowaliÊmy Fiat Group
Automobiles Production System (FAPS)”. 

WCM, FAPS, jak to interpretowaç?
„Za tymi akronimami nie kryje si´ ˝adna tajemnica.
FAPS to wszystkie metodologie i narz´dzia, które sto-
sujemy i standaryzujemy w naszych zak∏adach: od Cost
Deployment po QA Matrix i Autonomiczne Utrzymanie
Ruchu. W samym tylko Fiat Group Automobiles doli-
czyliÊmy si´ ponad 60 takich systemów, a na Êwiecie
funkcjonuje ich przesz∏o 130. Z kolei WCM pomaga
w zdefiniowaniu problemu, wyborze najbardziej odpo-
wiednich metod jego rozwiàzania oraz zagwarantowa-
niu pomiaru i oceny osiàganych wyników”. 

Obrazowo rzecz ujmujàc, WCM to podró˝ ku dosko-
na∏oÊci, natomiast FAPS to plecak z niezb´dnym
ekwipunkiem?
„Tak. World Class Manufacturing jest nie tyle projek-
tem, co raczej programem, sposobem pracy. To p∏asz-
czyzna, na której nale˝y si´ poruszaç i konfrontowaç
z resztà Êwiata. To równie˝ droga, która nie zna koƒca,
bo nawet w doskona∏ych przedsi´biorstwach zawsze
znajdzie si´ jakiÊ margines poprawy. W Fiacie jesteÊmy
dopiero na poczàtku tej marszruty. WyruszyliÊmy
w nià z baga˝em narz´dzi, który w miar´ up∏ywu czasu
b´dziemy wzbogacaç poprzez tworzenie tzw. know-
ledge (wiedzy kompletnej) i wdra˝anie narz´dzi ju˝
sprawdzonych. Nasze zak∏ady dà˝à ku poprawie
w oparciu o filary, na których bazuje WCM: bezpie-
czeƒstwo, podzia∏ kosztów, organizacja stanowiska
pracy, jakoÊç, logistyka i obs∏uga klienta, zaanga˝owa-
nie i kompetencje pracowników, autonomiczne i profe-
sjonalne utrzymanie maszyn i urzàdzeƒ, ˝eby wymie-
niç tylko te najwa˝niejsze. Efekty poddawane sà okre-
sowej ocenie za pomocà „audytów” (kontroli), które
stanowià integralnà cz´Êç samego systemu. Wszystko
to, co robi si´ w fabryce, musi zostaç zmierzone,
a wszystko to, co zosta∏o zmierzone, musi byç zrobio-
ne: WCM dostarcza standardów doskona∏oÊci, z któ-
rymi nale˝y porównywaç osiàgane wyniki, a jednocze-
Ênie umo˝liwia jednorodnà ich ocen´”. 

Kto przeprowadza audyty i na czym one polegajà?
„Komisja zewn´trzna spoza zak∏adu (z personelem
FAPS i profesorem Yamashinà w sk∏adzie) ocenia,
za pomocà serii pytaƒ kontrolnych (check list), czy
metody Systemu Produkcji, wybrane w celu zreduko-
wania strat, sà odpowiednie, czy proces ten przebiega
we w∏aÊciwym tempie oraz jakie sà uzyskane wyniki.
Wraz z kierownictwem fabryki ustala si´ nast´pnie
ewentualny plan dzia∏aƒ korygujàcych lub wyznacza
nowe cele. Po kontroli ka˝dy zak∏ad otrzymuje pewnà
liczb´ punktów: w ten sposób powstaje klasyfikacja
wszystkich ocenionych zak∏adów, która jednoczeÊnie
stymuluje do zdrowej rywalizacji”. 

Które zak∏ady plasujà si´ w tej klasyfikacji najwy˝ej? 
„Po rocznej pracy Tychy kandydujà do bràzu. Do zdo-
bycia tego poziomu wymaganych jest co najmniej 50
punktów, minimum uprawniajàce do z∏ota wynosi na-
tomiast 80 punktów. Melfi i Bursa (Tofas) majà zamiar
zg∏osiç swà kandydatur´ w drugiej po∏owie roku. Inne
zak∏ady te˝ nie pozostajà w tyle”. 

Na czym konkretnie polegajà pierwsze fazy WCM? 
„WCM-u uczymy si´ przez praktyk´, bazujàc na cià-
g∏ym i sta∏ym wk∏adzie wszystkich osób zatrudnionych
w przedsi´biorstwie: od dyrektorów zak∏adów po pra-
cowników fizycznych. System funkcjonuje tylko wte-
dy, gdy kierownictwo jest naprawd´ przekonane do je-

Sata w Melfi jest
w∏oskim

zak∏adem Fiata
o najwy˝szej

punktacji WCM.
Wszystkie

fabryki pracujà
nad poprawà

swoich
procesów,

kierujàc si´
wytycznymi,
na których
opiera si´

system. Cel:
podnieÊç
standard
produkcji

do poziomu
klasy Êwiatowej.
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Metody
i narz´dzia

System Produkcji Fiata sk∏ada si´ z metodologii
i narz´dzi pracy, których graficzne zestawienie

prezentuje zamieszczony obok schemat. Oto dwa
przyk∏ady dla ka˝dej z tych kategorii: 
Podzia∏ kosztów (Cost Deployment). Swoisty kompas
wszystkich dzia∏aƒ WCM, metoda s∏u˝àca do naukowego
i systematycznego poszukiwania pozycji deficytowych
w systemie produkcyjnym. Rozpoczyna si´
od zlokalizowania strat i ich êróde∏, nast´pnie oblicza si´
zwiàzane z nimi koszty i wybiera odpowiednie metody
eliminacji marnotrawstwa, a na koniec dokonuje
pomiarów wynikajàcych z tego tytu∏u i spodziewanych
oszcz´dnoÊci. 
Organizacja stanowiska pracy. S∏u˝y poprawie jakoÊci
i wydajnoÊci, bazujàc na rozwoju kompetencji
i zaanga˝owaniu osób, które dà˝à do uporzàdkowania
i odpowiedniego zorganizowania swojego stanowiska
pracy poprzez wyeliminowanie czynnoÊci bez wartoÊci
dodanej i ulepszenie cyklu roboczego. 
5 WHYS. Narz´dzie, które za pomocà serii pytaƒ
„dlaczego?” dà˝y do zidentyfikowania przyczyny okreÊlonej
niedogodnoÊci. Znajduje zastosowanie przy analizie
awarii, sporadycznych anomalii i ciàg∏ych strat. Wpaja
pracownikom nawyk stawiania pytaƒ, szukania
odpowiedzi i zag∏´biania si´ w najdrobniejsze szczegó∏y. 
Kanban. Narz´dzie przydatne do kontrolowania
przep∏ywu produkcji, redukowania poziomu zapasów
i upraszczania procedur. Jest to sterowanie pracà poprzez
fizyczne sygnalizowanie bie˝àcych potrzeb w zakresie
zaopatrzenia.

KILKA SZCZEGÓ¸ÓW

BEZPIECZEŃSTWO
PODZIAŁ KOSZTÓW(Cost Deployment)
ELIMINACJA 6 DUŻYCH STRAT
AUTONOMICZNE UTRZYMANIE 
RUCHU
ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY
KONTROLA JAKOŚCI

PROFESJONALNE UTRZYMANIE 
RUCHU
LOGISTYKA I OBSŁUGA KLIENTA
WCZESNE ZARZĄDZANIE 
URZĄDZENIAMI I WYROBEM
ROZWÓJ KOMPETENCJI
ŚRODOWISKO

AUDYT

METODOLOGIE

NARZĘDZIA

4M
5S
5W1H
5Whys
Etykieta AM
Klasyfikacja ABC 
maszyn

FMEA
Kanban
NVAA
OPL
Poka Yoke
QA Matrix
QM Matrix

Six Sigma
SMED
Mapa przepływu 
wartości
X Matrix

ZAANGAŻOWANIE - BEZPIECZEŃSTWO - STANDARYZACJA

LEADERSHIP

SYSTEM PRODUKCJI
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go s∏usznoÊci.
W pierwszych
miesiàcach pra-
cownicy muszà
nauczyç si´ tej
metody, poznaç
narz´dzia i mieç
zapewnionà po-
moc na miejscu.
Nasz personel
towarzyszy za-
tem kadrze zarzàdzajàcej zak∏adu. Tworzone sà grupy
poprawy, wyznaczany jest „FAPS Support”, czyli jeden
z kierowników, który przejmuje rol´ eksperta systemu.
My dajemy wsparcie w fazie uruchomienia, oni pracu-
jà nad upowszechnieniem”. 

W jaki sposób nowa metoda wp∏ywa na prac´ kon-
kretnego pracownika fizycznego? 

„W zak∏adach,
w których urucho-
miliÊmy WCM,
zmniejszy∏y si´
konfliktowoÊç,
absencja i wypad-
kowoÊç, a wzro-
s∏o zaanga˝owa-
nie. Pracownik
ma ÊwiadomoÊç
tego, ˝e poÊwi´ca

mu si´ wi´kszà uwag´. Nie wymaga si´ od niego, by
robi∏ wi´cej ni˝ dotàd, ale by robi∏ to w sposób bardziej
uporzàdkowany i zorganizowany, dzi´ki czemu auto-
matycznie pracuje wydajniej. Najwa˝niejszym efektem
jest jednak zmiana kulturowa. Jak mówi profesor
Yamashina, WCM pomaga spojrzeç na otoczenie inny-
mi oczyma: myÊleç, jak cz∏owiek dzia∏a i dzia∏aç, jak
cz∏owiek myÊli”.

WCM to sposób pracy.
Uczymy si´ go 

przez praktyk´ i wk∏ad
wszystkich zatrudnionych:
od dyrektorów zak∏adów

po pracowników fizycznych
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Og∏oszony Êwiatu w Monte Carlo maria˝ Iveco 
z legendarnymi All Blacks, reprezentacjà Nowej Zelandii 
w rugby, potrwa cztery lata i przyczyni si´ do upowszechnienia
marki na rynku, gdzie nie by∏a jeszcze dobrze znana. 
Sergio Marchionne mówi: „Oni sà symbolem przemiany”. 

SPONSOR
legendy

TEKST

Paola
Ravizza

D
ecyzja o sponsorowaniu All Blacks
wywo∏a∏a Êwiatowy rozg∏os. Ta le-
genda Êwiata sportu to nie tylko na-
rodowa reprezentacja Nowej Zelan-
dii w rugby, ale jedna z najwi´kszych
sportowych marek na Êwiecie, po-
dobnie jak Ferrari czy Juventus. Ten
praktycznie niepokonany zespó∏,
mogàcy poszczyciç si´ najlepszà sta-

tystykà zwyci´stw (75%) stanowi monolit ∏àczàcy
w sobie si∏´ i pi´kno, prawdziwà „machin´ wojennà”,
która bez trudu zdobywa i teren gry i serca widzów.
Umowa o sponsoringu, o której poinformowa-
no mi´dzynarodowà pras´ na Forum Gri-
maldi w Monaco w po∏owie stycznia, b´-
dzie obowiàzywa∏a przez 4 lata i umo˝liwi
marce Iveco dotarcie tam, gdzie do tej po-
ry nie by∏a ona dobrze znana, a gdzie kocha
si´ rugby. Oficjalny debiut nastàpi w czerw-
cu, podczas Test Series (mecze przygotowujà-
ce do Pucharu Âwiata), które z tej okazji zmie-
ni∏y nazw´ na Iveco International Series. 
W Monte Carlo pojawi∏ si´ równie˝ Sergio
Marchionne, dyrektor pe∏nomocny Fiata,
który w obecnoÊci 400 dziennikarzy przyzna∏, ˝e
pomys∏ o zaanga˝owaniu „czarnych” w ramach no-
wej strategii komunikacyjnej Iveco poczàtkowo
uzna∏ za Êwietny ̋ art. O dziwo, Nowozelandczykom
sojusz tych dwóch marek wyda∏ si´ natomiast ca∏ko-
wicie naturalny. Podczas konferencji Ali Williams,
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All Blacks
w swoim 
niezwykle 
sugestywnym
taƒcu

SZKOLENIE

Mened˝erowie wysportowani jak All Blacks
W Monte Carlo obok Alego Williamsa obecni byli Chris

Moller, przewodniczàcy komitetu wykonawczego
Nowozelandzkiego Zwiàzku Rugby, oraz Graham
Henry, trener All Blacks. Ten ostatni sam jest ˝ywà
legendà. Na poczàtku pracy z narodowà reprezentacjà
mocno narazi∏ si´ kibicom i dziennikarzom sadzajàc
na ∏awce rezerwowych najwi´ksze gwiazdy, w zamian
dajàc pograç ich m∏odszym kolegom. By∏o to jednak
bardzo dobre posuni´cie: dzi´ki ciàg∏ej rotacji zespó∏
wychodzi na boisko z ogromnym zapasem si∏ i energii. 
W najbli˝szych dniach Graham Henry odwiedzi W∏ochy,
˝eby przeszkoliç mened˝erów Iveco. „Naucz´ ich, jak
motywowaç ludzi do aktywnoÊci i budowaç potencja∏,
naucz´ ich koncentracji i si∏ niezb´dnych do pracy
w zespole. Z drugiej strony wa˝na jest te˝ wiedza, jak
piel´gnowaç poczucie indywidualnoÊci, bo zespó∏
muszà tworzyç osoby przekonane o swoim talencie
i potrafiàce bawiç si´ przy pracy. Gdyby moi
zawodnicy wychodzili na boisko spi´ci i zdenerwowani
– powiedzia∏ na koniec – to byliby mniej skuteczni”.
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dwumetrowy, wa˝àcy 112 kg olbrzym z drugiej linii
All Blacks, pozwoli∏ sobie nawet na porównanie
swojego zespo∏u do rozp´dzonego tira. OczywiÊcie
to tylko zgrabna retoryka, ale spoglàdajàc na zdj´cia
z kampanii prasowej nowego Stralisa (pomalowa-
nego na czarno i zdobionego maoryskimi wzorami),
to takie skojarzenie nie wydaje si´ ju˝ niedorzeczne.
„Czarne koszule” zgodzi∏y si´ na po∏àczenie z Iveco
przede wszystkim dlatego, ˝e obie marki propagujà
podobne wartoÊci: determinacj´, wiarygodnoÊç,
skutecznoÊç i ducha zespo∏u. Paolo Monferino, dy-
rektor pe∏nomocny spó∏ki, do cech tych dorzuca
jeszcze si∏´. I jak mówi slogan reklamowy: „Iveco
and All Blacks. Built the same way” (zbudowani
w ten sam sposób). 
Wydarzenie to by∏o równie˝ okazjà do przedstawie-
nia najnowszych wyników Iveco. Od roku spó∏ka
jest niekwestionowanym liderem w Europie Za-
chodniej (sprzeda˝ we W∏oszech stanowi 24% przy-
chodów, na innych zachodnich rynkach 49%, w Eu-
ropie Ârodkowej i Wschodniej 10%, w Ameryce ¸a-
ciƒskiej 7% i w pozosta∏ych regionach Êwiata 10%),
odnotowa∏a wymierne korzyÊci z po∏àczenia polityki
zakupowej z innymi jednostkami Grupy, zintensyfi-
kowa∏a dzia∏alnoÊç badawczà, ograniczy∏a liczb´
swoich koncesjonariuszy (wedle zasady „mniej, ale
lepiej”) i wesz∏a w strategiczne sojusze na wa˝nych
dla siebie rynkach: Ameryce Po∏udniowej, Turcji, In-
diach oraz Chinach. W tych ostatnich zawar∏a a˝
trzy umowy joint-venture i uruchomi∏a program
rozwoju, którego zadaniem jest podwojenie wielko-
Êci sprzeda˝y. „Wszystkie te elementy przyczyniajà
si´ do g∏´bokiej przemiany Iveco – powiedzia∏ Mon-
ferino – i tworzà udanà mieszank´. Wyniki pozosta-
jà jednak odleg∏e od tych, jakie jesteÊmy w stanie
uzyskaç i na jakie naszym zdaniem zas∏ugujemy”.
Celem jest osiàgni´cie do 2010 r. 10% rentownoÊci. 
W Monte Carlo by∏a zatem równie˝ mowa o bar-
dziej agresywnej strategii zdobywania rynku, która
ma umo˝liwiç reorganizacj´ procesów, skupiajàc
uwag´ na wymaganiach konsumentów. „Chodzi
o pozyskiwanie ich lojalnoÊci – powiedzia∏ Stefano
Sterpone, senior wiceprezydent Sprzeda˝y i Marke-
tingu – poprzez dzia∏ania, jak równie˝ o popraw´
wizerunku i wartoÊci marki. Chcemy byç dla klien-
tów markà numer 1, tak˝e dla tych wymagajàcych”.
W tym kontekÊcie komunikacja i wizerunek odegra-
jà fundamentalnà rol´, a All Blacks – cytujàc s∏owa
Marchionne – sà „symbolem tej przemiany”. Kiedy
wyÊwietlono film video, na którym zawodnicy de-
monstrujà Haka „Ka mate”, rytualny taniec Maory-
sów, wykonywany przez nich przed ka˝dym me-
czem, napi´cie w auli si´gn´∏o zenitu. M´skoÊç, mu-
sku∏y i dzika muzyka zrobi∏a na wszystkich wra˝e-
nie. Urokowi chwili poddali si´ nawet dziennikarze
– panowie z odrobinà zazdroÊci, a panie…

Na torze z Ferrari

W mocnym po∏udniowym s∏oƒcu czerwieƒ 
karoserii dwóch Daily oraz mikrobusu

Iveco, w∏aÊnie podarowanych Ferrari, wydawa∏a si´
szczególnie ognista. Podczas krótkiej ceremonii na torze

Fiorano Jean Todt, dyrektor pe∏nomocny firmy z Maranello,
otrzyma∏ kluczyki do tych trzech pojazdów od Stefano

Sterpone, seniora wiceprezydenta Sprzeda˝y i Marketingu
Iveco, oraz Giuseppe Amaturo, dyrektora pe∏nomocnego

Irisbus Italia. To kolejny przyk∏ad udanej wspó∏pracy mi´dzy
obiema spó∏kami, sformalizowanej w roku 2000, kiedy
Iveco zosta∏o oficjalnym sponsorem Ferrari. „Od 2000
roku – mówi Sterpone – Iveco dostarczy∏o ju˝ swemu

partnerowi z Maranello 10 egzemplarzy modelu Stralis,
dwa Eurocargo, siedem Daily, jeden motorhome i dwa

mikrobusy. A dziÊ sà to trzy kolejne pojazdy”. W dostawach
tych liczba ma znaczenie drugorz´dne, liczà si´ przede

wszystkim konotacje z powszechnie znanà markà.
Kooperacja nabiera rumieƒców, bo, jak oznajmia

Sterpone, „przed kilkoma dniami podpisane zosta∏o nowe
porozumienie

na kolejne trzy
lata”. W ceremonii

uczestniczy∏
Sergio Perini,

dyrektor
generalny Iveco
Italia. Dwa Daily

to najm∏odsze
latoroÊle

z bardzo udanej
rodziny, która

od lat znajduje si´ w Êcis∏ej czo∏ówce sprzeda˝y
na europejskich rynkach, a dziÊ proponuje liczne nowoÊci:

od silników Euro 4 po design firmowany przez Giugiaro;
od ca∏kowicie przeprojektowanej elektryki po drà˝ek

zmiany biegów wbudowany w desk´ rozdzielczà. Pojazdy te
b´dà towarzyszyç zespo∏owi wyÊcigowemu w przemieszczaniu

si´ pomi´dzy torami. Jeden to wersja z niskim dachem,
pojedynczymi ko∏ami, zawieszeniami pneumatycznymi i 3-

litrowym silnikiem wysokopr´˝nym o mocy 176 koni
z turbinà o zmiennej geometrii. Drugi ma dach Êredni

(wysokoÊç wn´trza 1900 mm), dwie pary kó∏, zawieszenie
resorowe oraz 3-litrowy silnik Diesla o mocy 146 koni

w wersji turbo intercooler. Nadwozia obu po∏yskujà oczywiÊcie
czerwienià Ferrari. Mierzàcy prawie 7,5 m d∏ugoÊci Irisbus

Proxy mo˝e pomieÊciç do 28 pasa˝erów i zosta∏
zaadaptowany przez producenta z Modeny specjalnie

pod kàtem przewozów wewnàtrzzak∏adowych. On tak˝e
przywdziewa czerwonà liberi´ Ferrari, przerwanà tu i ówdzie

bia∏ym pasem przedstawiajàcym idealny tor wyÊcigowy
oraz trzema równoleg∏ymi liniami w kolorach w∏oskiej flagi.

NOWA FLOTA IVECO

Pojazdy Iveco
w Maranello
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I
ch prasowy pokaz, który odby∏ si´ 16
i 17 stycznia, stanowi poczàtek rynkowej
ofensywy firmy na polskim rynku. „To
ma byç rok Fiata – powiedzia∏ podczas
prezentacji Wojciech Halarewicz, dyrek-
tor handlowy Fiat Auto Poland. – Wpro-
wadzimy w nim na rynek cztery nowe
modele samochodów osobowych: teraz
Sedici, w kwietniu nowe Bravo, w trze-

cim kwartale Line´, a w czwartym Fiata 500.
Oferujemy te˝ klientom nowe pojazdy dostaw-
cze – przedstawione dziÊ Scudo, a w drugim
kwartale pick-up Strad´. Oprócz
nich pojawià si´ Grande Pun-
to Van i zasilana gazem
ziemnym Panda Van
CNG. Tak ró˝norod-
na oferta pozwala nam
powiedzieç „teraz, al-

Dwa ca∏kowicie
ró˝ne samochody
– osobowe Sedici
z nap´dem 4x4
i dostawcze
Scudo
zaprezentowa∏
Fiat w Kazimierzu
Dolnym
nad Wis∏à.

PREMIEROWY
rok

Nowe Scudo
(foto powy˝ej)

oraz Sedici 4x4
(obok) na

kazimierskim
rynku

TEKST Anna Borsukiewicz
FOTO Ireneusz Kaêmierczak
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miejskà”, a jednoczeÊnie, dzi´-
ki nap´dowi na obie osie po-
zwalajàcych podró˝owaç na-
wet po trudnym terenie, czyli
∏àczàcych zalety pojazdów s∏u-
˝àcych na co dzieƒ i do tury-
stycznych wypraw.
„Sedici” to po w∏osku „szesna-
Êcie”, a wi´c iloczyn 4x4. Auto
o tej nazwie ma bowiem nap´d
na 4 ko∏a, w∏àczany za pomocà
niewielkiego przycisku nawet
podczas jazdy, gdy pogarszajà
si´ warunki na drodze. Na zwy-

k∏e nawierzchnie wystarcza nap´d na przednie ko-
∏a, co powoduje mniejsze zu˝ycie paliwa.
Takich samochodów ch´tnie u˝ywajà zarówno
mieszkaƒcy miast jak i terenów podmiejskich.
WÊród klientów przewa˝ajà m´˝czyêni, ale oko-
∏o 30% to kobiety, które upodoba∏y sobie mniej-
sze SUV-y. Lubià je przede wszystkim ludzie
m∏odzi, za to, ˝e auto pozwala im podró˝owaç
z fantazjà. To do nich skierowa∏ Fiat swojà ofert´,
prezentujàc w Kazimierzu samochody Sedici
Freestyle z wystylizowanymi nadwoziami, fanta-
zyjnie oklejonymi, przedstawiajàcymi sylwetki
sportowców wykonujàcych fantastyczne ewolu-
cje na nartach, deskach i rowerach. Sedici zosta∏
bowiem oficjalnym samochodem QuikSilver Fiat
Team – grupy zawodników specjalizujàcych si´
w sportach ekstremalnych. 
Filmowy pokaz ich mo˝liwoÊci zapar∏ dech
w piersiach dziennikarzy uczestniczàcych w pre-

bo nigdy” i rozpoczàç wielkà
ofensyw´ na rynku. Nie tylko
utrzymaç i umocniç na nim po-
zycj´ lidera sprzeda˝y, ale rów-
nie˝ si´gnàç po klientów, któ-
rzy do tej pory interesowali si´
innymi markami”.
To zainteresowanie wynika∏o
równie˝ z tego, ˝e Fiat, przo-
dujàcy w sprzeda˝y aut ma-
∏ych, z segmentów A i B, nie
dysponowa∏ nowym modelem
wÊród samochodów z najpopu-
larniejszego w Polsce segmen-
tu C. T́  luk´ zaczyna teraz wype∏niaç. Prezento-
wany w Kazimierzu Sedici wchodzi, jak powie-
dzia∏ Piotr Kolejwa, brand manager Fiata, w dy-
namicznie rozwijajàcy si´ segment niewielkich
kompaktowych SUV-ów (SUV – Sport Utility
Vehicle) – samochodów idealnych na „d˝ungl´

30

Obok: od lewej
Marek Kisz,

dyrektor
marketingu FAP,

Wojciech
Halarewicz,

dyrektor
handlowy FAP

i Enrico Pavoni,
prezes FAP.

Poni˝ej: nowe
Scudo

W tym roku
na rynku
polskim

pojawià si´
cztery nowe

modele
samochodów
osobowych



zentacji Fiata Sedici. Mo˝liwoÊci samochodów
mogli poznaç nast´pnego dnia podczas jazd
próbnych po Kazimierzu, a zw∏aszcza po paro-
wach, z których s∏ynà okolice miasta. „Auto re-
welacyjnie trzyma si´ drogi – ocenia∏ Sedici Ja-
nusz Steinbarth. – Jedzie po niej jak przyklejone.
Bez trudu pokonuje wertepy i ka∏u˝e”.
„Zmiana nap´du z przedniego na 4x4 jest dzie-
cinnie prosta, dokonuje si´ jednym przyciskiem”
– mówi Anna Lubertowicz.
Na szosach wokó∏ Kazimierza dziennikarze wy-
próbowywali równie˝ najnowszy samochód do-
stawczy – Scudo, który wchodzi na rynek w lu-
tym. Fiat zaprezentowa∏ go w dwóch wersjach
– furgon i przeznaczonej do przewozu pasa˝e-
rów. Prowadzenie obu to „czysta” przyjemnoÊç
– oceniali dziennikarze. Auto mimo prawie 5-
metrowej d∏ugoÊci zachowuje si´ jak osobowe,
wn´trze kabiny kierowcy jest wygodne i bardzo
racjonalnie zaprojektowane. A poza tym samo-
chód ma bardzo ∏adnà lini´.
„Nowe Scudo umocni pozycj´ Fiata jako lidera
na polskim rynku samochodów dostawczych.
W 2006 r. udzia∏ w nim wyniós∏ 20,3%. – Ozna-
cza to, ˝e co piàty klient wybiera ofert´ Fiata
– mówi Lucyna Bogusz, manager LCV (samo-
chodów dostawczych). W zesz∏ym roku sprzeda-
liÊmy 8090 pojazdów dostawczych, a prawdzi-
wym przebojem sta∏o si´ nowe Ducato. Teraz po-
wi´kszamy ofert´ o Scudo, a w drugim kwartale
br. wprowadzimy na rynek pick-up Strada, który
pozwoli nam konkurowaç na rynku w ca∏ej roz-
ciàg∏oÊci gamy i trafiaç w najbardziej wyszukane
potrzeby klientów”.
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Fiat Sedici
z nap´dem

na cztery ko∏a
doskonale radzi∏

sobie
w parowach

w rejonie
Kazimierza.

Poni˝ej: cz´Êç
„Freestyle

teamu” Fiata

FREESTYLE

QuikSilver
Fiat Team
Freestyle oznacza styl wolny. Sporty tzw.

freestylowe sà najszybciej rozwijajàcà si´
ga∏´zià sportu, fascynujàcà m∏odych ludzi – mówi
Marek Kisz, dyrektor marketingu Fiat Auto Poland.
– Wzorem w∏oskim organizujemy team skupiajàcy
sportowców uprawiajàcych takie dyscypliny. Nale˝à
do nich Staszek Karpiel Bu∏ecka, Jan Krzysztof
i Micha∏ WiÊlicki, (narty freestyle), Micha∏ Ligocki
(snowboard), Kuba Winkowski (windsurfing,
kitesurf), a do∏àczà do nich najlepsi deskorolkowcy.
Partnerem Fiata jest firma QuikSilver produkujàca
i sprzedajàca artyku∏y sportowe, a przede
wszystkim ubrania, które najch´tniej noszà ludzie
zwiàzani ze Êwiatem sportów freestylowych.
QuikSilver Fiat Team otwiera m∏odym zawodnikom
drog´ do rozwoju ich pasji i mo˝liwoÊci
uczestniczenia w sporcie freestylowym
na ogólnoÊwiatowym poziomie. 
Samochodem teamu jest Fiat Sedici. Specjalna
seria o nazwie „Freestyle” wyró˝nia si´ nie tylko
oklejeniem karoserii, ale równie˝ dodatkowym
wyposa˝eniem, takim jak baga˝nik dachowy, tylny
spojler, aluminiowe nak∏adki na progi, nak∏adka
na baga˝nik oraz skórzana ga∏ka zmiany biegów. 
Informacje na temat QuikSilver Fiat Team mo˝na
znaleêç na stronie internetowej 
www.fiatfreestyle.pl.
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O
d tragicznego tsunami, które uderzy∏o w po∏udnio-
wo-wschodnie wybrze˝e Azji, min´∏y ju˝ dwa lata.
SolidarnoÊç z ofiarami katastrofy rozpocz´∏a si´ nie-
mal natychmiast, a do ∏aƒcucha dobrych serc przy∏à-
czy∏y si´ tysiàce osób prywatnych i firm. Jednà
z nich by∏a firma Case New Holland, która wraz ze
swym partnerem Kobelco Construction Machinery,
ofiarowa∏a milion dolarów na odbudow´ zdewasto-
wanych terenów. Maszyny i urzàdzenia New Hol-

land pracowa∏y bez wytchnienia przez wiele miesi´cy wÊród zgliszcz,
podobnie jak w Nowym Jorku po 11 wrzeÊnia 2001 roku. 
Pojazdy CNH, lidera na rynku maszyn rolniczych i budowlanych, sà
jednak bohaterami równie˝ innych imprez, uczestniczà bowiem
w wielu ciekawych wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, po-
twierdzajàc obecnoÊç marki dos∏ownie w ka˝dym zakàtku Êwiata. Te,
o których piszemy obok, mia∏y miejsce w ostatnich dwóch latach.

Pojazdy Case i New Holland
sà obecnie dos∏ownie

wsz´dzie: w filmach akcji,
na karnawale w Rio,
w telewizji, ale tak˝e

w krajach dotkni´tych przez
tsunami, gdzie pomagajà

w ich odbudowie.

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CNH

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

CNHsuperstar
TEKST

Carola Popaiz



NIESTRUDZONY ROBOTNIK 
W zesz∏ym roku ciàgnik New Holland TM190 pracowa∏ bez przerwy
przez 22 dni, zatrzymujàc si´ tylko w celu uzupe∏nienia paliwa
i zmiany kierowcy. Ten nietypowy test niezawodnoÊci wymaga∏ skru-
pulatnych przygotowaƒ, w które zaanga˝owa∏o si´ pi´ç przedsi´-
biorstw rolniczych b´dàcych klientami New Holland. Wypo˝yczy∏y
one swoich operatorów, którzy wraz ze zmieniajàcymi ich w ciàgu
nocy kierowcami fabrycznymi New Holland bez cienia litoÊci eksplo-
atowali testowany ciàgnik: pracowa∏ on bez przerwy przez 500 go-
dzin, g∏ównie orzàc ziemi´ i wykonujàc inne „ci´˝kie” zadania. 

ROLNICTWO I SAMBA 
New Holland sponsorowa∏ rewi´ szkó∏ samby podczas karnawa∏u
w Rio de Janeiro, której opraw´ scenograficznà zdominowa∏a kopia
kombajnu zbo˝owego CS660. Tematem wiodàcym parady by∏a bo-
wiem uprawa soi, od jej odkrycia w Chinach po pe∏nionà obecnie ro-
l´ filaru brazylijskiej gospodarki. 

WIELKIE PORZÑDKI 
W Niemczech Case wzi´∏o udzia∏
w programie telewizyjnym „TV
Total”. Rzecz dzia∏a si´ na sta-
dionie, a prowadzàcy program
wyst´powa∏ na tle „ucharaktery-
zowanej” na statek kosmiczny
∏y˝ki ∏adowarki 921 C. W trans-
mitowanych na ˝ywo wyÊcigach
samochodów seryjnych konku-
rowa∏y najwi´ksze s∏awy nie-
mieckiej telewizji.

DELIKATNA KOPARKA
„Interveilles” to cieszàcy si´ ogromnà oglàdalnoÊcià program telewi-
zji francuskiej. W jednym z odcinków Case udost´pni∏ rywalizujà-
cym zespo∏om kopark´ gàsienicowà WX165, za pomocà której mie-
li oni podnieÊç ∏y˝kà jajko z ziemi, w∏o˝yç je do pojemnika z wodà,
nast´pnie ponownie je wy∏owiç i przenieÊç do kosza, oczywiÊcie nie
rozbijajàc jajka. Zabawa spodoba∏a si´ do tego stopnia, ˝e produ-
cenci postanowili jà przed∏u˝yç przez kolejne pi´ç tygodni. 
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U góry: ciàgnik,
który pobi∏ rekord
orki. Po prawej:
Daniel Craig jako
agent 007,
zasiadajàcy
za sterami
∏adowarki
gàsienicowej.
Po lewej:
maszyna Case
pomaga oczyÊciç
tor z wraków
samochodów.
Na dole: koparka
podnoszàca jajko
bez uszkodzenia
jego skorupki.
Na stronie obok:
karnawa∏ w Rio 

Licencja
na destrukcj́

Najtwardszym „towarzyszem broni”
Jamesa Bonda w filmie „Casino

Royale” jest ∏adowarka gàsienicowa
W190, wyprodukowana przez zak∏ad
w Lecce. Agent 007 – w tej roli Daniel
Craig – siada za jej sterami, by ruszyç
w poÊcig za swoim nieprzyjacielem,
niszczàc wszystko, co znajdzie si´
na jego drodze. Aby uczyniç scen´
bardziej realistycznà, oprócz W190
wystàpi∏o w niej jeszcze 11 innych
maszyn New Holland. W nagrod´
pracownicy zak∏adu w Lecce obejrzeli
film na pokazie przedpremierowym,
a w∏aÊciwie trzech pokazach, jakie
mia∏y miejsce 17 grudnia
w miejscowoÊci Surbo. Obejrza∏o je
∏àcznie ponad tysiàc osób. Pozostali
widzowie musieli czekaç do premiery
w dniu 5 stycznia. Natomiast 4 lutego
w Turynie odby∏ si´ specjalny seans
dla pracowników i rodzin zak∏adu
w San Mauro, na którym pojawi∏ si´
równie˝ prezes marki New Holland,
Franco Fenoglio. 

NA PLANIE 007



GRUPA
BUSINESS SOLUTIONS

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

L
uc Nauwynck jest osobà gruntownie
wykszta∏conà, a jego zainteresowanie
ekonomià narodzi∏o si´ w praktyce ju˝
w szkole Êredniej w Gent, gdzie
ucz´szcza∏ do klasy o specjalnoÊci In-
formatyka i Systemy Analityczne. Na-
st´pnie uzyska∏ tytu∏ magistra z zakre-
su Ekonomii Biznesu na Uniwersyte-
cie w Gent oraz, ju˝ w trakcie pracy,

magistra z dziedziny Kontrolingu i Ekonomii
w Szkole Handlowej Vlekho (Bruksela). Jego droga
zawodowa rozpocz´∏a si´ 18 lat temu i od poczàtku
zwiàzana by∏a z Grupà Fiat. Najpierw pracowa∏
w Ford New Holland Zedelgem w Belgii, gdzie zaj-
mowa∏ si´ kontrolà finansów, by∏ odpowiedzialny
za kontrol´ kosztów i wspó∏two-
rzy∏ specjalne projekty rozwoju
przedsi´biorstwa. Nast´pnie
zwiàzany by∏ z Comau Belgia,
gdzie zajmowa∏ si´ kontrolà
kosztów i piastowa∏ stanowisko
g∏ównego ksi´gowego, póêniej
by∏ managerem BPO w GesCo
Belgia. W 2004 roku zosta∏ mia-
nowany dyrektorem zarzàdzajà-
cym Fiat GesCo Belgia,

a od stycznia 2007 objà∏ stanowisko dyrektora Busi-
ness Solutions Polska.
„Stanowisko dyrektora Business Solutions objà∏em
formalnie od poczàtku tego roku, jednak do Polski
przyjecha∏em ju˝ w paêdzierniku roku ubieg∏ego
– mówi Luc Nauwynck. – Co prawda nie znalaz∏em
do tej pory czasu na zwiedzanie, ale za to mia∏em
okazj´ poznaç bli˝ej moich wspó∏pracowników. Ze-
spó∏ Business Solutions tworzà m∏odzi ludzie, któ-
rzy wywarli na mnie bardzo dobre wra˝enie. Prawie
wszyscy doskonale znajà j´zyki obce, sà odpowie-
dzialni i nie bojà si´ wyzwaƒ. Jestem przekonany, ˝e
to w∏aÊnie potencja∏ ludzki na najwy˝szym poziomie
oraz inne czynniki (dobrze rozwini´ta infrastruktu-
ra, doÊwiadczenie w pracy z najwi´kszymi spó∏kami

z Grupy Fiat i ulgi podatkowe)
przekona∏y zespó∏ zarzàdzajàcy
Grupà do dalszego inwestowania
w rozwój spó∏ki Business Solu-
tions na terenie Polski. To niesa-
mowite, jak bardzo ci m∏odzi
pracownicy sà zdyscyplinowani
i jak du˝à wag´ przywiàzujà
do doskonalenia swoich umiej´t-
noÊci. Jest to niewàtpliwie zas∏u-
ga mojego poprzednika Gian Ni-

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

JEGO PASJÑjest praca z ludêmi
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Nowy dyrektor Business
Solutions Polska to 43-letni
Belg, który w swoim
rodzinnym kraju sp´dzi∏
wi´kszoÊç ˝ycia. 
Przyznaje si´, ˝e najwi´kszà
satysfakcj´ sprawia mu praca
z m∏odymi ludêmi, a nade
wszystko zagwarantowanie
im odpowiednich warunków
do rozwoju umiej´tnoÊci. 

Najwi´kszym
wyzwaniem 

w mojej dru˝ynie 
jest rozwój

umiej´tnoÊci
zawodowych



ju kariery zawodowej, wi´c nie sposób by∏o wyma-
gaç od niej, aby przeprowadzi∏a si´ wraz ze mnà
do Polski. Ponadto moje dzieci nie mogà w tej chwi-
li zmieniç szko∏y, miejsca zamieszkania, nie mog´
wywróciç ich ˝ycia do góry nogami, dlatego one
równie˝ zosta∏y w Belgii. W tej chwili muszà nam
wystarczyç rozmowy telefoniczne, kontakt interne-
towy przez „Skype’a” i perspektywa wzajemnych
odwiedzin, które b´dà cz´ste”.
Nowy dyrektor Business Solutions nie ukrywa, ˝e
proces aklimatyzacji w Polsce przyniós∏ kilka trud-
noÊci. Najwi´cej problemów sprawi∏o mu przyswo-
jenie sobie polskiego prawa ekonomicznego i inne
regulacje prawne. Jednak przyznaje, ˝e w wi´kszo-
Êci przyjaêni Polacy, pi´kny krajobraz i doskona∏e
tereny do uprawiania sportów wynagradzajà
wszystkie rozterki.

cola Censi, który po wieloletnim okresie zarzàdzania
spó∏kà Business Solutions Polska przeszed∏ na eme-
rytur´. Wierz´ w to, ˝e moi wspó∏pracownicy b´dà
brali czynny udzia∏ we wprowadzaniu zmian, które
czekajà naszà firm´”.
Zmiany, o których mówi nowy dyrektor spó∏ki, b´dà
znaczàce. Jeszcze w tym roku przekszta∏cona zosta-
nie jej struktura organizacyjna. Nazwa firmy Busi-
ness Solutions Polska Sp. z o.o. zostanie zastàpio-
na przez Fiat Services Polska Sp. z o. o. – zmianie
ulegnie tak˝e logo. Podstawowym celem firmy b´-
dzie kontynuacja i usprawnienie dotychczasowych
dzia∏aƒ w obr´bie: Polo Europa (zajmuje si´ cyklem
pasywnym w Europie), GesCo (obs∏uguje wszystkie
polskie spó∏ki Grupy Fiat w zakresie ksi´gowoÊci)
Se. p. in (przygotowuje listy p∏ac i odpowiada za ad-
ministracj´ personelu). 
„Naszym najwi´kszym wyzwaniem jest sta∏a popra-
wa, standaryzacja i racjonalizacja procesów admi-
nistracyjnych – dodaje Luc Nauwynck. – Dlatego
chcemy regularnie spotykaç si´ z naszymi klienta-
mi, aby dostosowywaç nasze us∏ugi do ich narasta-
jàcych potrzeb – chcemy, aby ich priorytety i cele
sta∏y si´ równie˝ naszymi celami. Mamy zamiar do-
konywaç sukcesywnego pomiaru rozwoju naszego
przedsi´biorstwa – pos∏u˝à nam do tego celu tzw.
kluczowe wskaêniki rozwoju KPI (key performance
indicators). Jednym z moich priorytetowych pro-
jektów zmian jest uruchomienie naszej w∏asnej
strony intranetowej. Musimy bowiem sprostaç wy-
zwaniu, jakim jest utrzymywanie sta∏ych kontaktów
z ca∏à naszà za∏ogà, która liczy 700 osób! Wspó∏-
czesne firmy nie mogà funkcjonowaç bez wysoko
rozwini´tej technologii, a stale uaktualniania stro-
na intranetowa zagwarantuje nam tak˝e skutecznà
wymian´ informacji mi´dzy naszà firmà a klienta-
mi. To bardzo wa˝ne, aby ci ostatni byli informowa-
ni o planach, projektach zmian, problemach
i Êwiadczonych przez Fiat Services us∏ugach. Jed-
nak moim najwi´kszym wyzwaniem jest umo˝liwie-
nie mojej dru˝ynie dalszego rozwoju umiej´tnoÊci
zawodowych. Mam zamiar czynnie uczestniczyç
w organizacji specjalistycznych kursów, które po-
zwolà za∏odze na sta∏e podnoszenie kwalifikacji. Je-
˝eli uda mi si´ zrealizowaç ten cel b´d´ w 100 pro-
centach usatysfakcjonowany”.
Dla Luca Nauwyncka praca jest pasjà, ale podj´cie
decyzji o obj´ciu stanowiska dyrektora Business So-
lutions Polska nie by∏o ∏atwe. Oznacza∏o bowiem roz-
stanie z rodzinà, którà stawia na pierwszym miejscu.
„Jestem ˝onaty od szesnastu lat, mam dwoje nasto-
letnich dzieci, które sà mojà najwi´kszà dumà. Ze
wzgl´du na rodzin´ decyzja o przyjeêdzie do Polski
nie nale˝a∏a do naj∏atwiejszych, gdy˝ by∏a równo-
znaczna z roz∏àkà, przynajmniej na czas tygodnia
roboczego. Moja ̋ ona znajduje si´ u szczytu rozwo-

Na stronie
obok: Luc
Nauwynck.
Poni˝ej: biuro
Polo Europa
oraz siedziba
Business
Solutions
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NAUKA za granicà

Studia na presti˝owej
zagranicznej uczelni 

to marzenie wielu
młodych ludzi. Kilkorgu
dzieciom pracowników
Grupy Fiat udało si´ je

zrealizowaç – podj´li
nauk´ na Politechnice

Turyƒskiej. 

N
a bór na stu dia in ̋ y nier skie na Po li tech ni ce Tu ryƒ skiej
miał miej sce w czerw cu ze szłe go ro ku. Mo gły w nim
uczest ni czyç wszyst kie dzie ci pra cow ni ków Gru py Fiat
i spół ek J. V., któ re w ubie głym ro ku zda ły eg za min 
ma tu ral ny i bie gle po słu gu jà si´ j´ zy kiem an giel skim.
Zakwalifikowało si´ sied mio ro kan dy da tów: Ja kub
Czub czyƒ ski, Ma te usz Ka li ta, Mi chał Klim czak, Ewa
Mał czak, Kon rad Pół ro ni czak, Mi łosz Sa dlik i Da ria
Skow ron. W chwi li obec nej sà ju˝ stu den ta mi pierw -

sze go ro ku In ̋ y nie rii Sa mo cho do wej w Tu ry nie, a od do mu dzie li ich
ty siàc czte ry sta ki lo me trów. Uda ło nam si´ z ni mi spo tkaç w cza sie
prze rwy Êwià tecz nej, kie dy to po raz pierw szy od czte rech mie si´ cy
od wie dzi li ro dzin ne stro ny.
„Od mo men tu zło ̋ e nia do ku men tów do wy jaz du na stu dia mi n´ ło tak
nie wie le cza su, ˝e w za sa dzie do pie ro w au to bu sie do Tu ry nu zda łam so -
bie spra w´ z te go, ˝e na praw d´ wy je˝ d˝am stu dio waç za gra ni c´
– wspo mi na Ewa Mał czak, cór ka pra cow ni ka FAP w Ty chach. – T́  sk no -
ta za do mem po ja wi ła si´ prak tycz nie od ra zu. Ju˝ pierw sze go dnia
w Tu ry nie uÊwia do mi łam so bie, ˝e b´ d´ mu sia ła sta wiç czo ła du ̋ o trud -
niej szej sy tu acji ani ̋ e li moi szkol ni ko le dzy, któ rzy zde cy do wa li si´
na stu dia w Pol sce. Oni mo gà w ka˝ dej chwi li przy je chaç do do mu, mnie
dzie li od ro dzi ców wie le ki lo me trów i sa ma mu sz´ za dbaç o za ła twie nie
for mal no Êci, a tak ̋ e spro staç wszyst kim in nym pro ble mom. Jest to du ̋ e
wy zwa nie, ale li cz´ na to, ˝e mu po do łam, tym bar dziej, ˝e at mos fe ra
na uczel ni jest bar dzo faj na”.

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak

PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNYLUDZIEGRUPA
STYPENDIA



w roz wià zy wa niu wie lu co dzien -
nych pro ble mów”.
„Po nad to uczel nia zor ga ni zo wa∏a
spe cjal nie dla nas wy ciecz k´ do fa -
bry ki Fia ta Mi ra fio ri – do da je Ja -
kub Czub czyƒ ski, któ re go ma ma
pra cu je w FAP w Biel sku -Bia łej.
– Spo tka li Êmy si´ z bar dzo cie -
płym przy j´ ciem ze stro ny pra cow -
ni ków za kła du, któ rzy da li nam

od czuç, ˝e mło dzi in ̋ y nie -
ro wie sà we Wło szech bar -
dzo po trzeb ni. My Êl´, ˝e
był to je den z naj cie kaw -
szych dni, któ re do tej po ry
sp´ dzi łem we Wło szech”. 
Stu dia za gra ni cà da jà
nie  ogra ni czo ne mo˝ li wo -
Êci: mo˝ na po znaç wie lu
ob co kra jow ców, pod szli -
fo waç j´ zyk i za pew niç so -
bie zna ko mi tà pra c´
w przy szło Êci. Po ja wia jà
si´ jed nak tak ̋ e i smut ne
chwi le: kie dy jest pro blem,

a u bo ku nie ma ro dzi ców lub
kie dy na cho dzi zwy kła, ludz ka
t´ s k no ta za do mem. 
„T́  t´ sk no t´ uÊwia do mi li Êmy so bie
tak na praw d´ tu˝ po po wro cie do
Pol ski – mó wi Mi łosz Sa dlik, syn

pra cow ni ka Co mau Po land.
– Ma ma po wi ta ła mnie sło wa mi:
jak ty zmi zer nia łeÊ! Stu dio wa nie
w Tu ry nie jest bez wàt pie nia bar -
dzo faj ne, ale ci´˝ ko b´ dzie wra -
caç na uczel ni´ po Êwi´ tach. Jed -
nak przed na mi ju˝ wkrót ce pier -
w  sza se sja eg za mi na cyj na i to
na niej mu si my si´ te raz sku piç”.

Mi chał Klim czak, rów nie˝ syn pra cow ni ka FAP w Ty -
chach, tak mó wi o stu diach: „Jest nam znacz nie trud -
niej ni˝ ko le gom, któ rzy zo sta li w Pol s ce. Na mo jà
de cy zj´ o wy jeê dzie za gra ni c´ wpły nàł jed nak pre sti˝
uczel ni. Przy z na j´, ˝e jest mi ci´˝ ko, gdy˝ je stem hu -
ma ni stà, a mu sz´ si´ zma gaç z ma te ma ty kà z wy˝ szej
pół ki. Je stem jed nak prze ko na ny, ˝e na sze wy sił ki za -
pro cen tu jà w przy szło Êci – b´ dzie nam ła twiej zna leêç
do brà pra c´, udo sko na li my zna jo moÊç j´ zy ka an giel -
skie go i wło skie go, wi´c jed nym sło wem war to”.
Jak wy glà da dzieƒ stu den ta
Po li tech ni ki Tu ryƒ skiej? Po -
bud ka oko ło go dzi ny 7.00,
do jazd na uczel ni´ z aka de -
mi ka zaj mu je go dzi n´.
W cià gu dnia jest prak tycz nie
tyl ko jed na prze r wa – na
obiad, wy kła dy zaÊ trwa jà
Êred nio do go dzi ny 19.00.
Za j´ cia od by wa jà si´ w mi´ -
dzy na ro do wych gru pach.  
„W tej chwi li, po za week en -
dem ma my je den wol ny
dzieƒ w ty go dniu – mó wi
Da ria Skow ron, cór ka pra -
cow ni ka Fiat GM Po wer tra in Polska. Ten czas za -
zwy czaj po Êwi´ ca my na na uk´, na brak któ rej nie
mo˝ na na rze kaç. Nie któ rzy na si ko le dzy z ro ku ju˝
wcze Êniej ukoƒ czy li w swo im ro dzin nym kra ju stu -
dia in ̋ y nier skie, zaÊ stu diu jàc te raz na Po li tech ni ce
Tu ryƒ skiej po pro stu po gł´ bia jà swo jà wie dz´, a za -
tem ma jà znacz nie uła t -
wio ny start. Na to miast dla
nas wszyst ko jest no we.
Za czy na li Êmy bo wiem 
stu dia bez po Êred nio po
ukoƒ cze niu szko ły Êred -
niej, a wi´c po za po ko na -
niem pierw szej ba rie ry j´ -
zy ko wej – wszyst kie wy -
kła dy od by wa jà si´ w j´ zy -
ku an giel skim – mu si my
jesz cze ukie run ko waç si´
na na uki Êci słe”. 
„Nie ozna cza to oczy wi -
Êcie, ˝e ca ły wol ny czas
sp´ dza my w aka de mi ku –
Êmie jà si´ Ma te usz Ka li ta, syn pra cow ni ka FAP w Ty -
chach i Kon rad Pół ro ni czak, syn pra cow ni ka Si rio
Pol ska. – Na uczel ni po zna li Êmy prze cie˝ wie lu cie ka -
wych lu dzi z ca łe go Êwia ta, z któ ry mi zwie dza my
mia sto, gra my w pił k´, itd. Mi chał nie po chwa lił si´,
˝e dzi´ ki tym tre nin gom uda ło mu si´ za kwa li fi ko waç
do re pre zen ta cji pił ki no˝ nej Po li tech ni ki. Je ste Êmy
bar dzo z˝y ci z na szym na uczy cie lem j´ zy ka wło skie -
go, któ ry or ga ni zu je nam wol ny czas i po ma ga nam
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Andrzej Pi´tka
dyrektor Personelu 
i Organizacji FAP

Studia na kierunku Inżynieria
Samochodowa realizowane są

przy współpracy Politechniki
Turyńskiej z Fiat SpA. Kształcą
młodych inżynierów w zakresie
wiedzy dotyczącej konstrukcji
i technologii produkcji
samochodów. Fiat bierze czynny
udział w kształtowaniu programu
dydaktycznego na tym kierunku, a to
oznacza, że nauka realizowana jest
pod kątem praktycznych potrzeb
przedsiębiorstwa samochodowego.
Nie chcę deprecjonować żadnej
polskiej uczelni technicznej –
z wieloma przecież współpracujemy
– jednak uważam, że studia
za granicą znacząco wzbogacają
młodych ludzi o nowe
doświadczenia. Ponadto należy
podkreślić, że Politechnika Turyńska
jest uczelnią o dużym prestiżu,
cieszącą się uznaniem świata
uniwersyteckiego z uwagi na wysoki
poziom nauczania. Ukończenie
studiów w tej uczelni gwarantuje
absolwentom możliwość podjęcia
w przyszłości zatrudnienia
praktycznie na terenie całej Europy.
Mamy jednak nadzieję, że polscy
inżynierowie wrócą do nas za trzy
lata i bogaci w nowo zdobytą
specjalistyczną wiedzę
motoryzacyjną zasilą grupę
pracowników inżynieryjnych
w zakładzie Fiat Auto Poland
w Tychach. Z niecierpliwością
czekamy na ten moment.

AKTUALNOÂCI

Na zdjęciu od lewej: 
Mateusz Kalita,
Michał Klimczak, 
Ewa Małczak, 
Konrad Półroniczak, 
Miłosz Sadlik, 
Daria Skowron,
Jakub Czubczyński.

Studia na
presti˝owej,
zagranicznej

uczelni
gwarantujà
lepszy start 

w ˝yciu
zawodowym
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SPO¸ECZNAochotnicza s∏u˝ba
TEKST

Aldona Górna 
FOTO

Satiz Poland S
ciany biura jednostki Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej zak∏adu Teksid Iron
Poland w Skoczowie sà zape∏nione
dyplomami i kalendarzami stra˝acki-
mi. Na tych ostatnich pazur czasu
odcisnà∏ ju˝ swoje pi´tno – najstarszy
ma prawie 30 lat. Historia zak∏ado-
wej jednostki Stra˝y Po˝arnej jest
jednak znacznie d∏u˝sza, bo jej po-

wstanie datuje si´ na rok 1961. Na poczàtku ist-
nia∏a jako Obowiàzkowa Stra˝ Po˝arna, a poczàt-
kiem lat 70., z chwilà przej´cia zak∏adu przez
kombinat – Fabryk´ Samochodów Ma∏olitra˝o-
wych, zosta∏a przekszta∏cona na jednostk´ z∏o˝o-
nà z ochotników. 
„Dzia∏alnoÊç naszej organizacji mo˝na podzieliç
na trzy okresy – mówi Karol Wrzecionko, specja-
lista prewencji przeciwpo˝arowej w Teksid Iron
Poland, a zarazem skarbnik przyzak∏adowej OSP.
Pierwszy to okres od 1961-1971 roku, czyli czas

Jednostka
Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej istnieje
w zak∏adzie Teksid
Iron Poland
w Skoczowie 
od 45 lat. Tworzà
jà pracownicy
fabryki, którzy
dzia∏alnoÊç na rzecz
spo∏ecznoÊci
zak∏adowej
przedk∏adajà
nad wszelkie
trofea.

istnienia Obowiàzkowej Stra˝y Po˝arnej, drugi
zamyka si´ w przedziale od 1971-1990 (okres
funkcjonowania OSP FSM) i trzeci to przedzia∏
od roku 1990 do dziÊ. Inne by∏y zadania i wyzwa-
nia kiedyÊ, inne sà dzisiaj. Kiedy nasi koledzy za-
k∏adali t´ jednostk´ 45 lat temu, musieli zorgani-
zowaç sprz´t i walczyç o jej utrzymanie ze star-
szymi, lepiej wyposa˝onymi i bardziej doÊwiad-
czonymi organizacjami (jednà z nich by∏a Zawo-
dowa Stra˝ Po˝arna FSM – 5). I tak krok po kro-
ku wywalczyli: najpierw dwie motopompy, póê-
niej samochód po˝arniczy – na poczàtku by∏a to
„Syrena - bosto”, pierwotnie przeznaczona
do kasacji, którà nasi poprzednicy doprowadzili
do stanu wzgl´dnej u˝ywalnoÊci. Wszyscy nie-
zmiernie si´ cieszyli z tego nabytku, bo dzi´ki
niemu nie musieli ju˝ przewoziç sprz´tu na çwi-
czenia i do akcji wózkiem platformowo – akumu-
latorowym. By∏o wtedy du˝o trudniej, a i zapa∏ lu-
dzi by∏ wi´kszy…”



Na zdj´ciu
po lewej
cz∏onkowie
przyzak∏adowej
OSP, a poni˝ej
obchody
jubileuszowe

rowych – mówi prezes OSP w Teksid Iron Poland,
Karol Ka∏u˝a, odpowiedzialny te˝ za utrzymanie
ruchu w zak∏adzie. W dzisiejszych czasach ludzie
sà coraz bardziej zabiegani, szczególnie m∏odzi
nie garnà si´ do dzia∏aƒ spo∏ecznych. Nie mo˝emy
zapominaç o tym, ˝e nasza jednostka przetrwa∏a
w∏aÊnie dzi´ki bezinteresownemu zaanga˝owaniu
naszych poprzedników. Do dzisiaj nie otrzymuje-
my ˝adnego wynagrodzenia za swojà prac´ – ka˝-
dy cz∏onek mo˝e liczyç jedynie na zwrot kosztów
za udzia∏ w çwiczeniach, czasem organizujemy
ognisko, wycieczk´. Ale nie chodzi przecie˝ o gra-

tyfikacj´, chodzi o nasze wspólne do-
bro, jakim jest podnoszenie Êwiadomo-
Êci przeciwpo˝arowej”.
Funkcjonowanie jednostki Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w zak∏adzie Teksid Iron
Poland jest zasadne z dwóch powodów.
Po pierwsze, ka˝dy ze stra˝aków ma
za zadanie dbaç o podr´czny sprz´t ga-
Êniczy znajdujàcy si´ na wyposa˝eniu je-
go wydzia∏u. Po drugie, na terenie fabry-
ki odbywa si´ bardzo wiele tzw. prac po-
˝arowo-niebezpiecznych, które muszà
byç nieustannie kontrolowane. Dzi´ki
istnieniu przyzak∏adowej OSP dyrekcja
nie musia∏a podpisywaç umowy na kon-

trole z paƒstwowymi jednostkami stra˝y. Cz∏onko-
wie przyzak∏adowej OSP z Teksid Iron zdajà sobie
spraw´ z powagi swoich obowiàzków. Sà dumni, ̋ e
jednostka przetrwa∏a do dziÊ, a na pytanie czego im
˝yczyç odpowiadajà zgodnie – opieki Êw. Floriana,
nowej remizy, no i ˝eby nigdy nie zabrak∏o spo∏ecz-
ników gotowych nieÊç pomoc.

Jednostka przetrwa∏a trudne chwile przede
wszystkim dzi´ki wytrwa∏oÊci i zaanga˝owaniu
jej cz∏onków. Z czasem wzbogaci∏a si´ o nowe
wyposa˝enie (mi´dzy innymi samochód typu
„˚uk”, który do dzisiaj wiernie s∏u˝y stra˝akom),
dzi´ki coraz wi´kszej pomocy dyrekcji zakupio-
no tak˝e bardzo profesjonalny sprz´t po˝arniczy.
Cele statutowe jednostki Ochotniczej Stra˝y Po-
˝arnej w Teksie Iron nie uleg∏y zmianie od po-
czàtku jej istnienia. Nale˝à do nich prowadzenie
przeciwpo˝arowej dzia∏alnoÊci zapobiegawczej
i udzia∏ w akcjach ratowniczych w czasie po˝a-
rów i kl´sk ˝ywio∏owych – aby nale˝y-
cie przygotowaç si´ do tych zadaƒ
cz∏onkowie organizacji muszà uczest-
niczyç w obowiàzkowych çwiczeniach,
które odbywajà si´ raz w miesiàcu
na terenie obiektów zak∏adowych. Na-
tomiast cykliczne uczestnictwo w lo-
kalnych zawodach pozwala dru˝ynie
sprawdzaç nabyte umiej´tnoÊci.
Stra˝acy z dumà mówià, ˝e dzi´ki
w∏aÊciwym zabezpieczeniom przeciw-
po˝arowym, poza po˝arem dachu
w 2005 roku, na terenie zak∏adu nie
by∏o ˝adnych spektakularnych zda-
rzeƒ. Jest to bez wàtpienia wynik ich
zapobiegliwoÊci i czasu, jaki poÊwi´cajà na do-
skonalenie swoich umiej´tnoÊci. Odbywa si´ to
czasem kosztem rodziny i dlatego coraz trudniej
zwerbowaç m∏odych do szeregów OSP. 
„W chwili obecnej w naszej jednostce zrzeszonych
jest 30 ochotników, w tym oko∏o 20 czynnie
uczestniczy w çwiczeniach i akcjach przeciwpo˝a-
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UroczystoÊç jubileuszowa
Na obchody 45-lecia istnienia Obowiàzkowej

Stra˝y Po˝arnej oraz 35-lecia Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Teksid Iron Poland, poza aktualnie
dzia∏ajàcymi stra˝akami przybyli tak˝e emerytowani
cz∏onkowie jednostki, dyrekcja zak∏adu (na czele
z dyr. Markiem Kanafkiem, wieloletnim prezesem
przyzak∏adowej OSP) oraz przedstawiciele
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i Zwiàzku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej. UroczystoÊç odby∏a si´ na terenie
zak∏adu w Skoczowie i mia∏a niezwykle podnios∏y
charakter. Najbardziej zas∏u˝eni cz∏onkowie zostali
odznaczeni medalami za zas∏ugi dla po˝arnictwa.
Najwa˝niejszà jej cz´Êç stanowi∏y jednak
wspomnienia najstarszych stra˝aków, za∏o˝ycieli
jednostki, o których dzisiejsi cz∏onkowie mówià
z nostalgià – spo∏ecznicy.

OBCHODY 45-LECIA ISTNIENIA OSP

Dzi´ki
zaanga˝owaniu 

jej cz∏onków
jednostka
przetrwa∏a 

wiele trudnych
chwil
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N
adszed∏ wreszcie d∏ugo oczekiwany
moment. Po zimowej przerwie kibi-
ce i pasjonaci sportów samochodo-
wych znów mogà zaczàç marzyç:
bolid Ferrari ujawni∏ w Fiorano swo-
je najnowsze oblicze, prezentujàc je
w ca∏ej okaza∏oÊci przed dziennika-
rzami i fotografami. Zadaniem
F2007 jest odzyskanie utraconego

przed dwoma laty tytu∏u mistrzowskiego, a jego
realizacj´ ma u∏atwiç tandem znakomitych kierow-
ców: sprawdzony ju˝ Felipe Massa i nieoszlifowa-
ny jeszcze diament z Finlandii Kimi Raikkonen. 
Er´ „po Schumacherze” rozpocz´to od zapropo-
nowanej przez Jeana Todta reorganizacji we-
wn´trznej: Aldo Costa, odpowiedzialny za nadwo-
zie, oraz Gilles Simon, szef silników, majà ÊciÊle
wspó∏pracowaç z dyrektorem technicznym Mario
Almondo oraz dyrektorem ds. sportów Stefano
Domenicali. Najbardziej oczekiwanà nowoÊcià by-
∏a jednak nowa rola w firmie Michaela Schu-
machera, który zrzuciwszy kombinezon
kierowcy zosta∏ konsultantem

technicznym.

„Najbli˝sze mistrzostwa – komentuje Jean Todt
– b´dà wyjàtkowo ci´˝kà batalià, bo mamy moc-
nych przeciwników. Nam ambicji nigdy nie bra-
kowa∏o, teraz chcemy nabraç równie˝ si∏y. Musi-
my oczywiÊcie to udowodniç, bo w rzeczywistoÊci
liczà si´ tylko fakty, ale wszystkie niezb´dne ele-
menty ju˝ posiadamy”. 
Pierwszym owocem obranego przez Ferrari kursu
jest bolid F2007: 600-kilogramowa kwintesencja
najnowoczeÊniejszych technologii, wyÊcigówka
„czystej krwi” o nieco innej ni˝ jej poprzedniczka
kolorystyce: tym specyficznym odcieniem czer-
wieni konstruktorzy Êwiadomie nawiàzali
do chwalebnej przesz∏oÊci marki. 
W porównaniu z wczeÊniejszym modelem, F2007
mo˝e poszczyciç si´ jeszcze bardziej wyrafinowa-
nymi rozwiàzaniami technicznymi, opracowanymi
pod kàtem poprawy osiàgów i ogólnej niezawod-
noÊci pojazdu. Jednym z najwa˝niejszych sà aero-

dynamiczne zawieszenia przednie o zmodyfi-
kowanym profilu, skrzynia biegów „quick
shift” maksymalnie redukujàca czas zmia-
ny prze∏o˝enia oraz „smuklejsze” p∏aty

boczne nadwozia. Do zwyci´-

Prezentacja F2007 w Fiorano rozbudzi∏a nadzieje kibiców
na odzyskanie przez Ferrari tytu∏u mistrzowskiego.
Do zwyci´stwa majà poprowadziç firm´ nowi kierowcy,
nowe kierownictwo i nowy bolid. Sched´ po Michaelu
Schumacherze przejmujà Felipe Massa i Kimi Raikkonen.

TEKST

Nicola
Grande

FERRARIw roku 2007 
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Zajàc
na torze
Podczas pierwszego dnia
testów w Fiorano Felipe
Massa zmierzy∏ si´ na
torze z nietypowym
przeciwnikiem. Kiedy
brazylijski kierowca
rozgrzewa∏ nowy bolid do
pierwszego okrà˝enia,
niemal „przed nosem”
wyskoczy∏ mu zajàc i co
si∏ w nogach pop´dzi∏ do
przodu. To zabawne
wydarzenie roz∏adowa∏o
naturalne napi´cie
towarzyszàce ka˝demu
debiutowi, a niektórzy
potraktowali je równie˝
jako dobrà wró˝b´ na
najbli˝szy sezon.

CIEKAWOSTKI

stwa nowà maszyn´ poprowadzà Felipe Massa
i Kimi Raikkonen. „Zarówno ja jak i Kimi – pod-
kreÊla kierowca brazylijski – musimy myÊleç
o tym, ˝eby nasze bolidy znajdowa∏y si´ zawsze
przed pozosta∏ymi”. Jego fiƒski kolega dodaje na-
tomiast, ˝e „sezon b´dzie ci´˝ki, ale na pewno
znajdziemy si´ wÊród zespo∏ów aspirujàcych
do tytu∏u mistrza”. 
Prezydent Ferrari Luca Cordero di Montezemolo
stawia tylko jeden cel: „powrót mistrzowskiego
pucharu do Ferrari”. Z tego, co widzimy, nowy
bolid F2007 stwarza realne szanse na osiàgni´cie
tego zadania. 
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F2007 W LICZBACH

Nadwozie: materia∏ kompozytowy i w∏ókno w´glowe
Skrzynia biegów: wzd∏u˝na z siedmioma prze∏o˝eniami 

do przodu i jednym wstecznym
Nap´d: tylny z dyferencja∏em samoblokujàcym
Hamulce: tarcze w´glowe samowentylujàce
D∏ugoÊç 4545 mm
SzerokoÊç: 1796 mm
WysokoÊç: 959 mm
Rozstaw osi: 3135 mm
Rozstaw kó∏ przednich: 1470 mm
Rozstaw kó∏ tylnych: 1405 mm
Ci´˝ar z p∏ynami, olejem i kierowcà 600 kg
Obr´cze kó∏ (przednie i tylne): 13”
Silnik: typu 056
Cylindry: 8 cylindrów w uk∏adzie V 

i o kàcie rozchylenia 90°, 32 zawory
PojemnoÊç: 2398 ccm
Ci´˝ar: 95 kg
Benzyna i smary: Shell
Elektronika: Magneti Marelli

Nowy bolid F2007
podczas pierwszych
prób na torze
i w boksach 
Fiorano

FANTASTYCZNY DUET

KIMI RAIKKONEN
NarodowoÊç: fiƒska
Wiek: 26 lat
Starty w zawodach Grand Prix:105
Zwyci´stwa: 9
Pole position: 11
Miejsca na podium: 36
Lokata w klasyfikacji generalnej
w sezonie 2006: 5
Motto: „Dobrze jest byç 
w Ferrari”

FELIPE MASSA
NarodowoÊç: brazylijska
Wiek: 25 lat
Starty w zawodach Grand Prix: 71
Zwyci´stwa: 2
Pole position: 3
Miejsca na podium: 7
Lokata w klasyfikacji generalnej 
w sezonie 2006: 3
Motto: „Jestem bardzo 
zmotywowany”



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI
DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY

42

Fer ra ri
obie Ame ry

Tandem Ferrari 599 GTB
Fiorano minàł lini´ mety

na nowojorskim
Manhattanie. 

Samochody wyruszyły
z Belo Horizonte, 

aby pokonaç 32 tysiàce
kilometrów trasy rajdu

po drogach i bezdro˝ach
obu Ameryk. TEKST

Giancarlo Riolfo
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pod bi ja 
ki 
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Z
Be lo Ho ri zon te
do No we go Jor ku:
32 ty sià ce ki lo me -
trów przez Ame ry -
k´, a wła Êci wie obie
Ame ry ki – Ama zo -
ni´ i ar gen tyƒ skà
pam p´, An dy i Ju -
ka tan, pu sty ni´ So -

no ra i Ka li for ni´, Flo ry d´ i Ka na -
d´ – do ce lu, ja kim był Wall Stre -
et, ser ce fi nan so wej dziel ni cy
No we go Jor ku. Tra s´ wy ty czo no
w ta ki spo sób, aby udo wod niç, ˝e
dwa mo de le Fer ra ri 599 GTB
Fio ra no, uczes t ni czà ce w mor -
der czym raj dzie Pan ame ri can
20.000 mil, sà na praw d´ wy trzy -
ma łe i nie za wod ne. Du et 12-cy -
lin dro wych ma szyn o mo cy 320
ko ni, mo gà cych roz wi jaç pr´d ko -
Êci do 330 km na go dzi n´, mu -
siał bo wiem sta wiç czo ła dro gom
o ró˝ nej na wierzch ni, cz´ sto bar -
dziej do st´p nym dla do brych sa -
mo cho dów te re no wych ni˝ dla
spor to wych wy Êci gó wek. 
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Dwa mo de le Fer ra ri 599 GTB Fio ra no w Rio de Ja ne iro. Obok, nad sło nym je zio rem nie opo dal San Pe dro
de Ata ca ma (Ar gen ty na), a po ni żej, nad Wiel kim Ka nio nem. Na na stęp nej stro nie: To ron to w Ka na dzie. 
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Eksploatacja 
tych dwóch

supermaszyn 
nie nastr´czała

kierowcom
˝adnych trudnoÊci



Ten nie zwy kły rajd, b´ dà cy ide owà
kon ty nu acjà wy pra wy dwóch Fer -
ra ri 612 Sca gliet ti To ur of Chi  na,
a za ra zem za po wie dzià zi mo wej
eska pa dy przez Eu ro p´ Pół noc nà
i Ro sj´, miał dwa ce le. Po pierw sze
– za pre zen to waç naj  now sze mo -
de le fir mo wa ne lo go mar ki, po
dru gie – udo wod niç po ten cjal nym
nie do wiar kom, ˝e ce chà po jaz dów
z Ma ra nel lo jest naj wy˝ sza nie za -
wod noÊç. I nie sà one je dy nie
kosz tow ny mi cac ka mi, ja ki mi
mo˝ na po pi sy waç si´ np. w Mon te
Car lo, Cor ti nie czy na Peb ble Be -
ach, ale ra so wy mi sa mo cho da mi,
któ re na da jà si´ do eks plo ata cji
w ka˝ dych wa run kach. 
Za mierz chłà prze szło Êcià sà cza -
sy, kie dy mo de le Fer ra ri by ły de li -
kat ny mi, wy ma ga jà cy mi cià głej
pie l´ gna cji wy su bli mo wa ny mi
kon struk cja mi, wy po sa ̋ o ny mi
w gaê ni ki wra˝ li we na zmia n´ ci -
Ênie nia, tem pe ra tu r´ czy wil got -
noÊç oto cze nia, al bo na ra ̋ o ny mi
na za ole je nie si´ Êwiec pod czas
po sto ju w ulicz nych kor kach. Nie
wspo mi na jàc ju˝ o zu peł nym bra  -
ku kom for tu: twar dej kie row ni cy,
ci´˝ kim sprz´ gle, sztyw nych za -
wie sze niach i kli ma ty za to rze bez -
u stan nie za an ga ̋ o wa nym w nie  -
rów nà wal k´ z nad mier nym cie -
płem w ka bi nie. Krót ko mó wiàc,
w daw nych sa mo cho dach mar ki
wszyst ko po Êwi´ co ne by ło jak
naj lep szym osià gom. 
Dzi siej sze Fer ra ri sà znacz nie
szy b sze, ma jà moc, któ ra jesz cze
kil ka lat te mu po zo sta wa ła w sfe -
rze ma rzeƒ, ale jed no cze Ênie sta ły
si´ bar dziej po słusz ne, wy god ne
i bez piecz ne w ka˝ dych wa run -
kach. To sa mo cho dy wy cho dzà ce
bez szwan ku z jaz dy po wer te -
pach i 45o na chy le niach w Za to ce
Ka li for nij skiej bez ry zy ka wy wo -
ła nia u kie row cy i pa sa ̋ e ra pal pi -
ta cji ser ca. Mo˝ na by rzec, praw -
dzi wi po dró˝ ni cy, i tyl ko szko da,
˝e „mar  nu jà si´” na par kin gu
przed Ho te lem de Pa ris, za miast
sza leç po za bło co nych bez dro -
˝ach Pe ru czy za ku rzo nych dro -
gach Ari zo ny. 
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Fer ra ri w Za to ce Ka li for nij skiej (Mek syk) i, po ni żej, na jed nym z wy bo istych szla ków w pe ru wiań skich An dach. 
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DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY



Me ta na słyn nej Wall Stre et, w po bli żu no wo jor skiej Gieł dy, pul su ją ce go ser ca świa to wej go spo dar ki.
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Na podstawie informacji
od ponad 56 tys.

u˝ytkowników motoryzacji, którzy
ocenili w sumie 152 modele,
brytyjski magazyn motoryzacyjny
„Top Gear” opublikowa∏ coroczny
raport, który okreÊla si´ jako
najwi´ksze i najdok∏adniejsze
niezale˝ne badanie poziomu
zadowolenia posiadaczy aut
nad Tamizà.
W rankingu tym Fiat Panda znalaz∏
si´ na 8 miejscu spoÊród najlepiej
ocenianych samochodów. Panda
zosta∏a tak˝e najlepszym
modelem pod wzgl´dem
obcià˝enia dla kieszeni
u˝ytkownika. 

DEBIUT FIATA PUNTO SUPER 2000

NAGRODY DLA FIATA CROMA
I GRANDE PUNTO
W dniu 27 stycznia br. w Warszawie mia∏a miejsce podnios∏a

uroczystoÊç nagrodzenia osobistoÊci i firm przez Kapitu∏´
Polskiego Klubu Biznesu. Tytu∏ „Produkt Roku 2006” za najlepszy
samochód przedsi´biorcy „Komfortowa przestrzeƒ dla biznesu”
Polski Klub Biznesu przyzna∏ modelowi Fiat Croma. 
Natomiast czytelnicy popularnego miesi´cznika Auto Motor i Sport
za najlepszy samochód roku w kategorii ma∏ych aut uznali Grande
Punto, przyznajàc mu tytu∏ „Best Cars 2007”. Model Fiata pokona∏
Opla Cors´ i Toyot´ Yaris. W tegorocznym plebiscycie wzi´∏o
udzia∏ 12 tys., czytelników, którzy oddali swe g∏osy na najlepsze ich
zdaniem samochody w 10 kategoriach.
Oba wyró˝nienia odebra∏ dyrektor handlowy Fiat Auto Poland,
Wojciech Halarewicz. Od momentu wprowadzenia Grande Punto
do sprzeda˝y w lutym ubieg∏ego roku do koƒca stycznia 2007 r.
klienci w Polsce zakupili 8.526 egzemplarzy tego modelu.

RANKING
ZADOWOLENIA
KLIENTÓW
„TOP GEAR”
2006
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N a poczàtku lutego Rajdem Magurskim rozpocz´to kolejny sezon rajdowy samochodowych
mistrzostw Polski, w którym udzia∏ wzi´∏y modele wystawiane przez Fiat Auto Poland.

W barwach zespo∏u „Fiat Castrol Rally Team” za kierownicà najnowszego Fiata Punto Super 2000
zasiàdzie Maciej Lubiak i pilot Sebastian Rozwadowski (foto). Pojawienie si´ tego auta w RSMP jest
jednym z elementów nowej strategii Fiata oraz promocji nowych modeli specjalnych, które w ofercie
pojawià si´ jeszcze w roku 2007. To tak˝e krok do wspó∏pracy z koncernem BP 

i jednà z jego marek Castrol. Wspó∏prac´ z Fiatem
rozpoczynajà tak˝e wicemistrzowie Polski Micha∏ So∏owow
i Maciej Baran. Za∏oga zespo∏u „Fiat Cersanit Rally Team”
zadebiutuje w Rajdzie Elmot za kierownicà Fiata

Punto Super 2000.
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NAGRODY FIATA
8 lutego w siedzibie Rektoratu Akademii Techniczno-Humanistycznej

w Bielsku-Bia∏ej mia∏a miejsce 10, jubileuszowa uroczystoÊç wr´czenia
nagród Fiata absolwentom studiów doktoranckich i magisterskich. Konkurs
„Nagrody Fiata” zosta∏ formalnie zainicjowany w 1997 r. i jest wynikiem umowy
pomi´dzy Grupà Fiat w Polsce oraz Centrum Badawczym Fiata w Turynie,
a trzema polskimi uczelniami: Politechnikà Warszawskà, Âlàskà i Akademià
Techniczno-Humanistycznà. O nagrod´ mogà ubiegaç si´ autorzy rozpraw
habilitacyjnych i doktorskich oraz prac magisterskich, których tematyka
pokrywa si´ z dzia∏alnoÊcià firm skupionych w Grupie Fiat, zgodnie z listà
priorytetowych zagadnieƒ dotyczàcych tematyki motoryzacyjnej, definiowanych
we wspó∏pracy z Centrum Badawczym Fiata. Ponadto w ramach tej wspó∏pracy
studenci i pracownicy naukowi uczelni majà mo˝liwoÊç odbywania praktyk
w Centrum Badawczym w Turynie. W tym roku nagrodzono we wszystkich
trzech uczelniach 18 prac, po 3 rozprawy doktorskie i 3 magisterskie w ka˝dej
z uczelni. ¸àcznie od 1997 roku zosta∏y nagrodzone 194 prace, w tym 2
rozprawy habilitacyjne, 75 rozpraw doktorskich i 117 prac magisterskich.

FIAT NA PIÑTYM MIEJSCU
W EUROPIE

FIAT GROUP
AUTOMOBILES SPA
OTRZYMA¸ TYTU¸
„COMPANYBEST 2006”

F iat Group Automobiles bardzo dobrze rozpoczà∏
rok 2007. W styczniu marki Grupy osiàgn´∏y udzia∏

w rynku na poziomie 8,8%. Fiat Group Automobiles
zanotowa∏ wzrost wi´kszy ni˝ wzrost ca∏ego rynku, zajmujàc
pozycj´ wÊród liderów kontynentalnych i zdobywajàc piàtà
pozycj´.

15 lutego w Budapeszcie z Fiat Group Automobiles SpA zosta∏ wyró˝niony
w presti˝owym tytu∏em „Companybest 2006”, za osiàgni´cie bardzo

dobrych wyników w roku ubieg∏ym. Zdecydowa∏o o tym 14 osobowe jury
z∏o˝one ze specjalistów, pochodzàcych z Polski, Bu∏garii, Cypru, Chorwacji,
Macedonii, Czech, Rumunii, S∏owacji, S∏owenii, Ukrainy, Turcji, Rosji, W´gier
i Serbii. Przyznanie nagrody uzasadniono przede wszystkim strategià
d∏ugoterminowego rozwoju, przyj´tà przez Fiat Group Automobiles SpA, która
procentuje wprowadzaniem na rynek konkurencyjnych i niezawodnych
produktów, a tak˝e wprowadzeniem rygorystycznej polityki kosztów. 

AUTO LIDER
DLA ALFY BRERA
Czytelnicy miesi´cznika „Auto Moto” i tygodnika „Motor”
wybrali najlepsze samochody na polskim rynku
motoryzacyjnym w 2006 roku. W plebiscycie „AUTO LIDER”
oddano ∏àcznie 94 tys. g∏osów. Czytelnicy obu pism docenili
kunszt Giorgietto Giugiaro i urod´ zaprojektowanego przez
niego samochodu i w kategorii Mistrz Designu zaszczytny
tytu∏ „AUTO LIDER 2006” przyznali Alfie BRERA. 
Foto: Bogus∏aw CieÊlar, kierownik biura prasowego FAP
z otrzymanà nagrodà dla Alfy Brera. W g∏´bi – redaktor
naczelny tygodnika MOTOR, Jacek PieÊniewski.
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P rzed nami sezon wiosenno-letni.
Wielu z nas w tym czasie zaczyna

aktywniej dbaç o swoje zdrowie,
stosujàc ró˝ne diety, czy uprawiajàc
sport. Niestety, zakup profesjonalnego
sprz´tu do niektórych çwiczeƒ to nie
lada inwestycja. Polecamy zatem
bieganie – sport mo˝e nie lekki, ale
∏atwy i przyjemny, do którego
wystarczy tak naprawd´ tylko
sportowe obuwie i dres. 
Poni˝ej przedstawiamy kilka rad, które
pozwolà Wam stopniowo i bez
wi´kszych obcià˝eƒ przyzwyczaiç
organizm do codziennego joggingu,
pokochaç ten sposób aktywnego
sp´dzania wolnego czasu, spaliç
troch´ kalorii i… przygotowaç si´
w pe∏ni, na przyk∏ad, do tegorocznej
15 edycji Biegu Fiata. 
A zatem w drog´!
Cel, który chcemy osiàgnàç, czyli
godzin´ biegu bez zatrzymywania,
powinniÊmy realizowaç etapami.
Najpierw marszobiegi, póêniej

program 3 x 30 x 130, czyli trzy razy
w tygodniu (przerwa nie powinna byç
d∏u˝sza ni˝ dwa dni) 30-minutowy
bieg (mowa oczywiÊcie o spokojnym
i miarowym biegu), by pobudziç serce
tak, aby t´tno podskoczy∏o do 130
uderzeƒ na minut´. Taki trening
zapewni nie tylko mo˝liwoÊç
uprawiania sportu, ale prowadzenia
zdrowego, aktywnego ˝ycia. Ale jak
wytrwaç a˝ 30 minut? 
JeÊli nie mieliÊmy do tej pory okazji
do wysi∏ku, zw∏aszcza
wytrzyma∏oÊciowego, najlepszy
b´dzie 12-tygodniowy program
marszobiegowy, tj. odcinki, a nawet
trucht przeplatany dla z∏apania
oddechu marszem (nie spacerem).
Plan zak∏ada trzy zaj´cia tygodniowo
(np. poniedzia∏ek, Êrod´ i sobot´).
Przez pierwszy tydzieƒ energiczny
marsz powinien trwaç po 20 minut
trzy razy w tygodniu, w drugim
tygodniu po 30 minut, w trzecim
trening powinien obejmowaç

Bieg po
zdrowie

Biegiem 
przez ˝ycie
Materia∏ opracowano
na podstawie ksià˝ki Jerzego
Skar˝yƒskiego „Biegiem przez
˝ycie”. Autor przebieg∏ ju˝
ponad 130 tys. km. W latach
1982-1989 by∏ cz∏onkiem
kadry narodowej maratonu,
jest tak˝e wielokrotnym
reprezentantem Polski,
medalistà mistrzostw Polski
oraz wicemistrzem Europy
50-latków na dystansie
10 tys. m, a tak˝e trenerem
i wychowawcà m∏odzie˝y. 

TEKST Mira Malich
FOTO FAP

Powy˝ej:
XIV Bieg Fiata.
Obok:
zwyci´˝czyni
biegu
w kategorii
kobiet w 2004
roku, po prawej
u góry: bieg
w 2005 roku
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JeÊli nie stwierdzono u Ciebie przeciwwskazaƒ
do biegania i jesteÊ w stanie przebiec bez

przerwy 12 minut, powinieneÊ przeprowadziç
tzw. test Coopera, okreÊlajàcy mo˝liwoÊci
biegowe. Najlepiej przeprowadziç go
na stadionie, gdzie pe∏ne okrà˝enie ma 400 m
d∏ugoÊci, a ka˝de 100 m jest oznaczone.
Przed testem nale˝y si´ koniecznie rozgrzaç,
a poczàtkujàcy powinni tak˝e wykonaç
dodatkowo seri´ çwiczeƒ rozciàgajàcych:
sk∏onów, przysiadów, itp. Odpocznij 2-3 minuty,
a nast´pnie spokojnie rozpocznij bieg, starajàc
si´ g∏´boko i miarowo oddychaç. Wynik testu
okreÊla liczba pe∏nych okrà˝eƒ stadionu
pomno˝ona przez 400 m plus dystans
ostatniego, niepe∏nego okrà˝enia.
Na podstawie specjalnej tabeli wyników
ocenimy poziom naszej wytrzyma∏oÊci
biegowej. I tak, np. kobiety w wieku 20-29 lat
jeÊli przebiegnà powy˝ej 2700 m majà bardzo
dobrà wytrzyma∏oÊç biegowà, od 2220-2700
dobrà, od 1800-2199 zadowalajàcà, od 1500-
1799 s∏abà i bardzo s∏abà poni˝ej 1500 m.
M´˝czyêni w tej samej kategorii wiekowej, 
gdy przebiegnà powy˝ej 2800 m majà bardzo
dobrà wytrzyma∏oÊç, od 2400-2800 dobrà,
od 2200-2399 zadowalajàcà, od 1600-2199
s∏abà i poni˝ej 1600 bardzo s∏abà (tabel´
znajdziemy np. w internecie pod has∏em test
Coopera). W zale˝noÊci od wyniku testu mo˝na
wybraç program szkoleniowy odpowiedni
do naszych mo˝liwoÊci. 

8 x (1’ biegu / 3’ marszu), w czwartym
10 x (1’ biegu / 2’ marszu),
w piàtym 12 x (1’ biegu / 2 marszu),
w szóstym 7 x (2’ biegu / 2 marszu),
itd. Co tydzieƒ nale˝y zwi´kszaç
o minut´ bieg i zarazem ograniczaç
marsz, tak by w dwunastym tygodniu
przebiec swobodnie 20 minut bez
zatrzymywania. Program powinien byç
kontynuowany do momentu, gdy
potrafimy przebiec 30 minut bez
przerwy. A to zapewni nam kolejny,
czterotygodniowy trening, zak∏adajàcy
trzy razy w tygodniu ok. 20-24
minutowy bieg i ok. 5-10 minutowy

TEST 
COOPERA 

Na przyk∏ad w poniedzia∏ek biegaç
przez 30 minut albo przez 20 minut
i 10 minut przebie˝ki (szybszy,
˝wawszy bieg), w Êrod´ 20 minut
biegu plus 10 minut przebie˝ki
i w sobot´ 30 minut biegu
w urozmaiconym terenie, a raz
w miesiàcu nawet 40-50 minut biegu. 
Mo˝na na osiàgni´ciu tego celu
poprzestaç, ale mo˝na równie˝
spróbowaç opanowaç umiej´tnoÊç
godzinnego biegu. W tym celu 
nale˝y zrealizowaç program
przedstawiony w poni˝szej tabeli. 
JeÊli zrealizowaliÊmy ten plan 

marsz. Dzi´ki temu programowi
w ostatnim tygodniu powinniÊmy
biegaç bez wysi∏ku 30 minut. I w∏aÊnie
od tego momentu mo˝na realizowaç
program 3 x 30 x 130, który przez
lekarzy nazywany jest „biegowà
tabletkà zdrowia”. Dzi´ki niemu powoli
wzroÊnie nasza wydolnoÊç. 
Program mo˝na urozmaicaç.

i radzimy sobie z nim bez problemów,
mo˝emy spokojnie wystartowaç
w najbli˝szym Biegu Fiata. A trzeba
wiedzieç, ˝e niewiele osób potrafi biec
przez godzin´ bez zatrzymania. 
Zainteresowanych wieloma innymi
informacjami o bieganiu odsy∏amy
do ksià˝ki Jerzego Skar˝yƒskiego
i na stron´ www.skarzynski.pl. 

TYDZIE¡dzieƒ 
tygodnia 1 2 3 4 5 6

poniedzia∏ek 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’
+przebie˝ka +przebie˝ka +przebie˝ka +przebie˝ka +przebie˝ka +przebie˝ka

Êroda 2 x 20’ bieg 2 x 20’ 2 x 25’ 2 x 25’ 2 x 30’
50’

+3’ marsz +3’ marsz +3’ marsz +3’ marsz +3’ marsz

sobota 35’ 40’ 45’ 50’ 55’ 60’



odpowiedzi. Nale˝a∏o jednak dzia∏aç
szybko, aby zdà˝yç przed wizytà.
Zdecydowa∏ wi´c, ˝e opublikuje w∏asne
zdj´cia z Bawarii, krainy Benedykta XVI
– z miejsc w jakich ma∏y Joseph znad
Innu biega∏ latem na bosaka po polach
Innanem, zapomnianych (wtedy!) przez
ludzi i Boga Marktl, Au lub Aschau.
Z miejsc, gdzie dorasta∏ i chodzi∏ do
szkó∏, póêniej do seminarium duchownego.
Z miejsc, gdzie by∏ ksi´dzem. 
Skàd w swoim archiwum mia∏ takie
zdj´cia? – nie trudno pojàç.
Mieszkajàc przez wiele lat w Austrii,
bardzo blisko Bawarii, wielokrotnie
przemierza∏ z aparatem fotograficznym
szlaki, jakimi wczeÊniej chodzi∏
doradca Jana Paw∏a II.
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B iblioteka Narodowa wspólnie
z Magazynem Literackim „Ksià˝ki”

uzna∏a wydanà przez Bia∏ego Kruka
„Krain´ Benedykta XVI” Leszka
Sosnowskiego za Ksià˝k´ Roku 2006.
Dowodem wysokiego poziomu
edytorskiego sà zresztà i inne
wyró˝nienia.M.in. dwukrotne
uhonorowanie oficyny Z∏otym
Feniksem za najpi´kniejsze ksià˝ki
katolickie oraz przyznanie tytu∏u Ksià˝ki
Roku 2005 – albumowi „Dzieje
Wielkiego Pontyfikatu Jana Paw∏a II”.
„Nagroda cieszy, nie ukrywam.
Zw∏aszcza, ˝e ma dla mnie podwójne
znaczenie. Z jednej strony jurorzy
docenili naszà wspó∏prac´
z Watykanem, czyli to, ˝e od lat
podejmujemy tematyk´ papieskà
a teraz dokumentujemy przejÊcie
od jednego pontyfikatu do drugiego.
Z drugiej strony...” – Leszek Sosnowski
zawiesza g∏os, podchodzi do rega∏u
z albumami wype∏nionymi zdj´ciami
znakomitych fotografików, tekstami
znanych pisarzy i poetów. Si´ga
po „Krain´ Benedykta XVI”, k∏adzie jà
na stoliku... To ksi´ga bardzo osobista
dla szefa Bia∏ego Kruka, gdy˝ po raz
pierwszy w ponad dziesi´cioletniej
dzia∏alnoÊci oficyny, zdecydowa∏ si´
wydaç w∏asny album autorski. 
„Czy to zapowiedê konkurowania
z zaprzyjaênionymi z panem fotografami
papieskimi, takimi jak Arturo Mari czy
Adam Bujak? - sta∏ymi wspó∏praco-
wnikami wydawnictwa?” – pytam. 
„Skàd˝e!” – s∏ysz´ w odpowiedzi.
Pomys∏ na album o papie˝u rodem
z Niemiec powstawa∏ w wyniku chwili.
Rok minà∏ od czasu, gdy kardyna∏
Dziwisz na jakimÊ spotkaniu podszed∏
do Sosnowskiego i zapyta∏: „A co pan
przygotowuje na przyjazd nowego
papie˝a do Polski?” Nie mia∏ gotowej

Papie˝
z doliny Innu 

Cieszy mnie
teraz, gdy
s∏ysz´, ˝e ten
album to takie
naturalne,
ludzkie
pojednanie
polsko-
niemieckie
– mówi wydawca

Leszek Sosnowski jest
animatorem kultury

filmowej, scenarzystà
i dziennikarzem. Fotografià
pasjonuje si´ od prawie
czterdziestu lat. Od czasu,
gdy by∏ prasowym
fotoreporterem i prowadzi∏
Dyskusyjny Klub Filmowy
min´∏o wiele lat.
W mi´dzyczasie zdà˝y∏
wyjechaç z Polski do Austrii,
gdzie mieszka z ˝onà Jolantà
– dziennikarkà
z wykszta∏cenia i dwoma
synami. Na swoim koncie ma
wystawy indywidualne
i prawie szeÊçdziesiàt 

TEKST Teresa B´tkowska
FOTO Wac∏aw Klag

BIA Y̧ KRUK
W KRAINIE
BENEDYKTA
XVI



„Do Watykanu na uroczystoÊç
kanonizacji ojca Kolbego pojecha∏em
za sprawà Franciszka Macharskiego.
Kardyna∏ zar´czy∏ na piÊmie w∏adzom
paszportowym, ˝e do Polski wróc´, ˝e
nie b´d´ udziela∏ na Zachodzie
˝adnych wywiadów, ani kontaktowa∏
si´ z „wrogimi organizacjami”
– opowiada Sosnowski.
„Spore zaufanie, zw∏aszcza gdy si´
wie, jakie to by∏y czasy” – zauwa˝am.
„W ten zaskakujàcy sposób kardyna∏
postanowi∏ wynagrodziç trud, jaki
w∏o˝y∏em w przygotowanie przeglàdu
filmów o Êwi´tym Franciszku
z okazji 800-lecia jego urodzin.
Przeglàd odbywa∏ si´ w krakowskim
kinoteatrze „Zwiàzkowiec”, gdzie
prowadzi∏em unikatowy w skali kraju
Dyskusyjny Klub Filmowy. Cenzura
szala∏a, a s∏u˝ba bezpieczeƒstwa
depta∏a mi po pi´tach obserwujàc jak
sprowadzam z zagranicy g∏oÊne
i znaczàce filmy, których nie by∏o
w oficjalnym rozpowszechnieniu”.
Zdj´cia z minionych lat to jednak
za ma∏o jak na album o wysokim
poziomie edytorskim, walorach
poznawczych i artystycznych. Tak
myÊla∏ Sosnowski zabierajàc si´
do przygotowania edycji. I znów
pojecha∏ do Bawarii, gdzie pracowa∏
przez dwa tygodnie obok filmowców
realizujàcych dla Bia∏ego Kruka film
dokumentalny. To, co utkwi∏o mu
w pami´ci z czasu poszukiwaƒ
ciekawych uj´ç fotograficznych, to
spotkanie z pewnym gospodarzem
mieszkajàcym na stromym zboczu,
niedaleko Aschau – miejscowoÊci,
w której papie˝ przystàpi∏ do pierwszej
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Komunii Âwi´tej. Otó˝ ten prosty
cz∏owiek, bauer, sporo wiedzia∏
o Krakowie – jak twierdzi∏ – dzi´ki
Janowi Paw∏owi II, którego podziwia∏.
Zaskoczy∏ Sosnowskiego takà oto
refleksjà: „Bezsensem by∏o, ˝e
prowadziliÊmy ze sobà wojn´. Jak to
dobrze si´ sta∏o, ˝e mamy w∏aÊnie
teraz takich papie˝y, ˝e przedtem by∏
Polak, a teraz jest Niemiec, ˝e to musi
byç od Boga zes∏ana gwarancja, i˝
nigdy ju˝ nie dojdzie do takiego
panoszenia si´ z∏a”. 
Album zosta∏ wydany równie˝
w niemieckiej wersji j´zykowej
na proÊb´ arcybiskupa Monachium
kardyna∏a Friedricha Wettera. Od niego
bowiem dosta∏ Sosnowski wiadomoÊç,
aby przygotowaç ksi´g´ w ojczystym
j´zyku papie˝a przed wizytà
Benedykta XVI w Niemczech.
„Cieszy mnie, gdy w Polsce czy w
Niemczech s∏ysz´, ˝e ten album to
takie naturalne pojednanie polsko-
niemieckie” – mówi wydawca.
Z Josephem Ratzingerem, obecnym
papie˝em Benedyktem XVI, spotka∏ si´
Sosnowski par´ razy, z Karolem
Wojty∏à, ju˝ jako papie˝em, wiele razy.
Pozna∏ te˝ dobrze jego twórczoÊç
literackà, traktaty filozoficzne, eseje
i homilie wyg∏oszone podczas
pielgrzymek po Êwiecie. Od lat
w albumach daje wyraz temu, jak
wa˝ne dla Ojca Âwi´tego by∏o s∏owo,
jak pi´knie nim operowa∏. Najwi´cej
wiedzy o papie˝u i jego dziele
przekazuje teraz w ukazujàcych si´
cyklicznie tomach (ma ich byç 27)
z serii „Dzieje Wielkiego Pontyfikatu
Jana Paw∏a II”.

Górna Bawaria,
kraina jezior
i rzek, alpejskich
szczytów,
zaoranych
pagórków,
cennych
zabytków. Stàd
wyszed∏ w Êwiat
Joseph
Ratzinger, syn
˝andarma
i kucharki, ludzi
prostych
i pobo˝nych,
dzisiejszy
Namiestnik
Chrystusa,
do niedawna
najbli˝szy
wspó∏pracownik
Jana Paw∏a II

nagród krajowych
i mi´dzynarodowych.
Wydawnictwo Bia∏y Kruk,
które za∏o˝y∏ w 1996 r.,
uwa˝ane jest za lidera
na polskim rynku wydawnictw
albumowych (posiada równie˝
tytu∏ Lidera Europy 2005).
Wydaje ksià˝ki i albumy
poÊwi´cone nie tylko
papie˝om, ale tak˝e kulturze
i tradycji chrzeÊcijaƒskiej
w Europie, przede wszystkim
zaÊ w Polsce. 

„Z tego si´ nigdy nie
wyrasta, to tkwi g∏´boko
w duszy. Równie˝
na przestrzeni historii to, co
bawarskie splata∏o si´
z tym, co rzymskie. Tak jest
i w moim przypadku.
Rzymianie czasem mówià
do mnie: Monachium to
w∏aÊciwie sà W∏ochy. Nie
ca∏kiem si´ z tym zgadzam,
ale pewne zwiàzki
rzeczywiÊcie istniejà. Nie da
si´ przekreÊliç doÊwiadczeƒ
dzieciƒstwa i m∏odoÊci;
wp∏ywajà na ca∏e ˝ycie,
odciskajà si´ na ca∏ym
˝yciu, z nich czerpiemy”.

Joseph Ratzinger



GRUPA LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
PODRÓ˚E

egip skie pi ra mi dy i ru iny mia sta
Pe tra w Jor da nii oraz Sy ri´. Dro ga
po wrot na wie dzie przez Tur cj´,
Gru zj´ oraz Ukra in´. 
„Ta kie ma my pla ny – mó wi ła na
kon fe ren cji pra so wej przed wy -
jaz dem Jo lan ta Czu pik. – Mo gà
si´ zmie niç, bo prze cie˝ mu si my
si´ li czyç z ró˝ ny mi nie spo dzian -
ka mi, nie tyl ko te re no wy mi, ale
rów nie˝ np. kon flik ta mi zbroj ny -
mi czy prze szko da mi biu ro kra -
tycz ny mi, jak choç by dłu gim
ocze ki wa niem na wi zy wjaz do we.
Dla te go te˝ nie je ste Êmy w sta nie
po daç do kład nej da ty po wro tu.
Okre Êla my okres na szej po dró ̋ y
na czte ry do sze Êciu mie si´ cy”.

Jo lan ta i Do mi nik mi mo

Fiat Au to Po land jest współ or -
ga ni za to rem wy pra wy „Fiat

Pan da Cross aro und Afri ca
2007” – pierw szej pró by prze je -
cha nia autem do oko ła Afry ki.
Wy ru szy li z Kra ko wa w stycz  niu,
w Pol sce zo ba czy my ich naj praw -
do po dob niej w czer w  cu. Dwój ka
mło dych po dró˝ ni ków – Jo lan ta
Czu pik i Do mi nik Sto kło sa za -
mie rza jà po ko naç tra s´ dłu go Êci
ok. 70 ty s. ki lo me trów, przez 28
paƒstw po dro gach trzech kon ty -
nen tów. I to sa mo cho dem jak na
ta kà wy pra w´ nie ty po wym – ma -
leƒ kim Fia tem Pan dà, co praw da
w wer sji Cross, czy li z na p´ dem
na 4 ko ła, ale au tem se ryj nym,
a nie spe cjal nie przy sto so wa nym
do ta kie go wy czy nu. Je dy ne, co
w nim zmie nio  no, to szer sze
opo  ny (185/65 R15).
Tra sa po dró ̋ y wie dzie przez
Niem cy, Fran cj´ i Hisz pa ni´ do
Ma ro ka, gdzie za czy na si´ afry -
kaƒ ska przy go da Polaków. Za pla -
no wa li prze je chaç przez pia ski
Mau re ta nii, Ma li, Ni ger, Ni ge ri´,
Ka me run, Kon go, An go l´, Na mi -
bi´ do Re pu bli ki Po łu dnio wej
Afry ki. Pół me tek wy pra wy to
Kapsz tad, mia sto na dru gim
koƒ cu kon ty nen tu, któ -
re kil ka krot nie by ło ce -
lem naj trud niej sze go
raj du te re no we go
Êwia ta. Stam  tàd
przez Bot swa n´ chcà
do trzeç do Zim ba -
bwe, od wie dziç Za m -
bi´, Mo zam bik, Tan -
za ni´ i Ugan d´,
po ko naç pu sty ni´
Su da nu, zo ba czyç

Jolanta
i Dominik
Poznali się na uczelni
– krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej, gdzie oboje
studiowali zarządzanie. „Byliśmy
na jednym roku, potem w jednej
grupie i tak dogadaliśmy się, że
pasjonują nas dalekie wojaże
– mówi Dominik Stokłosa.
– Od czterech lat tworzymy
zespół. Dotychczas nasze
wyprawy były przedsięwzięciami
prywatnymi, własnym
samochodem. Tej jednak nie
udałoby nam się zorganizować,
gdyby nie pomoc sponsorów”.

Objechaç
Afryk´
„Nikt nigdy nie przejechał
samochodem dookoła Afryki. 
To jest najkrótsza odpowiedź
na pytanie, dlaczego
zdecydowaliśmy się na tę
ekspedycję – mówią Jolanta
Czupik i Dominik Stokłosa.
– Pragniemy sprawdzić siebie,
a także możliwości techniczne
samochodu. Oczywiście zdajemy
sobie sprawę z tego, że nie
mamy żadnych gwarancji
na sukces wyprawy, że zbieg
niekorzystnych okoliczności
może zniweczyć wszystkie plany.

Wiemy, że podejmujemy
ryzyko, ale...  przemy -

ślane. Naszym celem
jest objechać 

Afrykę”.

rRUBRYKI

Pandà 
przez Afryk´

TEKST

Anna Borsukiewicz
FOTO

Jolanta Czupik, 
Dominik Stokłosa
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mło  de go wie ku sà ju˝ do Êwiad -
czo ny mi po dró˝ ni ka mi. W cià gu
kil ku lat od by li kil ka wspól nych
wy praw – naj pierw na Krym, 
po tem do Ka zach sta nu przez
Ukra in´ i Ro sj´. Naj dłu˝ szy z ich
wy jaz dów, w 2005 ro ku, li czył
27 tysi´cy km i pro wa dził a˝ do
Ira nu, Pa ki sta nu oraz Kasz mi ru.
W ze szłym ro ku do tar li do Da ka -
ru. Wsz´ dzie – pry wat nym Fia -
tem Ci nqu ecen to 900, któ ry, jak
pod kre Êla jà, ni gdy ich nie za -
wiódł i, mi mo ˝e ma na licz ni ku
ju˝ 363 ty si´ce ki lo me trów,
wcià˝ si´ Êwiet nie spra wu je.
To wła Ênie dla te go na naj dłu˝ szà
ze swych po dró ̋ y zde cy do wa li
si´ po je chaç Fia tem Pan da
Cross. Tym ra zem współ or ga ni -
za to rem wy pra wy na zwa nej „Fiat
Pan da Cross aro und Afri ca
2007” jest Fiat Au to Po land, któ -
ry nie tyl ko udo st´p nił po dró˝ ni -
kom po jazd i przy go to wał go
do tru dów tak dłu giej tra sy, ale
rów nie˝ za pew nił wszech stron nà
opie k´, m.in. ser wis sa mo cho do -
wy w RPA. Po moc w zor ga ni zo -
wa niu wy jaz du oka za li te˝ in ni
spon so rzy: Se le nia Mo tor Oil,
Be ne fia To wa rzy stwo Ubez pie -
czeƒ oraz Kle en -flo.

Panda
podró˝ników
Panda Cross 1.3 Multijet
wyprodukowana w tyskiej
fabryce Fiat Auto Poland jest
samochodem z napędem
na cztery koła, silnikiem o mocy
70 KM i pięcioprzekładniową
skrzynią biegów. Auto, którym
dwójka polskich globtroterów
wyruszyła na podbój Afryki, 
ma bogate wyposażenie –
m.in. elektryczne wspomaganie
kierownicy Dualdrive,
elektrycznie ustawiane
lusterka, siedzenie kierowcy
o regulowanej wysokości,
a ponadto automatyczną
klimatyzację, sterowane
z kierownicy radio, sześć
poduszek powietrznych 
oraz układy ABS z EBD.
W Pandzie Cross 4x4

zamontowano system ze 
stałym napędem integralnym
i sprzętem wiskotycznym 
oraz z dwoma mechanizmami
różnicowymi. Ponadto seryjnie
jest w niej montowana
elektroniczna blokada
mechanizmu różnicowego
z funkcją LD (Locking
Differential), która działa przy
prędkości poniżej 30 km/h,
hamując ślizgające się koła
i przenosząc moment na inne
tej samej osi, gdy koła nie
znajdują się w warunkach takiej
samej przyczepności.
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Raport z Mali
Autopodrożnicy cztery dni czekali

w stolicy Mali Bamako na wizę
do Nigerii. Dużym zaskoczeniem jest
fakt, że w dzień temperatura sięga 42o,
w nocy natomiast spada nawet do 13o.
Jola i Dominik chronią się przed
gorącem używając automatycznej
klimatyzacji, w którą jest wyposażony
ich Fiat Panda Cross. Do tej pory
pokonali 12.000 km – docierając
pod największy gliniany meczet
na świecie w Djenne. W Homborii
– skalnym miasteczku poznawali
tajemnice sztuki budowania z gliny.
W drodze po Mali bratają się
z animistycznymi plemionami
Dogonów. Dużym zaskoczeniem dla
Polaków był odcinek nowo położonego
asfaltu na długości prawie 300 km.
Gdzie jeszcze pół roku temu (podczas
poprzedniej ekspedycji, starszym
bratem Fiata Pandy – Cinquecento)
na tym odcinku trasy towarzyszyło im
uczucie „oberwania żołądków”. Przed
nimi przejazd przez Niger do Nigerii.
Jola i Dominik oraz Panda Cross są
w dobrej formie. Bieżąca relacja
z wyprawy „Fiat Panda Cross around
Africa 2007” dostępna jest na stronie
www.autopodroznicy.com

AKTUALNOÂCI

Wśród Malijczyków
Fiat Panda Cross
wzbudza nie lada
zdziwienie. 
Obok:
„Autopodróżnicy” 
i ich samochód.



mogli startowaç w najwi´kszych
polskich i zagranicznych zawodach
w swoich dyscyplinach. Wsparcie firm
FIAT i QUIKSILVER pozwoli im trenowaç
w najbardziej znanych snowparkach
Europy, p∏ywaç na najlepszych pla˝ach,
jeêdziç na sesje zdj´ciowe
do najciekawszych miejsc na Êwiecie.
QUIKSILVER FIAT FREESTYLE TEAM
otwiera przed m∏odymi zawodnikami
moêliwoÊç rozwijania ich pasji oraz
daje im szanse uprawiania sportu
freestylowego na Êwiatowym poziomie. 
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U tworzony na prze∏omie
2006/2007 polski QUIKSILVER

FIAT FREESTYLE TEAM (QFFT) skupia
pod skrzyd∏ami firm FIAT i QUIKSILVER
najlepszych polskich zawodników
uprawiajàcych snowboarding, narty
freestylowe, kitesurfing i deskorolk´.
Obie firmy otwierajà przed m∏odymi
zawodnikami szanse uprawiania
sportu freestylowego na Êwiatowym
pozimie. Do piecioosobowego teamu
do∏àczà z czasem nast´pni pasjonaci.
Nale˝àc do teamu, zawodnicy b´dà

Dlaczego
freestyle?

F reestyl to najszybciej
rozwijajàcà si´ obecnie

ga∏àê sportu. Zaliczamy
do niego deskorolk´, bmx, kite
i niektóre odmiany
windsurfingu, fmx – czyli
freestylowy motokross, a ze
sportów zimowych snowboard
oraz coraz bardziej popularne
na Êwiecie narty freestylowe.
W Êwiecie freestylu nie ma
ograniczeƒ wi´c podana
powy˝ej lista mo˝e byç
uzupe∏niona w ka˝dej chwili
o kolejne dyscypliny. Tego stylu
nie mo˝na i nie trzeba
definiowaç poniewa˝ jego
oryginalnoÊç polega na tym, ˝e
jest w∏aÊnie „wolnym stylem”.
Dlatego jest tak bardzo
popularny i dzia∏a
na wyobraêni´. Tu nie chodzi
tylko o rywalizacj´, wygranie
wyÊcigu za wszelkà cen´ – tu
chodzi przede wszystkim o jak
najlepszà zabaw´,
kreatywnoÊç i jak najlepsze
triki. „Wolny styl” to nie tylko
sport, ale styl bycia
pozwalajàcy podchodziç
do ˝ycia z g∏owà otwartà
na nowoÊci, z radoÊcià
i fantazjà. 

TEKST I FOTO

QFFT, Wojciech 
„Wzorowy” Antonów

Sport czy sposób
na ˝ycie?

Oficjalna strona Quiksilver FIAT Freestyle Team
www.fiatfreestyle.pl

Micha∏ „Brelok”
Ligocki na tzw.
„railu”.
Poni˝ej:
sekwencja
prezentujàca
jeden z trików
„Breloka”
Na stronie
obok: Jan
Krzysztof Jr.
w powietrzu.
Na dole: „Brelok”
testuje mo˝liwoÊci
Fiata Sedici 4x4



Staszek Karpiel
Rocznik 1983, mieszka w Zakopanem.
Jeêdzi „od zawsze”, freestyl uprawia
od szeÊciu lat. Plany na najbli˝szy
sezon: „jeêdziç, rozwijaç umiej´tnoÊci
i dobrze sie bawiç”. Motto ˝yciowe:
„Ca∏y czas mocno do przodu”.
Micha∏ „Brelok” Ligocki
Rocznik 1985. Cieszyn. 
Snowboard uprawia od 1998 roku
Plany na najbli˝szy sezon: progres,
video filming, BEO, uniwersjada. Inne
uprawiane sporty: Golf, tenis,
deskorolka, motocros.
Motto: „IÊç swojà drogà”.
Janek „Jano” 
Krzysztof Jr
Rocznik 1989. Zakopane.
Freeskiing uprawia od 4
lat, narty od dzieciƒstwa.
Plany na najbli˝szy
sezon: „Przede
wszystkim skakaç”.
Motto: „Trza cisnàç”.
Maciej „Kozi” Kozerski 
Rocznik 1985,
Warszawa. Kitesurf
od 2002 r. Inne
uprawiane sporty:
Windsurfing, surfing
Motto: ”Jak coÊ robiç,
to po oporze”.
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Ka˝dy z zawodników QUIKSILVER FIAT
FREESTYLE TEAM ubiera si´ i jeêdzi

w ubraniach firmy QUIKSILVER, która powsta∏a
w 1969, gdy dwóch australijskich surferów
zaj´∏o si´ produkcjà ubraƒ dla ludzi
uprawiajàcych surfing. Od tego czasu
QUIKSILVER z niewielkiej firmy przekszta∏ci∏ si´
w wielkà, Êwiatowà korporacj´. Nie zapomnia∏
jednak o swoim rodowodzie i w dalszym ciàgu
produkuje ubrania, które najch´tniej noszà
ludzie zwiàzani ze Êwiatem sportów
freestylowych oraz wszyscy inni zainteresowani
tym stylem ˝ycia. Dzi´ki wieloletniemu
doÊwiadczeniu po∏àczonemu z najnowszymi
trendami, firma ta od ponad trzech dekad jest
jednà z najlepiej rozwijajàcych si´ w bran˝y
sportowej na Êwiecie.

W co sí  ubiera
team?

Obecnie w sk∏ad teamu wchodzà:
Kuba Winkowski
Rocznik 1988. Warszawa. Jeêdzi
od czterech lat. Plany na najbli˝szy
sezon: startowaç we wszystkich
zawodach freestylowych w Polsce,
a w przysz∏oÊci udzia∏ w Pucharze
Âwiata PWA. Inne uprawiane sporty:
surfing, kite, snowboard. Motto: 
„Don’t eat yellow snow”.
Na zdj´ciu od lewej: Micha∏ „Brelok”
Ligocki, Staszek Karpiel i Jan Krzysztof Jr.)

Czym jeêdzi team?

F IAT dostarcza zawodnikom samochody, które
odpowiadajà ich temperamentowi i fantazji. Sà

to nowe modele FIATA Sedici, które majà nap´d
na cztery ko∏a – dzi´ki czemu niestraszne im sà
mokre nawierzchnie, Ênieg, czy piaszczyste drogi.
Idealne auto dla szukajàcych czegoÊ wi´cej ni˝
tylko Êrodka transportu. FIAT Sedici QUIKSILVER
FIAT FREESTYLE TEAM b´dzie ∏atwo rozpoznawalny
na drodze dzi´ki charakterystycznym naklejkom
sponsorów i logo teamu. Z okazji powo∏ania 
teamu QUIKSILVER FIAT FREESTYLE TEAM, FIAT
przygotowa∏ równie˝ seri´ specjalnà samochodu
Sedici o nazwie „Freestyle”. Samochód ten b´dzie
wyposa˝ony dodatkowo w baga˝nik dachowy, tylny
spojler, aluminiowe nak∏adki na progi, nak∏adk´
na baga˝nik oraz skórzanà ga∏k´ zmiany biegów.
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Zima to Êwietne ˝niwo dla
dystrybutorów filmowych, zarówno

jeÊli chodzi o frekwencj´ w kinach, jak
i liczb´ p∏yt wypo˝yczanych
w wypo˝yczalniach. Ten fakt akurat nie
dziwni – krótki dzieƒ, niskie
temperatury, nie ma mo˝liwoÊci
posiedzenia pod parasolkami
nad szklaneczkà piwa. Na szcz´Êcie
wzrost oglàdalnoÊci wszelakich filmów
to zjawisko pozytywne, zw∏aszcza ˝e
liczba chodzàcych do kina raczej si´
zmniejsza ni˝ zwi´ksza. Wszystko to
za sprawà dost´pnoÊci sprz´tu
odtwarzajàcego, ale ocena tego
zjawiska to ju˝ inna sprawa.
W styczniu tego roku pojawi∏ si´
na dvd Êwietny film z Donaldem
Sutherlandem i Ralphem Fiennesem
pt. „Rewolta”. Film ten doskonale
pokazuje mechanizmy powstawania
rewolucji i tego, co si´ z nià dzieje
w trakcie jej trwania. Akcja zasadza
si´ na relacjach dwóch m´˝czyzn,
z których jeden jest „zawodowym”
dysydentem, drugi zaÊ by∏ym
uczestnikiem dyktatury, który przejrza∏
na oczy. Po skutecznym dokonaniu

przewrotu okazuje si´ jednak, ˝e
obalenie tyranii to nie wszystko,
najwi´kszà sztukà jest odpowiedzieç
na pytanie „co dalej”? Film trzeba
doceniç zw∏aszcza ze wzgl´du na fakt,
˝e w dzisiejszym kinie brak jest dobrej
sensacji, a „Rewolta” to naprawd´
kawa∏ dobrego sensacyjnego kina. No
i aktorstwo – pierwsza liga! Donald
Sutherland ciàgle w formie, jak dobre
wino! Russel Crowe to od kilku lat
prawdziwa gwiazda, dlatego warto
przypomnieç sobie jeden z jego
starszych filmów (z 1992 roku,
nakr´cony jeszcze w Australii)
pod tytu∏em „Romper Stomper”.
Film dotyczy bardzo powa˝nego
i aktualnego tematu – nazizmu.
Opowiada o grupie skinheadów, którzy
walczà z Azjatami. Film màdry
i wstrzàsajàcy. W g∏ównym wàtku
mieÊci si´ uczucie dziewczyny z tak
zwanego „dobrego domu”, która
zostaje kochankà przywódcy, lecz tak
naprawd´ interesuje jà tajemniczy
Dave. Film wpisuje si´ w kanon filmów
uczàcych tolerancji (kilka lat temu
mogliÊmy oglàdaç w kinach Êwietnego
„Fanatyka”) i zmuszajàcych nas,
zabieganych, do zatrzymania si´
na moment i zastanowienia si´
nad tym, co si´ wokó∏ dzieje.

Kawa∏ dobrego
kina

PREMIERY 
KINOWE
KONKLAWE

Kadry z filmów 
„The Conclave”
(powy˝ej)
i „Romper
Stomper
(na dole)

„The Conclave”
Gatunek: dramat
obyczajowy, czas
trwania: 100 minut

Re˝. Christoph Schrewe;
Wyst. Brian Blessed (Robin
Hood – ksià˝´ z∏odziei,
Gwiezdne wojny,
Aleksander), James Faulkner
(Dziennik Bridget Jones, Byç
jak Stanley Kubrick), Manu
Fullola (Pokarm mi∏oÊci,
Zakonnica).
Pi´ç lat po przej´ciu
Konstantynopola przez
Turków, w 1458 roku,
odby∏o si´ konklawe,
na którym spotka∏o
si´ osiemnastu kardyna∏ów,
by wybraç nowego papie˝a.
WÊród nich by∏ s∏ynny
póêniej Rodrigo Borgia.
M∏ody kardyna∏ mia∏
wtedy 27 lat, a od tego
wydarzenia zacz´∏a si´ jego
osza∏amiajàca kariera
i poczàtek drogi na szczyt
w hierarchii koÊcielnej.

TEKST Joanna Lasek
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„Czarna ksi´ga”
Gatunek: thriller, czas
trwania: 145 minut
Re˝. Paul Verhoeven (Nagi
Instynkt, Show Girls,
˚o∏nierze kosmosu, Cz∏owiek
widmo, Pami´ç absolutna);
Wyst. Carice Van Houten,
Sebastian Koch (Napoleon,
Zamach na Wilczym Szaƒcu,
Mannowie – powieÊç
stulecia).
Nominacja do Z∏otych Lwów
na MFF, Wenecja 2006;
Tegoroczny holenderski
kandydat do OSCARA.
Historia ˝ydowskiej
piosenkarki Racheli, której
udaje si´ uniknàç Êmierci
z ràk Niemców i przedostaç
do Holandii, gdzie wst´puje
do ruchu oporu.
Przefarbowuje swe w∏osy
na blond i uwodzi
niemieckiego oficera.
Zdradzona przez jednego
z cz∏onków organizacji,
rozpoczyna po wojnie
prywatne Êledztwo, aby
dowiedzieç si´, kto jà wyda∏.

Âmierç Ryszarda KapuÊciƒskiego
spad∏a na nas jak grom z jasnego

nieba. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e
pisarz (a przede wszystkim cz∏owiek)
takiego formatu ˝yje wiecznie. Skoro
zostaliÊmy pozbawieni jego osoby, nie

mo˝na daç mu odejÊç
ca∏kowicie. ArtyÊci tak
wielcy ˝yjà na szcz´Êcie
w swoich dzie∏ach
i tego nikt wielbicielom
nie odbierze. Ksi´garnie
prze˝y∏y prawdopodobnie
prawdziwe obl´˝enie,
wszystkie tytu∏y
KapuÊciƒskiego
sprzeda∏y si´ w ciàgu
kilku dni w tysiàcach

egzemplarzy i nie nale˝y tego zjawiska
pot´piaç – nowy czytelnik oznacza
w tym wypadku nowego mi∏oÊnika, nie
sposób bowiem nie doceniç talentu
pisarza. Ostatnia ksià˝ka „Podró˝e
z Herodotem” by∏a publikowana
w odcinkach w „Gazecie Wyborczej”
i jeszcze przed ukazaniem si´ drukiem
zdoby∏a niesamowità popularnoÊç.
Zupe∏nie s∏usznie, lekkoÊci pióra
autora nie sposób dorównaç. 
Ryszard KapuÊciƒski: Podró˝e
z Herodotem. Znak. Kraków 2006.
Ta ksià˝ka
prze˝y∏a
ostatnio
prawdziwy
renesans,
a wszystko
za sprawà
ekranizacji
dokonanej
przez
niemieckiego
re˝ysera
Toma Tykwera. Pisarz latami nie
zgadza∏ si´ na sfilmowanie. Jest on

CZARNA 
KSI¢GA

Te ksià˝ki sà
godne

przeczytania.
Zw∏aszcza
„Podró˝e

z Herodotem”,
które zachwycajà
wielowàtkowoÊcià

a zarazem
prostotà

postacià niezmiernie tajemniczà.
Sporadycznie pokazuje si´ publicznie
i nie uczestniczy w szeroko poj´tym
˝yciu towarzyskim. Zgodzi∏ si´
na ekranizacj´ pod warunkiem, ˝e
zajmie si´ tym Europejczyk. Czy uda∏o
si´ dorównaç geniuszowi ksià˝ki,
ka˝dy powinien oceniç sam. Jedno
jest pewne – „Pachnid∏o” to lektura
obowiàzkowa. Ksià˝ka ma nieodparty
czar, nie sposób si´ od niej oderwaç.
Patrick Süskind: Pachnid∏o. Âwiat
Ksià˝ki. Warszawa 2006.
Agnieszka Perepeczko, od kiedy gra
w serialu „M jak mi∏oÊç” powszechnie
uwielbianà Simon´, sta∏a si´ osobà

rozpoznawalnà niemal przez ka˝dego.
Znana jest tak˝e na warszawskich
salonach z zami∏owania do gotowania.
Stàd si´ wzi´∏a ksià˝ka „Âniadanie
w ∏ó˝ku i inne rozkosze... kulinarne”.
Agnieszce Perepeczko nie sposób
odmówiç zmys∏owoÊci, co widaç tak˝e
w proponowanych przez nià
potrawach. Przepisy sà przeplatane
opowieÊciami z ˝ycia aktorki i jej
rodziny. Agnieszka Perepeczko:
Âniadanie w ∏ó˝ku i inne
rozkosze... kulinarne.
Wydawnictwo Nowy Âwiat.
Warszawa 2006.

Rozkosze literackie
i kulinarne



renesans, to zas∏uga takich
miodosytników jak Maciej Jaros, którzy
rodzinne tradycje warzenia miodów
na domowy u˝ytek po∏àczyli ze
wspó∏czesnymi technologiami. 
Ani tablica przy trasie katowickiej,
w pobli˝u Tomaszowa Mazowieckiego,
kierujàca do wsi ¸azisko, gdzie znajduje
si´ pasieka i miodosytnia Macieja
Jarosa, ani stojàcy na podwórku
niepozorny domek nie zapowiadajà
niespodzianki, która kryje si´ w jego
wn´trzu. Na pó∏kach kamionkowe
naczynia i beczu∏eczki z ró˝nymi
gatunkami miodów pitnych (wszystkich
mo˝na popróbowaç przed kupnem, co
powoduje, ˝e zazwyczaj nawet
przypadkowy klient zamiast z jednà
butelkà wychodzi z kilkoma). WÊród
nich dyplomy i zdj´cia. Szczególnie
jedno jest interesujàce. To angielski
ksià˝´ Karol ze smakiem próbujàcy
miodu pana Macieja.
„To by∏o w Turynie, na s∏ynnym Salone
del Gusto, gdzie prezentowaliÊmy nasze
miody zaproszeni w ramach Arki
Smaku przez Slow Food – opowiada
Maciej Jaros. – Ksià˝´ degustowa∏ nasz
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GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
TRADYCJErRUBRYKI

Wpowszechnej opinii by∏ trunkiem
typowo polskim. Potem wypar∏y

go w´grzyny i inne zagraniczne trunki,
a w czasach nam bliskich miód zszed∏
do kategorii napojów, których szanujàcy
si´ smakosz do ust nie bierze.
„Miód z chmielem i wodà uwarzony
w pospolitem jest tam u˝yciu”
zanotowa∏ w XVI-wiecznym opisie Polski
Marcin Kromer, potwierdzajàc
wczeÊniejsze opinie o popularnoÊci
tego napitku, si´gajàcej czasów
przedchrzeÊcijaƒskich. Jan
Kochanowski zaÊ w znanej wszystkim
fraszce „Na lip´” uczci∏ miód, który
„szlachci [...] paƒskie sto∏y”.
W ostatnich latach nastàpi∏o u nas
odrodzenie prawdziwego
miodosytnictwa i mo˝na ju˝ mówiç
o renesansie miodów pitnych. Znów
elegancko, a nawet snobistycznie jest
postawiç na stole pó∏torak, dwójniak
czy nawet mniej od nich powa˝any
trójniak. Opakowane w efektownych
kamionkach stanowià te˝ niebanalny
prezent, zw∏aszcza dla zagranicznych
goÊci i mogà konkurowaç z powa˝anà
w Êwiecie polskà ˝ubrówkà. Ten

Ju  ̋staro˝ytni
Rzymianie...

Warzony
trunek z miodu 

Pijali miody, a przepis na sporzàdzanie tego
niezwyk∏ego napoju znajdowa∏ si´

w najs∏ynniejszej ksià˝ce kucharskiej tych
czasów, autorstwa Apicjusza. 
Warzyli miód równie˝ Grecy (ambrozja bogów
olimpijskich mog∏a byç w∏aÊnie miodem
pitnym), staro˝ytni Hebrajczycy, a tak˝e
Germanie i Celtowie. Miód pitny by∏
prawdopodobnie pierwszym napojem
alkoholowym jaki wyrabia∏ cz∏owiek. I teraz
napitki z miodu, cz´sto ró˝niàce si´
od naszych, np. gazowane, wyrabiane sà
w ró˝nych cz´Êciach Êwiata.

TEKST Anna Borsukiewicz
FOTO Jerzy Kozierkiewicz



dwójniak „Koronny”, który zdoby∏
w Turynie medal”.
Zaproszenie na salon (firma Macieja
Jarosa uczestniczy∏a w nim ju˝
dwukrotnie, ostatnio w 2006 roku) to
olbrzymie wyró˝nienie, które
zaowocowa∏o ju˝ zagranicznymi
zamówieniami, nawet do Stanów
Zjednoczonych i Kanady. Miody spod
Tomaszowa trafiajà te˝ do najlepszych
sklepów, a ostatnio zainteresowali si´
nimi... zakonnicy. Wiadomo – niegdyÊ
w∏aÊnie w klasztorach powstawa∏y
najlepsze miody i teraz si´gni´to do tej
tradycji. Pan Maciej wytwarza specjalne
miody dla dominikanów, a ostatnio
tak˝e dla benedyktynów z Tyƒca.
Poza sklep klienci zwykle nie zaglàdajà.
Jednak zaproszeni przez w∏aÊciciela
firmy zapuszczamy si´ dalej,
do niewielkiej przydomowej pasieki,
wytwórni kamionkowych naczyƒ,
a nawet tam, gdzie ju˝ wst´p
postronnym wzbroniony – do hali,
w której stojà si´gajàce do sufitu
kadzie, ka˝da o obj´toÊci powy˝ej 15
tys. litrów, w których fermentujà miody
pitne. Nasze zdumienie – kadzie sà
stalowe. Czy miodu nie robi si´
w d´bowych beczkach?
„To jest w∏aÊnie nowoczesnoÊç
– t∏umaczy Marcin Jaros,
wspó∏pracujàcy w firmie syn pana
Macieja. – Wspó∏czesne wymagania
sanitarne i obecne technologie
wymagajà sterylnoÊci, a tej nie
zapewni∏yby d´bowe beczki. Zresztà
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dàb wcale miodowi nie s∏u˝y, jego
garbniki mogà popsuç bukiet”.
NowoczesnoÊç to równie˝
laboratorium, w którym bada si´ miód
stosowany do produkcji i kontroluje
wszystkie jej etapy. Natomiast tradycja?
„To receptury odziedziczone po mamie
i babci, które warzy∏y miody
na domowe potrzeby. To smaki
zapami´tane z dzieciƒstwa, bo u nas
zawsze pi∏o si´ miody, a nie gorza∏k´
– mówi pan Maciej. – To równie˝
sk∏adniki, które stosujemy
do wzbogacania walorów smakowych
naszych miodów. Wszystkie sà
naturalne – prawdziwe soki owocowe,
zio∏a z w∏asnego pola. Choç receptury
zosta∏y dostosowane do skali produkcji
znacznie wi´kszej ni˝ domowa, nie
u˝ywamy sztucznych barwników,
aromatów, Êrodków przyspieszajàcych
dojrzewanie czy stabilizatorów.”
Dba∏oÊç o jakoÊç, walory smakowe,
szlachetnoÊç miodów powoduje, ˝e
w ¸azisku powstaje rocznie 70 tysi´cy
butelek miodów i w∏aÊciciele nie planujà
zwi´kszenia tej iloÊci. Miodosytnia, jak
mówi Maciej Jaros, nie mo˝e byç
wielkim zak∏adem, a firma Pasieka jest
przedsi´wzi´ciem rodzinnym, w które
zaanga˝owani sà w∏aÊciciel, jego ˝ona
Alicja, syn Marcin i synowa Monika. To
oni odpowiadajà za najwa˝niejsze
czynnoÊci i nie chcà straciç kontroli
nad jakoÊcià miodów. To w∏aÊnie dzi´ki
temu mogà one, jak za dawnych lat,
„szlachciç” nasze sto∏y.

Miód
i woda

Wzale˝noÊci od proporcji miodu i wody miody
pitne dzielà si´ na:

Pó∏toraki – powstajà poprzez zmieszanie jednej
cz´Êci miodu i pó∏ cz´Êci wody. Z powodu
wysokiego st´˝enia cukrów fermentacja trwa
bardzo d∏ugo, a miód pitny dojrzewa po oko∏o 10-
letnim okresie le˝akowania.
Dwójniaki – powstajà poprzez zmieszanie jednej
cz´Êci miodu i jednej cz´Êci wody. Nale˝à
do miodów s∏odkich, a ich dojrzewanie trwa 4 lata.
Trójniaki – powstajà poprzez zmieszanie jednej
cz´Êci miodu i dwóch cz´Êci wody. Sà to miody
pitne pó∏s∏odkie, a ich dojrzewanie trwa ponad rok.
Miody pitne owocowe powstajà przez zastàpienie
sokiem owocowym co najmniej 30% wody
przeznaczonej do fermentacji. W zale˝noÊci
od gatunku soku powstajà agrestniaki,
berberyskiaki, dereniaki, jab∏czaki. Najbardziej
chyba ceniony jest maliniak.

Miody pitne
Macieja Jarosa
na Salone del
Gusto w Turynie.
Na stronie obok:
Kamionkowe
butelki na miody
wyrabiane sà
i wypalane we
w∏asnej wytwórni.
Miód pitny
sprzedawany
w beczu∏kach
wyglàda bardzo
stylowo

W szkle
lub kamionce
Miody mo˝na pijaç nie tylko do deserów. Jak

twierdzi Maciej Jaros, trójniak nadaje si´
nawet do bigosu. Ten staropolski trunek najlepiej
podawaç w szklanych kielichach, by uwydatniç
jego barw´. Stylowo te˝ piç go z kamionkowych
szklaneczek – latem w temperaturze pokojowej,
zimà po podgrzaniu. Warszawska restauracja
Pasieka przygotowuje grzane miody pitne
z dodatkiem miodu naturalnego, cynamonu
i goêdzików, proponuje te˝ drink (miód pó∏torak
z rumem) i koktajl „˝àd∏o” (trójniak+ sok
pomaraƒczowy, cytryna i lód). Wiele przepisów
na zimne i goràce napitki z miodu mo˝na znaleêç
na internetowej stronie „Apis” (www.apis.pl).
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 4D 30.515 1368 57 162 6,9 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 4D 33.915 1368 57 162 6,9 145 4/5

Opcje: Kli ma ty za cja ma nu al na 3400 z∏ – Szy by przed nie ste ro wa ne elek trycz -
nie 680 z∏ – Âwia t∏a prze ciw m giel ne 595 z∏ – La kier me ta li zo wa ny 1190 z∏

WYMIARY 
419/170/149

BAGA˚NIK
515 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LAlbea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 25.330 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 28.305 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 30.940 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.4 16v 100 HP 41.990 1368 74 160 - - 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 36.040 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.065 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.2 4X4 37.315 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.2 4X4 CLIMBING 39.015 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.3 MULTIJET 16v 4X4 42.415 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 44.115 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CROSS 52.275 1248 51 150 5,3 141 4/5

Opcje: Cen tral ny za mek z pi lo tem w klu czy ku 340 z∏ – Ko lum na kie row ni cy
z re gu la cjà wy so ko Êci 340 z∏ – Kli ma ty za cja ma nu al na 3315 z∏ – Kli ma ty za cja
au to ma tycz na dwu stre fo wa 4675 z∏ – Âwia t∏a prze ciw m giel ne 510 z∏ – Wspo -
ma ga nie kie row ni cy (elek trycz ne) Du al dri ve 1487,5 z∏ – La kier me ta li zo wa -
ny 1062,5 z∏ – Re lin gi da cho we 510 z∏ – ESP+ASR/MSR i Hill Hol der 2125 z∏
– Szkla ny dach otwie ra ny elek trycz nie Sky Do me 2465 z∏ – Blu eto oth 850 z∏
– Prze su wa na i dzie lo na tyl na ka na pa 850 z∏

WYMIARY 
354/158/154

BAGA˚NIK
206 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 LPanda

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
600 ACTUAL 21.080 1108 40 150 6,0 143 4
600 50th - wers. jubileusz. 22.015 1108 40 150 6,0 143 4

Opcje: Kli ma ty za cja ma nu al na 2975 z∏ – Szy by przed nie ste ro wa ne elek trycz -
nie 595 z∏ – Âwia t∏a prze ciw m giel ne 425 z∏ – Wspo ma ga nie kie row ni cy (elek -
trycz ne) Du al dri ve 1615 z∏

WYMIARY 
334/151/141

BAGA˚NIK
170 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 38 L600

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.660 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM ACTIVE 5D 34.935 1242 48 155 6,1 145 5
1.2 65KM DYNAMIC 3D 36.295 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.2 65KM DYNAMIC 5D 37.570 1242 48 155 6,1 145 5
1.4 77KM ACTIVE 3D 34.510 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 5D 35.785 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 37.145 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 38.420 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 77KM EMOTION 3D 44.285 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM EMOTION 5D 45.560 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 3D 38.505 1368 70 155 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D 39.780 1368 70 155 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 41.140 1368 70 155 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.415 1368 70 155 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 3D 48.280 1368 70 165 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 49.555 1368 70 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM SPORT 3D 48.280 1368 70 165 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 40.885 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D 42.160 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.3D 44.625 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM DYN.5D 45.900 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.3D 51.510 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 75KM EMOT.5D 52.785 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 45.985 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 47.260 1248 66 175 4,6 122 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 3D 52.870 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D 54.145 1248 66 175 4,6 122 5
1.3 MJT 16v 90KM SPORT 3D 52.870 1248 66 175 4,6 122 4/5
1.9 MJT 120KM EMOTION 3D 55.420 1910 88 190 5,6 149 4/5
1.9 MJT 120KM EMOTION 5D 56.695 1910 88 190 5,6 149 5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 55.420 1910 95 200 5,8 150 4/5

Opcje: Cen tral ny za mek z pi lo tem w klu czy ku 382,5 z∏ – Ko lum na kie row ni cy
z re gu la cjà w dwóch p∏asz czy znach 425 z∏ – Elek trycz nie ste ro wa ne szy by tyl -
ne 680 z∏ – Kli ma ty za cja ma nu al na dla wer sji Fresh i Ac ti ve 3400 z∏ – Kli ma -
ty za cja ma nu al na dla wer sji Dy na mic 2550 z∏ – Kli ma ty za cja au to ma tycz -
na dwu stre fo wa 4675 z∏ – Kli ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa (wer sja
EMO TION, SPORT) 850 z∏ – Elek trycz nie ste ro wa ne i pod grze wa ne lu ster ka
ze wn´trz ne, la kie ro wa ne, czuj nik temp. ze wn´trz nej 425 z∏ – Przy ciem nia ne
szy by bocz ne i tyl na 340 z∏ – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia (oka blo wa nie
+ an te na + 6 g∏o Êni ków) 467,5 z∏ – Âwia t∏a prze ciw m giel ne 510 z∏ – Spry -
ski wa cze re flek to rów 680 z∏ – Dzie lo na tyl na ka na pa 40/60 510 z∏ – La kier
me ta li zo wa ny 1232,5 z∏ – Skó rza na kie row ni ca i ga∏ ka zmia ny bie -
gów 382,5 z∏ – Czuj nik desz czu 510 z∏ – ESP+ASR/MSR, HBA i Hill Hol -
der 2125 z∏ – Szkla ny dach otwie ra ny elek trycz nie Sky Do me 3400 z∏ – Au to -
ma tycz na skrzy nia bie gów MTA 4250 z∏ – Skrzy nia 6-bie go wa ma nu al -
na 1955 z∏ – Blue&Me – Blu eto oth + USB 807,5 z∏ – Ra dio od twa rzacz CD zin -
te gro wa ny ze ste ro wa niem z ko ∏a kie row ni cy 1275 z∏ – Ra dio od twa rzacz
CD/MP3 zin te gro wa ny ze ste ro wa niem na kie row ni cy 1700 z∏

WYMIARY 
403/169/149

BAGA˚NIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miej sca
1.4 16v 95KM AC TI VE 51.340 1368 70 176 6,8 181 5
1.6 16v 105KM AC TI VE 53.975 1598 77 183 7,6 181 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 60.775 1910 88 190 5,6 149 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 64.685 1910 88 190 5,6 149 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 70.465 1910 110 207 5,6 154 5

WYMIARY
452/176/157

BAGA˚NIK
510 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 LStilo Multi W.

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 39.270 1368 57 148 7,4 174 5
1.4 77KM DYNAMIC 42.840 1368 57 148 7,4 174 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 55.420 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.3 M-JET 16v 85KM ACTIVE 47.770 1248 62 156 5,5 145 5
1.3 M-JET 16v 85KM FAMILY 52.785 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 49.470 1910 77 164 5,8 153 5
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.040 1910 77 164 5,8 153 5
1.9 M-JET 120KM FAMILY 57.290 1910 88 174 6,1 160 7

WYMIARY 
425/172/182

BAGA˚NIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 LDoblò

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.4 16v 95KM CLASS 53.465 1368 70 175 6, - 5
1.4 DFN 16v 95KM CLASS 57.460 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 90KM CLASS 58.225 1248 66 173 4,9 130 5
1.4BI-COLORE16v 95KMELEG. 60.010 1368 70 175 6,6 157 5

WYMIARY 
378/170/153

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LMusa

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.4 8v 77KM CLASS 42.840 1368 57 163 6,2 146 4
1.3 M-JET 16v 75KM CLASS 49.215 1248 55 167 4,5 119 4
1.4 16v 95KM CLASS 44.540 1368 70 175 6,7 159 4
1.4 DFN 16v 95KM CLASS 47.515 1368 70 175 6,7 159 4
1.4BI-COLORE16v95KMELEG. 49.640 1368 70 175 6,7 159 4
1.4 16v 95KM ELEGANTE PLUS 51.425 1368 70 175 6,7 159 4

WYMIARY 
378/170/153

BAGA˚NIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LYpsilon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 71.315 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 77.605 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v 150KM AC TI VE 78.617 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM AUT.ACT. 84.142 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 83.895 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KMAUT.DYN. 89.420 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 88.145 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KMAUT.EMOT. 93.670 1910 110 210 6,1 161 5
2.2 16v 147KM EMO TION 88.060 2198 108 210 8,6 204 5
2.2 16v 147KM AUT. EMO TION 92.310 2198 108 210 8,6 204 5
2.4 MJT20v 200KM AUT.EMOT. 112.115 2387 147 216 8,0 212 5

WYMIARY 
475/177/160

BAGA˚NIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 LCroma

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.6 16v 107KM DYNAMIC 4X4 49.215 1586 75 170 7,1 173 5
1.6 16v 107KM EMOTION 4X4 53.465 1586 75 170 7,1 173 5
1.9 MJT 120KM DYNAMIC 4X4 61.965 1910 88 180 6,6 174 5
1.9 MTJ 120KM EMOTION 4X4 66.215 1910 88 180 6,6 174 5

WYMIARY 
411/175/162

BAGA˚NIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 LSedici



RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 125.715 2198 136 217 9,4 - 2
2.2 JTS 185KM EXCLUSIVE 131.665 2198 136 217 9,4 - 2
3.2 V6 Q4 260KM EXCLUSIVE 166.600 3195 191 235 11,5 - 2
3.2 V6 Q4 260KM EXCL. Q-TRONIC 172.550 3195 191 235 11,5 - 2
2.4 JTDM 200KM 139.825 2387 147 - - - 2
2.4 JTDM 200KM EXCLUSIVE 145.775 2387 147 - - - 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LSpider

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 60.350 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 62.900 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 67.490 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.6 TS 120KM BLACK LINE 70.125 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.9 JTDM 120KM PROG. 68.850 1910 88 195 6,0 155 5
3D 1.9 JTDM 150KM PROG. 73.950 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 78.540 1910 110 208 5,9 157 5
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 73.440 1970 110 208 8,9 211 5
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 85.765 1970 110 208 8,9 211 5
3D 1.9 JTDM 150KM Q2 81.175 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE 81.175 1910 110 208 5,9 157 5
3D 2.0 TS 150KM BLACK LINE 76.075 1970 110 208 8,9 211 5
3D 2.0 TS 150KM SELESP. BLACK L. 88.315 1970 110 208 8,9 211 5
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 62.050 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 64.600 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 69.190 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.6 TS 120KM BLACK LINE 71.825 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.9 JTDM 120KM PROG. 70.550 1910 88 195 6,0 155 5
5D 1.9 JTDM 150KM PROG. 75.650 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 80.240 1910 110 208 5,9 157 5
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 75.140 1970 110 208 8,9 211 5
5D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 87.465 1970 110 208 8,9 211 5
5D 1.9 JTDM 150KM Q2 82.875 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM BLACK LINE 82.875 1910 110 208 5,9 157 5
5D 2.0 TS 150KM BLACK LINE 77.775 1970 110 208 8,9 211 5
5D 2.0 TS 150KM SELES. BLACK L. 90.015 1970 110 208 8,9 211 5

WYMIARY 
475/186/175

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L147

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 118.915 2198 136 222 9,4 221 2+2
2.2 JTS 185KM SKY VIEW 124.865 2198 136 222 9,4 221 2+2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW 159.800 3195 191 240 11,5 273 2+2
3.2 V6 Q4 260KM SKY VIEW Q-TRONIC 165.750 3195 191 240 11,5 273 2+2
2.4 JTDM 200KM 133.025 2387 147 230 7,0 180 2+2
2.4 JTDM 200KM SKY  VIEW 138.975 2387 147 230 7,0 180 2+2

WYMIARY 
475/186/175

BAGA˚NIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LBrera

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 98.600 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 95.200 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 103.700 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE 100.300 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150 KM BLACK LINE 107.100 1910 110 209 6,7 178 5
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 106.250 1970 122 216 8,7 208 5
2.0 JTS 165KM BLACK LINE 103.700 1970 122 216 8,7 208 5
3.2 V6 240KM DISTINCTIVE 120.700 3179 176 243 12,4 295 5
1.9 JTDM 150KM Q2 107.100 1910 110 209 6,7 178 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGA˚NIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 LGT

Ceny zawierajà VAT i sà aktualne w momencie
zamkni´cia numeru. Firma zastrzega sobie mo˝liwoÊç
dokonania w ka˝dej chwili zmiany cen i wyposa˝enia.
Pracownicy spó∏ek grupy Fiat mogà alternatywnie
skorzystaç z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu
ubezpieczeniowego. W cenniku zamieszczono tylko
wybrane opcje i akcesoria. Kompletny wykaz mo˝na
otrzymaç w salonach sprzeda˝y.

Oferta jest dost´pna w Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto
Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Bia∏a.

Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland
� 033 813 44 40
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WYMIARY 
439/183/132

BAGA˚NIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 95.710 1859 118 212 8,7 205 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 111.435 2198 136 222 9,4 221 5
1.9 JTDM 120 KM PROGRESSION 93.500 1910 88 191 5,9 157 5
1.9 JTDM 150 KM PROGRESSION 101.150 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 107.100 1910 110 210 6,0 157 5
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION 134.725 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 140.675 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTD 200KM PROGRESSION Q4 141.525 2387 147 228 6,8 179 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 119.510 2198 136 222 9,4 221 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 127.415 2198 136 222 9,4 221 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 156.315 3195 191 240 11,5 270 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 162.265 3195 191 240 11,5 270 5
1.9 JTDM 150 KM DISTINCTIVE 109.225 1910 110 210 6,0 159 5
1.9 JTDM 150 KM DIST. Q-TRONIC 115.175 1910 110 210 6,0 159 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE 142.800 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 148.750 2387 147 228 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q4 149.600 2387 147 228 6,8 179 5

WYMIARY 
466/182/141

BAGA˚NIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h km/l CO2 miejsca
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 101.660 1859 118 210 8,8 209 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 117.385 2198 136 220 9,5 224 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 99.450 1910 88 190 6,0 159 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 107.100 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM PROG. Q-TRONIC 113.050 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION 140.675 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-TRONIC 146.625 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM PROG. Q-4 147.475 2387 147 226 7,0 184 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 125.460 2198 136 220 9,5 224 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 133.365 2198 136 220 9,5 224 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DISTINCTIVE 162.265 3195 191 237 11,6 275 5
3.2 JTS V6 Q4 260KM DIST. Q-TRONIC 168.215 3195 191 237 11,6 275 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 115.175 1910 110 208 6,1 162 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 121.125 1910 110 208 6,1 162 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE 148.750 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 154.700 2387 147 226 7,0 184 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCT. Q-4 155.550 2387 147 226 7,0 184 5

Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland
� 033 813 44 40

SPRZEDA  ̊SAMOCHODÓW 
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA

ROCZNIK 2005 
DLA PRACOWNIKÓW FAP, GRUPY FIAT I ICH RODZIN 
W PIERWSZEJ LINII POKREWIE¡STWA, PRACOWNIKÓW
BENEFII ORAZ PRACOWNIKÓW DOSTAWCÓW FAP.

Dyrekcja Handlowa Fiat Auto Poland wprowadza promocj´
na sprzeda˝ wybranych modeli Fiat, Alfa Romeo i Lancia
skierowanà do:
– pracowników FAP, spó∏ek Grupy Fiat i ich rodzin w pierwszej

linii pokrewieƒstwa,
– pracowników dostawców Fiat Auto Poland i pracowników

Benefii Towarzystwa Ubezpieczeƒ Majàtkowych SA i Benefii
Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA.

Warunki promocji sà nast´pujàce:
•  WysokoÊç rabatów od cen z cennika:

Model rabat

Fiat Panda 25%
Fiat Grande Punto 25%
Fiat Idea 35%
Fiat Stilo 30%
Fiat Croma 25%
Fiat Ulysse 35%
Alfa Romeo 159 do 28%
Lancia Phedra 35%
Fiat Ducato 35%

• IloÊç samochodów w ofercie jest ograniczona.
• Promocja trwa od 5 marca 2007 do wyczerpania zapasów.
• Rabat naliczany jest od obowiàzujàcej ceny.
• Powy˝sza oferta jest dost´pna jedynie w Centrum Sprzeda˝y

FAP w Bielsku-Bia∏ej, ul. Katowicka 24.
• Oferta dost´pna jest dla pracowników FAP, spó∏ek Grupy Fiat

i ich rodzin w pierwszej linii pokrewieƒstwa, pracowników
dostawców Fiat Auto Poland oraz pracowników Benefii
Towarzystwa Ubezpieczeƒ Majàtkowych SA i Benefii
Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie SA.



GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

p
�

Rubryka „Fiat to my”
dedykowana jest

pracownikom Grupy Fiat
w Polsce. Do redakcji

nap∏yn´∏o sporo listów, kilka
nawiàzywa∏o jeszcze

do Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia. Poniewa˝

myÊlami jesteÊmy ju˝ jednak
bli˝ej tych Wielkanocnych,

do Paƒstwa
bo˝onarodzeniowych

rozwa˝aƒ powrócimy za rok. 
Dzi´kujemy za wszystkie

maile i kartki i jednoczeÊnie,
jak zwykle zach´camy

do dzielenia si´ z nami
swoimi spostrze˝eniami. 

Nasz adres: 

Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,

ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

POCZTA

WSPOMNIENIE
O MARCIE SZPECHT

Nazywa∏a si´ Marta
Szpecht. Mia∏a 33
lata. Pracowa∏a
w Dziale JakoÊci.
Bardzo mi∏a, zawsze
uÊmiechni´ta

i nienaganna w pracy zawodowej.
Kocha∏a ˝ycie i by∏a kochana. 13
lutego, na przejÊciu dla pieszych
przy naszym zak∏adzie potràci∏ jà
samochód. Zostawi∏a córk´ Magd´
i m´˝a Witka. To by∏a g∏upia,
niepotrzebna Êmierç spowodowana
przez nieodpowiedzialnego kierowc´.
Wszyscy, którzy odprowadzali Mart´
na cmentarz mieli tego ÊwiadomoÊç.
Ta Êmierç sta∏a si´ nie tylko
dramatem rodziny, ale tak˝e
dramatem nas wszystkich, którzy nie
mogà si´ pogodziç z faktem, ˝e Marty
ju˝ nie ma. B´dziemy o niej myÊleç
przekonani, ˝e ˝yç dla nas b´dzie tak
d∏ugo, jak pami´ç o niej. 

Kole˝anki i koledzy 
z Automotive Lighting

TWÓJ PRZYJACIEL
ROWER
Nadchodzàca wiosna mobilizuje nas
do zmiany trybu ˝ycia. Doskona∏ym
sposobem na sprostanie temu
wyzwaniu jest jazda na rowerze, bo to
nie tylko gwarancja zdrowia i kondycji,
ale równie˝ pi´knej sylwetki. 
Jazda na rowerze anga˝uje du˝e grupy
mi´Êni, rowerzysta, przez godzin´
zu˝ywa, w zale˝noÊci od pr´dkoÊci
jazdy, od 200 do 300 kcal, co
w konsekwencji redukuje nadmiar
tkanki t∏uszczowej, a tak˝e pi´knie
kszta∏tuje uda, ∏ydki i poÊladki. Tym
samym zwi´ksza si´ nasza sprawnoÊç
fizyczna i wzrasta energia ˝yciowa.
W czasie odpoczynku na Êcie˝ce
rowerowej przyglàdamy si´ naturze
w ciszy, przerywanej jedynie Êpiewem
ptaków. Jest wiele dróg, które

przecinajà malownicze zakàtki,
sprzyjajàc turystyce rowerowej. 
W ten sposób mo˝emy dojechaç
do Wilamowic – gminy le˝àcej
na pograniczu po∏udniowej cz´Êci
Kotliny OÊwi´cimskiej u podnó˝a
Beskidów. To interesujàce miejsce
zas∏yn´∏o jako enklawa kulturowa,
gdzie ˝yjà „polscy Flamandowie”.

Warto tu przyjechaç
i zobaczyç miasteczko,
oraz zapoznaç si´ z jego
historià. Mieszkaƒcy
Wilamowic najbardziej
dumni sà jednak
z wielkiego rodaka Józefa
Bilczewskiego, arcybiskupa,
metropolity lwowskiego,
kanonizowanego w 2005
roku. Proponuj´, aby
osoby, które mieszkajà
na Podgórzu

Wilamowickim i pracujà w zak∏adach
Fiata, same napisa∏y coÊ o tym
miasteczku i przes∏a∏y do redakcji.
Sugeruj´ te˝ czytelnikom, aby sami
pisali o ciekawych miejscach,
do których mo˝na dojechaç rowerem. 

Pracownik Fiat-GM Powertrain

NOWY ROK 
INACZEJ
Mówi si´, ˝e „jaki Nowy Rok – taki
ca∏y rok”. Pierwszy stycznia 2006
powita∏em z pochodnià w r´ku
na górze Klimczok. Postanowi∏em
wtedy, ˝e za rok przyjad´ tu
na rowerze i jestem. Oczyszczam

swoje „zaÊmiecone” myÊli
z poprzedniego roku,
wracam pe∏en energii,
pozwalajàcej rozwijaç
zainteresowania i pasje.
Zje˝d˝ajàc na rowerze
w dó∏ pomyÊla∏em, ˝e
Nowy Rok 2008 b´d´
wita∏ na g∏´bokoÊci
çwierç kilometra
w Kopalni Soli Wieliczce.

Antoni Hendzel, 
Fiat-GM Powertrain

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych –
oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zakupy materia∏ów poÊrednich 
i bezpoÊrednich do produkcji samo-
chodów

us∏ugi celne

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

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

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

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

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

1. Fiat Polska 
Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland 
SA 

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

4. CNH Polska 
Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland 
SA 

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

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

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

9. Magneti Marelli Suspension 
Systems Poland Sp. z o.o.

10. Comau Poland 
Sp. z o.o. 

11. Iveco Poland 
Sp. z o.o.  

12. Business Solutions Polska 
Sp. z o.o.

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

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

15. Sirio Polska 
Sp. z o.o.

Joint Ventures

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

2. Fiat Bank Polska 
SA 

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

stan na 1 marca 2007 r.






