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Mar chion ne na kre Êli li ak cjo na -
riu szom ob raz Gru py, któ ra sta -
wiw szy czo ła gł´ bo kiej trans for -
ma cji, znów jest zdro wa, sil na
i w fa zie peł nej eks pan sji, dzi´ ki
cze mu mo ̋ e z wia rà pa trzeç
w przy szłoÊç. 
Mi nio ny rok miał dla Przed si´ -
bior stwa szcze gól ne zna cze nie.
„W ro ku 2007 – po wie dział pre -
zes Mon te ze mo lo – uzy ska li Êmy
naj lep sze wy ni ki w dzie jach za -
rów no ca łej Gru py, jak i jej po -
szcze gól nych Sek to rów. Dzi siaj
mo ̋ e my mó wiç o fir mie, któ ra
za mkn´ ła rok z wy ni kiem z za -

rzà dza nia zwy czaj ne -
go na po zio mie 3,2

mld eu ro, naj -
 wy˝ szym w jej

hi sto rii. Za ini -
cjo wa ny w 2004

T
o by ło jed no z naj -
krót szych zgro ma -
dzeƒ ak cjo na riu -
szy, je ̋ e li nie
w ca łej hi sto rii, to
na pew no w cià gu
ostat nich lat. Wy -
star czy ło nie co po -
nad trzy i pół go -

dzi ny, by za twier dziç re kor do we
wy ni ki bi lan su za rok 2007 –
58.529 mln eu ro przy cho dów
net to – oraz dy wi den d´ dla
udzia łow ców w łàcz nej kwo -
cie 523 mln eu ro (0,40 eu ro za
ka˝ dà ak cj´ zwy czaj nà i uprzy wi -
le jo wa nà oraz 0,555 eu ro za
ka˝ dà ak cj´ oszcz´d no Êcio -
wà), któ ra b´ dzie wy pła ca -
na od 24 kwiet nia. 
Pod czas wal ne go zgro ma -
dze nia ak cjo na riu -
szy zo sta ły

Dzisiaj Fiat jest zdrowy, silny i Êmiało prze do przodu. 
To Grupa, która w opinii prezesa Montezemolo
i dyrektora pełnomocnego Marchionne, mo˝e
z optymizmem patrzeç w przyszłoÊç. 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

2008
Po twier dzo ne ce le

na rok

rów nie˝ po twier dzo ne ce le Gru -
py na rok 2008: przy cho dy net to
na po zio mie 60 mld eu ro, wy nik
z za rzà dza nia zwy czaj ne go po -
mi´ dzy 3,4 a 3,6 mld, ze ro we za -
dłu ̋ e nie i co naj mniej 1,5 mld
Êrod ków pie ni´˝ nych net to oraz
pierw szy kwar tał zgod ny z ocze -
ki wa nia mi. W cià gu ro ku kon ty -
nu owa ny b´ dzie pro gram za ku pu
wła snych ak cji i zo sta nà za war te
ko lej ne so ju sze stra te gicz ne. 
31 mar ca w Lin got to pre zes Lu ca
Cor de ro di Mon te ze mo lo oraz
dy rek tor peł no moc ny Ser gio

GRUPA
BILANS
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roku pro ces prze obra ̋ eƒ zo stał
za koƒ czo ny, wszyst kie wy zna -
czo ne ce le dla Gru py i Sek to rów
osià gni´ te, a w nie któ rych przy -
pad kach wr´cz prze kro czo ne”. 
Rok 2007 był rów nie˝ prze ło mo -
wy, je Êli cho dzi o kwe sti´ za dłu -
˝e nia prze my sło we go net to. „Od
ro ku 2004 do chwi li obec nej –
wy ja Ênił dy rek tor peł no moc ny
Ser gio Mar chion ne – Fiat wy ge -
ne ro wał prze my sło we prze pły wy
pie ni´˝ ne o war to Êci prze kra cza -
jà cej 13 mld eu ro. Dzi´ ki te mu
mo gli Êmy prze zna czyç po nad
dzie wi´ç mld eu ro na wdro ̋ e nie
tych ini cja tyw roz wo ju, któ re sta -
no wi ły pod sta w´ pla nu przed sta -
wio ne go ak cjo na riu szom w li sto -
pa dzie 2006 r. W ro ku 2007 Fiat
spła cił ca łe swo je za dłu ̋ e nie i za -
mknàł go ze Êrod ka mi pie ni´˝ ny -
mi w wy so ko Êci pra wie 400 mln
eu ro. Jed nak w mo im mnie ma niu
naj wa˝ niej szym ce lem, ja ki uda ło
si´ zre ali zo waç, by ło stwo rze nie
moc nych fun da men tów pod roz -
wój biz ne su w ko lej nych la tach”.
Te raz Gru pa ma nie tyl ko so lid nà
ba z´ fi nan so wà, ale pre cy zyj ny
plan wzro stu i eks pan sji, któ ry
wpro wa dzi jà do gro na naj wi´k -
szych Êwia to wych kon cer nów. 
W tym re kor do wym ro ku po pra -
w´ od no to wa ły wszyst kie sek to ry
Fia ta. Sek tor sa mo cho do wy osià -
gnàł sprze da˝ na po zio mie nie re -
je stro wa nym od ro ku 2000,
a Fiat 500 oka zał si´ naj wi´k -
szym han dlo wym suk ce sem
ostat nich lat. „Od pre mie ry mo -
de lu do dnia dzi siej sze go –pod -
kre Êlił Mar chion ne – ze bra li Êmy
po nad 182 ty s. za mó wieƒ, na to -
miast mó wiàc o ce lach sprze da ̋ y
na rok 2008 na le ̋ y po kre Ê liç, ˝e
wy raê nie pod nie Êli Ê my so bie po -
p rzecz k´, lo ku jàc jà na po zio -
mie 140 – 190 ty s. sztuk. I we dle

wszel kich prze wi dy waƒ
upla su je my si´ w gór -
nych re jo nach te go
prze dzia łu”. 

Na po lu pro ce sów prze my sło -
wych rok 2007 ozna czał wpro wa -
dze nie pro gra mu World Class
Ma nu fac tu ring oraz re ali za cj´
nad zwy czaj ne go pla nu w za kła -
dzie „Gian Bat ti sta Vi co” w Po -
mi glia no d’Ar co, dzi´ ki któ re mu
do rów nał on swo jej naj wi´k szej
kon ku ren cji. „Od wie dzi łem Po -
mi glia no kil ka dni te mu – po wie -
dział dy rek tor peł no moc ny – i zo -
ba czy łem fa bry k´ o dia me tral nie
od mie nio nej struk tu rze i za ło dze.
Za ło dze, któ ra przez dwa ubie głe
mie sià ce uczest ni czy ła w licz nych
kur sach szko le nio wych i któ ra
dziÊ jest ukie run ko wa na na no wà
fi lo zo fi´ pro duk cji i wy daj no Êci”. 
„My Êl´, ˝e re zul ta ty te na le ̋ y
w pierw szej ko lej no Êci za wdzi´ -
czaç ogrom nym wy sił kom po czy -
nio nym wzgl´ dem pro duk tu –
pod kre Êlił Mon te ze mo lo. – Rów -
no le gle pro wa dzi li Êmy in ten syw ne
pra ce nad or ga ni za cjà han dlo wà,
któ re mia ły zo rien to waç jà na ry -

nek i na klien ta, b´ dà ce go w tych
ostat nich la tach na szym klu czo -
wym punk tem od nie sie nia. Ozna -
cza ło to nie tyl ko pro po no wa nie
wy ro bów atrak cyj nych wi zu al nie
i ja ko Êcio wo, ale rów nie˝ gwa ran -
to wa nie sku tecz nej ob słu gi oraz
pro fe sjo nal nej, zmo ty wo wa nej
i wy daj nej sie ci sprze da ̋ y”. W ro -
ku 2007 kon ty nu owa no pro ces
wzmac nia nia sie ci, przy spie szo ny
o rok w sto sun ku do pla nu pier -
wot ne go. Uru cho mio no 310 au -
to ry zo wa nych punk tów sprze da ̋ y
lub ob słu gi, a wraz z po wro tem
na ry nek mar ki Abarth we Wło -
szech po ja wi ło si´ 35 spe cja li -
stycz nych kon ce sjo na riu szy
(a dru gie ty le zo sta nie otwar tych
w ca łej Eu ro pie w ro ku 2008). 
Te suk ce sy nie by ły by mo˝ li we
bez pra cy, in te li gen cji i za an ga ̋ o -
wa nia wszyst kich lu dzi Fia ta
na Êwie cie. Za rów no pre zes jak
i dy rek tor peł no moc ny pod kre Êlili
wa g´ zdol no Êci do bu do wa nia
du cha ze spo łu. „B´ dzie my w dal -
szym cià gu – po wie dzie li – prze -
zna czaç znacz ne za so by fi nan so -
we i szko le nio we na roz wój,
oraz ja koÊç ˝y cia za wo do we go.
Al bo wiem dzia ła nia na tym po lu
sà dla Gru py Fiat prio ry te tem”. 

Bilans skonsolidowany
i bilans operacyjny za rok
2007 są dostępne również
w trybie interaktywnym
na stronie www.fiatgroup.com

Zgromadzenie
akcjonariuszy,
które odbyło
się 31 marca
w Lingotto
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Latem w salonach sprzeda˝y
zagoÊci „mała” Alfa, stanowiàca

połàczenie awangardowych
rozwiàzaƒ technologicznych

z pi´knà linià swojego
czterometrowego nadwozia,

wzorowanego na słynnym
modelu 8C Competizione. 

O
to na resz cie po ja wia si´ naj bar dziej
ocze ki wa na Al fa Ro meo ostat nich lat,
ma ły spor to wy wóz prze zna czo ny dla
mło dych cia łem i du chem. Nie przy -
pad ko wo pro jekt no we go mo de lu, ofi -
cjal nie okre Êlo ny kryp to ni mem „955”,
od sa me go po czàt ku zy skał so bie
przy do mek Ju nior, któ ry z jed nej 
stro ny na wià zu je do hi sto rii mar ki,

a z dru giej zna mio nu je au tko nie po kaê nych roz mia rów,
ale peł ne mło dzieƒ czej we rwy. Imi´, ja kie Al fa Ro meo
chcia ła daç swo je mu naj młod sze mu dziec ku, mia ło byç
jed nak in ne, da jà ce mo˝ li woÊç wy raê ne go od ci´ cia si´
od prze szło Êci. I ta kie jest wła Ênie Mi To, sło wo pod kre -
Êla jà ce re no m´ pro du cen ta -le gen dy w Êwie cie spor to wej

TEKST

Giancarlo Riolfo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
ALFA ROMEO

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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pró bu je po zy skaç so bie klien tów nie tyl ko atrak cyj -
nym de si gnem, ale i po nad prze ci´t ny mi wła Êci wo -
Êcia mi jezd ny mi. Gwa ran tem wy so kich osià gów jest
ga ma sil ni ków ben zy no wych i spa li no wych o mo cy
od 90 do 150 ko ni, ka˝ dy z tur bo do ła do wa niem.
W przy szło Êci do łà czà do nich ko lej ne jed nost ki,
jesz cze bar dziej wy ra fi no wa ne. Je Êli cho dzi o przy -
czep noÊç do na wierzch ni, w no wej Al fie mon tu je si´
se ryj nie za wie sze nia „ak tyw ne”, wy raê nie ogra ni -
cza jà ce ko ły sa nie po przecz ne na za kr´ tach, oraz
elek tro nicz ny sys tem sta bil no Êci to ru jaz dy Vdc.
Kie row ca ma rów nie˝ do dys po zy cji urzà dze nie 
„Al fa DNA”, umo˝ li wia jà ce prze sta wia nie dzia ła nia
sil ni ka, ha mul ców, za wie szeƒ i skrzy ni na je den
z trzech try bów: Dy na mic (dla uzy ska nia mak sy -
mal nych osià gów), Nor ma i All We ather. Pre zen ta -
cja Al fy Ro meo Mi To mi´ dzy na ro do wej pra sie b´ -
dzie mia ła miej sce w czerw cu, na to miast w sprze da -

˝y mo del ten po ja wi si´ w lip cu.  

MiTo inauguruje
nowy sezon
designu Alfa
Romeo

mo to ry za cji, ale przede wszyst kim ak cen tu jà ce Êci -
słe zwiàz ki po mi´ dzy Me dio la nem (Mi la no) a Tu ry -
nem (To ri no), mia stem, w któ rym na ro dzi ła si´ Al fa
Ro meo, w któ rym zo stał zde fi nio wa ny pro jekt no -
we go mo de lu i w któ rym pro jekt ten b´ dzie re ali zo -
wa ny. 
Al fa Mi To to sa mo chód, któ re go nie spo sób nie za -
uwa ̋ yç. Je go si nu so idal ne li nie au to ma tycz nie przy -
wo dzà na myÊl mo del -iko n´, ja kim jest bez wàt pie -
nia Al fa 8C Com pe ti zio ne, su perspor to wa ma szy na
o mo cy 450 ko ni, b´ dà ca fu zjà awan gar do wych
tech no lo gii i ma te ria łów, za sto so wa nych po to, by
za gwa ran to waç naj pi´k niej szà li ni´, naj wy˝ sze osià -
gi i mo˝ li wie naj wi´k szà przy jem noÊç z jaz dy. Mi To
jest pierw szym mo de lem opra co wa nym po swej
słyn nej po przed nicz ce, któ ry dzie dzi czy po niej styl. 
Je go naj wa˝ niej szym ele men tem jest przed nia ma -
ska, zdo mi no wa na przez trzy wlo ty po wie trza, cha -
rak te ry stycz ne dla naj bar dziej pre sti ̋ o wych mo de li
wło skie go pro du cen ta. Stre fa re flek to rów rów nie˝
wzo ru je si´ na Al fie 8C Com pe ti zio ne, a po Êred nio
tak ̋ e na spor to wych mo de lach z lat 60-tych. To
wy raê ne ze rwa nie z „po zio mym ci´ ciem”, ja kie
ostat ni mi la ty ce cho wa ło de sign Al fy Ro meo.
Przed nie Êwia tła umiesz czo ne sà w ram ce umie j´t -
nie pod kre Êla jà cej ich obec noÊç, ten sam za bieg za -
sto so wa no rów nie˝ przy okrà głych Êwia tłach tyl -
nych. Spor to we go ry su sa mo cho do wi do da jà po -
nad to nad ko la: so lid ne, mu sku lar ne, wy ko na ne
w ta ki spo sób, aby po mie Êciç oka za łe ob r´ cze kół
i opo ny o re kor do wo ni skim pro fi lu. 

Pierw sza Al fa Ro meo w seg men cie „ma -
łych” sa mo cho dów (dłu goÊç czte -

rech me trów sa ta wia jà na
rów ni z Gran de Pun to)
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FIAT FIORINO
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M
ie rzy za le d wie 3,96 m dłu go Êci, mi mo to mo ̋ e po -
mie Êciç ła du nek o po jem no Êci 2500 li trów (czy li do -
kład nie ty le, ile wer sja Car go, co wy ma ga je dy nie
wy j´ cia trzy oso bo wej ka na py tyl nej) lub al ter na tyw -
nie, pi´ ciu pa sa ̋ e rów i 175 ki lo gra mów ba ga ̋ u. To
nie zwy kły wy nik, ale i au tko jest ni cze go so bie. Wart
pod kre Êle nia jest te˝ próg za ła dun ko wy znaj du jà cy
si´ na wy so ko Êci 527 mm od zie mi, co znacz nie uła -
twia czyn no Êci za ła dun ku i roz ła dun ku. Mo wa oczy -

wi Êcie o no wym Fio ri no Kom bi, prze zna czo nym do prze wo zu osób
i to wa rów, któ ry po wer sji Car go po ja wił si´ wła Ênie w sa lo nach. 
Ten zwrot ny i wszech stron ny sa mo chód jest sprze da wa ny w dwóch
wer sjach wy po sa ̋ e nio wych: Kom bi Stan dard i Kom bi Ele gant od po -
wia da jà cych na wy ma ga nia spe cy ficz nych klien tów, któ rzy ocze ku jà
od te go ty pu po jaz dów kom for tu cha rak te ry stycz ne go dla sa mo cho -
dów jed no bry ło wych, ale i ła dow no Êci ty po wej dla funk cjo nal nych sa -
mo cho dów do staw czych. 
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KOMBI
Zwrotny, wszechstronny
– po prostu

Gam´ Fiata Fiorino
postanowiono wzbogaciç

o kilka nowych wcieleƒ.
W ofercie znalazła si´

wersja kombi do 
przewozu osób i towarów,

a wraz z nià dwie jednostki
nap´dowe oraz pakiet

opcji Adventure dla
miłoÊników podró˝y. 



Z ze wnàtrz no wy po jazd Fiat Pro fes sio nal za ska ku je
cie ka wy mi niu an sa mi, ta ki mi jak cz´ Êcio wo prze -
szklo ne nad wo zie, prze szklo ne drzwi tyl ne z dwo ma
asy me trycz ny mi skrzy dła mi (o kà cie otwar cia
do 180 stop ni) oraz nie ty po wy w kształ cie i roz mia -
rach zde rzak przed ni. Na byw ca Fio ri no Kom bi ma
po nad to do wy bo ru dzie si´ç ko lo rów ka ro se rii oraz
kil ka wer sji wy po sa ̋ e nia wn´ trza, ka˝ dà z in ny mi
po szy cia mi. 
Fio ri no Kom bi „do cie ra tam, gdzie in ni nie po tra fià”
(tak te˝ brzmi ha sło fil mu re kla mo we go, w któ rym
w głów nej ro li wy st´ pu je bram karz wło skiej re pre -
zen ta cji Gi gi Buf fon). I wła Ênie zr´cz noÊç jest
wspól nà ce chà obu mi strzów: Buf fon nie prze pusz -
cza jà cy ˝ad nej pił ki, a Fio ri no Kom bi z ła two Êcià po -
ko nu jà cy wà skie za uł ki cen trów miast, co za wdzi´ -
cza swo im kom pak to wym roz mia rom i nie wia ry god -
nej Êred ni cy skr´ tu: za le d wie 9,95 me trów po mi´ dzy
kra w´˝ ni ka mi i 10,45 po mi´ dzy Êcia na mi. 
Je Êli ktoÊ du ̋ o po dró ̋ u je, lu bi wy ciecz ki w nie zna -
ne miej sca lub po trud nym te re nie i ku si go Fio ri no
Kom bi, mo ̋ e wy braç pa kiet opcji Ad ven tu re, opra -
co wa ny z my Êlà o po dró ̋ o wa niu po te re nie nie zna -
nym kie ru jà ce mu lub pla cu bu do wy. W skład te go
pa kie tu wcho dzà: pod wy˝ szo ne za wie sze nie, bel ka
ochron na pod wo zia za bez pie cza jà ca sil nik i ele -
men ty me cha nicz ne, ochron ne li stwy bocz ne chro -
nià ce ka ro se ri´ oraz spe cy ficz ne ele men ty wy po sa -
˝e nia wn´ trza. 
Po nad to w ofer cie sà dwie jed nost ki na p´ do we:
ben zy no wa 1.4 o mo cy 73 ko ni oraz tur bo die sel 1.3
Mul ti jet o mo cy 75 ko ni, ta ostat nia rów nie˝ z fil -
trem czà stek sta łych. Obie wer sje na p´ do we ce chu jà
si´ nie tyl ko du ̋ à ela stycz no Êcià do bo ru prze ło ̋ eƒ
(dzi´ ki któ rej jaz da jest znacz nie przy jem niej sza)
i po sza no wa niem dla Êro do wi ska, ale i do sko na ły mi
osià ga mi oraz ogra ni czo ny mi kosz ta mi eks plo ata cji
(zu ̋ y cie pa li wa/kon ser wa cja). War to za zna czyç, ˝e
wy mia na ole ju jest wy ma ga na co 30.000 km, a kon -
fi gu ra cja po szcze gól nych kom po nen tów sil ni ka
zna czà co skra ca czas trwa nia czyn no Êci kon -
ser wa cyj nych. Za miast se ryj nej pi´ cio -
bie go wej skrzy ni ma nu al nej klient
mo ̋ e po pro siç o sze Êcio bie go wà
zro bo ty zo wa nà skrzy ni´
Com fort -Ma tic. 

Wyró˝nienie dla
Fiat Professional i CRF

Wramach siódmej edycji „Well-Tech Award”,
wystawy poświęconej nowościom

technologicznym o znaczeniu międzynarodowym,
Ośrodek Badań Fiata (CRF) i Fiat Professional
otrzymały wyróżnienie za innowacje, które 
poprawiają jakość życia. 
Fiat zyskał uznanie „za wysiłek włożony w realizację,
promocję i zastosowanie innowacji, które są w stanie
nadać charakter i zapewnić konkurencyjność
rozwiązań zastosowanych w samochodach
dostawczych i specjalistycznych Fiat Group
Automibiles”.
Fiat pokazał na wystawie dwa samochody będące
owocem kreatywności i rozwoju technologicznego
Ośrodka Badawczegoi Fiat Professional.
Pierwszym jest prototyp Fiata Panda OXALIS
zbudowany na bazie Pandy VAN 4x4, przeznaczony
do produkcji wody pitnej otrzymanej z filtrowania
i sterylizowania w terenie, i może służyć jako
jednostka mobilna w przypadku interwencji w nagłych
przypadkach i w sytuacjach kryzysowych lub
w przypadku braku odpowiedniej infrastruktury.
Równie innowacyjny jest prototyp Fiata Fiorino MAS
(Pojazd Pogotowia Ratowniczego), zaprojektowany
jako ambulans do wypadków drogowych i świadczenia
ogólnych usług medycznych. Pozwala on
na utrzymanie kontaktu radiowego ze służbami
szpitalnymi z zachowaniem prawdziwych i właściwych
standardów ratownictwa telemedycznego. 

NA WYSTAWIE
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Samochody
dostawcze
i specjalistyczne
Fiat Group
Automobiles
wyróżniają się
zastosowanymi
rozwiązaniami



GRUPA LUDZIE PRODUKT
MASSIF

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

D
o zna nych sa mo cho dów IVE CO przy -
go to wa nych do jaz dy w trud nych wa -
run kach te re no wych, ta kich jak Da ily
4x4, Eu ro car go 4x4 i Trak ker, ostat nio
do łà czył naj  mniej szy i naj młod szy
czło nek ro dzi ny: Mas sif. W kwiet niu
na te re nie po li go nu ar ty le ryj skie go
w To ru niu od by ła si´ pol ska pre mie ra
te go sa mo cho du. 

Mas sif to lek ki sa mo chód te re no wy IVE CO z do łà cza -
nym na p´ dem 4x4, b´ dà cy kon ty nu acjà mo de lu San ta -
na PS10, któ ry ba zo wał kon struk cyj nie na sa mo cho dzie
Land Ro ver De fen der. Mas sif to jed nak kon struk cja
cał ko wi cie no wa, gdy˝ z po nad 2000 cz´ Êci San ta ny,
ok. 1400 za pro jek to wa no od no wa. W Pol sce przy szłà
gru pà u˝yt kow ni ków Mas si fa mo gà byç słu˝ by le Êne,
fir my bu dow la ne oraz eki py zaj mu jà ce si´ ob słu gà in -

fra struk tu ry dro go wej, li nii ener ge -
tycz nych itp. Mo ̋ e staç si´ rów nie˝

eks klu zyw nà te re nów kà dla woj -
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Dariusz Piernikarski
FOTO Iveco

IVECO MASSIF:
dla terenowych   

profesjonalistów 

Iveco to jeden z niewielu
producentów na Êwiecie,

majàcych kompletnà ofert´
samochodów z nap´dem

na wszystkie koła, 
dwu- i wieloosiowych,

o układach jezdnych nawet
w konfiguracji 8x8. 



Massif zachwyci
fanów jazdy po
bezdrożach.
Samochód 
jest oferowany
w dwóch
rozstawach osi:
2452 lub
2768 mm oraz
z 4 typami
nadwozia. 

fen de rem, któ ry prze cie˝ jest sy no ni mem so lid ne go
au ta te re no we go. Su ro woÊç wy glà du ła go dzi ol -
brzy mia osło na chłod ni cy za pro jek to wa na w sty lu
„re tro”, na da jà ca Mas si fo wi ma je sta tycz ny wy glàd.
W sa mo cho dzie nie za po mnia no jed nak o współ -
cze snych ka no nach pro jek to wych zwià za nych
z bez pie czeƒ stwem i wy go dà u˝yt kow ni ków. Du ̋ a

cz´Êç nad wo zia jest prze szklo -
na, dzi´ ki cze mu ma my do sko -
na łà wi docz noÊç, na wet w nie -
sprzy ja jà cych wa run kach te re -
no wych czy po go do wych. Tyl -
ne Êwia tła scho wa no we wn´ -
kach ka ro se rii chro niàc je
przed przy pad ko wy mi uszko -
dze nia mi. Funk cj´ ochron nà
pod czas jaz dy te re no wej peł nià

rów nie˝ od por ne na za ry so wa nia pla sti ko we na -
kład ki w oko li cach nad ko li, dol nych cz´ Êci drzwi
oraz Êwia teł tyl nych. Mo gà one zo staç po la kie ro wa -
ne w ko lo rze nad wo zia.
Wn´ trze ka bi ny za ska ku je swo im kom for tem, za -
pew nia jàc mak sy mal nà wy go d´ kie row cy i pa sa ̋ e -
rów, na wet pod czas jaz dy po naj wi´k szych wer te -
pach. Po kry cia ta pi cer skie w wer sji stan dar do wej
wy ko na ne sà z wy trzy ma łej tka ni ny – dla za sto so -
waƒ eks tre mal nych mo˝ na za mó wiç ła twe w czysz -
cze niu po kry cie wi ny lo we. Układ wskaê ni ków,
prze łàcz ni ków i dêwi gni od po wia da funk cjo nal nym
stan dar dom sa mo cho du te re no we go. Dêwi gnie
zmia ny bie gów oraz prze łà cza nia za kre su skrzy ni
roz dziel czej umiesz czo no w pod ło dze, w wy god nym
po ło ̋ e niu. Chcàc do dat ko wo uatrak cyj niç wy glàd
ze wn´trz ny i wn´ trze sa mo cho du, mo˝ na za mó wiç
przy ciem nia ne szy by w cz´ Êci pa sa ̋ er skiej, skó rza -
nà ta pi cer k´ i po kry cie ko ła kie row ni cy oraz alu mi -
nio we ob r´ cze kół. W opcji jest tak ̋ e ra dio od twa -
rzacz z CD i na wi ga cja sa te li tar na.

ska, znaj dzie te˝ wie lu „cy wil nych” u˝yt kow ni ków,
fa nów jaz dy po bez dro ̋ ach. 
Mas sif b´ dàc sa mo cho dem te re no wym ma rów nie˝
in te re su jà cy wy glàd, wy ró˝ nia jà cy go spo Êród in -
nych człon ków seg men tu off -ro ad czy te˝ SUV.
Naj wa˝ niej sze ce chy Êwiad czà ce o prze zna cze niu
sa mo cho du to sztyw na ra ma pod wo zia, do łà cza ny
na p´d na przed nie ko ła oraz du ̋ a ła dow noÊç, wy -
no szà ca mak sy mal nie 1,1 t przy do pusz czal nej ma -
sie cał ko wi tej Mas si fa 3,05 t. Jest to ide al ny sa mo -
chód do prze wo ̋ e nia ła dun ków i pa sa ̋ e rów
po dro gach ró˝ ne go ty pu. Do sko na le spraw dzi si´
za rów no na au to stra dach i as fal to wych dro gach lo -
kal nych, jak i pod czas jaz dy czy sto te re no wej. Istot -
nà ce chà sa mo cho du jest nie zwy kła ła twoÊç przy -
sto so wa nia do spe cy ficz nych wy ma gaƒ u˝yt kow ni -
ków. Re gu lar ne i spo re wy mia ry prze strze ni ba ga -
˝o wej oraz sze ro ko otwie ra ne na ze wnàtrz drzwi
tyl ne po zwa la jà na bez pro ble mo we wsta wie nie tam
eu ro pa le ty – jest to ab so lut na rzad koÊç w tej kla sie
po jaz dów. Mas sif ofe ro wa ny jest w dwóch roz sta -
wach osi: 2452 lub 2768 mm oraz z 4 ty pa mi nad -
wo zia. Mo˝ na za tem za mó wiç kla sycz nà wer sj´ 3-
drzwio wà ty pu kom bi z krót kim roz sta wem osi, lub
jed nà z wer sji z dłu gim roz sta wem osi: kom bi 5-
drzwio we, pick -up oraz pod wo zie z ka bi nà
pod za bu do w´. 
Sa mo chód skon stru owa no na ra mie o pro -
fi lu za mkni´ tym, wy po sa ̋ o no w za le˝ ne
za wie sze nie na pa ra bo licz nych re so rach
pió ro wych oraz sztyw ne osie. Ta ka kon fi -
gu ra cja jest gwa ran cjà du ̋ ej wy trzy ma ło Êci
po jaz du, na wet gdy b´ dzie on pod da wa ny
eks tre mal nym ob cià ̋ e niom. Za wie sze nie
osi przed niej uzu peł nia jà amor ty za to ry hy -
drau licz ne po dwój ne go dzia ła nia, na osi tyl nej sà to
po dwój ne amor ty za to ry ga zo we. Z przo du i z ty łu
umiesz czo no tak ̋ e drà˝ ki sta bi li zu jà ce. Hy drau licz -
ny układ ha mul co wy w ukła dzie po dwój ne go „H”
ma wspo ma ga nie pod ci Ênie nio we. Za sto so wa no ha -
mul ce tar czo we, z przo du – wen ty lo wa ne. Opcjà
jest ABS, za pew nia jà cy elek tro nicz ny roz dział sił
ha mo wa nia w ukła dzie 4x2. Prze wi dzia no rów nie˝
mo˝ li woÊç wy łà cze nia ABS -u – co jest ko rzyst ne
w pew nych sy tu acjach te re no wych. Stan dar do wo
Mas sif po ru sza si´ na opo nach szo so wo -te re no -
wych o roz mia rze 235/85 R16. Opcjo nal nie mo˝ na
go wy po sa ̋ yç w spe cjal ne opo ny z bie˝ ni kiem te re -
no wym. 

WY GLÑD ZE WN¢TRZ NY I KA BI NA
Mas sif z pew no Êcià wy ró˝ nia si´ na tle in nych te re -
nó wek. Je go cha rak te ry stycz ny, pra wie kwa dra to wy
pro fil nie jest mo ̋ e zbyt no wa tor ski, ale dzi´ ki te mu
uzy ska no mak sy mal ne wy ko rzy sta nie prze strze ni
we wn´trz nej. Po za tym, od ra zu ko ja rzy my go z De -
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Massif  
wyró˝nia si´

na tle
innych 

terenówek



dzie z na p´ dem na wszyst kie ko ła sil nik HPT spa la
ma ło pa li wa w po rów na niu z in ny mi kon struk cja mi
w tej kla sie po jem no Êci sko ko wej. Oba sil ni ki to
do sko na le spraw dzo ne 4-cy lin dro we Die sle sto so -
wa ne w mo de lach IVE CO Da ily. Oba sil ni ki speł -
nia jà nor m´ Eu ro 4. 
Wy so kie osià gi sil ni ków oraz od po wied nio ze stop -
nio wa na 6-bie go wa skrzy nia prze kła dnio wa z za -
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kre sem bie gów szo so wych i te re no wych spra wia, ˝e
Mas sif uzy sku je naj wy˝ sze pr´d ko Êci u˝yt ko we
wÊród sa mo cho dów swo jej kla sy. 
Mas sif ma do łà cza ny ma nu al nie na p´d przed niej
osi, co umo˝ li wia sku tecz nà jaz d´ po na wierzch -
niach nie utwar dzo nych. W wy so kim za kre sie bie -
gów na p´d jest prze ka zy wa ny ze skrzy ni roz dziel -
czej na oÊ tyl nà, o ile kie row ca nie prze łà czy si´
na na p´d 4x4. Wy bór dol ne go za kre su po wo du je
au to ma tycz ne za łà cze nie na p´ du na wszyst kie ko ła.
Prze ło ̋ e nie gór ne go za kre su skrzy ni roz dziel czej to
1,003:1, dol ne go: 2,30:1. Po nie wa˝ w skrzy ni roz -
dziel czej nie ma me cha ni zmu ró˝ ni co we go, ja dàc
z na p´ dem wszyst kich kół nie mu si my si´ oba wiaç,
˝e po de rwa nie któ re goÊ z nich spo wo du je utra t´
trak cji. Opcjà w Mas si fie jest blo ka da tyl ne go mo s -
tu i me cha nizm tzw. wol ne go ko ła na osi przed niej,
ob ni ̋ a jà cy stra ty mo cy krà ̋ à cej pod czas jaz dy
z na p´ dem 4x4 po twar dych na wierzch niach.
Skrzy nia roz dziel cza w po łà cze niu ze skrzy nià bie -
gów da jà łàcz nie 12 bie gów do jaz dy do przo du
oraz 2 bie gi wstecz ne. 
Uru cha mia ny me cha nicz nie ha mu lec par kin go wy
jest po łà czo ny z tyl nym wał kiem wyj Êcio wym skrzy -
ni roz dziel czej, dzi´ ki cze mu si ł´ ha mo wa nia zwie -
lo krot nia prze ło ̋ e nie mo stu tyl ne go. Mas sif mo ̋ e
za tem byç bez piecz nie za par ko wa ny na wznie sie niu
o do wol nym kà cie po chy le nia. Sa mo chód mo˝ na
wy po sa ̋ yç w przy staw k´ od bio ru mo cy wy pro wa -
dzo nà ze skrzy ni roz dziel czej.
Na wet krót ka prze ja˝d˝ ka po zwa la na stwier dze nie,
˝e Mas sif to wy trzy ma ły sa mo chód te re no wy, na -
rz´ dzie pra cy dla pro fe sjo na li stów, w któ rym zre zy -
gno wa no z kom pro mi so wych roz wià zaƒ sto so wa -
nych w po pu lar nych sa mo cho dach kla sy SUV. Prze -
zna cze nie u˝yt ko we nie wy klu cza oczy wi Êcie te go,
˝e we wn´ trzu na po tka my kom fort i wy so kà ja koÊç
wy koƒ cze nia. 

IVECO MASSIF – NAJWA˚NIEJSZE DANE TECHNICZNE

Wersja Kombi 3D Kombi 5D Pick-up Podwozie
Rozstaw osi [mm] 2452 2768 2768 2768
Długość [mm] 4248 4720 4548 4445
Szerokość [mm] 1750 1750 1750 1750

Wysokość [mm] 2000 2050 – –
Maks. kąt podjazdu [°/%] 45/100 45/100 45/100 45/100
Kąt natarcia [°] 50 50 50 50
Kąt rampowy [°] 33 24 24 24
Kąt zejścia [°] 34 30 30 30
Prześwit (stand. koła) [mm] 200 200 200 200
Głębok. brodzenia [mm] 500 500 500 500
Dmc [kg] 2650 3050 3050 3050
Masa własna [kg] 2050 2140 1950 1860

WRA ̊ E NIA Z JAZ DY
Ja dàc po as fal cie do ce ni my pod sta wo wy sil nik HPI
o po jem no Êci 3 li trów i mo cy 146 KM (3000–3500
obr/min) oraz mo men cie ob ro to wym 350 Nm
(1400–2800 obr/min), a zwłasz cza je go ela stycz -
noÊç i osià gi po zwa la jà ce na dy na micz ne przy spie -
sza nie. Dla bar dziej wy ma ga jà cych do st´p ny jest
rów nie˝ 3-li tro wy sil nik HPT z tur bo spr´ ̋ ar kà
o zmien nej geo me trii, o mo cy 176 KM (3200–
3500 obr/min) i mo men cie 400 Nm (1250–3000
obr/min). W prak ty ce eks plo ata cji nie zwy kle wa˝ -
ne jest to, ˝e mi mo tak du ̋ ej mo cy, na wet przy jeê -
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Nawet krótka
przejażdżka
pozwala na

stwierdzenie, 
że Massif to

wytrzymały
samochód

terenowy
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szych no wo Êciach, ja kie po ja wia jà si´ na ryn ku,
a tak ̋ e o ak tu al nie pro wa dzo nych pro jek tach ba -
daw czych w za kre sie no wych pro duk tów i pro ce sów
pro duk cyj nych. Bo ha te ra mi, a za ra zem pod sta wo -
wy mi ad re sa ta mi sek cji „Sup pliers Cen tre” sà do s -
taw cy, na to miast „La vo ra re Nel Grup po Fiat” słu ̋ y
za punkt kon tak to wy po mi´ dzy przed si´ bior stwem,
a wszyst ki mi ty mi, któ rzy po szu ku jà szans na ka rie -
r´ i roz wój za wo do wy. 
Wi try na zo sta ła wzbo ga co na o ca łà se ri´ za awan so -
wa nych na rz´ dzi. Przy kła do wo, w mo men cie, gdy
do ja kie goÊ ob sza ru zo sta nà wpro wa dzo ne no we in -
for ma cje, mo˝ na otrzy my waç sto sow ne po wia do -
mie nie dro gà ma ilo wà lub, dzi´ ki Fe ed RSS, bez po -
Êred nio na swój ulu bio ny por tal. Te me to dy in te rak -
tyw ne go kon tak tu z u˝yt kow ni ka mi sta no wià pierw -
szà fa z´ pro ce su ewo lu cyj ne go, dzi´ ki któ re mu
w naj bli˝ szych mie sià cach na stro nie b´ dà si´ po ja -
wiaç ko lej ne, no we sek cje i tre Êci. 

T
o wiel ka gru pa prze my sło wa, któ ra
pa trzy w przy szłoÊç z opty mi zmem,
i po czu ciem od po wie dzial no Êci – ta ki
oto ob raz Gru py Fiat wy ła nia si´ z jej
no wej wi try ny in ter ne to wej. Przed si´ -
bior stwa, któ re chce, aby je go part ne -
rzy – pro fe sjo na li Êci ze Êwia ta fi nan -
sje ry i me diów, ak cjo na riu sze, do -
staw cy, kon su men ci, stu den ci i na -

ukow cy – od bie ra li je ja ko gru p´ ho mo ge nicz nà,
a jed no cze Ênie po dzie lo nà na wie le ró˝ nych biz ne -
sów, ma rek i pro duk tów. Cha rak te ry stycz nym ele -
men tem gra fi ki stro ny www.fiat gro up.com jest kwa -
drat, od wo łu jà cy si´ do lo go i to˝ sa mo Êci Gru py
i ko ja rzà cy si´ z ra cjo nal no Êcià, sta bil no Êcià i so lid -
no Êcià. W ob sza rze tre Êci Fiat do ko nu je au to pre zen -
ta cji, umo˝ li wia jàc in ter nau tom do st´p do wszyst -
kich swo ich sek to rów, od sa mo cho dów oso bo wych
(Fiat, Lan cia, Al fa Ro meo, Abarth, Fiat Pro fes sio nal,
Fer ra ri i Ma se ra ti) i do staw czych (Ive co) po ma szy -
ny rol ni cze i bu dow la ne CNH, kom po nen ty i sys te -
my Fiat Po wer tra in Tech no lo gies, Ma gne ti Ma rel li,
Co mau i Tek sid oraz dzia łal noÊç wy daw ni czà Ite di. 
Po dob nie jak na po przed niej wi try nie, tak ̋ e i na tej
spo ro miej sca po Êwi´ co no in for ma cjom prze zna -
czo nym dla fi nan si stów (ob sza ry „Cor po ra te Go -
ver nan ce” oraz „Azio ni sti e in ve sti to ri”) i pra sy
(„Me dia Cen tre”). Oprócz te go po ja wi ło si´ kil ka
cał ko wi cie no wych sek cji, na przy kład „Cor po ra te
Re spon si bi li ty”, przy bli ̋ a jà ca in ter nau tom war to Êci,
ja kie przy Êwie ca jà Gru pie w dro dze jej roz wo ju,
oraz ini cja ty wy w za kre sie od po wie dzial no Êci eko -
no micz nej, spo łecz nej i Êro do wi sko wej. Al bo „In no -
va zio ne e Tec no lo gia”, in for mu jà ce o naj wa˝ niej -

WITRYNA
Zupełnie nowa 

Portal Grupy Fiat zyskał zupełnie nowà szat´
graficznà i układ. Łatwiejszy w nawigowaniu,
wzbogacił si´ przy okazji o dodatkowe informacje
dla inwestorów i szerokiej publicznoÊci. 

TEKST

Sandra 
Mattioli
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W tym miej scu na le ̋ y przy po -
mnieç, ˝e oprócz za kła du w Ty -
chach do wdro ̋ e nia me to do lo gii
WCM szy ku jà si´ rów nie˝ in ne
pol skie fa bry ki Gru py Fia t, wÊród
nich m.in. CNH Pol ska w Płoc ku
oraz Fiat -GM Po wer tra in Pol ska
w Biel sku -Bia łej. 

PRA CO WAå TAK, 
JAK NAJ LEP SI 
Lo gi ka World Class Ma nu fac tu -
ring jest bar dzo pro sta i opar ta
na jed nej klu czo wej kon cep cji:
„Nie chce my po zo sta waç za
czy imiÊ ple ca mi, a je ̋ e li ist nie je
na Êwie cie kon ku rent, któ ry
osià ga lep sze re zul ta ty, ozna cza
to, ˝e rów nie˝ MY je ste Êmy

W
sce na riu szu

wzro stu Fiat
Gro up Au to mo -
bi les na naj bli˝ -
sze la ta pierw -
szo pla no   wà ro l´
po wie rzo no za -
kła do wi w Ty -
chach. Styl no -

wych sa mo cho dów (Gran de
Pun to, Bra vo oraz pro du ko wa ne
przez nas no wa Pan da i no wa
„500”), a tak ̋ e cał ko wi cie od -
mie nio ny wi ze ru nek Przed si´ -
bior stwa prze ko nu jà klien tów
do po kła da nia du ̋ ych na dziei
w wy ro bach Fia ta. I z te go wła -
Ênie wzgl´ du tak istot na jest ja -
koÊç i kosz ty. 
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NAJWA˚NIEJSZE, pracowaç razem

World Class
Manufacturing

(WCM) to droga 
ku doskonałoÊci 
całego procesu

produkcyjnego,
bazujàca na wiedzy

praktycznej 
i wkładzie wszystkich

pracowników. 
O tym, dlaczego

system ten wart jest
wdro˝enia i jak 

to zrobiç, opowiedzà
nam najlepsi eksperci.

w sta nie je osià gnàç”. A oto jak
pra cu jà naj lep si: 
– doprowadzajà głos klienta do

fabryki, do stanowisk pracy,
na których powstaje JakoÊç;

– majà doÊç odwagi
i uczciwoÊci, by uwidaczniaç
wyst´pujàce problemy;

– z całà stanowczoÊcià stosujà
odpowiednie metody
rozwiàzywania problemów; 

– definiujà nowe standardy
operacyjne, aby zapobiec
pojawieniu si´ podobnych
niedogodnoÊci w przyszłoÊci. 

Tak wła Ênie brzmi re cep ta World
Class Ma nu fac tu ring, sku tecz na
dla te go, ˝e tra fia w sa mo sed no:
uła twia iden ty fi ko wa nie pro ble -



mów, ich zro zu mie nie i roz wià zy wa nie po p -
rzez de fi ni tyw nà eli mi ncj´ przy czyn nie pra -
widłowoÊci. Sposobem nauki jest praktyka, jej
podstawà – praca zespołowa. 

ZMIANY SÑ W NAS 
Nikt nie zna na sze go sta no wi ska pra cy le piej ni˝
my sa mi. Dlatego tak wa˝ne jest, ˝eby sugestie
słu˝àce osiàganiu celów wy wo dzi ły si´ od osób za -
trud nio nych w Jed nost kach Pro duk cyj nych/Ze spo -
łach Tech no lo gicz nych. Kie dy wpro wa dza ne sà ja -
kieÊ no wo Êci, ka˝ dy z nas mu si oczy wi Êcie „wziàç
si´ z ni mi za ba ry”: przy swo iç so bie no we me to dy
i sko rzy staç ze wspar cia. Ale po prze brni´ ciu przez
trud nà fa z´ po czàt ko wà, sta je my si´ głów ny mi pro -
ta go ni sta mi zmia n. Ma my do dys po zy cji ca łà ma s´
na rz´ dzi. Za po mo cà „Po my słów Po pra wy” mo ̋ e -
my pro po no waç mo dy fi ka cje pro duk tu, pro ce su,
sta no wi ska pra cy, a tak ̋ e ko rek ty słu ̋ à ce pod nie -
sie niu ja ko Êci. Dzi´ ki karcie „Ka izen” ma my mo˝ li -
woÊç sy gna li zo wa nia ka˝ dej ano ma lii, za gro ̋ e nia
dla bez pie czeƒ stwa pra cow ni ka lub ja ko Êci pro duk -
tu. Za po mo cà na rz´ dzia okre Êla ne go mia nem
„Ne ar Mis ses” mo ̋ e my re je stro waç zda rze nia, któ -
re mo gły skut ko waç wy pad ka mi czy ko niecz no Êcià
po mo cy me dycz nej, a za po mo cà ra por tu „Unsa fe
act and con di tion” sy gna li zo waç wa run ki i sy tu -
acje, któ re mo gły by staç si´ przy czy nà wy pad ku.
Ta kich na rz´ dzi jest znacz nie wi´ cej, ale ze wzgl´ -
du na ogra ni czo nà iloÊç miej sca nie je ste Êmy w sta -
nie wy mie niç ich wszyst kich. Dla te go ogra ni cza my
si´ do  trzech ko lej nych. „Qu ick Ka ze in” (Ma łe
Kro ki) po zwa la na pre cy zyj ne opi sy wa nie pro ble -
mów, usta la nie ich przy czyn, roz pa try wa nie mo˝ li -
wych roz wià zaƒ, de fi nio wa nie ce lów, spraw dza nie
prze bie gu dzia łaƒ i kon so li do wa nie wy ni ków. „One
Po int Les sons” (Lek cje Jed no te ma tycz ne) to pro -
ste, ale bar dzo sku tecz ne na rz´ dzie szko le nio we,
po le ga jà ce na ze bra niu si´ w jed nym miej scu,
w krót kim cza sie i sku pie niu na jed nym kon kret -
nym za gad nie niu. I wresz cie „5 Whys” (5 ra zy Dla -
cze go) to me to da po szu ki wa nia przy czyn ano ma lii
po przez se ri´ py taƒ (dla cze go?), na któ re na le ̋ y
udzie liç od po wie dzi; za trzy mu jàc si´ przy pierw -
szym, ry zy ku je my, ˝e nie zdo ła my do trzeç do
praw dzi we go sed na spra wy. 
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Metoda WCM
w pigułce

World Class Manufacturing to obrana 
przed dwu laty droga, której celem jest

podniesienie standardów produkcyjnych 
Fiat Group Automobiles do poziomu najlepszych
światowych przedsiębiorstw. 

Właśnie doświadczenia najlepszych przedsiębiorstw
doprowadziły do zdefiniowania metodologii WCM, która
opiera się na następujących koncepcjach: 
Total Quality Control (TQC) – kompleksowe sterowanie
jakością, Total Productive Maintenance (TPM) 
– kompleksowe utrzymanie produktywności, Total
Industrial Engineering (TIE) – kompleksowa inżynieria
oraz Just in Time – produkcja i dostawa w czasie
rzeczywistym. Osiągnięty poziom – w skali od zera
do 100 punktów – jest oceniany przez specjalistów
i uzyskiwany poprzez ciągłą poprawę wszystkich
20 filarów (techniki i zarządzania) oraz zaangażowanie
pracowników wszystkich szczebli organizacji
i konsekwentne zwalczanie przejawów marnotrawstwa. 

SKUTECZNY SYSTEM

LEADERSHIP

ZAANGAŻOWANIE BEZPIECZEŃSTWO     STANDARYZACJA

AUDYT

NARZĘDZIA

FMEA
PPA
QA Matrix, QM Matrix, X Matrix
DOE i inne narzędzia statystyczne
5 conditions for 0 defects

Klasyfikacja maszyn ABC
Kanban
NVAA
Spaghetti chart
OPL
Poka Yoke

5W + 1H
5G
4M, Diagram ISHIKAWY
5 x Dlaczego
5S
AM Tag (Karta Interwencji)

ORGANIZACJA
MIEJSCA PRACYUTRZYMANIELOGISTYKAJAKOŚĆ

FILARY

SYSTEM PRODUKCJI

S - BEZPIECZEŃSTWO
CD - PODZIAŁ KOSZTÓW
FI - UKIERUNKOWANA POPRAWA
AA - DZIAŁANIA AUTONOMICZNE
 AM - AUTONOMICZNE UTRZYMANIE

 WO - ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY

PM - SPECJALISTYCZNE UTRZYMANIE
QC - STEROWANIE JAKOŚCIĄ 

L&CS - LOGISTYKA I OBSŁUGA KLIENTA
EE&PM - WCZESNE ZARZĄDZANIE  
   URZĄDZENIAMI I WYROBEM
PD - ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
AA - ŚRODOWISKO

„WCM daje
możliwość
spojrzenia
na organizację
z nowej
perspektywy:
myślenia jak
ludzie aktywni
i działania jak
ludzie myślący”
(prof. Yamashina).

WCM W SKRÓCIE:

– to narzędzie pracy, a nie projekt
– wzmacnia się i rozwija poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników
– wymaga metod, narzędzi, standardów i surowości w ich przestrzeganiu 
– prowadzi do stworzenia przejrzystego, zrozumiałego systemu
– jest skuteczny, bo trafia w samo sedno problemów 



GRUPA
WCM

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Da wid Kąc ki, spa wal nia
1. Pra cu j´ w Fiat Au to Po land od 5 lat, od dwóch

ty go dni peł ni´ obo wiàz ki kie row ni ka ze spo łu
tech no lo gicz ne go, od po wie dzial nego za li ni´ bo -
ków. W skład mo je go ze spo łu wcho dzi 10 osób
i sà to za rów no no wo za trud nieni, jak i wie lo let -
ni pra cow ni cy FAP. Mu sz´ po wie dzieç, ˝e no wi
pra cow ni cy Êwiet nie od naj du jà si´ w swo jej ro li,
a współ pra ca ukła da si´ do sko na le.

2. World Class Ma nu fac tu ring to me to dy i na rz´ -
dzia, któ ry mi po słu gu je my si´ w za kła dzie, aby
ulep szyç na szà pra c´ pod wzgl´ dem wy daj no Êci
i zwi´k sze nia sa tys fak cji klien tów

3. Mój sta˝ pra cy nie jest co praw da bar dzo dłu gi,
ale w cza sie tych pi´ ciu lat bar dzo du ̋ o si´ zmie -
ni ło i zmie nia na lep sze – przede wszyst kim mam
tu na my Êli na sze czyn ne uczest nic two w roz wo -
ju fir my – naj pierw po przez EFQM, te raz WCM.

4. Na po czàt ku mu sia łem si´ za zna jo miç z pro ce -
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ZA KU LI SA MI WCM
PONI˚EJ ODPOWIEDZI NA OSIEM PYTA¡ NA TEMAT METODY WCM, 
KTÓRE ZADALIÂMY PRACOWNIKOM ZAKŁADU TYCHY FIAT AUTO POLAND.

Da wid 
Kąc ki

du ra mi WCM, ˝e by wie dzieç, na czym ta me to -
da po le ga. DziÊ wiem, ˝e jest to bar dzo do bre
roz wià za nie, któ re spra wia, ˝e wszy scy, bez wy -
jàt ku, sà za an ga ̋ o wa ni w roz wój fir my: od pra -
cow ni ków fi zycz nych, po dy rek cj´. 

5. Naj wa˝ niej sze w projekcie to zwra caç uwa g´ na
szcze gó ły, za zna jo miç si´ z pro ce du ra mi, tak
aby sku tecz nie móc wdra ̋ aç stan dar dy za cho -
waƒ na ka˝ dym sta no wi sku pra cy. Za ło ̋ e nia
WCM ma jà nam prze cie˝ po móc w tym, aby Êmy
le piej wy ko ny wa li swo je co dzien ne obo wiàz ki. 

6. Je stem prze ko na ny, ˝e WCM poprawi prac´. Dla
mnie naj wa˝ niej szym ce lem tej me to dy jest za ło -
˝e nie: ze ro wy pad ków, ze ro awa rii, ze ro strat, co
w pi guł ce okre Êla naj istot niej sze za ło ̋ e nia i ko -
rzy Êci, ja kie mo ̋ e my z tej ini cja ty wy wy nieÊç. Po -
nad to wszy scy pra cow ni cy ma jà mo˝ li woÊç wpro -
wa dze nia w ˝y cie swo ich po my słów po pra wy.

szyn i urzà dzeƒ oraz ich za rzà dza niem ju˝ w fa zie
pro jek to wa nia. Za kład w Ty chach, ze swo imi 51
punk ta mi (w ska li od ze ra do 100 – zob. ram ka)
i me da lem w ko lo rze brà zu, zdo by tym w lu tym
2007 r., pla su je si´ w Êci słej czo łów ce tych za wo -
dów, w któ rych bio rà udział wszyst kie za kła dy Fia -
ta (Bur sa w Tur cji, Mel fi, ale rów nie˝ Cas si no,

Ter mi ni Ime re se, Mi ra fio ri, choç ten
ostat ni wy star to wał z pew nym opóê -
nie niem). Aby „wy graç”, na le ̋ y
„biec” nie co szyb ciej od po zo sta łych.
Wy Êcig roz po czy na si´ na ka˝ dym
po je dyn czym sta no wi sku pra cy. Na -
rz´ dzia sà do dys po zy cji… wy star czy
po pro stu ich u˝yç! W fa bry ce
wszyst ko to, co si´ ro bi, po win no byç
mie rzo ne, a wszyst ko to, co jest mie -
rzo ne, po win no byç uspraw nia ne:
WCM wy zna cza nor my do sko na ło -
Êci, do któ rych na le ̋ y si´ przy rów ny -
waç, a po przez ko lej ne AU DY TY
umo˝ li wia jà ce jed no rod nà oce n´
osià ga nych wy ni ków, iÊç i mie rzyç

si´ z naj lep szy mi. Au di ty sà na szym „eg za mi nem
doj rza ło Êci”; aby go zdaç, na le ̋ y do brze si´ do
niego przy go to waç. Ko lej ne wy zwa nie dla za kła du
w Ty chach jest za pla no wa ne na pa˝ dzier nik 2008.
˚y czy my wszyst kim po wo dze nia! 

BIEG PO ZŁO TO 
WCM wy zwa la zdro we go du cha współ za wod nic -
twa, za pra sza jàc po szcze gól ne za kła dy Fiat Gro up
Au to mo bi les do wy Êci gu po nie zwy kłà na gro d´, ja -
kà jest 100 punk tów World Class – po ziom mak -
sy mal ny, upraw nia jà cy do uzna nia da ne go sys te mu
pro duk cyj ne go za mo de lo wy wzo rzec, uzna wa ny

na ca łym Êwie cie. Mo de lo wy pod ka˝ dym wzgl´ -
dem, m.in. bez pie czeƒ stwa pra cy, er go no mii
i ochro ny Êro do wi ska, ja ko Êci, usług dla klien ta
i prze pły wów lo gi stycz nych, roz wo ju kom pe ten cji.,
utrzy ma nia au to no micz ne go i pro fe sjo nal ne go ma -

zakład ostatni audyt osiągnięty wynik brąz srebro złoto

MELFI
BURSA
TYCHY
TERMINI
BETIM
CASSINO
SEVEL
MASERATI
MARAFIORI
POMIGLIANO

styczeń 2008 
listopad 2007
październik 2007
grudzień 2007
marzec 2008
grudzień 2007 
listopad 2007
luty 2008
wrzesień 2007
grudzień 2007

ZESTAWIENIE WYNIKÓW WCM

53
51

50
50

43
42
41

35
26

58
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Ranking dotyczy tylko zakładów Fiat Group Automobiles



szyn i pra cy w myÊl za sa dy: ze ro wy pad ków, ze -
ro strat i ze ro awa rii.

3. W cià gu tych 25 lat mo je go sta ̋ u, wpro wa dzo -
nych zo sta ło bar dzo wie le zmian. My Êl´, ˝e naj -
wi´k sze zna cze nie ma tu taj sze ro ko po j´ ta kom -
pu te ry za cja, któ ra bar dzo uła twia nam pra c´.
Po nad to, jak wi daç, za kład ca ły czas jest roz bu -
do wy wa ny, po dej mo wa ne sà now e ini cja ty wy,
za trud nia ni sà no wi pra cow ni cy. 

4. Gdy usłyszałem o WCM, po my Êla łem, ˝e cze ka jà
nas zmia ny, w któ rych mo ̋ e my w peł ni uczest -
ni czyç, tak aby bu do waç ra zem lep szà ja koÊç
pro du ko wa nych w Fiat Au to Po land wy ro bów. 

5. Koledze radziłbym za an ga ̋ o wa ç si´ i czyn nie
uczest nic zyç we wpro wa dza niu zmian. Tyl ko ta -
kie po dej Êcie gwa ran tu je zdo by cie nie zb´d ne go
do Êwiad cze nia, któ re spra wi, ˝e na sza pra ca b´ -
dzie lep sza i ła twiej sza. 

7. Mój projekt, który zo stał na gro dzo ny, do ty czył
li nii drzwi tyl nych Fia ta 500, a Êci Êlej mó wiàc,
zmia ny za mo co wa nia de ta lu (je go nie wła Êci we
za mo co wa nie spra wia ło, ˝e de tal wy pa dał i pra -
cow nik był zmu szo ny po wta rzaç t´ sa mà czyn -
noÊç dwu krot nie), przez co oszcz´ dza my wie le
cza su.

8. W wol nym cza sie ko rzy stam z ofer ty, przy go to -
wa nej przez Cen trum Re kre acji i Kul tu ry. Zi mà
je˝ d˝´ na nar tach i snow bor dzie, bar dzo te˝ lu -
bi´ pły waç i ak tyw nie sp´ dzaç czas. „Do ła do wu -
j´ wte dy aku mu la to ry” i w peł ni sił wra cam
do pra cy. 

Sta ni sław Li so wiec, la kier nia
1. Od 1976 ro ku, od po czàt ku ob słu gu j´ urzà dze -

nia, słu ̋ à ce do la kie ro wa nia nad wo zi i na kła da -
jà cych ma sty k´ na pod wo zia. Mo ja gru pa li czy 8
osób, pra cu je my po dwie oso by na zmia nie. 

2. Dla mnie WCM jest me to dà, któ ra ma na ce lu
ulep szyç i uspraw niç na szà pra c´, a na de
wszyst ko sta le po pra wiaç ja koÊç pro duk tów,
któ re sà owo cem na szych co dzien nych dzia łaƒ.

3. Naj bar dziej od czu wal na dla mnie zmia na to
wpro wa dza nie, z ro ku na rok, co raz bar dziej no -
wo cze snych urzà dzeƒ – na la kier ni sà to ro bo ty
naj now szej ge ne ra cji, co bar dzo uła twia nam
pra c´. 

4. WCM to do sko na ła me to da, dzi´ ki któ rej wszy s -
cy mo ̋ e my si´ wy ka zaç na swo ich sta no wi skach
pra cy.

5. Koledze radziłbym, by stale wzbo ga cał swo jà wie -
dz´, zdo by wał do Êwiad cze nie na ka˝ dym kro ku.

6. Ta kie me to dy jak WCM nie tyl ko uspraw nia jà
na szà pra c´, ale tak ̋ e po zwa la jà nam an ga ̋ o -
waç si´ w roz wój za kła du np. po przez pro jek ty
po pra wy, któ rych pod sta wo wà ro là jest spra -
wiaç, aby na sza co dzien na pra ca by ła lep sza
i przy jem niej sza. 

7. Nie po tra fi´ zli czyç ilo Êci po my słów po pra wy, ja -
kie za pro po no wa łem. Naj bar dziej ak tu al ny i jed -
no cze Ênie na gro dzo ny w kon kur sie, do ty czył
zmia ny spo so bu uszczel nia nia pomp z´ ba tych. 

8. Szcze rze mó wiàc ostat nio nie na rze kam na nad -
miar wol ne go cza su, ale mo im spo so bem na nu -
d´ sà w´ drów ki po gó rach.

Ro man Bro mir ski, mon taż
1. Pra cu j´ w Fia cie od 30 lat, je stem me cha ni kiem.

W tej chwi li, w mo jej gru pie w trak cie jed nej
zmia ny pra cu je 25 osób. Sà to pra cow ni cy,
w ró˝ nym prze dzia le wie ko wym, w cià gu kil ku
ostat nich mie si´ cy na sze sze re gi za si li ło 8 no -
wych ko le gów.

2. WCM to kon tro la tech no lo gii i ja ko Êci funk cji,
pro du ko wa nych mo de li, a tak ̋ e kon tro la ma -
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1. Od ilu lat pracuje pan w Fiacie?
2. Czym jest dla pana WCM?
3. Jak ocenia pan rozwój firmy na tle ostatnich kilku lat?
4. Co pan pomyślał o programie WCM, kiedy usłyszał pan

o nim po raz pierwszy?
5. Sugestia dla kolegi, który niedawno rozpoczął pracę

i został w ten projekt zaangażowany.
6. Czy uważa pan, że WCM poprawi pracę w zakładzie 

i w jaki sposób?
7. Czy pan kiedykolwiek zgłosił jakiś projekt poprawy?
8. Jak spędza pan wolny czas?

Stanisław
Lisowiec

6. Po wprowadzeniu WCM po pra wa na st´ pu je
z dnia na dzieƒ, my Êl´ ˝e jest to naj bar dziej wi -
docz ne w co dzien nej pra cy dzia łu Utrzy ma nia
Ru chu, któ ry mu si na bie ̋ à co kon tro lo waç pro -
ces pro duk cji i dys po nu jàc pew ny mi stan dar da -
mi za cho waƒ ła twiej i szyb ciej mo ̋ e swo je obo -
wiàz ki wy ko ny waç. 

7. W trak cie pra cy w Fiat Au to Po land zgło si łem
wie le po my słów i kil ka z nich zo sta ło wy ró˝ nio -
nych w kon kur sie. Ostat ni, na gro dzo ny po mysł,
do ty czył wpro wa dze nia sy gna li za cji Êwietl nej dla
aut, wy je˝ d˝a jà cych ze sta no wi ska M3 – Êwia tła
ostrze gaw cze za pa la jà si´, kie dy sa mo chód zbli -
˝a si´ do bra mek. My Êl´, ˝e do brze wpły n´ ło to
na bez pie czeƒ stwo pra cy. 

8. Je stem człon kiem CRiK i w mia r´ mo˝ li wo Êci
ko rzy stam, z przy go to wy wa nej przez Cen trum
ofer ty. Bar dzo lu bi´ wy ciecz ki gór skie, w gó rach
re lak su j´ si´ naj le piej.

Roman
Bromirski



TEKST

Stefania
Castano
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W
y obraê cie so bie cen trum dia -

gno sty ki me dycz nej o naj wy˝ -
szym stop niu spe cja li za cji i za -
an ga ̋ o wa nych tech no lo gii.
OÊro dek, któ ry za po mo cà wni -
kli wej kon tro li jest w sta nie traf -
nie zi den ty fi ko waç ka˝ dà jed -
nost k´ cho ro bo wà, a tak ̋ e do -
braç od po wied nià te ra pi´. Ta ka

wła Ênie idea przy Êwie ca ła in ̋ y nie rom z dzia łu Ma -
nu fac tu ring Bo dy Tech no lo gy Mi ra fio ri pod czas
pro jek to wa nia su perno wo cze sne go la bo ra to rium
me tro lo gicz ne go. Do tej po ry struk tu ry la bo ra to ryj -
ne w za kła dach Fiat Gro up Au to mo bi les stwier dza ły
na pod sta wie bar dzo pre cy zyj nych po mia rów, czy
wy rób ze Spa wal ni, Mon ta ̋ u i Tłocz ni speł nia 
usta lo ne nor my. Dzi siaj me to da „OK -KO”, czy li

„do bry -nie do bry” ju˝ nie wy star cza. W grze o przy -
szłoÊç kon cer nów sa mo cho do wych li czy si´ przede
wszyst kim ja koÊç, a t´ uzy sku je si´ nie tyl ko dzi´ ki
per fek cyj nym pro ce som pro duk cyj nym, ale rów nie˝
po przez za adap to wa nie Êci Êle na uko wych me tod
kon tro li. „Je Êli cho dzi o wy po sa ̋ e nie no we go la bo -
ra to rium me tro lo gicz ne go – wy ja Ênia autor pro jek -
tu Ste fa no Ta teo, od po wie dzial ny za Êrod ki kon tro li
– to wzo ro wa li Êmy si´ na pla ców ce w Cas si no, któ -
ra w na szej Gru pie sta no wi kla s´ sa mà w so bie.
Po raz pierw szy jed nak, po przez kon fron ta cj´ z naj -
lep szà kon ku ren cjà, prze pro jek to wu je my rów nie˝
kon cep cj´ ba zo wà, a tak ̋ e prze pływ pra cy i sto pieƒ
ob cià ̋ e nia nià per so ne lu. Te raz przy po mo cy me tod
na uko wych mo ̋ e my nie tyl ko roz po zna waç na tu r´
pro ble mu, ale i stwier dzaç, gdzie, kie dy i dla cze go
si´ po ja wił, czy wy ni ka z nie do sko na ło Êci wy ro bu

In˝ynierowie z działu Manufacturing opracowali nowà
koncepcj´ laboratorium metrologicznego, która b´dzie
realizowana we wszystkich zakładach Grupy. Pierwsza taka
placówka rozpocz´ła prac´ w zakładzie FAP w Tychach. 

GRUPA
JAKOÂå

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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precyzji
Mistrzowie



czy pro ce su, a tak ̋ e su ge ro waç
dzia ła nia, któ re po mo gà go sku -
tecz nie roz wià zaç. Aby mieç
oglàd ca łe go po jaz du, a nie tyl ko
po szcze gól nych pro ce sów po -
Êred nich, la bo ra to rium me tro lo -
gicz ne jest otwar tà, jed no li tà
prze strze nià, pra cu jà cà w struk -
tu rze po zio mej nad wszyst ki mi
funk cja mi”. 
Pierw sza ta ka pla ców ka zo sta ła
uru cho mio na w mar cu w za kła -
dzie w Ty chach. Do jej po ws-
ta nia przy czy ni li si´ przede
wszyst kim: Do me ni co Bon gio van ni z Ja ko Êci, któ -
ry zaj mo wał si´ in we sty cja mi, Mau ro An to niot ti
i Sta ni sław Huƒ ka, od po wie dzial ni za pra ce bu -
dow la ne i in sta la cyj ne, An to ni Greƒ i Jan Snop -
kow ski z Fiat Au to Po land, spra wu jà cy pie cz´ nad
fa zà uru cho mie nia ope ra cyj ne go, oraz Ste fa no 
Ta teo i An drea Are ti ni, za an ga ̋ o wa ni w kwe sti´
Êrod ków i lo gi ki kon tro li. 
W sta rym la bo ra to rium pra co wa ło 12 osób, no we
za trud nia 41 pra cow ni ków, grun tow nie prze szko lo -
nych przez Isvor, po nad to dys po nu je znacz nie lep -
szym wy po sa ̋ e niem i ofe ru je szer szy za kres ana liz.
Ale w ja ki spo sób dzia ła ten zło ̋ o ny or ga nizm dia -
gno stycz ny? 
„W fa zie uru cho mie nia pro duk cji no we go sa mo cho -
du – wy ja Ênia Ta teo – la bo ra to rium me tro lo gicz ne
ma bar dzo du ̋ o pra cy, po nie wa˝ wszyst kie kom po -
nen ty, któ re ma jà byç za mon to wa ne, mu szà zo staç
„zwol nio ne” geo me trycz nie. Ja koÊç wy ro bu fi nal ne -
go w du ̋ ym stop niu za le ̋ y wła Ênie od tych prób.
Jed no cze Ênie od twa rza si´ pro ce sy pro duk cyj ne
w ce lu oce ny ich re zul ta tów. Do sy mu la cji pro ce su
na spa wal ni wy ko rzy stu je si´ urzà dze nie Me ister -
bock. Ró˝ ne kom po nen ty sa mo cho du sà mon to wa -
ne na szkie le cie, ale nie przy spa wa ne na sta łe, dzi´ ki
cze mu mo˝ na spraw dziç, czy sà w peł ni kom pa ty bil -
ne i unik nàç ko niecz no Êci we ry fi ka cji bez po Êred nio
na li nii, co ozna cza ło by prze rwa nie pro duk cji. Pod -
czas mon ta ̋ u sto su je si´ Ma ster: to coÊ w ro dza ju
alu mi nio we go mo de lu wzor co we go sa mo cho du, do
któ re go mo˝ na do mon to waç m. in.: de sk´ roz dziel -
czà, re flek to ry czy zde rza ki”. Po do ko na niu „dia -
gno zy” prze pi su je si´ „le kar stwo”: mo ̋ e zo staç za -
su ge ro wa na in ter wen cja na kon kret nym kom po nen -
cie, pro ce sie lub na wet na ca łym pro jek -
cie, je ̋ e li wy rób po prze pro wa dzo -
nych po mia rach wy da je si´ ide -
al ny, ale nie speł nia ocze ki waƒ
pod wzgl´ dem es te ty ki czy funk -
cjo nal no Êci. „Cz´ sto zda rza si´ –
kon ty nu uje Ta teo – ˝e wszy scy
pra cow ni cy la bo ra to rium zbie ra jà

CMM 
„Dea Global”,
urządzenie
do kontroli
wymiarowej
i geometrycznej. 
U góry:
stanowiska
Meisterbock. 
Na poprzedniej
stronie: serce
laboratorium
metrologicznego
w Tychach, 
czyli aparatura
pomiarowa

si´, aby po rów naç wy rób fi nal ny
z usta wio nym obok mo de lem
wzor co wym, wy ko na nym z ˝y wi -
cy. Je ̋ e li pro dukt koƒ co wy od po -
wia da po zy tyw nie wszyst kim wy -
mo gom pro jek tu, do ko nu je si´ je -
go zwol nie nia do pro duk cji, ale
z za strze ̋ e niem, ˝e po ziom ja ko -
Êcio wy nie ule gnie zmia nie.
W tym przy pad ku „scre ening”
jest prze pro wa dza ny na li nii przez
zauto ma ty zo wa ne ko mór ki, któ re
do ko nu jà kon tro li pro ce su.
W mo  men cie, gdy zo sta je stwier -

dzo ne ja kie kol wiek od chy le nie wy mia ro we, w la bo -
ra to rium me tro lo gicz nym prak tycz nie jed no cze Ênie
zo sta jà uru cho mio ne dzia ła nia ma jà ce na ce lu przy -
wró ce nie wa run ków po czàt ko wych”.
„Ostat nià no wo Êcià ty skie go la bo ra to rium – wy ja -
Ênia da lej Ta teo – jest Cen trum Wie lo funk cyj ne,
któ re pod czas fa zy uru cho mie nia i pro duk cji pi lo ta -
˝o wej, a˝ do po wsta nia pierw sze go eg zem pla rza
prze zna czo ne go do sprze da ̋ y (choç kil ku oso bo we
pre zy dium czu wa rów nie˝ póê niej), skupia u sie bie
wszyst kie funk cje, ja kie pra co wa ły nad pro jek tem
no we go sa mo cho du: Dy rek cj´ Tech nicz nà, Ja koÊç,
Ma nu fac tu ring, a na wet przed sta wi cie li struk tur
han dlo wych. Nie pra cu je si´ ju˝ w osob nych po -
miesz cze niach, ale na jed nej du ̋ ej prze strze ni la bo -
ra to ryj nej, gdzie zbie ra my wszyst kie su row ce, kom -
po nen ty i oso by. Tyl ko w ten spo sób osià ga si´ wy -
daj noÊç w roz wià zy wa niu pro ble mów i, przede
wszyst kim, skra ca czas in du stria li za cji wy ro bu.
A na tym po lu Fiat Gro up Au to mo bi les po czy nił
ogrom ne po st´ py, wzbu dza jàc nie kła ma nà za zdroÊç
kon ku ren cji”. 
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Z
a da nie jest bar dzo
am bit ne: za gwa ran -
to waç ob słu g´ ser -
wi so wà na iden tycz -
nym, mak sy mal  nie
wy so kim po zio mie
we wszyst kich 150
kra jach, w któ rych
sà obec ne mar ki

CNH, na wet je Êli kra je te le ̋ à a˝
na pi´ ciu kon ty nen tach. In ny mi
sło wy, cho dzi o dys po no wa nie
wy daj nym sys te mem lo gi stycz -
nym, zdol nym do ter mi no we go
wy sy ła nia cz´ Êci za mien nych
do cià gni ka na Ârod ko wym Za -
cho dzie USA, kom baj nu zbo ̋ o -
we go w Uz be ki sta nie czy ko par ki
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Od niedawna
siecià obsługi

serwisowej CNH,
obejmujàcà swym

zasi´giem
150 krajów,

zarzàdzaç b´dzie
Pierre Fleck,

pełniàcy
jednoczeÊnie

funkcj´
odpowiedzialnego

za dział 
Parts & Services

Fiat Group
Automobiles. 

w Ni ge rii. I ofe ro waç klien to wi do kład nie ta kà
usłu g´, ja kiej wy ma ga, a przede wszyst kim za wsze
pa mi´ taç o tym, ˝e w kon tek Êcie eko no micz nym
ry nek ob słu gi ser wi so wej jest ob sza rem o ogrom -
nym zna cze niu. 
Ostat nie z tych za le ceƒ jest szcze gól nie istot ne. Kie -
dy mó wi my o dzia łal no Êci prze my sło wej, ma my
zwy kle na my Êli pro jek to wa nie, pro duk cj´, ewen tu -
al nie mar ke ting, ale pra wie ni gdy ob słu g´ ser wi so wà
i cz´ Êci za mien ne, czy li ca ło kształ tu dzia łaƒ okre Êla -
nych mia nem „parts and se rvi ces”. A prze cie˝ te
ostat nie sà rów nie wa˝ ne, po pierw sze ze wzgl´ du
na ich roz mia ry, zwi´k sza jà ce po ten cjal ne szan se
na do bry biz nes, a po dru gie dla te go, ˝e ja koÊç ob -
słu gi po sprze da˝ nej jest jed nym z czyn ni ków de cy -
du jà cych o wi ze run ku przed si´ bior stwa, a za tem

rów nie˝ o sprze da ̋ y je go pro duk tów. 
W prze szło Êci cz´ Êci za mien ne i ob słu ga ser -
wi so wa ucho dzi ły za dzia łal noÊç o zna cze niu
mar gi nal nym. Za coÊ, co wy ko nu je si´, „bo
tak trze ba”, i nic po nad to. DziÊ jed nak wszy -
scy ma jà ju˝ peł nà Êwia do moÊç te go, ˝e jest
to sek tor stra te gicz ny. „Nie je ste Êmy ju˝ Kop -
ciusz kiem, wy ja Ênia Pier re Fleck, od po wie -
dzial ny za Parts & Se rvi ces Fiat Gro up Au to -
mo bi les, a od kil ku mie si´ cy rów nie˝ CNH.
– Je ̋ e li zsu mu je my licz by zwià za ne z cz´ Êcia -

mi za mien ny mi i ob słu gà ser wi so wà w ró˝ -
nych Sek to rach Fia ta, stwier dzi my, ˝e

po sprze da˝ ma zna czà cy wpływ na

GLOBALNASieç



Pierre Fleck
Na poprzedniej
stronie: Ciągnik
New Holland 

w USA, czy w Uz be ki sta nie lub Ka zach sta nie”.
Wresz cie, aby uczy niç ca łà spra w´ jesz cze bar dziej
skom pli ko wa nà, do cho dzi do dat ko wo zło ̋ o noÊç sa -
mych ma szyn oraz roz mia ry cz´ Êci za mien nych:
nie któ re z nich ma jà dłu goÊç 15 me trów i wa ̋ à po
kil ka na Êcie ton. 
Aby po pra wiç po ziom ob słu gi klien ta i zwi´k szyç
wy daj noÊç sys te mu, CNH Parts & Se rvi ces pro -
wa dzi rów nie˝ „in so ur cing”. „Pod j´ li Êmy de cy -
zj´ o bez po Êred nim za rzà dza niu klu czo wy mi
ro dza ja mi dzia łal no Êci – mó wi Fleck – rów -
nie˝ ty mi, któ re ma jà bez po Êred ni wpływ na ja -
koÊç. Z te go po wo du od ku pi li Êmy dzie si´ç
ma ga zy nów w Sta nach Zjed no czo nych
oraz je den w Ka na dzie i przy j´ li Êmy
oko ło ty sià ca osób. To
bar dzo istot na in we -
sty cja, któ ra jest
naj lep szym do wo -
dem na sze go
ogrom ne go
za an ga ̋ o -
wa nia”. 

wy ni ki eko no micz ne Gru py. Aby uzmy sło wiç so bie,
ja kie sà roz mia ry tej dzia łal no Êci (a tak ̋ e jej zło ̋ o -
noÊç), wy star czy po my Êleç, ˝e po sia da my a˝ 60
ogrom nych cen trów dys try bu cyj nych cz´ Êci za mien -
nych na ca łym Êwie cie, któ re za trud nia jà łàcz nie
czte ry ty sià ce osób”. 
Dzia łal noÊç po sprze da˝ na ma nie ja ko dwa ob li cza:
za rzà dza nie dys try bu cjà cz´ Êci za mien nych i ob słu -
ga klien ta. Dwa ró˝ ne, ale jed na ko wo wa˝ ne ob sza -
ry, wy ma ga jà ce pro fe sjo na li zmu i spe cja li stycz nych
kom pe ten cji. Fleck wy ja Ênia: „Na szym za da niem
jest gwa ran to waç za wsze i w ka˝ dych wa run kach
na tych mia sto wà do st´p noÊç cz´ Êci za mien nych. To
dziw na pra ca: je Êli jest wy ko na na do brze, nikt nie
zda je so bie z te go spra wy, ale je Êli wy stà pi ja ki kol -
wiek pro blem, wie dzà o nim od ra zu wszy scy.
A szko dy z te go ty tu łu dla wi ze run ku przed si´ bior -
stwa mo gà byç ka ta stro fal ne. Do ty czy to sa mo cho -
dów, ale i w nie mniej szym, a kto wie, mo ̋ e na wet
wi´k szym stop niu, rów nie˝ ma szyn bu dow la nych
i rol ni czych, bo po pierw sze sà one Êrod ka mi sto -
sun ko wo kosz tow ny mi, a po dru gie w wie lu sy tu -
acjach, na przy kład przy zbie ra niu plo nów, mu szà
byç za sto so wa ne w pew nym kon kret nym mo men -
cie, ich u˝y cia nie mo˝ na prze su nàç
na przy kład o ty dzieƒ. Wła Ênie z te -
go wzgl´ du tak du ̋ à wa g´ przy kła -
da my do usłu gi na tych mia sto wej
na pra wy”. 
Or ga ni za cja lo gi stycz na jest pod sta -
wà. „W przy pad ku sa mo cho dów –
kon ty nu uje Fleck – w prze cià gu
trzech lat wy ko na li Êmy mi lo wy krok
na przód i dziÊ je ste Êmy jed ny mi z naj lep szych
w Eu ro pie. Ten sam mo del sto su je my te raz rów nie˝
w sek to rze ma szyn bu dow la nych i rol ni czych. To
dzia łal noÊç, w któ rej po kry wa si´ 80% pro ce sów, ale
któ ra wy ma ga znacz nych in we sty cji w tech no lo gie
in for ma tycz ne”. 
Czy to przy sa mo cho dach, czy przy ma szy nach bu -
dow la nych i rol ni czych re gu ły gry po zo sta jà ta kie
sa me, zmie nia si´ je dy nie spo sób po dej Êcia do klien -
ta. Fleck wy ja Ênia: „W przy pad ku po jaz dów czte ro -
ko ło wych na sza ak tyw noÊç kon cen tru je si´ na u˝yt -
kow ni ku fi nal nym, w na szej no men kla tu rze jest to
„bu si ness to con su mer”. CNH na to miast to „bu si -
ness to bu si ness”: je go roz mów ca mi sà klien ci pro -
fe sjo nal ni, ce chu jà cy si´ in nà men tal no Êcià i ma jà cy
in ne wy ma ga nia. Po nad to wszyst kie czte ry mar ki
Ca se New Hol land ma jà za si´g glo bal ny. Ich sieç
jest obec na w nie mal wszyst kich kra jach Êwia ta,
a za kła dy pro duk cyj ne mo˝ na zna leêç nie tyl ko
w Ame ry ce Pół noc nej i Eu ro pie, ale tak ̋ e w Afry ce
Po łu dnio wej i Azji. Wszyst ko to spra wia, ˝e or ga ni -
za cja lo gi stycz na jest szcze gól nie zło ̋ o na. Po za tym
po ziom usług po wi nien byç za wsze ta ki sam, czy to

Podczas odbywającego się w Paryżu
europejskiego spotkania Parts Sales &

Service Managers, podsumowano 2007 rok
i omówiono wyniki osiągnięte w 2007 roku.
W odniesieniu do działalności biznesowej
Parts & Services w 2007 sprzedaż
przewyższyła założenia budżetowe o 2,4%.
Poza tym zaprezentowano inicjatywy
i programy na 2008 r., a także wyznaczono
cele i plany marketingowe na rok 2008.

Ważnym punktem spotkania było nagrodzenie
najlepszych sprzedawców części zamiennych
w Europie za 2007 r. Wśród nich znalazł się Dariusz
Marciniak, odpowiedzialny za dział Części Zamiennych
w CNH Polska w Płocku. Osiągnięty przez
niego wynik, to realizacja sprzedaży
części zamiennych w swoim regionie
za poziomie około 20% powyżej
założeń budżetowych. 
Darek Marciniak jest
odpowiedzialny za region piąty
w Europie, który obejmuje: Polskę,
Niemcy, Austrię, Czechy i Słowację.
Nagrodę wręczył Parts Sales &
Services President, Pierre Fleck.

CNH POLSKA

Ta ka sa ma
ja koÊç usług

w USA i w
Uz be ki s ta nie 

Naj lep si sprze daw cy 
w Eu ro pie



W
Co mau Ro bo ti ca da si´ wy -

raê nie od czuç au r´ no wo Êci.
Je den ze Êwia to wych li de rów
w sek to rze ro bo ty ki wpro wa -
dza wła Ênie na ry nek za pro -
jek to wa nà od pod staw ro dzi -
n´ ma szyn an tro po mor ficz -
nych. Ozna ko wa ne sym bo lem
NJ, za stà pià swo je po przed -

nicz ki spod zna ku NH, któ re, nie tyl ko w prze myÊle
mo to ry za cyj nym, od nio sły suk ces na Êwia to wà ska -
l´. „Ro bo ty no wej ge ne ra cji – wy ja Ê nia Mau ri zio Fi -
lo ni, od po wie dzial ny za jed nost k´ biz ne so wà Ro bo -
tics & Se rvi ce w Co mau – sà kla sà sa mà w so bie.
Zo sta ły wy pro du ko wa ne w ró˝ nych „roz mia rach”
i w za le˝ no Êci od swej no Êno Êci wa ̋ à 40% mniej ni˝
po przed nie mo de le. Po za tym sà od nich znacz nie
szyb sze, bar dziej pre cy zyj ne i oszcz´d ne (po bie ra jà
a˝ o 25% ener gii mniej). Wszyst ko to sta no wi zna -
czà ce uspraw nie nie, zwłasz cza te raz, kie dy przed-
si´ bior stwa z co raz wi´k szà de ter mi na cjà dà ̋ à do

NJGeneracja
TEKST
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Guglielmo 
Lobera

Nie b´dziemy tu mówiç
o zjawisku socjologicznym
ani o ostatniej modzie
wÊród młodzie˝y,
b´dziemy natomiast
mówiç o nowej rodzinie
robotów Comau, lekkich,
szybkich, precyzyjnych,
a jednoczeÊnie
przyjaznych Êrodowisku. 
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wy eli mi no wa nia wszel kich strat i zre du ko wa nia
szko dli we go wpły wu na Êro do wi sko”. 
Jed nà z naj istot niej szych wła Êci wo Êci tych ma szyn
jest zdol noÊç do pra wi dło we go dzia ła nia w do wol nej
po zy cji, rów nie˝ „do gó ry no ga mi”. Dzi´ ki te mu, jak
rów nie˝ kom pak to wym roz mia rom, na da jà si´ one
ide al nie do pra cy, w któ rej co naj mniej kil ka ro bo tów
wy ko nu je swo je za da nia syn chro nicz nie, na przy kład
przy spa wa niu skom pli ko wa nych kom po nen tów.
Wpro wa dza nie na ry nek no wej rodziny ro bo tów NJ
roz po cz´ ło si´ w ze szłym ro ku. Naj now szy mo del,
któ re go ofi cjal na pre mie ra pla no wa na jest w czerw -
cu, to wer sja z „wewn´trznym krwio bie giem”. Mia -
no wi cie wy jàt ko we roz wià za nia tech nicz ne po zwo li ły
umie Êciç wszyst kie prze wo dy elek trycz ne i ka ble za -
si la jà ce w ener gi´, wo d´, olej i spr´ ̋ o ne po wie trze
we wn´ trzu prze gu bo we go ra mie nia, dzi´ ki cze mu
nie ogra ni cza jà one ma szy ny, któ ra w ten spo sób zy -
s ku je na spraw no Êci. „Ro bo ty z „wewn´trznym
krwio  bie giem” to jed no z naj wi´k szych osià gni´ç
tech no lo gicz nych Co mau – mó wi Fi lo ni. – In no wa -
cyj noÊç jest zresz tà na szym pod sta wo wym atu tem.
Mo ̋ e my po szczy ciç si´ pro duk ta mi uni kal ny mi
w ska li Êwia to wej, na przy kład an tro po mor ficz nym
ro bo tem Smart La ser, zgrze wa jà cym za po mo cà
wiàz ki Êwia tła, a tak ̋ e ca łà ma sà ory gi nal nych roz -
wià zaƒ, jak na przy kład bez prze wo do we ter mi na le
do pro gra mo wa nia”. Te ostat nie urzà dze nia, sto so -
wa ne rów nie˝ do ob słu gi ro bo tów NJ, to coÊ po Êred -
nie go po mi´ dzy prze no Ênym kom pu te rem a pi lo tem
do te le wi zo ra, któ rych z prak tycz ne go punk tu wi -
dze nia nie spo sób nie do ce niç. To tak, jak by przejÊç
od te le fo nu sta cjo nar ne go do ko mór ko we go. Przed -
tem ka˝ da ma szy na mu sia ła
mieç ter mi nal pro gra mu jà -
cy, z któ rym by ła po łà czo na
ka blem elek trycz nym. Dzi -
siaj tech nik mo ̋ e jed nym
ter mi na lem bez prze wo do -
wym za pro gra mo waç
wszyst kie ro bo ty, znaj du jà -
ce si´ w do wol nym miej scu
na te re nie za kła du”. 
„Ro bo ty sà tech no lo gicz nà krzy ̋ ów kà – mó wi En ri -
co Mau let ti, szef dzia łu pro jek to we go – któ ra wy -
ma ga ogrom nej wie dzy w wie lu skraj nie ró˝ nych
dzie dzi nach: me cha ni ki „ci´˝ kiej” i pre cy zyj nej,
elek tro me cha ni ki – ka˝ de ra mi´ ma szeÊç sil ni ków
–i elek tro ni ki, ro zu mia nej za rów no ja ko har dwa re,
jak i so ftwa re. Nie zb´d na jest rów nie˝ umie j´t noÊç
od po wied nie go pro jek to wa nia ca łe go ukła du, któ ry
oprócz oka blo wa nia skła da si´ tak ̋ e z rur na wo d´
i spr´ ̋ o ne po wie trze. In ny mi sło wy, na le ̋ y po sia daç
wszech stron ne przy go to wa nie tech nicz ne, wy cho -
dzà ce po za ob szar kon kret nej spe cja li za cji, dzi´ ki
cze mu ta pra ca na praw d´ mo ̋ e byç pa sjo nu jà ca”. 

In no wa -
cyj noÊç 
to nasz 

naj wi´k szy
atut 

Rozwojowy
biznes
Obroty rzędu stu milionów euro i produkcja

na poziomie 1.500 robotów – takie właśnie wyniki
odnotowała w roku 2007 spółka Comau Robotica. Dane
te są potwierdzeniem obserwowanej w ostatnich dwóch
latach pozytywnej tendencji, przejawiającej się
wzrostem rynku w granicach 20% rocznie. Ponad jedna
trzecia przychodów jest związana ze sprzedażą do
innych spółek Grupy Fiata: FGA, Iveco, CNH i Magneti
Marelli, wśród najważniejszych klientów Comau są
również Ford, Volvo, Cherry i Samic. Sam sektor
„automotive” stanowi blisko 70% obrotów Comau
Robotica, ale znaczący wzrost zastosowania robotów
rejestruje się także w innych gałęziach przemysłu (m. in.
w kosmonautyce). Głównymi rynkami, nie licząc Włoch,
są Francja, Niemcy, Polska, Turcja i Chiny. Na świecie
pracuje obecnie około 15 tysięcy robotów Comau. 

15 TYSI¢CY ROBOTÓW COMAU NA ÂWIECIE
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Maurizio Filoni,
odpowiedzialny
za dział Robotics
& Service
w Comau. 
Obok: 
Enrico Mauletti,
szef działu
Projektowania. 
Na stronie obok:
jeden z robotów
NJ. Na pierwszym
planie
bezprzewodowy
terminal do
programowania. 



„To oczy wi Êcie za ba wa, pre zen tu jà ca jed -
nak nie któ re z mo˝ li wo Êci na szych ro bo -
tów – mó wi Ire ne usz Ka pler (kie row -
nik ds. han dlu i mar ke tin gu) z Co -
mau Po land. – Wy bie ra nie pi łe czek
po ka zu je, jak dzi´ ki za in sta lo wa -
nej ka me rze i od po wied nie mu
opro gra mo wa niu, ro bot mo -
˝e roz po zna waç wła Êci wà
po zy cj´ przy pad ko wo
usta wio nych obiek tów.
Na to miast dwa ro bo ty 6-
Êcio osio we Smart SiX
i NJ pre zen tu jà na na szym
sto isku dzia ła nie gniaz da
spa wal ni cze go, ta kie go, ja -
kie funk cjo nu jà ju˝ w fa -
bry ce FAP w Ty chach.”
Oby dwa ro bo ty pra cu jà
w spo sób cał ko wi cie sko or dy -
no wa ny, jak gdy by by ły „dwo -
ma ra mio na mi ste rowa ny mi
z jed ne go mó zgu”. Sà one
wła Ênie ste ro wa ne z jed ne go
kon tro le ra, któ ry po zwa la ope -
ra to ro wi na wy ko ny wa nie wszyst -
kich czyn no Êci pro gra mo wa -
nia i za rzà dza nia ro bo -
tem, a dzia ła jak
kom pu ter
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LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

N
aj mniej szy ro bot
z ga my Co mau,
Smart SiX o udê -
wi gu 6 kg  z wy -
po sa ̋ e niem do
spa wa nia łu ko we -
go, z gra cjà Êle dził
ele ment pod wo zia
sa mo cho du, któ -

rym ope ro wał ro bot o Êred nio
wy so kim udêwi gu, do 130 kg
Co mau Smart NJ. Nic wi´c dziw -
ne go, ˝e ich po kaz sy mul ta nicz -
ne go spa wa nia wy ko rzy stu jà ce go
„ruch współ pra cu jà cy” przy cià gał
do sto iska Co mau Po land licz -
nych go Êci war szaw skich tar gów
Au to ma ti con.
Du ̋ ym za in te re so wa niem cie szy -
ły si´ rów nie˝ po pi sy in ne go ro -
bo ta Co mau, umiesz czo ne go na
sta no wi sku PIAP. Gniaz do zro -
bo ty zo wa ne roz da wa ło ga d˝e ty
przy go to wa ne spe cjal nie dla go -
Êci tar gów. WÊród ze sta wu czer -
wo nych i nie bie skich pi łe czek an -
ty stre so wych, bez bł´d nie wy bie -
rał, dzi´ ki wbu do wa ne mu sys te -
mo wi wi zyj ne mu, tyl ko nie bie -
skie. Je go ra mi´, po wy ko na niu
kil ku ewo lu cji, „trium fal nie”
uno si ło si´ wów czas do gó ry,
a na st´p nie pre cy zyj nie umiesz -
cza ło pi łecz k´ w pla sti ko wej ru -
rze, z któ rej mo˝ na by ło wy jàç
swój pre zent – pa miàt k´.
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Ewolucje dwóch czerwonych robotów
Comau na warszawskich targach
Automaticon naprawd´ przypominały
figury salonowego menueta.

ROBOTÓWTaniec 



oso bi sty. Ter mi nal pro gra mo wa -
nia u˝y ty w tym gnieê dzie to
WiTP, pierw szy bez prze wo do wy
ter mi nal pro gra mo wa nia w sek to -
rze ro bo ty ki prze my sło wej.
To cał ko wi cie no we roz wià za nie
opa ten to wa ne przez Co mau, ma -
jà ce cer ty fi kat bez pie czeƒ stwa
TÜV z Mo na chium. Co mau jest
je dy nym na Êwie cie pro du cen tem
sys te mu ko mu ni ka cji bez prze wo -
do wej w ro bo ty ce.
Spół ka Co mau Po land, choç
dzia ła jà ca w na szym kra ju od
1998 ro ku, na tar gach Au to ma ti -
con wy st´ po wa ła po raz pierw szy,
na znak no wej stra te gii fir my
ukie run ko wa nej na wi´k sze
otwar cie na ry nek. „Po sta no wi li -
Êmy po ka zaç sze rzej na sze mo˝ li -
wo Êci – mó wi dy ̋ u ru jà ca na sto -
isku Mi ro sła wa To bór (Ob słu ga
po sprze da˝ na). – Do tych czas ko -
ja rzo no nas przede wszyst kim
z mo to ry za cjà, co wy ni ka z na szej
prze szło Êci i głów nej dzia łal no Êci,
a prze cie˝ na te re nie Pol ski
w ró˝ nych sek to rach prze my słu
za in sta lo wa nych jest ju˝ po nad
1500 ro bo tów Co mau. Ma my te˝
ol brzy mie do Êwiad cze nie w ob -
słu dze i wy ko ny wa niu ró˝ ne go
ro dza ju oprzy rzà do wa nia oraz re -
mon tach ma szyn.” 
Z de biu tu na tar gach za do wo lo ny
jest Ro ber to Ros si, od kil ku mie -
si´ cy dy rek tor Co mau Po land.
„Wi dzi my du ̋ e za in te re so wa nie
na szà ofer tà pro duk to wo -tech no -
lo gicz nà – mó wi. – Kie ru je my jà
nie tyl ko do prze my słu mo to ry za -
cyj ne go, ale i do wie lu in nych
bran˝, ta kich jak prze mysł od lew -
ni czy, drzew ny, ce glar ski, ob rób ki
me cha nicz nej, osprz´ tu ob ra bia -
rek, two rzyw sztucz nych, lot ni -
czy, pa pier ni czy, szklar ski czy ce -
ra micz ny. Wsz´ dzie tam, gdzie
mo gà zna leêç za sto so wa nie na sze
ro bo ty i pro po no wa ne przez nas
roz wià za nia.”
„Ro bo ty – tłu ma czy dyr. Ros si
– to kon struk cje stan dar -
do we, któ re za opa tru je
si´ w apli ka cje, czy li
ta kie „ubran ka

Mamy własnà
inicjatyw  ́biznesowà
Comau Poland liczy około 400 pracowników, wśród

których prawie wszyscy są Polakami. Firma
„korzeniami” jest związana z FAP. Od lat pracujemy dla
tyskiej fabryki. To tam zainstalowaliśmy już ponad
tysiąc robotów, z czego połowę w ubiegłym roku,
przygotowując zakład do produkcji nowego Fiata 500
i Forda Ka. Prowadziliśmy prace nad tym projektem
konstruując tłoczniki do blach samochodowych, formy
wtryskowe i pracując na liniach zgrzewalniczych.
Mamy jako firma własną inicjatywę biznesową
i współpracujemy z różnymi klientami, nie tylko

w Polsce. W dziedzinie robotyki zamierzamy robić
w Polsce gniazda zautomatyzowane

i eksportować je również do innych pobliskich
krajów; dla rynku niemieckiego

przykładowo dostarczamy tłoczniki.
Ponadto planujemy też uruchomić

w Polsce obsługę posprzedażną
oddziału Comau Powertrain. Dlatego

postanowiliśmy również bardziej
pokazać się na zewnątrz, otworzyć
się na rynek integratorów, mocniej

promować naszą markę.
Wierzymy, że przyczyni się

do tego również nasz udział
w targach Automaticon.

MÓWI ROBERTO ROSSI DYREKTOR COMAU POLAND

szy te na mia r´” do sto so wu jà ce ro bo ty do da ne go
pro duk tu. Two rzy si´ z nich ca łe gniaz da do da ne go
wy mo gu, jak np. to spa wal ni cze, któ re pre zen tu je my
na na szym sto isku. Mo ̋ e my to wa rzy szyç na szym
klien tom we wszyst kich fa zach pro ce su au to ma ty za -
cji: od ana li zy po trzeb, pro po zy cji lay -out’u, po przez
ana li z´ cza su cy klu, in sta la cje i pro gra mo wa nie,
po ob słu g´ po sprze da˝ nà i utrzy ma nie ru chu pre -
wen cyj ne po zwa la jà ce na zwi´k sze nie pro duk tyw -
no Êci i wy daj no Êci w cza sie. Na sze ro bo ty zo sta ły
za pro jek to wa ne z my Êlà o jak naj wy˝ szej kom pa ty -
bil no Êci z sys te ma mi i ma szy na mi ju˝ u˝y wa ny mi
przez klien tów – za rów no ma łych i Êred nich firm
jak i du ̋ ych przed si´ biorstw o ma so wej pro duk cji
na wi´k szà iloÊç zmian.” 
Tar gi Au to ma ti con, od by wa jà ce si´ ju˝ po raz czter -
na sty, sà naj wi´k szym w Pol sce pro fe sjo nal nym fo -
rum, na któ rym spo ty ka jà si´ pro du cen ci i od bior cy
au to ma ty ki prze my sło wej. Co mau Po land za ob ser -
wo wa ło zwi´k sze nie ilo Êci kon tak tów i po pra w´ wi -
ze run ku i z pew no Êcià b´ dzie uczest ni czy ło w tych
i in nych tar gach na te ry to rium Pol ski rów nie˝
w przy szło Êci.
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W styczniu 2008 r. 
Roberto Rossi
został dyrektorem
Comau Poland.
Z firmą Comau
związany jest
od wielu lat 
– w 1980 roku
uczestniczył
w projektowaniu
i produkcji
pierwszego robota
Comau. Następnie
zajmował
stanowiska
wymagające coraz
większej
odpowiedzialności
w Comau Robotica
aż do Dyrektora
Przemysłowego.
W roku 2006 był
odpowiedzialny
za Linię Biznesu
Kleszczy
Zgrzewalniczych
Comau.
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TEKST

Sandra Mattioli
Prosto ze Êwiata sztuki wywodzi si´
innowacyjna technologia optyczna, która
stosowana jest w Teksidzie we Włoszech,
by zapewniç wysokiej jakoÊci odlewy.

M
o de le wir tu al ne, któ re ide al nie
od wzo ro wu jà obiek ty rze czy wi -
ste. Ele men ty, któ re na pła skim
ekra nie mo ni to ra na bie ra jà
kształ tów i trój wy mia ro wo Êci.
Nie je ste Êmy by naj mniej w stu -
diu fil mo wym, zaj mu jà cym si´
efek ta mi spe cjal ny mi, ale w Cre -
scen ti no we Wło szech, gdzie

znaj du je si´ Tek sid, spół ka Gru py Fiat, pro du ku jà -
ca ˝e liw ne kom po nen ty do sa mo cho dów, ci´ ̋ a ró -
wek i cià gni ków. 
Tu tej si spe cja li Êci pra cu jà nad no wy mi ma try ca mi
do od le wów z ˝e li wa, po słu gu jàc si´ pio nier skà
tech no lo già trój wy mia ro wej di gi ta li za cji optycz -

nej. Jest to no wa tech ni ka, wy ko rzy sty wa -
na do tej po ry przy re ali za cji fil mów ani mo wa -

nych i gier wi deo oraz w Êwie cie sztu ki (ska no -
wa nie dzieł sztu ki w ce lu za pa mi´ ta nia ich do -

kład ne go kształ tu), me dy cy ny i bio in ̋ y nie -
rii, któ ra umo˝ li wia do kład ny po miar,
prze two rze nie na for mat elek tro -

nicz  ny i póê niej sze od two rze nie
wszel kie go ro dza ju form. 

Od po wie dzial nym za ten pro jekt jest fi -
zyk Gian lu ca Giu di ci, pra cu jà cy w dzia le

Roz wo ju Pro ce su Tek si du. Opo wie nam,
dla cze go je go fir ma zde cy do wa ła si´
na wdro ̋ e nie wła Ênie tej tech no lo gii. 

„WÊród wie lu wy mo gów, ja kie mu szà speł -
niaç na sze wy ro by – wy ja Ênia – naj wa˝ niej szy
do ty czy ide al nej zgod no Êci z okre Êlo nym

kształ tem. Efekt ten mo˝ na uzy skaç tyl ko

Modele wirtualneze Êwiata sztuki
do odlewni



wte dy, gdy sto so wa ne oprzy rzà do wa nie i ma try -
ce, do któ rych wle wa si´ sto pio ny me tal, po sia da -
jà for m´, da jà cà si´ kon tro lo waç do dzie sià tych
cz´ Êci mi li me tra. Klient, za nim za mon tu je nasz
kom po nent, pod da je go ob rób ce: je Êli nie jest do -
bry, to mar nu je si´ nie tyl ko sam pro dukt, ale
i wło ̋ o nà weƒ pra c´ i czas. Na szym za da niem
jest za ofe ro wa nie trwa łej ja ko Êci na szych kom po -
nen tów. Dla te go mu si my za gwa ran to waç nie -
zmien nà w cza sie ja koÊç przy rzà dów i ma szyn”. 
Nie trud no so bie uzmy sło wiç, ˝e ma try ca pod le ga
zu ̋ y ciu, w za le˝ no Êci od te go, ile ra zy wle wa si´
w nià sto pio ny me tal. Do nie daw na zgod noÊç ze
spe cy fi ka cja mi pro jek to wy mi by ła kon tro lo wa -
na okre so wo za po mo cà trój wy mia ro we go CAD
i son dy do ty ko wej, któ ra spraw dza ła naj wa˝ niej -
sze punk ty for my. Pre cy zja te go ba da nia za le ̋ a ła
w du ̋ ym stop niu od do Êwiad cze nia pra cow ni ka
ob słu gu jà ce go urzà dze nie, któ ry mu siał wie dzieç,
ja kie miej sca ba daç, a tak ̋ e umieç pra wi dło wo in -
ter pre to waç wy ni ki, wy ra ̋ o ne w licz bach. 
No wa tech no lo gia na to miast ba zu je na pro jek cji
Êwia tła struk tu ral ne go. Wy ma ga ne oprzy rzà do -
wa nie jest bar dzo pro ste: lam pa ha lo ge no wa, pro -
jek tor, apa rat do wy ko ny wa nia zdj´ç cy fro wych
i kom pu ter. Apa rat wy chwy tu je cie nie rzu ca ne na
obiekt (ma try c´), re je stru jàc wszyst kie znie kształ -
ce nia, i prze sy ła ob raz do kom pu te ra, któ ry w kil -
ka se kund prze twa rza go na ty sià ce punk tów.
Za po mo cà mak sy mal nie czter dzie stu ta kich uj´ç
– co od po wia da oko ło trzem go dzi nom pra cy –
mo˝ na mo ni to ro waç i ze ska no waç ca łà po -
wierzch ni´ urzà dze nia od lew ni cze go.
„No wo Êcià – wy ja Ênia Giu di ci – jest nie ty le sa ma
tech no lo gia, u˝yt ko wa na ju˝ przez spe cja li stycz -
nych do staw ców i zop ty ma li zo wa na pod kà tem
spe cy ficz nych za sto so waƒ, ale de cy zja o jej wdro -
˝e niu na od lew ni”. Oprzy rzà do wa nie, od two rzo -
ne na kom pu te rze, a za tem ju˝ wir tu al ne, zo sta je
po rów na ne z mo de lem CAD do star czo nym przez
klien ta w ce lu ujaw nie nia ewen tu al nych od chy leƒ.
Do pie ro w tym miej scu klu czo wà ro l´ od gry wa jà
kom pe ten cje ba da jà ce go, je dy nej oso by zdol nej
do zin ter pre to wa nia wy ni ków. A za tem tak ̋ e
i w tym przy pad ku ostat nie sło wo na le ̋ y do czło -
wie ka, któ ry mu si w naj lep szy mo˝ li wy spo sób
wy ko rzy sty waç no wo cze sne tech no lo gie. 
Dla te go w Cre scen ti no roz pocz nà si´ szko le nia
spe cja li stów, któ rzy b´ dà ko rzy staç z tej tech -
no lo gii w swo ich za kła dach pro duk cyj nych.
Na „pierw szy ogieƒ” pój dà za -
kła dy w chiƒ skim mie Êcie
Hua Dong i w por tu gal skim
Fun frap, w któ rych ru sza klu -
czo wa dla spół ki pro duk cja
kor pu sów.

Obecny na trzech
kontynentach
Teksid działa w sektorze złożonych technologicznie

odlewów żeliwnych dla przemysłu samochodowego.
Z obrotami rzędu 708 milionów euro (w roku 2007),
spółka jest obecna w siedmiu krajach świata
– Włoszech, Francji, Portugalii, Polsce, Brazylii,
Meksyku i Chinach – zatrudniając łącznie prawie
osiem tysięcy osób. Odbiorcą jej wyrobów jest 
w 30 procentach Grupa Fiat, a w pozostałej części
podmioty trzecie. Pod względem geograficznym
48 procent trafia do sprzedaży na rynku europejskim,
26 procent w krajach Ameryki Środkowej,
a pozostałe 26 procent w Północnoamerykańskiej
Strefie Wolnego Handlu (USA, Kanada i Meksyk)
i na Dalekim Wschodzie. W roku 2006 Teksid

wyprodukował
6,6 milionów bloków

cylindrów,
4,7 milionów obudów
sprzęgła, 1,2 miliona
kolektorów
wydechowych 
i 2,5 miliona wałów

korbowych.

TEKSIDTrójwymiarowa
powierzchnia
nabiera kształtów
na ekranie
komputera.
Na stronie obok:
technologia
wdrożona przez
Teksid została
zastosowana m.in.
do zeskanowania
„Ewy” Rodina.
Poniżej: 40-letni
Gianluca Giudici
z urządzeniem
służącym
do digitalizacji
przyrządów
i maszyn. Ten fizyk,
zatrudniony
w Teksidzie
od 1994 r., jest
jednym z czołowych
specjalistów działu
Operations Europe
& Far East



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI
35 LAT

CZAS WOLNY

Kiedy w serialu telewizyjnym „Czterdziestolatek” rodzina in˝yniera
Karwowskiego wciskała si´ do małego fiata, sàsiedzi patrzyli

z zazdroÊcià, gdy˝ ten akt odwagi w wykonaniu bohatera
popularnego serialu, był cz´Êcià polskiego „dolce vita” 

– w rzeczywistoÊci realnego socjalizmu. Nie nale˝y wykluczaç, 
˝e ci, którzy wtedy traktowali Fiata 126 jako wehikuł post´pu,

z rozrzewnieniem wspominajà czas, gdy Maluch z polskà
rejestracjà budził sensacj´ w krajach Europy południowej, dokàd
zap´dzali si´ jego posiadacze zaglàdajàc w ten sposób za „˝elaznà

kurtyn´”. Fiat stał si´ wówczas nie tylko szczytem marzeƒ
przeci´tnej polskiej rodziny, ale jej członkiem, którego tylko

z uwagi na gabaryty, nie sadzano do obiadu przy stole.
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35 lat
Fiata 126p 

Wielki maluch

TEKST 
Jerzy Piekarczyk, 
Alicja Filowska 
FOTO

Arch. Fiat, 
Ireneusz Kaêmierczak



Wtedy to była
„bryka”!
Józef Filip, kierownik zarządzania
operacyjnego na linii D
Pracę przy produkcji Fiata zacząłem
w 1984, ale samą przygodę z tym
samochodem już 10 lat wcześniej,
kiedy to w 1974 roku ożeniłem się
i w prezencie ślubnym od teścia
dostałem mój pierwszy w życiu samochód, właśnie
Fiata 126 p. Wtedy to była bryka, jakich mało. Po ślubie
ja pracowałem w Bielsku, a żona studiowała w Krakowie,
często więc do niej jeździłem, co rusz zatrzymywany przez
milicjantów. Ale nie chodziło im o żadną kontrolę, nie
interesowałem ich ani ja, ani dokumenty – ważny był
samochód. Musiałem im wszystko pokazywać,
tłumaczyć, a nieraz i przewieźć. W sumie maluch służył
mi 5 lat, były i wakacje nad morzem całą rodziną,
zdarzyło się nawet, że po wyciągnięciu fotela przewiozłem
nim całe umeblowanie do kuchni. Żyłem z nim
w całkowitej zgodzie. 

Józef Gwizdoń, kierownik
zarządzania operacyjnego
Pracowałem w FSM-ie od 1974, był
to początek lat 70, okres kiedy cała
Polska się motoryzowała. Zdobycie
malucha nie należało do zadań
najłatwiejszych, gdyż oprócz
pieniędzy, trzeba było mieć jeszcze
talon, co teraz brzmi egzotycznie, ale
kiedyś bez niego ani rusz. Wszyscy brali pożyczki, górnicy
kupowali od ręki. Osobiście dostałem dwa talony
i w 1986 roku jeden z nich zamieniłem na swój pierwszy

w życiu samochód, czerwonego Fiata 126p.
Wtedy był to najmodniejszy kolor.

W sumie służył naszej rodzinie 9
lat i zawsze można było dojść

z nim do porozumienia.

WSPOMNIENIA

W
szyst ko za cz´ ło si´ 29 paê -

dzier ni ka 1971 od pod pi sa -
nia kon trak tu li cen cyj ne go
na sa mo chód ma ło li tra ̋ o wy
Fiat 126. Tyl ny na p´d, dwu -
cy lin dro wy sil nik o po jem no -
Ê ci 594 ccm, moc 23 KM,
czte ro oso bo we i dwu drzwio -
we nad wo zie ty pu Ber li na...

Wte dy „to by ło coÊ”! Ko rze nie modelu si´ ga ły
1933 ro ku, kie dy na ro dził si´ „pra dzia dek” Fia ta
126p – To po li no czy li Mysz ka (nie wiel kà se ri´
tych au tek zmon to wa no w War sza wie). Na st´p cà
był Fiat Nuova 500, zwa ny Bam  bi no, a je sie nià
1972 ro ku w Cas si no za pre zen to wa no pierw szà

se ri´ stu sa mo cho dów Fiat 126. Spe cjal -
nà wer sj´ sta no wił Fiat 126p, któ ry
w kil ka dni po pre mie rze we Wło -
szech po ka zał si´ na war szaw -
skim Pla cu De fi lad ja ko za po -
wiedê „no wych cza sów” fir mo -
wa nych przez eki p´ Edwar da
Gier ka. Wer sja ta by ła pro du ko -
wa na wy łàcz nie w FSM, któ rej
za ło ga – dzi´ ki pra cy przy pol skiej
Sy re nie – by ła do brze przy go to wa na naj -
pierw do mon ta ̋ u, a póê niej do pro duk cji
sa mo cho du li cen cyj ne go, roz po cz´ tej ofi cjal nie
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mach fa ce li ftin gu, wpro wa dzo no zmia ny w nad -
wo ziu i ko lo ry sty ce, a in ̋ y nie ro wie i tech ni cy
z OBR z du mà pr´ ̋ y li swe pier si, bo 90% tych roz -
wià zaƒ by ło ich dzie łem. W ro ku 1986 OBR wspól -
nie z Fia tem opra co wa ły po nad 800 ró˝ ne go ro -
dza ju mo dy fi ka cji. Tak na ro dził si´ Fiat 126p Bis,
je dy na wer sja, któ ra wy glà dem ze wn´trz nym za -
sad ni czo ró˝ ni ła si´ od pier wo wzo ru. Po ja wi ły si´
m. in.: trze cie, tyl ne drzwi, ale przede wszyst kim,
chło dzo ny cie czà sil nik (703 ccm, 27 KM), któ ry
miał pa liç 3,5 do 4 litrów na 100 km. O na st´p cy
po pu lar ne go Ma lu cha o wie lu twa rzach mó wio no
od po ło wy lat sie dem dzie sià tych jed nak ni gdy pla ny
te nie przy bra ły re al nej po sta ci. Spa dek za in te re so -

6 czerw ca 1973 ro ku. Ce n´ usta lo no na 69 ty si´ cy
zło tych, co rów na ło si´ wte dy 20 Êred nim pen sjom
(na gieł dach kosz to wał 110 ty si´ cy zł). W tym sa -
mym cza sie OÊro dek Ba daw czo Roz wo jo wy FSM
opra co wał wer sj´ „ma lu cha z ple ca kiem” czy li fur -
gon do staw czy Bom bel, któ rym póê niej roz wo ̋ o -
no m.in. pocz t´. Na tym po my sło woÊç kon struk to -
rów si´ nie koƒ czy ła. Z cza sem opra co wa li wer sj´
Long, dłu˝ szà od pier wo wzo ru o 10 cm i z moc -
niej szym sil ni kiem, a tak ̋ e pro to typ 126 Com bi
z wi´k szà prze strze nià ba ga ̋ o wà. Pro jek ty brył
wy ko na li ar ty Êci z war szaw skiej ASP. 
Rok 1980, w któ rym wpro wa dzo no ko lej ne od mia -
ny „126” z no wà sty li sty kà wn´ trza i ta pi cer kà, za -

mkni´ to re kor do wà pro duk cjà 214 ty si´ cy
sztuk. Po 13 grud nia 1981 ro ku prze bo jem
pol skich dróg sta ły si´ woj sko we „sco ty”,
okre Êla jà ce re alia sta nu wo jen ne go, a pu ste pół ki
skle po we Êwiad czy ły o za ła ma niu go spo dar czym
spo wo do wa nym za chod ni mi sank cja mi i bra kiem
po my słu na go spo dar k´. Kie dy w 1983 na za wsze
od je cha ła Sy re na, wzro sła pro duk cja Ma lu cha,
a pod ze spo ły Fia ta 126p wy ko rzy sta no do opra co -
wa nia Pin gwi na, słu ̋ à ce go do ma lo wa nia po zio -
mych zna ków na jezd niach. Do Ma lu cha, w ra -
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Poniżej:
FSM-Tychy, 
1975 r., 
pierwszy  
Fiat 126p
wyprodukowany
w zakladzie nr 2.
Obok: 
prezentacja
wersji Bombel
w Tychach

FIAT 126 W LICZBACH

Bielsko-Biała (06.1973 r. do 09.2000 r.) 1.152.325 szt. 
Tychy (od 1975 r. do 1991 r.) 2.166.349 szt. 
w tym Fiatów 126 Bis 190.361 szt. 
W sumie w Polsce wyprodukowano 3.318.674 szt. 
Wyeksportowano z Polski (1975-1992) 897.316 szt.
Wyprodukowano we Włoszech (1972-1980) 1.352.912 szt. 
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Mały
rajdowiec

W 1975 polski ówczesny mistrz kierownicy,
Sobiesław Zasada, poprowadził malucha
na trasie rajdu Monte Carlo 1975, choć

działo się to poza oficjalną klasyfikacją, 
to ukończył go wzbudzając na mecie ogromne
zainteresowanie i entuzjazm. W tym samym
roku 126p pojawił się na trasie Rajdu Polski, gdzie

utworzono dla niego specjalną kategorię, tzw.
markową. Dla wielu późniejszych mistrzów rajdowych
był to pierwszy krok w karierze sportowej.

W okresie PRL-u maluch cieszył się dużą
popularnością także poza granicami Polski.
Na skutek rozpoczętego w 1975 roku eksportu jego
walory mogli docenić mieszkańcy ponad 30 krajów,
m. in.: RFN, Francji, a nawet Sri Lanki, Australii, Zairu
czy Indii. Na Kubę sprzedano ich 14 tysięcy a 23
tysiące świetnie odnalazło się w zatłoczonym ruchu
miejskim Chin. Ponadto kontrakt z Włochami dawał
stronie polskiej wolną rękę w handlu z krajami RWPG 
i tym sposobem maluchy pojawiły się na Węgrzech 
czy w Czechosłowacji, gdzie powstał nawet 
Klub Użytkowników Polskiego Fiata. 

Na podbój
Êwiata

O MALUCHU
wa nia ty mi sa mo cho da mi spra wił, ˝e 22 wrze -
Ênia 2000 ro ku z li nii mon ta ̋ o wej biel skie go za kła -
du zje chał ostat ni Fiat 126p z li mi to wa nej se rii
Hap py End, opa trzo ny nu me rem 3.318.674, gdy˝
wła Ênie ty le ma lu chów roz je cha ło si´ po Êwie cie
od 1973 ro ku. Choç ju˝ go nie ma na li nii pro duk -
cyj nej, wcià˝ na uli cach mo˝ na zo ba czyç nie jed ne -
go. Lu dzie ma jà swo je sła bo Êci, przy wià zu jà si´
do rze czy, z któ ry mi wià ̋ à ich wspo mnie nia, wi´c
ten czy ów po sia dacz Fia ta 126p, na któ re go in ni
pa trzà jak na ucie ki nie ra z in nej cy wi li za cji, choç
staç go na lep szy sa mo chód, nie ch´t nie od da je
na złom po czciw ca, któ ry mi mo po de szłe go wie ku,
wcià˝ si´ po ru sza do przo du.
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TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Ireneusz 
Kaêmierczak

DEKADA udanego po˝ycia
Dla ka˝dego zakładu młoda, bardzo dobrze wykształcona
kadra to skarb. Dla uczelni kontakty z pr´˝nie
rozwijajàcym si´ przedsi´biorstwem sà bezcenne.
Podpisanie X Porozumienia o współpracy pomi´dzy
Politechnikà Âlàskà i Fiat Auto Poland jest tylko
potwierdzeniem, ˝e interesy te da si´ doskonale godziç.

mi´ dzy Po li tech ni kà Âlà s kà,
a Fiat Au to Po land. W umo wie
zwra  ca si´ uwa g´ przede wszyst -
kim na wza jem nà współ pra c´ do -
ty czà cà opra co wa nia, pro pa go -
wa nia oraz po zna wa nia no wych
me to do lo gii z za kre su na uk tech -
nicz nych i za rzà dza nia oraz tech -
no lo gii prze my sło wych, po wo ły -
wa nia ze spo łów spe cja li stów
w ce lu pro wa dze nia ana liz oraz
opra co wy wa nia stra te gicz nych
roz wià zaƒ tech nicz nych i or ga ni -

za cyj nych, a tak ̋ e na współ pra c´
w za kre sie ana li zy i mo ni to ro wa -
nia wpły wu spo łecz no – kul tu ro -
we go FAP na spo łecz noÊç lo kal -
nà. Po nad to w ra mach umo wy
pro wa dzo ne sà dzia ła nia zwià za -
ne z uzgad nia niem te ma tów prac
ba daw czych i prac ma gi ster skich
lub dok tor skich, a tak ̋ e współ -
pra ca do ty czà ca za trud nia nia ab -
sol wen tów. To oczy wi Êcie tyl ko
wy bra ne ele men ty, sa ma współ -
pra ca obej mu je znacz nie szer szy
za kres dzia łal no Êci. Wraz z upły -
wem lat uda ło si´ wy pra co waç
pew ne ob sza ry, w ra mach któ -
rych wza jem ne kon tak ty sà sta le
po sze rza ne, choç jesz cze dzie si´ç
lat te mu wszyst ko wy glà da ło du -
˝o skrom niej. „Na po czàt ku
współ pra co wa li Êmy tyl ko z Fia -
tem w Tu ry nie, współ pra ca z FAP
za cz´ ła si´ w spo sób na tu ral ny
wraz z je go na ro dzi na mi – mó wi
rek tor Woj ciech Zie liƒ ski. – Naj -
pierw po le ga ła na tym, ˝e Fiat
za trud niał na szych ab sol wen tów,
z cza sem za cz´ ła obej mo waç tak -
˝e i in ne ele men ty, któ re sà dla
nas bar dzo wa˝ ne – dy dak ty k´
czy ba da nia na uko we. Na si stu -
den ci uczest ni czà w spon so ro wa -
nych za j´ ciach warsz ta to wych,
pra cow ni cy Fiat Au to Po land go -

D
wudziestego mar   -
ca bie ̋ à ce go ro ku
12 osób ze stro ny
Po li tech ni ki Âlà -
skiej i 18 osób ze
stro ny Fia ta Au to
Po land uczest ni -
czy ło w uro czy -
sto Êci pod pi sa nia

przez rek to ra Woj cie cha Zie liƒ -
skie go oraz dy rek to rów Zdzi sła -
wa Ar le ta i An drze ja Pi´t k´ X -go
Po ro zu mie nia o współ pra cy po -

Od lewej:
Andrzej Piętka,

Zdzisław Arlet
i Wojciech

Zieliński



Ê cin nie pro wa dzà dla nich wy kła dy, któ re cie szà si´
ogrom nà po pu lar no Ê cià, po nad to dla po nad dwu stu
stu den tów prze pro wa dzo no spon so ro wa ne przez
Fia ta kur sy j´ zy ka wło skie go, a pra wie trzy ty sià ce
pra cow ni ków i stu den tów mia ło ju˝ mo˝ li woÊç
zwie dziç za kład. Przede wszyst kim cie szy nas jed -
nak to, ˝e Fiat po trze bu je pra cow ni ków o wy kształ -
ce niu tech nicz nym, a nie hu ma ni stycz nym, gdy˝ jest
to szan sa dla na szych ab sol wen tów, któ rych co ro ku
ma my pi´ç ty si´ cy”. 
Nie ma ˝ad nych wàt pli wo Êci, ˝e ab sol wen ci Po li -
tech ni ki Âlà skiej sà ce nio ny mi w FAP spe cja li sta mi.
Âwiad czà o tym sta ty sty ki – na obec nà chwi l´ FAP
za trud nia po nad pi´ç ty si´ cy pra cow ni ków, w tym
sied miu set umy sło wych, spo Êród któ rych w sa mym
za kła dzie pra cu je oko ło pi´ ciu set. WÊród nich 50%
ma wy˝ sze wy kształ ce nie. Su ma sum ma rum wÊród
254 osób z wy kształ ce niem wy˝ szym jest 138 ab sol -
wen tów Po li tech ni ki Âlà skiej, sta no wià wi´c oni
55% ka dry. Do wo dem na to, ˝e współ pra ca w tym
aspek cie ukła da si´ do sko na le jest fakt, ˝e wÊród
196 pra cow ni ków przy j´ tych w la tach 2006-2008,
89 jest z Po li tech ni ki Âlà skiej.
„FAP mo ̋ e bar dzo po móc Po li tech ni ce, udo st´p -
nia jàc za kład do prac na uko wych, umo˝ li wia jàc
od by cie prak tyk – zwra ca uwa g´ Zdzi sław Ar let,
dy rek tor Za kła du Ty chy. – Jest to bar dzo wa˝ ne, bo
choç stu dia sà nie zb´d ne, to pro fi lu pro fe sjo nal ne -
go na sza wie dza na bie ra do pie -
ro wraz z roz po cz´ ciem pra cy
w za kła dzie. Wiem to z wła sne -
go do Êwiad cze nia, kie dy
po skoƒ cze niu stu diów za czà -
łem pra c´ w prze my Êle wszyst -
ko wy glà da ło ina czej ni˝ to so -
bie wy obra ̋ a łem za mkni´ ty
w mu rach uczel ni. Na to miast
dla sa me go za kła du umo wa ta
ozna cza mi´ dzy in ny mi co ro -
ku wy bie ra ne dla stu den tów te -
ma ty prac ma gi ster skich, in ̋ y nier skich, czy te˝
dok tor skich z ob sza ru in te re su jà ce go FAP. Sta no wi
to swo iste go ro dza ju bi blio te k´ po my słów, do któ -
rych si´ ga si´ przy pro jek to wa niu no wych sa mo -
cho dów. Po dob nie chcàc byç fir mà bar dzo do brze
po s trze ga nà nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu ro pie, zle -
ca my ba da nia ryn ku. Ma my na uwa dze tak ̋ e fakt,
˝e jed nym z wa run ków przy zna nia Êwia to wej na -
gro dy World Class Ma nu fac tu ring, o któ rà si´ sta -
ra my, jest współ pra ca fir my z oto cze niem. Ta kie
ba da nia po zwa la jà te re la cje mo ni to ro waç, do star -
cza jàc nam in for ma cji nie zb´d nych w ubie ga niu si´
o na gro d´”. Na przy kła dzie tej kon kret nej współ -
pra cy wi daç, ˝e choç prze mysł i na uka to dwie od -
r´b ne dzie dzi ny, to wła Ênie z ra cji tej od r´b no Êci
mo gà si´ Êwiet nie uzu peł niaç.
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Wiedza nabierze
profesionalizmu
dopiero po
rozpoczęciu
pracy w zawodzie

Pr´˝ny rozwój
Politechniki
Ostatnie lata, szczególnie rok 2006-2007 to

bardzo dobry czas dla Politechniki Śląskiej,
rozwijamy kontakty, poszerzamy współpracę, szkolimy
młodych specjalistów, kształconych w tradycyjnych
kierunkach oraz w nowoczesnych, jak mechatronika
czy energetyka. Staramy się pozyskiwać środki
z różnych źródeł, w ramach programów europejskich
mamy już podpisane wstępne umowy na utworzenie
konsorcjum – BIOFARMA, w ramach którego zajmiemy
się m. in.: bioinformatyką, biotechnologią czy
bioinżynierią. Właśnie stawiamy także nowocześnie
wyposażony budynek o powierzchni 12 tys. m2, gdzie
będziemy rozwijać kierunki takie jak: mechatronika,
ochrona środowiska, nanotechnologie. Ponadto
kończymy budowę technoparku. Na jego terenie
działa 16 spółek, które w dużej mierze powstały dzięki
prowadzonej przez nas od 5 lat akcji „mój pomysł na
biznes” – przygotowane przez studentów projekty
wspieramy finansowo umożliwiając im w ten sposób
założenie pierwszej działalności. Z racji tego, 
że bardzo intensywnie rozwija się teraz przemysł
lotniczy wspólnie z Górnośląskim Towarzystwem
Lotniczym uruchomiliśmy właśnie szkolenia kadr 
do projektowania, rozbudowy i obsługi lotnisk.
Ale to nie wszystko, nasze fundusze na pomoc 
dla studentów to 40 mln zł, z czego na stypendia
przeznaczamy 20 mln zł, a na koła naukowe, sport,
kulturę 2 mln złotych. Dzięki tej działalności mamy
w tej chwili 3 teatry, 2 chóry, zespół taneczny,
ponad 40 kół naukowych. To wszystko pozwala nam
sądzić, iż słusznie przyznano nam tytuł uczelni 
przyjaznej studentom”. 

ÂRODKI Z RÓ˚NYCH èRÓDEŁ

Dzi´ki
umowie

poszerzane
sà kontakty

Fiata 
z uczelnià

„



Mały, ale jedyny w swoim
rodzaju i przez to
ekskluzywny. Fiat 500
mo˝e byç zamawiany
w ponad 549 tysiàcach
wersji kolorystycznych
i wyposa˝eniowych.
A mimo to sà tacy, którym
to nie wystarcza. 
TEKST

Antonella Galasco

Południowoafrykańska
artystka Esther
Mahlangu dekoruje
karoserię nowego
Fiata 500 z okazji
wystawy „Why Africa?”,
która gościła
w Pinakotece
Giovanniego 
i Marelli Agnellich. 

GRUPA LUDZIE PRODUKT
500

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Oryginalny
nie tylko z natury



S
two rze nie Fia ta 500, któ ry b´ dzie je -
dy ny i nie po wta rzal ny, jest za da niem
ba nal nie pro stym. Wy ko rzy stu jàc
wszyst kie mo˝ li we kom bi na cje mo˝ na
uzy skaç, ba ga te la, po nad pół mi lio na
wer sji. Pół mi lio na, a Êci Êle rzecz 
uj mu jàc, 549.933 ró˝ nych od sie bie
Pi´ç set ek. Klient ma do wy bo ru czte ry
wa rian ty wy po sa ̋ e nia, trzy jed nost ki

na p´ do we i dwa na Êcie ko lo rów, w tym szeÊç vin ta -
ge, bu dzà cych sko ja rze nia z la ta mi pi´ç dzie sià ty mi
i szeÊç dzie sià ty mi, oraz „Bian co Gio io so”,
trzy war stwo wà biel uzy ski wa nà
w pro ce sie sto so wa nym zwy -
kle wy łàcz nie do tzw. su -
per sa mo cho dów.
Do te go do cho dzi

Nazywa się Pepita i jest najdroższym Fiatem 500
na świecie, kosztuje bowiem 57 tysięcy euro. Wykonany

przez turyńskie Studio M, został
zaprezentowany podczas wystawy dóbr

luksusowych „Scrigno. Tesori d’Italia”,
goszczącej niedawno w rzymskim Spazio

Etoile. Karoseria została pokryta
pyłkami 24-karatowego złota,

rozpuszczonymi w specjalnym lakierze
koloru platynowego, dywaniki są

wykonane z kaszmiru Loro Piana,
tablica rozdzielcza z australijskiej
macicy perłowej, a gałkę dźwigni
zmiany biegów, dźwignię hamulca

ręcznego i pedały zdobią kryształy
Swarovskiego. Gdyby komuś
kryształy akurat nie odpowiadały,
nie ma problemu, wystarczy, że

wskaże swój ulubiony kamień
szlachetny spośród aż 48 dostępnych.

Podobnemu zabiegowi personalizacji można
poddać również obicia: do wyboru jest skóra

strusia, krokodyla, jaszczurki, węża, rekina i płaszczki. 

Fiat 500 poświęcony Świętemu Franciszkowi, dzieło Daniela
Fusco. U góry: egzemplarz wykonany dla prezydenta
Republiki Włoch, Georgio Napolitano.
Poniżej: Simona Ventura, słynna włoska prezenterka, 
ze swoim bordowym Fiatem 500, którego barwa
jednoznacznie wskazuje, że właścicielka kibicuje turyńskiej
drużynie piłkarskiej. 

35

PIZZI



Wnętrze
Fiata 500 dla
Kwirynału. 
Powyżej:
czterokołowe
dzieło sztuki
wykonane 
przez ruch
Cracking Art. 
Obok: wersja 
dla Policji
Penitencjarnej.
Poniżej:
samochód
Michaela
Schumachera
podczas wyścigu
na lodzie
w Madonna di
Campiglio 

jesz cze 15 ro dza jów ta pi cer ki, w tym wy so kiej ja ko -
Êci po kry cia ta pi cer skie Cor du ra i Pel le Frau, 9 ty -
pów ob r´ czy kół, 19 ory gi nal nych na kle jek oraz set -
ka ory gi nal nych ak ce so riów, ta kich jak m.in. elek -
trycz ny dy fu zor za pa chów, dzi´ ki któ re mu wn´ trze
sa mo cho du mo ̋ e pach nieç na 3 ró˝ ne spo so by,
oraz ko lo ro we obu do wy klu czy ków. 
Jesz cze ni gdy do tàd tak ma ły sa mo cho dzik nie mógł
po chwa liç si´ rów nie bo ga tà ofer tà. A mi mo to
Fiat 500 jest au tkiem na ty le oso bi stym, ˝e je Êli je
ku pisz, zro bisz wszyst ko, aby sta ło si´ ono do kład -
nie ta kie jak Ty, aby dzie li ło Two je pa sje, mia ło Twój
cha rak ter, ˝y ło Two im ˝y ciem. 
I w ta ki wła Ênie spo sób ro dzà si´ „wer sje spe cjal ne”,
ja kie mo ̋ e cie po dzi wiaç na sà sied nich zdj´ ciach. 

GRUPA LUDZIE PRODUKT
500

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Magdalena Schejbal, znana wszystkim polskim telewidzom
z serialu „Kryminalni” została nową twarzą Fiata 500. Ta
utalentowana aktorka prawdziwą popularność zyskała grając
podkomisarz Basię Storosz w „Kryminalnych”. Na planie
serialowa Basia porusza się czerwoną Pięćsetką, zaś jej
koledzy po fachu wykorzystują w pościgach Fiata Bravo,
Sedici i Grande Punto. 
Prywatnie Magdalena testuje białą Pięćsetkę z czerwonymi

pasami bocznymi. To bogato wyposażona wersja
SPORT z silnikiem diesla, oferowana m.in. 

z 7 poduszkami powietrznymi, multimedialnym
systemem Blue&Me, odtwarzaczem MP3

z portem USB i funkcją głosowego
odczytu wiadomości SMS.

„Samochód to nie tylko narzędzie
pracy, to także przyjemność –

mówi Magdalena. Zrobiłam
prawo jazdy, złapałam

bakcyla i tak już zostało”.
Odważna i dynamiczna

aktorka idealnie
odzwierciedla

usposobienie
Samochodu

Roku 2008,
Fiata 500.
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Jeszcze jeden
samochód
pomalowany
przez artystkę
Esther
Mahlangu. 
Poniżej: mieniący
się tęczą barw
Fiat 500
Valentina
Rossiego
z numerem 46
na masce oraz
Roberto Benigni.
Ten toskański
aktor chciał, aby
jego mała
Pięćsetka była
niebieska
z zewnątrz
i czarna
w środku,
podobnie jak
egzemplarz,
którym jeździł
w czasach swej
młodości. 
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R
oz pocz àł si´ ko lej -
ny se zon wy Êci -
gów mo to cy klo -
wych. Na to rach
znów po ja wiły si´
naj pi´k niej sze ma -
szy ny. Z jed nej
stro ny fan ta stycz -
ne Du ca ti w mi s -

trzow skiej ko ro nie, z dru giej
Yama ha, moc na jak ni gdy do tàd
i dy szà ca ˝à dzà ze msty. Emo cji
z ca łà pew no Êcià nie za brak nie,
a wy czy ny mi strzów dwóch kó łek

z pew no Êcià nie raz przy pra wià
nas o ciar ki na ple cach. 

Or´ ̋ em pro du cen ta
z Bor go Pa ni ga le
na przed mie Êciach
Bo lo nii jest no we

Du ca ti De smo -
se di ci GP8, po -
ka za ny po raz
pierw szy pod -

czas zor ga ni zo -
wa ne go w Ma don -
na di Cam pi glio

„Wro oom Mo torGP Press Ski
Me eting 2008”. Clau dio Do me -
ni ca li, dy rek tor peł no moc ny Du -
ca ti Cor se i dy rek tor ge ne ral ny
Pro dot to Du ca ti Mo tor Hol ding,
mó wił o mo de lu w na st´ pu jà cy
spo sób: „Mo to cykl, ja ki pre zen -
tu je my w tym ro ku, to ewo lu cja
ma szy ny z ro ku 2007. Ra ma
pod wo zia jest l˝ej sza, a jej ste -
row noÊç i sztyw noÊç zo sta ła
zop ty ma li zo wa na w ta ki spo sób,
by wy eli mi no waç mi ni mal ny
pro blem drga nia, z ja ki m mie li -
Êmy kil ka ra zy do czy nie nia
w ubie głym se zo nie. Zmie nio -
na zo sta ła rów nie˝ geo me tria tyl -
ne go za wie sze nia, ˝e by zmniej -
szyç efekt „pom po wa nia”, po ja -
wia jà cy si´ na nie któ rych to -
rach”. Drob ne mo dy fi ka cje nie
omi n´ ły tak ̋ e sil ni ka, któ ry
za ich spra wà zy skał co nie co na
swo jej mo cy, zwłasz cza w prze -
dzia le Êred nich ob ro tów. Pro jek -
tan ci po pra co wa li rów nie˝ nad
po pra wà kom for tu jaz dy. 

NOWA MASZYNA
Casey’a Stonera

I tak oto po wsta ło De smo se di ci.
Ale to nie ko niec no wo Êci. Wia -
do mo ju˝, ˝e w tym se zo nie do
ubie gło rocz ne go mi s trza Êwia ta,
Au stra lij czy ka Ca sey’a Sto ne ra,
do łà czył Włoch Mar co Me lan -
dri, któ ry po raz pierw szy za ło -
˝ył kom bi ne zon w bar wach Du -
ca ti Mo toGP Te am. Pod czas
kon fe ren cji pra so wej przy znał,
˝e w tym no wym, czer wo nym
ko lo rze czu je si´ wy Ê mie ni cie.
„Zda j´ so bie spra w´ z ogrom  nej
szan sy – po wie dział – przed ja -
kà wła Ênie sta j´. Dam z sie bie
wszyst ko, aby wy na gro dziç za -
ufa nie, ja kim mnie ob da rzo no”. 
Wy Êmie ni ci kie row cy, zgra ny ze -
spół, do sko na łe sil ni ki, a do te go
jesz cze fan ta stycz ny spon sor, ja -
ki mi jest współ pra cu jà ca od kil ku
lat z Du ca ti Cor se mar ka Al fa
Ro meo, tak ̋ e głów ny spon sor
Mi strzostw SBK. Zwià zek wr´cz
ide al ny, któ ry spraw dza si´ dzi´ ki
iden tycz ne mu ro zu mie niu du cha
spor tu przez obie mar ki. 

TEKST

Carola Popaiz

Posiadajàce mistrzowski
tytuł Ducati startuje
w kolejnym sezonie

w MotoGP: wzmocniło
swój zespół i wprowadza

nowà wersj´ Desmosedici
z ulepszonym podwoziem

i silnikiem. 
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Fiat Yamaha Team
obiecuje w tym sezonie

walk´ do upadłego,
w czym pomocne

powinny okazaç si´
silniki z zaworami

pneumatycznymi oraz
nowe ogumienie dwóch

ró˝nych dostawców. 

W
se zo nie 2008

w wal ce
o zwy ci´ stwo
ze spo łu Yama -
ha nie ba ga tel -
nà ro l´ od gry -
wa ma szy na
YZR -M1, b´ -
dà cà ewo lu cjà

mo to cy kla, z któ rym Va len ti no
Ros si zdo był trze cie miej sce
w ubie gło rocz nych Mi strzo -
stwach Âwia ta. No wy mo to cykl
jest ła twiej szy do okieł zna nia ni˝
je go po przed nik, a wszyst ko to
dzi´ ki no we mu sil ni ko wi z za wo -
ra mi pneu ma tycz ny mi, zmo dy fi ko wa nym gło wi com
czte rech cy lin drów i zde cy do wa nej po pra wie nie za -
wod no Êci. 
Istot nym no vum jest tak ̋ e zró˝ ni co wa nie ogu mie -
nia: Va len ti no na resz cie jeê dzi na opo nach Brid ge -
sto ne, na to miast Hisz pan Jor ge Lo ren zo, dwu krot -
ny mistrz Êwia ta w kla sie 250 cm3, te raz de biu tu jà -
cy w bar wach ja poƒ skie go te amu, po zo sta je na ra -
zie przy Mi che li nach. 
A za tem Yama ha po dwo iła si ły, by na to rze utrud -
niaç ˝y cie mi´ dzy in ny mi te amo wi Du ca ti. W tej sy -
tu acji po wsta ły dwa osob ne bok sy z dwo ma ró˝ ny -
mi ze spo ła mi, któ re do glà da jà dwóch mo to cy kli
o ta kiej sa mej du szy, ale z in nym ogu mie niem. Jak
wy ja Ênia Da vi de Bri vio, szef ze spo łu Va len ti na Ros -
sie go: „Da ne mo to cy kli sà zbie ra ne osob no na
dwóch ró˝ nych kom pu te rach, a spe cja li Êci ma jà za -
kaz kon tro lo wa nia wy ni ków dru gie go do staw cy.
Wszyst ko to kom pli ku je nam ˝y cie, ale po słu ̋ y
do uzy ska nia mak sy mal nych osià gów, tak od Brid -
ge sto ne’a jak i Mi che li na”. 
Du et kie row ców te amu Yama hy pre zen tu je si´ po -
nad to w spe cjal nych kom bi ne zo nach, choç nie po -

Valentino
kontratakuje 

da no o nich ˝ad nych bli˝ szych
szcze gó łów. Lo ren zo Si sti no, dy -
rek tor peł no moc ny Fiat Au to mo -
bi les, mar ki, któ ra od 2007 r.
wspie ra ze spół Yama hy, po wie -
dział: „Rok 2008 jest dru gim ro -
kiem udzia łu na szej mar ki w mi -
strzo stwach Mo toGP w cha rak -
te rze „Ti tle Spon so ra” Yama -
hy. I cho cia˝ wy ni ki spor to we
uzy ska ne w 2007 r. nie do koƒ ca
speł ni ły na sze ocze ki wa nia, to
jed nak umo wa spon sor ska przy -
no si ogrom ne ko rzy Êci w po sta ci
po pu la ry za cji wło sko -ja poƒ skie -
go te amu na ca łym

Êwie cie. Wy star czy po wie dzieç, ˝e
prze bieg ze szło rocz ne go Mo toGP
Êle dzi ło po nad 2 mln wi dzów na
to rach, dwa mi liar dy w te le wi zji
i 300 mi lio nów w pra sie”.
A war to te˝ wie dzieç, ˝e ka˝ -
de go ro ku na Êwia to wych
ryn kach sprze da je si´
oko ło mi lio na gier elek -
tro nicz nych o Mo -
toGP i ˝e a˝ szeÊç set
ty si´ cy z nich mia ło
na okład ce Va len ti no
Ros sie go na mo to cy klu
z lo go Fiat Yama ha Te am. 
Zo ba czy my, co przy nie sie
ten rok. Z ca łà pew no -
Êcià Va len ti no Ros si b´ -
dzie ata ko wał z si łà
tor na da, a Jor ge Lo -
ren zo ci´˝ ko pra co wał
nad tym, ˝e by mu do -
trzy maç kro ku. 

Valentino Rossi
i jego nowa
Yamaha.
Do włoskiego
kierowcy
dołącza Hiszpan
Jorge Lorenzo.
Każdy z nich
jednak jeździ
na oponach
różnych marek. 

AKTUALNOÂCI
NA TORZE
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Carola Popaiz
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GRUPA
ABARTH
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zes Fia ta, Ser gio Mar chion ne, dy rek tor peł -
no moc ny Gru py, oraz Lu ca de Meo, dy -
rek tor peł no moc ny mar ki Abarth, mia ła
miej sce tak ̋ e Êwia to wa pra pre mie ra
Fia ta 500 Abarth, za pre zen to wa ne go
póê niej na Sa lo nie Mo to ry za cyj nym
w Ge ne wie. Pod czas ce re mo nii
przed sta wio no te˝ ka len darz se zo -
nu wy Êci go we go Te amu Abarth.
Naj wa˝ niej szy b´dzie udział w In -
ter con ti nen tal Ral ly Chal len ge
z dwo ma Gran de Pun to Abarth
S2000, za kie row ni ca mi któ rych
za sià dà Gian do me ni co Bas so i An -
ton Alen. Mar ka b´ dzie obec na
rów nie˝ w Raj do wych Mi strzo s -
twach Włoch, w któ rych o zwy ci´ stwo
po wal czà An drea Na var ra i Re na to Tra va glia. Zgod -

W
y star czy ło za le d wie osiem mie -

si´ cy, by ma rze nie sta ło si´ rze -
czy wi sto Êcià. Te re ny za byt ko we -
go za kła du me cha ni ki w Mi ra fio -
ri prze obra zi ły si´ w no wà sie dzi -
b´ Abarth & C. S.p.A., kom pleks
o po wierzch ni po nad 23 ty si´ cy
me trów kwa dra to wych, któ ry
sku pia w so bie wszyst kie ro dza je

dzia łal no Êci mar ki: od pro duk cji i roz wo ju no wych
mo de li po pro jek to wa nie eg zem pla rzy wy Êci go -
wych, za rów no pro to ty po wych, jak i opar tych
na pro duk cie se ryj nym. Wpro wa dzi ła si´ tu rów nie˝
Squ adra Cor se, któ ra ju˝ w ze szłym ro ku – pierw -
szym od ofi cjal ne go po wro tu Skor pio na do Êwia ta
wy Êci gów – uzy ska ła fan ta stycz ne wy ni ki.
W ra mach uro czy stej in au gu ra cji no we go kom plek -
su, któ rej do ko na li wspól nie John El kann, wi ce pre -
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Scorpion
do ataku 

Mirafiori wzbogaciło si´ o Officine Abarth: kompleks
o powierzchni 23 tys. m2, który skupia wszystkie rodzaje
działalnoÊci Marki. Podczas gdy sieç dystrybucyjna
otwiera si´ na nowe rynki zbytu, Squadra Corse
opracowuje strategi´ ataku na rajdowych trasach. 



Giandomenico
Basso i jego
pilot Mitia Dotta
wraz ze swoim
Grande Punto
Abarth S2000.
Na stronie obok:
warsztaty
w Mirafiori 

kich sto pów o Êred -
ni cy 18” oraz opon
215/40. Dru gi do mo dy -
fi ka cji prze Êwi tu „do rzu ca”
rów nie˝ prze rób ki sil ni ka, pro -
po nu jàc spe cjal ny filtr po wie -
trza, tur bo spr´ ̋ ar k´ Gar rett, po -
dwój nà, chro mo wa nà koƒ ców k´
ukła du wy de cho we go oraz „ak tu ali za cj´”
elek tro nicz nej cen tral ki ste ru jà cej za po mo cà opro -
gra mo wa nia umo˝ li wia jà ce go zwi´k sze nie mo cy
ze 155 do 180 ko ni. W tym miej scu na le ̋ y wspo -
mnieç rów nie˝ o struk tu rze marki Abarth & C., któ -

ra po sia da swo jà eks klu zyw nà
sieç dys try bu cyj nà, po dzie lo nà
na czte ry po zio my: pierw szy
sta no wià warsz ta ty Abarth we
Wło szech, Niem czech, Wiel kiej
Bry ta nii i Ja po nii, dru gi dba  jà cy
o wy łàcz nà dys try bu cj´, a trze ci
spe cja li stycz ne punk ty prze ra -
bia nia sa mo cho dów, roz po zna -
wal ne po lo go „Abarth As set to
Cor se” i nie zrów na ne, je ̋ e li
cho dzi o wie dz´ na te mat ak ce -

so riów do dat ko wych. Ostat ni po ziom two rzà Sta cje
Ser wi so we, któ re gwa ran tu jà po moc tech nicz nà
wszyst kim klien tom Abar tha. W naj bli˝ szych mie sià -
cach sieç dys try bu cyj na obej mie Szwaj ca ri´ i Au stri´,
w ko lej nych do łà czà Niem cy, Por tu ga lia, Gre cja,
Ho lan dia i Bel gia, a la tem tak ̋ e
Hisz pa nia, Fran cja i Pol ska.
W pro gra mie prze wi dzia no po -
nad to otwar cie 60 kon ce sjo -
na riu szy, 120 punk tów
prze ra bia nia i 180 sta cji
ser wi so wych. 

nie z tra dy cjà, tak ̋ e w tym ro ku wr´ czo ne zo sta nie
tro feum Abarth, na zy wa ne „Gran de Pun to Api -Ip
Oro Die sel” i za re zer wo wa ne dla Fia tów Gran de
Pun to R3D. Łàcz nie mar ka chce par ty cy po waç
w dzie si´ ciu im pre zach raj do wych we Włoszech, jak
m.in. Mil le Mi glia, Tar ga Flo rio, San Ma ri no, Al pi
Orien ta li i Co sta Sme ral da, oraz ta kiej sa mej licz bie
za wo dów mi´ dzy na ro do wych, któ re roz po cz´ły si´
4 kwiet nia od Raj du Istam bu łu. Ko lej ne od sło ny cy -
k lu Mi strzostw Âwia ta odb´ dà si´ w Por tu ga lii (ma j),
Bel gii (24-go dzin ny wy Êcig w Ypres, czerwiec), 
Ro sji (lip iec), na por tu gal skiej Ma de rze (sierp ieƒ),
w Cze chach (Rajd Ba rum, sier p ieƒ), Hisz pa nii
(wrze sieƒ), Szwaj ca rii (Rajd Va la is,
paê dzier ni k) oraz, na za koƒ cze nie,
w Chi nach (li sto pa d). 
Fiat 500 Abarth to przy szłoÊç mar -
ki, dzi siaj jed nak jej dzia ła nia kon -
cen tru jà si´ na Gran de Pun to
Abarth, któ re, wy po sa ̋ o ne w ben -
zy no wy sil nik 1.4 Tur bo o mo cy
155 ko ni i me cha nicz nà, sze Êcio -
bie go wà skrzy ni´, uzy sku je mak sy -
mal nà pr´d koÊç 208 km/h, a od
ze ra do 100 km/h przy spie sza
w za le d wie 8,2 se kun dy i jest do st´p ny z dwo ma no -
wy mi ze sta wa mi ak ce so riów: „as set to” i „es se es se”.
Oba czy nià Gran de Pun to Abarth sa mo cho dem jesz -
cze bar dziej agre syw nym i dy na micz nym. Pierw szy
prze wi du je za sto so wa nie przed nich i tyl nych ha mul -
ców tar czo wych sa mo wen ty lu jà cych, wy czy no wych
kloc ków ha mul co wych przed nich, spe cjal nie ob ni ̋ o -
nych spr´ ̋ yn, po ma lo wa nych na bia ło ob r´ czy z lek -
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Alen i Basso 
b´dà walczyç
o zwyci´stwo
w Rajdowych

Mistrzostwach
Âwiata
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MASERATI
NA MANHATTANIE 
N a amerykaƒski rynek trafia Maserati GranTurismo S, które miało swój debiut

na niedawnym salonie w Genewie. 
Pierwszy nowojorski egzemplarz został zaprezentowany w Sali Wystawowej
Maserati na Park Avenue na Manhattanie w ramach premierowego pokazu dla
klientów i kolekcjonerów amerykaƒskich. W 2007 r. Maserati sprzedało w USA
ponad 2600 samochodów, co w stosunku do roku 2006 stanowiło wzrost o 20%.
Do Stanów i Kanady trafia łàcznie ok. 40% wszystkich pojazdów tej marki. 

W Êród dziesi´ciu marek samochodowych najlepiej
sprzedawanych w Europie, Fiat Automobiles

w 2007 r. odnotował w swoich samochodach najni˝szà
Êrednià wartoÊç emisji CO2: 137,3 g/km. Tak wynika
z badaƒ spółki JATO, Êwiatowego lidera w zakresie
konsultacji i badaƒ w dziedzinie motoryzacji. 
Według analizy JATO brand Fiat wyprzedza marki:
Peugeot (141,9 g/km), Citroën (142,2 g/km), Renault
(146,4 g/km), Toyota (148,8 g/km), Ford (149,1 g/km),
Opel/Vauxhall (152,9 g/km), Volkswagen (161,7 g/km),
BMW (176,7 g/km) i Mercedes (188,4 g/km). 
„Wynik tej analizy wynagradza ciàgły wkład Fiata
w badania nad innowacyjnymi rozwiàzaniami majàcymi
na celu zmniejszenia szkodliwych zanieczyszczeƒ
i poziomu CO2 – oÊwiadcza Lorenzo Sistino, dyrektor
pełnomocny Fiat Automobiles. – Fiat zamierza osiàgnàç
do 2012 r. najni˝szy Êredni poziom emisji CO2 w swoich
samochodach, dzi´ki wprowadzeniu specjalnego planu
działaƒ”.

EUROPEJSKI
PRYMAT 
W REDUKCJI EMISJI CO2
DLA FIAT AUTOMOBILES

NA MOTO
SALON 2008
Podczas Poznaƒskich Spotkaƒ Motoryzacyjnych Moto
Salon (9 -11 maja), gdzie mo˝na było obejrzeç liczne
nowoÊci samochodowe, m.in. Fiata Fiorino, du˝ym
zainteresowaniem cieszyło si´ tak˝e seminarium pt.
„Design Forum” 2008, organizowane co roku przez red.
Wojciecha Sierpowskiego. W tym roku młodzi pasjonaci
i adepci stylizacji samochodów mogli spotkaç si´ ze
specjalnym goÊciem, stylistà Centro Stile Fiat
– Officina 93, Rubenem Wainbergiem, który
współpracował przy projektowaniu Fiata 500 i jest
odpowiedzialny za 500-tk´ w wersji ABARTH. 



W internecie b´dzie dost´pne cyfrowe laboratorium „Grande Punto
Stickers Lab”, b´dàce nowà inicjatywà Fiata zrealizowanà przy

współpracy z ARC Leo Burnett, w którym u˝ytkownicy b´dà mogli pracowaç
wraz z zespołem Fiata przy tworzeniu nowych sposobów

personalizacji jednego z najpopularniejszych modeli
Fiata: Grande Punto. Wystarczy wejÊç
i zarejestrowaç si´ w portalu

www.stickerlab.fiatpunto.it, aby móc
wyraziç w kreatywny i oryginalny sposób

własnà osobowoÊç i styl.

18 tys. kierowców oceniło swoje auta w Narodowym Auto TeÊcie 2007
zorganizowanym przez tygodnik Auto Âwiat. W segmentach A i B

najwy˝ej oceniono modele Fiat Group Automobiles: Pand´ i Grande Punto. 
Fiat Panda, który w swoim segmencie jest tak˝e liderem w Europie, najwy˝sze
noty uzyskał a˝ w pi´ciu kategoriach (zawieszenie, prowadzenie, hamulce,
jakoÊç podzespołów, jakoÊç wykoƒczenia) i wyprzedził Daewoo Matiz i Tico.
Fiat Grande Punto zajàł pierwsze miejsce w segmencie B, przed Toyotà
Yaris/Verso, Seatem Ibiza i Skodà Fabia. Model najwy˝sze oceny uzyskał za:
nap´d, zawieszenie, prowadzenie, hamulce, przestronnoÊç i komfort, jakoÊç
podzespołów. Grande Punto jest równie˝ jednym z najch´tniej kupowanych
modeli na rynku polskim. 

AUTO TEST 2007

WOJCIECH MASALSKI
NOWYM DYREKTOREM 
HANDLOWYM FAP

B orys i Alena Berkut, para rosyjskich mistrzów w jeêdzie
rowerami górskimi, wyruszyła 22 sierpnia z syberyjskiego

Władywostoku, ˝eby przebyç Finlandi´, Niemcy i Austri´ i 11
marca dotrzeç do Turynu. Podczas tego pi´ciomiesi´cznego
maratonu mał˝onkowie podró˝owali i spali w Fiacie Doblò,
˝ywiàc si´ głównie produktami roÊlinnymi. Z łàcznej trasy
37 tys. km Alena przejechała na rowerze 13 tys., przez cały
czas pozostajàc pod stałà obserwacjà m´˝a, który zasiadał
za kierownicà Doblò. Samochód okazał si´ niezawodnym
towarzyszem podró˝y, ani razu nie sygnalizujàc jakichkolwiek
usterek mechanicznych. Jedynà niedogodnoÊcià
było p´kni´cie tylnej prawej szyby na skutek
uderzenia kamieniem podczas jazdy przez
dzikie ost´py syberyjskiej tajgi.

Z ROSJI 
ROWEREM I DOBLÒ 

5maja br. stanowisko dyrektora handlowego Fiat Auto
Poland objàł Wojciech Masalski. W latach 1997-2001

p. Masalski pracował w Centrum Daewoo oraz Daewoo-FSO
Motors w dziale marketingu. W grudniu 2001 r. rozpoczàł
prac´ w dyrekcji handlowej FAP, odpowiadajàc za marketing
marki Fiat. Z poczàtkiem stycznia 2004 r. przeszedł do pracy
w biurze GM w Budapeszcie, zarzàdzajàc marketingiem
w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej – najpierw markà
Chevrolet, a nast´pnie Opel. We wrzeÊniu 2006 roku objàł
w Pradze stanowisko dyrektora zarzàdzajàcego GM,
odpowiedzialnego za marketing, sprzeda˝ i posprzeda˝
samochodów marki Opel oraz Chevrolet na rynku czeskim
i słowackim. Teraz powrócił do Polski i FAP.

GRANDE PUNTO STICKER LAB: 

50 LAT 
FIAT CLUB OSTRAVA
W dniach od 8-11 maja br. Fiat Klub Ostrawa obchodził

pi´çdziesi´ciolecie istnienia. Obchody uatrakcyjniono, m.in.
wizytà licznej grupy fanów Fiata w tyskim Zakładzie FAP, którzy z Czech
przyjechali nie tylko zabytkowymi, ale i nowiutkimi Fiatami 500.
Czeskim fanom Fiata towarzyszyli tak˝e nieliczni W´grzy, Włosi 
oraz reprezentacja Europejskiej Asocjacji Automobilerów z Krakowa,
wÊród której wyró˝niał si´ Zielony Fiat 508 z 1939 r. 
„Po raz pierwszy jestem w zakładzie produkujàcym samochody 
– mówi Milan Chudej – i przekonałem si´, ˝e Fiat to producent 
dobrych jakoÊciowo aut. A produkcja 500-tki to ju˝ szczyt
nowoczesnoÊci. Widziałem stare i nowe fabryki samochodów, 
ale to co tu zobaczyłem jest super”.
„PrzyjechaliÊmy 3 autami z Włoch, z Turynu – dodaje prezes Fiat Klubu
Ostrava Miroslav Jucha – na zaproszenie polskiego klubu z Krakowa.
JesteÊmy z Pragi, ale sà tak˝e uczestnicy ze Słowacji i W´gier. Nasz
klub zrzesza 30 stałych członków. Zawsze w maju mamy taki rajd
turystyczny – odwiedzamy zwłaszcza muzea motoryzacji. Członkowie
naszego klubu odrestaurowali, m.in. Fiaty 500, 600, 128, 125 i 850
– mamy tak˝e nowe modele. Dzi´kujemy za zaproszenie. B´dziemy
staraç si´ zachowaç tradycj´ tak˝e dla przyszłych pokoleƒ”.



CEVA Logistics 

– globalna firma, Êwiadczàca pełen zakres usług logistycznych.

Przedstawiamy Państwu CEVA

CEVA oferuje:

– usługi logistyczne, w tym transport morski
i lotniczy,

– pełną kontrolę i przejrzystość łańcucha
dostaw dla naszych klientów,

– światowej klasy jakość działania,

– globalny zasięg, czyli zarządzanie blisko
klienta dzięki ogromnej liczbie miejscowych
oddziałów,

– dostawy „just-in-time”,

– unikalny zakres wiedzy w największych
sektorach:

mo to ry za cyj nym,

wy spe cja li zo wa nej elek tro ni ki,

to wa rów de ta licz nych i kon sump cyj nych,

wy daw ni czym,

te le ko mu ni ka cyj nym,

prze my sło wym,

opo niar skim,

ener ge tycz nym,

opie ki zdro wot nej.

Najwa˝niejsza jest dla nas
pełna satysfakcja Klienta

KorzyÊci dla naszych Klientów:
Oso bi ste za an ga żo wa nie w suk ces – kom pe -

tent ni pra cow ni cy na wszyst kich szcze blach;

Peł na kon tro la i przej rzy stość sie ci do staw – naj -

no wo cze śniej sza tech no lo gia Ma trix™; Do głęb -

na zna jo mość sek to ra i roz wią zań – stan dar do -

wa ofer ta usług w klu czo wych sek to rach.

CE VA ofe ru je swo im Klien tom po nad 600 ma ga -

zy nów o łącz nej po wierzch ni oko ło 8 mln m2 oraz

400 biur operacyjnych na całym świecie.
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Biegi to dla niego sposób na ˝ycie. Był wielokrotnym
reprezentantem Polski w maratonie i rekordzistà kraju
w biegu na 30 km. W 1992 roku skoƒczył dziesi´cioletnià
przygod´ ze sportem wyczynowym, ale nie zerwał
z treningiem. W 2006 roku został wicemistrzem
Europy 50-latków na 10.000 m.

JERZY SKAR˚Y¡SKI

R
oz po czàł Pan swà ka rie r´ spor to wà
bie ga cza do pie ro w wie ku 21 lat.
Oka za ło si´, ˝e wca le nie za póê no.
Póê ny start po zwo lił mi osià gnàç pra -
wie wszyst ko, co so bie za pla no wa -
łem. Pra co wa łem na to nie mal 10 lat,
ale ty le trwa zwy kle osià ga nie naj -
wy˝ szej for my – nie tyl ko fi zycz nej,
ale przede wszyst kim psy chicz nej.

Kil ku na sto let nie gwiaz dy rzad ko w wie ku doj rza łym
do cie ra jà na szczy ty wy czy nu. Wy eks plo ato wa ne
zbyt moc nym tre nin giem ja ko ju nio rzy, nie ma jà po -
tem sił, by po do łaç cià gle ro snà cym wy ma ga niom.
Wyznaczył Pan to sobie z pełnà ÊwiadomoÊcià? 
Pro sz´ z te go nie wy cià gaç wnio sków, ˝e nic nie
ro bi łem w wie ku ju nio ra. Jak nie mal ka˝ dy
chło pak ko pa łem pił k´, wi´c swo je ki lo me -
try wy bie ga łem. Gdy mój or ga nizm zo s tał
osta tecz nie ufor mo wa ny, a na uczel ni po -
ja wił si´ luz, mo głem wró ciç na II ro ku
stu diów do mło dzieƒ czych ma rzeƒ o re -
kor dach, me da lach i re pre zen ta cyj nym
dre sie. Ogrom ne zna cze nie w mo im roz -
wo ju miał fakt, ˝e ukoƒ czy łem kurs in -
struk tor ski. Ta wie dza oka za ła si´ bez cen na.
Sku tecz nie ste ro wa łem po tem swo im roz wo -
jem, by ja ko 30-la tek biç re kor dy ˝y cio we. 
W 1992 roku, koƒczàc ze sportem
wyczynowym, nie zerwał Pan jednak
z treningiem. W 2006 roku został Pan
wicemistrzem Europy 50-latków 
na dystansie 10.000 m. Jak dobre wino 
– im starszy, tym lepszy?

TEKST

Jerzy Piekarczyk
FOTO

Jerzy Skar˝yƒski

Pisz´ i biegam



GRUPA LUDZIE
WYWIAD

PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

zo ba czyç. Jest co czy taç i co oglà daç! Po le cam.
Czy bieganie w Polsce mo˝e rozwinàç si´ tak, jak
w innych krajach, gdzie na starcie staje czasem
kilkadziesiàt tysi´cy biegaczy? 
Na mnie wi´k sze wra ̋ e nie ni˝ ma ra to ny w No wym
Jor ku czy Ber li nie (po 40 ty si´ cy star tu jà cych), ro bi
ty siàc bie ga czy w kil ku ty si´cz nym mia stecz ku, co
jest ju˝ pra wie nor mà np. w Niem czech. Udo wod -
nio no, ˝e mà dre bie ga nie jest naj lep szym le kar -
stwem na do le gli wo Êci cy wi li za cji. Stàd te ty sià ce
bie ga jà cych. Na wła snych no gach ucie ka jà przed
cho ro ba mi. Na szcz´ Êcie i Pol ska zmie rza w tym sa -
mym kie run ku. Im pre zy kil ku ty si´cz ne to wpraw -
dzie jesz cze wy jàt ki, ale u nas brak jest jesz cze sze -
ro kich dzia łaƒ pro mo cyj nych, któ re ru szà Po la ków
sprzed te le wi zo rów. Im szyb ciej to zro zu mie my,
tym mniej b´ dzie pro ble mów. Ja nie cho ru j´, moi
bie ga jà cy zna jo mi tak ̋ e nie. 
Samochód nie pasuje mi jakoÊ do wizerunku
zatwardziałego maratoƒczyka.
Wy obra ̋ a pan so bie, ˝e b´ d´ cho dził wsz´ dzie pie -
cho tà? Dla mnie sa mo chód jest przede wszyst kim
spraw nym i bez piecz nym Êrod kiem po ru sza nia si´
po dro gach. W 1984 ro ku, kie dy wró ci łem z ma ra -
to nu w Mel bo ur ne, wresz cie ku pi łem so bie sa mo -
chód. Ma lu cha, za do la ry, bo ina czej ku piç by ło
trud no. Na obo zy spor to we i za wo dy w Pol sce jeê -
dzi łem ma lu chem, na Êwia to we ma ra to ny la ta łem
sa mo lo ta mi. W 1989 ro ku by łem trze ci w Wied niu.
Za ro bi łem, wi´c ku pi łem so bie w Niem czech 2-let -
nià maz d´ 323 (die sel). We wrze Êniu te go samego
ro ku, w War sza wie, wy gra łem ma lu cha. W ba ku
pra wie nie by ło ben zy ny, wi´c bie ga łem po sta dio -
nie X -le cia dłu go za nim zna la złem ko goÊ, kto pod lał
mi kil ka li trów, bym do je chał do naj bli˝ szej sta cji
ben zy no wej. Ben zy na by ła wte dy tyl ko na kart ki.
Z ga ze tà w r´ ku, gdzie pi sa no o mo im zwy ci´ stwie
i na gro dzie, je cha łem z War sza wy do Szcze ci na,
od sta cji do sta cji. Ki lo me tro we ko lej ki by ły wte dy
nor mà, ale sto jà cy w nich kie row cy mó wi li: „Wpu -

Êcie go, wi dzia łem go w te le wi zji, niech je dzie
i od po czy wa po ma ra to nie”. Osta tecz nie ma -
lu cha do sta ła ˝o na, ale po kil ku la tach skra -
dzio no mi go sprzed do mu. Nie był ubez pie -
czo ny. „Ła two przy szedł, ła two po szedł”
– mó wi li nie któ rzy. Ła two – do bre so bie.
W czerw cu 1991 ro ku w Lip sku wy gra łem
for da fie st´. Pro po zy cj´ od sprze da ̋ y do -
sta łem za raz po zej Êciu z po dium, ale
pierw sza ce na by ła zbyt ni ska. Po pół go -
dzi nie by ła ju˝ ryn ko wa.
W paƒskich marzeniach jest miejsce
na samochód?
Na pew no nie na le ̋ ´ do tych, któ rzy
ma rzà o fer ra ri. Od 10 lat mam bra v´.
W tym ro ku – w do brym sta nie –

Lu bi łem bie gaç i na dal lu bi´. Mo je star ty ja ko we te -
ra na ma jà jed nak in ne pod ło ̋ e. Je stem au to rem kil -
ku po rad ni ków, w któ rych na ma wiam lu dzi do bie -
ga nia. Mam jed nak Êwia do moÊç te go, ˝e dla ksià ̋ ek
nie ma lep szej re kla my ni˝ cià gła ak tyw noÊç ich au -
to ra, któ ry 20 lat te mu osià gnàł spor to we wy ̋ y ny
i na dal jest me da li stà po wa˝ nych im prez. Mo je daw -
ne re kor dy na pew no ro bià wra ̋ e nie na pol skich
ma ra toƒ czy kach, ale i obec ne wy ni ki si´ ga jà wy ̋ yn
spor tu, a to nie jest ju˝ ta kie po spo li te. Dla te go pi -
sz´ i bie gam. 

Nie oba wia si´ Pan, ˝e wie lu Pa na sym pa ty ków
po prze sta nie tyl ko na czy ta niu na te mat bie ga nia? 
Ja ich do bie ga nia nie zmu szam, pro po nu j´ tyl ko
for m´ sp´ dza nia wol ne go cza su in nà i ko rzyst niej -
szà dla zdro wia, ni˝ sie dze nie przed te le wi zo rem.
Dziw nym wy da waç si´ mo ̋ e fakt, ˝e ja, ze swo im
po li tech nicz nym i tre ner skim wy kształ ce niem, je -
stem te raz au to rem ksià ̋ ek. Ba – nie -
któ rzy py ta jà, kto je za mnie pi sze,
nie wie rzàc, ˝e to tyl ko mo ja pra ca.
Chc´ pi saç w spo sób zro zu mia ły dla
ka˝ de go. I chy ba mi si´ to uda je, gdy˝
otrzy mu j´ licz ne sy gna ły, ˝e mo je ksià˝ -
ki wcià ga jà tak ̋ e tych, któ rzy ni gdy nie
mie li do czy nie nia z bie ga niem. Bez
wzgl´ du na płeç, wiek czy… nad wa g´,
pro wa dz´ czy tel ni ków przez wszyst kie eta -
py for mu jà ce bie ga cza. Ksià˝ ka „Bie giem
przez ˝y cie” ma 400 stro nic, a do te go do -
łà czo nà pły t´ DVD, na któ rej mo˝ na wie le
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Wiedeń, marzec
1984 r., II m.
2:12:37
– minimum
olimpijskie na
Los Angeles!



po 3 ra zy. Faj nie by ło za wsze, ale
po ty go dnio wych po by tach z ulgà là -

do wa łem na Ok´ ciu. Do brze jest zo ba -
czyç Êwiat – i wró ciç do Pol ski. Moi ko -
le dzy ma rzy li wte dy o ta kich wy jaz dach,
ale w jed nà stro n´, wi´c dzi wi li si´, ˝e
wra cam do Szcze ci na. 
Jaki wyjazd utrwalił si´ panu w pami´ci
najbardziej?
Py ta pan o wy jazd ˝y cia? 1986 rok, ca ły
lu ty w No wej Ze lan dii, tam Êro dek la ta, tu

Êro dek zi my. Non stop słoƒ ce, do obia du
co dzien nie lo dy. Raj na zie mi. Gdy je cha łem
ju˝ po cià giem z War sza wy do Szcze ci na,
po po nad 40-go dzin nej tu łacz ce sa mo lo ta mi
z lot ni ska na lot ni sko (Auc kland -Syd ney -

-Bang kok -Tasz kient -War sza wa), pi´k na blon -
dyn ka sie dzà ca na prze ciw ko, wi dzàc mo jà Êwie ̋ à
opa le ni zn´, nie wy trzy ma ła i spy ta ła w koƒ cu:
„A pan skàd wra ca, z Buł ga rii?” Ta kie by ły cza sy.
˚al, ˝e wte dy nie by ło apa ra tów fo to gra ficz nych
dzi siej szej kla sy. Nie mam zbyt wie lu zdj´ç z tam -
tych wy jaz dów. 
Czu je si´ pan za wod ni kiem speł nio nym?
Ja ko zo dia kal ny Ko zio ro ̋ ec z re gu ły osià gam to,
o czym ma rz´. Do peł ni szcz´ Êcia za bra kło mi tyl ko
star tu w igrzy skach olim pij skich, ale prze szko dzi ła
mi w tym po li ty ka, a nie zbyt sła ba for ma spor to wa.
Szko da. Cià gle bie gam, choç wie lu wró ̋ y ło mi po
za koƒ cze niu wy czy no wej ka rie ry ma ra toƒ czy ka –
wó zek in wa lidz ki. Je Êli wie si´, jak to ro biç – nic
nam nie gro zi. Ja wiem.

zo s ta wi´ jà stu diu jà cej cór ce, któ ra wła Ênie zro bi ła
pra wo jaz dy, i ro zej rz´ za czymÊ no wym. Fiat? Nie
mam po wo dów do na rze kaƒ, wi´c… byç mo ̋ e. Mo -
je sa mo cho do we ma rze nie wià ̋ e si´ z tym, czym si´
te raz zaj mu j´. Ma rzy mi si´, by ka˝ dy sa mo chód wy -
po sa ̋ o ny był w po rad nik dla bie ga czy… 
Au tor stwa Je rze go Skar ̋ yƒ skie go?
To pan po wie dział. I ˝e by kie row cy u˝y wa li go cz´ Ê -
ciej ni˝ ko ło za pa so we. 
Lu bi Pan po pu lar noÊç?
Bez prze sa dy, ale to cz´ sto po ma ga. Kie dyÊ wra ca -
łem z obo zu w Szklar skiej Po r´ bie, gdy ko ło No wej
So li „dro gów ka” zmie rzy ła mi zbyt du ̋ à pr´d koÊç
(by ła nie dzie la, ze ro ru chu, no ga cià ̋ y ła na pe da le
ga zu). Skru szo ny cze ka łem na po li cjan ta, ale ten,
po obej rze niu do ku men tów, po wie dział tyl ko: „Pa -
nie Jur ku, w ubie głym ro ku bie gli Êmy ra zem w Bie -
gu So lan (23 km na tra sie z No wej So li do Ko ̋ u -
cho wa i z po wro tem). Ale˝ ma pan zdro wie! Do bie -
głem pra wie pół go dzi ny póê niej od pa na. Pro sz´
jed nak o l˝ej szà no g´ na pe da le ga zu. Jesz cze wie le
bie gów przed pa nem.” 
Pa trzàc w prze szłoÊç my Êli Pan cza sem: obej rza ło
si´ tro ch´ Êwia ta? 
W Ja po nii by łem pi´ cio krot nie. Nie sa mo wi ty kraj,
nie sa mo wi ci lu dzie. Au stra lia i Sta ny Zjed no czo ne –
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Jerzy
Skar˝yƒski

Urodził się 13, w piątek (1956 rok). Absolwent
klasy o profilu matematyczno-fizycznym

świebodzińskiego liceum, potem student Wydziału
Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej,
w końcu trener z dyplomem poznańskiej Akademii
Wychowania Fizycznego. W latach 1982-1989 Jerzy
Skarżyński był wielokrotnym reprezentantem Polski,

zdobywał medale Mistrzostw Polski w maratonie,
został rekordzistą Polski w biegu na 30 km. 
W 1984 roku był w składzie reprezentacji

olimpijskiej do Los Angeles, ale polityka
sprawiła, że Polska wespół z innymi
socjalistycznymi krajami 
zbojkotowała igrzyska.

KARIERA W PIGUŁCE

Melbourne,
październik
1984 r., III m. 
– 2:17:12

Huy (Belgia),
kwiecień 1988

r. – Puchar
Europy, XI m. –

2:14:52 
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Nie, dzi´kuj´!
Batonika?

Skoƒczyły si´ ju˝ czasy, w których
obawy przed dodatkowymi kilogramami
próbowano tłumiç za pomocà zgrabnie
skonstruowanych, złudnych formułek
handlowych. Walka z tuszà wymaga
drastycznych metod, tym bardziej ˝e
nadmierne tycie staje si´ problemem
ogólnoÊwiatowym. W Polsce 50%
osób zmaga si´ z otyłoÊcià lub
nadwagà. Najwi´kszy niepokój
budzà dane, których bohaterami sà
nasze pociechy: co siódme

dziecko w Polsce ma problem
z nadwagà – wynika

z raportu Instytutu
˚ywnoÊci i ˚ywienia.

Dlatego z ulicznych
automatów powinny

bezpowrotnie
zniknàç batoniki
i chipsy,
zostawiajàc
miejsce
Êwie˝ym
warzywom
i owocom.

TEKST

Emanuela 
Chiappero
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Zbyt tłusta dieta, za mało ruchu i za dużo telewizji:
oto złe nawyki, które mogą doprowadzić

do dziecięcej otyłości. Jednak jak się okazało
przyczyną może być także niedobór witamin. Ostatnie
badania dowodzą bowiem, że dzieciom otyłym brakuje
witamin z grupy przeciwutleniaczy, przede wszystkim
A (obecnej w dużych ilościach m.in. w marchwi,
czereśniach, morelach) i E (w orzechach włoskich
i laskowych). Eksperci zalecają, aby podawać
dzieciom, zwłaszcza tym z nadwagą, odpowiednie
ilości witamin, wspomagając się, jeśli zajdzie taka
potrzeba, preparatami witaminowymi. 

MEDYCYNA

P
ierw sze ostrze ̋ e nie przy szło z Fran -
cji, gdzie zre zy gno wa no z prze kà sek
mi´ dzy po sił ka mi, uwa ̋ a no, ˝e przy -
czy nia jà si´ do dzie ci´ cej oty ło Êci. Nie -
dłu go po tem w nie któ rych wło skich
szko łach po ja wi ły si´ au to ma ty z sa łat -
ka mi i so ka mi owo co wy mi, w stu pro -
cen tach na tu ral ny mi. We Polsce co
siódme dziec ko wa ̋ y zbyt du ̋ o. Eks -

per ci bi jà na alarm, ale nie wszy scy ro dzi ce da jà im
wia r´ i nie wszy scy go dzà si´ na wy j´ cie cze ko la do -
we go ba to ni ka z tor ni strów swo ich mi lu siƒ -
skich. W obec nej chwi li prze wa ̋ a po sta wa
„ła god na”, in ny mi sło wy zgo da na dru gie
Ênia da nia pod czas prze rwy w za j´ ciach,
ale ko niecz nie zdro we i ni sko ka lo rycz -
ne, naj le piej owo ce lub jo gurt. Jed no
jest pew ne: nie wol no prze sa dzaç.
Dzien ne za po trze bo wa nie ener ge tycz ne
dziec ka w wie ku 8-9 lat wy no si oko ło
dwóch ty si´ cy ka lo rii, na le ̋ y wi´c roz sàd nie
kom ple to waç po sił ki. Pa mi´ taj my, ˝e wraz
z je dze niem do star cza my ka lo rie, któ rych od -
po wied nia iloÊç prze ło ̋ y si´ na ener gi´,
a zbyt du ̋ a za mie ni si´ w nad wa g´. Dbaj my
wi´c o to i pa mi´ taj my, ˝e Ênia da nia, obia dy
i ko la cje to głów ne po sił ki, któ re trze ba uzu -
peł niaç skrom nym dru gim snia da niem czy
pod wie czor kiem. 

CI¢˚ KA BA TA LIA 
PRZY STO LE
Na kło nie nie dziec ka do je dze nia zdro wych pro duk -
tów oka ̋ e si´ praw do po dob nie za da niem bar dzo
trud nym. Her bat ni ki, sło dy cze, cze ko la da i chip sy sà
nie po rów ny wal nie bar dziej ku szà ce ni˝ wa rzy wa
i owo ce. Cz´ sto jed nak to wła Ênie ro dzi ce obie ra jà
złà tak ty k´. Pe dia trzy od dłu˝ sze go ju˝ cza su sy gna -
li zu jà, ˝e ten den cji do oty ło Êci na bie ra si´ w pierw -
szych mie sià cach ˝y cia, kie dy ma mu sie, za miast roz -
pu Êciç w bu tel ce roz sàd nà iloÊç mle ka w prosz ku,
wy peł nia jà jà w ca ło Êci. Nie wie le mam po tra fi ra cjo -
nal nie ˝y wiç swo je po cie chy, tym bar dziej, ˝e nie któ -
re nie mow l´ ta ma jà ogrom ny ape tyt, in ne wca le,
a jesz cze in ne nie wie dzà, cze go wła Êci wie chcà. 

WY ELI MI NO WAå 
BŁ¢ DY DO RO SŁYCH 
O tym, ˝e oty łoÊç szko dzi zdro wiu, wia do mo nie
od dzi siaj, ale praw dzi we przy czy ny nad mier ne go
przy bie ra nia na wa dze wcià˝ nie sà do koƒ ca zna ne.
Za wi´k szo Êcià wi zyt ro dzi ców u pe dia try stoi oba -
wa, ˝e do dat ko we ki lo gra my u dziec ka Êwiad czà
o ja kiejÊ dys funk cji hor mo nal nej, ale w rze czy wi sto -

LIQUIDLIBRARY

Niech ˝yjà
witaminy!
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Êci wy st´ po wa nie ta ko wej stwier dza si´ w za le d wie
jed nym pro cen cie przy pad ków. Po zo sta łych 99 pro -
cent jest efek tem nie pra wi dło we go od ̋ y wia nia, wy -
ni ka jà ce go po cz´ Êci z nie li cze nia ka lo rii, a po cz´ -
Êci z wcià˝ po ku tu jà cej w spo łe czeƒ stwie opi nii, ˝e
„dziec ko pulch ne” to „dziec ko zdro we”. Pe dia trzy
dzie là ro dzi ców na trzy ka te go rie, w za le˝ no Êci
od pod sta wo wych bł´ dów, ja kie po peł nia jà: 
Ro dzi ce tu czà cy. Sà prze ko na ni, ˝e ich dzie ci je dzà
za ma ło, dla te go do kar mia jà je wszel kie go ro dza ju

ła ko cia mi, a za rzu ty o nad mier nà po bła˝ li -
woÊç od pie ra jà ar gu men ta mi w sty lu „prze -
cie˝ mo je ma leƒ stwo tak to lu bi”. Ta kie za -
cho wa nia sà w wie lu przy pad kach po chod -
nà złych na wy ków ˝y wie nio wych w ich wła -
snej die cie. 
Po ra da: Daj cie do bry przy kład, po wstrzy -
maj cie si´ od je dze nia sło dy czy przy dziec -
ku. Wy ka˝ cie si´ po my sło wo Êcià i spró buj -
cie po ka zaç ma lu cho wi, jak bar dzo ape tycz -
ne po tra fià byç zdro we pro duk ty ty pu ry by,
wa rzy wa czy mle ko. I ni gdy nie wy ko rzy s -
tuj cie ar ty ku łów ˝yw no Êcio wych ja ko for my
na gra dza nia. 

Wojna 
z przekàskami 
w szkole
W sklepiku w jednej z tyskich szkół od dwóch lat

nie można kupić coli i chipsów. Są za to bułki:
z masłem, dżemem, serem, szynką albo pasztetem
oraz drożdżówki. Na początku uczniowie
się buntowali, ale teraz z apetytem
wcinają kanapki. Na sklepowych
półkach zostały czekoladki, bo nie są aż
tak niezdrowe i dodają dzieciom energii.
Można też kupić słodkie napoje (oprócz
coli z niezdrową kofeiną) i wodę
mineralną, sprzedawaną w butelkach
lub na kubeczki. Podobna walka
podejmowana jest także w innych
miastach Polski. Chipsów i gazowanych
napojów od 2004 r. nie ma na przykład
w jednej ze szkół we Wrocławiu,
a od tego roku również w Zgorzelcu.

W SZKOLE Aktywność
fizyczna ułatwia
dzieciom
socjalizację
i zapobiega
wystąpieniu
w dorosłym życiu
takich chorób
jak otyłość,
nadciśnienie
i arterioskleroza 
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Ro dzi ce ze stre so wa ni.
˚y wie nie dzie ci jest dla
nich êró dłem nie usta jà -
ce go nie po ko ju. Przy
sto le po tra fià je dy nie za -
ka zy waç i do zo waç, ry -
zy ku jàc, ˝e po sił ki sta nà
si´ dla dziec ka praw dzi -
wà ge hen nà. Co gor sza,
nie któ re po cie chy mo gà
bar dzo êle re ago waç
na te na ci ski i po paÊç
w bu li mi´ (cz´ Êciej

chłop cy) lub ano rek sj´ (dziew czyn ki). 
Po ra da: Mu si cie zdaç so bie spra w´ z te go, ˝e prze -
no si cie swo je zde ner wo wa nie na dzie ci. Spró buj cie
za tem prze staç dra ma ty zo waç i przy jàç bar dziej po -
zy tyw nà po sta w´. Za ch´ ca nie jest sku tecz niej sze ni˝
za ka zy wa nie. Na gra dzaj cie ma lu cha za zre zy gno -
wa nie z ulu bio ne go ła ko cia i ofe ruj cie mu ja kàÊ al -
ter na ty w´. Le piej za pro po no waç mu sa łat k´ owo co -
wà, ni˝ sta czaç z nim bój przy pół ce z chip sa mi. 
Ro dzi ce al ter na tyw ni. Sà zde kla ro wa ny mi zwo len ni -
ka mi zdro we go ˝y wie nia, sto su jà si´ do diet we ge ta -
riaƒ skich lub ma kro bio tycz nych, ku pu jà wy łàcz nie
bio lo gicz ne pro duk ty al bo sà fa na ty ka mi tzw. ˝yw -
no Êci et nicz nej. I pró bu jà wpo iç swo im po cie chom
ta kie sa me na wy ki. 
Po ra da: „Zbi lan so wa na, po ̋ yw na” die ta lub po zna -
wa nie ku li nar nych spe cja łów in nych kul tur nie jest
ni czym złym, ale dziec ko, zwłasz cza w wie ku szkol -
nym, nie mo ̋ e czuç si´ wy ob co wa ne. Po dob ne na -
wy ki ˝y wie nio we uła twia jà ma lu cho wi asy mi la cj´
w gru pie ró wie Êni ków. Mu si cie za tem wy ka zy waç
si´ ela stycz no Êcià: je ̋ e li raz na ja kiÊ czas wasz
brzdàc zo sta nie za pro szo ny do re stau ra cji ty pu fast
fo od i spa ła szu je ca łe pu dło pra ̋ o nej ku ku ry dzy, nie
rób cie z te go tra ge dii. 

Porana przekàsk´
Oto dziesięć przykazań, które uczynią ten posiłek zdrowym i smacznym
jednocześnie: 

1. Zbilansowane odżywianie wymaga pięciu posiłków dziennie:
pierwszego śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorku
i kolacji. 

2. Nie rezygnuj z podwieczorku lub drugiego śniadania. Kardynalnym
błędem jest natomiast „podjadanie” przez cały dzień. 

3. Podwieczorek/drugie śniadanie to lekki posiłek, który powinien
dostarczać nie więcej niż siedem procent dziennego
zapotrzebowania energetycznego. 

4. Po aktywności fizycznej przekąska może być nieco pożywniejsza.

5. Przekąska ma powodować jedynie, że do kolejnego posiłku nie
zasiadamy ani z pełnym żołądkiem ani z uczuciem głodu. Pomiędzy
drugim śniadaniem/podwieczorkiem a obiadem i kolacją powinny
upłynąć co najmniej dwie godziny.

6. Zadbaj o zróżnicowanie swojego menu. A możliwości masz bez liku:
porcja świeżych owoców, jogurt, lody, niewielka kanapka,
3-4 biszkopty. 

7. Na opakowaniach produktów wskazana jest wartość odżywcza.
Przekąska powinna dostarczać średnio 120-200 kalorii. Czytanie
etykiet ułatwi odmierzenie właściwej porcji jedzenia. 

8. Przekąska to czas odpoczynku, należy spożywać ją bez pośpiechu. 

9. Bardzo ważne jest uprawianie sportu – siedzący tryb życia nie
sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, które może mieć
problemy nie tylko z nadwagą, ale i z aktywnością w ogóle oraz
nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. 

10. Często kontroluj wzrost i wagę swojego dziecka. 

DEKALOGSłodycze
o du˝ej

zawartoÊci
cukru

mogà byç
przyczynà
próchnicy 
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B yło zimno, nawet bardzo zimno…
Było dużo czasu na

przemyślenia... I był taki moment,
kiedy chciałem usiąść na kamieniu
i nie trafiłem na ten kamień...
pierwsze objawy choroby
wysokościowej... I był taki moment,
kiedy już miałem serdecznie dosyć,
ale nasz przewodnik Harold,
zmotywował mnie. Gdyby nie on to
pewnie zostałbym na Stella Point.
Wprawdzie to też Kili, ale to nie 
to samo.
Do wyprawy przygotowywałem się
dosyć długo, bo ważne są tutaj dwa
aspekty. Po pierwsze: logistyka, 
czyli przygotowanie teoretyczne
i zaopatrzenie się w cały niezbędny
ekwipunek – pomimo, iż nie jest to

wspinaczka alpejska to jednak
wymaga zgromadzenia niezbędnej
odzieży i... środków finansowych.
Mając do dyspozycji sporą gotówkę,
można zlecić przygotowanie całej
wyprawy odpowiedniej firmie,
w innym wypadku konieczny jest
dobry pomysł. Ten ostatni stał się
moim udziałem, jako że sam nie
dysponowałem dużymi nakładami
skorzystałem ze wsparcia sponsorów,
wśród których znalazł się między
innymi Fiat Auto Poland. Aby nieco
zobrazować koszty takiej wyprawy
podam tylko orientacyjną cenę
szczepień, którym należy się poddać
przed wyjazdem i leków, które należy
zabrać na wyprawę – to kwota rzędu
1000 złotych. 
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Dotknàç
nieba

TEKST Aldona Górna
FOTO Krzysztof CieÊlawski

Druga kwestia to przygotowanie
stricte kondycyjne. Spotkałem się
z opiniami, że Kilimandżaro to taka
sobie górka, na którą każdy może
wyjść. To fakt, że w ciągu roku na tę
„górkę” wchodzi wielu ludzi, bo jest
ona traktowana komercyjnie, ale

Myli się ten kto
myśli, że da się
wstać zza
biurka, założyć
plecak i wyjść na
„Kili”. Wyprawa
zajmuje bowiem
6 dni marszu,
po blisko
8 godzin
dziennie.

„



czy się to Kilimandżaro zdobędzie.
Gdyby było źle, odpuściłbym, z bólem
serca, ale... odpuściłbym. Na dzień
przed atakiem szczytowym dostałem
smsa od mojego syna Wojtka:
„Wierzę, że wyjdziesz, a poza tym całe
Gimnazjum nr 16 – trzyma za ciebie
kciuki.” – No to jak w takiej sytuacji
zrezygnować i nie wyjść? Jest to
presja, człowiek chce się sprawdzić,
każdy z nas ma bowiem jakieś
wyzwania i nikt nie lubi przegrywać.
Trzeba jednak ze spokojem
podchodzić do ograniczeń i nie
realizować swoich celów za wszelką
cenę, bo tylko takie podejście
prowadzi do sukcesu. Co mogę
jeszcze dodać na temat samej
wyprawy? Pamiętam te wspaniałe
gwieździste noce, podczas których
niebo nad nami wyglądało jak
„podłoga raju z dziurami” (wedle
fantastycznego określenia jednego
z bohaterów filmu „Choć goni nas

trzeba wziąć pod uwagę, że w tej
chwili nawet Everest jest tak
traktowany. Zmierzam do tego, że myli
się ten kto myśli, że da się wstać zza
biurka, założyć plecak i wyjść na
„Kili”. Wyprawa zajmuje bowiem 6 dni
marszu, po blisko 8 godzin dziennie.
Pewnie byłoby to do przełknięcia,
gdyby nie fakt, że startuje się
z wysokości 2000 m, a więc powyżej
Babiej Góry, a kończy na wysokości
blisko 6000 m n.p.m.”. 
Początek wyprawy datuje się na
3 lutego br., kiedy to na lotnisku

w Krakowie zebrała się 15 osobowa
grupa pasjonatów gór. Ludzie ci
nie znali się wcześniej i połączył

ich wspólny cel – Kilimandżaro.
Poza Polakami w skład ekipy weszli

także Rosjanka Ola i Słowak Pali oraz
przypadkowy turysta z Niemiec, który
dołączył do grupy w Tanzanii.
Trwająca 36 godzin podróż
bynajmniej nie ostudziła ich zapału.
Po jednodniowym wypoczynku,
połączonym z wycieczką do
wodospadów Materuni stanęli przed
bramą parku – Machame Gate, aby
zobaczyć swój cel, czyli Kilimandżaro
w całej okazałości. Podekscytowanie
i widok, rozciągający się na „szczyt
marzeń”, dodawały im sił podczas
sześciodniowego marszu. Były
momenty lepsze i gorsze. „W związku
z tym, że wyprawa odbywa się na
takiej wysokości, na jakiej normalnie
nie funkcjonujemy, więc po prostu
brakuje tlenu – wspomina Krzysztof
Cieślawski. – Cała ekipa, w mniejszym
bądź większym stopniu, odczuła ten
dyskomfort. Nie ma bowiem żadnej
zależności pomiędzy kondycją
a odpornością na chorobę
wysokościową. Można być
Herkulesem pod względem
kondycyjnym i jednocześnie nie móc
się uporać z brakiem tlenu na
określonej wysokości. 
Najtrudniejsze nie jest
jednak samo wyjście, bo to
jest do zrobienia. Więcej
problemów mogą przysporzyć
kwestie psychiczne. Mówię
o swoistym przełamaniu siebie tzn.
od początku trzeba sobie założyć, że
nie jest to kwestia życia lub śmierci,
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K rzysztof Cieślawski, pedagog, lotnik, miłośnik
gór tak mówi o sobie: „Jestem facetem, który

kilka tygodni temu skończył 51 lat, ale nie czuję się
starcem, bo jestem aktywny, a ta aktywność
mobilizuje mnie do ciągłego działania
i podejmowania nowych wyzwań. Poza wyprawami
górskimi interesuję się lotnictwem, 
mam uprawnienia pilota szybowcowego 
i samolotowego i jestem wiceprezesem Aeroklubu
Bielsko-Bialskiego. W powietrzu spędziłem
ponad 1000 godzin. Pociąga mnie ogólnie pojęta
aktywność sportowa: pływanie, narty, jazda konna”.
Zanim odkrył w sobie zamiłowanie do gór
niejednokrotnie zastanawiał się, co też ludzi
pociąga w tych wyprawach – bo po co wychodzić
gdzieś, skąd za chwilę i tak trzeba będzie zejść? Dziś
już wie, że ta pasja nie ma żadnego racjonalnego
uzasadnienia i określa ją mianem osobistej
fanaberii. „Uważam, że życie jest za krótkie, żeby je
przesiedzieć przed telewizorem. Zdecydowanie wolę
działać i... realizować marzenia. Jedno z nich,
związane ze zdobyciem Kilimandżaro, udało mi się
spełnić na początku tego roku. 

Kilka słów
o bohaterze
wyprawy



czas”). Pamiętam, że w ostatnią noc,
czyli przed samym szczytem było mi
bardzo zimno, byłem zmęczony
i do dalszej wędrówki zmotywował
mnie nasz przewodnik Harold. Tego,
co zobaczyłem nikt mi nie odbierze,
bo jest to faktycznie niesamowite
przeżycie, ale z drugiej strony trzeba
zdać sobie sprawę z pewnych
przyziemnych uciążliwości, choćby
takich, że trzeba iść 6 czy 7 dni, spać
w namiotach, że nie ma się gdzie
umyć, ciuchy są wilgotne, brudne
i jest zimno (muszę powiedzieć, że
przez pierwszy tydzień nie czuliśmy, 
że jesteśmy w Afryce, dzień przed
wyjściem na Kilimandżaro nasze
namioty i woda w butelkach
po prostu zamarzły). 
Tęsknota za bliskimi i tymi, którzy
czekają na nas, oczywiście się
pojawia, ale nie jest to przecież
wyjazd na pół roku. Co prawda
zostawiłem w domu 15 letniego syna,
ale jest on jednak na tyle
odpowiedzialny i dorosły, że mogę 
mu zaufać. 
Na pewno trudne jest zgranie ekipy
zważywszy, że są to
ludzie przypadkowi.
Jeśli zatem „płynie
się tą samą tratwą”
dwa tygodnie to
sielankowo jest
przez pierwszych
kilka dni, a później
zaczynają
przeszkadzać
drobiazgi, np. 
że ktoś otworzył
namiot, a inny
chciał go zamknąć itp. Nie było
jednak żadnych większych problemów
i generalnie ludzie sobie bardzo
pomagali”. 
Krzysztof Cieślawski przyznaje, że
swoje wyobrażenie o Afryce zbudował
na podstawie książki Szklarskiego
„Tomek na Czarnym Lądzie”, którą
czytywał jeszcze w szkole
podstawowej. Realia tej prawdziwej
Afryki odbiegają jednak trochę od
tych wyobrażeń i bardziej wpisują się
w opisy Kapuścińskiego. 
„Czarny Ląd od codziennej strony to
brud, bieda, głód, szarobure kolory

i fatalne drogi.
Obowiązującą
zasadą jest tu
Hakuna matata
– powoli, spokojnie,
co dla nas,
Europejczyków
żyjących
w nieustannym
pośpiechu, 
jest chwilami
denerwujące.

Ponadto obowiązują umowne ceny 
na wszystkie towary. Można się więc
zupełnie pomylić w przeliczaniu
pieniędzy na walutę kenijską i nawet
nie ma sensu tego robić – już
pierwszego dnia straciłem rachubę
przy zapłacie za wodę i do dziś
uważam, że była to najdroższa woda
w moim życiu. Dodam, że na
straganach wszystko jest zawsze
sprzedawane okazyjnie, przy czym
najbardziej atrakcyjna cena dnia 
– 50 dolarów, po krótkim targowaniu
może być zbita do 5 dolarów! 
Oprócz Kilimandżaro miałem okazję
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Kilimandżaro
jest najwyższym
szczytem Afryki
(wysokość 5895 m)
i jednocześnie
stosunkowo młodym
wulkanem.
Na zboczach można
prześledzić kolejne
piętra roślinne: od
sawanny poprzez gęste
wiecznie zielone lasy,
do wiecznego śniegu.
Na skutek ocieplenia
się klimatu góra traci
lodowce,
a w najcieplejszych
miesiącach zachowują
się jedynie resztki
śniegu. Park narodowy
utworzony wokół góry
na wysokości powyżej
2700 m n.p.m.
powstał w 1977 r.
Rejon Parku
Narodowego
Kilimandżaro
zamieszkuje liczna
zwierzyna, m.in.
lamparty, słonie,
bawoły i elandy.

Realia Afryki
odbiegajà od
wyobra˝eƒ

przeci´tnego
mieszkaƒca

Europy
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samochody, a takim jak ja sprawia
przyjemność zdobywanie nowych
szczytów. Ponadto z racji tego, że
długo pracowałem z młodzieżą i mam
z młodymi ludźmi dobry kontakt,
staram się im przekazać swoje
doświadczenia, głównie podczas
wspólnych wypadów właśnie w góry.
Opowiadam im o fotografii, pokazuję
jak robić dobre zdjęcia, a nade
wszystko staram się im przekazać, 
że warto mieć marzenia i można je
spełniać, przy odrobinie
zaangażowania. Wychodzę
z założenia, że to co podane na tacy
nie smakuje dobrze. Lepiej jest jeśli
wkładamy w coś wysiłek, staramy się
i osiągamy cel. Jest taka piosenka
Dżemu „Do kołyski”, która mówi „żyj
z całych sił i uśmiechaj się do ludzi,
bo nie jesteś sam” oraz „idź własną
drogą, bo w tym cały sens istnienia”,
chyba tak jest. Trzeba się realizować,
bo życie ucieka bardzo szybko
i szkoda go na siedzenie przed
telewizorem i brak aktywności”.

zobaczyć jeszcze drugą część Afryki,
czyli rezerwaty przyrody w Arushy
i Ngorongoro, gdzie zlokalizowany jest
największy krater na ziemi. Ponadto
spędziliśmy 3 dni na Zanzibarze,
gdzie przyszedł czas na nurkowanie,
opalanie i totalny relaks, czyli formę
spędzania wolnego czasu, której na
dłuższą metę nie cierpię.
Z dwoma uczestnikami wyprawy się
zaprzyjaźniłem – jeden to Polak
– Paweł, a drugi to Słowak – Pali.
Zaczęliśmy snuć wstępne plany na
kolejną eskapadę. Myślimy
o wakacyjnym wypadzie na Mont
Blanc, a jeśli chodzi o przyszły rok, to
powiem nieśmiało, że chcielibyśmy
w dobrym towarzystwie podjąć jakiś
trekking w Himalajach. 
Podsumowując powiem, że zdaję
sobie sprawę z tego, że moja pasja
jest spełnianiem jakichś tam
fanaberii, ale ludzie mają różne
fanaberie. Są tacy, którzy lubią nad
polskim morzem poleżeć plackiem 
na plaży, inni kochają drogie
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W iara w oddziaływanie Księżyca
na organizm ludzki sięga

starożytności. Księżycowe boginie
– takie jak egipska Izyda, grecka
Afrodyta, czy rzymska Diana – były
często także patronkami leczenia
i ziół leczniczych oraz medycyny
ludowej. W toku wieków szamani,
czarownice, lekarze i uczeni
zauważyli, że wszelkie żywe istoty
reagują na fazy Księżyca. Ludowi
lekarze i zielarze zawsze pilnie
przestrzegali faz Księżyca podczas
zbierania określonych gatunków ziół
i roślin, a także podczas doboru
terapii na określone schorzenia.
Statystyki szpitalne pokazują, że
podczas pełni częściej dochodzi do
krwotoków pooperacyjnych, a więc
lepiej zaplanować zabiegi na czas
nowiu. Pewne choroby lepiej jest
leczyć podczas pełni, natomiast inne
– podczas nowiu. Księżyc może zatem
być pomocnym sprzymierzeńcem
w leczeniu. Wpływa także na stan
naszej urody. Od niego zależy
efektywność niektórych zabiegów. 

KSI¢˚YC
PRZYBYWAJÑCY
Jest to doskonały czas na
wzmacnianie organizmu za pomocą
witamin, minerałów i innych
składników. W tym okresie dobrze
jest stosować zioła wzmacniające
naturalną odporność naszego ciała,
takie jak: owoce głogu
na wzmocnienie układu krążenia
i serca, korzeń prawoślazu na układ
moczowy, łopian na wątrobę,
czerwoną koniczynę na płodność czy
liście malin na problemy kobiece.
W tym okresie nie jest zalecane
intensywne odchudzanie ani
oczyszczanie organizmu. Jest to

rRUBRYKI

˚ycie z rytmem
Ksi´˝yca
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natomiast dobra pora na odżywianie.
Nasze ciało gotowe jest do
wchłaniania wszelkich substancji
odżywczych i wzmacniających,
potrzebnych organizmowi do wzrostu
i prawidłowego rozwoju. Ale uwaga!
Przybywamy wtedy na wadze, mimo
że jemy tyle, co zwykle. Dlatego dieta
powinna być bogata w składniki
odżywcze, ale niskokaloryczna. 
Okres ten warto wykorzystać
na wybranie się na siłownię, 
czy aerobic. To idealny moment
na wszelkie intensywne ćwiczenie
siłowe, bo wytrzymałość organizmu
znacznie wzrasta i możemy pozwolić
sobie na dłuższy trening. 
Kiedy na niebie przybywa Księżyca,
warto też zatroszczyć się o swoją
skórę, bo wtedy właśnie ciało o wiele
szybciej wchłania wszelkie preparaty
odżywcze, wzmacniające
i ujędrniające, a regeneracja
postępuje w tempie niemalże
ekspresowym. Włosy strzyżone 
w tym czasie odrastają szybciej 
i są zdrowsze. 

KSI¢˚YC MALEJÑCY
Kwadra, w której Księżyca ubywa to
doskonała pora na terapeutyczne
posty. Nie należy jednak pościć zbyt
drastycznie, a tylko ograniczyć pewne
pokarmy czy zdecydować się na dietę
opartą głównie na warzywach, zupach
i sokach. Dieta rozpoczęta właśnie
teraz ma większe szanse na
powodzenie. Mamy szybszą
przemianę materii, a organizm jest
nastawiony na spalanie
nagromadzonej wcześniej energii.
Szybciej też eliminuje szkodliwe
i zbędne substancje, poci się i je
wydycha. Czas malejącego Księżyca
to także doskonały okres na wszelkie

PEŁNIA
W tym okresie emocje są bardziej
uwydatnione, zaś zahamowania
społeczne – słabsze. Stajemy się
bardziej nerwowi, szybciej ulegamy
stresom. Ludzie zachowują się
inaczej niż zwykle. Są silnie
podnieceni, w działaniu kierują się
emocjami i instynktem. Śpiąc
przeżywamy intensywniej marzenia
senne, a lunatycy wędrują we śnie.
Zakochani są niespokojni i nie
mogą wytrzymać bez swojej drugiej
połowy. Zwiększa się też nasza
aktywność seksualna, a u wielu
osób wzrasta płodność. W czasie
pełni Księżyca zdarza się też więcej
wypadków drogowych, ataków
serca, częściej wzywane jest
pogotowie. To niekorzystny okres
dla zabiegów kosmetycznych takich
jak przekłuwania uszu, depilacja,
manicure czy makijaż, ale za to
idealny czas na farbowanie włosów.
W tym czasie można aplikować
silnie działające zioła, na przykład
zwalczające infekcje
i wzmacniające naturalną
odporność organizmu. Pełnia jest
też dobrym dniem na ścisły post.
Organizm przyswaja wtedy najlepiej
zawarte w wodzie składniki
mineralne i mikroelementy. 

Kiedy zażywać
witaminy,
rozpocząć
odchudzanie,
znaleźć nową
miłość itp? 
To proste,
wystarczy
kierować się
fazami księżyca.



NÓW
Jest to też dobry okres na
podejmowanie decyzji. Łatwiej
o konsekwencję i wytrwałość
w działaniu. Poza tym to czas
stabilizacji naszego organizmu.
Dlatego też mniej emocjonalnie
reagujemy na kryzysowe sytuacje
i jesteśmy bardziej skłonni do pójścia
na kompromis. Podczas nowiu wiele
kobiet miesiączkuje, dlatego też
odczuwa naturalną chęć zwinięcia
się w kłębek w łóżku z dobrą książką
i kubkiem ziołowej herbatki
z rumianku osłodzonej miodem.
W tym czasie trzeba dużo
odpoczywać, nie przejadać się
i ograniczyć się do prostych potraw.
Łatwiej jest rzucić palenie czy
rozpocząć dietę odchudzającą.
Właśnie teraz wskazane jest
stosowanie wszelkich głodówek, 
bo organizm znacznie szybciej
pozbywa się toksyn i złogów. Nawet
jednodniowa głodówka pomoże
zapobiec wielu chorobom i poprawi
nasze samopoczucie. Warto też
wstrzymać się z depilacją i wszelkimi
zabiegami mogącymi sprawić ból.
W tym czasie bowiem odporność
na niego jest niewielka. Po prostu
może boleć bardziej, niż zazwyczaj.
Kiedy faza nowiu się kończy,
a na niebie pojawia się sierp nowego
Księżyca, cykl lunarny zaczyna się
od początku.
Żyjemy według rytmów Księżyca
i wraz ze zwierzętami oraz roślinami
poddajemy się nieświadomie jego
wpływom. Dlatego warto spróbować
bardziej świadomie wykorzystywać
jego wpływ na nasz organizm.
Pozwoli to nam żyć w zgodzie
z naturą, bez niepotrzebnych stresów
i błędnych decyzji. Świadomość
rytmów obecnych w naturze może
okazać się pomocna w rozmaitych
dziedzinach życia, również
w zachowaniu zdrowia i dobrej
kondycji. Oczywiście, niektóre
choroby i dolegliwości wymagają
bezwzględnie leczenia, niezależnie
od cyklu – i wówczas należy
przyjmować zaleconą przez lekarza
terapię. 
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kuracje napotne oraz podejmowanie
prób pozbycia się nałogów i złych
nawyków. Masaż całego ciała w tym
czasie poprawia krążenie krwi
i przyspiesza wydalanie toksyn
z organizmu. To dobry okres na
wszelkie wizyty u kosmetyczki i zabiegi
oczyszczające. Śmiało można usuwać
owłosienie, oczyszczać skórę,
stosować peelingi i wycinać skórki.
Warto też dostarczyć włosom i skórze
odpowiednich środków odżywczych
i wzmacniających, zażywać witaminy,
rozpoczynać różne kuracje. Jeśli w tym
czasie zdecydujemy się na obcięcie
włosów, będą odrastać wolniej, ale
zdecydowanie mocniejsze i bardziej
puszyste. Ta kwadra sprzyja również
walce z cellulitem, bowiem skóra
bardziej intensywnie wchłania
wszelkie preparaty. 

Żyjemy według
rytmów Księżyca
i wraz ze
zwierzętami oraz
roślinami
poddajemy się
nieświadomie
jego wpływom.
Dlatego warto
spróbować
bardziej
świadomie
wykorzystywać
jego wpływ
na nasz
organizm.



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
KINO

KSIÑ˚KI

rRUBRYKI

K ażdy z nas ma w pamięci
historię, niekoniecznie film,

może to być jedynie przekaz pisemny,
którą uważa za ponadczasową. Bajki,
kreskówki, seriale z młodości lub
niezapomniane książki zostają z nami
przez całe życie. To piękne, jeśli
możemy dodatkowo przekazać nasze
uczucia następnym pokoleniom,
a jeżeli zostaną przez nie docenione,
powinno to być dla nas
bezcenną nagrodą. Dla
piszącej ten tekst taką
historią, która nigdy się
nie zestarzeje jest „Don
Kichot” Cervantesa.
Na szczęście bardzo
udany animowany film
jest dostępny na dvd.
To najlepszy sposób, 
by zapoznać młode
pokolenie z historią „błędnego
rycerza”. Na książkę przyjdzie czas
później, a jest to lektura
obowiązkowa. Któż z nas nie pamięta
postaci chudzielca atakującego
wiatraki i jego wiernego giermka,
mimo różnych niepowodzeń,
tkwiącego przy swym panu na dobre
i na złe? To naprawdę uroczy film
animowany – mądry i wartościowy,
jakże różny od prezentowanej obecnie
papki. Godne podziwu jest to, że
dystrybutorzy pamiętają o tym, że
komuś kiedyś chciało się (z bardzo
dobrym efektem) przenieść na taśmę
filmową tę przepiękną historię. Nie
wstydźmy się naszych fascynacji
z młodości, zachwyćmy się ideałami
i mrzonkami Don Kichota, skazanego
z góry na porażkę i przez wielu
odrzuconego jako niegroźny wariat.
Pamiętać należy, że ludzi o podobnym
charakterze ciągle się spotyka
i wnoszą oni powiew fantazji

do naszego życia. 
Fantazja to domena innego twórcy
filmowego, który swego czasu bił
w naszym kraju rekordy popularności.
Świat Emira Kusturicy to świat już
nieistniejący, pełen odrealnionych
przestrzeni, tęsknot i piękny
wizualnie. Nawet jeśli pokazuje biedę,
wojnę i chaos, znajdzie się także
miejsce dla odrobiny szczęścia. Jeden

z najbardziej poetyckich
filmów reżysera to „Czas
Cyganów”. Historia młodego
chłopaka, który opuszcza swe
cygańskie obozowisko, gdzie
opiekowała się nim
ukochana babcia, i wyjeżdża
do Włoch, aby robić tam
niejasne „interesy”,
a wszystko to z jak
najbardziej szlachetnych

pobudek, na pewno na zawsze
pozostanie w pamięci. Sugestywna
muzyka Gorana Bregovicia świetnie
łączy się z poetyckimi
zdjęciami. Kusturica wydaje
się w dzisiejszych czasach
mniej płodnym artystą,
kręci mniej więcej jeden
film na dwa, trzy lata.
Wydaje się, że z czasem
zabliźniają się bałkańskie
rany, zmienia się też, być
może, wewnętrzna potrzeba
twórcy, aby przypominać
światu o rzezi, do której doszło między
sąsiadami. Jednak znając Kusturicę,
dla którego Bałkany są prawdziwą
obsesją, nie zostawi on tak łatwo tego
niewygodnego dla niektórych tematu.
Z pełną korzyścią dla prawdziwych
kinomanów. W jednym pakiecie
dodatkowo jest dostępny film „Tato
w podróży służbowej”, oba filmy jak
najbardziej godne polecenia.

Troch  ́fantazji
w prozie ˝ycia

Don Kichot
i Czas Cyganów
to filmy godne
polecenia

TEKST Joanna Lasek

Z nane z pierwszej części
rodzeństwo – Piotr,

Zuzanna, Edmund oraz Łucja
zostają wezwani przez Księcia
Kaspiania do magicznej krainy,
w której trwa walka o tron.
Kaspian – prawowity władca
Narnii liczy na pomoc
bohaterów, którzy przy pomocy
Lwa Aslana
starają się przywrócić
w królestwie sprawiedliwość.
Reż.: Andrew Adamson, wyst.:
Ben Barnes, Tilda Swinton. 
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PREMIERY 
KINOWE

OpowieÊci 
z Narnii.
Ksià˝´
Kaspian
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I an McEwan to autor powieści
„Pokuta”, na podstawie której

nakręcono głośny film o tym samym
tytule. W konsekwencji wzrosło

zainteresowanie twórczością
pisarza. Bardzo słusznie,
bowiem McEwan to świetny
psycholog i obserwator.
„Na plaży Chesil” to historia
pary nowożeńców spętanych
konwenansami powojennej
Anglii. Książka ma kameralny
klimat, akcja ogranicza się
do minimum, skupiając się
głównie na wzajemnych
relacjach młodych ludzi. 
Para głównych bohaterów

– Florence i Edward przegrywają
miłość, a tym samym życie. Wina nie
spoczywa jednak jedynie po ich
stronie, wyczuwa się, iż narrator
oskarża system, a tym samym
zakłamanie i hipokryzję
konserwatywnych rodzin, które
skazują swoje dzieci na wieczne
niespełnienie. 
Ian McEwan: Na plaży Chesil.
Wydawnictwo Albatros.
Warszawa 2008.

Martha Grimes to uznana na całym
świecie autorka powieści
kryminalnych. Pamiętamy ją choćby
z cyklu zaczynającego się
„Hotelem Paradise”. Tym
razem jednak klimat
zupełnie się zmienia.
Akcja toczy się na
angielskiej prowincji,
gdzie rządzi plotka
i wścibstwo. Pisarka
w niezwykle barwny
sposób obrazuje życie
i środowisko dusznego
zaścianka. Wszyscy

Dobre ksià˝ki 
na długie
wieczory

wszystko wiedzą, nie domyślają się
tylko jednej rzeczy – kto odpowiada
za serię zabójstw
w tej spokojnej
dotychczas
okolicy. Korowód
przeciekawych
postaci otwiera
znudzony
angielski
arystokrata,
który
dobrowolnie
zrzekł się tytułu
szlacheckiego,
gdyż nie chciało mu się jeździć
do Londynu na posiedzenia Izby
Lordów. Kroku dotrzymuje mu jego
dziwaczna ciotka, która z kolei
posługuje się nieprawnie tytułem
szlacheckim „lady”. 
Martha Grimes: Pod Huncwotem.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2008.

To jedna z najdziwniejszych, ale
jednocześnie najbardziej
fascynujących książek sezonu. Autor
wpadł na pomysł, aby narratorem
uczynić Śmierć. Temat nie jest łatwy,
dotyczy bowiem Holokaustu, ale
Zusak potrafił przybliżyć go w taki
sposób, że udało mu się uniknąć
patosu. Dziewczynka, która kradnie

książki, znajduje w tym
zajęciu ucieczkę
od okropności wojny.
Narracja jest
poprowadzona
w bardzo dynamiczny
i obrazowy sposób.
Poruszające. 
Marcus Zusak:
Złodziejka książek.
Nasza Księgarnia.
Warszawa 2008.

Narracja
z tamtego Êwiata

Nawiedzona
narzeczona

N iesamowita historia
o tym, jak ciężko jest

uciec od przeszłości.
W przeddzień ślubu
impulsywna panna młoda ginie
tragiczną śmiercią, nota bene
przygnieciona rzeźbą lodowego
anioła. Narzeczony przez długi
czas nie może się pozbierać,
po roku jednak, za namową
siostry, postanawia się
skontaktować z duchem
ukochanej za pomocą medium.
Medium okazuje się być młode
i atrakcyjne i tu powstaje
problem... 
Reż.: JEFF LOWELL, wyst.: 
Eva Longoria-Parker (Gotowe
na wszystko).



N adeszła wiosna, a wraz z nią
nieunikniona perspektywa

pokazania się w całej krasie, na
przykład, na plaży. Najwyższy czas
rozpocząć dietę, w czym z pewnością
pomoże nowe urządzenie firmy Tefal.

Gotowanie na parze staje się coraz
bardziej popularne, jest nie tylko
smaczne, ale i bardzo zdrowe.
Produkty nie tracą cennych wartości
odżywczych, a ponadto ich smak
cechuje się niespotykaną
intensywnością. Parowar Tefal
posiada dwa odrębne koszyki, dzięki
czemu można gotować razem tak
„ryzykowne” dania jak ryby, owoce
morza, warzywa, a nawet owoce.
Urządzenie posiada także
dwustronną tacę, która umożliwia
zarówno duszenie w sosie, jak
i gotowanie na parze. Ciężko
zrezygnować z zawiesistych sosów,
kotletów schabowych i innych tego
typu kulinarnych przyjemności, jeśli
jednak spróbujemy, wygląd naszego
ciała już wkrótce powie nam, że było
warto. Tak się akurat składa, że Tefal

wypuścił całkiem niedawno na rynek
nową kolekcję wag łazienkowych,
można więc zakupić wagę
w komplecie do wspomnianego wyżej
sprzętu. Tendancy i Evolis – nowe
wagi Tefal pamiętają i automatycznie

identyfikują użytkownika,
zapewniając przy tym precyzyjny
pomiar. Dzięki oryginalnemu
designowi, będą ozdobą każdej

łazienki. W obydwu modelach
zastosowano precyzyjny system
Visio Control, który oblicza
spadek lub przyrost wagi

w porównaniu do poprzedniego
pomiaru z dokładnością do 100 g.
Dodatkowo na podstawie wyników
wcześniejszych 7 pomiarów Visio
Control określa generalną
tendencję zmian wagi ciała. 
Każdy z domowników może
indywidualnie śledzić zmiany
swojego ciężaru, ponieważ system

automatycznie rozpoznaje osoby
korzystające z wagi. Waga Tendancy
pamięta i samodzielnie
identyfikuje czterech
użytkowników, waga 
Evolis – dwóch.
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GRUPA LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
NOWOÂCI

rRUBRYKI

Waga
odbierajàca apetyt

Âwiat 
w pikselach
Nokia jak zwykle zaskakuje coraz
nowocześniejszymi i coraz
bardziej designerskimi
modelami. N95 to jeden
z ostatnich hitów firmy. Telefon
ma długi czas czuwania
(około 200 godzin), 160 MB
pamięci, duży wyświetlacz 

TEKST

Joanna Lasek
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(240 x 320 pikseli) z czujnikiem
natężenia oświetlenia oraz
16 milionami kolorów.
Pominąwszy rozbudowane
funkcje służące do nawiązywania
i odbierania połączeń, najlepsze
w aparacie wydają się funkcje
multimedialne – 5 MP (2592
x 1944 pikseli) w aparacie,
bezpośrednie połączenie
z kompatybilnym telewizorem
za pomocą kabla do połączeń
wideo Nokia (CA-75U,
dołączonego do zestawu
sprzedażowego) lub
bezprzewodowej technologii
WLAN/UpnP, wbudowana lampa
błyskowa, obsługa połączeń
video, stereofoniczny głośnik,
korekcja czerwonych oczu i wiele
innych dodatkowych
udogodnień. Jeszcze bardziej
nowoczesnym i przyjaznym
klientowi modelem jest N96. 
Ma możliwość odbioru audycji
telewizyjnych na żywo,
odtwarzania i ściągania muzyki
z Nokia Music Store,
stereofoniczne radio, które może
odtwarzać także w trybie offline,
dostęp do plików video
z Internetu. To tylko kilka
z całego katalogu życzeń, 
które spełnia N96. 

CO JEST GRANE
Microsoft przygotował niespodziankę dla fanów swoich
gier na konsolę i włączył „Gears of War” do serii
wydawniczej Classic, w której znajdują się już takie
pozycje jak: „Crackdown”, „Kameo: Elements of Power”
czy „Viva Piniata”. Tym samym cena gry uległa
znacznemu obniżeniu, wynosi teraz 109 zł. Mimo że gra
została wydana w 2006 roku, cieszy się stałą
popularnością. Recenzenci oraz gracze docenili
wyjątkową grafikę, trzymającą w napięciu akcję oraz
wciągający scenariusz. Historia Marcusa Phoenix
i rzuconego w wir wojny oddziału wojskowego „Delta”
jest jedną z najlepiej ocenianych gier na konsoli
Xbox 360. Gra otrzymała tytuł najlepszej gry akcji targów
E3 w 2006 roku, a jej średnia ocena w serwisie
www.gamerankings.com wynosi 93.8%. Jeszcze lepszą

PROSIMY DO GARÓW
Firma Lagostina od lat zachwyca
miłośników gadżetów kuchennych

prostotą i elegancją designu,
a także doskonałym

wykonaniem. Nowa seria naczyń
i akcesoriów kuchennych cieszy oko
i będzie ozdobą każdego stołu.
Interesująca jest zwłaszcza seria
„Cube”, która cechuje się
kwadratowym kształtem. 

wiadomością dla miłośników konsoli jest
obniżenie ceny samego urządzenia.
Xbox 360 to najbardziej popularna
konsola na świecie, począwszy od Afryki,
a na Europie kończąc. Od piątku 14
marca 2008 roku model Xbox 360
– wyposażony w dysk twardy
o pojemności 20 GB i jeden kontroler
bezprzewodowy – jest dostępny
w sugerowanej cenie detalicznej 1.049 zł.
W przypadku wersji Xbox 360 Elite
– wyposażonej w duży dysk twardy
o pojemności 120 GB – sugerowana cena
detaliczna wynosi 1.399 zł. Z kolei
konsola Xbox 360 Arcade – idealna dla
osób dopiero zaczynających przygodę
z grami i rozrywką na platformie Xbox
– jest oferowana w cenie 777 zł.



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

1.2 69 KM POP 33.575 1242 51 160 5,1 119 4

1.2 69 KM SPORT 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

1.2 69 KM LOUNGE 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

1.4 16V 100 KM POP 40.375 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.4 16V 100 KM SPORT 47.175 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.4 16V 100 KM LOUNGE 47.175 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM POP 40.375 1248 55 165 4,2 111 4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM SPORT 47.175 1248 55 165 4,2 111 4

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 47.175 1248 55 165 4,2 111 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 25.492 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 29.147 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 31.697 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.397 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 36.797 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.4 16v 100 HP 42.747 1368 74 160 6,5 154 4/5
1.2 4X4 38.497 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.2 4X4 CLIMBING 40.197 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.3 MULTIJET 16v 4X4 43.597 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 45.297 1248 51 150 5,3 135 4/5
CROSS 52.947 1248 51 150 5,3 141 4/5

WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 LPanda

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.142 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 3D 33.992 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 39.942 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 38.242 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 40.792 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 45.892 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.4 STARJET 16v95KM SPORT 3D 47.592 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D 51.842 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 55.242 1910 95 200 5,8 150 4/5
1.2 65KM ACTIVE 5D 34.417 1242 48 155 6,1 145 5
1.4 77KM ACTIVE 5D 35.267 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ACTIVE 5D 37.817 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 5D 41.217 1248 55 165 4,7 123 5
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE 5D 42.917 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 77KM GP 5D 35.692 1368 57 165 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM GP 5D 41.642 1248 55 165 4,7 123 5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 39.517 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.067 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v 120KM DYN. 5D 46.317 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 47.167 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 77KM EMOTION 5D 42.067 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 44.617 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v120KM EMOT. 5D 48.867 1368 88 195 6,6 155 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. 5D 49.717 1248 66 175 4,6 122 5

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4X4 50.142 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ Z DPF  DYNAMIC 4X4 60.342 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v EMOTION 4X4 54.392 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ Z DPF  EMOTION 4X4 64.592 1910 88 180 6,8 174 5

WYMIARY 
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 LSedici

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 40.367 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM ACTIVE 48.867 1248 62 156 5,5 145 5
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 50.567 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 56.517 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.4 77KM FAMILY 45.467 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM FAMILY 53.967 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM FAMILY 58.217 1910 88 174 6,1 160 7
1.4 77KM DYNAMIC 43.767 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM DYN. 52.267 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.967 1910 77 164 5,8 153 5
1.4 77KM MALIBU 49.717 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM MALIBU 58.217 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM MALIBU 62.467 1910 88 174 6,1 160 7

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 LDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 LCroma

RA BAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 44.192 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 47.592 1368 88 197 6,7 158 5
1.6 MJT 16v 105KM AC TI VE 52.692 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM AC TI VE 54.392 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 52.692 1910 88 194 5,3 139 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 47.592 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 50.992 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM DYN. 55.667 1368 110 212 7,1 167 5
1.6 MJT 16v 105KM DYN. 56.092 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN. 57.792 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 56.092 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 60.767 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 120KM EMOT. 58.642 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM EMOT. 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM EMOT. 65.442 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM EMO TION 63.742 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT16v 150KM EMO TION 67.142 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 150KM SPORT 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT16v 150KM SPORT 67.142 1910 110 209 5,6 149 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 73.092 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 79.892 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v Z DPF 150KM DY NA MIC 86.692 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 92.642 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 90.942 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMOT. 96.892 1910 110 210 6,1 161 5
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT. 114.742 2387 147 216 8,0 212 5

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LLinea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 37.817 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM AC TI VE 46.317 1248 66 170 4,9 129 5
1.4 77KM DYNAMIC 42.917 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC 51.417 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBO T-JET 16v 120KM DYN. 50.567 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC 56.092 1248 66 170 4,9 123 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION 56.092 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBO T-JET 16v 120KM EMOT. 54.817 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. DUALOGIC 60.767 1248 66 170 4,9 123 5

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 127.415 2198 136 224 9,2 218 2
2.2 JTS 185KM SELESPEED 134.215 2198 136 224 9,1 214 2
2.4 JTDM 210KM 142.715 2387 154 231 6,8 179 2
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM 163.115 3195 191 244 11,5 272 2
3.2 JTS V6 Q2 260KM 156.315 3195 191 250 11,1 262 2
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC 169.065 3195 191 224 12,2 288 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LSpider
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 120.615 2198 136 224 9,2 218 2
2.2 JTS 185KM SELESPEED 127.415 2198 136 224 9,1 214 2
2.4 JTDM 210KM 135.915 2387 154 231 6,8 179 2
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC 142.715 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM 156.315 3195 191 244 11,4 270 2
3.2 JTS V6 Q2 260KM 149.515 3195 191 250 11,0 260 2
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC 162.265 3195 191 244 12,1 286 2

WYMIARY 
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LBrera

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 MPI 140KM PROGRESSION 84.915 1796 103 208 7,6 179 5
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 90.865 1859 118 214 8,7 205 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 89.165 1910 88 193 5,9 157 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 93.415 1910 110 212 5,9 159 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 98.515 2198 136 224 9,2 218 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 118.915 2387 154 231 6,8 179 5
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 135.065 3195 191 250 11,0 260 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 100.215 1910 110 212 5,9 157 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 111.265 2198 136 224 9,2 218 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 118.065 2198 136 224 9,1 214 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 131.665 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 139.315 2387 154 227 7,2 192 5
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 147.815 3195 191 250 11,0 260 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 155.465 3195 191 244 11,4 270 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 107.015 1910 110 209 7,1 187 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 138.465 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 162.265 3195 191 244 12,1 286 5
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA 135.915 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 210KM  4X4 SPORTIVA 143.565 2387 154 227 7,2 192 5
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA 152.065 3195 191 250 11,0 260 5
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA 159.715 3195 191 244 11,4 270 5
2.4 JTDM 210KM TI 137.615 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI 145.265 2387 154 227 7,2 192 5
3.2 JTS 260KM  4X2 TI 153.765 3195 191 250 11,0 260 5
3.2 JTS 260KM  4X4  TI 161.415 3195 191 244 11,4 270 5

WYMIARY 
466/182/141

BAGAŻNIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 MPI 140KM PROGRESSION 91.715 1796 103 206 7,8 183 5
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 97.665 1859 118 212 8,8 207 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 95.965 1910 88 192 6,0 159 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.215 1910 110 210 6,0 159 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 105.315 2198 136 222 9,3 220 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 125.715 2387 154 229 6,9 181 5
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 141.865 3195 191 248 11,1 262 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 107.015 1910 110 210 6,0 159 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 118.065 2198 136 222 9,3 220 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 124.865 2198 136 222 9,2 216 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 138.465 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 146.115 2387 154 225 7,4 194 5
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 154.615 3195 191 248 11,1 262 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 162.265 3195 191 242 11,5 288 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 113.815 1910 110 207 7,2 190 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 145.265 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 169.065 3195 191 242 12,2 288 5
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA 142.715 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM  4X4 SPORTIVA 150.365 2387 154 225 7,4 194 5
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA 158.865 3195 191 248 11,1 262 5
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA 166.515 3195 191 242 11,5 272 5
2.4 JTDM 210KM TI 144.415 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI 152.065 2387 154 225 7,4 194 5
3.2 JTS 260KM  4X2 TI 160.565 3195 191 248 11,1 262 5
3.2 JTS 260KM  4X4  TI 168.215 3195 191 242 11,5 272 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 61.625 1598 77 185 8,2 196 5
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 64.175 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 70.125 1910 88 193 5,8 153 5
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 75.225 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 69.275 1598 88 195 8,2 194 5
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 75.225 1970 110 208 8,9 210,9 5
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 82.875 1970 110 208 8,9 210,9 5
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 80.325 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM Q2 82.875 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 63.325 1598 77 185 8,2 196 5
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 65.875 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.9 JTDM 120KM PROG. 71.825 1910 88 193 5,8 153 5
5D 1.9 JTDM 150KM PROG. 76.925 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 70.975 1598 88 195 8,2 194 5
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 76.925 1970 110 208 8,9 210,9 5
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST. 84.575 1970 110 208 8,9 210,9 5
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 82.025 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM Q2 84.575 1910 110 208 5,9 157 5

WYMIARY 
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L147

Ceny z 15% rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 54.315 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM ORO 57.715 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 70KM ORO 60.265 1228 51 159 4,9 129 5
1.9 M-JET 16v 100KM ORO 65.365 1918 74 179 5,2 137 5
1.4 8v 77KM PLATINO 62.815 1368 57 163 6,2 146 5
1.4 16v 95KM PLATINO 66.215 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 90KM PLATINO 73.865 1228 51 159 4,9 129 5
1.9 M-JET 16v 100KM PLAT. 75.565 1910 74 179 5,2 137 5

WYMIARY 
378/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LMusa

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 42.075 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.625 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.575 1248 66 173 4,9 123 4
1.4 8v 77KM PLATINO 46.325 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM PLATINO 53.975 1248 55 167 4,5 119 4
1.416v95 KMSPORT MOMO ED. 51.425 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v105 KM SPORT MOMO ED. 57.375 1368 77 177 4,7 123 4

WYMIARY 
378/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LYpsilon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 TB 20v EXECUTIVE 150.960 1998 136 224 11,1 264 5
2.4 JTD AUT. 20v SPORTIVA 218.960 2387 136 220 8,8 234 5

WYMIARY 
489/183/147

BAGAŻNIK
480 LITRÓWThesis

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 97.325 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.725 1910 110 209 6,2 165 5
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE 102.425 1970 122 216 8,7 208 5
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 108.375 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 105.825 1910 110 209 6,2 165 5
1.9 JTDM 150KM Q2 109.225 1910 110 209 6,2 165 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 LGT



GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY
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W ka˝dym numerze gazety
staramy si  udost pniç
stron  dla pracowników

Grupy Fiat, którà
nazwaliÊmy „Fiat to my”. To

w∏aÊnie w tej rubryce
mo˝ecie wyraziç swoje

opinie, podzieliç si
radoÊciami, opowiedzieç

o swoich problemach,
spostrze˝eniach itp.

Zach camy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

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

POCZTA

126 p
BOSMAL CABRIO
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów
Małolitra˝owych BOSMAL w Bielsku-Białej od poczàtku
ÊciÊle współpracował z Fabrykà Samochodów
Małolitra˝owych, a po wykupie przez Fiata tak˝e z Fiat Auto
Poland. W BOSMALU zrodziło si´ wiele idei i pomysłów.
Niektóre z nich doczekały si´ realizacji, inne trafiły
do przepastnych archiwów w postaci rysunków. 
Ka˝dy z nas chyba pami´ta „maluszka”. Ten samochód 
był natchnieniem dla wielu konstruktorów i wynalazców, 
tak˝e tych z Bosmalu. Fiat 126p był stale udoskonalany
i poddawany zabiegom kosmetycznym, ale stanowił te˝
tworzywo wyjÊciowe przy powstaniu na przykład mini
samochodu dostawczego „Bombel”, malowarki ulic
„Pingwin” czy wersji z nadwoziem typu kabriolet.
Bosmal Cabrio powstał na bazie 126p w wersji FL. 
Układy mechaniczne były seryjne, samochód w zasadzie
powstawał w FSM, OBR Bosmal montował w nim elementy
dodatkowe, mi´dzy innymi dach z tkaniny wodoodpornej
i wyposa˝enie wn´trza. Aby zapewniç maszynie wymaganà
sztywnoÊç nadwozia po obci´ciu dachu, w samochodzie
montowano specjalny kabłàk na wysokoÊci słupka
Êrodkowego. Podbój rynków Europy Zachodniej był mo˝liwy
po uzyskaniu certyfikatu TÜV – aby do tego doszło,
nale˝ało samochód wyposa˝yç w katalizator spalin.
Samochód cieszył si´, głównie w Niemczech i Holandii,
sporym zainteresowaniem. Powstały tam nawet fankluby

„maluszka”. Po kilku latach
eksploatacji, spora grupa
zagranicznych entuzjastów 126p
Cabrio odwiedziła miejsce, gdzie
narodziło si´ ich cacko. Zwiedzili
Bosmal oraz Bielsko i byli zachwyceni
faktem, ˝e po naszych drogach jeêdzi
tak wiele „maluchów”.
Projekt Bosmal Cabrio doczekał si´
małoseryjnej produkcji, jednak
w bosmalowskich archiwach
spoczywa wiele projektów, które nie
miały tyle szcz´Êcia. Troszk´ szkoda,
bo poza fiacikami i polonezem
mogłyby dziÊ po naszych drogach
jeêdziç Warsy czy Beskidy, ale to ju˝
temat na odr´bnà opowieÊç.

Marcin Jakubiec
by∏y pracownik OBR SM

Red. Wi´cej o ró˝nych wersjach 

Fiata 126p opracowanych 

w OÊrodku Badawczo-Rozwojowym

BOSMAL mo˝na przeczytaç 

na stronach 28-30. 

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

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

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

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

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 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: Roberto Rossi

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Marcello Filotico

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

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

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: Marat Nevretdinov

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 maja 2008 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. 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. Fiat Services 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.

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.
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