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TEKST

Francesco
Novo

FOTO

Alessandro 
Lercara N

a pierw szy rzut oka sie dzi ba dzia łu
En gi ne ering & De sign Fiat Gro up
Au to mo bi les, łà czà ca po ma raƒ czo we
ce gły z du ̋ y mi okna mi, nie ró˝ ni si´
ni czym od po zo sta łych za bu do waƒ
kom plek su Mi ra fio ri. Jed nak gdy
wej dzie si´ do Êrod ka i sta nie si´
w gàsz czu sta no wisk CAD -CAE, na
któ rych wre in ̋ y nie ryj na pra ca, w lot

mo˝ na zro zu mieç, skàd wzi´ ła si´ si ła, sto jà ca za
ob ser wo wa nym przez nas wszyst kich trium fal nym
po wro tem Gru py Fiat do gry. Al bo wiem – i co do
te go zga dza jà si´ wszy scy ana li ty cy – si ł´ t´ sta no -
wi ły pro duk ty, któ re Fiat po wo łał do ˝y cia. Gran de
Pun to, Bra vo, 500, Scu do, Fio ri no, to tyl ko kil ka
naj bar dziej uda nych mo de li, któ re po wsta wa ły
przy tych sto łach, dzi´ ki za an ga ̋ o wa niu i ge niu szo -
wi tych wła Ênie osób. 

Harald J. Wester, Chief
Technical Officer Fiat
Group, opowiada jak
powstawały najbardziej
udane modele marki i jak
zmieniły si´ metody
projektowania
samochodów. 
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techniczne
To tutaj bije
serce Fiata



me to dy pra cy jest Fiat 500. Pod sym pa tycz nà ma -
skà, któ ra uÊmie cha si´ do cie bie ka˝ de go dnia,
kry je si´ kwin te sen cja tre Êci: fan ta stycz ne sil ni ki,
urzà dze nia za pew nia jà ce bez pie czeƒ stwo (m. in.
sie dem po du szek po wietrz nych), nie na gan ne za -
cho wa nie na dro dze i tak da lej”. 
Ja ki wpływ na ewen tu al ny suk ces mo de lu ma jà
in no wa cyj ne roz wià za nia tech no lo gicz ne?
„Ogrom ny. Cza sa mi, kie dy mó wi my o in no wa -
cjach, od no si my wra ̋ e nie, ˝e cho dzi je dy nie o to,
co wi daç na ze wnàtrz: na przy kład tem po mat
z ra da rem. W na szych sa mo cho dach kry je si´ jed -
nak ca ła ma sa in no wa cyj nych roz wià zaƒ, któ re
po zo sta jà nie wi docz ne i sà przyj mo wa ne „z do -
bro dziej stwem in wen ta rza”. Mam tu na my Êli

m.in. elek trycz ne wspo ma ga nie
ukła du kie row ni cze go w dwóch
try bach, ci ty i sport, czy zro bo -
ty zo wa ne skrzy nie bie gów naj -
now szej ge ne ra cji, któ re nie
doÊç, ˝e „Êru bu jà” osià gi, to
jesz cze przy czy nia jà si´ do
oszcz´d no Êci pa li wa. I da lej:

sys tem Blue&Me, ste row ni ki wbu do wa ne w kie -
row ni c´, re flek to ry z ener go osz cz´d ny mi ˝a rów -
ka mi, nie oce nio ny mi zwłasz cza te raz, kie dy obo -
wià zu je na kaz ca ło do bo we go u˝y wa nia Êwia teł.
Krót ko mó wiàc: bez cià głych in no wa cji nie da si´
zro biç do bre go pro duk tu”. 
Kon su men ci, wy mo gi le gi sla cyj ne, spe cy fi ka 
po sz cze gól nych ryn ków: ile ele men tów 
mu si cie braç pod uwa g´ w mo men -
cie kre owa nia no we go mo de lu?
„Roz po czy na my za wsze od klien -
ta. Da nych wyj Êcio wych do star cza
nam Brand (uto˝ sa mia ny przez
nas wła Ênie z klien tem) w for mie
ra por tu ze swo je go brie fin gu, któ ry
na zy wa my „Cu sto mer car pro fi le”.
To oko ło 300 po zy cji, za po mo cà któ -
rych de fi niu je si´, cze go u˝yt kow nik
ocze ku je od mo de lu: od po -
jem no Êci ba ga˝ ni ka i osià -
gów po zu ̋ y cie pa li wa
i ce n´. My je ste Êmy od -
po wie dzial ni za to, ˝e by
prze two rzyç wszyst -
kie te pra gnie nia na
pa ra me try tech -
nicz ne nie zb´d -
ne do wy pro du -
ko wa nia sa mo -
cho du. To fa za
za sad ni cza, dla -
te go zna czà co jà
wzmoc ni li Êmy. Je Êli od

Pod ko niec 2004 r. na cze le ze spo łu sta nàł Nie -
miec Ha rald J. We ster, in ̋ y nier me cha nik, w któ -
re go za wo do wym ˝y cio ry sie wid nie jà ta kie fir my
jak Fer ra ri, Volks wa gen, Au di i au striac ka Ma gna.
To wła Ênie on opo wie nam o swo ich do tych cza so -
wych suk ce sach, a tak ̋ e o tym, co szy ku je na naj -
bli˝ szà przy szłoÊç. 
Pa nie in ̋ y nie rze, w ja ki spo sób i w ja kim stop -
niu w ostat nich czte rech la tach zmie ni ły si´
w Fia cie me to dy pro jek to wa nia sa mo cho dów? 
„Chy ba ła twiej by ło by po wie dzieç, co si´ nie zmie -
ni ło. Wy cho dzi li Êmy od sy tu acji, w któ rej po szcze -
gól ne ro dza je dzia łal no Êci by ły roz pro szo ne w ró˝ -
nych dzia łach, a nie rzad ko na wet sce do wa ne
na ze wnàtrz. Zre or ga ni zo wa li Êmy, zre struk tu ry zo -
wa li Êmy, od two rzy li Êmy
tech  nicz ne ser ce Fia ta i zde -
fi nio wa li Êmy jed no znacz nie,
ja kie po win ny byç kom pe -
ten cje we wn´trz ne, a ja kich
dzia łaƒ po win ni Êmy do ma -
gaç si´ od do staw ców. Na -
da  li Êmy so bie no wà struk tu -
r´ i zre wi do wa li Êmy wszyst kie pro ce sy. Kon cen -
tru jàc na sze si ły na roz wo ju wir tu al nym, dra stycz -
nie zmniej szy li Êmy licz b´ pro to ty pów, co ozna cza -
ło zna czà ce oszcz´d no Êci nie tyl ko fi nan so we, ale
przede wszyst kim cza so we. Na szym ce lem by ło
bo wiem nie tyl ko zmo dy fi ko wa nie me to dy pro jek -
to wej, ale i jej przy spie sze nie. Do te go wszyst kie go
na ko niec do ło ̋ y li Êmy ry gor i dys cy pli n´. Przy j´ -
cie, ja kie pu blicz noÊç zgo to wa ła na szym pro duk -
tom, by ło naj lep szym do wo dem na to, ˝e za dzia ła -
li Êmy we wła Êci wym kie run ku. Mo de le, o któ rych
mó wi my, za słu gu jà na mia no nie tyl ko pi´k nych,
ale i god nych naj wy˝ sze go za ufa nia. Przy kład?
Choç by Fiat 500 i je go za awan so wa ne sys te my
bez pie czeƒ stwa”.
A za tem, co to zna czy zro biç do bry sa mo chód? 
„Mo im zda niem na le ̋ y za daç so bie in ne py ta nie –
co po win ni Êmy zro biç, aby ofe ro waç klien to wi ta ki
pro dukt, ja kie go on ocze ku je? Sa mo chód to
przed miot o wie lu płasz czy znach, ta kich jak es te -
ty ka, bez pie czeƒ stwo, nie za wod noÊç, kom fort.
Mu si zu ̋ y waç ma ło pa li wa, a je go ce na nie mo ̋ e
bu dziç prze ra ̋ e nia. Ale to nie wszyst ko: po win ni -
Êmy rów nie˝ wpro wa dziç ele ment za sko cze nia,
daç klien to wi coÊ wi´ cej ni˝ to, cze go si´ spo dzie -
wa. Je ̋ e li sa mo chód od po wia da tym wy mo gom,
jest pro duk tem tra fio nym. Jed nak ˝e by to wszyst -
ko zro biç, mu si my mieç ab so lut nà pew noÊç – i to
ju˝ w fa zie pro jek to wa nia – co do te go, o czym
ma rzy klient, po czàw szy od ce ny, a skoƒ czyw szy
na wy po sa ̋ e niu i li nii nad wo zia. In ny mi sło wy,
mu si my za doÊç uczy niç je go wy mo gom ra cjo nal -
nym i emo cjo nal nym. Naj lep szym przy kła dem tej

Inżynier
mechanik Harald
J. Wester stoi
na czele działu
Projektowania
od końca 2004 r. 
Na poprzedniej
stronie:
specjaliści
z turyńskiego
zakładu
przy corso
Settembrini

«Ludzie sà
naszym

najcenniejszym
zasobem»
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nià dze i urzà dze nia. Ró˝ ni ca po mi´ dzy ze spo łem
do brym a prze ci´t nym zale˝y od te go, czy oso by,
któ re go two rzà ma jà zdol noÊç do two rze nia rze -
czy, ja kich wcze Êniej nie ro bił nikt. Po ru sza nie si´
po zna nych dro gach pro wa dzi do ni kàd, a to, cze -
go zdo ła li Êmy do ko naç w ostat nich trzech la tach,
jest owo cem przede wszyst kim za an ga ̋ o wa nia
pra cow ni ków.  Sko rzy stam z oka zji i po gra tu lu j´
wszyst kim mo im ko le gom: wy ni ki przy cho dzà tyl -
ko wte dy, gdy sys tem funk cjo nu je pra wi dło wo,
a wszyst kie ko mór ki or ga ni zmu sà zdro we. Mo im
ce lem jest, aby dział En gi ne ering & De sign stał
si´ naj bar dziej pre sti ̋ o wym miej scem pra cy we
Wło szech, przy naj mniej w bran ̋ y tech no lo gicz -
nej. Z te go po wo du od 2009 roku wzmoc ni my
nasz ze spół przyj mu jàc 500 no wych in ̋ y nie rów
i tech ni ków”. 
Gdzie ich znaj dzie cie?
„Uru cho mi li Êmy bar dzo ry go ry stycz ny pro ces se -
lek cji: za po Êred nic twem In ter ne tu otrzy ma li Êmy
ju˝ oko ło 3,5 ty sià ca ˝y cio ry sów. Zbie ra my je na
te re nie ca łych Włoch, ale do ce lo wym miej scem
pra cy b´ dzie Tu ryn lub Ne apol. Pod sta wo wym kry -
te rium, ja kie przy j´ li Êmy przy wy bo rze kan dy da -
tów, jest ja koÊç, co nie zna czy, ˝e b´ dzie my przy -
my kaç oko na pro fe sjo na lizm i zdol noÊç do pra cy
w gru pie. Zwłasz cza ten ostat ni ele ment jest bar -
dzo istot ny: chce my stwo rzyç wspa nia ły ze spół”. 
A czym En gi ne ering & De sign zaj mu je si´
w chwi li obec nej?
„Wie lo ma rze cza mi. W dal szym cià gu Êci Êle sto su -
je my si´ do pla nu, któ ry prze wi du je po nad 20 no -
wych mo de li do 2010 r. Jed no cze Ênie za mie rza my
jesz cze bar dziej zin ten sy fi ko waç tem po od Êwie ̋ a -
nia ga my. Spo rà pra c´ wy ko nu je my rów nie˝
na po lu mi´ dzy na ro do wym, na przy kład
w Bra zy lii. Po za tym, od kie dy oprócz
sa mo cho dów ob jà łem rów nie˝ sta no -
wi sko od po wie dzial ne go za Pro duct
De ve lop ment ca łej Gru py Fiat, po -
szu ku je my mo˝ li wych sy ner gii
mi´ dzy sek to ra mi, któ re zna czà -
co przy spie szà wszyst kie pro ce -
sy. To wy zwa nie dla praw dzi -
wych mi strzów, któ re ge ne ru -
je in no wa cyj ne roz wià za nia
i po win no staç si´ wa bi kiem
za ch´ ca jà cym uzdol nio nà mło -
dzie˝ do włà cze nia si´ do gry”. 

po czàt ku nie b´ dzie my mieç peł nej ja sno Êci, to
w fa zie roz wo ju pro jek tu na tra fi my na dzie siàt ki
prze szkód i b´ dzie my zmu sze ni pod jàç nad zwy -
czaj ne dzia ła nia. Krót ko mó wiàc cho dzi o stwo -
rze nie „em brio nu” wiel ko Êci 10 me ga baj tów, któ -
ry jest zmi nia tu ry zo wa nà wer sjà do ce lo we go sa -
mo cho du. Idàc da lej nie zmie nia my ju˝ pier wot nej
kon cep cji, ale jà „uszla chet nia my”, po zwa la my jej
doj rzeç i ewo lu owaç w fi nal ny pro dukt ze wszyst -
ki mi je go de ta la mi. Pra cu jàc nad Fia tem Bra vo
usta no wi li Êmy Êwia to wy re kord: 18 mie si´ cy od
za twier dze nia pro jek tu do pro duk cji. Ba, w przy -
pad ku Al fy Mi To i Lan cii Del ta – któ re pod wzgl´ -
dem pro jek to wym by ły sto sun ko wo mniej skom -
pli ko wa ne, a po za tym ko rzy sta ły z na sze go wi´k -
sze go do Êwiad cze nia w sto so wa niu no wej me to dy
– po bi li Êmy re kord o dwa mie sià ce. Dzi´ ki te mu
sys te mo wi zdo ła li Êmy zre du ko waç tzw. „ti me to
mar ket” (okres po mi´ dzy po czàt kiem fa zy pro jek -
to wa nia a sprze da ̋ à) o 30 – 40 pro cent w sto sun -
ku do obo wià zu jà ce go wcze Êniej cza su”. 
Czy sys te my sy mu la cji wir tu al nej i stan da ry za cji
kom po nen tów przy czy nia jà si´ do po pra wy pro -
jek to wa nia?
„Oczy wi Êcie. Bar dzo istot na jest rów nie˝ stan da -
ry za cja roz wià zaƒ tech nicz nych. Na si naj lep si
kon ku ren ci „ze struk tu rà” pro du ku jà rocz nie do
pół to ra mi lio na sa mo cho dów ró˝ nych mo de li.
W prze szło Êci mieli Êmy dwa mo de le, na przy kład
Al f´ 147 i Fia ta Sti lo, w któ rych nie po wta rzał si´
ani je den kom po nent. Te raz ta kie sy tu acje nie ma -
jà ju˝ miej sca. Po za tym wszy scy pro jek tan ci ma jà
nie ogra ni czo ny do st´p do zgro ma dzo nych do tàd

do Êwiad czeƒ. W ten spo sób uni -
ka my ko niecz no Êci po wtór -
ne go po szu ki wa nia roz wià za -
nia te go sa me go pro ble mu:
wy star czy umie Êciç „w sie ci”
tech nicz nà pa mi´ç dzia łu En gi -

ne ering & De sign”. 
Czy po sia da nie w ze -
spo le do brych in ̋ y nie -
rów ma zna cze nie?
„Fun da men tal ne.
Czyn nik ludz ki jest
naj cen niej szym za so -
bem, ja ki po sia da my,
cen niej szym ni˝ pie -
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TEKST

Paola 
Ravizza

Baga˝ nowoÊci 
W Turynie zaprezentowano Eurocargo
w wersji 2008. Zmian jest sporo, równie˝
w samej kabinie. Tymczasem Iveco zamyka
rekordowy kwartał, poprawiajàc swoje obroty

o 21% w stosunku do pierwszego
trymestru ubiegłego

roku. 
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Cen ter dy rek tor peł no moc ny Pa olo Mon fe ri no nie
krył za do wo le nia. „To wła Êci wa dro ga – po wie -
dział – do osià gni´ cia ce lu, ja ki po sta wi li Êmy so -
bie na rok 2010: ren tow no Êci wy ra ̋ o nej w dwóch
cy frach”.  
No wo Êci w Eu ro car go nie bra ku je, po czàw szy
od ka bi ny, za pro jek to wa nej we dług my Êli kon cep -
cyj nej prze te sto wa nej ju˝ w mo de lach Stra lis
i Trak ker. Wy god niej sza i bar dziej er go no micz na,

pod no si ja koÊç sa mo cho du
i ja koÊç ˝y cia te go, kto za -
sia da za je go kie row ni cà.
Sty li Êci in ter we nio wa li rów -
nie˝ na ze wnàtrz: wzrok
przy ku wa zwłasz cza no wa
kra ta chłod ni cy z przed nim
pa ne lem, któ ry mo ̋ e byç in -
dy wi du ali zo wa ny za po mo cà

fir mo wych barw, a tak ̋ e przed nie zde rza ki
i umiesz czo ne nad ni mi lam py ze spo lo ne. 
Mniej wi docz ne, a rów nie istot ne sà zmia ny na tu -
ry tech nicz nej: ga ma ma nu al nych skrzyƒ bie gów
zo sta ła grun tow nie zmo der ni zo wa na, a sil ni ki
wy wo dzà si´ z ro dzi ny Tec tor, sły nà cej z im po nu -
jà cej mo cy, nie za wod no Êci i ni skie go po zio mu

zu˝ycia pa li wa. W wer sjach ze skrzy nià
au to ma tycz nà oszcz´d noÊç pa -
li wo wa w sto sun ku do jed no -
stek z ukła dem EGR si´ ga a˝
pi´ ciu pro cent.
Ale to nie ko niec no wo Êci w ob -
sza rze na p´ dów. Weê my na
przy kład sil ni ki bi -fu el, ce chu -
jà ce si´ mi ni mal nym wpły wem
na Êro do wi sko i tym sa mym na -
da jà ce si´ ide al nie do cen trów

miast, w któ rych du ̋ e
sie ci dys try bu cyj ne
zmu szo ne sà ko rzy -
staç ze Êrod ków
trans por tu Êred niej
wiel ko Êci, ta kich jak
wła Ênie Eu ro car go. 
Po nad to, dla do peł -
nie nia i tak ob szer -

nej ju˝ ga my, w fa zie od bio ru
tech nicz ne go jest wer sja z na -
p´ dem hy bry do wym (ter micz -
no -elek trycz nym). W tym miej -
scu war to za zna czyç, ˝e licz ba
kom bi na cji sil ni ków, wer sji

i wy po sa ̋ eƒ, ja kie pro po nu je
si´ w Eu ro car go, wy no si 
po nad 11,5 ty sià ca, i to bez
mo˝ li wych ze sta wieƒ ko lo ry -
stycz nych. 

K
ie dy Eu ro car go po ja wi ło si´ na ryn -
ku, ktoÊ na zwał je „ko per ni kaƒskà
re wo lu cjà” w Êwie cie ci´ ̋ a ró wek.
I fak tycz nie, od swo je go de biu tu
w 1991ro ku, mo del cie szył si´ po -
wo dze niem wsz´ dzie tam, gdzie si´
po ja wił. Po pu lar noÊç ta prze ło ̋ y ła
si´ na 430 ty si´ cy eg zem pla rzy
sprze da nych do dziÊ. Te raz na ryn ku

de biu tu je wer sja o od Êwie ̋ o -
nym wi ze run ku, wy po sa ̋ e niu
i ga mie, po sia da jà ca wszel kie
pre dys po zy cje do te go, by
w dal szym cià gu po zo sta waç
naj bar dziej lu bia nym sa mo -
cho dem w Eu ro pie. 
No wa wer sja po ja wia si´
w mo men cie szcze gól nie
ko rzyst nym dla fir my Ive co, któ ra za my ka pierw -
szy kwar tał bie ̋ à ce go ro ku wy ni ka mi ab so lut nie
re kor do wy mi: 58 ty sià ca mi sprze da nych sa mo -
cho dów i 21-pro cen to wym wzro stem ob ro tów
w sto sun ku do ana lo gicz ne go okre su ubie głe go
ro ku. Pod czas pre zen ta cji no we go Eu ro car go we
wn´ trzach tu ryƒ skie go Iveco Cu sto mer Sup port

Klienci mogà
wybieraç

spoÊród 11.584
kombinacji 
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SILNIKI

Wraz z nowym
Eurocargo
na rynku
debiutuje linia
akcesoriów
opracowanych
pod kątem
poprawy
komfortu
i bezpieczeństwa 

Silnik Moc Prędk. obrot. Moment obrot. Prędk. obrot.
(kW) (KM) (obr./min) (Nm) (obr./min)

Tector 4 — 140103 140 2700 465 1200 —

2100

Tector 4 — 160118 160 2700 535 1200 —

2100

Tector 4 — 180134 182 2700 610 1300 —

2100

Tector 6 — 220160 217 2700 680 1200 —

2100

Tector 6 — 250185 252 2700 850 1250 —

RÓ˚ NI CA TKWI 
W SZCZE GÓ ŁACH 
Kie dy nikt jesz cze nie sły szał o er go no mii, o ka bi -
nach sa mo cho dów ci´ ̋ a ro wych mo˝ na by ło po -
wie dzieç wszyst ko, tyl ko nie to, ˝e sà kom for to we.
DziÊ ma my ju˝ t´ Êwia do moÊç, ˝e ja koÊç ˝y cia
za kie row ni cà ma ogrom ny wpływ na bez pie czeƒ -
stwo i… po wo dze nie pro duk tu na ryn ku. Nic
dziw ne go, ˝e szo fer ki naj now szych Êrod ków pra cy
pod ˝ad nym wzgl´ dem nie ust´ pu jà ka bi nom luk -
su so wych sa mo cho dów oso bo wych. Eu ro car go
nie jest tu wy jàt kiem. Prze ja˝d˝ ka po dro gach wo -
kół Tu ry nu w to wa rzy stwie Pa tri ce’a Bau do uina,
kie row cy fa brycz ne go Ive co Fran ce, po zwa la nam
na lep sze za po zna nie si´ z wa lo ra mi mo de lu. „Sa -
mo chód – wy ja Ênia nasz prze wod nik – jest nie tyl -
ko wy god ny, ale i atrak cyj ny wi zu al nie”. Z przo du
uwa g´ zwra ca kra ta chłod ni cy z miej scem na lo go
(po dob na do tej sto so wa nej w mo de lach Stra lis
i Trak ker), da jà ca mo˝ li woÊç in dy wi du ali za cji po -
jaz du za po mo cà fir mo we go ozna ko wa nia klien -
tów. W ofer cie znaj du jà si´ rów nie˝ mo no chro ma -
tycz ne zde rza ki i błot ni ki w ko lo rze nad wo zia. Ci,
któ rzy wy ko rzy stu jà Eu ro car go do bar dziej wy ma -
ga jà cych za daƒ, de cy du jà si´ naj cz´ Êciej na ciem -
no sza re zde rza ki ze sta li, za bez pie cza jà ce przed
uszko dze nia mi w ra zie drob nych stłu czek. 
Po obu stro nach znaj du jà si´ no we, po jem ne
schow ki, za my ka ne z ze wnàtrz elek trycz ny mi po -
kry wa mi i do st´p ne rów nie˝ od Êrod ka. 
Wn´ trze zo sta ło pod da ne grun tow nej mo der ni za -
cji. Bau do uin, za sia da jà cy za kie row ni cà 250-kon -
nej wer sji ze skrzy nià au to ma tycz nà, po ka zu je
nam wszyst kie no wo Êci, po czy na jàc od kom pak to -
wej, ciem no sza rej de ski roz dziel czej i jej naj bar -
dziej cha rak te ry stycz nych ele men tów, czy li kon so li
Êrod ko wej ze ste row ni ka mi oraz wy Êwie tla cza na -
wi ga cji sa te li tar nej (do st´p nej ja ko opcja). „Roz lo -
ko wa nie naj cz´ Êciej u˝y wa nych ak ce so riów – mó -
wi Bau do uin – na przy kład otwo rów na wie wu po -
wie trza, ha mul ca po sto jo we go wbu do wa ne go
w kon so l´ przy po dło go wà (no woÊç!) oraz dwóch
prze łàcz ni ków pod kie row ni cà, zo sta ło do kład nie
prze stu dio wa ne pod kà tem opty mal nej funk cjo -
nal no Êci i wy go dy u˝yt kow ni ka. Prze pro jek to wa no
rów nie˝ pa ne le drzwi, wzbo ga ca jàc je o prak tycz -
ne pod ło kiet ni ki. Wła Ênie w nich umiesz czo no
ste row ni ki szyb opusz cza nych elek trycz nie i lu ste -
rek wstecz nych, tak aby znaj do wa ły si´ one w za -
si´ gu r´ ki, a nie gdzieÊ na de sce roz dziel czej. Po -
my Êla no wresz cie o po jem niej szych ni˝ do tàd kie -
sze niach na ró˝ ne go ro dza ju przed mio ty”. 
Nie spo sób te˝ nie wspo mnieç o opty mal nej po zy -
cji kie row cy. Mo ̋ e on do braç so bie kàt na chy le nia
i wy so koÊç kie row ni cy, ma te˝ za pew nio ny wy god -
niej szy fo tel, dzi´ ki wbu do wa nym w nie go pa som
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bez pie czeƒ stwa. Po szy cia zo sta ły wy ko na ne z wi -
ny lu lub ciem no sza rej tka ni ny z ja sny mi mo ty wa mi
ma ory ski mi, przy po mi na jà cy mi o zwiàz ku Ive co ze
spon so ro wa nà prze zeƒ no wo ze landz kà dru ̋ y nà
rug by All Blacks. Krót ko mó wiàc ró˝ ni ca po mi´ dzy
sta rym a no wym Eu ro car go tkwi w szcze gó łach. 
Jesz cze jed no sło wo o ka bi nie – jest pro po no wa na
w trzech kla sycz nych wer sjach: krót kiej, dłu giej
i po dwój nej, w za le˝ no Êci od prze wi dy wa nych za -
sto so waƒ sa mo cho du. 

MOC NE SER CE 
I WY SO KI PO ZIOM 
BEZ PIE CZE¡ STWA
„Tec tor fo re ver”. Z bie giem lat ta li nia sil ni ków
pro du ko wa nych przez Fiat Po wer tra in Tech no lo -
gies do wio dła swej nie za wod no Êci i wy daj no Êci,
za chwy ca jàc jed no cze Ênie do sko -
na ły mi osià ga mi i ni ski mi kosz ta -
mi eks plo ata cji. Ofer ta obej mu je
jed nost ki czte ro - i sze Êcio cy lin -
dro we (ich pa ra me try mo˝ na
zna leêç w ta be li na po przed niej
stro nie), wszyst kie w wer sji
zgod nej z Eu ro 5, no wy mi eu ro -
pej ski mi nor ma mi w za kre sie
emi sji dwu tlen ku w´ gla. 
Spo ro no wo Êci cze ka w skrzy -
niach bie gów: do tra dy cyj nej

pi´ cio bie go wej prze kład ni ZF do łà cza jà od mia ny
sze Êcio - i dzie  wi´ cio  bie go we, te pierw sze rów nie˝
w wer sji zauto ma ty zo wa nej, wy po sa ̋ o ne w opro -
gra mo wa nie opty ma li zu jà ce zu ̋ y cie pa li wa po -
przez do bie ra nie prze ło ̋ eƒ do bie ̋ à cych wa run -
ków jaz dy. Je ̋ e li, jak mó wi nasz kie row ca, pre fe -
ru je si´ ła god ny, płyn ny styl pro wa dze nia sa mo -
cho du, mo˝ na za osz cz´ dziç na pa li wie na wet do
pi´ ciu pro cent. To nie je dy na za le ta no wych
skrzyƒ – zmniej sza jà one rów nie˝ ry zy ko zm´ cze -
nia i de kon cen tra cji. Jak ob li czo no, pod czas nor -
mal ne go dnia ro bo cze go kie row ca wy ko nu je Êred -
nio oko ło 1800 zmian prze ło ̋ e nia. „Na nie któ -
rych tra sach – mó wi da lej Bau do uin – au to ma -
tycz na skrzy nia bie gów jest po pro stu nie odzow -
na. Kie row ca pra cu je wy daj niej, kon cen tru jàc si´
na pro wa dze niu sa mo cho du i ob ser wa cji dro gi”. 

A’ pro pos bez pie czeƒ stwa,
wszyst kie 180-kon ne wer sje Eu -
ro  car go ma jà w wy po sa ̋ e niu
stan dar do wym ha mu lec sil ni ka.
W od mia nach sze Êcio - i dzie si´ -
cio to no wych za sto so wa no układ
hy drau licz no -pneu ma tycz ny, na -
to miast w wer sjach od 11 ton
wzwy˝ układ w peł ni pneu ma -
tycz ny. 
Kon struk to rzy prze wi dzie li po -
nad to sys te my za po bie ga jà ce blo -

Nowe Iveco
Eurocargo jest

produkowane
w zakładzie

w Brescii bez
skrzyni

ładunkowej, tak
aby firmy

wyposażeniowe
mogły

dostosować
nadwozie

do wymagań
poszczególnych

klientów 

Silniki Tector
mogà byç
sprz´gane
z wieloma
ró˝nymi

skrzyniami
biegów 

GRUPA LUDZIE PRODUKT
IVECO

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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ko wa niu si´ (ABS) i po Êli zgo wi kół (ASR),
a w wer sjach z ha mul ca mi pneu ma tycz ny mi tak ̋ e
sys tem elek tro nicz nej kon tro li sta bil no Êci to ru jaz -
dy. WÊród opcji do st´p ny jest rów nie˝ Hill Hol der,
urzà dze nie nie oce nio ne pod czas jaz dy w re jo nach
gór skich, uak tyw nia jà ce si´ w mo men cie ru sza nia
na wznie sie niu. Je go dzia ła nie po le ga na za blo ko -
wa niu pe da łu ha mul ca we wci Êni´ tej po zy cji, po to
by kie row ca miał czas na prze nie sie nie no gi na pe -
dał przy spie sze nia bez ry zy ka ob su ni´ cia si´ po jaz -

1959 Pre mie ra Lu pet to

1977 Pre mie ra Gam ma Z

1987 Pre mie ra Tur bo Ze ta

1991 Pre mie ra Eu ro Car go

1992 „In ter na tio nal Truck of the Year”

1993 „Ro ad Te ster Cho ice” w Wiel kiej Bry ta nii

1994 „Flet Truck of the Year” w Wiel kiej Bry ta nii

1996 „Naj lep szy im por to wa ny sa mo chód cię ża ro wy”
w Niem czech

1996 „Mi diEu ro Test” dla wer sji 12 t za eko no micz ność 
w zu ży ciu pa li wa i eks plo ata cji 

1997 Pre mie ra Eu ro Car go MY 97

1998 „Mi diEu ro Test” dla wer sji 7,5 t

1999 Pre mie ra no wej ga my Eu ro Car go EL

2001 Pre mie ra no we go Eu ro Car go Tec tor

2002 „Best Li ght Truck” w Wiel kiej Bry ta nii

2003 Pre mie ra Eu ro Car go MY 2003

2004 Pre mie ra „New Eu ro car go -All whe el dri ve”

2005 Wpro wa dze nie no wych wer sji 140E i 160E

2006 Wpro wa dze nie mo de li Eu ro 4 i Eu ro 5

2008 Pre mie ra no we go Eu ro car go

50 LAT SA MO CHO DÓW CI¢ ̊ A RO WYCH

Przod ko wie Eu ro car go 
Najpierw był Leoncino, produkowany w latach pięćdziesiątych

przez firmę OM w Brescii (która od lat 30-tych krążyła
po orbicie Fiata, by dołączyć definitywnie do jego Grupy
w latach 60-tych). Był to uniwersalny, solidny samochód ciężarowy
średniej wielkości, wytwarzany w kilku wersjach. 
Powodzenie Leoncino (dosł. lwiątko) było tak duże, że już wkrótce
na rynku pojawili się jego następcy, podobnie jak ich protoplasta
zawdzięczający swe nazwy zwierzętom: Tigrotto (tygrysek), Tigre
(tygrys), Lupetto (wilczątko), Cerbiatto (jelonek), Daino (daniel),
Orsetto (niedźwiadek). Wszystkie te samochody przyczyniły się
do boomu ekonomicznego, który postawił na nogi włoską
gospodarkę. Oto prawdziwi protoplasci Eurocargo.

OD OM DO IVECO
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Na gro dy pie ni´˝ ne o łàcz nej war to Êci 731.500 zł
przy zna no w trzech ka te go riach: Êwia dectw ma tu -
ral nych (57 osób), li cen cja tów i dy plo mów in ̋ y nie ra
(44 osób) oraz   dy plo mów ukoƒ cze nia stu diów
wy˝ szych z ty tu łem ma gi stra lub le ka rza (101 osób).
„T´ uro czy stoÊç mi ło mi na zwaç Êwi´ tem mło dych,
zdol nych lu dzi, któ rzy swo imi umie j´t no Êcia mi i za -
an ga ̋ o wa niem po tra fià wy ró˝ niç si´ w na uce, a to
ju˝ pierw szy krok do te go, aby osià gnàç suk ces
w ˝y ciu – ty mi sło wa mi En ri co Pa vo ni, pre zes Gru -
py Fiat w Pol sce, roz po czàł swo je prze mó wie nie, wi -
ta jàc ze bra nych. – Ogrom ne za do wo le nie bu dzi
utrzy mu jà ca si´ na wy so kim po zio mie licz ba uczest -
ni ków kon kur su, a wi´c osób, któ rym Fiat w ten
spo sób mo ̋ e wy ra ziç swo je uzna nie za pra c´, umie -
j´t no Êci oraz wy jàt ko we osià gni´ cia w na uce. Jed no -

D
wu na sta edy cja kon kur su na gród
dla dzie ci pra cow ni ków Gru py Fiat
za bar dzo do bre wy ni ki w na uce
w ro ku 2007 tra dy cyj nie mia ła
miej sce w Sa li Re du to wej Ho te lu
„Pod Or łem”, 27 czerw ca bie ̋ à ce -
go ro ku. Od 1996 ro ku, kie dy to
Za rzàd Fiat SpA w Tu ry nie usta no -
wił pro gram na gród przy zna wa -

nych dzie ciom pra cow ni ków spół ek Fia ta, za rów no
we Wło szech, jak i w in nych kra jach, w któ rych Fiat
od gry wa zna czà cà ro l´. W tym ro ku w Pol sce ko mi -
sja ds. na gród Fia ta, w skład któ rej wcho dzà przed -
sta wi cie le za rzà du spół ek Gru py Fiat oraz rek to rzy
i pro fe so ro wie pol skich uczel ni, uzna ła 202 wnio ski
za Êci Êle od po wia da jà ce wy mo gom re gu la mi no wym.

GRUPA
NAGRODY

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Polak potrafi... 
si´ uczyç

Młodzi, zdolni, wykształceni. Za kilka lat byç
mo˝e oni b´dà rozdawaç karty na rynku pracy.
Dzisiaj myÊlà jeszcze o tym, aby dalej si´
kształciç, podnosiç kwalifikacje, gdy˝ ich
ambicje si´gajà znacznie ponad przeci´tnoÊç. 

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Satiz Poland



Najlepsi
z najlepszych
Łukasz Adamczyk 
Grzegorz Adamus
Karol Aleksandrowicz  
Katarzyna Babina
Agata Balcerzak
Joanna Baranowska 
Łukasz Bednarski 
Jarosław Białkowski  
Wojciech Biarda 
Anna Biel 
Tomasz Bieniek 
Przemysław Biernat
Damian Biss
Izabela Błahut 
Małgorzata Bochnacka  
Jarosław Bońkowski 
Natalia Borowiecka
Łukasz Borysewicz 
Rafał Botor 
Rafał Bromirski 
Joanna Bryk
Renata Brzóska  
Joanna Bugajska 
Anna Burzan 
Aneta Caputa
Łukasz Chajec 
Sylwia Chwalik  
Anna Ciarkowska 
Anna Ciślak 
Beata Cygan  
Dorota Cygan 
Magdalena Czader 
Łukasz Czygier  
Jolanta Czylok  
Anna Daniel  
Aleksandra Dawczyńska
Aneta Czopek 
Agnieszka Domagała
Rafał Drąg
Maria Dudzik  
Kamil Dyszlewski  
Karolina Fatyga 
Iwona Fidor 
Elżbieta Filipiak
Anna Firganek  
Aleksandra Furtak
Tomasz Gajewski  
Szymon Gębala
Marcin Gębala  
Edward Gęga 
Marcin Gmerek 
Małgorzata Golatowska
Anna Gołaszewska-Kuś 
Katarzyna Gomułka 

Michał Górka
Monika Górska  
Janusz Greń
Magdalena Gruszecka 
Monika Habdas 
Agnieszka Haberka  
Wioleta Hapeta 
Daria Hernas  
Anna Maria Hoffman 
Joanna Hućko  
Adam Jabłoński  
Karolina Jabłońska 
Monika Jagiełło 
Anna Jagosz 
Dagmara Jamróz  
Katarzyna Janisiewicz 
Jacek Januszczak  
Aneta Jarmoszko 
Joanna Jaskółka 
Patrycja Jaworska   
Barbara Juraszek  
Katarzyna Jurzak
Piotr Kaczanowski 
Dorota Kaczmarek  
Piotr Kamiński 
Marta Kamrowska 
Iwona Karcz  
Jolanta Kikolska  
Alicja Kleszcz  
Tomasz Kołodziej  
Anna Kołodziejczyk 
Anna Kopeć  
Barbara Kościelniak 
Magdalena Łaszek
Gabriela Kowalska  
Katarzyna Kozioł
Krzysztof Kozłowski  
Aneta Krupińska
Sylwia Kryca  
Natalia Krzemień 
Tomasz Krześlak  
Mateusz Kubica
Urszula Kuboszek 
Dagmara Kubrak
Natalia Kukułka  
Paweł Kula
Piotr Kupka  
Barbara Lasko  
Krzysztof Latocha 
Ilona Leśnik  
Kamila Łabaj  
Łukasz Łabędzki 
Marcin Łąkowski  
Stanisław Łukawiecki 

LISTA NAGRODZONYCH
cze Ênie na gro dy te sà wy ra zem
uzna nia i sza cun ku fir my dla ro -
dzi ców lau re atów, pra cu jà cych
w spół kach Gru py Fiat w Pol sce.
Dzi siej szy dzieƒ jest bez wàt pie -
nia wiel kim Êwi´ tem i dla Was,
pra co wi ta mło dzie ̋ y, i dla Was,
sza now ni ro dzi ce, a tak ̋ e dla na -
szej fir my. Mam na dzie j´, ˝e
otrzy ma ne na gro dy b´ dà sta no -
wi ły dla Was za ch´ t´ do dal szych
sta raƒ i po gł´ bia nia wie dzy, nie -
za le˝ nie od dro gi, ja kà w ˝y ciu
obie rze cie”. W imie niu na gro -
dzo nych po dzi´ ko wa nia zło ̋ ył
ksiàdz To masz Bie niek: „Jan Pa -
weł II po wie dział kie dyÊ do mło -
dych: »Wy ma gaj cie od sie bie, na -
wet gdy by in ni od was nie wy ma -
ga li«”. My po słusz ni te mu we -
zwa niu pod j´ li Êmy za da nie sys te -
ma tycz ne go po gł´ bia nia swo jej
wie dzy, roz wi ja nia swo  ich umie -
j´t no Êci i ta len tów, by w po łà cze -
niu z mà dro Êcià ˝y cio wà za gwa -
ran to waç so bie szcz´ Ê cie i po -
myÊl noÊç w ˝y ciu. Mà dry i roz -
trop ny syn czy cór ka jest du mà
ro dzi ców, ale jak si´ oka zu je
tak ̋ e chlu bà za kła du pra cy ro -
dzi ców. Dzi´ ku je my pre ze so wi,
or ga ni za to rom i spon so rom
za do ce nia nie i pro mo wa nie mło -
de go po ko le nia, któ re b´ dzie od -
po wia daç za lo sy swo je go na ro -
du, a tak ̋ e Gru py Fiat, bo prze -
cie˝ i z te go gro na mo gà wyjÊç
lu dzie, któ rzy b´ dà roz wi jaç
i pro mo waç Gru p´ Fia ta w ca łym
Êwie cie”. Po krót kim, acz nie -
zwy kle elek try zu jà cym kon cer cie
Tria Jaz zo we go z Biel skiej Szko ły
Mu zycz nej ze bra ni uda li si´
na przy go to wa ny dla nich po cz´ -
stu nek i lamp k´ szam pa na.

Mar cin Gme rek –
ab sol went Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go w Ka to wi cach.
„Stu dia wy bie ra łem
przede wszyst kim
z cie ka wo Êci. Na co
dzieƒ je s tem oso bà
ak tyw nà i z cza sem
mo ja pa sja, ja kà jest

sport w ka˝ dej po sta ci, szcze -
gól nie eks tre mal nej, prze ro dzi ła
si´ w mo jà spe cjal noÊç ˝y cio wà.
Za j´ cia na uczel ni i go rà cy
okres, ja kim jest se sja, nie sta -
no wi ły prze szko dy, by po jeê dziç
na de sce snow bo ar do wej czy
po sza leç na ro we rze zjaz do -
wym. Sku tecz nie wszyst ko go -
dzi łem, cze go Êwia dec twem jest
dzi siej sza na gro da, któ ra my Êl´,
po zwo li mi w cie ka wy spo sób
sp´ dziç wa ka cje. Obec nie je s -
tem tre ne rem snow bo ar du za
nie dłu go mo ̋ e i zjaz du, so lid nie
trosz czàc si´ o kon dy cj´ fi zycz -
nà in nych osób. W przy szło Êci
za mie rzam na to miast tak po kie -
ro waç swo im ˝y ciem, aby po -
wià zaç wy kształ ce nie z pra cà
za wo do wà”.

Ewa Sta choƒ
– ab sol went ka
Po li tech ni ki
Âlà skiej. „Do -
bre wy ni ki
w na uce da jà
du ̋ o sa tys fak -
cji i wca le nie
mu szà wià zaç
si´ z wy rze cze nia mi. Sku tecz nie
łà czy łam stu dia z po dró ̋ o wa -
niem, by łam mi´ dzy in ny mi
w Niem czech i Ir lan dii. Po nad to
b´ dàc stu dent kà wy szłam za
mà˝ i uro dzi łam dziec ko. Te raz
naj wa˝ niej sze jest dla mnie wy -
cho wa nie sy na, a po tem za mie -
rzam za jàç si´ ka rie rà za wo do -
wà. Chcia ła bym pod jàç pra c´,
któ ra b´ dzie mnie w peł ni sa tys -
fak cjo no wa ła, b´ dzie zgod na
z mo im wy kształ ce niem i da mi
mo˝ li wo Êci roz wo ju. My Êl´ tak -
˝e o dal szym kształ ce niu si´ na

kie run ku zwià za nym
z lo gi sty kà, na co za mie -
rzam prze zna czyç na gro -
d´. Mo im głów nym ce -
lem w ˝y ciu, któ ry ju˝
zre ali zo wa łam, by ło za -
ło ̋ e nie ro dzi ny, te raz
szu kam cze goÊ, co zwró -
ci mi ten wy si łek, któ ry
wło ̋ y łam w te wszyst kie
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czło wie kiem suk ce su, oso bà, któ ra osià ga wszyst -
kie po sta wio ne so bie ce le, an ga ̋ u je si´ w to, co
ro bi i jest z te go za do wo lo na. Od ˝y cia nie ocze -
ku j´ ni cze go nad zwy czaj ne go, chcia ła bym do staç
do brà pra c´, z cza sem za ło ̋ yç ro dzi n´”.

Kon rad St´ pieƒ, ab sol went
Ma kro kie run ku na Po li tech ni -
ce Âlà skiej. „Wy bra łem te stu -
dia dla te go, ˝e był to no wy,
cie ka wy kie ru nek, a za j´ cia
pro wa dzo ne by ły w j´ zy ku an -
giel skim. W nie da le kiej przy -
szło Êci pla nu j´ pod jàç jesz cze
jed ne stu dia na kie run ku za -
rzà dza nie. Ak tu al nie pra cu j´
ja ko pro duct ma na ger w fir mie, któ ra ca ły czas si´
roz wi ja, dzi´ ki cze mu mo˝ na si´ piàç po szcze -
blach ka rie ry. Choç pra ca ta da je mi sa tys fak cj´,
to jed no cze Ênie za bie ra mi du ̋ o cza su. Tak za kil -
ka lat chciał bym móc dys po no waç swo im cza sem
we dług wła snej wo li, je go cz´Êç prze zna czyç
na obo wiàz ki, a cz´Êç na przy jem no Êci.
Od ˝y cia ocze ku j´ przede wszyst kim
szcz´ Êcia, nie chc´ mar twiç si´ o fi -
nan se i chc´ ro biç to, co lu bi´. Na co
dzieƒ nie ˝y j´ we dług pla nu, ra czej

la ta na uki. Nie pa trz´ zbyt da le ko w przy szłoÊç,
ale mam na dzie j´, ˝e ro dzi na za wsze b´ dzie u mo -
je go bo ku, a od dal sze go ˝y cia ocze ku j´ przede
wszyst kim szcz´ Êcia i sa tys fak cji”.

Da mian Biss – ab sol went
Wy˝  szej Szko ły Za rzà dza nia
Mar ke tin go we go i J´ zy ków
Obcych w Ka to wi cach. „Wy -
bra łem fi nan se, po nie wa˝ uwa -
˝am, ˝e ten kie ru nek da mi
wie le mo˝ li wo Êci na ryn ku pra -
cy. W dzi siej szych cza sach
kształ ce nie si´ jest pew ne go
ro dza ju stan dar dem, tak jak

kie dyÊ ma tu ra tak te raz ty tuł ma gi stra to mi ni -
mum, któ re trze ba mieç. Jed nak na to, czy ktoÊ
od nie sie suk ces, we dług mnie, w pierw szej ko lej -
no Êci i tak de cy du je za an ga ̋ o wa nie w to, co si´
ro bi. A naj wy˝ sze sta no wi ska zaj mu jà lu dzie, któ -
rzy bar dzo do brze ra dzà so bie w biz ne sie, znaj dà
si´ w od po wied nim miej scu, w od po wied nim cza -
sie i wie dzà jak za dzia łaç.
W trak cie stu diów nie zaj mo wa łem si´ tyl ko na -
ukà, wy bra łem tryb za ocz ny, dzi´ ki cze mu mo -
głem pod jàç pra c´ i od po nad 6 lat je stem zwià za -
ny z tech ni kà grzew czà. Obec nie ja ko przed sta wi -
ciel hur tow ni, ale mo im ce lem jest sta no wi sko
przed sta wi cie la pro du cen ta. W tej pra cy naj bar -
dziej po do ba mi si´ swo bo da w dzia ła niu, wy so ka
od po wie dzial noÊç i ogrom na sa mo dziel noÊç. Fir -
ma kon tro lu je mo je dzia ła nia, ale tak na praw d´
wszyst ko za le ̋ y ode mnie”.

Ma ria Raê ny – „Na gro d´, któ -
rà mnie uho no ro wa no otrzy -
ma łam za wy ni ki na Êwia dec -
twie ma tu ral nym, obec nie na -
to miast je stem po pierw szym
ro ku Za rzà dza nia In ̋ y nie rià
Pro duk cji na Aka de mii Gór ni -
czo Hut ni czej w Kra ko wie. 
Choç wy pra co wa nie ta kiej
Êred niej kosz to wa ło mnie spo -

ro wy sił ku, to z po wo dze niem łà czy łam szko ł´
z za in te re so wa nia mi. Tro ch´ po dró ̋ o wa łam, ale
zde cy do wa nie naj wi´ cej wol ne go cza su po Êwi´ ci -
łam na sport, głów nie nar ciar stwo i ko szy ków k´.
Uwa ̋ am, ˝e w ˝y ciu naj wa˝ niej sze to sta wiaç so -
bie ce le i do nich dà ̋ yç. Mo je obec ne ce le to skoƒ -
czyç stu dia i zna leêç do brze płat nà pra c´ oraz ta -
kà, w któ rej si´ od naj d´. Nie mam jesz cze kon -
kret nych pla nów, te raz mo g´ stwier dziç je dy nie,
˝e bar dzo po do ba mi si´ mój kie ru nek stu diów
i chcia ła bym zwià zaç z nim swo je przy szłe ˝y cie
za wo do we. Mo ̋ e po zwo li mi on kie dyÊ zo staç
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w ocze ki wa niu na to, co przy nie sie ko lej ny dzieƒ.
Jak po ja wi si´ ja kaÊ oka zja to sta ram si´ jà wy ko -
rzy staç, jak jej nie ma to na nià cze kam. Na gro d´
za mie rzam odło ̋ yç i wy ko rzy staç przy na st´p nej
in we sty cji w sa mo chód”.

Be ata Cy gan, ab sol went ka Ad -
mi ni stra cji na Uni wer sy te cie
Âlà skim. „Ad mi ni stra cj´ wy -
bra łam z ra cji te go, ˝e za wie ra
w so bie ró˝ ne dzie dzi ny pra wa,
przez co jest bar dzo cie ka wa
i da je du ̋ o mo˝ li wo Êci pra cy:
w biu rze, w urz´ dach czy in -
nych in sty tu cjach. Po nie wa˝
bar dzo spodo ba ło mi si´ pra wo, od paê dzier ni ka
za mie rzam pod jàç stu dia na tym wła Ênie kie run ku.
Nie któ rzy stu diu jà to, co chcà, ale cz´ sto jest tak,
˝e to ro dzi ce po dej mu jà za nich t´ de cy zj´. Ja na
szcz´ Êcie po szłam na ta ki kie ru nek, ja ki so bie wy -
bra łam, sa ma kie ru j´ swo im ˝y ciem i wiem, ˝e do -
ko nu j´ słusz nych wy bo rów, bo naj wa˝ niej sze w ˝y -
ciu to re ali zo waç swo je pla ny. Wy pra co wa nie bar -
dzo do brych wy ni ków nie ozna cza ło ja kichÊ
okrop nych wy rze czeƒ. Spo koj nie go dzi łam stu dia
z pra cà i za in te re so wa nia mi. Cza sem trze ba by ło
zre zy gno waç z ja kiejÊ im pre zy, ale uwa ̋ am, ˝e pó -
ki czło wiek jest mło dy, to war to po Êwi´ ciç czas
na na uk´, a póê niej jak ma si´ ju˝ sta bil nà sy tu acj´
przy cho dzi czas na za ba w´ i zbie ra nie owo ców.
W przy szło Êci chcia ła bym byç czło wie kiem speł -
nio nym, osià ga jà cym ce le, któ re so bie sta wia. Dzi -
siej sze wy da rze nie mo g´ z pew no Êcià uznaç za
swój ma ły suk ces, jest to na gro da za coÊ, co uda ło
mi si´ osià gnàç, ko lej ny etap w mo im ˝y ciu, któ ry
z pew no Êcià za owo cu je. Uwa ̋ am, ˝e to, co czło -
wiek mo ̋ e w ˝y ciu osià gnàç za le ̋ y tyl ko od nie go,
a naj wa˝ niej sze jest speł nie nie i za do wo le nie z te -
go, co si´ ro bi. Dzi siej szà na gro d´ prze zna cz´ na
wa ka cyj nà wy ciecz k´ do Chor wa cji”.
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Samochody marki Fiat ju˝
w 2007 r. legitymowały si´

najni˝szym poziomem 
emisji CO2 do atmosfery.

Pomimo tego trwajà 
prace nad nap´dami

alternatywnymi.
1

37,3 – do kład nie ty le
gra mów dwu tlen ku
w´ gla na ki lo metr
emi  to wał Êred nio do
at mos fe ry ka˝ dy sa -
mo chód Fia ta sprze -
da ny w ze szłym ro ku.
Mniej ni˝ sta ty stycz ny
Peu ge ot i Ci tro ën,

mniej ni˝ Re nault i To yo ta, mniej
ni˝ Ford, Opel, BMW i Mer ce -
des. In ny mi sło wy to naj lep szy
wy nik spo Êród dzie si´ ciu naj -

ch´t niej ku po wa nych ma rek mo -
to ry za cyj nych w Eu ro pie. Mi s -
trzow ski ty tuł przy zna ła Fia to wi
spół ka Ja to, obec na w po nad 40
kra jach, Êwia to wy li der w za kre -
sie do radz twa i ba daƒ w bran ̋ y
sa mo cho do wej. 
Wy ró˝ nie nie to jest wy ra zem
uzna nia dla Gru py Fiat za pra ce
nad re duk cjà po zio mów zu ̋ y cia
pa li wa i emi sji spa lin, pro wa -
dzo ne ju˝ od dłu˝ sze go cza su
w opar ciu o dwa prio ry te ty. 

mistrzowie redukcji
Europejscy

TEKST Carlo Fiorino
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PrzyszłoÊç, która 
jest w zasí gu r´ki 
Być może już jutro wszyscy będziemy jeździć samochodami

napędzanymi wodorem lub bateriami słonecznymi albo czymś, co
dopiero zrodzi się w wyobraźni naukowców. Dziś jednak najlepszą receptą
na natychmiastową poprawę kondycji środowiska naturalnego jest metan.
W rzeczy samej, ta technologia zasilania pozwala na uzyskanie z miejsca
23-procentowego spadku poziomu emisji CO2 i niemal całkowite
wyeliminowanie emisji pyłów zawieszonych (PM). Dlatego właśnie Fiat
poświęcił tak dużo czasu na prace w tym kierunku, zyskując w efekcie
miano światowego lidera na polu samochodów zasilanych metanem OEM
(Original Equipment Manufacturer): w zeszłym roku sprzedał ich
na włoskim rynku ponad 50 tysięcy. Fiat jest również pierwszym
konstruktorem, który proponuje – w ramach swej ekologicznej linii
„Natural Power” – szeroki wybór samochodów z podwójnym zasilaniem
(gazowo-benzynowym), by tym samym sprostać oczekiwaniom bardzo
zróżnicowanej klienteli, również instytucji i firm. Oferta obejmuje m.in.
modele Dobl� (również w wersji Cargo), Punto (również w wersji Van),
Multipla i Panda (również w wersji Van), a jeszcze w tym roku zostanie
poszerzona o Grande Punto. 
Rok 2007 stał pod znakiem sukcesu Pandy Panda (30 tysięcy sprzedanych
egzemplarzy), wyposażonej w silnik FIRE 1.2 z zasilaniem gazowo-
benzynowym, który emituje do atmosfery zaledwie 113 g dwutlenku węgla
na kilometr. Co bardzo istotne, 30-litrowy zbiornik na paliwo oraz dwa
zbiorniki na metan o łącznej pojemności 72 l (same w sobie gwarantujące
przejechanie ok. 270 km bez konieczności zatrzymywania się) w żaden
sposób nie rzutują na przestronność wnętrza i pakowność bagażnika.
Oprócz Pandy Panda, dostępnej również w wersji Van, koniecznie wymienić
trzeba także innych przedstawicieli gamy Natural Power, jakimi są 
Punto (115 g/km CO2) i Punto Van, Multipla (161 g/km CO2) oraz 
Dobl� (159 g/km CO2) i Dobl� Cargo. 
W batalii o redukcję poziomów emisji niebagatelną rolę odegrają również
nowe, jeszcze bardziej wyrafinowane technologie motoryzacyjne, na chwilę
obecną stosowane w samochodach prototypowych i koncepcyjnych. 
Gwoli przykładu, zaprezentowany na tegorocznym genewskim salonie
studyjny Fiat 500 Aria oddaje do atmosfery zaledwie 98 g CO2 na kilometr.
Tę rekordowo niską liczbę udało się uzyskać dzięki zespoleniu silnika
Diesla 1.3 16v Multijet Euro 5 (wyposażonego w filtr cząstek stałych DPF)
ze zrobotyzowaną skrzynią biegów Dualogic oraz innowacyjnym systemem
Stop&Start (jeżeli samochód pozostaje w bezruchu, silnik wyłącza się,
po czym włącza się ponownie w sposób automatyczny w momencie
„wrzucenia” biegu).
Fiatowi 500 Aria towarzyszy Panda Aria, zaprezentowana motoryzacyjnemu
światu we wrześniu ubiegłego roku. Samochód ten kryje pod maską nowy
silnik 900 ccm Turbo o mocy 80 KM, wyposażony w system Multiair®

z podwójnym zasilaniem: benzyną oraz mieszanką metanu (70%) i wodoru
(30%). Jednostka ta została zintegrowana z automatyczną skrzynią biegów
MTA oraz urządzeniem Stop&Start. Wszystkie materiały, zarówno te
na zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu, są przyjazne środowisku
(pochodzenia naturalnego, po recyklingu lub nadające się do powtórnego
wykorzystania). Opony też są absolutnie „proekologiczne”, gwarantują
bowiem bardzo niski współczynnik oporu toczenia. I co najważniejsze,
emisja CO2 spada do… 69 g/km!!! 

CO2

NAP¢DY GAZOWE I HYBRYDOWE

NAJLEPSI WEDŁUG JATO

Marka CO 2 g/km

Fiat 137,3

Peugeot 141,9

Citro�n 142,2

Renault 146,4

Toyota 148,8

Ford 149,1

Opel/Vauxhall 152,9

Volkswagen 161,7

BMW 176,7

Mercedes 188,4
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Pierw szym z nich jest po pra wa
kom pa ty bil no Êci kon wen cjo nal -
nych na p´ dów ben zy no wych
i wy so ko pr´˝ nych, dru gim po -
szu ki wa nie tech no lo gii i al ter na -
tyw nych êró deł za si la nia. 
Ob ra ny przez Fiat Au to mo bi les
kie ru nek po twier dza dy rek tor
peł no moc ny spół ki Lo ren zo Si s -
ti no, któ ry, za do wo lony z wy ni -
ków son da ̋ u Ja to, po wie dział:
„Za an ga ̋ o wa nie Fia ta nie koƒ -
czy si´ w tym miej scu. Wr´cz
prze ciw nie, nie za le˝ nie od de cy -
zji, ja kie za pad nà na fo rum
ogól no eu ro pej skim, ce lem na -
sze go przed si´ bior stwa jest uzy -
ska nie, do ro ku 2012, naj ni˝ szej
Êred niej emi sji CO2 przez na sze
sa mo cho dy”. 
Cel ten Fiat za mie rza osià gnàç
po przez wdro ̋ e nie zmian w sil -
ni kach i skrzy niach bie gów,
a tak ̋ e sto su jàc in no wa cyj ne
apli ka cje Eco Dri ve, opra co wa ne
wspól nie z Mi cro so ftem i na ma -
wia jà ce klien tów do bar dziej

„eko lo gicz ne go” – a w efek cie
rów nie˝ ko rzyst niej sze go dla
port fe li – sty lu jaz dy. Ale kon -

stru owa nie „czy stych”, oszcz´d -
nych pa li wo wo sil ni ków (Fiat

jest eu ro pej skim li de rem
w za kre sie pro duk cji sa mo -
chodów kom pak to wych, ju˝

z de fi ni cji naj mniej szko dli wych
dla Êro do wi ska) to za ma ło.
Trze ba rów nie˝ na uczyç si´ od -
po wied nio z nich ko rzy staç.
I do te go wła Ênie słu ̋ y Eco Dri ve,
apli ka cja, któ ra za po mo cà por tu
USB i uni wer sal ne go sys te mu
Blue&Me do ko nu je wni kli wej
ana  li zy pre fe ro wa ne go przez nas
sty lu jaz dy i za le ca wpro wa dze -
nie sto sow nych ko rekt, wszyst ko
po to, by uzy skaç mo˝ li wie naj -
lep sze wy ni ki w re duk cji zu ̋ y cia
pa li wa, a w efek cie rów nie˝ emi -
sji spa lin. 
Obok we ry fi ka cji pod da je my
wy bra ne mo de le mar ki Fiat, ze
szcze gól nym uwzgl´d nie niem
roz wià zaƒ tech no lo gicz nych,
któ re do pro wa dzi ły do ob ni ̋ e -
nia po zio mu emi sji CO2. 

Fiat 500
Zaledwie 119 g CO2 na kilometr (ze
skrzynią Dualogic nawet 118) – takim
oto wynikiem szczyci się mały 69-konny
silnik 1.2, zawdzięczający go
wyrafinowanej technologii: przepustnicy
sterowanej elektronicznie, komorze

spalania o dużej turbulencji, systemowi zmiennych faz rozrządu, lżejszym
komponentom układu rozrządu, wreszcie sprężynom zaworowym, redukującym tarcie.
Jeszcze niższym poziomem emisji dwutlenku węgla (dokładnie 110 g/km) legitymuje
się jednostka 1.3 16v MJT o mocy 75 KM, ale to akurat nie jest jakimś szczególnym
zaskoczeniem, zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z najmniejszym i najbardziej
zaawansowanym dieslem z wtryskiem bezpośrednim „Common-rail” drugiej generacji. 

Grande Punto
Oba silniki – 1.2 o mocy 65 KM oraz 1.4
o mocy 77 KM – emitują do atmosfery po
139 g dwutlenku węgla na kilometr
(pierwszy z nich 134 g/km, jeśli zostanie
sprzężony ze skrzynią Dualogic). Wartości te
uzyskano dzięki zastosowaniu tych samych
rozwiązań technicznych, które zastosowano w Fiacie 500, a w szczególności systemowi
zmiennych faz rozrządu i komory spalania o dużej turbulencji, dzięki którym do recyrkulacji
w komorze spalania trafia aż 25 procent wydychanego gazu, co przekłada się na znaczący
spadek poziomu zużycia paliwa i emisji spalin. W silniku 1.2 zmieniono także kanały
dolotowe i wylotowe, profile krzywek i czujnik spalania stukowego. 

Panda
Optymalizacja dynamiki płynów
i poprawa wydajności 60-konnego
silnika 1.2 (m. in. za sprawą
fazowego sekwencyjnego wtrysku
wielopunktowego Marelli) przełożyła
się na emisję zaledwie 133 g dwutlenku
węgla na kilometr (127 g przy skrzyni

Dualogic). Liczba gramów CO2 na kilometr spadnie do 119 wraz z Pandą ECO, która trafi
na rynek początkiem lata i będzie oferowana z silnikami 1.1 o mocy 54 KM oraz 1.2
o mocy 60 KM. Wynik ten będzie zasługą zabiegów, a mianowicie optymalizacji przełożeń
przekładni, zwiększenia lepkości oleju silnikowego i do skrzyni biegów, wreszcie obniżenia
prześwitu i poprawy właściwości aerodynamicznych. Pozostaje jeszcze 75-konny
silnik 1.3 16v MJT, już dziś emitujący zaledwie 113 g CO2 na kilometr. 

Bravo
Poziom emisji montowanej w tym modelu
jednostki 1.4 16v, czy to w wersji T-jet czy
tej bez doładowania, wynosi 156 g/km.
Ten fantastyczny – jak na samochód
o mocy 120 koni (w wersji bez dołado -
wania 90) – wynik należy zawdzięczać
strategii zwanej downsizing, która łączy silnik o ograniczonej pojemności z nowoczesną
turbosprężarką, aby w ten sposób uzyskać osiągi co najmniej porównywalne z tymi
uzyskiwanymi przez większe jednostki napędowe, a jednocześnie zmniejszyć zużycie
paliwa i emisję dwutlenku węgla (o 7–8%). Podobną logiką kierowano się także
przy pracach nad nowymi członkami rodziny napędów wysokoprężnych, jakimi są
jednostki 1.6 16v w wersjach 105- i 120-konnej. 

Montowany
w Fiacie Bravo
silnik 1.6 16v MJT
jest jednym
z najbardziej
proekologicznych
napędów
w motoryzacyjnej
gamie 





TEKST

Giancarlo Riolfo

FOTO

Harun Bulut „B
ir lik te da ha iy iye”, czy li „ra zem
na rzecz po pra wy”. Ta ki na pis
wi ta wje˝ d˝a jà cych na te ren tu -
rec kie go za kła du To fas, w któ -
rym pro du ko wa ne sà m.in.
Doblò i no we Fio ri no. Brzmi jak
slo gan, ale w rze czy wi sto Êci ide -
al nie od da je za rów no at mos fe r´,
ja kà od dy cha si´ w fa bry ce, jak

i stra te gi´ dzia ła nia, któ ra po zwo li ła osià gnàç po -
ziom do sko na ło Êci. W ostat nich 14 mie sià cach pro -
duk cja wzro sła po nad dwu krot nie, z 500 do 1100
sa mo cho dów dzien nie, a za an ga ̋ o wa nie w pro jekt
World Class Ma nu fac tu ring przy czy ni ło si´ do po -
pra wy ja ko Êci i wy daj no Êci pro ce sów. W li sto pa dzie
ubie głe go ro ku za kład w Bur sie, mie Êcie li czà cym
1,5 mi lio na miesz kaƒ ców i od da lo nym o kil ka go -
dzin jaz dy od Istam bu łu, zdał ce lu jà co eg za min
z cer ty fi ka cji WCM, uzy sku jàc „brà zo wy me dal”.
Zdo był łàcz nie 53 punk ty, naj wi´ cej ze wszyst kich
czte rech jed no stek pro duk cyj nych Gru py, któ re na
ko niec 2007 ro ku le gi ty mo wa ły si´ tym wy ró˝ nie -

Na czele klasyfikacji
World Class
Manufacturing w 2007
roku znalazł si´ zakład
Tofas w tureckiej
Bursie. Oto jak pracuje
si´ w fabryce, gdzie
powstajà Doblò, 
Linea i nowe Fiorino.

GRUPA
ZAKŁAD
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Nowa linia
montażowa,
za sprawą której
zakład w Bursie,
w nieco ponad
rok, podwoił
swoją produkcję

niem (trzy po zo sta łe to Ty chy, Mel fi i Ter mi ni Ime -
re se). Nie dzi wi za tem fakt, ˝e to wła Ênie te mu za -
kła do wi przy padł w udzia le ty tuł „Best per for man ce
WCM 2007”, ja kim Gru pa Fiat na gra dza naj lep sze
za kła dy w swo ich we wn´trz nych „mi strzo stwach”
World Class Ma nu fac tu ring. 
Ostat ni suk ces zmo bi li zo wał tu rec kà za ło g´, któ ra
ani my Êli spo czàç na lau rach, po sta wiw szy so bie
ko lej ny, jesz cze am bit niej szy cel: zdo byç „sre bro”
do koƒ ca bie ̋ à ce go ro ku. To wy zwa nie trud ne,
tym bar dziej, ˝e zbie ga si´ w cza sie z in nym, nie -
mniej wy ma ga jà cym za da niem,
ja kim jest prze wi dzia ne na po -
czà tek 2009 r. uru cho mie nie
pro  duk cji no we go lek kie go sa -
mo cho du do staw cze go. 
„Je ste Êmy Êwia do mi te go, jak
ogrom ny cze ka nas wy si łek –
mó wi Mas si mo Ri si, dy rek tor
prze my sło wy To fas – ale je ste Ê -
my rów nie˝ bar dzo zde ter mi -
no wa ni. Wszy scy bez wy jàt ku

kon cen tru je my si´ na tym za da niu. Za an ga ̋ o wa -
nie pra cow ni ków jest na szym głów nym atu tem i to
wła Ênie w nim ma swe êró dło po pra wa ja ko Êci wy -
ro bu, re duk cja strat, prze sto jów ma szyn czy wy -
pad ków przy pra cy, któ rych licz ba zma la ła
w prze cià gu trzech lat o 80 pro cent, a zgod nie
z na szym ce lem ma zejÊç do ze ra”. Naj lep szym
do wo dem ogrom ne go za an ga ̋ o wa nia pra cow ni -
ków jest licz ba for mu ło wa nych przez nich pro po -
zy cji po pra wy, któ ra wzro sła z 2,2 na jed ne go pra -
cow ni ka w ro ku 2003 do 7,2 w ze szłym ro ku.

Mó wi my oczy wi Êcie o Êred niej,
ale war to za uwa ̋ yç, ˝e wÊród
po nad 8,5-ty si´cz nej tu rec kiej
za ło gi sà praw dzi wi re kor dzi -
Êci, jak choç by Ibra him Sa -
rac, 38-let ni pra cow nik spa -
wal ni, któ ry w sa mym tyl ko
2007 r. przed sta wił 300 su ge -
stii uspraw nieƒ, z cze go 265
ju˝ wdro ̋ o no. Jak to mo˝ li we? 
„To bar dzo pro ste – mó wi sam

Mirafiori
Bosforemnad

Najwi´kszym
atutem 

zakładu jest
zaanga˝owanie

jego
pracowników 
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Powyżej: wydział tłoczni liczy siedem linii i 354
pracowników. Wśród nich jest również Sami Sahin,

wyróżniony w 2007 r. przez Ministra Przemysłu jako
najlepszy pracownik fizyczny Turcji. Przedstawione

przez niego propozycje poprawy pozwoliły na
zaoszczędzenie 444 tysięcy euro. „Borykaliśmy się

z ciągłymi awariami – mówi Mumin Senturk,
odpowiedzialny za linię czwartą – ale dzięki WCM-owi

udało nam się je rozwiązać. W przeciągu dziesięciu
miesięcy produkcja wzrosła o 20 procent”. Istotną

poprawę wydajności osiągnięto również poprzez
zdefiniowanie procesów kontrolnych, jakie winien

przeprowadzać każdy pracownik, a także okresowych
przeglądów urządzeń. „W każdym miesiącu – dodaje
Osman Iriz, pracownik utrzymania ruchu – mieliśmy

średnio około 20 awarii i 25 godzin postoju. 
Teraz notujemy 4 awarie, trwające łącznie 

nie więcej niż 1,5 godziny”. 

Po prawej: na terenie zakładu znajduje się supermarket
dla pracowników i ich rodzin, z którego każdego dnia

korzysta ok. 600 osób. Oprócz żywności, artykułów
gospodarstwa domowego i odzieży, asortyment

obejmuje również sprzęt elektroniczny oraz ostatnie
nowości na polu informatyki, telefonii komórkowej,

fotografii cyfrowej i rozrywki multimedialnej.
Supermarket jest spółką, której akcjonariuszami są

wszyscy pracownicy, a kwota ponoszonych wydatków
potrącana jest z wypłaty, również w rozbiciu na raty
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ZAKŁAD

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

22



za in te re so wa ny. – Pod czas pra cy ob ser wu j´ pro -
ces i za sta na wiam si´, czy ist nie je mo˝ li woÊç je go
po pra wy. W mo jej jed no st ce pro duk cyj nej wy st´ -
po wa nie z po my sła mi po pra wy w za kre sie bez pie -
czeƒ stwa, re duk cji strat cza su lub mar no traw stwa
jest zja wi skiem zu peł nie nor mal nym. Âred nia
wÊród mo ich ko le gów wy no si ok. 50 pro po zy cji
rocz nie”. Ta kà sa mà licz bà wdro ̋ o nych roz wià zaƒ
le gi ty mu je si´ rów nie˝ Il han Ozen, pra cow nik
bez pie czeƒ stwa prze my sło we go. To wła Ênie on jest
au to rem po my słu mo dy fi ka cji pro ce du ry zwià za -
nej z wej Êciem ma te ria łów, on te˝ za pro po no wał
prze rób k´ ram py, dzi´ ki któ rej zmniej szy ło si´ ry -
zy ko uszko dzeƒ sa mo cho dów pod czas za ła dun ku
i roz ła dun ku z na czep. „Wie le osób na rze ka na
ró˝ ne rze czy, a ja za miast na rze kaç wo l´ my Êleç,
co zro biç, ˝e by to po pra wiç”. 
Za kład To fas po wstał pod ko niec lat 60. w wy ni ku
po ro zu mie nia pod pi sa ne go przez Fia ta ze spół kà
Koc, jed nà z naj wi´k szych grup prze my sło wych
w Tur cji (wy twa rza jà cà 15 pro cent ca łe go pro duk -
tu kra jo we go brut to). Przed mio tem umo wy by ła
li cen cja na pro duk cj´ mo de li Fiat na ryn ku tu rec -
kim, w owym cza sie za mkni´ tym dla pro duk tów

z im por tu. Pierw -
szym sa mo cho -
dem wy pro du ko -
wa nym w Bur sie
był Fiat 124, któ ry
zy skał so bie przy -
do mek Mu rat. Od
tam te go cza su,
a do kład nie od 31
grud nia 1970 r.,
zmie ni ło si´ do -

słow nie wszyst ko. Tur cja nie jest ju˝ her me tycz -
nym ryn kiem, na któ rym To fas mógł wy st´ po waç
w ro li ab so lut ne go mo no po li sty. „Oprócz nas –
wy ja Ênia Ri si – w stre fie prze my sło wej po mi´ dzy
Istam bu łem a Bur sà po ja wi li si´ ta cy pro du cen ci
jak To yo ta, Ford, Peu ge ot, Re nault, Hon da czy
Hy un day. Od ro ku 1997 To fas sta no wi, z wszyst -
ki mi te go kon se kwen cja mi, in te gral nà cz´Êç Fia ta,
b´ dà ce go w po sia da niu pra wie 38% je go udzia -
łów. Ta ki sam wkład po sia da Koc, a resz ta ka pi ta -
łu ulo ko wa na jest na gieł dzie. W ostat nich dwóch
la tach zmo der ni zo wa li Êmy in fra struk tu r´ wszyst -
kich jed no stek pro duk cyj nych włàcz nie z la kier -
nià, przy j´ li Êmy ok. 2.900 mło dych pra cow ni ków
i wpro wa dzi li Êmy kil ka no wych mo de li. Dwo ma
naj wa˝ niej szy mi sà nie wàt pli wie Fiat Li nea oraz
no we Fio ri no – „ma ły fur gon” opra co wa ny
wspól nie z fran cu skim kon cer nem PSA (Peu ge ot -
-Ci troën)”. Przede wszyst kim jed nak cał ko wi tej
trans for ma cji ule gła mi sja za kła du, któ ry dziÊ,
w wa run kach glo bal nej kon ku ren cji, mu si sta wiaç

Massimo Risi,
dyrektor
przemysłowy
zakładu Tofas.
Poniżej: Abdullah
Arikan (po lewej),
kierownik zespołu
frezowania
matryc, który
opracował system
umożliwiający
wymianę
oprzyrządowania
frezarek
w zaledwie
30 sekund.
Wcześniej
operacja ta
wymagała godziny.
Po prawej: Halit
Sungur, kierownik
zespołu
regulowania
matryc, autor
pomysłu poprawy,
dzięki któremu
udało się
zaoszczędzić
110 tysięcy euro

Pierwszym
samochodem
wyproduko -

wanym
w Bursie był

Fiat 124 
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U góry: na nowej linii montażu C
powstają dwa najmłodsze
modele – Fiat Linea oraz
Fiorino. 85 procent załogi
stanowią osoby młode, głównie
absolwenci technikum
samochodowego, tacy jak
widoczny na zdjęciu 23-latek
Mehmet Alemdarli. 

Dziewczyna stojąca pośrodku grupy
(na zdjęciu poniżej) nazywa się Secil
Sevim Ozturk, ma 26 lat i jest inżynierem.
Przyjęta niedawno do działu Badań
i Rozwoju, odbywa obecnie staż jako
pracownik na spawalni. „Przez sześć
tygodni zapoznajemy się z różnymi
stanowiskami pracy. To bardzo 
przydatne doświadczenie”. 

czo ła naj lep szym Êwia to wym jed nost kom pro duk -
cyj nym. Stàd ro dzi si´ ko niecz noÊç nie tyl ko po -
dwo je nia zdol no Êci pro duk cyj nych, ale rów nie˝
dal szej po pra wy wy daj no Êci i ja ko Êci. 
„Prze wa ga kon ku ren cyj na za kła du – mó wi da lej
Ri si – tyl ko w nie wiel kim stop niu za le ̋ y od kosz tu
si ły ro bo czej w po szcze gól nych kra jach. Tym, co li -
czy si´ w pierw szej
ko lej no Êci, jest ja -
koÊç sys te mu pro -
duk cyj ne go. Oto
dla cze go takà wa g´
przy kła da my do
World Class Ma nu -
fac tu ring”. 
Obec nie w tu rec -
kim za kła dzie dzia -
ła jà trzy li nie pro -
duk cyj ne: na pierw szej po wsta je Doblò, na dru giej
Pa lio i Al bea, a na trze ciej – uru cho mio nej w ubie -
głym ro ku – Li nea i no we Fio ri no. W ro ku 2007
wy pro du ko wa no łàcz nie 197 ty si´ cy sa mo cho dów.
W tym ro ku prze wi du je si´ pro duk cj´ na po zio -
mie 325 ty si´ cy, dwu krot nie wy˝ szà w sto sun ku
do tej z ro ku 2006. Mak sy mal na zdol noÊç wy no -
si 400 ty si´ cy sa mo cho dów rocz nie, ale war to pa -

Centrum
badawczo-
rozwojowe
zatrudnia

420
pracowników 

GRUPA
ZAKŁAD

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

24



Mi´dzy Wschodem a Zachodem
TURCJA

Turcja to most pomiędzy
Wschodem a Zachodem, nie

tylko w sensie geograficznym,
z racji swego położenia
pomiędzy Europą a Azją, ale
również – albo raczej przede
wszystkim – kulturowym. Trzema
słowami, jakie przychodzą na
myśl najczęściej, kiedy mowa
o społeczeństwie tureckim, są:
islam, postęp i świeckość. Oto
najkrótsza i najbardziej treściwa
charakterystyka państwa
liczącego prawie 72 miliony
obywateli, które ktoś określił
kiedyś mianem „kolebki
muzułmańskiej nowoczesności”. 
Turcja jest młodym
społeczeństwem, i to nie tylko ze
względu na średnią wieku
wynoszącą zaledwie 29 lat.
Na mapach jej nazwa pojawiła
się bowiem dopiero w 1923 r.,
po upadku Imperium
Osmańskiego, a właściwie
mizernych resztkach tego
wielkiego mocarstwa, które
w XVI w. obejmowało cały Bliski
Wschód, basen Morza
Śródziemnego i Bałkany,
podchodząc ze swymi
granicami aż pod sam
Wiedeń. Podwaliny
współczesnego państwa
uformował Mustafa Kemal
„Ataturk” (Ojciec Turków),
turecki bohater narodowy.

Za jego rządów (1923-1938)
wprowadzono łaciński alfabet,
powszechne prawo wyborcze
(kobiety mogą głosować od
1923 r.), a także konstytucję
stanowiącą o całkowitej
świeckości państwa
i bezwzględnym rozdziale
pomiędzy nim a władzami
religijnymi. Ostatnia z tych
kwestii znów nabrała
aktualności, albowiem obecny
premier – Recep Tayyip Erdogan 
– wywodzi się z partii
muzułmańskiej, choć z jej
umiarkowanego odłamu. 
Pęd ku nowoczesności
zainicjowany przez Ataturka trwa
do dnia dzisiejszego. Turecka
gospodarka rozwija się bardzo
dynamicznie. Przemysł stanowi
blisko 31 procent produktu
krajowego brutto, a usługi
ok. 60%. Stopa wzrostu
gospodarczego wyniosła
w roku 2007 5,1 procent,
a zdarzały się już lata, w których
przekraczała próg 10%. 
Inflacja pozostaje dość
wysoka: 8,5% w roku 2007.
Nowoczesne technologie
adaptowane są niewiarygodnie
szybko: w roku 2006 liczba
użytkowników Internetu
sięgnęła 12 milionów,
a telefonów komórkowych… 
53 miliony. 

mi´ taç, ˝e To fas jest czymÊ znacz nie wi´ cej ni˝ je -
dy nie fa bry kà mo to ry za cyj nà. 
Po sia da na przy kład do sko na łe cen trum ba daw czo -
-roz wo jo we, za trud nia jà ce 260 spe cja li stów i 160
pra cow ni ków fi zycz nych. OÊro dek, wy po sa ̋ o ny
w tu ne le kli ma tycz ne oraz la bo ra to rium do prób,
Êci Êle współ pra cu je z cen tra mi ba daw czy mi Fiat
Gro up Au to mo bi les w Tu ry nie i Ba loc co. 
Bur sa ma rów nie˝ wy dział kon struk cji ma tryc dla
wy dzia łów spa wal ni czych, za trud nia jà cy 220 osób
i od gry wa jà cy czo ło wà ro l´ przy opra co wa niu no -
wych mo de li, pro du ko wa nych nie tyl ko przez To -
fas, ale i in ne za kła dy Gru py, a na wet kon struk to -
rów ze wn´trz nych. To wła Ênie w tym miej scu po -
wsta ła wi´k szoÊç ma tryc do Fia ta Gran de Pun to,
Al fy Ro meo 159 i GT. 
Ri si kon ty nu uje: „Ob ra ny przez ten za kład 
kie ru nek bar dzo nas za sko czył. Przy je cha łem tu
w 2005 r., sp´ dziw szy wcze Êniej spo ro cza su
w Mel fi, gdzie uru cha mia łem pro duk cj´ Gran de
Pun to. Pierw sze wra ̋ e nie prze ro sło mo je ocze ki -
wa nia. Spo t ka łem si´ z ogrom nà wo là prze ła my -
wa nia ba rier, od tej j´ zy ko wej po czàw szy.
W owym cza sie nie zna łem ani jed ne go sło wa
po tu rec ku, ale by łem w sta nie bez pro ble mu po -
ro zu mie waç si´ po an giel sku lub wło sku.
Przy oka zji od kry łem rów nie˝, ˝e wie lu pra cow ni -
ków, rów nie˝ fi zycz nych, w wol nym cza sie do sko -
na li zna jo moÊç na sze go j´ zy ka. Od
tam tej po ry na uczy łem si´ co nie co
tu rec kie go, ale przede wszyst kim
za czà łem po zna waç Tur ków. To
mło da po pu la cja: Êred nia wie ku
wy no si 29 lat. To lu dzie dum ni ze
swo jej to˝ sa mo Êci, lu dzie zde ter -
mi no wa ni i am bit ni. I wła Ênie
na tych war to Êciach chce my bu -
do waç suk ces”. 
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TEKST

Anna 
Lubertowicz-Sztorc

SUKCESY
i wyzwania

W sektorze bankowym Grup´ Fiat
reprezentuje Fiat Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibà w Warszawie, której jedynym
akcjonariuszem jest Fiat Bank GmbH
z siedzibà w Heilbronn (Niemcy).

14 czerwca
w Auli

Politechniki
Warszawskiej

Fiat Bank
obchodził swój

jubileusz



F
iat Bank Pol ska SA pro wa dzi dzia łal -
noÊç od 15 czerw ca 1998 ro ku. Spe -
cja li zu je si´ w fi nan so wa niu za ku pu
no wych i u˝y wa nych sa mo cho dów
oso bo wych i do staw czych z Gru py
Fiat oraz wszyst kich po jaz dów in -
nych ma rek. 
Głów nym ce lem Ban ku jest umo˝ li -
wie nie klien to wi sfi nan so wa nia za -

ku pu sa mo cho du na naj bar dziej kon ku ren cyj nych
wa run kach oraz Êwiad cze nie usług fi nan so wych
na naj wy˝ szym po zio mie. Z usług Ban ku sko rzy -
sta ło do tych czas po nad 340 ty si´ cy klien tów.

WE DLE PO TRZEB 
Fi lo zo fia Fiat Ban ku? Jest to „bank fa brycz ny”,
któ ry ma jed nà, pod sta wo wà mi sj´: po ma gaç Fiat
Au to i sie ci de ale rów sprze da waç sa mo cho dy. Ich
ha sło to: „nie sprze da je my kre dy tów, ale po ma ga -
my sprze da waç sa mo cho dy”. 
– Uzna nie klien tów jest dla nas bar dzo wa˝ ne. Je s   -
te Êmy dru gim – pod wzgl´ dem wiel ko Êci na ryn ku
– ban kiem sa mo cho do wym. W ubie głym ro ku wy -
prze dzi li Êmy To yo ta Bank. Przez ca ły czas utrzy -
mu je my wy so kie miej sce w ran kin gach. Pra sa
bran ̋ o wa uzna ła Fiat Bank za naj bar dziej dy na -
micz nie roz wi ja jà cy si´ bank sa mo cho do wy. Ta ki
suk ces był mo˝ li wy dzi´ ki do brze skon stru owa nej
i przy st´p nej ofer cie. Je ste Êmy part ne rem sie ci Fiat
Au to Po land i bar dzo szyb ko do sto so wu je my si´
do za cho dzà cych na ryn ku zmian – pod kre Êla Ma -
rat Ne vret di nov  – Dy rek tor De par ta men tu Mar ke -
tin gu i Sprze da ̋ y. 

NO WO CZE ÂNIE I WY GOD NIE 
By spro staç wy ma ga niom ryn ku Fiat Bank wpro -
wa dził pro gram WE BGI NA, któ ry umo˝ li wia po -
łà cze nie w cza sie rze czy wi stym sys te mu ban ko we -
go ze wszyst ki mi punk ta mi sprze da ̋ y i umo˝ li wia
ana li z´ wnio sków o kre dyt. Przy Êpie sza to roz pa -
try wa nie wnio sków i znacz nie skra ca czas ocze ki -
wa nia Klien ta na przy zna nie kre dy tu. 
Wszyst kie roz wià za nia, któ re wpro wa dza Fiat
Bank, sà wy ni kiem bacz nej ob ser wa cji ryn ku i te -
go, co si´ na nim dzie je. W lu tym br. w ra mach
Fidis Le asing uru cho mio no le asing wraz z ob słu gà
gwa ran cyj nà i po gwa ran cyj nà na okres 3, 4 i 5 lat
sa mo cho dów do staw czych Fiat Pro fes sio nal. 
– Ten seg ment ryn ku roz wi ja si´ bar dzo pr´˝ nie
i dla te go nie mo ̋ e my prze ga piç tej oka zji biz ne so -
wej, – tłu ma czy Ma rat Ne vret di nov. – Obec nie
bank pra cu je nad przy go to wa niem kil ku in nych
no wo cze snych i wy god nych dla na szych Klien tów
roz wià zaƒ. Cie szy nas wy so ki po ziom współ pra cy
z Dy rek cjà Han dlo wà Fiat Au to Po land i to, ˝e je -
ste Êmy obec ni we wszyst kich wa˝ nych wy da rze -
niach han dlo wych, któ re pro mu jà sprze da˝ sa -
mo cho dów Gru py w Pol sce. 
W ubie głym ro ku po ło wa wszyst kich sa mo -
cho dów z gru py Fia ta zo sta ła sprze da na
z wy ko rzy sta niem kre dy tu bàdê le asin gu.
Na 10 sprze da nych aut 3 sà fi nan so wa ne
przez Fiat Bank. Li czy my na dal szy wzrost
sprze da ̋ y na szych pro duk tów – prze ma wia jà
za tym za rów no po zy tyw ne pro gno zy sprze da ̋ y
sa mo cho dów Gru py Fia ta jak i na sza do bra ofer ta
fi nan so wa. To wszyst ko stwa rza spo re szan se
na skon so li do wa nie na szej po zy cji na ryn ku –
do da je Ma rat Ne vret di nov. 

Były
przemówienia,

Ma rat 
Ne vret di nov
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ZARZÑD O FIAT BANKU
4 py ta nia do... 
Gra ży ny Por tas , Pre ze sa Za rzą du Fiat Bank
10 rocz ni ca ist nie nia Fiat Bank w Pol sce to po -
wód do du my?
Oczy wi Êcie, ˝e tak. My Êl´, ˝e to doÊç dłu gi okres
dzia ła nia na ryn ku, ta ki, któ rym mo˝ na si´ chwa -
liç. Ostat nio zro bi łam pod su mo wa nie 10 let niej
dzia łal no Êci i za sta na wia łam si´ nad pla na mi
na ko lej ne la ta. Wszyst ko wska zu je na to, ˝e b´ -
dzie jesz cze le piej. Mam ta kà na dzie j´. 
Co naj bar dziej Pa nià Pre zes cie szy z do tych cza -
so wych osià gni´ç?
Uwa ̋ am, ˝e je ste Êmy ban kiem, któ ry bar dzo szyb -
ko przy sto so wu je si´ do zmian na ryn ku, a na sza
ofer ta jest nie zwy kle in no wa cyj na. My Êl´, ˝e po wo -
dem do du my jest tak ̋ e cz´Êç sys te mów in for ma -
tycz nych np. apli ka cja in ter ne to wa, któ ra umo˝ li -
wia skła da nie wnio sków kre dy to wych on -li ne.
Pla ny na przy szłoÊç – dal szà i bli˝ szà? 
W naj bli˝ szej przy szło Êci chce my po łà czyç dzia łal -
noÊç Fiat Ban ku z dzia łal no Êcià Fi dis Fi nan ce Pol -
ska Sp. z o.o., któ ry wzbo ga ci ofer t´ Ban ku o pro -
duk ty fi nan so we dla sie ci de ale rów. Pla nu je my
rów nie˝ dal sze zmia ny sys te mów in for ma tycz nych
oraz emi sj´ cer ty fi ka tów de po zy to wych. 
Co cie szy pre ze sa Ban ku naj bar dziej? 
Tak szcze rze...
Szcze rze, to naj bar dziej cie sz´ si´ ze współ pra cy
z ze spo łem, z któ rym obec nie pra cu j´. Mi mo wie -
lu pro jek tów, któ re re ali zu je my, za an ga ̋ o wa nie
lu dzi jest ogrom ne. To wiel ka przy jem noÊç pra co -
waç z tak sta bil nym, do Êwiad czo nym ze spo łem.
10 lat mi n´ ło...
Uro czy sta ga la z oka zji dzie si´ cio le cia Fiat Ban ku
w Pol sce od by ła si´ 14 czerw ca. W im pre zie wzi´ li
udział pra cow ni cy Ban ku i Dy rek cji Han dlo wej
FAP, de ale rzy, dzien ni ka rze. By ły prze mó wie nia,
po dzi´ ko wa nia i szam paƒ ska za ba wa. Mi´ dzy in -
ny mi prze ma wiał pre zes Fiat Gro up Au to mo bi les
Fi nan cial Se rvi ces Ala in Breu ils, a tak ̋ e Woj ciech
Ma sal ski – Dy  rek tor Han dlo wy Fiat Au to Po land.
Sa ve rio Ca co par do, Dy rek tor Za rzà dza jà cy Fiat
Bank Pol ska, dzi´ ko wał wszyst kim pra -
cow ni kom za ich co dzien ny wy si łek, trud
i za an ga ̋ o wa nie. Na na gro dach
dla pra cow ni ków by ło na pi sa -
ne „od 10 lat ra zem”. 
Na gro dze ni przez Fiat
Bank zo sta li rów nie˝
naj lep si de ale rzy. Im pre -
z´ uÊwiet nił kon cert Na -
ta lii Ku kul skiej, a po tem
go Ê cie ba wi li si´ do bia -
łe go ra na. 

Sa ve rio Ca co par do, 
Dy rek tor Za rzą dza ją cy
(CEO) i Wi ce pre zes  
Za rzą du Fiat Bank
Âwi´ tu je my dzi siaj przede
wszyst kim suk ces Fiat Au to
Po land i na szej sie ci de aler -
skiej: spo glà da my na wa sze
osià gni´ cia w cià gu ostat niej
de ka dy i je ste Êmy dum ni, ˝e
my tak ̋ e wnie Êli Êmy swój
wkład w roz wój wa sze go biz ne su. Pa mi´ tam jak
10 lat te mu tu taj, w Pol sce, po ma ga łem pa nu
Fran ce sco Di Ma io bu do waç ten Bank od pod -
staw. Tym bar dziej je stem szcz´ Êli wy i wzru szo ny
wi dzàc go tu taj Êwi´ tu jà ce go ra zem z na mi. 
2 la ta te mu wró ci łem do Pol ski, ja ko Co un try Ma -
na ger Fiat Bank Pol ska. Mo głem wte dy na wła sne
oczy zo ba czyç, jak ogrom ny krok na przód zro bi ła
Pol ska w tym cza sie. I tak jak Pol ska, tak i Fiat
Au to Po land oraz sieç de aler ska po ko na li wie le
prze szkód, aby osià gnàç to, co wła Ênie dziÊ Êwi´ -
tu je my (...) Fiat Bank jest obec nie dru gim naj -
wi´k szym ban kiem sa mo cho do wym w kra ju.
W ubie głym ro ku pod pi sa li Êmy 13.519 umów kre -
dy to wych na za kup sa mo cho dów o łàcz nej war to -
Êci 481 mln zło tych, a to wszyst ko dzi´ ki wspa nia -
łej pra cy 85 osób. Suk ces na sze go ban ku to
przede wszyst kim pa sja i za an ga ̋ o wa nie pra cow -
ni ków. Je stem bar dzo dum ny mo gàc wy zna czyç
ko lej ny ka mieƒ mi lo wy w hi sto rii Fiat Ban ku: we
wrze Êniu za cznie my współ pra c´ tak ̋ e z IVE CO. 

En ri co Pa vo ni, 
Pre zes Fiat Pol ska
Suk ces Fiat Ban ku jest wspól nym osià gni´ ciem
ca łej Gru py Fia ta. Wpływ na tak do bre wy ni ki
mia ło wpro wa dze nie no wych mo de li sa mo cho dów
ta kich jak Fiat Bra vo, Li nea, Scu do, 500. Bank nie
spo czàł na lau rach – w tym ro ku na dal roz bu do -
wu je swo jà ofer t´ o no we, ko rzyst ne i no wo cze sne
pro po zy cje. 

Największa
radość – to
współpraca 
z zespołem

S. Cacopardo



KRE DY TY, 
KRE DY TY
Fiat Bank Polska umożliwia 
finansowanie zakupu samochodu 
za pośrednictwem autoryzowanych dealerów
Fiat Auto Poland w całej Polsce.
W ponad 300 salonach sprzedaży klienci
mogą liczyć na pomoc i fachową obsługę. 
Kredyt w Fiat Banku otrzymuje się szybko,
bez poręczycieli, z zastosowaniem
uproszczonych procedur analizy kredytowej
– wszystko po to, aby ułatwić zakup
samochodu Fiata. Dodatkowo 
wraz z zakupem samochodu można również
sfinansować w kredycie koszt wyposażenia
dodatkowego, ubezpieczenia samochodu,
pakietów przeglądów okresowych 
oraz innych usług oferowanych przez 
salony dealerskie. 
Kredyt 5 lat bez oprocentowania,
przy zachowaniu minimalnej wpłaty
własnej 0 procent był zupełną nowością
na rynku usług finansowych – przyciągnął
klientów, przyczynił się do wspólnego
sukcesu i zdystansował konkurencję. 
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5 lat bez odsetek
Kredyt 5 lat bez odsetek to najlepsza oferta kredytowa na rynku!

Wyjątkowo lekki kredyt sprawia, że nie potrzebujesz nawet złotówki, 
aby cieszyć się z zakupu swojego wymarzonego Fiata z rocznika 2007.

Szczegóły:
Minimalna wpłata własna: 0% ceny samochodu
Okres kredytowania: 12- 96 miesięcy
Spłata kredytu: w miesięcznych ratach równych lub malejących
Oprocentowanie: stałe, 0% przez pierwsze 60 miesięcy. Przez pozostały okres
kredytowania: standardowe, zmienne, zgodne z obowiązującym w FBP
na dzień, w którym upływa okres promocyjnego oprocentowania (dla
samochodów nowych)

Aktualne promocje kredytowe
• Kredyt z oprocentowaniem od www.fiatbank. pl/u235/navi/31846

3,99% na nowe i używane samochody 
• www.fiatbank.pl/u235/navi/31980 

Kredyt 5 lat bez odsetek – najlepsza oferta finansowa na rynku!
• www.fiatbank.pl/u235/navi/31987 

Fiat 500 za 500 złotych – super oferta na super samochód

Więcej informacji na  www. fiatbank.pl, pod numerem telefonu 
Biura Obsługi Klienta Fiat Bank: (0-22) 607 49 90 

FIAT W KREDYCIE

Raty równe i malejàce
Kredyt standardowy na nowy samochód 
– Okres kredytu wynosi od 6 do 96 miesięcy.
– Do wyboru są raty równe lub malejące. 
– Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. 
– Wpłata własna od 0% wartości pojazdu. 
– Spłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC

i przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub zastawem rejestrowym. 

Kredyt standardowy na samochód używany 
– Wiek samochodu oraz okres kredytowania nie mogą przekroczyć łącznie 13 lat. 
– Okres kredytu wynosi od 6 do 96 miesięcy. 
– Do wyboru są raty równe lub malejące. 
– Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. 
– Minimalna wpłata własna wynosi 5% wartości pojazdu. 
– Spłata kredytu może być zabezpieczona cesją praw z polisy AC i przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub zastawem rejestrowym. 

NOWY LUB U˚YWANY

Standardowe oprocentowanie kredytów na zakup samochodów nowych 
Okres kredytowania 6-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96
Oproc. zmienne 8,99% 9,99% 10,49% 10,99% 10,99% 10,99%, 10,99% 10,99%
Oproc. stałe 9,99% 10,99% 11,49% – – – – –



GRUPA
WCM

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

kon ty nu uje Ka ta rzy na Knap czyk, od po wie dzial na
za po dej Êcie me to do lo gicz ne. Dru gi krok to wdro -
˝e nie Êrod ków za po bie gaw czych. Pod sta wà jest
tu taj dzia ła nie w ob sza rze, w któ rym zda rzył si´
wy pa dek, z roz sze rze niem na wszyst kie in ne po -
dob ne ob sza ry – czy li przej Êcie do dzia ła nia pre -
wen cyj ne go. W trze cim kro ku do sko na li my stan -
dar dy (me to dy i na rz´ dzia pra cy, ja ki mi po słu gu jà
si´ pra cow ni cy, aby wy ko naç ope ra cj´ pra wi dło -

wo, za pew nia jàc jed no cze Ênie bez pie czeƒ stwo
so bie oraz współ pra cow ni kom). Czwar ty krok

to ge ne ral na in spek cja bez pie czeƒ stwa na
ka˝ dym sta no wi sku pra cy obej mu jà ca ob -

ser wa cje, au to kon tro l´, spo tka nia pra cow -
ni ków oraz sys tem au dy tów. Wdro ̋ e nie

te go kro ku wià ̋ e si´ w du ̋ ym stop niu
ze szko le niem pra cow ni ków w ce lu

sze rze nia kul tu ry bez pie czeƒ stwa”.
„Obec nie w na szym za kła dzie jest

za trud nio nych wie lu no wych pra -
cow ni ków – mó wi Zdzi sław

Jan kow ski. – W zwiàz ku z tym
mie siàc te mu roz po cz´ li Êmy
cykl szko leƒ WCM Sa fe ty,

prze zna czo nych dla te am li de -

S
a fe ty, z ang. bez pie czeƒ stwo, to pierw -
szy fi lar World Class Ma nu fac tu ring,
sys te mu za rzà dza nia wdra ̋ a ne go od 2
lat w Za kła dzie Ty chy Fiat Au to Po -
land. W kon tek Êcie WCM, ter min bez -
pie czeƒ stwo ozna cza ochro n´ zdro wia
i ˝y cia pra cow ni ków za kła du, a tak ̋ e
do staw ców, go Êci i wszyst kich osób,
któ re znaj du jà si´ na je go te re nie. 

„Na szym ce lem, jest kształ to wa nie i sze rze nie kul -
tu ry bez pie czeƒ stwa, któ ra b´ dzie si´ prze no siç
nie tyl ko na wła Êci wà po sta w´ pra cow ni ków
w za kła dzie, ale tak ̋ e po za nim – mó wi Zdzi s -
ław Jan kow ski, li der fi la ru Sa fe ty od po wie -
dzial ny za po dej Êcie prak tycz ne. W tym ce lu
po słu gu je my si´ me to do lo già 7 kro ków Sa -
fe ty, któ ra jest pro fe sjo nal nym na rz´ -
dziem, po zwa la jà cym osià gnàç cel głów -
ny fi la ru, ja kim jest ze ro wy pad ków.
Dro ga do te go ce lu jest jed nak dłu ga
i wy ma ga od pra cow ni ków pro ak tyw -
ne go po dej Êcia do bez pie czeƒ stwa”.
„Pierw szym kro kiem fi la ru Sa fe ty,
jest ana li za wy pad ków i wy ni ka -
jà ce z niej dzia ła nia re ak tyw ne –
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Aldona Górna
FOTO

Ireneusz 
Kaêmierczak

Po nitce do kł´bka
– od BHP do doskonałoÊci 
w obszarze SAFETY WCM

Ju˝ Owidiusz wiedział, ˝e krople drà˝à skały nie
siłà, lecz ciàgłym spadaniem. Ta ponadczasowa
zasada znajduje zastosowanie w ka˝dej sferze
˝ycia. Przenoszàc jà w struktury World Class
Manufacturing trzeba sobie jednoznacznie
powiedzieç – na prawdziwy sukces tego
przedsi´wzi´cia składa si´ praktyczne
zaanga˝owanie ka˝dego pracownika
w działalnoÊç dziesi´ciu filarów WCM.
Bezpieczeƒstwo jest jednym z nich.

WYPADKI
ŚMIERTELNE

WYPADKI
CĘŻKIE

WYPADKI 
Z ABSENCJĄ "MTC"

PIERWSZA POMOC
"First Aid"

ZDARZENIA
POTENCJALNIE WYPADKOWE

"Near Misses"

SYTUACJE ZAGROŻENIA
"Unsafe Acts and Conditions"

Piramida
bezpieczeństwa



stop niu pra cow ni cy za an ga ̋ u jà
si´ we wspól ne dzia ła nia na
rzecz po pra wy bez pie czeƒ stwa
jest wy zwa niem nie tyl ko dla li -
de ra, ale tak ̋ e dla ca łe go te amu
Sa fe ty. Naj wi´ cej pra cy w za kre -
sie wdra ̋ a nia wy mo gów, ja kie
sta wia przed na mi fi lar bez pie -
czeƒ stwa, ma jà bez wàt pie nia
kie row ni cy i te am li de rzy. Ma jàc
co dzien nie bez po Êred ni kon takt
z pra cow ni ka mi, wspól nie ana li -
zu jà stwier dzo ne nie bez piecz ne
za cho wa nia oraz sy tu acje ce lem
sku tecz nej ich eli mi na cji. To
wła Ênie oni po win ni byç wzo rem
za cho waƒ i po staw”. 

rów i kie row ni ków ze spo łów tech no lo gicz nych,
któ rzy swo jà wie dz´ prze ka ̋ à za ło dze bez po Êred -
nio na sta no wi skach pra cy. Sà one po Êwi´ co ne
pre zen ta cji wszyst kich na rz´ dzi i me tod WCM Sa -
fe ty, nie zb´d nych do pra wi dło we go funk cjo no wa -
nia te go fi la ru. W cz´ Êci, szko le nia te ma jà cha -
rak ter wol nej dys ku sji, po le ga jà cej na wy mia nie
do Êwiad czeƒ i ana li zie pro ble mów”. 
Po wdro ̋ e niu kro ków od 1-4, po szcze gól ne ob -
sza ry/jed nost ki, przy go to wu jà si´ au to no micz nej
in spek cji na ba zie zdo by tej wie dzy. W prak ty ce,
pra wi dło wo wdro ̋ o ny krok pià ty ozna cza, i˝ ka˝ -
dy pra cow nik jest na ty le uwra˝ li wio ny w te ma cie
bez pie czeƒ stwa pra cy, ˝e potrafi sa mo dziel nie
zwe ry fi ko waç swo je sta no wi sko pra cy, a tak ̋ e sta -
no wi ska swo ich współ pra cow ni ków. Dzi´ ki te mu
fi lar Sa fe ty w swo ich dzia ła niach zbli ̋ a si´ ju˝ do
dzia ła nia pro ak tyw ne go. 
Krok szó sty po le ga na po pra wie ist nie jà cych ju˝
wcze Êniej stan dar dów w opar ciu o su ge stie i ob -
ser wa cje pra cow ni ków.
Ostat ni, 7 krok to peł ne wdro ̋ e nie sys te mu za rzà -
dza nia bez pie czeƒ stwa, cze go efek tem po win no
byç ze ro wy pad ków przez mi ni mum 3 la ta.
„Ak tu al nie pra cu je my nad wi´k szym uÊwia do mie -
niem pra cow ni ków, zwłasz cza tych no wo  za trud -
nio nych, ˝e ist nie je ewi dent na za le˝ noÊç mi´ dzy
nie bez piecz ny mi za cho wa nia mi a ilo Êcià wy pad -
ków – mó wi Ka ta rzy na Knap czyk. – Prak ty ka po -
ka zu je, ˝e do wy pad ku naj cz´ Êciej do cho dzi w wy -
ni ku zlek ce wa ̋ e nia ele men tar nych za sad BHP”.
„Z da nych sta ty stycz nych wy ni ka, ˝e tak na praw -
d´ ry zy ko po wa˝ ne go wy pad ku w pra cy jest
mniej sze ni˝ np. na urlo pie, w do mu, w cza sie jaz -
dy sa mo cho dem – do da je Zdzi sław Jan kow ski. –
Wa˝ ne jest byç Êwia do mym, i˝ wy pad ko wi mo˝ na
ulec w do wol nym miej scu i cza sie, zaÊ dzi´ ki
otwar tym oczom mo ̋ e my mi ni ma li zo waç za gro -
˝e nie, co z ko lei wy ma ga nie ustan ne go çwi cze nia
kul tu ry bez pie czeƒ stwa. Wie lu z nas jest w sta nie
za ak cep to waç je den czy dwa drob ne wy pad ki
w swo im ˝y ciu. Prze kła da jàc ta kie po dej Êcie na
nasz za kład pra cy tych wy pad ków mu sia ło by byç
ok. stu w ro ku! Za tem, zmia na men tal no Êci jest
wa run kiem ko niecz nym do osià gni´ cia ce lu – 0
wy pad ków. 
W swo jej dzia łal no Êci fi lar Sa fe ty nie kon cen tru je
si´ je dy nie na eli mi no wa niu przy czyn wy pad ków,
pro pa gu je rów nie˝ zdro wy styl ˝y cia po przez ró˝ -
ne go ro dza ju ak cje ak tyw ne go sp´ dza nia wol ne go
cza su, pro gra my zdro wot ne oraz mo˝ li woÊç 
wy ko na nia sze ro kie go spek trum ba daƒ prze sie -
wo wych”. 
Ka ta rzy na Knap czyk pod su mo wu je: „My, ja ko li -
de rzy ma my swo jà okre Êlo nà wi zj´ funk cjo no wa nia
fi la ru Sa fe ty w na szym za kła dzie. To, w ja kim
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Zdzisław
Jankowski
i Katarzyna
Knapczyk

Pewniejszy 
chód
W klasyfikacji World Class

Manufacturing Zakład
Tychy Fiat Auto Poland w obszarze
Safety osiągnął poziom trzeci
(przy najwyższym poziomie 5).
Aktualnie trwają intensywne
prace nad osiągnięciem poziomu
czwartego, którego jednym
z wymogów jest wdrożenie
kroku 4 we wszystkich obszarach
pracy oraz 5 w obszarach
modelowych. 

TRZECI POZIOM
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Fiat Auto Poland SA i firma
Masterlease Polska zawarły
porozumienie o współpracy dotyczàce
nowego programu Fiat Biznes.

Fiat Biznes 
– wynajem 

zamiast kupna



po jaz dów do staw czych, ta kich jak Fia ty Fio ri no,
Do blò, Scu do i Du ca to”.
Pro gram Fiat Biz nes ofe ro wa ny z Ma ster le ase Pol -
ska po le ga na wy naj mie dłu go ter mi no wym sa mo -
cho dów. Ter mi nem tym okre Êla ny jest le asing ope -
ra cyj ny na okres od 24 do 48 mie si´ cy z wli czo ny -
mi w ra t´ le asin gu licz ny mi usłu ga mi ser wi so wy mi.
Obej mu jà one nie tyl ko na pra wy sa mo cho dów
w au to ry zo wa nych warsz ta tach Fia ta na te re nie ca -
łej Pol ski, ale rów nie˝ sta ły mo ni to ring przez Cen -
trum Tech nicz ne sta nu tech nicz ne go po jaz dów
i kosz tów ich eks plo ata cji, a tak ̋ e wy mia n´ i prze -
cho wy wa nie opon, wy r´ cza jàc w tych czyn no -
Êciach wła Êci cie li flot i ob ni ̋ a jàc kosz ty za rzà dza -
nia ni mi. Mo gà oni rów nie˝ zle ciç wdro ̋ e nie sys te -
mu kart pa li wo wych. Umo wa wy naj mu dłu go ter -
mi no we go za wie ra rów nie˝ peł nà ofer t´ ubez pie -

cze nio wà i nad zór nad li kwi da cjà
szkód ko mu ni ka cyj nych, 24-go dzin ne
as si stan ce (do jazd do usz ko  dzo ne go
sa mo cho du, na pra w´ na miej scu zda -
rze nia, ho lo wa nie na te re nie ca łe go
kra ju oraz noc leg dla kie row cy lub
trans port do miej sca po dró ̋ y) i za -
pew nia w ra zie po trze by sa mo chód
za st´p czy na te re nie ca łej Pol ski.
Po za koƒ cze niu okre su wy naj mu au to
jest zwra ca ne do fir my Ma ster le ase

Pol ska, któ ra sprze da je go ja ko sa mo chód u˝y wa -
ny. Je go war toÊç wy ku pu jest za zwy czaj war to Êcià
ryn ko wà sa mo cho du, wy ni ka jà cà z je go wie ku,
prze bie gu i sta nu tech nicz ne go. Ry zy ko war to Êci
koƒ co wej znaj du je si´ po stro nie ope ra to ra, co
jest bar dzo ko rzyst ne dla klien ta i po zwa la na
uzy ska nie ni skich rat mie si´cz nych.
Pro gram Fiat Biz nes skie ro wa ny jest przede
wszyst kim do ma łych i Êred nich przed si´ biorstw,
ale obej mu je rów nie˝ fir my du ̋ e i oso by in dy wi -
du al ne, któ rzy w je go ra mach mo gà za mó wiç na -
wet je den sa mo chód. Ofer t´ wy naj mu dłu go ter -
mi no we go klien ci mo gà po znaç we wszyst kich
sa lo nach sprze da ̋ y Fia ta.

P
o ro zu mie nie za war te z fir mà Ma ster -
le ase do ty czy wy naj mu dłu go ter mi -
no we go sa mo cho dów z sie ci Fiat
Auto Po land, a zo sta ło za war te 25
czerw ca br. Do ku ment pod pi sa li
czło nek za rzà du, dy rek tor han dlo wy
Fiat Au to Po land SA Woj ciech Ma sal -
ski oraz czło nek za rzà du, dy rek tor
han dlo wy Ma ster le ase Pol ska Kon rad

Kar po wicz. W uro czy sto Êci, po łà czo nej w kon fe -
ren cjà pra so wà, na któ rej przed sta wio no za sa dy
współ pra cy mi´ dzy fir ma mi, uczest ni czy li ze stro -
ny Ma ster le ase Pol ska dy rek tor ds. roz wo ju Wi told
Po toc ki i dy rek tor mar ke tin gu Do ro ta Su tor, na to -
miast ze stro ny FAP Le szek Su kien nik, dy rek tor
sprze da ̋ y i Jo an na Sa ły ga, kie row nik sprze da ̋ y
flo to wej.

Pro gram Fiat Biz nes jest stra te -
gicz nym alian sem wy ko rzy stu jà -
cym moc ne stro ny obu firm. Fiat
Au to Po land jest na na szym ryn ku
naj wi´k szym dys try bu to rem sa -
mo cho dów, po ten ta tem w sprze -
da ̋ y de ta licz nej. Na to miast Ma -
ster le ase Pol ska, fir ma z 13-let nim
do Êwiad cze niem, to li der w dzie -
dzi nie dłu go ter mi no we go wy naj -
mu, dzia ła jà cy w 17 paƒ stwach na
Êwie cie. Obie stro ny li czà na to, ˝e dzi´ ki uru cho -
mie niu pro gra mu zwi´k szà sprze da˝ sa mo cho dów
ma rek Fiat, Al fa Ro meo i Lan cia do firm, a tak ̋ e
roz wi nà sprze da˝ pro duk tów fi nan so wych dla
osób in dy wi du al nych. 
„Pod pi sa li Êmy umo w´ bar dzo istot nà z punk tu
wi dze nia biz ne so we go, okre Êla jà cà roz wój współ -
pra cy na przy szłe la ta – mó wił dyr. Woj ciech Ma -
sal ski. – Fiat Au to Po land od lat ma przo du jà cà
po zy cj´ w sprze da ̋ y de ta licz nej, ale chce zwi´k -
szyç swo je udzia ły w seg men cie flot sa mo cho do -
wych. Wiel kim na szym atu tem jest od no wio na
ga ma mo de li aut oso bo wych: Al fa 159, Fia ty Cro -
ma, Bra vo, Li nea, Gran de Pun to i Pan da, a tak ̋ e
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Wielkim naszym
atutem jest
odnowiona gama
modeli aut
osobowych.
Na poprzedniej
stronie:
W. Masalski
i K. Karpowicz 

Umowa
okreÊla
rozwój

współpracy
na przyszłe

lata



T
y chy sà mia stem, któ re dba o bez pie -
czeƒ stwo swo ich miesz kaƒ ców. Ju˝
dru gi raz mie si´cz nik „Trans port Pol -
ski” i Stra˝ miej ska w Ty chach sà or ga -
ni za to ra mi ak cji „Bez piecz na Szko ła
przy Dro dze”, na to miast pa tro nat ho -
no ro wy nad przed si´ wzi´ ciem ob jàł
Pre zy dent Mia sta Ty chy. „Po ka zy te or -
ga ni zu je my ju˝ od pi´ ciu lat, w Ty chach

je ste Êmy po raz dru gi – mó wi re dak tor na czel ny
„Trans por tu Pol skie go”, Woj ciech Mac kie wicz. –
Naj lep szym do wo dem na to, ˝e przy no szà one efek ty
sà na pły wa jà ce do nas za pro sze nia z ró˝ nych miast
Pol ski. Wy glà da wi´c na to, ˝e w koƒ cu za czy na my
zbie raç owo ce na szej kil ku let niej pra cy. Po ka zy or ga -
ni zu je my głów nie w okre sie je sien nym, kie dy zmrok
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Ireneusz Kaêmierczak Oswoiçmiejskà d˝ungl´

Kierowcy w przeciwieƒstwie
do dzieci majà ÊwiadomoÊç
ograniczeƒ jakim podlegajà

samochody. Sà jednak sytuacje,
kiedy niezale˝nie od tego wszyscy

spotykajà si´ na drodze. 
Brakuje czasu na reakcj´,

na myÊlenie za innych. 
A potem... potem sà ju˝ łzy
i kolejna rodzinna tragedia.



piecz ne w mie Êcie sà sta le mo ni -
to ro wa ne i choç sta ra my si´ ro -
biç jak naj wi´ cej to nie je ste Êmy
w sta nie udêwi gnàç ca łe go ci´ -
˝a ru zwià za ne go z edu ka cjà naj -
młod szych. Przy kre jest, ˝e cza -
sa mi do pie ro wy pa dek mo bi li -
zu je miesz kaƒ ców do pod j´ cia
wła snej ini cja ty wy”. 
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Wyobraênia pomaga wiedzy
PIERWSZE KOMENTARZE...

Zofia Myalska, nauczycielka
w Szkole Podstawowej nr 37
w Tychach
Szkoły bardzo chętnie uczestniczą
w tego typu inicjatywach, ponieważ
dają one ich wychowankom wiedzę,
nie książkową, ale życiową, której nie
przekażą im zabiegani rodzice. To, co
dzieci zobaczą na takim dynamicznym
pokazie zostaje w ich głowach
na bardzo długo, tak naprawdę
na znacznie dłużej niż to, co wyczytają
w podręczniku. Ponieważ jednak takie
inicjatywy nie zdarzają się zbyt często,
szkoły tak naprawdę muszą radzić
sobie same. Tematyka związana
z ruchem drogowym przewija się więc
przez wszystkie lata edukacji w szkole
podstawowej, a w klasach od 1-3
wychowanie komunikacyjne
wplecione jest w tematykę zajęć.
Leszek Kłos z 3 klasy
Pokaz bardzo mi się podobał,
najlepiej zapamiętałem część,

w której mogliśmy zobaczyć 
ile czasu i drogi potrzeba, aby
zatrzymać rozpędzony autobus 
czy samochód ciężarowy.
Wiedziałem, że droga hamowania
jest długa, ale nie myślałem, 
że aż tak bardzo w przypadku tira. 
Bardzo podobała mi się też sytuacja
z manekinem, choć wiedziałem, 
że pęd powietrza może mnie
przewrócić.
Amanda Truchanowska z 3 klasy
Wiedziałam, że droga hamowania
jest długa, nauczyłam się jednak, 
że nie można nagle wchodzić czy
wbiegać na jezdnię, bo większe
pojazdy nie zawsze zdołają nas
ominąć. Bardzo mi się podobało to,
że wszystko było tak fajnie
wytłumaczone i pokazane. 
Taki pokaz na świeżym powietrzu 
jest dużo lepszy niż opowiadanie
przy szkolnej tablicy o tym, 
co mogłoby się stać. 

za pa da szyb ciej, i przed wa ka -
cja mi, kie dy dzie ci cz´ Êciej po -
zo sta jà bez nad zo ru oso by do ro -
słej. W tym ro ku cze ka jà nas
jesz cze 2 ta kie ak cje, a od przy -
szłe go ro ku ru sza my po now nie”.
Dzien ni ka rze „Trans por tu Pol -
skie go” sa mi sà kie row ca mi 40
to no wych ti rów, wie dzàc ja kim
ogra ni cze niom pod le ga jà te sa -
mo cho dy i b´ dàc Êwiad ka mi nie
jed nej groê nej sy tu acji dro go wej
z udzia łem dzie ci po sta no wi li
uÊwia do miç im kwe stie naj bar -
dziej pod sta wo we, dla ich bez -
pie czeƒ stwa nie zb´d ne. W tym
ro ku dzie ci z wy ty po wa nych
przez Stra˝ miej skà ty skich
szkół mo gły zo ba czyç, jak trud -
no za trzy maç roz p´ dzo ny sa mo -
chód ci´ ̋ a ro wy, jak ci´˝ ko jest
wy ko naç na gły ma newr omi ja jàc
prze szko d´ czy te˝ do cze go
mo ̋ e do pro wa dziç cho dze nie
bli sko kra w´ dzi jezd ni. Dzie ci
mia ły te˝ wy raê nie za sko czo ne
mi ny, kie dy oka za ło si´, i˝ w ob -
r´ bie sa mo cho du jest bar dzo du -
˝o punk tów, w któ rych sà one
dla kie row cy nie wi docz ne.
Stra˝ miej ska i wła dze mia sta
do fi nan so wa ły przed si´ wzi´ cie,
dzi´ ki cze mu dzie ci oprócz sło -
dy czy i ko szu lek do sta ły tak ̋ e
od bla sko we ka mi zel ki, dzi´ ki
któ rym b´ dà one le piej wi docz -
ne z da le ka. „Stra˝ miej ska
w Ty chach an ga ̋ u je si´ w ró˝ ne
ini cja ty wy – mó wi Ry szard Po -
lcyn, ko men dant ty skiej Stra ̋ y
miej skiej. – Je ste Êmy współ or ga -
ni za to ra mi ak cji „Bez piecz na
Szko ła przy Dro dze” skie ro wa -
nej do dzie ci, któ rych co dzien na
tra sa do szko ły prze bie ga w po -
bli ̋ u ru chli wych dróg prze lo to -
wych i tran zy to wych. Pro wa dzi -
my tak ̋ e pro gram „Bez piecz ne
Ty chy – doÊç mil cze nia”, sà to
kur sy sa mo obro ny i za j´ cia
z psy cho lo giem, któ ry pod po -
wia da jak unik nàç za gro ̋ eƒ. Po -
nad to uczy my dzie ci wła Êci we go
za cho wa nia wo bec ob cych czy
w spo tka niu z psa mi. Na to miast
miej sca szcze gól nie nie bez -

Na szczęście 
to tylko
manekin...

FIAT nie prze szedł ko ło tej ini -
cja ty wy obo j´t nie. „Od pi´ ciu lat
Fiat wspie ra „Trans port Pol ski”
w or ga ni za cji po ka zów dla dzie -
ci, gdy˝ sa mo cho dy, nie za le˝ nie
od swo je go wy so kie go bez pie -
czeƒ stwa bier ne go i czyn ne go,
za wsze sta no wiç b´ dà za gro ̋ e -
nie dla uczest ni ków dróg – wy ja -
Ê nia Bo gu sław Cie Êlar, rzecz nik
FAP. – Ma jàc te go Êwia do moÊç
bez dy sku syj nie te ak cje wspie ra -
my fi nan so wo i or ga ni za cyj nie,
zwłasz cza, ˝e kie ro wa ne sà do
dzie ci. Ze szło rocz na, czy li pier -
w sza ak cja w Ty chach bar dzo si´
spodo ba ła, wie le by ło po zy tyw -
nych opi nii od na uczy cie li
i uczniów, co bar dzo nas cie szy”.
Ro dzi ce, szko ły, kie row cy,
Stra˝ miej ska, Po li cja i kon cer -
ny sa mo cho do we – je Êli wy ka ̋ à
odro bi n´ do brej wo li – wie lu
tra ge dii z pew no Êcià uda si´
unik nàç.
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Fiat

ALE jazda
„Ruszyła maszyna ju˝ nikt
nie zatrzyma, kto wejdzie
pod koła ten uciec nie zdoła”
– słowa zaczerpni´te z hip
hopowej piosenki zespołu
52 D´biec idealnie oddajà to,
co od maja dzieje si´ na
poznaƒskim torze. 
WłaÊnie wa˝à si´ tam losy
zawodników startujàcych
w tegorocznej edycji 
Fiat Yamaha Cup.
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Do uczest nic twa w im pre zie za ch´ ca ły przy go -
to wa ne dla za wod ni ków atrak cyj ne pa kie ty, któ re

obej mo wa ły go to we do star tów mo to cy kle i war te
kil ka ty si´ cy zło tych pro fe sjo nal ne kom bi ne zo ny
wy Êci go we Yama ha Da ine se. Na ten se zon za pla no -
wa ne by ły czte ry run dy na po znaƒ skim to rze; ka˝ da
z nich, obej mu jà ca dwa wy Êci gi. 
Oprócz do brej za ba wy wa˝ ne jest jed nak tak ̋ e to,
o co si´ wal czy. W ka˝ dym kon kur sie sà na gro dy,
ale nie w ka˝ dym ta kie sa me. Jed nym wy star czy
wi´c wy gra na w kon kur sie krzy ̋ ów ko wym in ni
mu szà zwy ci´ ̋ yç w wy Êci gu aby po czuç, ˝e war to
by ło braç by ka za ro gi. Or ga ni za to rzy po sta no wi li
na gro dziç naj lep szych po kró lew sku. Zwy ci´z ca
w kla sie R1 od je˝ d˝a Fia tem 500 Sport 1.4 o mo -
cy 100 KM, naj lep szy za wod nik R6 z kon kur so -
we go mo to ru prze sià dzie si´ na no wiut kà YZF -
-R6. Uczest ni cy de biu tu jà cej kla sy R125 wal czà
o mo to ro wer TZR50 RR. Na to miast lau re aci dru -
gich i trze cich miejsc roz dzie là mi´ dzy sie bie
quady, sku te ry i ak ce so ria Yama ha. Tak ̋ e do bo ju
panowie, po ka˝ cie na co was staç.

S
à jesz cze na szcz´ Êcie ini cja ty wy, któ -
re spra wia jà, ˝e na sze ˝y cie na bie ra
tem pa. Jed na z nich swój po czà tek
mia ła wio snà ubie głe go ro ku, kie dy to
FAP i Yama ha Po land po wo ła ły mo to -
cy klo wy pu char mar ko wy Fiat Yama -
ha Cup, któ ry ad re so wa ny jest przede
wszyst kim do mło dych mo to cy kli -
stów. Im pre za bar dzo szyb ko sta ła si´

nie zwy kle po pu lar na, dla te go w te go rocz nej edy cji
or ga ni za to rzy zwi´k szy li li mit uczest ni ków z 20
do 25 w kla sach R1 i R6. Po nad to do 50 zim no -
krwi stych Êci ga czy do łà czy ła w tym se zo nie dzie -
siàt ka mło dych mi ło Êni ków pr´d ko Êci, któ rzy star -
tu jà na no wym mo de lu Yama ha – YZF R -125.
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Satiz Poland

D¢BOWIEC

Strugi wiosennego deszczu
przywitały 8 czerwca
uczestników Pikniku
Rodzinnego Fiat Services
Polska. Goràca atmosfera
i atrakcje, przygotowane przez
organizatorów imprezy, sprawiły
jednak, ˝e ci bardziej wytrwali
wynieÊli z pikniku wiele wra˝eƒ.

Deszczowy
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W
zo rem lat ubie głych atrak cje,

cze ka jà ce na uczest ni ków tra -
dy cyj ne go Pik ni ku Ro dzin ne -
go „Pod D´ bow cem”, ad re so -
wa ne by ły do przed sta wi cie li
wszyst kich ka te go rii wie ko -
wych. Na pie de sta le zna la zły
si´ oczy wi Êcie naj młod sze po -
cie chy, dla któ rych przy go to -

wa no dmu cha ne ma te ra ce i za baw ki, słu ̋ à ce rzecz
ja sna do wspi nacz ki i ska ka nia. Ma lu chom za gwa -
ran to wa no tak ̋ e mo˝ li woÊç wcie le nia si´ w do wol -
nà po staç (zwie rza ka lub bo -
ha te ra z baj ki) przy po mo cy
pro fe sjo nal nie wy ko na ne go
ma ki ja ̋ u twa rzy. Na nie co
star szych uczest ni ków im pre zy
cze ka ły kon kur sy z na gro da mi,
a tak ̋ e gry i za ba wy. Czas wy -
peł nia ły wy st´ py ze spo łów ar ty -
stycz nych, w tym mi´ dzy in ny -
mi Jo se Tor re sa i je go ze spo łu
Sal sa Tro pi cal Band, czy li
pierw szej w Pol sce or kie stry
sal so wej. Człon ko -
wie te go ze spo łu,
po za kon cer to wa -
niem w ryt mach sal -
sy, pro sto ze sce ny
udzie lali tak ̋ e krót -
kie go kur su, te go
jak ̋ e po ry wa jà ce go
taƒ ca. Nic wi´c
dziw ne go, ˝e za ba -
wa upły n´ ła w ro -
dzin nej at mos fe rze
i uwieƒ czo na zo -
sta ła uÊmie chem na
twa rzach wszyst -
kich uczest ni ków. 

Gry, zabawy,
konkursy
z nagrodami
i salsa
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B
ez sprzecz nym zwy ci´z cà bie gu oka zał si´
Vi ta li j Sza far z Ukra iny, dla któ re go kon -
ku ren cja za koƒ czy ła si´ po trój nym suk ce -
sem: oprócz  zwy ci´ stwa w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej wy grał tak ̋ e lot nà pre mi´ usy -
tu owa nà na 6 km 250 m, a przede
wszyst kim po bił re kord tra sy, na le ̋ à cy od
2001 ro ku do Wal de ma ra Glin ki, osià ga -
jàc re zul tat 29:16 – o 19 se kund lep szy

od wy ni ku Glin ki sprzed 7 lat. Sza far, któ ry jest brà zo -
wym me da li stà Mi strzostw Eu ro py w prze ła jach, nie
ukry wał, ˝e upal na po go da bar dzo prze szka dza ła bie -
ga czom: „Sam je stem za sko czo ny, ˝e uda ło mi si´ po -
biec tak szyb ko. Mi mo ostre go słoƒ ca, czu łem si´ wy -
jàt ko wo do brze, bie głem swo im tem pem, gu biàc ry wa li
ju˝ po kil ku ki lo me trach”. 
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OkreÊlenie goràca atmosfera
w odniesieniu do tegorocznej,
16. ju˝ edycji Biegu Fiata ma 

dwa wymiary: rzeczywisty
i metaforyczny. ˚ar z nieba lał si´

bowiem strumieniami, zaÊ zapał
446 zgromadzonych na starcie

zawodniczek i zawodników
zagrzewał do boju nawet biernych

obserwatorów imprezy. 

TEKST Aldona Górna
FOTO Ireneusz Kaêmierczak, ks. mjr Henryk Kaczmarek

krok po kroku
Do mety 



6 ra zy w ty go dniu. Da j´ so bie
tyl ko je den dzieƒ prze rwy, po -
nie wa˝ je dy nie re gu lar ne tre nin -
gi po zwa la jà utrzy maç for m´”.

W ro ze gra nym rów no le gle do
16. edy cji, bie gu mło  dzie ̋ o wym
na dy stan sie 4 ki lo me trów
uczest ni czy ło po nad 400 mło -
dych bie ga czy. Bieg wóz ka rzy
hand -bi ke wy grał Bog dan Król.
W ka te go rii wóz ków spor to -
wych zwy ci´ ̋ ył To masz Ha mer -
lak – brà zo wy me da li sta Igrzysk
Pa ra olim pij skich w ma ra to nie,
za wod nik ka dry pa ra olim pij skiej
Pe kin 2008.  Mi strza mi Pol ski
le ka rzy na 10 km zo sta li Pa weł
Pa li ga z Po zna nia i Ka ta rzy na
Za staw ny z Gar da wic.

„To był bar dzo ci´˝ ki bieg, tem -
pe ra tu ra moc no da wa ła si´ we
zna ki” – po wie dzia ła na me cie
Ju sty na Bàk, któ ra po dob nie jak
Sza far, oka za ła si´ naj lep sza
tak ̋ e na lot nej pre mii. Cze sław
Pelc, Wło dzi mierz Wa luÊ, Ry -
szard Buk i Zyg munt Ka so lik 
– to czwór ka bie ga czy, któ ra
ukoƒ  czy ła wszyst kie 16 Bie gów
Fia ta. „To fan ta stycz ne uczu cie.
Bie ga my dla przy jem no Êci, czy -
s to ama tor sko i na pew no jest
wiel kim wy ró˝ nie niem, ˝e two -
rzy my „wiel kà czwór k´” – czy li
gru p´ tych bie ga czy, któ rzy nie
opu Êci li ani jed ne go bie gu” –
ko men tu jà. 
W kla sy fi ka cji FAP, jak co ro ku
naj lep si oka za li si´ Je rzy Plew -
niak (czas 41:41), Krzysz tof
Szor (42:03) oraz Szy mon
Ody jas (45:25). 
Je rzy Plew niak jest pra cow ni -
kiem Spa wal ni w za kła dzie Ty -
chy Fiat Au to Po land. Bie ga nie
to je go naj wi´k sza pa sja i jed no -
cze Ênie spo sób na „do ła do wa nie
aku mu la to rów”. Zwy ci´z ca te -
go rocz nej edy cji tak ko men tu je
zma ga nia: „Cie sz´ si´, ˝e uda ło
mi si´ w tym ro ku po ko naç ry -
wa li. My Êl´, ˝e tro szecz k´ mi si´
po szcz´ Êci ło, po nie wa˝ naj groê -
niej szy kon ku rent nie do tarł
na bieg, zaÊ z dru gim kon ku ren -
tem uda ło mi si´ wy graç. My Êl´,
˝e upał mnie tak na praw d´ zdo -
pin go wał. Wa˝ na jest dla mnie
Êwia do moÊç, ˝e ja ko je den
z nie licz nych pra cow ni ków FAP
nie opu Êci łem ani jed nej edy cji
bie gu, po mi mo nie mło de go ju˝
wie ku. Dzi´ ki re gu lar nym tre -
nin gom uda je mi si´ utrzy maç
wy so kà for m´. Naj bar dziej lu bi´
bie gaç na nie co dłu˝ szych dy -
stan sach, szcze gól nie mam tu
na my Êli ma ra to ny”.
Krzysz tof Szor do da je: „Jest to
mój szó sty Bieg Fia ta. Tra sa by ła
w tym ro ku „go rà ca” i by ło
trosz k´ ci´˝ ko, ale ja koÊ wy -
trwa łem i je stem bar dzo za do -
wo lo ny z wy ni ku. Na co dzieƒ
bie gam po 15, 13 ki lo me trów,
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Zwycięzcy
klasyfikacji FAP
(od lewej): 
Krzysztof Szor,
Jerzy Plewniak,
Szymon Odyjas

Poniżej:
zwy cięz ca bie gu

Vi ta li j Sza fa r
z Ukra iny

Bieg w Afganistanie
W 16. Biegu Fiata uczestniczyła również grupa żołnierzy z bazy sił międzynarodowych 

Waza Khwa w Afganistanie. Z inicjatywy księdza majora Henryka Kaczmarka 
– kapelana bazy, sześciu żołnierzy
polskich i ich amerykański 
kolega przebiegło 10 km 
szutrowej trasy usytuowanej
wewnątrz bazy na wys. 2300 m.
Pokonali 8 pętli po 1197 m
+ 424 m. Zwyciężył chorąży
Piotr Kopiec w czasie 51,11,
przed ks. majorem Henrykiem
Kaczmarkiem (55,10). Piąte
miejsce zajął Amerykanin Jean
Louis P. Shelhammer.

POMYSŁ KAPELANA
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FIAT GROUP AUTOMOBILES 
w „MILLE MIGLIA 2008”

F iat Group Automobiles, wraz ze swoimi markami
Fiat, Lancia i Alfa Romeo, uczestniczył jako Joint

Presenting Sponsor w historycznym rajdzie „Mille
Miglia 2008”. Ten „Najpi´kniejszy – według słynnej
definicji Enzo Ferrariego – wyÊcig Êwiata” rozgrywany 
był we Włoszech od 15-17 maja. W rajdzie, poza
modelami wszystkich trzech marek Fiata, które 
zapisały najpi´kniejsze karty historii mi´dzynarodowej
motoryzacji, udział wzi´ła tak˝e oficjalna ekipy marek:
team Fiata reprezentowali Giuliano Bensi i Paolo
Monferino (Dyrektor Generalny Iveco) za kierownicà
Fiata 8V z 1954 roku, team Lancii – Mario Rigotti
i Alfredo Altavilla (Dyrektor generalny Fiat Powertrain
Technologies) poprowadził wspaniałà Aureli´ Gran
Turismo B20 z 1957 r., a ekipa Alfy Romeo brała udział
z kilkoma wyjàtkowymi modelami, m.in. Alfà 6C 1500
SS, a tak˝e 6C 1500SS, Alf´ 6C 1750 Gran Sport,
Alfa 1900 Sport Spider (1954), Alfa 2000 Sportiva
(1954) oraz Alfa 1900 Super Sprint (1955). Ekipa
„Pojazdów Historycznych Alfa Romeo” przedstawiła
tak˝e model 6C 2300 „1OOO Miglia” z 1938 r.
W rajdzie wystartowała równie˝ nowa Lancia Delta, 
którà po raz pierwszy mo˝na było podziwiaç na drodze. 

F iat 500 kontynuuje swojà prezentacj´, i po raz
kolejny robi to w sposób innowacyjny. W sercu

Berlina, na rogu Friedrichstraße, nowe kultowe auto
przyciàga uwag´ przechodniów z szeÊcianu
reklamowego, prezentujàcego filmy, napisy
i gigantycznych rozmiarów plansze. Ka˝dy Fiat 500
zaprasza przechodniów do wysłania SMSa. 
W ten sposób na wyÊwietlaczu o długoÊci 20 metrów
przekazywane sà pozdrowienia, które mo˝na równie˝
przeczytaç na stronie internetowej Fiata 500 
za pomocà systemu RSS-feed.
To oryginalne przedsi´wzi´cie stanowi cz´Êç strategii
marketingowej, która od chwili premiery zgromadziła
ok. 3 mln osób pod hasłem „500, auto dla ludzi,
stworzone przez ludzi”, prezentujàcych swoje pomysły
na platformie sieciowej http://www.500wantsyou.com/. 

FIAT 500 W BERLINIE

PIERWSZE URODZINY 
FIATA 500 
T o była bez wàtpienia jedna z najlepszych dotychczasowych wakacyjnych

imprez. A wszystko dzi´ki Fiatowi 500, który obchodzi swoje pierwsze
urodziny! Do Chałup z tej okazji zjechało mnóstwo wielbicieli tego cudeƒka.
WÊród nich nie zabrakło równie˝ gwiazd. Obecni byli: aktorka Magdalena
Schejbal, bokser Przemysław Saleta oraz dziennikarz Michał Figurski, którzy
od wczesnych godzin zjawili si´ na pla˝y, gdzie wspólnie rozpocz´to urodzinowe
Êwi´towanie. Organizatorzy imprezy wraz z prowadzàcym Marcinem Rusinkiem,
zapewnili wiele atrakcji wszystkim, którzy tego dnia byli w nadmorskiej
miejscowoÊci. I tak b´dzie a˝ do koƒca wakacji, bo właÊnie za dwa miesiàce
skoƒczà si´ obchody pierwszych urodzin Fiata 500. 



P o tygodniu od wprowadzenia na brytyjski rynek, nowe Fiorino Cargo
zdobyło swoje pierwsze brytyjskie wyró˝nienie – nagrod´ w kategorii

Najlepszy Nowy Samochód Dostawczy (Best New Van). Nagroda została
przyznana w edycji konkursu Fleet World Honours, która obejmuje corocznie
producentów osiàgajàcych najwy˝szy, w opinii jury, poziom doskonałoÊci
w swoim sektorze. 
Fiorino uzupełnia gam´ produktów oferowanych w Wielkiej Brytanii 
przez mark´ Fiat Professional w momencie znaczàcego zwi´kszenia
sprzeda˝y tej marki w segmencie LCV, która odnotowała wzrost o 8.3%
w latach 2006-2007. 

NOWE FIORINO 
ZDOBYWA NAGROD¢ BRAN˚OWÑ

2 czerwca br., w Warszawie odbyła si´ doroczna gala
Samochód Roku Playboya. Ju˝ po raz pi´tnasty,

w pi´knych wn´trzach Pałacyku Zamoyskich w Warszawie
odbyła si´ uroczystoÊç, podsumowujàca presti˝owy plebiscyt
na najbardziej luksusowe, najnowoczeÊniejsze i najpi´kniejsze
pojazdy, organizowana przez miesi´cznik „Playboy”. W tym
roku jury, pod przewodnictwem Włodzimierza Zientarskiego,
wyró˝niło w 12  kategoriach 12 pi´knych aut. Tytuł
„Samochód Roku Playboya 2008” otrzymało Audi R8,
natomiast Fiat 500 uhonorowano tytułem: Auto z seksem 
(na zdj´ciu: Marek Kisz, dyr. Marketingu Fiat Auto Poland).

FIAT 500 – SAMOCHÓD 
ROKU 2008 PLAYBOYA

NOWY NUMER DO
IVECO ASSISTANCE NON-STOP
K lienci, którzy zechcà skontaktowaç si´ z Iveco, aby uzyskaç pomoc

w dowolnym kraju Europy, mogà dzwoniç na nowy, bezpłatny numer.
Wystarczy wybraç 800, a nast´pnie sekwencj´ cyfr, które na klawiaturze
odpowiadajà literom tworzàcym słowo IVECO, i zakoƒczyç trzema cyframi zero
(800.48326.000). Wtedy nastàpi połàczenie z serwisowym centrum obsługi
klienta Iveco (Iveco Customer Service Contact Centre). Dzi´ki temu mo˝liwe
jest obecnie zagwarantowanie obsługi na terenie całej Europy. Bezpłatna
pomoc telefoniczna jest dost´pna m.in. w j´zyku polskim. 

LANCIA NA WARSZAWSKICH IMPREZACH 

L ancia została sponsorem Mi´dzynarodowego Festiwalu Jazz na Starówce.
Ta lipcowa impreza co roku przyciàga do Warszawy ok. 5.000 osób.

Podczas koncertów na Starym MieÊcie prezentowane były 
Lancia Ypsilon i Musa. 
W połowie lipca marka uczestniczyła tak˝e w odbywajàcej si´ na Nowym
Âwiecie kolejnej edycji Warsaw Fashion Street. Na imprezie, podczas której
odbyło si´ około 70 pokazów mody Êwiatowych i polskich projektantów,
zaprezentowano samochody Lancii, w tym najnowszy model marki 
– Lanci´ Delta (wi´cej o samym modelu w kolejnym FWN). Debiut auta
w Polsce w połàczeniu z pokazami mody, okazał si´ niepowtarzalnà
mieszankà dobrego stylu i elegancji. 

SUKCES GRZYBA 
i GRANDE PUNTO S2000

G rzegorz Grzyb i Przemysław Mazur z Fiat Rufa Rally
Team przerwali złà pass´, która towarzyszyła im m.in.

w Rajdzie Elmot, i wrócili do Êcigania si´ na Słowacji, gdzie
wygrali trzecià eliminacj´ mistrzostw – Slovnaft Rally
Bratislava. Grzyb zdobył tym samym pierwsze punkty
w sezonie, awansujàc na szóste miejsce w punktacji. 
Zwyci´zca dwóch poprzednich eliminacji, Josef Beres, 
zajàł 3 miejsce.
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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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Sprzedano 15 milionów jej płyt, w tym lwià cz´Êç
w Rosji. W repertuarze ma kilkaset piosenek,
w tym kilkadziesiàt przebojów. Jest znana,
rozpoznawalna – nie tylko przez rodaków.
Obdarzona urodà – tak˝e i nagrodami, 
o jakich inni artyÊci mogà sobie pomarzyç... 

M
ó wisz: Ro do wicz – a od ra zu na -
su wa si´ imi´: Ma ry la. I to ka˝ de -
mu. Mło de mu i sta re mu. Bo
w tym kra ju nie da si´ jej nie
znaç! Zwłasz cza ˝e od czter dzie -
stu lat bry lu je na es tra dach. Po ka -
zu je si´ w fil mach. W te atrach
War sza wy, Kra ko wa i Wro cła wia.
A na do da tek wy ró˝ nia si´ spo -

Êród in nych ar ty stów barw nym ˝y ciem, któ re opi sa -
ła w au to bio gra ficz nej ksià˝ ce „Niech ˝y je bal”. 
Nie spo sób nie znaç ar ty stycz nych do ko naƒ Ma ry -
li. Ale i nie spo sób nie do strze gaç jej eks tra wa -
ganc kich stro jów w ja kich po ka zu je si´ na es tra -
dzie. In ter nau ci nie daw no przy zna li jej za to
wszyst ko ty tuł „Czło wie ka o ko lo ro wym wn´ trzu”.
Choç de cy zj´ – a tak to uza sad ni li – opar li przede
wszyst kim na oce nie nie zwy czaj nej, wr´cz wul ka -
nicz nej ener gii, ja kà try ska na kon cer tach czy spo -
tka niach z fa na mi – w Pol sce i za  gra ni cà. 
Skàd – u li cha – w tej pu szy stej blond -pi´k no Êci
o dłu gich pro stych wło sach wcià˝ ty le wi go ru?
Pa sji two rze nia? Dla cze go upły wa jà cy czas
(a ktoÊ kie dyÊ po wie dział, ˝e Ma ry li uda ło si´
prze trwaç „ustro je i pon ty fi ka ty”) nie wy pa la
a ra czej jej sprzy ja, zaÊ pu blicz noÊç na kon -
cer tach nie usta jà co ob da ro wu je pot´˝nymi
bra wa mi?!
– Ko cham byç naj lep szà – tak od po wia da pio -
sen kar ka, któ ra w swo jej za wo do wej ka rie rze
Êpie wa ła obok A. Fran klin, Du ke’a, El ling to na,
Jahn ny’ego Ho li daya, Von drac ko vej, Staƒ ki,
Na hor ne go i in nych wiel kich gwiazd es tra dy.

TEKST

Teresa B´tkowska
FOTO

Grzegorz
Kozakiewicz

MARYLA RODOWICZ
Kolorowa gwiazda
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Byç naj lep szà! Gło w´ Ma rii An to ni ny (ta kie imio -
na Ro do wicz nada no w dniu uro dzin, w Zie lo nej
Gó rze) ta am bit na de wi za za przà ta ła od mło do Êci.
Od chwi li, gdy sta n´ ła... na star cie Mi strzostw
Pol ski Mło dzi ków, a po tem na po dium dla zwy -
ci´z ców szta fe ty 4x100 me trów. To spor to we zwy -
ci´ stwo oka za ło si´ zresz tà na ty le dla niej wa˝ ne,
˝e bez wa ha nia zre zy gno wa ła z udzia łu – w tym
sa mym cza sie – w fi na le I Fe sti wa lu Mło dych Ta -
len tów w Szcze ci nie.
Ma ry la o ka rie rze lek ko atle tycz nej i nar ciar skich
wy czy nach ma rzy ła od dzie ciƒ stwa. Po ma tu rze
pod j´ ła na wet stu dia w war szaw skiej Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go...
...ty le ˝e nad szedł rok 1967. Ko lej na edy cja 
Fe sti wa lu Pio sen ki Stu denc kiej w Kra ko wie. I fi -
nał, w któ rym zna la zła si´ wraz z Mar kiem Gre -
chu tà Êpie wa jà cym rzew nie „Weê to ser ce, wyjdê
na dro g´...” 
Pa mi´ tam ten fe sti wal. Tak si´ zło ̋ y ło, ˝e b´ dàc
w kra kow skiej fil har mo nii przy pad ko wo zna la -
złam si´ w sa li z mo ni to ra mi, gdzie do stoj ni ju ro -
rzy – pa trzàc chłod nym okiem ka me ry – po dej -
mo wa li de cy zj´. Agniesz ka Osiec ka, Lu cjan Ky -
dryƒ ski, Zyg munt Ko niecz ny, Jan Po pra wa, prof.
Mie czy sław Fro ni i in ni z za chwy tem wte dy mó wi -
li: ale˝ ona fo to ge nicz na! I z wy raê nym za cie ka -

wie niem słu cha li dziew czy ny ubra nej
w su kien k´ w grosz ki, któ ra czy stym

gło sem Êpie wa ła „Jak Ci´ mi ły za -
trzy maç”...
Z tym za trzy my wa niem Mi łe go
by wa ło ró˝ nie. Ma ry la zresz tà

wca le nie ukry wa swych ser co -
wych pod bo jów. I wiel kich mi -

ło Êci, któ re zwy kle koƒ -
czy ły si´... jej odej -

Êciem. Có˝, lu bi ła

na part ne rów
wy bie raç so bie

m´˝ czyzn nie tu zin -
ko wych i trud nych
– ˝y cie z ni mi wi´c
te˝ by ło nie tu zin -

ko we i trud ne. 
Krzysz tof Ja siƒ ski,
szef Te atru STU,
za jàł jed nak w ser cu

Ktoś kiedyś
powiedział, że

Maryli udało się
przetrwać

ustroje
i pontyfikaty

Ma ry li po cze sne miej sce. Dla nie go na dłu ̋ ej zje -
cha ła ze sto li cy do Kra ko wa. Je mu uro dzi ła dwo je
dzie ci: Ja na (rok 1979) i Ka ta rzy n´ (1982) – dziÊ
stu den tów kra kow skich uczel ni. Ty le, ˝e po ja kimÊ
cza sie pu blicz nie wy Êpie wa ła: „WsiàÊç do po cià gu
by le ja kie go...” 
Kie dy wszyst ko zo sta je w ty le, mo ̋ e war to si´
cza sem obej rzeç? Nie, nie jest to pro po zy cja dla
Ma ry li. To ja w swym dzien ni kar skim ar chi wum
od na la złam roz mo w´ z pio sen kar kà, któ rà prze -
pro wa dzi łam (w kra kow skim Par ku im. Jor da na)
bo daj w po ło wie lat 70. – by ła wów czas za cie ka -
wio na wi do wi skiem wa wel skim, któ re wy re ̋ y se -
ro wał Ja siƒ ski. Mó wi ła, ˝e chcia ła by po znaç go
oso bi Êcie...
I po zna ła. Póê niej – ju˝ z jej udzia łem, ale rów nie˝
i Da nie la Ol brych skie go, Cze sła wa Nie me na, Sta -
na Bo ry sa – szef Te atru STU przy go to wał ora to -
rium „Za graj cie nam dzi siaj wszyst kie Srebr ne
Dzwo ny” – do mu zy ki Ka ta rzy ny Ga ert ner i słów
Er ne sta Bryl la.
W dwa la ta po ora to rium Ma ry la – w szczy cie
swej po pu lar no Êci! – wzi´ ła udział w przed si´ -
wzi´ ciu w ska li Eu ro py Wschod niej, uzna nym
za wy czyn! Pod du ̋ ym cyr ko wym na mio tem,
usta wio nym w Kra ko wie przy ul. Ry dla, za gra ła –
obok Je rze go Stuh ra, Zo fii Ni wiƒ skiej, Mar ka
Gre chu ty – ro l´ Hil dy w mu si ca lu „Sza lo na lo ko -
mo ty wa”, zre ali zo wa nym przez Ja siƒ skie go
w opar ciu o tek sty Wit ka ce go. Za gra ła zaÊ tak dy -
na micz nie, ˝e ów cze sna pra sa za uwa ̋ y ła, i˝ kr´ -
càc pi ru ety tra to wa ła i re kwi zy ty, i lu dzi. 
Pra sa za uwa ̋ y ła tem pe ra ment ar tyst ki, jed nak nie
za uwa ̋ y ła wte dy cze goÊ, co na zy wa si´ iskrze -
niem. Ale o tym iskrze niu, choç tak ̋ e o wy ga sza -
niu pło mie nia, w ksià˝ ko wych wspo mnie niach na -
pi sa ła ju˝ sa ma bo ha ter ka zwiàz ku, któ ry po kil ku
la tach si´ roz padł. An drzej Si ko row ski w re fre nie
„Roz mo wy przez oce an” za pew ne tyl ko po mógł
gło sem wy ra ziç to, co my Êla ła. W ka˝ dym ra zie
Ma ry la Êpie wa tak:
/.../ sà dwa Êwia ty i nas jest dwo je
Do swych miejsc przy pi´ tych jak rze py
Ty masz pew nie wi´ cej spo ko ju
Ja mam dzie ci /.../
Nie uda ne zwiàz ki, to pro blem, któ ry Ro do wicz
ma za so bà. Do wo dzi te go mał ̋ eƒ stwo z biz nes -
me nem, z któ rym wy swa ta ła jà przy ja ciół ka,
Agniesz ka Osiec ka – czy li dłu go let ni ju˝ zwià zek
z An drze jem Du ̋ yƒ skim, z któ rym ma sy na J´ dr -
ka, ak tu al nie stu diu jà ce go za  gra ni cà. Do wo dzi
te go tak ̋ e utrzy ma na w cie płym, bal la do wym to -
nie (z mà dry mi sło wa mi!) pły ta „Jest cud nie”, któ -
ra tra fi ła na ry nek 12 ma ja i ju˝ w pierw szym dniu
sprze da ̋ y „za pra co wa ła” na mia no Zło tej Pły ty,
a 6 czerw ca – Pla ty no wej. 



– 24 kwiet nia – wr´ cza ła sta tu et k´ „Vik to ra”,
przy zna nà przez pol skà te le wi zj´, wy bit ne mu 
tre ne ro wi, Ka zi mie rzo wi Gór skie mu...
Tak, Ma ry la na dal ko cha sport. Ty le, ˝e te raz 
wy ra ̋ a go szyb kà jaz dà swo im czer wo nym 
„Po rsche 911 Car re ra”. Ko lej nym „po rsza kiem”
w jej ˝y ciu, do dam tu od ra zu. Z tym, ˝e ten pierw -
szy, moc no le ci wy, ten na któ rym uczył jà jeê dziç
mistrz So bie sław Za sa da, ju˝ na do bre tra fił do 
ga ra ̋ u w Mu zeum Mo to ry za cji w Otr´ bu sach.
Ro do wicz nie na le ̋ y do bied nych. W cza sie Êpie -
wa czej ka rie ry sprze da no 15 mi lio nów jej płyt,
z cze go lwià cz´Êç w Ro sji. Za kon cer ty, na jej
kon to, pły nà te˝ go dzi we ho no ra ria. A tych kon -
cer tów w ro ku ma wie le, na wet bar dzo wie le. KtoÊ
wy li czył, ˝e po nad set k´.
Jed nak nie tyl ko kon cer ty – po Pol sce, po Êwie cie
– ka ̋ à jej cià gle ˝yç na wa liz kach, ły kaç Êrod ki na -
sen ne. Pra ca w te le wi zyj nym se ria lu „Ro dzi na za -
st´p cza” te˝ jà ab sor bu je. Tak jak wcze Êniej udział
w in nych pro duk cjach fil mo wych, m.in. w „Pa nu
Klek sie w ko smo sie”. A prze cie˝ by ły jesz cze wy -
st´ py na de skach te atral nych, by wspo mnieç
o udzia le w „Kra ko wia kach i gó ra lach” czy „Dzie -
jach Mi strza Twar dow skie go”. By ło „gra nie”
w ka ba re cie Ol gi Li piƒ skiej, by ło (jest!) na gry wa -
nie no wych płyt i te le dy sków...

By ło jesz cze...
Tak, to wy da rze nie na pew no 
te˝ przej dzie do an na łów.
7 lu te go 2005 Ma ry la Ro do -
wicz, w ta jem ni cy przed me -
dia mi, po le cia ła do Ira ku.
W ba zie woj sko wej w Di wa -
nii za Êpie wa ła pi´k nie sta cjo -
nu jà cym tam ˝oł nie rzom.
Ge ne rał dy wi zji An drzej
Ekiert przy jàł jà w po czet...
za ło gi peł nià cej słu˝ b´
w skła dzie Pol skie go Kon tyn -
gen tu Woj sko we go w Ira ku.
Ma ry la Ro do wicz – oso ba
nie tu zin ko wa, z te go po wo du
te˝ „trud na” – swo im bo ga -
tym ˝y cio ry sem mo gła by ob -
dzie liç spo ro osób. I tak by
jej wie le jesz cze po zo sta ło...

Skàd to bo gac two? – za py ta cie. 
Po zo sta wiam Was w za du mie z re fre nem Êpie wa -
nej przez nià pio sen ki:
I tyl ko ta kà mnie Êcie˝ kà po pro wadê 
gdzie Êmie jà si´ Êmie chy w ciem no Êci
i gdzie mu zy ka gra, mu zy ka gra.
Nie daj mi Bo ̋ e, broƒ Bo ̋ e
skosz to waç ˝y cio wej mà dro Êci
do pó ki ˝y cie trwa, do pó ki ˝y cie trwa. 

„Ma ry la ma no sa do pio se -
nek”, tak ktoÊ kie dyÊ po -
wie dział o Ro do wicz.
I miał ra cj´! Ka˝ dy z jej fa -
nów jest prze cie˝ w sta nie
na tych miast wy mie niç
choç  by kil ka na Êcie ty tu łów
pio se nek, z naj słyn niej szà
„Mał goÊ kà” na cze le. A tak
na wia sem mó wiàc, to wła -
Ênie nie daw no Pol skie Ra -
dio ogło si ło kon kurs na su -
per prze bój. I co? A˝ czte -
ry pio sen ki gwiaz dy, któ ra
od nio sła wie le suk ce sów
na fe sti wa lach w Opo lu,
So po cie, Ko ło brze gu, Kar -
lo vych Va rach, a tak ̋ e na
estradach wie lu kra jów Êwia ta zna la zły si´ na li Êcie
zwy ci´z ców! 
Czy ten fakt jed nak mo ̋ e dzi wiç? Od daw na prze -
cie˝ ma my Êwia do moÊç, ˝e ka˝ da za Êpie wa na
przez Ma ry l´ pio sen ka zy sku je no wà ja koÊç. Dla
mnie, na przy kład, takà pio sen kà by ły „Ko lo ro we
jar mar ki” wy lan so wa ne ju˝ po opol skim Fe sti wa lu,
na któ rym pierw szy raz za Êpie wał je ktoÊ in ny...
Ma ry la ma re cep t´ na prze bo je, nie ma wàt pli wo -
Êci. Ale te˝ w es tra do wej ka rie rze do pi su je jej fart.
Tra fia na do brych tek Êcia rzy, na do brych kom po -
zy to rów. Wy mie niç ich tu wszyst kich oczy wi Êcie
nie spo sób. Na kon cie pio sen kar ki jest bo wiem
wie le se tek pio se nek! Ale czy mo˝ na po mi nàç, ˝e
na ich po pu lar noÊç „pra co wa li” tak ̋ e m. in.
Osiec ka, Si ko row ski, Ga ert ner, Paw luÊ kie wicz,
Klesz czew ski, Mi ku ła? Ba, na wet Wie sław Dym -
ny, któ re go sło wa po brzmie wa jà w „Pej za ̋ u ho ry -
zon tal nym”... 
KtoÊ po wie: Ro do wicz to le gen da...
Nic bar dziej bł´d ne go! Wszak go łym okiem wi daç,
jak pio sen kar ka bro ni si´ przed ta kà ety kie tà. Nie
ba zu je na sta rych prze bo jach, na szla gie rach, któ -
rych pu blicz noÊç kon cer to wa wcià˝ si´ do ma ga.
Ona pro po nu je nam wcià˝ no we pio sen ki, no we
aran ̋ a cje sta rych. Sło wem: raz pop -rock, raz
folk -rok, raz co un try, raz bal la do we pio sen ki Êpie -
wa ne przy wła snym akom pa nia men cie gi ta ry aku -
stycz nej, raz...
Mo˝ na po wie dzieç: Ro do wicz kon ku ru je z mło dy -
mi. Âci ga si´. Po ka zu je swo je za ci´ cie... spor to we. 
To praw da, Ma ry la na ka˝ dym kro ku udo wad nia,
˝e sport praw dzi wie ko cha. Pa mi´ ta cie paƒ stwo
jak bra wu ro wo za Êpie wa ła „Fut bol” pił ka rzom na
Mi strzo stwach Âwia ta w Mo na chium? Jak swym
tem pe ra men tem za grza ła ich do wal ki na bo isku
do te go stop nia, ˝e zdo by li brà zo wy me dal? 
A mo ̋ e ma cie w oczach ob raz, jak dwa la ta te mu
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Maryla 
zawsze miała 
i „ma nosa” 
do piosenek



Latem w ka˝dym z nas drzemie ch´ç ucieczki z miasta
i poszukiwania nowych celów podró˝y. Czy pozostaç
wiernym „swojej” pla˝y czy mo˝e wyruszyç na odkrywanie
nieznanych zakàtków? Czy zamiast le˝enia na słoƒcu
wybraç aktywny wypoczynek i zadbaç o kondycj´ fizycznà.
A mo˝e poznaç nowe miejsca, na przykład za oceanem,
o których jeszcze do niedawna tylko ÊniliÊmy. 
JeÊli mamy ju˝ dosyç egipskich piramid, mo˝e warto
spróbowaç czegoÊ nowego, i to zarówno pod kàtem
miejsca jak i formy wyjazdu. Mo˝e warto zrezygnowaç
z poÊrednictwa biur podró˝y, oferujàcych nie zawsze
przejrzyste oferty, i prywatnie zorganizowaç sobie wyjazd
na wakacje, poprzez wynaj´cie apartamentu czy nawet
całego domu. Ta forma wyjazdów zyskuje coraz wi´kszà
popularnoÊç, jest bowiem nie tylko taƒsza, 
ale z pewnoÊcià o wiele atrakcyjniejsza, zapewnia 
bowiem du˝à niezale˝noÊç. 
Mo˝e opis wybranych przez nas miejsc – tych najcz´Êciej
odwiedzanych przez turystów, ale tak˝e tych mało
znanych, przypadnie komuÊ do gustu.. 

Raj
ziemina TEKST

Emanuela
Chiappero
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S
kia thos, ch´t nie od wie dza na wy spa ar -
chi pe la gu Spo rad Pół noc nych, czy li
wysp grec kich na Mo rzu Egej skim, to
kwin te sen cja na tu ral ne go pi´k na, two -
rzo ne go przez dzie wi cze so sno we la sy
i g´ ste bo ry pla ta nów, nie zli czo ne za -
tocz ki i ja ski nie, do st´p ne tyl ko od stro -
ny mo rza, wresz cie cu dow nie dłu gie,
piasz czy ste pla ̋ e i kry sta licz nie la zu ro -

wa wo da. Sto li ca wy spy, zbu do wa na w 1830 r. na
dwóch nie wy so kich wzgó rzach i na zwa na, jak ̋ e by
ina czej, Skia thos, sta ła si´ w ostat nich la tach jed -
nym z naj mod niej szych cen trów let nie go ru chu tu -
ry stycz ne go, co wi daç zwłasz cza wie czo ra mi, gdy
jej port prze obra ̋ a si´ w naj wi´k szy kom pleks roz -
ryw ko wy w ca łym ar chi pe la gu. Ze staw atrak cji wy -
spy uzu peł nia jà wy ko pa li ska ar che olo gicz ne oraz
licz ne ko Êcio ły i mo na sty ry, nie któ re ma low ni czo
za wie szo ne na stro mych zbo czach i do st´p ne
je dy nie na grzbie cie osła. In nym za chwy ca jà -
cym two rem na tu ry w ba se nie Mo rza Âród -
ziem ne go jest San to ri ni w ar chi pe la gu Cy -
klad, je dy na grec ka wy spa b´ dà cà cz´ -
Êcià za to pio ne go wul ka nu. Po kło siem
te go spe cy ficz ne go pod ło ̋ a geo lo gicz -
ne go sà nie po wta rzal ne pla ̋ e z ich nie -
mal ̋ e czar nym pia skiem, któ ry two rzy
cu dow ne kon tra sty z lÊnià co bia ły mi
Êcia na mi i bł´ kit ny mi ni czym wo da da -
cha mi oko licz nych do mostw, re pre zen -

Meksyk 
– kraina

cudów natury
i dawnych
cywilizacji 

tu jà cych ty po wo grec kà ar chi tek tu r´. W kra jo bra -
zach wy spy do mi nu jà po la za sty głej la wy i wy so kie
kli fy, opa da jà ce nie mal pio no wo w dół ku gra ni to -
we mu mo rzu. Sto li cà San to ri ni jest Fi ra, do któ rej
do cie ra si´ z por tu al bo na pie cho t´, wspi na jàc si´
po kil ku set schod kach, al bo na oklep na oÊlim
grzbie cie, al bo – w wer sji dla naj bar dziej le ni wych –
w wa go ni ku ko lej ki li no wej. 
Folk lor, ar che olo gia, na tu ra, pi ra mi dy słoƒ ca
i ksi´ ̋ y ca, wspa nia łe pla ̋ e i ka ra ib skie mo rza. Je -
˝e li ist nie je kraj, któ ry ni gdy nie mo ̋ e spo wsze -
dnieç, to jest nim z ca łà pew no Êcià Mek syk. To
zie mia o ty siàcu ob li czy, pi´k na i ró˝ no rod na, ofe -
ru jà ca wy po czy nek w ka˝ dej po sta ci: pla ̋ o wej,
spor to wej, roz ryw ko wej, no i przede wszyst kim

kul tu ro wej, po przez ob co wa nie ze Êla da mi sta ro -
˝yt nych cy wi li za cji. Playa del Car men na pół -

wy spie Ju ka tan ku si fan ta stycz ny mi pla ̋ a mi
o de li kat nym, bie lu sieƒ kim jak Ênieg pia sku,
cie pły mi wo da mi w tur ku so wym ko lo rze

i nie zwy kłà ra fà ko ra lo wà. Po za tym
dzi´ ki swej „uprzy wi le jo wa nej” lo ka li -
za cji sta no wi do sko na łà ba z´ na wy -
pa dy do naj wa˝ niej szych oÊrod ków
kul tu ry Ma jów, ta kich jak Tulúm,
Chichén Itza i Co ba, na wy ciecz ki do
par ków wod nych w Xel -ha i Xca ret,

a tak ̋ e na eska pa dy na wy spy Co zu mel,
Is la Mu je res i Con toy. To rów nie˝ ide al -
ne miej sce dla wszyst kich tych, któ rzy

Riwiera Majów
na półwyspie
Jukatan, Meksyk
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ko cha jà wo d´ i zwià za ne z nià for -
my ak tyw no Êci fi zycz nej, al bo -
wiem mo rze, mie nià ce si´ ró˝ ny mi
od cie nia mi zie le ni i bł´ ki tu, jest tu
wy jàt ko wo przej rzy ste.
Ma low ni cza Sar dy nia to owoc
burz li we go zwiàz ku zie mi z wo dà,
za chwy ca jà cy bez kre sny mi pa sa mi
ja sne go kwar cu, wa pien ny mi cy -
pla mi, us tron  ny mi, ka mie ni sty mi
za tocz ka mi i ra fa mi o ty sià cach
barw. To raj, ku szà cy bli sko dwo -
ma ty sià ca mi ki lo me trów wy brze -
˝a (jed na czwar ta ca łej li nii brze -
go wej Włoch). Im bar dziej go po -
zna jesz, tym cz´ Êciej chcesz
do nie go wra caç, wie dzio ny cu -
dow ny mi wspo mnie nia mi bia -
łych pla˝ i tur ku so wych mórz, tu
i ów dzie upstrzo nych jach ta mi. Jest to nie wàt pli wie
jed no z naja trak cyj niej szych miejsc wa ka cyj ne go
wy po czyn ku, ob le ga ne nie tyl ko przez Wło chów,
ale i licz nych go Êci z za gra ni cy. 
Z jed nej stro ny mo rze i słoƒ ce, z dru giej sztu ka,
kul tu ra i ga stro no mia – dla te go wła Ênie Sy cy lia,
na zy wa na cz´ sto „wy spà słoƒ ca”, jest ska za na na
za in te re so wa nie i sym pa ti´ licz nych tu ry stów. Ce -
nio na ju˝ w cza sach an tycz nych za swe na tu ral ne
pi´k no, te raz wa bi rów nie˝ dzie siàt ka mi pa mià tek
ze swej burz li wej prze szło Êci, na zna czo nej star -
cia mi ró˝ nych na ro dów i kul tur. Âwià ty nie sà sia -
du jà tu ze sta ro rzym ski mi akwe duk ta mi, Êre dnio -
wiecz ny mi osa da mi, me cze ta mi Sa ra ce nów, nor -
maƒ ski mi za mczy ska mi i ba ro ko wy mi pa ła ca mi.
To praw dzi wa skarb ni ca ar chi tek tu ry, któ rej wy -
jàt ko woÊç wspa nia le pod kre Êla jà dzi kie kra jo bra -
zy oraz jed no z naj pi´k niej szych wło skich mórz,
sa mo w so bie b´ dà ce wy star cza jà cym pre tek stem
do od wie dze nia tej wy spy. 

KO ŁY SA NI PRZEZ FA LE 
Ka ra iby sà Êwia to wym mo no po li stà, je ̋ e li cho dzi
o pi´k ne pla ̋ e – ka˝ da z nich ma swój wła sny
cha rak ter, ale wszyst kie bez wy jàt ku za chwy ca jà
„pocz tów ko wà” uro dà, wo bec któ rej nie spo sób
po zo staç obo j´t nym. 
A kie dy mo rze, tro pi kal ne ry by i ra fy ko ra lo we za -
czy na jà po wo li nu ̋ yç, Ka ra iby pro po nu jà ko lej ne
atrak cje: wspa nia łe kra jo bra zy, cu dow nà fau n´
i flo r´, sza lo ne ka ra ib skie ryt my, zmy sło wy Êwiat
rum by, mam by i me ren gue oraz nie zli czo ne fe sti -
wa le folk lo ry stycz ne, or ga ni zo wa ne na wet na naj -
mniej szych wy sep kach. Te ostat nie to praw dzi wa
eks plo zja dêwi´ ków i barw, w ra mach któ rej od -
by wa jà si´ naj ró˝ niej sze kon cer ty, po ka zy i re ga ty
od Êwi´t nie przy stro jo nych ło dzi. 
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Tur cja, po ło ̋ o na w pół dro gi po mi´ dzy Eu ro pà
a Azjà, jest jed nym z naj po pu lar niej szych wa ka cyj -
nych ce lów w ba se nie Mo rza Âród ziem ne go. Sur -
re ali stycz ne kra jo bra zy Ka pa do cji, fa scy nu jà ce za -
byt ki Istam bu łu, ka ska dy za sty głe go wap nia w Pa -
muk ka le, a tak ̋ e nad mor skie ku ror ty – to tyl ko
nie któ re z nie zli czo nych atrak cji, z ja kich sły nie
ten pi´k ny kraj. Po strz´ pio ne wy brze ̋ e od stro ny
Gre cji oraz nie zli czo na licz ba wy se pek na Mo rzu
Egej skim to kra ina piasz czy stych pla˝, ustron nych
za to czek, dzi kich kli fów i ma low ni czych Êcie ̋ ek,
to nà cych w buj nej ro Êlin no Êci. Go Êcin na, tchnà ca
spe cy ficz nym uro kiem Tur cja, roz dar ta po mi´ dzy
Wscho dem a Za cho dem, to fa scy nu jà cy ty giel kul -
tur, hi sto rii i tra dy cji i wy ma rzo ne miej sce na nie -
za po mnia ne wa ka cje. 

RO WE REM PO EU RO PIE
Skrzyk nàç si´ z przy ja ciół mi, po ko ny waç wraz
z ni mi tra sy do bra ne w ta ki spo sób, aby ni ko mu
nie przy spa rza ły nad mier nych trud no Êci, ka˝ de go
wie czo ra spo ty kaç si´ przy do brym wi nie: oto re -
cep ta na wiej skie wa ka cje „na dwóch kół kach” Po -
zna wa nie naj pi´k niej szych za kàt ków Eu ro py
na ro we rze to nie za po mnia na przy go da i gwa ran -
cja Êwiet nej za ba wy. 
Cie ka wà pro po zy cjà mo ̋ e byç wy ciecz ka po wło -
skiej Val le del Chian ti, pa gór ko wa tej kra inie win -
nic, sa dów oliw ko wych, zam ków, la sów i stru mie -
ni, po ło ̋ o nej w sa mym ser cu To ska nii, po mi´ dzy
Sie nà a Flo ren cjà. To je dy ny ta ki re gion na Êwie -
cie, ofe ru jà cy kra jo bra zy o wy jàt ko wej uro dzie,
ma lo wa ne w prze cià gu wie ków przez przy ro d´
i czło wie ka, któ ry zdo łał jà okieł znaç, ale jej nie
zdo mi no wał. 
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tunezyjskie
dywany



NA POD BÓJ 
MA DA GA SKA RU 
Ânie˝ no bia łe ko ra lo we pla ̋ e, scho dzà ce ku wo -
dom Ka na łu Mo zam bic kie go, two rzà pi´k nà opra -
w´ dla zdo mi no wa ne go przez gi gan tycz ne ba oba -
by drze wo sta nu. Oto Ma da ga skar, czwar ta co
do wiel ko Êci wy spa na sze go glo bu, kraj o naj bar -
dziej uni ka to wym eko sys te mie na Êwie cie. To pi´ç -
dzie siàt re zer wa tów i par ków na ro do wych, za pew -
nia jà cych opty mal ne wa run ki by to we nie zli czo -
nym ga tun ków ro Êlin, kwia tów i oso bli wych stwo -
rzeƒ, ta kich jak ka me le ony czy le mu ry, te
ostat nie uzna wa ne za swo isty sym -
bol wy spy. Nie mniej bo ga tà fau nà
i flo rà ce chu jà si´ tak ̋ e wo dy Ka -
na łu Mo zam bic kie go, od dzie la jà ce -
go Ma da ga skar od Afry ki. Ta wy -
spa to Êwiat zu peł nie in ny od na sze -
go, za miesz ki wa ny przez dzi kie ple -
mio na, od wie ków zaj mu jà ce swo je
tra dy cyj ne te ry to ria i two rzà ce naj bar -
dziej zró˝ ni co wa nà ra so wo po pu la cj´
na zie mi. Nie tkni´ ta ma so wà tu ry sty -
kà, za cho wu je swe na tu ral ne pi´k no,
a nie licz ne sym bo le cy wi li za cji po zo -
sta jà w peł nej sym bio zie z oto cze niem.
Głów ny mi atrak cja mi sà dzie siàt ki wy se -
pek, ry bac kich wio sek i sank tu ariów przy -
ro dy: od No sy Be po Sa in te Ma rie, od re zer -
wa tu w Tsin gy de Be ma ha ra – wpi sa ne go
na li st´ Êwia to we go dzie dzic twa przy rod -

ni cze go UNE SCO – po Parc Na tio nal de
Mon ta gne d’Am bre, naj cz´ Êciej od wie dza -
ne miej sce pół noc nej cz´ Êci Czer wo nej
Wy spy. Naj wi´k szym oÊrod kiem tu ry stycz -

nym Ma da ga ska ru jest No sy Be, wy spa ty -
sià ca za pa chów i nie ska ̋ o nych in fra struk tu rà

pla˝, a tak ̋ e Êwiet na ba za wy pa do wa na sà sied -
nie, mniej sze No sy Kom ba. No sy Ta ni ke ly, No sy
Sa ka tia (wy spa stor czy ków), No sy Mit sio i No -
sy Iran ja (wy spa ˝ół wi mor skich). 

Madagaskar
szczyci si´
najbardziej
unikatowym

Êrodowiskiem
naturalnym
na Êwiecie
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Schody jednego
z domów
na greckiej
wyspie Santorini. 
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WY PO CZY NEK 
PRA WIE W CHMU RACH 
Zda rza jà si´ te˝ i ta cy, któ rzy po nad mo rze i pla -
˝o we roz ryw ki przed kła da jà spa ce ry wÊród zie le ni
i je zior, pa no ra micz ne wi do ki oraz mo˝ li woÊç ob -
co wa nia z na tu rà. Dla ta kich osób atrak cyj nym –
nie tyl ko zi mà, ale i la tem – miej scem w Eu ro pie
jest do li na Val tel li na we Wło szech, na zy wa na „ser -
cem Alp”. Po ło ̋ o na na gra ni cy Włoch i Szwaj ca -
rii, roz cià ga si´ na prze strze ni pra wie 200 km
od je zio ra Co mo. Re gion ten ku si przede wszyst -
kim wspa nia łà przy ro dà, któ rà przed ludz kà in ge -
ren cjà chro ni sà siedz two dwóch par ków na ro do -
wych, wło skie go Ste lvio i szwaj car skie go En ga di -
na, za li cza nych do naj wi´k szych w Eu ro pie. Do li -
na Val tel li ny to je den z naj bar dziej pre sti ̋ o wych
re jo nów Alp: w do li nie sà sia du jà cej z Li vi gno po -
ło ̋ o ne sà naj słyn niej sze szwaj car skie ku ror ty: 
St. Mo ritz i Da vos. Od po ło ̋ o ne go bar dziej na
po łu dnie Val di So le, Al ta Val tel li na od dzie lo na jest
na to miast po t´˝ nym Ma sy wem Ce ve da le. Re gion
ten swo jà po pu lar noÊç za wdzi´ cza tak ̋ e stre fie
bez cło wej w Li vi gno, gdzie znaj du je si´ tak ̋ e
sztucz ny zbior nik wy bu do wa ny w la tach 50. In -
nym god nym uwa gi miej scem w Val tel li nie jest
Bor mio, gdzie zi mà roz gry wa ny jest Pu cha ru
Êwia ta w nar ciar stwie al pej skim, a la tem miej sco -
woÊç ta ch´t nie od wie dza na jest ze wzgl´ du na
go rà ce êró dła czy pi´k ne Êre dnio wiecz ne cen trum
peł ne skle pi ków i re stau ra cji. Bo kuch nia lom -
bardz ka jest god na po le ce nia. 

Re laks na far mie pí k no Êci

Tunezja jest od kilku lat jest
najchętniej odwiedzanym przez

turystów miejscem zagranicznych
wyjazdów, słynącym z ze wspaniałych
plaż i pięknych kurortów. Niewielu z nas
jednak wie, że kraj ten oferuje także
terapeutyczne walory wody. Dowodem
tego są liczne łaźnie termalne z czasów
rzymskich, odkrywane przez
archeologów. Tunezja zajmuje wysoką
pozycję w nieformalnej klasyfikacji
krajów z najbogatszą ofertą ośrodków
odnowy biologicznej, wykorzystujących
zwłaszcza właściwości wody morskiej.
Talassoterapię oferują m.in. Tabarka,
Gammarth, Hammamet, Dżerba,
Mahdia, Monastyr, Susa i Zarzis.

Wszystkie proponowane zabiegi
bazują na lokalnych tradycjach
ludowych: stosuje się na przykład
kąpiele błotne i okłady z alg morskich,
masaże i kąpiele w olejkach
eterycznych, sesje aromaterapii
i muzykoterapii. Najbardziej
rozpowszechnionym rytuałem jest
hammam, w ramach którego
„pacjentów” częstuje się wyśmienitą
herbatą i miejscowymi delicjami.
Wszystko zawsze w otoczeniu
przepięknych hoteli Spa, centrów
odnowy biologicznej i awangardowych
kompleksów wypoczynkowych,
w których nowoczesność idealnie
komponuje się z tradycją i kulturą. 
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W
do bie kom pu te rów i in ter ne tu

ro wer idzie w od staw k´. Dzie ci
i do ro Êli za po mi na jà, ile przy jem -
no Êci mo ̋ e do s tar czyç ten dwu -
ko ło wy przy ja ciel, do ilu cie ka -
wych miejsc mo˝ na nim do trzeç.
Zor ga ni zo wa nym przy wspar ciu
Fia ta Au to Po land, przez Ko lar -
skie To wa rzy stwo Spor to we Ty -

chy, w czerw cu za wo dom pod ha słem „Âci gaj my si´
z Fia tem” przy Êwie cał wi´c je den cel – za ch´ ciç do jaz -
dy na ro we rze, wszyst ko jed no ja kiej mar ki, niewa˝ ne
czy to „gó ral” czy skła dak.
W zwiàz ku z nie sprzy ja jà cà po go dà naj młod szych,
bio rà cych udział w za wo dach „Âci gaj my si´ z Fia tem”
cze ka ło nie la da wy zwa nie. Za bez pie cze ni przez ro -
dzi ców, od stóp do głów w pe le ryn ki, kurt ki prze ciw -

desz czo we i in ne ga d˝e ty „trzy ma li
si´ dziel nie” od star tu do me -

ty, nie kry jàc en tu zja zmu.
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Na imi´ mi 
ROWER
Jestem twoim najlepszym

przyjacielem. Zadbaj o mnie
troszk´, a zabior´ ci´ tam, gdzie

jeszcze nigdy nie byłeÊ. Przed nami
górskie Êcie˝ki i jeziora, za nami

pi´kne krajobrazy o wschodzie
i zachodzie słoƒca. Âcigajmy si´ 
co sił... poczuj t´ nieskoƒczonà

wolnoÊç i wiatr we włosach.

TEKST Aldona Górna
FOTO Ireneusz Kaêmierczak
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Wypatruj´
najlepszych

To przykre, ale w dzisiejszych czasach młodzi nie
garną się do sportu – mówi Zygmunt Hanusik,

wielokrotny medalista najbardziej prestiżowych
zawodów w kolarstwie szosowym, współzałożyciel KTS
Tychy. – Młodzież, jak już jest zainteresowana
aktywnym spędzaniem czasu, raczej idzie to w stronę
sportów drużynowych; hokeja, piłki nożnej... a mnie to
trochę boli, bo kolarstwo to naprawdę piękny sport.
Cieszy się on jednak zainteresowaniem starszych,
którzy widzą w nim możliwość szybkiego zarobku. Dla
dorosłych co roku współorganizuję Tyskie Kryterium
Fiata i te zawody cieszą się dużym zainteresowaniem
licencjonowanych kolarzy. A mnie najbardziej zależy

na dzieciach... dlatego niejednokrotnie
zastanawiałem się jak przekonać najmłodszych
do roweru. Pewnego dnia pan Andrzej Piętka, 
dyrektor personelu Fiat Auto Poland powiedział mi: 
– Panie Hanusik, zorganizujmy wspólnie jakieś zawody
dla dzieci, tak żeby rozpropagować trochę zdrowy styl
życia i kolarstwo tym samym. Nie trzeba mi było tego
dwa razy powtarzać. Umieściliśmy informację
w mediach, ale odzewu nie było, więc myślę sobie;
dlaczego by nie pójść do szkół i osobiście nie
przekonać dzieci do udziału? Jak postanowiłem, tak
zrobiłem: chodziłem od szkoły do szkoły i opowiadałem
o kolarstwie, swojej przygodzie i samym wyścigu.
W ten sposób uzbierała się spora grupka chętnych
na zawody. Efekt jest dla mnie o tyle zdumiewający, 
że prawie wszystkie dzieci dotarły na wyścig, pomimo
deszczu, lejącego się z nieba strumieniami. Dodam, 
że moja obecność na tej imprezie nie jest przypadkowa
– wypatruję najlepszych zawodników i będę się starał
nawiązać z nimi kontakt, już w ramach KTS Tychy.

MÓWI ZYGMUNT HANUSIK
Syl wia Pra soł, zwy ci´˝ czy ni
w ka te go rii dzie ci i mło dzie ̋ y,
któ ra na co dzieƒ jest uczen -
ni cà Szko ły Pod sta wo wej nr
10 w Ty chach, tak ko men tu je
wy Êcig: „Je stem pod wra ̋ e -
niem wy gra nej, tym bar dziej
˝e by ły to pierw sze za wo dy,
w któ rych star to wa łam. Jaz da
na ro we rze to nie tyl ko mo ja

naj wi´k sza pa sja, ale spo sób na sp´ dza nie wol ne -
go cza su i za bi cie nu dy”.
„Ja te˝ uwiel biam jeê dziç na
ro we rze – do da je Mag da le na
Ma jer ska, in na uczest nicz ka
w tej ka te go rii wie ko wej, któ -
ra wy wal czy ła trze cie miej sce
na po dium. – Mój wol ny czas
wy peł nia jà przede wszyst kim
wy ciecz ki ro we ro we na ró˝ -
nych tra sach. Dla te go te˝, tym
bar dziej si´ cie sz´ z dzi siej sze -
go wy ni ku”.
„Âci ganie si´ z Fia tem” to pierw sza ini cja ty wa, ad -
re so wa na głów nie do dzie ci i mło dzie ̋ y w wie ku
przed szkol nym i szkol nym (aby jesz cze bar dziej
za ch´ ciç ich do udzia łu stwo rzy li Êmy te˝ spe cjal nà
ka te go ri´ dla na uczy cie li) – pod su mo wu je Mie -
czy sław Ba jon, pre zes za rzà du Ko lar skie go To wa -
rzy stwa Spor to we go Ty chy. In no wa cyj noÊç tych
za wo dów po le ga na tym, ˝e ich gru pà do ce lo wà sà
za wod ni cy, niepo sia da jà cy li cen cji. Po nad to nie
by ło Êci Êle okre Êlo nych za sad kwa li fi ka cji, a zgło -
sze nia do kon kur su od by wa ły si´ bez po Êred nio
w szko łach. Ini cja ty wa wy szła cz´ Êcio wo z Fiat
Au to Po land i oczy wi Êcie z na sze go klu bu. Pan
Ha nu sik oso bi Êcie prze ko ny wał dzie ci do ak tyw -
ne go ko lar stwa. W zwiàz ku z po go dà ma my mie -
sza ne uczu cia, ale cie sz´ si´, ˝e do pi sa li
pra wie wszy scy za wod ni cy. Do dam, ˝e
im pre zy dla dzie ci sà obar czo ne du ̋ à
od po wie dzial no Êcià, na przy kład na Êli -
skiej na wierzch ni, ta kiej jak dziÊ nie -
trud no o wy pa dek. Dla te go do czyn ne -
go w niej uczest nic twa nie zb´d na jest pi -
sem na zgo da ro dzi ców”. 
Zyg munt Ha nu sik za po wia da,
˝e pierw sza edy cja wy Êci gu
na pew no nie b´ dzie ostat nià,
tym bar dziej ˝e za in te re so -
wa nie ko lej ny mi za wo da mi
te go ty pu jest ogrom ne.
Nie dzi wi wi´c fakt, ˝e or -
ga ni za to rzy pla nu jà Êci gaç
si´ z Fia tem dwa lub trzy
ra zy w cià gu ro ku.

M. Bajon:
Dopisali 
prawie wszyscy
zawodnicy



Y ou Tube stał się na tyle
popularny, że producenci

sprzętu elektronicznego
zaczęli projektować
urządzenia z myślą
o ułatwieniu dostępu
do serwisu. Firma JVC
wprowadziła na rynek kamerę
Everio GZ-MS100, która
umożliwia przesyłanie
nagranych filmów
bezpośrednio do You Tube
za pomocą jednego przycisku.
Pozwala także na automatyczne
ograniczenie długości materiału

do 10 minut, bowiem taki jest
maksymalnie limit

przyznany przez serwis.
Równie proste jest
przenoszenie
nagranego filmu
na twardy dysk,
odbywa się to
za pomocą USB lub
czytnik kart SD.
Przy maksymalnej

jakości nagrywania
można zarejestrować

3,5 godziny materiału.
Jak przystało na jednego

z liderów produkcji
nowatorskiej elektroniki, także nowe
słuchawki HA-SX500
zaskakują „kosmicznymi”
rozwiązaniami. 
Zostały wykonane
z materiału
zwanego Bi-Metal,
który dostarcza
wysokiej jakości dźwięk
prosto do ucha. Słuchawki
zakończone są specjalną
gumą, która zapewnia komfort
odbioru nawet przy
wielogodzinnym używaniu. 

SIEDEM ZDJ¢å NA SEKUND¢
Najnowsza kamera Sanyo Xacti HD 1010 ma
za to wiele skomplikowanych funkcji, spodoba
się więc miłośnikom gadżetów elektronicznych.
Oprócz rozpoznawania twarzy aż 12 osób
jednocześnie, wykonuje do 7 zdjęć na sekundę.
Tryb slow motion umożliwia nagrywanie filmów
na poziomie 300 klatek na sekundę.
Urządzenie posiada większą czułość, co wpływa
pozytywnie na poziom szumu. Nagrywanie
video odbywa się w wysokiej rozdzielczości
1080i. Produkt wyposażony jest w obiektyw
o jasności f/1.8.-2.5. i dziesięciokrotnym
zoomie optycznym. Xacti dysponuje stabilizacją
obrazu, wyjściem HDMI, 2,7 – calowym
ekranem LCD oraz możliwością edytowania
filmów bezpośrednio w kamerze.
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DR Eris  
da sí  lubiç
Rodzimy przemysł kosmetyczny
nie ustępuje w niczym
popularnym zachodnim markom,
a często nasze produkty okazują
się dużo wyższej jakości. Od lat
liderem na rynku jest firma Dr
Irena Eris, której kosmetyki stały
się już sławne poza granicami
naszego kraju. Oferta poszerza
się w szybkim tempie, wychodząc
naprzeciw nawet konsumentom
z najbardziej wymagająca skórą.
Szczególnie ceniona jest seria
Pharmaceris, która została
stworzona specjalnie dla

TEKST

Joanna Lasek

Kosmiczna
elektronika



NOKIA DLA LENIWYCH
Nokia przedstawiła nowy model telefonu komórkowego
oznaczony jako 1508. Wbrew obowiązującym trendom, firma
postanowiła maksymalnie uprościć aparat tak, aby był naprawdę łatwy
w obsłudze. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i niewygórowaną ceną.
Za pomocą tego telefonu można jedynie prowadzić rozmowy i wysyłać lub odbierać
wiadomości tekstowe. Jedynym „luksusem” jest odbiornik radiowy. Pamięć komórki
pomieści około 500 tysięcy wpisów w książce adresowej oraz 400 sms-ów. 
Krok Nokii jest wbrew wszystkiemu bardzo nowatorski, wielu klientów ma dość
skomplikowanych aparatów i niepotrzebnych funkcji, z których nie potrafią lub
nie chcą korzystać. Nowa Nokia pojawi się w sklepach prawdopodobnie

w trzecim kwartale roku, dokładna cena jest jeszcze nieznana,
producent zapewnia jednak, że urządzenie nie będzie kosztowne.
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klientów z problemami skórnymi
takimi jak alergie, łuszczyca,
pękające naczynka. Najnowszym
produktem w serii jest cała
gama szamponów, które mają
za zadanie łagodne mycie głowy.
Ekstrakt z mięty i olej rzepakowy
skutecznie koją podrażnienia,
a wyciąg z lnu i witamina
E regenerują naskórek. 
Wysokie stężenie witaminy P
i składnik zawierający liście
czerwonych winorośli,
zapobiegają wypadaniu włosów
i wzmacniają cebulki. 

WYCISZONA MOC
Rowenta szczyci się wyprodukowaniem
najcichszego odkurzacza na polskim rynku.
Silence Force wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
klientów, którzy wymagają od urządzenia
maksymalnej mocy przy minimalnym hałasie.
Producent zapewnia, że ten „cud techniki” jest
tylko trochę głośniejszy od zwykłej rozmowy,
emituje o sześć razy słabsze dźwięki niż
przeciętny odkurzacz. Moc Silence Force to
aż 2200W. Odkurzanie kojarzy się
konsumentom przede wszystkim
z niesamowitym rumorem, porozumienie się
z kimkolwiek w trakcie wykonywania tej
czynności graniczy z cudem. Hałas jest tak
wszechobecny w naszym życiu, że wysiłki
Rowenty powinny zostać docenione przez
potencjalnych klientów pragnących spokoju.
W trosce o alergików, poziom zanieczyszczeń
mechanicznych, wirusów i bakterii zniwelowano
przy pomocy filtru powietrza HEPA. W skład
serii wchodzą trzy modele – Silence Force
RO4541, Silence Force Compact
RO4449 oraz Silence Force
Compact RO4427.
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W kinach wakacje są tzw.
„sezonem ogórkowym”,

na szczęście nie dotyczy to pozycji,
które możemy wypożyczyć
w wypożyczalniach czy kupić
w sklepach. Wiele z tytułów, które
proponują nam dystrybutorzy, nigdy
nie ukazało się na dużym ekranie.
Pokaźna część produkcji filmowej jest
przeznaczona specjalnie na rynek
dvd. Trzeba być
zorientowanym w ofercie,
aby nie pogubić się w tym
gąszczu. 
„Kamienny anioł” to
poruszająca historia,
w sam raz na letni wieczór.
Któż z nas nie lubi się
czasem wzruszyć, a kiedy
nikt nie patrzy, uronić
łezkę? Bohaterka „Anioła”
zawsze lubiła iść pod prąd. Jako
młoda 19 letnia dziewczyna poślubiła
mężczyznę, którego nie
zaakceptowała jej rodzina.
W konsekwencji własny ojciec zerwał
z nią kontakty. Życie Hagar zaczęło się
komplikować. Kiedy spotykamy
główną bohaterkę, jest już ona 90-
letnią staruszką, nadal jednak pełną
buntu. Nagle dochodzi do niej, że syn
zamierza oddać ją do domu spokojnej
starości, a Hagar czuje, że to
kompletnie nie jej miejsce. Podejmuje
więc ostatnią w swym życiu próbę
buntu i stara się wymknąć
nieuchronnemu. Czy dzielnej
staruszce udaje się ucieczka? Warto
przekonać się osobiście. 
Wielbiciele sensacji na pewno
na pewno odnajdą się w tematyce,
której dotyka „Eliminator”.
Bohaterowie na własną rękę
wymierzający sprawiedliwość zawsze
byli obecni w kinie, mało tego, cieszyli

się ogromną sympatią widzów. 
Tam, gdzie kończy się pojęcie
sprawiedliwości reprezentowane
przez stróżów prawa, tam zaczyna się
działalność bohaterów „Eliminatora”.
Były komandos powracający z wojny
w Iraku postanawia wziąć sprawy
w swoje ręce i zbiera wokół siebie
grupkę sfrustrowanych, którzy pragną
pomścić własne krzywdy. Bandyci,

którzy do tej pory unikali
wymiaru sprawiedliwości,
mogą czuć się zagrożeni
przez żądne zemsty ofiary.
W mieście zaczyna się dziać
coś dziwnego... Dostrzega to
także londyński inspektor
Lewis, który, ku swojemu
zdziwieniu, odkrywa, że
w półświatku wybucha
panika. Lewis wpada na trop

byłego komandosa z Iraku. Zaczyna
się pełna napięcia rozgrywka między
bohaterami. 
„Zemsta nieboszczyka” to
wyśmienita czarna komedia.
Zarzewiem fabuły jest typowy motyw
kłopotliwego gościa, który miał
przebywać w domu „tylko na jedną
chwilę”. Główny bohater – John
Vandermark uwielbia pomagać
ludziom, co tym razem wpędza go
w nie lada kłopoty. Proponuje
gościnę początkującemu pisarzowi,
który pracuje nad swą debiutancką
powieścią. Niestety, pisarz okazuje
się niewdzięcznikiem i staje się coraz
bardziej męczący. Rozwiązanie owej
sytuacji okazuje się niezbyt proste,
tym bardziej, że finał kończy się bójką
i przypadkową śmiercią natręta. Co
robi nasz bohater? Wydaje książkę
pod własnym nazwiskiem i odnosi
sukces. Na jego nieszczęście,
w okolicy pojawia się duch zmarłego...

Filmy
nie dla kina

Nie dajmy się
upałom
i wykorzystajmy
ten czas
pożytecznie,
w towarzystwie
dobrej książki
lub filmu. 

TEKST Joanna Lasek

Oparta na faktach
przerażająca opowieść
na granicy horroru 
i thrillera psychologicznego.
Trójka przyjaciół – Grace, 
jej chłopak Adam i młodsza
siostra Lee – postanawia
wybrać się na wycieczkę
po bagnistej rzece Północnej
Australii. Jednak to, 
co zapowiadało się jako
wakacje ich życia, przeradza
się w prawdziwy koszmar.
W najmniej oczekiwanym
momencie zostają
zaatakowani, ich łódź
wywraca się do góry dnem,
a przewodnik Jim znika.
Okazuje się, że grozi im
śmiertelne niebezpieczeństwo
ze strony krokodyla ludożercy. 
Reż.: Andrew Traucki, 
wyst.: Diana Glenn,  
Maeve Dermody.
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H enninga Mankella znamy przede
wszystkim jako znakomitego

i uznanego autora powieści
kryminalnych z inspektorem
Wallanderem w roli głównej. Mało 

kto wie, że pisarz jest znawcą
problematyki afrykańskiej, 
sześć miesięcy w roku spędza
w Mozambiku. Wspiera
tamtejszych artystów, propaguje
w świecie walkę z Aids i jest
walczącym przeciwnikiem min
lądowych, które w Afryce zebrały
olbrzymie żniwo. Książka ma
niesamowity klimat. Głównym
bohaterem jest mały Nelio,
9 latek będący hersztem bandy

ulicznej, uznawany za proroka
i wizjonera. Nelio zostaje ranny, trafia
na dach piekarni, gdzie opiekuje się
nim narrator. W ciągu 9 dni i nocy
opowiada swą wstrząsającą historię,
która wzruszy nawet najbardziej
odpornego czytelnika. 
Henning Mankell: Comedia infantil,
Wydawnictwo WAB,
Warszawa 2008.

„Seria z miotłą” to jedna
z najbardziej interesujących inicjatyw
na rynku księgarskim. Adresowana
przede wszystkim do kobiet
i opowiadająca o kobietach. Nie jest
to jednak seria „czytadeł”, większość
tytułów to ambitne i wciągające
lektury. „Kamienie
przodków” zaczynają się
od tajemniczego listu,
który główna bohaterka
dostaje z kraju swojego
pochodzenia. Okazuje się,
że odziedziczyła plantację
kawy po swoich przodkach.
Opuszcza więc
cywilizowany Londyn

i udaje się
w sentymentalną
podróż do Afryki.
Tam poznaje
fascynujące losy
swojej rodziny,
opowiedziane
ustami kilku ciotek
– czterech
z jedenastu żon
dziadka dziewczyny.
Piękna powieść o dojrzewaniu
do pogodzenia się z własną
przeszłością. 
Aminatta Forna: Kamienie
przodków. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 208.

„Rodzina Soprano” to jeden
z najlepszych seriali telewizyjnych
ostatnich lat. Przyzna to każdy, kogo
wciągnęły losy sfrustrowanego
mafiosa Tony’ego Soprano. Ukazanie
się książki kucharskiej zawierającej
przepisy podane przez bohaterów
serialu to świetny pomysł na
pogłębienie swojej wiedzy
o specyficznym włoskim światku
osadzonym w samym środku Stanów
Zjednoczonych. Przepisy okraszone są
plotkami i zabawnymi anegdotami,
a także uroczymi wspomnieniami
z dzieciństwa. Receptury są
różnorodnego stopnia trudności,
od bardzo łatwych do niemal nie do

wykonania. Wszystkie
mają jedną rzecz
wspólną – brzmią
naprawdę pysznie! 
Allen Rucker, 
Michelle Scicolone:
Książka kucharska
rodziny Soprano. 
Świat Książki.
Warszawa 2008. 

Ró˝ne klimaty
Afryki

Jak ˝yç

 KINOWE

Nowa polska komedia
obyczajowa o dorastaniu.
Głównego bohatera
poznajemy w więzieniu, 
gdzie trafił po zdemolowaniu
szpitala. Tam opowiada
historię swojego życia
i związku koledze z celi
(Andrzej Grabowski). Razem
dochodzą do wniosku, że jest
wiele do naprawienia zarówno
w życiu, jak i w związku. 
Reż.: Szymon Jakubowski,
wyst.: Anna Cieślak, 
Krzysztof Ogłoza.
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W szyscy urodziliśmy się
z pewnymi własnymi cechami

temperamentu. Gdy wiemy, kim
jesteśmy i dlaczego zachowujemy się
właśnie tak, a nie inaczej, budujemy
harmonijne relacje z ludźmi.
Natomiast zrozumienie
podstawowych różnić między
temperamentami uwalnia nasze
stosunki z innymi od niepotrzebnych
napięć. Nie próbujemy wtedy wpływać
na kogoś, aby stał się podobnym
do nas. Skłonni jesteśmy natomiast
zaakceptować jego odmienny sposób
postępowania. Znając temperament
drugiego człowieka, możemy też
przewidzieć jego reakcje
w określonych sytuacjach. Warto więc
przyjrzeć się bliżej kim sami jesteśmy,
jakiego towarzystwa powinniśmy
szukać, a jakiego unikać.
Sangwinik uwielbia towarzystwo
innych ludzi, jest wylewny i chętny
do zabawy w każdej chwili. Lubi być
w centrum zainteresowania. Dlatego
też często zabiera głos i zachowuje się
hałaśliwie. Sprawia wrażenie osoby
naiwnej, ale jest po prostu
prostoduszny jak dziecko. Z łatwością
znajduje sobie przyjaciół, a oni też nie
mogą oprzeć się jego wesołości
i entuzjazmowi. Potrafi zaskakiwać
innych swoimi pomysłami i inspirować
do działania. Sam nie ma jednak
ochoty zajmować się realizacją
własnych projektów. W ogóle to 
nie przepada za pracą. Lubi,
gdy coś się dzieje, jest
wesoło, inni prawią
mu komplementy
i bawią się z nim dobrze.
Nie znosi jednak zwykłych,

rRUBRYKI
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RYS. Janusz Stefaniak

Temperament 
– czyli z kim 
nam po drodze

rutynowych czynności. Trudno jest
zrozumieć takie zachowanie
obowiązkowemu melancholikowi, ale
z pewnością zaakceptuje słabe strony
sangwinika flegmatyk, bo ma on
cierpliwość i tolerancję dla innych.
Związek sangwinika z cholerykiem
może być ciekawy, ale trudny,
ponieważ z tego układu najczęściej
wynika wojna o władzę w sprawach
dotyczących życia
domowego
i planów
rodzinnych.
Melancholik ceni
sobie życie spokojne
i zorganizowane. Nadmiernie też
przywiązuje wagę do porządku.
Chętnie wykonuje codzienne, zwykłe



do tego stopnia, że w każdej sytuacji
zachowuje zimną krew. Nie spieszy się
i nie wchodzi w drogę innym. Oni zaś
czują się dobrze w jego obecności.
Potrafi zostawić wszystko, aby
wysłuchać swoich przyjaciół,
poświęcić im trochę czasu. 
Świetnie też radzi sobie z wszelkimi
konfliktami. Jego ogromną zaletą 
jest cierpliwość i umiejętność
dotrzymywania tajemnicy. Jest osobą
na tyle zrównoważoną, że potrafi żyć
z człowiekiem o każdym
temperamencie. Tonuje szalone
pomysły sangwinika, nie przejmuje się
mocno krytyką choleryka i nie stara
się sprostać wszystkim wymaganiom
melancholika. Jest realistą i nie
oczekuje związku idealnego. Ponieważ
ma tendencję do zaniedbywania
obowiązków potrzebuje kogoś, kto by
go delikatnie inspirował do działania.
Melancholik zrobi to lepiej niż
choleryk, bo ten będzie wywierał
na niego zbyt silny nacisk. 
Życie z sangwinikiem może okazać się
dla flegmatyka sielanką, oby tylko
mogła ona trwać wiecznie.
Choleryk uważa, że zawsze ma rację.
Jego ogromna energia nie pozwala
mu na odpoczynek. Jest najbardziej
zapracowaną osobą na świecie.
Posiada też zdolność kierowania
innymi. Nie znosi sprzeciwu ani
ludzkich słabości. To powoduje, że
grono jego znajomych stanowią osoby
podobne do niego, a więc cholerycy.
Ludzi o innych temperamentach nie
zauważa lub nie toleruje, uważając ich
za nieudaczników. Jeśli już znajdzie
przyjaciół, to wytyka im ich błędy
i daje odpowiednie instrukcje jak
mają postępować. Sam z kolei nie
pozwala im na udzielanie porad sobie
i innym. Prawdę mówiąc trudno jest
żyć z cholerykiem, a atrakcyjny może
być tylko dla spokojnego flegmatyka.
Jego władcza natura utrudnia
porozumiewanie się z osobami
o innych temperamentach. Ponieważ
jednak zawsze potrafi znaleźć logiczne
rozwiązanie, ma szansę być w związku
z każdym partnerem pod warunkiem,
że oboje ustalą obszar działania,
za który każdy z nich będzie
odpowiedzialny.
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czynności, ale zdarza się, że popada
w pedanterię. Istotna jest dla niego
praca umysłowa, twórczość
i oddawanie się rozmyślaniom.
Dlatego też potrzebuje odpowiedniej
dawki samotności. Stawia sobie
dalekosiężne cele i konsekwentnie je
realizuje. W życiu osobistym ostrożnie
dobiera sobie przyjaciół
przedkładając jakość nad ilość.
Potrafi spokojnie słuchać innych
i troszczyć się o nich. Jednak
w wyborze partnera na życie
przeszkadza mu perfekcjonizm. 
Jego nadmierne wymagania
powodują, że każdemu dużo brakuje
do ideału. Dlatego najczęściej zostaje
sam. Wtedy wpada w depresję. Może
się rozweselić przy boku radosnego
sangwinika, pod warunkiem, że
przymruży oczy na jego roztargnienie.
Flegmatyk spełnia jego oczekiwania,
ale w tym związku może być trochę
nudno. Choleryk nie będzie rozumiał
minorowych nastrojów melancholika,
jednak razem mogą dużo zrobić.
Flegmatyk jest spokojny i opanowany

W kontaktach damsko-męskich
pociągają nas przeciwieństwa.
Na początku znajomości stanowią one
zawsze atrakcję dla każdego.
Odczuwamy wtedy, jak nas pozytywnie
ładują i wzbogacają. Jednak w miarę
upływu czasu przeciwieństwa i wady
u partnera stają się nie do zniesienia.
Większość ludzi próbuje wtedy zmienić
bliską osobę według własnego 
„widzi mi się”. Jak im się to nie udaje
– po prostu uciekają. Będąc w nowym
związku działają według tego samego
schematu, narzekając potem
na niepowodzenie i okrutny los. 
Gdyby w porę uświadomili siebie, 
że wszyscy jesteśmy posiadaczami
i mocnych i słabych stron, życie byłoby
o wiele prostsze. Wady to po prostu
skrajności, nad którymi można
pracować. A zalety, to bezcenny 
skarb szczególnie, gdy połączymy je
odpowiednio z cechami naszego
partnera. Dopiero wtedy razem
stanowić będziemy pełnię i realizować
się w życiu, kochając i szanując
wzajemnie.



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 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 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

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.567 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 3D 34.417 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 40.367 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.4 77KM ENERGY 3D 36.967 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 38.667 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 41.217 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 46.317 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D 52.267 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 55.667 1910 95 200 5,8 150 4/5

1.4 77KM ENERGY 5D 38.242 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ENERGY 5D 40.792 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM ENERGY 5D 44.192 1248 55 165 4,7 123 5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 39.942 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.492 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 47.592 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 45.042 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v120KM EMOT. 5D 49.292 1368 88 195 6,6 155 5
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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 16v 95KM ORO 51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 70KM ORO 54.315 1228 51 159 4,9 129 5
1.4 16v 95KM PLATINO 60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-JET 16v 120KM PLAT. 72.165 1598 88 190 4,9 129 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 42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.965 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.915 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 DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v105 KM SPORT MOMO DES. 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
1.4 TB 16V 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM 16V 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198 4,8 126 4/5 

WYMIARY 
406/148 /145

BAGAŻNIK
270  LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA  45MiTo

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

PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników

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

mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´

radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,

spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.

Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas! 

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

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

POCZTA

Jak przygotowaç si´
DO PODRÓ˚Y?
Co roku przed wyjazdem na urlop (najcz´Êciej
samochodem, w tym roku b´dzie to Francja) wraca ten
sam problem, co zabraç ze sobà, by urlop przebiegał bez
nieprzyjemnych niespodzianek. Ale w tym roku
postanowiłem si´ przygotowaç i troch´ poszperaç
w ró˝nych publikacjach, by zminimalizowaç towarzyszàcy
mi co roku stres przed podró˝à. Informacjami tymi
postanowiłem podzieliç si´ z innymi czytelnikami gazety. 
Udajàc si´ w podró˝, zwłaszcza samochodem, powinniÊmy
pami´taç o przygotowaniu i zabraniu ze sobà apteczki,
której skład powinien w du˝ej mierze zale˝eç od potrzeb,
jakich mo˝emy si´ spodziewaç w czasie podró˝y jak
i w miejscu wakacyjnego pobytu. 
Generalnie wyposa˝enie apteczki powinno obejmowaç:
Êrodki opatrunkowe i dezynfekcyjne (kompresy jałowe,
opaski opatrunkowe, banda˝e, gaziki, plastry, woda
utleniona, Altacet itp.), Êrodki przeciw oparzeniom, w tym
słonecznym (np. Panthenol), leki przeciwbólowe
i przeciwbiegunkowe, leki przeciwgoràczkowe, a tak˝e
na przezi´bienie i ból gardła (wskazane jest tak˝e zabranie
ze sobà antybiotyku). Osoby skłonne do alergii nie mogà
zapominaç o lekach przeciwalergicznych, a uczuleni na jad
owadów o specjalnej dla nich adrenalinie. Dobrze jest
wziàç tak˝e maÊci przeciw zaka˝eniom skórnym np.
Tribiotic, Êrodki przeciw ukàszeniom owadów i komarów,
a tak˝e maÊci lub ˝ele przeciwbólowe i przeciwzapalne,
typu Voltaren. W apteczce podró˝nika nie powinno
zabraknàç ponadto materiałów potrzebnych
do opatrywania ran, na przykład: no˝yczek, p´sety, małej
szklaneczki, jednorazowych strzykawek z igłami, r´kawiczek
lateksowych itp. 
Ja wybieram si´ tylko w podró˝
po Europie, ale osoby
wyje˝d˝ajàce w tropikalne rejony

powinny dowiedzieç si´, czy
przed wyjazdem do tych krajów
obowiàzujà szczepienia ochronne, jak
ochroniç si´ przed ewentualnymi
infekcjami bakteryjnymi (np. słynnà
„zemstà faraona”) itp.
Przed wyjazdem nie zapomnijmy
o wykupieniu ubezpieczenia
zdrowotnego, które mo˝e si´ przydaç
w razie nieprzewidzianych problemów
w podró˝y. W krajach Unii
Europejskiej Polacy majà prawo
do korzystania z lokalnej opieki
zdrowotnej w postaci Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
która od 2006 roku uprawnia do
korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
podczas pobytu w krajach Unii,
Szwajcarii i Norwegii, a jest
wydawana w wojewódzkim NFZ.
Natomiast przed wyjazdem do krajów
spoza Unii warto wykupiç
odpowiednià polis´ ubezpieczeniowà.
Po spełnieniu tych wszystkich
uwarunkowaƒ wystarczy ju˝ tylko
spakowaç walizki z ubraniami
i w drog´… Szcz´Êliwej podró˝y
i niezapomnianych wra˝eƒ!

Stały czytelnik FWN
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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 30 czerwca 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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