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Ze Zdzisławem Arletem, dyrektorem zakładu FAP
w Tychach, rozmawiamy o nowych uruchomieniach,
zwi´kszeniu stanu zatrudnienia, znamienitych goÊciach
i nowych wyzwaniach. Od Polski po Serbi´, od Fiata 500
po Forda Ka, od profesora Yamashiny po ministra
gospodarki Waldemara Pawlaka: przez taki pryzmat
przyglàdamy si´ jednemu z najbardziej aktywnych
zakładów produkcyjnych w Europie.
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FOTO
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Kaêmierczak

NA
LINII
Tychy-Kragujewac
˚yjemy dziÊ w bardzo niepewnych czasach. Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, a teraz
równie˝ na całym Êwiecie, zaczyna wyraênie
wpływaç na gospodark´. Na t´ chwil´ w Polsce
zjawisko to ma charakter marginalny. Czy Pana
zdaniem sytuacja ta mo˝e postawiç pod znakiem
zapytania plany rozwojowe tyskiego zakładu?
W obliczu pierwszych symptomów recesji przedsi´biorstwa dokonujà prewencyjnych ci´ç w bud˝ecie, a tak˝e rewizji swoich planów produkcyjnych. U nas zabiegi takie nie majà miejsca i nie
˝ywi´ najmniejszych obaw o przyszłoÊç. Jestem
optymistà i mam ku temu dwa konkretne powody.
Przede wszystkim produkujemy samochody małe
i oszcz´dne pod wzgl´dem zu˝ycia paliwa, a zatem w czasach kryzysu najbardziej po˝àdane, a po
wtóre jesteÊmy zakładem, który w ostatnich latach
został dosłownie zasypany zamówieniami. Ich
liczba była tak du˝a, ˝e musieliÊmy przeznaczyç
spore nakłady na zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnej z 1200 do 1900 samochodów dziennie
(a poziom ten jeszcze wzroÊnie). Je˝eli zatem kryzys si´ pogł´bi, mamy du˝e pole manewru, by poradziç sobie z tà sytuacjà. Poza tym, od zawsze
powtarzałem: nawet jeÊli teraz nasz zakład prze˝ywa produkcyjny „boom”, to w ˝yciu nic nie trwa
wiecznie. RzeczywistoÊç wokół nas zmienia si´
bardzo szybko, a rynek motoryzacyjny jeszcze
szybciej. My mo˝emy jedynie staraç si´ – najlepiej
jak potrafimy – pozostawaç ciàgle konkurencyjni.
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INWESTYCJE

Porozumienie

w Serbii

iat Group Automobiles i rząd
Serbii podpisały ostateczne
porozumienie w sprawie
utworzenia spółki joint-venture.
Nowa spółka, w której FGA
będzie miało 67, a serbskie
władze 33 procent udziałów,
przejmie działalność zakładów
Zastavy w miejscowości
Kragujewac, oddalonej o 140 km
na południowy wschód od
Belgradu. Do końca 2010 r.
zdolność produkcyjna fabryki
sięgnie 200 tysięcy samochodów
rocznie, a poziom ten będzie
mógł zostać zwiększony
o kolejnych 100 tysięcy.
W początkowej fazie projektu
zainwestowanych zostanie
ok. 700 milionów euro, z czego
blisko 200 milionów wyłoży
rząd Serbii. Zakład będzie
częścią globalnej sieci
produkcyjnej Fiat Group
Automobiles. Inicjatywa uzyska
również wydatne wsparcie ze
strony miasta Kragujewac
w zakresie infrastruktury oraz
dostaw energii elektrycznej
niezbędnej do realizacji
projektu.
Sergio Marchionne
i Mladjan Dnkic, wicepremier
i minister gospodarki i rozwoju
regionalnego Serbii, podpisali
również memorandum w sprawie
ewentualnej współpracy
pomiędzy Iveco i Magnetii
Marelli a serbskimi władzami
w zakresie produkcji autobusów,
pojazdów specjalnych
i komponentów dla przemysłu
motoryzacyjnego. Spółki
zatrudniać będą łącznie 2350
pracowników, a ich powstanie
wymagać będzie nakładów rzędu
240 milionów euro (w tym
120 milionów wyasygnowanych
przez serbski rząd).

F

Tylko to pozwala nam mieç nadziej´, ˝e najgł´bszy nawet kryzys przeminie bez Êladu, podobnie jak lekkie przezi´bienie. Nasi pracownicy mogà spaç spokojnie. Najbli˝sza przyszłoÊç
jest pewna. Co do tej odleglejszej, nie mog´ si´ wypowiadaç.
Nie płacà mi przecie˝ za wró˝enie z fusów...
Poruszył Pan kwesti´ konkurencyjnoÊci. Jaka jest pozycja
tyskiego zakładu w kontekÊcie
europejskim?
Pod wzgl´ dem kosz tów trans formacji, w tym kosztów pracy,
Polska, pomimo ostatnich podwy˝ek, wcià˝ pozostaje bardziej
konkurencyjna ni˝ wiele innych
kra jów. W Eu ro pie po ja wia jà
si´ co praw da ryn ki bardziej
opłacalne ekonomicznie od nasze go, ale taƒ sze nie od ra zu
musi oznaczaç bardziej konkurencyjne. KonkurencyjnoÊç wynika bowiem z relacji pomi´dzy
ja ko Êcià pro duk cji, kosz ta mi
trans for ma cji, a wy daj no Êcià
pra cy i w tym kon tek Êcie nasz
za kład jest jed nym z naj lep szych. Cià głe i pra wi dło we
wdra˝anie WCM, pomysłowoÊç
naszych pracowników, wreszcie
eko no mia ska li wy ni ka jà ca

z pro duk cji kil ku mo de li,
wszystko to pozwala nam nawet
na coroczne redukowanie kosztów transformacji o kilka punktów procentowych.
Czy wizyta Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki i wicepremiera rzàdu, do której
doszło przy okazji uruchomienia produkcji nowego modelu
Forda, ma dla Polski szczególny wymiar polityczny?
Rzàd doskonale zdaje sobie
spraw´ z tego, jak ogromne znaczenie majà dla naszego kraju
nowe inwestycje. I ma te˝ ÊwiadomoÊç tego, jak trudno o nie
dzisiaj. Ostatnie rezultaty na tym
polu nie nale˝à do najlepszych.
Wiele nowych produkcji zostało
ulokowanych u naszych sàsiadów: Czechów, Słowaków i innych. Ford trafił do Polski dzi´ki
wydatnemu wsparciu władz, ale
równie˝ dzi´ki Fiatowi i jego
propozycji umieszczenia produkcji właÊnie tutaj, w Tychach,
w jednym z najbardziej konkurencyjnych zakładów w Europie.
W ostatnich latach Polska straciła co nieco ze swego uroku, byç
mo˝e ze wzgl´du na struktur´
wynagrodzeƒ, sztywnoÊç uregulowaƒ prawnych, niedostatki

Zdzisław Arlet
pokazuje
premierowi
Waldemarowi
Pawlakowi oraz
kierownictwu
firmy Ford linie
montażowe Fiata
500 i nowego Ka
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infrastruktury. Polski rynek samochodowy te˝ nie
jest w dobrej kondycji, dlatego praktycznie cała
produkcja idzie za granic´. W Polsce na razie ciàgle króluje niekontrolowany import samochodów
u˝ywanych, niektórych naprawd´ bardzo starych.
Krótko mówiàc, jest sporo do zrobienia… i wicepremier Pawlak wie o tym doskonale.
Rok 2008 był dla zakładu rokiem nowoÊci:
otwarcia nowych wydziałów, przyj´cia 1500 nowych pracowników, uruchomienia produkcji nowych modeli. Czy te wydarzenia wpłyn´ły na jakoÊç Waszej pracy?
Poczàtkowo ˝ywiłem pewne obawy, czy zdołamy
utrzymaç nasze wskaêniki jakoÊci. Z drugiej strony, jeÊli w momencie dla przedsi´biorstwa szczegól nie de li kat nym, w fa zie wdra ˝a nia no wych
uru cho mieƒ, znacz ne go zwi´k sza nia dzien nej
produkcji i otwarcia trzech nowych wydziałów,
przyj mu je si´ do pra cy 1500 zu peł nie no wych
osób bez ˝adnego doÊwiadczenia (ponad 30 procent załogi!), to takie obawy miałby chyba ka˝dy.
Ale jak do wo dzi Qu ali ty Trac king, na si klien ci
w dalszym ciàgu bardzo sobie cenià wysokà jakoÊç naszej pracy. To naprawd´ ogromny sukces.
StaraliÊmy si´ zapewniç naszym nowym pracownikom najlepsze narz´dzia organizacyjne i szkoleniowe, liczàc równie˝ na pomoc ich starszych kole gów. Nie wol no za po mi naç, ˝e no wo przy j´ ty
na by wa ca łe nie zb´d ne know -how do pie ro po
mniej wi´cej 3-4 latach! Pomimo tej trudnej sytuacji zdołaliÊmy stworzyç właÊciwy amalgamat doÊwiadczonych i nowych pracowników, coÊ w rodzaju „zwiàzku chemicznego”, który nie okazał
si´, na szcz´Êcie, mieszankà wybuchowà i potrafił
osiàgnàç stan równowagi.
Fiat Auto Poland jest spółkà, w której zatrudnienia szukajà ludzie młodzi. Jak to robicie, ˝e jesteÊcie tacy przekonujàcy?
Faktycznie, cieszymy si´ pozytywnym wizerunkiem u młodzie˝y i generalnie wszystkich osób poszukujàcych pracy. Sprawdzamy to codziennie,
potwierdzajà to równie˝ niezale˝ne sonda˝e. I nie
jest to jedynie kwestia społecznej stabilnoÊci, rozumianej jako praca i płaca. To równie˝ kwestia samorealizacji, szansy na rozwój i szkolenia, mo˝liwoÊci pracy w Êrodowisku zaawansowanym technologicznie, przesyconym pozytywnym, pełnym
nowych pomysłów klimatem i charakteryzujàcym
si´ doskonałà komunikacjà z przeło˝onymi i pomi´dzy samymi pracownikami.
Fiat inwestuje w Serbii i prosi tyski zakład o aktywny udział w tym przedsi´wzi´ciu. Chodzi tylko o pomoc czy o coÊ wi´cej?
Serbski zakład w Kragujewacu, który został kupio ny przez Fia ta, ma zo staç zorga ni zo wa ny
w oparciu o i przy wy dat nym wsparciu fa bry ki
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w Tychach. ZostaliÊmy poproszeni o to, by staç
si´ czymÊ w ro dzaju „za kła du-mat ki”. Hi storia
zakładu w Kragujewacu jest podobna do naszej,
na wet je Êli na si serb scy ko le dzy za trzy ma li si´
gdzieÊ w latach siedemdziesiàtych, osiemdziesiàtych. Mo˝na by rzec, ˝e majà wszystko przed sobà. Jestem jednak przekonany, ˝e z naszà pomocà
zdo ła jà po wró ciç na dro g´ roz wo ju. Sy tu acja
serbskiego zakładu jest nam dobrze znana, albowiem w przeszłoÊci my równie˝ borykaliÊmy si´
z po dob ny mi pro ble ma mi: brakiem motywacji

Rzeczywistość
wokół nas
zmienia się
bardzo szybko,
a rynek
motoryzacyjny
jeszcze szybciej.
My możemy
jedynie starać
się – najlepiej
jak potrafimy
– pozostawać
ciągle
konkurencyjni

pra cow ni ków i brakiem wiary w lep szà przy szłoÊç, czy te˝ in frastruktu rà li nii pro dukcyj nych
wymagajàcej całkowitej przeróbki. W Serbii trzeba wszystko rozpoczàç praktycznie od zera. Albo
le piej… od Ty chów. Prze ka ˝e my im ca łe na sze
doÊwiadczenie i know-how, nabyte przez wiele lat
ci´˝ kiej pra cy. Przy po mi nam, ˝e w ro ku 2001,
pomimo kryzysu produkcyjnego i zwolnieƒ personalnych w naszym zakładzie, nie zaprzestaliÊmy
motywowania ludzi do pracy, kreÊlenia pozytywnych scenariuszy na przyszłoÊç i dà˝enia do ich
realizacji. Ludzie poszli za nami. Obdarzyli nas
zaufaniem, i stopniowo mogli obserwowaç, ˝e nasze plany naprawd´ zaczynajà si´ ziszczaç. A chyba nic nie motywuje do zdwojenia wysiłków bardziej ni˝ mo˝liwoÊç obser wowania, jak pomysły
i plany znajdujà swe odzwierciedlenie w rzeczywistoÊci. WłaÊnie z tego powodu jesteÊmy tak bardzo zmotywowani i cieszymy si´ tak ogromnym
kredytem zaufania. W Serbii zamierzamy dokonaç tego samego”.

W najbardziej zaawansowanych gał´ziach przemysłu najambitniejszà i najpowszechniej stosowanà metodà pracy jest WCM. Jak, po deszczu
presti˝owych nagród otrzymanych w ostatnich
latach, wyglàda obecna sytuacja w Tychach?
Nasz zakład co jakiÊ czas poddaje si´ okresowym
audytom kontrolnym w zakresie wdra˝ania i rozwo ju tej me to do lo gii. Wła Ênie te raz cze ka my
na oficjalne rezultaty ostatniej weryfikacji. Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e wszystkie te zasady
nie pozostajà jedynie na papierze. Zaczynam sobie wreszcie zdawaç spraw´ z tego, ˝e zaczynajà
„˝yç”, nie sà ju˝ – jak na poczàtku – jedynie „papierem” i „biurokracjà”. Nie pracujemy dla medali czy audytów, ale dla samych siebie, tak aby uzyskiwaç coraz lepsze efekty, aby oszcz´dzaç choç-

W Tychach
produkujemy
samochody małe
i oszczędne
pod względem
zużycia paliwa,
a zatem
w czasach
kryzysu
najbardziej
porządane

by na zu˝yciu energii elektrycznej, ˝eby podaç jakiÊ banalny przykład.
Czy zamierzacie eksportowaç do Serbii równie˝
i to doÊwiadczenie?
W per spek ty wie dłu go ter mi no wej tak, ale to
wy ma ga cza su. W Ser bii na le ˝y wyjÊç od pod staw. Tempo rozwoju b´dzie, rzecz jasna, szybsze od naszego, bo b´dà mogli skorzystaç z naszych do Êwiad czeƒ, unik nàç bł´ dów przez nas
po peł nio nych i skon cen tro waç si´ wy łàcz nie
na na szych suk ce sach. W tej chwi li po sia da my
opty mal nà struk tu r´, ale jej bu do wa trwa ła
wie le lat i wy ma ga ła wie lu „eks pe ry men tów”.
Oni cały know-how b´dà mieç podany na przysłowiowej „tacy”.
Czy uruchomienie Forda Ka ró˝niło si´ czymÊ
od uruchomieƒ Fiata Panda i Fiata 500?
Nie. Dla nas było to uruchomienie takie jak ka˝de
inne. Ba, rzekłbym nawet, ˝e lepsze ni˝ inne, ale
tylko dlatego, ˝e było ostatnie w kolejnoÊci. Nast´pne b´dzie jeszcze lepsze. Ka˝de jest lepsze od
poprzedniego i to jedynie potwierdza jakoÊç naszego zakładu, a zatem – i to b´d´ powtarzał do znudzenia – jakoÊç ludzi w nim pracujàcych. Nie zapominajmy, ˝e tyski konglomerat zatrudnia łàcznie, liczàc równie˝ naszych dostawców, prawie 10
tysi´cy osób. A my musimy znajdowaç dla nich nowe cele, tak aby nie dopuÊciç do popadni´cia w rutyn´ i nie osiàÊç na laurach. Tylko wtedy, kiedy b´dziemy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e przedsi´biorstwo nieustannie w nas inwestuje, b´dziemy w stanie daç
z siebie wszystko, co najlepsze i czuç prawdziwà
dum´ z przynale˝noÊci do zespołu.
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który podbił

Paryż

Samochody marki Grupy
Fiat cieszyły si´ du˝ym
zainteresowaniem
zwiedzajàcych Salon
Samochodowy w Pary˝u.
Uwag´ przyciàgały
głównie nowoÊci:
Fiat 500 by Diesel
oraz Lancia
Ypsilon
Versus.
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a oczekiwanym z
ogromnà niecierpliwoÊcià paryskim
Salonie Samochodowym, (4-19 paêdziernika)
marki
Grupy Fiat zaprezentowały mi´dzynarodowej publicznoÊci kompletnà, wzbogaconà
o kilka arcyciekawych nowoÊci,
gam´ swoich produktów, a tak˝e
własnà filozofi´ projektowà
i handlowà. Design, technologia,
poszanowanie Êrodowiska, włoski styl – te wartoÊci mo˝na odnaleêç we wszystkich samochodach
Grupy, ale ka˝da z marek interpretuje je na swój własny, niepowtarzalny sposób. JednoczeÊnie
jest to konkretna odpowiedê na
powa˝ny kryzys obser wowany
na wielu rynkach, gdzie Grupa
Fiat potrafiła, lepiej ni˝
inni, utrzymaç
swojà pozycj´.

Nowa Lancia
Ypsilon Versus
zostanie
wyprodukowana
w limitowanej
serii. Na dużym
zdjęciu:
Fiat 500
by Diesel

FIAT OBRO¡CÑ
ÂRODOWISKA
Wspólny mianownik: niskie pozio my emi sji spa lin i zu ˝y cia
pa li wa. God ni na Êla do wa nia
prekursorzy na mi´dzynarodowym ryn ku mo to ry za cyj nym
– ja ki mi sà naj bardziej eko lo giczne modele Fiat Group Automobiles – zasłu˝yli na wyró˝nie nie ich mia nem PUR-O2.
Lo go tym ozna czo no no we,
najbardziej przyjazne Êrodowisku wer sje Fia tów 500, Bra vo
i Croma, które zaprezentowano
na pa ry s kim sa lo nie, i któ re
wkrót ce tra fià do sprze da ˝y.
Niezrównany, jeÊli chodzi o poszanowanie Êrodowiska naturalnego, Fiat 500 PUR-O2 szczyci
si´ najni˝szym poziomem emisji
spalin w gamie pojazdów z silni ka mi ben zy no wy mi: za le d wie 115 gramów dwutlenku
w´ gla na ki lo metr. To za sługa, przede wszystkim,
sys te mu
„Start&
Stop”, któ ry au to ma tycz nie wy łà cza
sil nik 1.2 za ka˝ dym razem, gdy samo chód po zo sta je
w bez ru chu, po

czym uru cha mia go po now nie
w momencie zdj´cia nogi z peda łu ha mul ca lub wrzu ce nia
pierwszego biegu. Rozwiàzanie
wprost ideal ne pod czas Êli ma czej jazdy po zatłoczonym mieÊcie.
Znakiem PUR-O2 opatrzony
został równie˝ Fiat Bravo 1.6
Multijet. W tym przypadku na
szczególne słowa uznania zasługuje „pack eco”: wydłu˝one
przeło˝enia skrzyni biegów,
opony o niskim współczynniku
tarcia, olej smarowy o zmniejszonej lepkoÊci oraz specjalnie
kalibrowana centralka sterowania silnikiem. Wszystkie te rozwiàzania umo˝liwiajà samochodowi zejÊcie z poziomem emisji
dwutlenku w´gla do zaledwie
115 g/km. Imponujàco niski
jest równie˝ poziom wydalanych
czàstek stałych, wychwytywanych przez montowany seryjnie
filtr. Zarówno ten ostatni, jak
i „pack eco” wyst´pujà tak˝e
w Fiacie Croma PUR-O2, który
łàczy doskonałe osiàgi 120-konnego silnika 1.9 Multijet z ograniczonym poziomem emisji
dwutlenku w´gla (140 g/km).
Ale przecie˝ oprócz Êrodowiska
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Jeszcze piękniejsze

i jeszcze mocniejsze
M

aserati Quattroporte, sprzedane w blisko
piętnastu tysiącach egzemplarzy, odniosło
sukces na całym świecie. W Paryżu zadebiutowała
nowa gama tej luksusowej sportowej limuzyny,
proponująca nowy design oraz nowy silnik.
Wśród nowości są m.in. poziome wloty na atrapie
chłodnicy, będące świadomym nawiązaniem do
modeli GranTourismo, lampy zespolone bazujące
na diodach LED oraz lusterka wsteczne o bardzo
oryginalnym kształcie. Do znanego już 400-konnego
silnika 4.2 8V dołącza teraz jednostka o pojemności
4,7 l i mocy 430KM, montowana pod maską
Quattroporte S. Oba napędy współpracują
z automatyczną sześciobiegową
przekładnią ZF.
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liczy si´ równie˝ moda. Dziesi´ç
tysi´cy Fiatów „500 by Diesel”
to fuzja młodzieƒczego ducha
z oryginalnym stylem. Model,
który stał si´ ju˝ synonimem
„Made In Italy”, jest wynikiem
współpracy Fiata ze znanà włoskà markà odzie˝owà Diesel
i został prawdziwym Urban Survival Vehicle, skazanym na nieustajàce ciekawskie spojrzenia.
Limitowana seria została wyprodukowana w oparciu o wersj´
Sport i b´dzie dost´pna ze
wszystkimi trzema zespołami
nap´dowymi,
oferowanymi
w gamie modelu. Nie omieszkano te˝ podkreÊliç walorów estetycznych samochodu, opracowanych wspólnie przez pracowników Centrum Stylu
Fiata i projektantów

firmy odzie˝owej.

LANCIA YPSILON
UBIERA SI¢ U VERSACE
Lanci´ ze Êwiatem mody zawsze
łàczył ten sam j´zyk i podobne
formy ekspresji. Nic dziwnego,
˝e obok Delty, w Pary˝u zaprezentował si´ równie˝ show-car,
ubrany – podobnie jak towarzyszàce mu modelki – przez samego Versace. Model jest zapowiedzià limitowanej serii 500 egzemplarzy, jakie trafià do sprzeda˝y w marcu przyszłego roku.
Pod maskà w pi´knym kolorze
Bronzo Bronzino auto ukrywa
fantastyczny silnik 1.3 Multijet
z filtrem czàstek stałych, a do
zaj´cia miejsca za kierownicà
kusi skórzanà tapicerkà w eleganckim bràzie. Modnego wizerunku Lancii Ypsilon dopełniajà 16-calowe obr´cze z lekkich
stopów, chromowane na bràzowo. Motywy w tym kolorze pojawiajà si´ równie˝ na kracie
wlotu powietrza, klamkach i listwach bocznych, a w Êrodku
tak˝e na desce rozdzielczej, pro-

500 Abarth
z zestawem
tuningowym
„esseesse”.
Na stronie obok:
Alfa Brera TI

ABARTH

Fiat 500 z ostrym pazurem
Paryżu miał swą
premierę 500 Abarth
„esseesse”. Dzięki zestawowi
tuningowemu moc silnika 1.4
z turbodoładowaniem wzrosła
ze 135 do 160 koni,
a prędkość maks. z 205 do
211 km na godzinę, natomiast
czas przyspieszania od zera
do 100 km skrócił się z 7,9
do 7,4 sekundy. Obniżono
prześwit, a na ekskluzywnych
17-calowych obręczach
zamontowano opony 205/40
Pirelli P Zero Nero.
Wersja „esseesse” nie jest
jednak najmocniejszą
w gamie 500 Abarth,
albowiem w tej klasyfikacji
pierwsze miejsce zajmuje

W

gach i gałce skrzyni biegów.

ÂWIATOWA PREMIERA
ALFY BRERA TI
Wi´kszoÊç reflektorów skierowana była – i nic w tym dziwnego –
na nowà Alf´ Romeo MiTo. Najnowszemu modelowi marki towarzyszył supercar 8C Competizione, a tak˝e 8C Spider oraz,
debiutujàca na Êwiatowych are-

Assetto Corse.
Ten mały,
supersportowy
samochodzik z silnikiem
o mocy 200KM, będzie sprzedawany
kierowcom rajdu „500 Abarth
Challenge”, Trofeum Marki, które
wpisane zostało do kalendarza
imprez sportowych w 2009 r. We
Włoszech zawody te będą
rozgrywane wspólnie z prestiżowym

Ferrari Challenge, natomiast
pozostali kierowcy będą mieli
do wyboru rywalizacje o Trofea
w kilku różnych krajach plus
jedną rywalizację o Mistrzostwo
Świata Samochodów
Turystycznych, z zastosowaniem
analogicznych do Trofeum
włoskiego.

nach, Alfa Brera TI, która trafi
w najbli˝szym czasie do salonów
sprzeda˝y. Skrót TI oznacza
„Tourismo Internazionale” i jest
symbolem stosowanym przez
Alf´ Romeo do znakowania samochodów wywodzàcych si´
z produkcji seryjnej, ale poddanych pewnym zabiegom mechanicznym i stylistycznym, w celu

przeobra˝enia ich w rasowe wyÊcigówki. W przypadku Brery inter wencja specjalistów polegała
na wyostrzeniu zawieszeƒ poprzez wprowadzenie sztywniejszych spr´˝yn i amortyzatorów,
a tak˝e zastosowaniu 19-calowych opon na nowych obr´czach
z lekkich stopów. Wn´trze to połàczenie doskonałej jakoÊci mate-

FERRARI

California dreaming
o równoczesnej premierze
w Santa Monica
(Kalifornia) i Maranello firma
Ferrari dokonała na Salonie
w Paryżu oficjalnej prezentacji
nowego modelu California.
Ten supercar, dziedziczący swą
nazwę i ducha po Ferrari 250
California z 1957 r.
(bezsprzecznie jednym
z najpiękniejszych
samochodów jakie
kiedykolwiek skonstruowano),

P

proponuje całą serię nowatorskich
rozwiązań: silnik 8V położony
w przedniej, środkowej części
pojazdu, siedmiobiegową skrzynię
z podwójnym sprzęgłem, wreszcie
sterowniki zapożyczone ze świata
Formuły 1. Oryginalnością pachnie
również formuła cabrio, bazująca na
sztywnym składanym dachu
oraz tylnej kanapie,
mieszczącej jednego
lub dwóch pasażerów.
Do tego dochodzą

imponujące – jak można się było
spodziewać – osiągi: moc 460 KM,
prędkość maks. 310 km/h,
przyspieszenie od zera do 100 km
w nieco poniżej czterech sekund.
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Alfa MiTo

zwinno

Na rynek trafia model,
którego zadaniem b´dzie
pozyskanie nowej
generacji alfistów.
Liczàcy zaledwie cztery
metry długoÊci
samochód wprowadza
mark´ do zamkni´tego
dla niej do tej pory,
segmentu rynku.
Jest kwintesencjà
sportowego ducha,
zwinnoÊci i perfekcji.

12

TEKST

Carola Popaiz

Êç geparda
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iTo to samochód wprowadzajàcy
mark´ do segmentu rynku, który do
tej pory pozostawał dla nas zamkni´ty”. Tymi słowami Luca de Meo, dyrektor pełnomocny marki, rozpoczàł
prezentacj´ najnowszego samochodu
Alfy Romeo. „Gdyby szukaç analogii
w Êwiecie zwierzàt – mówił – nasze
dotychczasowe modele mogłyby
uchodziç za lamparty, natomiast ten, którego dziÊ
prezentujemy, za geparda. Oba gatunk ró˝nià si´
jednak zarówno budowà, jak i charakterem. Pierwszy jest silny i dumny, drugi – zwinny i szybki.
Ka˝dy pasjonat motoryzacji miał ju˝ chyba jakieÊ
wyobra˝enie na temat tego samochodu, tym bardziej ˝e kilka miesi´cy temu Alfa Romeo uruchomiła na swym portalu specjalny blog, na którym
stopniowo odkrywała jego kolejne szczegóły. Mimo to obejrzenie modelu „na ˝ywo”, na pi´knym
dziedziƒcu mediolaƒskiego zamku Castello Sforzesco, było pełnym emocji prze˝yciem. W tym
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miejscu, przed blisko stu laty, młodego projektanta oczarował herbowy wà˝ rodu Viscontich, wyryty na Torre del Filarete, w którym znalazł inspiracj´ do znaku firmowego marki Alfa.
Przepi´kna Alfa MiTo to pierwszy samochód kompaktowy w historii marki, którego zadaniem b´dzie
pozyskanie nowego pokolenia alfistów, a tak˝e
podbój segmentu B. Harald Wester, Chief Technology Officer Fiata Auto, powiedział: „Samochód
posiada wszystkie cechy niezb´dne do zapewnienia
zwinnoÊci jazdy typowej dla Alfy Romeo, poczynajàc od proporcji masa-moc, ponad trzykrotnie wy˝szej ni˝ Êrednia w tej kategorii, koƒczàc na nowatorskim zawieszeniu tylnym o kołach półzale˝nych
z belkà skr´tnà i amortyzatorami ze spr´˝ynami
powrotnymi zamocowanymi wewnàtrz, które redukuje kołysanie i ułatwia sterowanie”. Stàd nadzwyczajna zdolnoÊç do pokonywania nierównoÊci nawierzchni oraz maksymalna precyzja układu kierowniczego. Nowatorskim rozwiàzaniom mechanicznym towarzyszà nowoÊci z dziedziny elektroni-

NA DRODZE

Próba uczuç
lfa MiTo, którą nasi koledzy z włoskiej
edycji pisma testowali na ulicach Brianzy,
w mig zawojowała ich serca. Oto ich relacja:
„Za kierownicą czuliśmy się doskonale. Dzięki
licznym możliwościom regulowania siedzenia
i koła kierownicy znalezienie optymalnej
pozycji nie stanowi najmniejszego problemu.
Kubełkowy fotel jest bardzo wygodny,
a jednocześnie bardzo dobrze trzyma
na zakrętach. Zestaw przyrządów, umieszczony
w zasięgu ręki, odwołuje się do sportowych
tradycji marki, proponując linearną, czytelną
grafikę. Do naszej dyspozycji jest model
z silnikiem 1.4 turbo z podwójnym wydechem
i typowym dla Alfy brzmieniem. Trójramienna
kierownica zapewnia mocny uchwyt nawet
przy wyczynowych manewrach, ułatwianych
również przez krótką dźwignię zmiany biegów.
Tę ostatnią ustawiliśmy, rzecz jasna, w pozycji
Dynamic. Sprzęgło jest suche i szybkie, niczym
w rasowej wyścigówce; ESP uruchamia się
w sposób praktycznie niezauważalny,
gwarantując dynamiczną, zwinną jazdę,
a jednocześnie pozostając całkowicie
podporządkowanym kierującemu. W efekcie
zarówno mechanizm kierowniczy, jak i pedał
przyspieszenia stają się bardziej wrażliwe
na polecenia człowieka. MiTo wchodzi w wiraże
zdecydowanie, skręcone koła nawet na chwilę
nie tracą przyczepności, a napęd jest na nie
przenoszony w całości bez utraty kontroli
nad pojazdem. Kołysanie jest niewyczuwalne,
a zawieszenia ze sprężynami powrotnymi
zachowują się bez zarzutu. Tryb Dynamic
dodatkowo doładowuje silnik, zwiększa moc
i moment obrotowy, wreszcie uruchamia
elektroniczny system Q2, idealny
do bezpiecznej, dynamicznej jazdy. Przez kilka
sekund „dajemy wycisk” hamulcom.
Nie czujemy żadnych drgań, koło kierownicy
nie wpada w wibracje, odległość hamowania
ulega znacznemu skróceniu. Silnik 1.4 też
zasługuje na pochwałę, działając w sposób
płynny i dynamiczny. Przez kilka kilometrów
testowaliśmy również funkcję Normal
z satysfakcją odnotowując, że Alfa MiTo radzi
sobie doskonale w ulicznym tłoku.
Kiedy udzielaliśmy przechodniom informacji
o modelu, nawet nie próbowaliśmy ukryć dumy
z tego fantastycznego auta”.

A

ki, czego dowodem jest choçby system Q2, który
działajàc wyłàcznie na hamulce, zapewnia efekt samoblokujàcego mechanizmu ró˝nicowego: podczas przyspieszania przy wychodzeniu z zakr´tu
„traction control” hamuje wewn´trzne koło i przenosi moment obrotowy na koło zewn´trzne, tym
samym poprawiajàc jego przyczepnoÊç.
Maksymalny komfort prowadzenia zapewnia ponadto system DST (Dynamic Steering Torque),
łàczàcy elektryczne wspomaganie kierownicy
z systemem Vehicle Dynamic Control. DST
umo˝liwia działanie niewielkiego momentu obrotowego na układ kierowniczy, aby zasugerowaç kierowcy właÊciwy manewr. Osoby, które uwa˝nie Êledziły wpisy
na blogu, wiedzà zapewne, ˝e Alfa
MiTo posiada tak˝e DNA, nowatorski system elektroniczny.
Urzàdzenie, dotychczas zarezerwowane dla samochodów sportowych i tych z wy˝szej półki,
znajduje si´ przed dêwignià zmiany biegów na tunelu i działa na silnik, hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie oraz skrzyni´ biegów,
umo˝liwiajàc trzy ró˝ne tryby zachowania si´ pojazdu na drodze: Normal
(miejski), Dynamic (sportowy) oraz All-Weather, gwarantujàcy pełne bezpieczeƒstwo nawet w warunkach słabej przyczepnoÊci.
Wybór trybu sygnalizowany jest zapaleniem si´
odpowiedniej diody oraz wyÊwietleniem komunikatu na zestawie wskaêników.
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STYL
Podejdêmy bli˝ej do nowej Alfy MiTo. Troje drzwi,
wysmukły, podniesiony przód, budzàcy natychmiastowe skojarzenia z maskà modelu 8C Competizione. Centrum Stylu Alfy Romeo zdołało
przenieÊç do tego niepokaênego gabarytowo samochodu najbardziej charakterystyczne elementy
tak zwanego supercar. Na przykład, kształt reflektorów w kształcie kropli. Najwi´kszym problemem
projektantów był profil, bo to głównie od niego
zale˝à wszystkie proporcje. Efektem ich działaƒ
jest biegnàca bardzo wysoko linia pasa, wysmuklone boki i ograniczenie powierzchni przeszklonych, które podkreÊlajà zbli˝ony do klina profil
pojazdu, któremu nadaje sportowy charakter.
Tył wyró˝nia si´ niewielkà szybà, osadzonà
w masywnej ramie, otaczajàcej równie˝ okràgłe Êwiatła LED

16

o sportowym wyglàdzie. Wszystkie powierzchnie
i profile majà jednoczeÊnie na celu uzyskanie
optymalnej wydajnoÊci aerodynamicznej, czego
najlepszym dowodem jest wartoÊç współczynnika
oporu powietrza Cx (zaledwie 0,29), jedna z najni˝szych w tej kategorii. Na koniec opony: podstawowe 16-calowe w rozmiarze 195/55, oraz te
na ˝àdanie 17- i 18-calowe (215/40).
We wn´trzu uwag´ zwraca dopasowana odległoÊç
pomi´dzy wygodnym fotelem, kierownicà i dêwignià zmiany biegów, a tak˝e konsola centralna
z przełàcznikami sterowania klimatyzacjà, radiem,
nawigacjà oraz przełàcznikiem systemu Alfa
D.N.A. Dobrze oÊwietlony analogowy obro tomierz i pr´dkoÊciomierz zapewnia łatwoÊç wykorzystania tych przyrzàdów.

SILNIKI
Silniki Alfy MiTo ju˝ dziÊ spełniajà surowe wymogi
normy Euro 5. Rodzin´ nap´dów benzynowych reprezentuje silnik 1.4 turbo o mocy 155 KM, rozp´dzajàcy MiTo do maksymalnej pr´dkoÊci 215 km
na godzin´ i rozp´dzajàcy auto w osiem sekund
do 100 km. Jednostk´ cechuje równie˝ typowe dla
Alfy brzmienie, elastycznoÊç diesla i 206 Nm maksymalnego momentu obrotowego ju˝ przy 2.000
obr./min. Po wybraniu trybu Dynamic moment
obrotowy wzrasta do 230 Nm przy 3.000 obrotów.
Na tych, którzy preferujà nap´dy wysokopr´˝ne,
czeka nowy 1.6 Multijet o mocy 120 KM, gwarantujàcy przyspieszenie od 0 do 100 km w 9,9 sekundy oraz moment obrotowy si´gajàcy a˝
320 Nm ju˝ przy 1.750 obrotach. W nap´dowej
gamie znalazła si´ równie˝ spalinowa jednostka
1.4 o mocy 78 KM, legitymujàca si´ mniejszym
potencjałem, ale mimo to gwarantujàca „przyjemnoÊç jazdy w stylu Alfy”. Wszystkie silniki współpracujà z mechanicznà 6-stopniowà skrzynià biegów. W przyszłoÊci Alfa Romeo przewiduje rozszerzenie gamy silników modelu o jednostki wy˝szej mocy (np. wersja GTA, nap´dzana 230-konnym benzynowym silnikiem o pojemnoÊci 1.750
cm3, z turbodoładowaniem, podwójnà przetwornicà fazowà i maksymalnym momentem obrotowym
dost´pnym ju˝ poni˝ej dwóch tysi´cy obrotów).
Przewidziano te˝ wprowadzenie innych nowoÊci,
jak system elektronicznej kontroli zaworów Multiair oraz innowacyjna skrzynia biegów z podwójnym sprz´głem (składajàca si´ z dwóch połàczonych równolegle skrzyƒ, z których ka˝da posiada
swoje sprz´gło, co umo˝liwia wybranie
i włàczenie kolejnego biegu, kiedy
poprzedni pozostaje jeszcze
włàczony).

MITO W POLSCE

Gwiazdy

w Klubie Mia Giulia
Po lewej:
Alfa MiTo.
U dołu: smukły
bok nowego
modelu,
inspirowany
Alfą 8C
Competizione

Miłośnicy Alfy Romeo z wrocławskiego Klubu Mia
Giulia i zaproszeni goście długo czekali na ten
wyjątkowy pokaz gwiazd światowej sławy. Mowa
o najnowszych modelach Alfy Romeo – sportowej
MiTo oraz unikatowym modelu 8C Competizione,
które zaprezentowano w salonie ADF Auto.
Gości przywitał Bogdan Żak, prezes ADF, natomiast
Tomasz Alechnowicz, szef salonu Alfy, i Rafał
Jemielita z TVN Turbo opowiedzieli o genezie
powstania nowego modelu. Jego nazwa MiTo
pochodzi od dwóch włoskich miast Milan i Turyn.
Dowiedzieliśmy się też m. in., że MiTo jest
najtańszym sposobem na trafienie do grona alfistów.
Auto ma zdaniem fachowców doskonałą dynamikę,
niskie zużycie paliwa, niską emisję spalin
i oczywiście niepowtarzalny włoski styl.
Drugim rarytasem wieczoru była Alfa 8C
Competizione. Samochód z produkcyjnym
numerem 1 wjechał do salonu z wielce obiecującym
pomrukiem 450- konnego silnika. Goście
zaniemówili z wrażenia podziwiając to dzieło
włoskich stylistów. W chwilę później ustawiła się
długa kolejka chętnych, by zająć miejsce
za kierownicą czerwonego bolidu. „Nie
bez powodu te dwa modele znalazły
się w tym samym miejscu i czasie.
Alfa MiTo ma bowiem geny 8C
Competizione. Z tego ostatniego
garściami czerpali pomysły
styliści pracujący nad MiTo”
– powiedział Tomasz
Alechnowicz. Spoglądając na
te modele rzeczywiście widać
podobieństwo, przyznawali
goście porównując stylistykę
prezentowanych samochodów.
Tekst i zdjęcie: Kazimierz Łuczak
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BEZPIECZE¡STWO
MówiliÊmy ju˝, ˝e w przypadku Alfy MiTo technologia odgrywa kluczowà rol´. Dotyczy to równie˝
bezpieczeƒstwa. Ponad sto symulacji na urzàdzeniu HyGe (przeszkoda, w którà auto uderza
z pr´dkoÊcià 80 km na godzin´), do tego 150 testów zderzeniowych i 200 prób na podsystemach.
W efekcie powstał jeden z najbezpieczniejszych samochodów
na rynku, zawdzi´czajàcy to
miano m.in. kompletowi siedmiu
poduszek powietrznych dost´pnych seryjnie (dwie typu Multistage) oraz układowi (SAHR)
zapobiegajàcemu urazom kr´gosłupa szyjnego, który w razie
zderzenia przysuwa zagłówek
do karku pasa˝era. Urzàdzeniami bezpieczeƒstwa steruje elektroniczna centralka, która odbiera i przetwarza sygnały pochodzàce z czujników,
a nast´pnie podejmuje decyzj´ o tym, jakie systemy uruchomiç.
Inne systemy elektroniczne to system zapobiegajàcy blokowaniu kół ABS, wyposa˝ony w cztery czujniki oraz 120-zaworowà centralk´ hydraulicznà, został równie˝ zintegrowany z elektronicznym korektorem siły
hamowania (EBD).

Ten ostatni rozkłada sił´ hamowania na cztery koła w taki sposób, by uniemo˝liwiç ich zablokowanie i gwarantowaç pełnà kontrol´ nad pojazdem
w ka˝dych warunkach. Seryjnie montowany jest
równie˝ system stabilizacji toru jazdy VDC, zapobiegajàcy utracie panowania nad samochodem.
Do tego dochodzà jeszcze: Hill Holder, kontrola
trakcji, wspomaganie hamowania awaryjnego,
MSR (zapobiegajàcy blokowaniu
kół przy zmianie biegu) i DST
(Dynamic Streering Torque).
W obszarze bezpieczeƒstwa prewencyjnego or´˝em Alfy MiTo sà
przednie reflektory z funkcjà
Êwiateł dziennych (Day Time
Running Lights, spełniajàce wymogi norm, jakie wejdà w ˝ycie
w 2012 r.), która po uruchomieniu silnika uaktywnia automatycznie Êwiatła pozycyjne. W pakiecie z MiTo dostarczany b´dzie
równie˝ komplet trzech alkomatów w firmowych
bar wach Alfy Romeo, przydatny upominek dla
tych, którzy stawiajà na odpowiedzialnà jazd´.

Alfa MiTo jest
dost´pna
w dwóch
wersjach
wyposa˝enia:
Progression
i Distinctive
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KOMFORT
Alfa MiTo proponuje najnowoczeÊniejsze urzàdzenia zarówno pod wzgl´dem
komfortu akustycznego, jak i klimatyzacji. Na przykład, radio zostało wyposa˝one w odtwarzacz CD -MP3 albo,
na ˝yczenie, w system Hi-Fi Bose. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç dost´pu do
niezliczonych funkcji urzàdzenia
Blue&Me, oferujàcego zestaw głoÊnomówiàcy oparty na technologii Bluetooth wraz z zaawansowanym systemem
rozpoznawania mowy, portem USB,
odtwarzaczem MP3 i interpreterem
wiadomoÊci SMS (odczytuje wiadomoÊci przychodzàce na telefon komórkowy). Blue&Me dost´pny jest równie˝
w dwóch najnowszych wersjach NAV
(z piktogramowym systemem nawigacji) i MAP (z systemem nawigacji na
zdalnym ekranie zainstalowanym na
desce rozdzielczej z wykorzystaniem
odpowiedniego portu). Komfort jazdy
podnosi te˝ automatyczny dwustrefowy układ klimatyzacji oraz, planowany w przyszłoÊci, wielkoformatowy panoramiczny otwierany dach.
Do wyboru sà dwie wersje wyposa˝enia
Progression i Distinctive, a tak˝e dwa
specjalne pakiety Comfort i Sport.
Wersja Progression dost´pna jest
w dwóch tonacjach kolorystycznych wn´trza – klasycznej czerni i sportowej czerwieni – z deskà rozdzielczà Sprint, natomiast
wersja Distinctive
– z desk´ rozdzielczà „Competizione” w trzech odmianach ró˝niàcych si´ stylem
wykoƒczenia
i barwà: czarnà, czerwonà
lub niebieskà.
Do tego dochodzi siedem

ró˝nych rodzajów tapicerki i szlachetna skóra
Frau, dwa kolory foteli w pakiecie Sport i trzy odcienie skóry Frau, 10 kolorów nadwozia, z czego
pi´ç metalizowanych, wreszcie dwa kolory pozaseryjne dla obramowaƒ Êwiateł i reflektorów oraz
mo˝liwoÊç uzyskania tych˝e obramowaƒ w kolorze
nadwozia. Dost´pnych jest tak˝e 5 typów obr´czy
z lekkich stopów. Szeroka i ró˝norodna gama podkreÊla zatem wyjàtkowoÊç nowego modelu.

Kabina Alfy MiTo
jest wygodna
i z wyraźnym
sportowym
charakterem
Poniżej
urządzenie DNA
znajdujące się
w pobliżu
dźwigni zmiany
biegów

DANE TECHNICZNE
1.4
Fire 1.4 TB
1.6 JTDM

Pojemność
1.368 cm3
1.368 cm3
1.598 cm3

Moc
78 KM
155 KM
120 KM

Prędk. maks.
165 km/h
215 km/h
198 km/h

Przysp. 0-100
12,3 sek.
8,0 sek.
9,9 sek.

* l/100 km w cyklu mieszanym
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Zużycie paliwa
5,9 l*
6,5 l*
4,8 l*
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Powraca
Camp
TEKST

Giancarlo
Riolfo

Nowa terenówka, przeznaczona
do przewozu osób, nawiàzuje swà
nazwà do słynnego fiatowskiego
modelu 4x4 sprzed lat. To pojazd
bezkompromisowy, któremu
niestraszne nawet najbardziej
niedost´pne bezdro˝a.

20

agnola
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GRUPA

LUDZIE

A

Dzięki
doskonałemu
kątowi natarcia
(aż 50°)
Campagnola
może pokonywać
przeszkody,
z jakimi
większość
innych
terenówek nie
jest w stanie
sobie poradzić

PRODUKT
IVECO

osta. WłaÊnie t´
dolin´, poło˝onà
u stóp najwy˝szych gór Europy,
Iveco wybrało na
miejsce prezentacji swojego nowego modelu Campagnola, przypominajàcego – nie tylko z nazwy –
słynny samochód terenowy produkowany przez Fiata w latach
1951-1987.
Iveco Campagnola, dost´pny wyłàcznie w wersji
z „krótkim rozstawem”, trojgiem drzwi i czterema miejscami,
łàczy w sobie wyglàd i osiàgi rasowej
terenówki
z wyposa˝eniem
godnym luksusowego samochodu osobowego, ze skórzanymi
poszyciami włàcznie, oraz komfortem prawdziwej limuzyny. To
auto, które powstało w jednym
celu: docieraç tam,
gdzie inni nie
potrafià.

AKTUALNOÂCI

W ostatnich latach nasze drogi
zalała masa „sport and utility vehicles” (zwanych w skrócie
SUV-ami), czyli samochodów
przeznaczonych zarówno do
pracy, jak i rekreacji, dzi´ki którym do łask wrócił nap´d
na cztery koła. B´dàce czymÊ
poÊrednim pomi´dzy terenówkà
a autem osobowym, majà słu˝yç
do jazdy głównie po asfalcie, ale
jednoczeÊnie radziç sobie na
Êniegu, wybojach
i nawierzchniach
o niskiej przyczepnoÊci. Iveco
Campagnola i jego
protoplasta Massif
nale˝à jednak do
zupełnie innej kategorii pojazdów
dostawczych: to
rasowe terenówki,
powstałe po to, by
ka˝dego dnia, bez najmniejszych
skrupułów, stawiaç czoła warunkom ekstremalnym. To samochody zdolne do pokonywania
stromych wzniesieƒ – równie˝
tych stuprocentowych, czyli nachylonych pod kàtem 45° – i tak
trudnych przeszkód, jak

Mo˝e
pokonywaç
wzniesienia
nachylone
pod
kàtem 45°
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CZAS WOLNY

rowy czy skały. Samochody,
które bez problemu radzà sobie
z półmetrowej gł´bokoÊci brodem czy odcinkami błota lub
piasku, nawet tego najdrobniejszego, bezlitoÊnie oblepiajàcego
koła i b´dàcego horrorem
wszystkich kierowców, jacy mierzà si´ z Saharà.
Nieprzypadkowo zatem nowe
terenówki Iveco zostały zaprojektowane z myÊlà o takich
klientach, jak siły zbrojne, stra˝ po˝arna,
słu˝by obrony
cywilnej,

PROTOPLASTA TERENOWEGO RODU

Off-road

z 1951 r.

ierwszej miłości nie zapomina się nigdy. A dla wielu pasjonatów
terenówek miłość ta ma na imię właśnie Fiat Campagnola.
Większość z nich spotkała się z tym samochodem podczas służby
wojskowej, albowiem przed dwudziestoma, trzydziestoma laty auta
z napędem na obie osie były właściwie zarezerwowane dla sił
militarnych. Nie to, co dzisiaj, kiedy wystarczy się tylko rozejrzeć, by
dostrzec jakiegoś modnego SUV-a. Poza tym pierwszą terenówką we
współczesnym rozumieniu tego słowa był Willys MB, znany wszystkim
pod nazwą „Jeep” (później zarejestrowaną jako marka), nadaną mu
podczas wojny przez amerykańskich żołnierzy: auto nieskomplikowane,
solidne, docierające w najbardziej niedostępne miejsca i zdolne
do wykonywania wszelkiego rodzaju zadań.
W zamyśle pomysłodawców Campagnola miała być swoistym
substytutem Jeepów. W 1951 r. Fiat zaprezentował włoskim siłom
zbrojnym samochód z napędem na cztery koła projektu Dantego Giacosy:
„torpedę” mierzącą blisko 3,8 m długości i zdolną do przewożenia pięciu
osób, nie licząc kierowcy. Napędzany benzynowym silnikiem 1,8
(a niedługo potem również jednostką wysokoprężną), nowy model był
w stanie osiągnąć prędkość 100 km na godzinę i pokonywać,
na pierwszym biegu, wzniesienia o nachyleniu 90 procent. W odróżnieniu
od amerykańskich Jeepów przednie zawieszenia były niezależne. Oprócz
Fiata swoją terenówkę zaprezentowała również Alfa Romeo: nazywała się
„Matta” i pod względem technicznym była bardzo podobna do
Campagnoli. Wojskowi porównali oba modele i w ostateczności
zdecydowali się na Fiata, tańszego i bardziej „rustykalnego” w stylu.
W ten sposób Fiat Campagnola został wcielony do włoskich służb
militarnych, już jako „AR51”, czyli „autovettura da ricognizione
modello 1951” (auto rozpoznawane jako model 1951). Campagnola
z pagonami dowiodła swojej niezawodności – auta, użytkowane przez
ulubioną przez Rommla słynną „Brygadę Folgore”, były nawet zrzucane ze
spadochronami z samolotów C199, zyskując przydomek „latających
transporterów”. Wiele służyło do testowania haubic 105, a na innych
instalowano działka przeciwpancerne 106 – małe autko było zatem
przerabiane na samobieżną artylerię. Oprócz włoskich sił wojskowych
i służb porządkowych terenówkę Fiata cenili sobie również cywile, od firm
specjalizujących się w realizacji wielkich
projektów we Włoszech i na świecie
po osoby prywatne, głównie
mieszkańców gór, ale również
zapalonych pasjonatów jazdy
po bezdrożach.
W roku 1974 na rynek trafiła druga seria
Fiatów Campagnola, którą z poprzednim
modelem łączyła praktycznie tylko
nazwa oraz doskonała mobilność
w terenie. Tradycyjne nadwozie zostało
zastąpione samonośnym, z niezależnymi
zawieszeniami z belkami skrętnymi
z przodu i z tyłu. Nowa Campagnola,
wcielona do wojska pod kryptonimem
„AR76”, była produkowana do 1987 r.

P

właÊciciele
wysokogórskich
schronisk czy przedsi´biorstwa
działajàce w miejscach, do których mo˝na dotrzeç wyłàcznie
nieutwardzonym traktem lub
Êcie˝kà. Campagnola b´dzie zatem słu˝yç głównie okreÊlonym
grupom zawodowym, ale mo˝emy si´ zało˝yç, ˝e podbije równie˝ serca miłoÊników rasowych,
„czystych” terenówek, tych, którzy b´dà w pełni korzystaç z jej
nadzwyczajnych właÊciwoÊci,
a nie tylko parkowaç nià przed
modnym barem w Cortinie
d’Ampezzo.
Campagnola wcale nie ukrywa
swej bezkompromisowej terenowej natury. Kwadratowe nadwozie (którego linie sà owocem
współpracy Giugiaro z Centrum
Stylu Fiata) amortyzuje gwałtowne skoki i zapewnia optymalne kàty natarcia i zejÊcia
na/z wszelkiego rodzaju wzniesieƒ. To ogromny walor, doceniany zwłaszcza przy pokonywaniu stromizn. Lakieru metalizowanego brak, nawet jako opcji,
ale w zamian za to oba proponowane kolory pastelowe – koÊç
słoniowa i zieleƒ – sà dokładnie
takie same jak te „noszone”
przed laty przez słynnego Fiata

Dwa
egzemplarze
nowej terenówki
na górskiej
ścieżce
Poniżej: Fiat
Campagnola
z 1951 r.
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REKORD NIE DO POBICIA

Przez Czarny Làd

roku 1951 nowo narodzony
Fiat Campagnola stał się
bohaterem historycznego
wydarzenia: rajdu przez Afrykę
z Algieru do Kapsztadu
i z powrotem. Załogę samochodu
stanowili Domenico Racca,
kierowca testowy Fiata, Paolo
Butti, kierowca wyścigowy, oraz
– ale tylko w drodze na Czarny Ląd
– operator filmowy Aldo Pennelli.
Pomimo wyjątkowo
niesprzyjających okoliczności

W
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(podczas pokonywania płycizny
w masywie górskim Hoggar auto
przewróciło się na bok, a jego
wyciągnięcie wymagało
od dwuosobowej załogi
wybudowania niewielkiego
prowizorycznego mostu), Fiat
Campagnola wrócił do Algieru
po zaledwie 11 dniach, czterech
godzinach i 54 minutach
od startu, bijąc poprzedni rekord
i ustanawiając nowy, po dziś dzień
niezagrożony.

CZAS WOLNY

Wywodząca się
z modelu Massif
Campagnola
posiada
klasyczne
podwozie
z podłużnicami.
Zawieszenie
składa się
z mostów
sztywnych
z resorami.
Ten niebywale
prosty schemat
techniczny jest
gwarancją
solidności

Campagnola. To, co najwa˝niejsze, kryje si´ jednak pod spodem. Nadwozie, bo o nim mowa, zostało wykonane we współpracy z hiszpaƒskà firmà Santana, legitymujàcà si´ doÊwiadczeniem na polu lekkich samochodów terenowych i majàcà na
swym koncie m.in. modele 88
i 109, produkowane na licencji
Land Rovera. Jego klasyczna
struktura, oparta na solidnym
podwoziu z podłu˝nicami i belkami poprzecznymi, gwarantuje
niezawodnoÊç w ka˝dych warunkach. Sprawdzony na wszelkie mo˝liwe sposoby jest równie˝ schemat zawieszeƒ z dwoma sztywnymi mostami, b´dàcy
wspólnà cechà wszystkich rasowych terenówek. Proste i wytrzymałe, majà optymalny skok
i zachowujà bezpiecznà odległoÊç mi´dzy podwoziem a podło˝em nawet w najbardziej „pokr´conym” terenie.
O ile przy
nadwoziu
Iveco postawiło na
klasyczny,

sprawdzony schemat, o tyle
w przypadku silnika wybór padł
na supernowoczesnego turbodiesla 3.0 HPT, znanego ju˝ z ostatniej serii Daily. Wyposa˝ony
w cztery cylindry, 16 zaworów
i turbin´ o zmiennej geometrii,
generuje 176 KM w przedziale
od 3200 do 3500 obrotów na
minut´. Maksymalny moment
obrotowy – w przypadku samochodów terenowych właÊciwoÊç
jeszcze istotniejsza – uzyskiwany
jest ju˝ przy 1250 obrotów i wynosi 400 Nm. Ta cecha gwarantuje jazd´ z optymalnà przyczepnoÊcià, umo˝liwiajàc pokonywanie przeszkód i stromych pochyleƒ bez koniecznoÊci wciskania
pedału gazu do maksimum.
SprawnoÊç układu podnosi równie˝ szeÊciobiegowa skrzynia
biegów, wyposa˝ona w reduktor
podwajajàcy liczb´ faktycznie
dost´pnych przeło˝eƒ.
Schemat nap´du został – podobnie jak struktura nadwozia –
maksymalnie uproszczony. Na
asfalcie pracujà koła tylne.
Przednie mogà staç
si´ czynne na nawierzchniach

o niskiej przyczepnoÊci, wystarczy jeden ruch dêwigienkà obok
drà˝ka zmiany biegów, tà samà,
która uruchamia reduktor. Do
wyboru sà cztery pozycje: nap´d
tylny, zintegrowany, jałowy, zintegrowany z biegami zredukowanymi. Kierowca ma mo˝liwoÊç
włàczania i wyłàczania nap´du
na obie osie podczas jazdy, co
wi´cej, mo˝e nawet zablokowaç
r´cznie tylny mechanizm ró˝nicowy, co ułatwi mu pokonanie
szczególnie wymagajàcych odcinków trasy.
Campagnola podbije zatem serca wszystkich tych, którzy poszukujà autentycznego samochodu terenowego, a jednoczeÊnie nie majà nic przeciwko
odrobinie luksusu w wyposa˝eniu, obejmujàcym m.in. klimatyzacj´, szyby sterowane elektrycznie, sprz´t Hi-Fi z odtwarzaczem płyt CD i poszycia ze skóry. Urokowi tak wyrafinowanego
wn´trza nie oparłby si´ nawet
sam Indiana Jones.

DANE TECHNICZNE
Długość
Szerokość
Wysokość
Rozstaw osi
Moc
Zdolność pokonywania wzniesień
Kąt natarcia
Kąt zejścia
Kąt pochylenia
Kat nachylenia poprzecznego
Głębokość brodzenia

4.244 mm
1.750 mm
2.050 mm
2.452 mm
176 KM
100%
50°
34°
33°
40°
500 mm
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CZAS
na bràz
TEKST

Aldona Górna

Decyzjà
mi´dzynarodowego jury,
zło˝onego z mened˝erów
– audytorów WCM,
po zaledwie dwóch
audytach, bielski zakład
Fiat-GM Powertrain
Polska dołàczył
do grona firm,
posiadajàcych najlepsze
systemy produkcyjne
na Êwiecie, zdobywajàc
bràzowy medal,
uznawany za pierwszy
szczebel WCM.
26

W

spół cze sne stan dardy pro duk cyj ne wy ma ga jà od za kładów produkcyjnych wdra˝ania coraz bardziej innowacyj nych roz wià zaƒ. Dzi´ ki
ta kim za bie gom Fiat-GM
Powertrain Polska znalazł si´
w zaszczytnym gronie firm,
które zdobyły Bràz WCM.
Przypomnijmy – skrót WCM oznacza nie tyl ko
kompleksowy program reorganizacji metod produkcyjnych, ale tak˝e jest nazwà europejskiego
konsorcjum, do którego nale˝à dziesiàtki przedsi´biorstw produkcyjnych o Êwiatowej renomie.
Droga do zdobycia pierwszego poziomu World
Class Manufacturing (bràzowy medal) wià˝e si´
z konsultacjami z wybitnymi specjalistami w tej
dziedzinie (udzielał ich profesor Hajime Yamashina) oraz ogromnym wysiłkiem kadry mened˝erskiej i całej załogi. Aby praca nad poprawà przynosiła wymierne efekty, trzeba zorganizowaç jà
wokół 10 filarów WCM (piszemy o nich szerzej
w cyklu „Filary WCM”).

„Wdra˝anie systemu World Class Manufacturing
rozpocz´liÊmy w ubiegłym roku – mówi Wojciech
Pieczonka, koordynator WCM w zakładzie FiatGM Powertrain Polska. – Trzeba wyraênie powiedzieç, ˝e zdobywanie nagród i tytułów nie jest dla
nas celem samym w sobie. Metodologia WCM oferuje pełnà palet´ narz´dzi i metod do atakowania
ró˝nego typu strat i marnotrawstwa po to, aby poprawiç rentownoÊç spółki. TrudnoÊç polegała
na całkowitym podporzàdkowaniu działalnoÊci filarów Rachunkowi Kosztów Transformacji. W ciàgu
roku udało si´ zwi´kszyç o 50% iloÊci wdro˝onych
projektów, co przeło˝yło si´ na wzrost dziennej
zdolnoÊci produkcyjnej o 12% do poziomu 3200
silników, przy jednoczesnej redukcji o 9% wskaênika Actual Hours (iloÊç roboczogodzin/1 silnik).
Ponadto poprawiliÊmy znacznie kwestie bezpieczeƒstwa – praktycznie przez cały rok nie zdarzył
si´ ˝aden wypadek.
Pierwszy, wst´pny audyt, przeprowadzony przez
prof. H. Yamashina, jesienià 2007 roku, wskazał
nam kierunki, w jakich powinniÊmy si´ rozwijaç,
aby w ciàgu 12 miesi´cy uzyskaç wynik kwalifikujàcy do bràzowego wyró˝nienia WCM.
System nie znosi luk i wymaga zaanga˝owania od
wszystkich. Generowanie poprawy, której istot´ stanowi wyliczenie efektów ekonomicznych, oceniane
jest na ka˝dym poziomie zatrudnienia. Bez codziennej współpracy mi´dzy filarami, bez okresowych
spotkaƒ i samoocen osiàgni´cie tego sukcesu byłoby
niemo˝liwe. Patrzàc z pozycji koordynatora WCM,
pragn´ na łamach naszej gazety skierowaç słowa
uznania dla wszystkich filarów za prac´ wykonanà
w ciàgu tych miesi´cy. Wszystkie uwagi i wskazówki, przekazane podczas audytu przez prof. H. Yamashina, sà punktem wyjÊcia do nast´pnych działaƒ
prowadzàcych nas do uzyskania srebra. Jestem przekonany, ˝e przy pełnym zaanga˝owaniu załogi jesteÊmy w stanie uzyskaç wy˝sze wyró˝nienie ju˝ pod
koniec 2009 r., tym bardziej, ˝e w wielu przypadkach byliÊmy „o włos” od uzyskania wy˝szej noty.

MAURIZIO EMO, PREZES ZARZÑDU

PrzyszłoÊç mamy ju˝

na wyciàgni´cie r´ki
Wojciech
Pieczonka

Poniżej:
zdjęcie grupowe
przedstawicieli
filarów WCM
po audycie,
kwalifikującym
to kryterium
Brąz.
W środku grupy
– Maurizio Emo,
prezes zarządu
spółki oraz
prof. Yamashina

ynik uzyskany podczas ostatniego audytu
przeprowadzonego przez profesora Yamashinę,
a także będący pokłosiem audytu brązowy medal WCM,
potwierdziły niezbicie, że nasz zakład znajduje się
w ścisłej czołówce jednostek produkcyjnych nie tylko
FPT, ale i całego Fiat Group.
Fakt, że znaleźliśmy się na szczycie listy, ma dla nas
ogromne znaczenie, dowodzi bowiem, że jesteśmy
zdolni i konkurencyjni. Innymi słowy, że potrafimy
produkować dobrze przy stosunkowo niskich kosztach.
A to jest jedyna szansa rozwoju zakładu poprzez
nowe inwestycje.
Naszą przyszłość mamy już
na wyciągnięcie ręki. Grupa FPT,
świadoma naszych kompetencji, dalej
będzie stawiać na nasz zakład.
W świetle ogólnoświatowego kryzysu
ekonomicznego ma to dla nas
kolosalne znaczenie, bo pozwala
na dywersyfikację, a jednocześnie
zwiększenie produkcji. Dziś jest może
jeszcze zbyt wcześnie na rzucanie konkretnych liczb,
niemniej jednak liczymy na zwiększenie produkcji
w następnych latach nawet o 50%.
Można by rzec, że te nowe inwestycje są czymś
w rodzaju szybkiej odpowiedzi Fiat Group na rynkowy
kryzys i na zmieniające się trendy popytu, które teraz
przesuwają się w stronę jednostek coraz bardziej
ekonomicznych i ekologicznych. WCM wskazuje nam
kierunek, w jakim powinien zmierzać proces rozwoju
naszego przedsiębiorstwa, i zaopatruje nas w bagaż
doświadczeń i kompetencji, które okazują się
kluczowe przy podejmowaniu nowych,
ambitnych wyzwań.
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Tyski Zakład Fiat Auto Poland to nie
tylko miejsce, w którym produkuje si´
dziennie 1900 samochodów. To tak˝e
miejsce, w którym poÊwi´ca si´ czas
na rozmow´, rozmow´ na tematy trudne
i wa˝ne. A bezpieczeƒstwo, straty czy
jakoÊç to tematy trudne, a zarazem
wa˝ne, jeÊli nie najwa˝niejsze.
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´dàc w tyskim Zakładzie FAP nie
sposób nie zwróciç uwagi na kolorowe tablice World Class Manufacturing. Zdj´cia, wykresy, wskaêniki,
wszystko to dla kompletnego dyletanta w dziedzinie WCM – u jest tylko
skupieniem linii, cyfr i liter na białej
tablicy. Natomiast dla osób wtajemniczonych w magi´ tego przedsi´wzi´cia tworzy zgrabnà całoÊç, mówiàcà gdzie
w realizacji celu załoga była, jest i dokàd zmierza.
Owo wtajemniczanie w metodologi´ WCM-u trwa
ju˝ od dłu˝szego czasu. Choç teoretyczne zało˝enia realizacji celu powstajà na najwy˝szych szczeblach, to wprowadzenie ich w ˝ycie zale˝y przede
wszystkim od pracowników produkcyjnych, dlatego te˝ nale˝y dbaç, aby nieustannie mieli oni niezb´dny zakres wiedzy. Jest to bardzo wa˝ne, gdy˝
w momencie, w którym pojawià si´ wàtpliwoÊci,
zrodzà si´ pytania, wyniknà problemy z pewnoÊcià
nie b´dà oni szukali ich rozwiàzania na białych ta-

blicach. Co prawda kierownik, lider i koledzy zawsze słu˝à pomocà, ale nie oszukujmy si´, podczas
pracy nie ma ani czasu, ani miejsca na rozmow´
czy dyskusj´. Tym sposobem aktywnoÊç, zaanga˝owanie czy inicjatywa mogà zostaç uÊpione. Pojawił si´ wi´c pomysł ich rozbudzenia poprzez zorganizowanie spotkaƒ zespołów technologicznych
poza godzinami pracy. Tym sposobem od 8 do 26
wrzeÊnia kierownicy spotykali si´ z podlegajàcymi
im bezpoÊrednio grupami pracowników i w trakcie
dwugodzinnego spotkania starali si´ przedstawiç
i przedyskutowaç wspólnie kwestie zwiàzane
z bezpieczeƒstwem, jakoÊcià czy stratami. Spotkanie ka˝dej z grup rozpoczynało si´ od krótkiego
filmu – wypowiedzi dyrektora Zakładu Zdzisława

PRACOWNICY O SZKOLENIU

Okazja do

ugruntowania wiedzy
Wprowadzenie
w życie zasad
WCM zależy
przede
wszystkim
od pracowników
produkcyjnych,
dlatego też
należy dbać,
aby nieustannie
mieli oni
niezbędny
zakres wiedzy

Kazimierz Krawczyk
– kierownik zespołu
technologicznego 2434
zmiana C linia B, gdzie
produkowane są
samochody Seicento
i Panda:
Przy naszych napiętych
planach i boomie
samochodowym
najzwyczajniej w świecie
nie mamy czasu, by
spotkać się i porozmawiać. Dlatego też taka okazja
jest nieoceniona. Mogliśmy spokojnie usiąść poza
linią montażową i wyjaśnić sobie kwestie związane
z bezpieczeństwem, jakością, omówić wykresy
obrazujące realizację celów, wyznaczonych na 2008
rok. Nasz zespół jest bardzo zaangażowany w ich
realizację, ale myślę, że ten czas był potrzebny, aby
móc skupić się na obszarach, w których jesteśmy
jeszcze słabi i dokładnie je omówić. Choć każdy nowo
przyjęty pracownik przechodzi szkolenie z głównych
założeń i celów WCM – u (następnie poznaje cele
wyznaczone już dla konkretnej grupy, z którą będzie
pracował), to takie spotkanie jest potrzebne, stanowi
dla nich pewną powtórkę, pozwala ugruntować wiedzę
na temat, z którym zapewne spotkali się po raz
pierwszy w swoim życiu. Dla starszych jest to
przypomnienie. Poza tym była to także doskonała
okazja do integracji grupy. Jest to rzecz ważna, gdyż
realizacja założeń dokonuje się wspólnymi siłami
całego zespołu, pośród którego znajdziemy
pracowników zarówno młodych jak i starszych stażem.
Dbamy więc o to, aby przyjęcie nowych pracowników
odbywało się w miłej i koleżeńskiej atmosferze, aby
każdy w razie wątpliwości wiedział, że może liczyć
na pomoc kolegi. Na tym spotkaniu starałem się
uczulić pracowników przede wszystkim na kwestie
związane z bezpieczeństwem. Jest to najważniejszy
wskaźnik. W swoich pomysłach poprawy pracownicy
najczęściej zwracają uwagę na anomalia pracy
urządzeń, pracę wózkowego, źle zabezpieczone
przedmioty. Kiedyś bardzo nieliczna grupa zgłaszała
problemy czy usterki jednak udało nam się
zaktywizować większe grono osób. Pomysły są
oczywiście realizowane, ale ich złożoność decydująco
wpływa na czas wdrożenia. Jedynie z pomysłami
dotyczącymi BHP nie czekamy ani chwili,
wprowadzając je natychmiast.
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Arleta, który zwrócił uwag´ na mo˝liwe zagro˝enia
i szanse rozwoju tyskiej fabryki w zwiàzku z obecnà sytuacjà na Êwiatowych rynkach. „Negatywna
koniunktura na rynku sprzeda˝y samochodów
zwiàzana z cenami ropy naftowej
postawiła przed nami wielkie wyzwanie, któremu musimy sprostaç
na ka˝dym odcinku pracy. Klient
oczekuje od nas niezawodnego wyrobu, którego wartoÊç odpowiada
cenie i który jest dostarczony
w krótkim czasie. Nasze dà˝enie
do doskonałoÊci to droga bez koƒca, dlatego chciałbym, aby kolejnym krokiem była pełna koncentracja na eliminacji strat. O tym jak post´powaç,
aby minimalizowaç straty mówi World Class Manufacturing – model organizacyjny wdra˝any
w Zakładzie. Na jego podstawie opracowane zostały zało˝enia bud˝etowe na rok 2008. Ich realizacj´ Êledzimy za pomocà licznych wskaêników,
których monitorowanie pozwala oceniaç efektywnoÊç działaƒ w ró˝nych obszarach. W realizacj´
tych wskaêników muszà byç zaanga˝owani wszyscy pracownicy firmy. Jest to trudne zadanie tym
bardziej, ˝e 30% naszej załogi to ludzie nowi.
Dlatego te˝ powinniÊmy otoczyç ich szczególnà

Dà˝enie
do
doskonałoÊci
to droga
bez koƒca

Z OSTATNIEJ CHWILI

Audyt

WCM

dniach 13 – 14 października w zakładzie Tychy
Fiat Auto Poland odbył się audyt WCM,
przeprowadzony przez prof. Yamashinę – specjalistę
z dziedziny Manufacturing Production System, który
jest konsultantem wielu renomowanych firm w tym
obszarze. Audyt miał na celu ocenić poziom, na jakim
w tym momencie znajduje się tyski zakład, ubiegający
się o Srebro WCM. Przypomnijmy raz jeszcze:
na program World Class Manufacturing składa się
10 filarów (Fiat Wokół Nas od kilku numerów
prezentuje odpowiadające im obszary), których praca
zgodnie z ideologią WCM opiera się na nieustannym
dążeniu do doskonałości. Osiągnięcie poziomu
50 punktów zapewniło w 2007 roku tyskiemu
zakładowi Brąz, zdobycie poziomu Srebro uzależnione
było od poprawy we wszystkich obszarach w sumie
o 10 punktów. Podczas tego audytu osiągnięto jednak
56 pkt. Co prawda jest to postęp o 5 pkt w stosunku
do zeszłorocznego wyniku, ale jednocześnie o 4 punkty
za mało, aby zdobyć srebro. Wszystko jest jednak
na najlepszej drodze, aby stale poprawiać
i doskonalić warsztat pracy.

W
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opiekà, włàczyç w łaƒcuch działaƒ pomagajàcych
rozwiàzywaç stojàce przed nami problemy i zadania”. Po wypowiedzi dyr. Arleta, kierownik zespołu
technologicznego przechodził do omówienia najistotniejszych wskaêników zarzàdzanych w ramach
ka˝dego ZT. Po czym przypominał zebranym
główne zało˝enia WCM-u oraz omawiał realizacj´
celów, jakie wyznaczone zostały zespołowi na
2008 rok. Nast´pnie podejmował kwesti´ najwa˝niejszà, dotyczàcà bezpieczeƒstwa na stanowisku
pracy. Temat ten poruszany jest przy ka˝dej mo˝liwej okazji, ze wzgl´du na ciàgłe wyst´powanie
czynników zwiàzanych z niebezpiecznymi zachowaniami i warunkami na ka˝dym stanowisku pracy. Aby jak najbardziej przybli˝yç ten problem pracownikom, kierownicy uzupełnili prezentacj´ przykładami niebezpiecznych sytuacji, które miały
miejsce, dokładnie na tym odcinku, na którym pracuje dany zespół. Na koniec ka˝dy miał za zadanie
podaç propozycje poprawy: jakoÊci, bezpieczeƒstwa czy organizacji stanowiska na swoim odcinku
pracy. Jednym z celów spotkaƒ była aktywizacja
pracowników, poprzez zaanga˝owanie ich w rozmow´ na temat zgłaszania pomysłów, zastrze˝eƒ
czy uwag, które mogà znaleêç swój finał w mniejszych lub wi´kszych projektach poprawy. Do tej
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Leszek Fluder
– pracownik zespołu technologicznego 2434,
zmiana C linia B na montażu:
Do tego typu spotkań jestem pozytywnie nastawiony.
Bardzo dużo informacji
zostało nam
przedstawionych
w klarowny sposób, dzięki
czemu możemy dla siebie
wyciągnąć odpowiednie
wnioski. Można było
poruszyć wszelkie palące
kwestie, rozwiać
jakiekolwiek wątpliwości
czy też przedyskutować
pewne sprawy, wspólnymi
siłami rozwiązać problemy.
Dlatego też myślę, że takie spotkania powinny
odbywać się częściej, przynajmniej raz na kwartał.
Patrząc na swoją grupę mogę powiedzieć, że wszyscy
dobrze się rozumiemy, pomagamy sobie nawzajem.
W realizacji celów bazujemy na pracy zespołowej,
która przynosi największe efekty.

pory ka˝dy pracownik mógł zgłosiç swój pomysł
kierownikowi, ale zazwyczaj nie było czasu, aby
w spokoju usiàÊç, zastanowiç si´ i omówiç danà
kwesti´. W normalnym dniu pracy bardzo trudno
wygospodarowaç czas na takie rozmowy, dlatego
te˝ spotkania zespołów zorganizowano w wydzielonej sali, poza miejscem pracy, gdzie w spokoju
mo˝na było pomyÊleç, wyjaÊniç wszelkie wàtpliwoÊci i przedyskutowaç zgłoszone problemy.
W spotkaniach uczestniczyły wszystkie zespoły
technologiczne, w sumie prawie 4250 pracowników. Codziennie na dwie godziny przed drugà
zmianà, specjalnymi Êrodkami transportu do zakładu dowo˝ono od 100 do 250 osób, czas ten
został potraktowany jako czas pracy. Frekwencja
wyniosła prawie 93%, je˝eli ktoÊ z przyczyn losowych czy planowanego urlopu nie był obecny
w dniu, w którym zaj´cia miała jego grupa, miał
mo˝liwoÊç dołàczenia do innego zespołu. Ka˝dy
pracownik podczas spotkania, zgłosił Êrednio
po trzy lub cztery propozycje poprawy. Osoby odpowiedzialne za filar ukierunkowanej poprawy
(focused imprvement) w WCM z pewnoÊcià
zwrócà si´ po nie do kierowników i zaewidencjonujà je w specjalnej bazie danych tak by mogły zostaç wdro˝one.

Spotkania
zespołów
zorganizowano
w wydzielonej
sali, poza
miejscem pracy,
gdzie w spokoju
można było
pomyśleć,
wyjaśnić wszelkie
wątpliwości
i przedyskutować
zgłoszone
problemy

Paweł Józefiak
– pracownik zespołu technologicznego 2434,
zmiana C linia B na montażu:
To spotkanie podobało mi się ze względu na sposób
oraz formę, w jakiej zostały nam przedstawione pewne
kwestie. Zrozumiały pokaz slajdów, liczne przykłady
wzięte wprost z linii montażowej uświadomiły nam, że
nasze stanowisko zależy tak
naprawdę od nas, a mała
zmiana może mieć duży
wpływ na naszą codzienną
pracę. Jest wiele rzeczy,
które można poprawić,
trzeba tylko chcieć je
dostrzec i być
zaangażowanym w to, co się
robi, a praca stanie się
łatwiejsza, przyjemniejsza,
ale przede wszystkim
bezpieczniejsza. Wypadki
najczęściej wynikają z nieuwagi i braku myślenia.
Takie spotkanie z pewnością wpływa także
na integrację z innymi pracownikami. Wśród nas są
zarówno nowi jak i starsi pracownicy, wszyscy możemy
się spotkać i porozmawiać. W zgranej grupie dużo
łatwiej i przyjemniej osiąga się cele. Na takim
spotkaniu poznajemy też lepiej naszego kierownika,
który nie tylko jest naszym przełożonym, ale także
opiekunem.
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Problemy to chleb powszedni ka˝dego zakładu
produkcyjnego. S´k w tym, ˝e aby skutecznie
sobie z nimi radziç niezb´dne sà narz´dzia.
Metody, stosowane w filarze FI, b´dàcym cz´Êcià
składowà WCM, pozwalajà nie tylko rozwiàzywaç
problemy, ale przede wszystkim eliminowaç je
z procesów produkcyjnych.

STRA˚NIK

ukierunkowanej poprawy
TEKST

Aldona Górna

Wiesław Białoń

W

cyklu prezentacji filarów składowych World Class Manufacturing tym razem bli˝ej
przyjrzymy si´ FI (Focus Improvement), który zajmuje si´
ukierunkowanà poprawà. KorzyÊci, wynikajàce z wdra˝ania
jego zało˝eƒ przybli˝y Wiesław Białoƒ, lider filaru FI.
Jakie sà główne cele filaru FI?
Eliminacja, bàdê zmniejszanie du˝ych strat wyst´pujàcych w systemie produkcji, rozwini´cie kompetencji i zwi´kszenie wiedzy technicznej niezb´dnej do rozwiàzywania problemów. Chodzi o wyelimi no wa nie przy czyn êró dło wych strat, okre Êlo nych przez filar Cost Deployment, koncentrujàc
działalnoÊç na priorytetach, których eliminacja daje naj wi´k sze ko rzy Êci, dra stycz ne zmniej sze nie
nieefektywnoÊci procesów, eliminowanie działalno Êci bez war to Êci do danej w ce lu zwi´k sze nia
konkurencyjnoÊci i obni˝enie kosztu wyrobu oraz
rozwini´cie specyficznych kompetencji przy rozwiàzywaniu problemów.
W chwili obecnej jesteÊmy skoncentrowani na tym,
aby znaleêç si´ na piàtym poziomie aktywnej organizacji, czyli poziomie najwy˝szym, na którym ludzie znajà rodzaj problemów oraz właÊciwe metody
słu˝àce do ich rozwiàzywania i potrafià równie˝ zaanga˝owaç w tym celu innych. Sà oni gotowi do
rozwiàzania ka˝dego problemu oraz do zmiany organizacji, je˝eli sytuacja tego wymaga.
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Działania w filarze FI (jak we wszystkich innych filarach) rozło˝one sà na 7 kroków: wybór obszaru
działania, identyfikacja straty, wybór tematu oparty
na priorytetach, wybór lidera i powołanie grupy
projektu, działania projektowe, analiza kosztów
i korzyÊci oraz monitoring wyników, standaryzacja
i rozszerzeniu działaƒ. Dodam, ˝e działania projektowe sà prowadzone w oparciu o PDCA (koło ciàgłej poprawy Deminga). Najpierw poprzez analiz´
szukamy przyczyny êródłowej i planujemy działania,
nast´pnie wdra˝amy działania i weryfikujemy ich
skutecznoÊç. Je˝eli praktyka nie potwierdza wyników analizy, wracamy ponownie do planowania
i szukamy innych przyczyn, je˝eli zaÊ rezultaty sà
zgodne z oczekiwaniami i uzyskujemy rozwiàzanie
oczekiwane, to standaryzujemy je i rozszerzamy
na wszystkie obszary. Podstawà jest, aby utrzymaç
uzyskane wyniki, stàd koniecznoÊç monitorowania
rozwiàzaƒ w dłu˝szym przedziale czasowym. Liczymy te˝ wskaênik Benefit/Cost, tzn. jakie efekty finansowe uzyskaliÊmy, w stosunku do poniesionych
kosztów. Po rozwiàzaniu konkretnego problemu nie
spoczywamy na laurach – cały czas zastanawiamy
si´ co mo˝na jeszcze poprawiç, cały czas szukamy
obszarów, które mo˝na jeszcze ulepszyç.
Jakich metod u˝ywa si´ do rozwiàzywania problemów?
Przy rozwiàzywaniu problemów przede wszystkim
stosujemy 7 kroków logicznego podejÊcia: najpierw
zastanawiamy si´ co jest naszym problemem, gdzie
on wyst´puje (ustalamy po to, aby ograniczone
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zasad pracy zgodnie z modelem PDCA (koło
Deminga, które pokazuje, ˝e proces ukierunkowanej poprawy nigdy si´ nie koƒczy), nabycie
umiej´tnoÊci patrzenia na problem przez pryzmat kosztów oraz przede wszystkim wzrost poziomu wiedzy i umiej´tnoÊci oraz kultury technicznej pracowników. Wi´c inwestujemy, ale cele
sà szczytne, bo w przyszłoÊci przyniesie to korzyÊci
w postaci pokonania konkurencji oraz osiàgni´cia
Êwiatowego poziomu produkcji.
Jaki jest zwiàzek FI z innymi filarami WCM?
Filar FI jest połàczeniem logicznym, które zapewnia zgodnoÊç wszystkich działaƒ ukierunkowanej
poprawy, bioràcych swój poczàtek w aplikacji metodologii wszystkich filarów WCM.
NajÊciÊlej, jesteÊmy połàczeni z Cost Deployment,
wskazujàcym nam obszary, w których wyst´pujà
najwi´ksze straty.
Współpracujemy jednak równie˝ z wszystkimi pozostałymi filarami, gdy˝ wyst´pujàce powiàzania
pozwalajà na osiàgni´cie lepszych, a jest to o tyle
wa˝ne, ˝e łàczàc siły dà˝ymy do podniesienia jakoÊci produktu, co przekłada si´ na rosnàce zaufanie
klientów, a w efekcie wy˝sze wskaêniki sprzeda˝y.
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zasoby ukierunkowaç na to, co jest najwa˝niejsze), ustalamy priorytety tematów, prowadzimy ich analiz´ po to, aby wybraç właÊciwe,
adekwatne do wagi problemu metody i narz´dzia – prof. Yamashina zawsze podkreÊla, ˝e
nie opłaca si´ strzelaç z armaty do wróbla. Nast´pnie szacujemy koszty działaƒ, wdra˝amy rozwiàzanie w rygorystyczny sposób i przechodzimy
do oceny uzyskanych rezultatów w stosunku
do pierwotnych zało˝eƒ.
W ka˝dej Jednostce Produkcyjnej powołane sà lokalne dru˝yny FI, które wspierajà zespoły projektowe wiedzà metodologicznà, bie˝àco monitorujà
przebieg projektów oraz weryfikujà zgodnoÊç uzyskiwanych efektów z zało˝eniami bud˝etu.
Jak zatem mo˝na podzieliç problemy produkcyjne?
Aby skutecznie zorganizowaç prac´ musimy dokonaç podziału problemów na: sporadyczne oraz
chroniczne. Problemy sporadyczne oraz chroniczne
z przyczynami mniej zło˝onymi rozwiàzujà grupy
pracowników produkcyjnych lub utrzymania ruchu,
przy udziale liderów lub kierowników, wykorzystujàc proste metody (Karta Przed/Po, Quick (Szybki)
oraz Standard Kaizen) i narz´dzia, np. 5W + 1H,
4M. Walk´ z problemami o przyczynach chronicznych zło˝onych prowadzà zespoły z liderami spoÊród kadry in˝ynieryjno-technicznej, u˝ywajàc Major Kaizen i narz´dzi Êredniozaawansowanych,
np.: 5 Why, FMEA (Analiza Potencjalnych Przyczyn Usterek), zaÊ najtrudniejsze problemy rozwiàzujà specjalnie przeszkoleni specjaliÊci z wykorzystaniem metody Advanced Kaizen i zaawansowanych narz´dzi statystycznych oraz PPA (Analiza
Punktu Przetwarzania). O sile organizacji stanowi
jednak przede wszystkim du˝à iloÊç prostych projektów, gdy˝ jest to wyrazem jej pr´˝noÊci i zaanga˝owania pracowników w działania WCM.
Z roku na rok mamy coraz wi´cej wdro˝onych popraw, w bie˝àcym roku kilka tysi´cy, co pociàga za
sobà znaczàcy wzrost uzyskanych efektów finansowych i przyczynia si´ do wzrostu konkurencyjnoÊci
FAP na trudnym rynku motoryzacyjnym.
Jakie sà inne korzyÊci, wynikajàce z działaƒ FI?
Aby uzy skaç wy mier ne ko rzy Êci po trzeb na jest
wiedza – w tej materii prowadzimy liczne szkolenia dla pracowników. Dodatkowo, w tym roku wystar to wa ła pierw sza edy cja 10 – ty go dnio wych
warsztatów WCM, przeznaczonych dla młodych
in˝ynierów, które zaowocowały wieloma projektami poprawy, ju˝ wdra˝anymi w zakładzie. Obecnie
kontynuujemy ten cykl prowadzàc ich II edycj´.
Efektem działaƒ FI sà zatem korzyÊci wymierne,
dzi´ki eliminacji i zapobieganiu stratom. Warto powiedzieç te˝ o rezultatach niewymiernych. Sà to:
umocnienie zasady pracy w grupie, bo przynosi
ona lepsze efekty ni˝ praca indywidualna, wpojenie

E

D

Koło Deminga
– PDCA.
Poniżej:
tabela
prezentuje
sposoby i czas
rozwiązywania
problemów

KATEGORIE KAIZEN
Przyczyny
NIEZALEŻNE

Przyczyny
ZŁOŻONE
POWIĄZANE

Przyczyny
POWIĄZANE

PROBLEM

Proste
Sporadyczne

Proste Techn.
Sporadyczne

Złożone sporad.

Chroniczne

Złożone chron.

Mocno złoż. chron.

PROBLEM
SOLVING

Karta
przed – po

Karta
przed – po

Szybki
Kaizen

Standard
Kaizen

Duży
Kaizen

Zaawansowany
Kaizen

Ukierunkowana Poprawa

Autonomiczne Utrzymanie
Utrzymanie Specjalistyczne
4M

EWO

METODY
I
NARZĘDZIA

OPL

Tag

5WHY
FMEA

Tag

5W+1H

PPA

DOE

Sterowanie Jakością
Tag

j
zwó
i Ro
nie
e
l
o
Szk

Specj. ST

Tag

Specj. ST

Karta
interwencji

Operator
Kierownik
Operator

Operator

Specj. ST

Specjalista

Lider

Czas rozwiązania problemu

Traktujàc WCM całoÊciowo – co według pana
jest niezb´dne, aby osiàgnàç sukces przy jego
wdra˝aniu?
Potrzebna jest wiedza na temat WCM, która musi
zostaç przeło˝ona na skoncentrowane działania;
pracownicy, którzy z ch´cià anga˝ujà si´ w rozwiàzywanie problemów, a nade wszystko właÊciwy dobór odpowiednich ludzi – ich współpraca w zespole
to podstawa, aby osiàgnàç zamierzony cel.
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Postaw

na
Dietetyczka
Ewa Kusiak
stara się
opracować
każdemu
indywidualną
dietę, a także
uczy, jak szybko
i smacznie
przygotować
wartościowe
posiłki

˚ycie w ciàgłym poÊpiechu,
coraz cz´Êciej towarzyszàcy
nam stres, mała aktywnoÊç
i nieregularne od˝ywianie
to prosta droga do
problemów zdrowotnych.
W Fiat Auto Poland
zmierzono si´ z nimi
i podj´to działania,
zach´cajàce pracowników
do zdrowego stylu ˝ycia.

ZDROWIE

R

eklamy wysoko kalorycznych przekàsek, a tak˝e mo˝liwoÊç szybkiego posiłku w barach szybkiej obsługi typu
fast food powodujà, ˝e nazbyt cz´sto
si´gamy po chipsy, batoniki, zapiekanki, hamburgery i „soczyste” kawałki kurczaka w ró˝nych panierkach,
popijane równie wysoko kalorycznymi
napojami. Efektem takiego ˝ywienia
bywa cukrzyca, mia˝d˝yca i oczywiÊcie – otyłoÊç.
„Z mojej pomocy winny korzystaç nie tylko osoby,
majàce dolegliwoÊci chorobowe wynikajàce ze złego
od˝ywiania, ale równie˝ te, które chcà zmieniç złe
nawyki ˝ywieniowe – mówi Ewa Kusiak, dietetyczka z Kliniki Chorób Metabolicznych w Katowicach,
która od wrzeÊnia przyjmuje w nowo otwartej Poradni Dietetycznej na terenie zakładu w Tychach. –
Prawidłowy sposób od˝ywiania nie tylko opóênia
starzenie i gwarantuje dobre samopoczucie, ale jest
te˝ podstawà zdrowia i decyduje o prawidłowym
funkcjonowaniu całego organizmu”.
Dietoterapia to dziedzina zajmujàca si´ naturalnym
wspomaganiem leczenia. Dopasowana indywidualnie do konkretnego schorzenia jest jednà z najsku-
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teczniejszych metod leczenia chorób współczesnej
cywilizacji. Leczenie dietà przywraca równowag´
organizmu i, poprzez zmian´ stylu ˝ycia i ˝ywienia,
prowadzi – najmniejszym kosztem i w sposób najprostszy – do eliminacji chorób.
„Mowa o osobach, które cierpià na choroby metaboliczne i układu krà˝enia – kontynuuje Ewa Kusiak. – I nie chodzi tylko o cukrzyc´, ale tak˝e nietolerancj´ cukru, nadciÊnienie, podwy˝szony cholesterol, nadwag´ i niedowag´, choroby serca, dolegliwoÊci gastryczne, osteoporoz´. Leczenie dietà
we wszystkich tych chorobach jest bardzo pomocne. Znacz ny procent moich pacjentów ma tak˝e
problemy z nadwagà. W ostatnim czasie wzrosła
ÊwiadomoÊç na temat zagro˝eƒ zwiàzanych z otyłoÊcià i chorobami serca. Ludzie wiedzà, ˝e muszà
przeznaczaç wi´cej czasu na çwiczenia fizyczne,
dlatego coraz wi´cej osób jeêdzi latem na rowerze,
chodzi na basen, siłowni´ itp. W Fiat Auto Poland
pra cow ni cy ko rzy sta jà z ró˝ nych form re kre acji
i sportu w ra mach CRiK. Ale oprócz wy sił ku fi zycznego trzeba jeszcze prawidłowo si´ od˝ywiaç,
a w tej kwestii wiedza jest znikoma. Ka˝demu staram si´ wi´c opracowaç indywidualnà diet´, ka˝-

Piramida
zdrowego
żywienia

KATARZYNA KNAPCZYK, SPECJALISTA WCM-SAFETY

WCM

a zdrowy tryb ˝ycia

d ponad dwóch lat wdrażamy w Fiat Auto Poland system zarządzania
WCM-World Class Manufacturing, w którym pierwszym filarem jest
Safety, czyli bezpieczeństwo. Jednym z wymogów zaawansowanej kultury
zarządzania tym obszarem jest dbałość o pracowników nie tylko w miejscu
pracy, ale także poza nią. Dlatego właśnie, w ramach programów promocji
zdrowia, oprócz podstawowego pakietu badań, proponujemy naszym
pracownikom cykliczne przeprowadzanie badań specjalistycznych oraz
konsultacje kadry lekarskiej. Aktualnie – chyba jako jedyny zakład
produkcyjny w Polsce – otworzyliśmy wewnętrzną, bezpłatną Poradnię
Dietetyczną. Mamy nadzieję, iż fachowe porady specjalisty dietetyka,
w sposób znaczący przyczynią się do zwiększenia świadomości na temat
prawidłowego żywienia oraz priorytetu, jakim jest zdrowy i aktywny tryb
życia. Kolejną, nową inicjatywą są rozpoczęte w październiku wykłady
z psychologiem, w czasie których kadra zarządzająca naszego zakładu
uczy się metod radzenia sobie ze stresem oraz sposobów jego
zapobiegania. To bardzo ważny aspekt, zwłaszcza dla młodych, często
niedoświadczonych kierowników, dla których zarządzanie różnymi
grupami pracowników, presja produkcyjna oraz szybkie podejmowanie
ważnych decyzji często jest czynnikiem stresogennym.
Propagowaniem zdrowego stylu życia, zajęły się dzieci pracowników
firmy, dla których zorganizowaliśmy konkurs rysunkowy poświęcony
trzem tematom: „Jak sobie radzić ze stresem?”, „Wybieram zdrowy
tryb życia”, „Rzuć palenie!”. Nadesłano wiele ciekawych
i nowatorskich prac, które będą wizytówką naszej poradni
dietetycznej. Dodatkowo na ich podstawie opracujemy plakaty,
które zostaną rozwieszone na terenie całego zakładu.

O

dego ucz´, jak szybko i smacznie przy go to waç war to Êcio we
posiłki, a to jest wa˝ne, gdy wracamy póêno z pracy i nie mamy
sił, by gotowaç.
Z tego te˝ wzgl´du du˝à wag´
w dietetyce przywiàzujemy do
prawidłowego ˝ywienia ludzi
czynnie pracujàcych zawodowo.
Np. zatrudnionym na pierwszà
zmian´ przypominam o Êniadaniu; druga zmiana powinna
przed wyjÊciem zjeÊç obiad, a ci
ze zmiany nocnej – spo˝yç posiłek mi´dzy 24.00 a 1.00, a tak˝e
przekàsiç coÊ przed koƒcem pracy, aby po przyjÊciu do domu,
nie zajmowaç si´ ju˝ niczym, tylko niezb´dnym, oÊmiogodzinnym snem. Trzyzmianowy system zaburza fizjologi´, wydłu˝ony czas pracy prowadzi do nieregularnego trybu ˝ycia, dlatego
właÊnie osoby czynne zawodowo
powinny w wi´kszym stopniu
korzystaç z naszej pomocy”.
Bez wzgl´du na to, czy osoba
zgłaszajàca si´ do poradni nie
mo˝e sobie poradziç z nadwagà,
czy te˝ niedowagà, bàdê z innymi problemami zdrowotnymi,
bazà dla dietetyka jest wywiad
˝ywieniowy, czyli w miar´ dokładna informacja o tym, co dana osoba zjada i o której godzinie. „Optymalnie byłoby, gdyby
pracownicy zgłaszajàcy si´ do
poradni, przynosili co najmniej
trzydniowy jadłospis. Dzi´ki takiej informacji mo˝emy w spe-

Katarzyna
Knapczyk

cjalnym programie komputerowym przeliczyç, jakie było spo˝ycie kalorii, białka, tłuszczów,
w´glowodanów i innych składników mineralnych. Dzi´ki temu
mo˝liwe jest wskazanie bł´dów
w od˝ywianiu i szukanie sposobu unikni´cia ich popełniania jak
najmniejszym kosztem”.
Krystian: „Od niedawna trenuj´
sztuki walki, dlatego chciałbym
dowiedzieç si´, jakie posiłki powinny dominowaç w mojej diecie, co jeÊç przed, a co po tre ningu, jaki pokarm jest najbardziej przyswajalny w czasie tak
in ten syw nych çwi czeƒ, i cze go
najwi´cej potrzeba, by wzmocniç kon dy cj´. Chciał bym te˝
rzu ciç pa le nie, bo cza sa mi od czuwam zadyszk´, dlatego chc´
zapytaç co jeÊç, by nie przybyło
mi kilogramów”.

Ja dwi ga: „Sko rzy sta łam z po rad, by po pra wiç swój spo sób
od ˝y wia nia i do brze si´ czuç.
Dietetyczka podpowiedziała mi,
ja kà gru p´ pro duk tów po win nam włà czyç do swo jej die ty,
a ja kà ogra ni czyç. Oka za ło si´
bo wiem, ˝e sko ro jem za ma ło
białka, do jadłospisu powinnam
koniecznie włàczyç ryby, gotowa ne wa rzy wa, a tak ˝e na biał,
chocia˝by jogurty”.
Przemysław: „Ka˝dy chce prowadziç zdrowy tryb ˝ycia i lepiej
wyglàdaç. W czasie studiów, kiedy nie brakowało mi ruchu, nie
miałem problemów z nadwagà.
Teraz jednak zbyt du˝o czasu
sp´dzam za biurkiem, a to powoduje, ˝e pojawił si´ u mnie brzuszek. Dlatego przyszedłem do
poradni, by uzyskaç informacje
na temat odpowiedniej diety”.
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Osoby spotkane
w Poradni
Dietetycznej
nie ukrywały
zadowolenia
z otwarcia tej
placówki.
Zdrowe
odżywianie
cieszy się
bowiem coraz
większą
popularnością
na całym świecie
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na ˝ółto i na niebiesko
TEKST

Aldona Górna
FOTO

CNH Polska

Polowe pokazy Demo Tour to ju˝ tradycja rodziny
New Holland. Ideà, która przyÊwieca tej inicjatywie,
jest hasło „byç blisko klienta”. W tym roku rolnicy z całej
Polski mieli okazj´ obejrzeç majestatyczne, ˝ółto-niebieskie
maszyny New Holland w czterech miejscowoÊciach:
w Cerekwicy, Grabinie k. Niemodlina,
Setnikach i Pancerzynie.
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T

egorocznym pokazom towarzyszył kolorowy Demo-Truck, swego rodzaju mobilna sala konferencyjna,
który nie tylko stanowił dla
załogi Demo-Team miejsce
narad przed pokazami, ale
tak˝e był dodatkowà atrakcjà dla odwiedzajàcych.
Obok niego podà˝ały kombajny, reprezentujàce najwa˝niejsze serie New Holland: TC5070, CSX7060,
CX8090. Tu˝ za nimi pojawiły si´ ciàgniki, ukazujàce najszerszà gam´ tego rodzaju maszyn w Polsce:
T4050 Dlx, T5060, T6020 Plus, T6040 Elite,
T6070 RC, T7050, T7540, T8030. Z ciàgnikami
pracowały prasy New Holland (BR6090, BR7060)
lub osprz´t firmy Kverneland. W pokazach prac polowych brała udział tak˝e cieszàca si´ ogromnym zainteresowaniem ładowarka teleskopowa LM5060.
Charakterystyczne, ˝ółto-niebieskie maszyny przejechały łàcznie 1500 km, zatrzymujàc si´ w: Cerekwicy, Grabinie k. Niemodlina, Setnikach i Pancerzynie
– miejscowoÊciach rozmieszczonych w czterech ró˝nych cz´Êciach kraju. OczywiÊcie wybór lokalizacji
pokazów nie był przypadkowy. W celu przeprowadzenia odpowiedniej prezentacji walorów maszyn
firmy New Holland nale˝ało znaleêç gospodarstwa
rolne o wysokim poziomie technologicznym i Êwietnie zorganizowane. Takimi właÊnie zaletami mogà
si´ pochwaliç firmy: Cerplon, P. W. H. Rapex, Agrocom oraz Gospodarstwo Rolne Pancerzyn 1. W ka˝dej z nich od lat maszyny New Holland przyczyniajà
si´ do sukcesu gospodarzy.
Harmonogram pokazów, które odbywały si´ na polach uprawowych klientów, bezpoÊrednio współpracujàcych z dealerami New Holland, był taki sam we
wszystkich miejscowoÊciach, które pojawiły si´
na demotourowej mapie. Podczas prezentacji omówione zostały przez specjalistów ds. produktów New
Holland: Józefa D´bskiego oraz Henryka Jakubowskiego walory techniczne, eksploatacyjne i u˝ytkowe
ka˝dej z maszyn. Pozwoliło to klientom na lepsze za-

poznanie si´ ze sprz´tem New Holland
i ocen´ jego mo˝liwoÊci w stosunku
do posiadanego przez nich areału. Po
teorii przyszedł czas na praktyk´, dzi´ki
czemu widzowie mogli zobaczyç na własne oczy działanie omawianych maszyn.
Ekipa najlepszych demonstratorów
z Płocka „otwierała oczy” klientom i goÊciom, którzy niejednokrotnie z niedowierzaniem patrzyli na to, co potrafià zdziałaç te maszyny w polu, je˝eli wykorzysta si´ wszystkie ich mo˝liwoÊci. Na najmłodszych uczestników imprezy z kolei czekały liczne atrakcje w postaci zabaw i konkursów, zorganizowanych w specjalnie do tego celu
przygotowanych namiotach. NH stawia bezpieczeƒstwo na pierwszym miejscu, w zwiàzku z tym
nie pozwolono na pobyt dzieci w bezpoÊrednim sàsiedztwie pracujàcych maszyn.
Inicjatywa Demo Tour oparta jest na trzech filarach:
„byç blisko klienta” to wysłuchanie jego uwag, „byç
blisko klienta” to wdra˝anie w ˝ycie jego podpowiedzi i sugestii, „byç blisko klienta” to rozumienie jego
potrzeb i umiej´tnoÊç szybkich zmian, by te potrzeby
spełniç. W zwiàzku z tymi zało˝eniami pokazy polowe to tylko jeden z wa˝nych elementów Demo Tour.
Najistotniejszy dla organizatorów jest fakt, ˝e dzi´ki
bezpoÊrednim spotkaniom z klientami daje si´ im
mo˝liwoÊç do wyra˝enia opinii i sugestii na temat
wyrobów New Holland. Aby dyskusje urozmaiciç
w ka˝dym cyklu Demo Tour brali udział konstruktorzy i przedstawiciele działu kontroli jakoÊci, otwarci
na propozycje zmian, dotyczàce rynku polskiego.
Adam Sulak, dyrektor Działu Handlowego New
Holland w Polsce:
Organizujàc kolejny DEMO TOUR chcieliÊmy
przybli˝yç klientom naszà ofert´ i umocniç pozycj´
marki New Holland. Widzàc coraz wi´ksze zainteresowanie naszymi maszynami jestem przekonany,
˝e nasze dotychczasowe działania odniosły skutek.
Wydaje mi si´, ˝e New Holland jest ju˝ markà bardzo dobrze znanà na rynku polskim.

Na Demo Tour
CNH była
prezentowana
najszersza gama
naszych maszyn
rolniczych
w Polsce

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOÂCI
SPORT

CZAS WOLNY

15 lat

min´ło...
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Anna Lubertowicz-Sztorc
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak

Po raz XV, jubileuszowy,
na torze Kielce
w Miedzianej Górze,
rozegrano Grand Prix
Fiat Auto Poland.
Kilkudziesi´ciu
dziennikarzy walczyło
o miano najlepszego
kierowcy. Emocji nie
brakowało.
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F

iat promujàcy na polskim rynku swojà
nowà mark´ – Abarth, w tradycyjnej
współpracy z Automobilklubem Kieleckim i Autoklubem Dziennikarzy Polskich sprawił frajd´ motoryzacyjnym
dziennikarzom, którzy w liczbie 55
dzielnie walczyli w czterech próbach na
Miedzianej Górze. Klasyfikowano indywidualnie, dru˝ynowo i w kategorii paƒ.
Wszystko zacz´ło si´ 15 lat temu. Podczas pierwszej imprezy dziennikarze Êcigali si´ na Fiatach
Cinquecento. Na imprez´ rok rocznie przyje˝d˝a
około 100 przedstawicieli mediów. Od kilkunastu
lat na torze pojawia si´ wielu znanych dziennikarzy, którzy zaliczyli prawie wszystkie imprezy, ale
przyje˝d˝ajà równie˝ młodzi adepci dziennikarstwa i... wygrywajà. Nestor cyklu Grand Prix, Wiesław Mrówczyƒski z Autoklubu DP, uczestniczył
we wszystkich 15. edycjach imprezy. Kilku dziennikarzy nie ma ju˝ wÊród nas, m.in. prezesa Najhajta, red. Koperskiego, red. Zabiegi (zwyci´zcy
kilku edycji Grand Prix FAP).

Po za to rem tym spo tka niom to wa rzy szy wie le
atrak cji to wa rzy s kich i za wo do wych. Od by wa jà
si´ kon fe ren cje pra so we na te ma ty istot ne dla
FAP, jest to tak ˝e oka zja do dys ku sji o pol skiej
motoryzacji i sytuacji na rynku, ale równie˝ to, co
wzbu dza wÊród dzien ni ka rzy naj wi´ cej emo cji,
mo˝liwoÊç wypróbowania nowych modeli samochodów w dosyç ekstremalnych warunkach na torze wyÊcigowym.
Zawody od poczàtku rozgrywane sà torze wyÊcigowym w Miedzianej Górze, z uwagi na lokalizacj´ (centrum Polski) i goÊcinnà Ziemi´ Kieleckà.
Nie bez znaczenia sà dobre kontakty z działaczami
Automobilklubu Kieleckiego.
Tor jest gruntownie wyremontowany, a np. pomiar czasu odbywa si´ przy pomocy fotokomórek. WczeÊniej czas mierzono r´cznie, stoperami,
co dostarczało dziennikarzom dodatkowych emocji w walce o dziesiàte sekundy. Nigdy nic nikomu si´ nie stało, co najwy˝ej lekko poturbowane
zostały auta, co w fer worze walki zawsze mo˝e
si´ zdarzyç. Zawdzi´czamy to przede wszystkim
per fek cyj ne mu przy go to wa niu za wo dów pod
wzgl´dem sportowym, nad czym obecnie czuwa
pre zes Au to mo bil klu bu Kie lec kie go, Krzysz tof
Tutka i jego ekipa.
Gwoli dziennikarskiej rzetelnoÊci podajemy tegoroczne wyniki.
SpoÊród 60 startujàcych w imprezie dziennikarzy
motoryzacyjnych najlepszy okazał si´ debiutant na
tej imprezie, reporter „Raportu” i producent „Auto-Sportu”, Łukasz ByÊkiniewicz. Drugi był Marek Wicher, a trzeci Szczepan Mroczek (obaj
„Wysokie Obroty”). WÊród paƒ zwyci´˝yła piszàca te słowa, Anna Lubertowicz-Sztorc.

GRAND PRIX FIATA

3 pytania do

Bogusława CieÊlara

Dyr. Handlowy
FAP W. Masalski
składa
gratulacje
zwycięzcom
15. Grand Prix
Fiata

Organizował Pan wszystkie 15 Grand Prix Fiata?
Pomysł organizowania spotkań z dziennikarzami
na torze wyścigowym zrodził się w Auto Klubie
Dziennikarzy Polskich, u śp. prezesa Wiesława Najhajta.
Bardzo się spodobał mojemu ówczesnemu szefowi
„Jankowi” Giovanniemu Prati i mnie. Impreza – jak to się
mówi – od razu „chwyciła”, o czym świadczy corocznie
frekwencja na Grand Prix.
Co się zmieniło na przestrzeni lat?
Zmieniło się bardzo wiele. Dziennikarze ścigają się
na coraz to nowocześniejszych i bezpieczniejszych
samochodach. Tempo pracy wymusiło, że niektórzy mogą
spotkać się tutaj tylko na organizowanych przy tej okazji
konferencjach prasowych i czmychają
z powrotem do redakcji. Ale obserwujemy, że
uczestnikami naszych spotkań jest coraz więcej młodych
adeptów dziennikarstwa, którzy deptają po piętach
starym „mistrzom kierownicy” i co ciekawe – udaje im się
to. Taka jest kolej rzeczy. Mimo to wielu dziennikarzy co
roku przyjeżdża na Miedzianą Górę (np. red. Jacek
Jurecki, Jacek Bieniaszkiewicz, Janusz Tychy, Wiesław
Mrówczyński, Anna Lubertowicz- Sztorc, Aleksander
Żyzny, Szymon Sołtysik, Szczepan Mroczek, Tomasz
Szmandra, aby pokazać swoim kolegom „jak się jeździ”.
Nie zawsze im się to udaje, ale taki jest sport. Ja zawsze
podkreślam, że to ma być forma zabawy, ale można
mówić… Emocje zawsze biorą górę. Może to i dobrze.
To bardzo lubiana przez dziennikarzy i prestiżowa
impreza. Dlaczego dla Fiata ta impreza jest
tak ważna?
Co roku dziennikarze pytają czy planujemy kolejne
Grand Prix… i jak tu jej nie zorganizować? Nasze
samochody wychodzą zawsze dzielnie z tego trudnego
egzaminu... Staramy się, aby co roku była to inna
marka (Fiat, Lancia, Alfa). Ta impreza tak wrosła
w świadomość dziennikarzy, że niektórzy nie wyobrażają
sobie udanego roku bez niej... Wyjazdów i prezentacji
w ciągu roku jest bez liku, a mimo to wiele osób
przyjeżdża na spotkanie z nami i z kolegami
dziennikarzami. Bardzo sobie to cenimy i dokładamy
starań, aby Grand Prix były interesujące, nie tylko
pod względem sportowym, ale również merytorycznym,
mam na myśli konferencje prasowe z dużą dawką
ciekawych informacji o FAP, produktach, rynku.
Żadna inna firma konkurencyjna nie może się
pochwalić tego typu inicjatywą, która spotyka się z tak
dużym zainteresowaniem wśród mediów.
Z zadowoleniem stwierdzamy, że coraz więcej zaczyna
uczestniczyć w niej Pań.
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NOWE MO˚LIWOÂCI
– JOB POSTING
W

czerwcu 2008 roku Grupa Fiat postanowiła uruchomić projekt
o nazwie Internal Job Posting. Daje on pracownikom możliwość
ubiegania się o wolne stanowiska nie tylko w obrębie spółki, w której
są aktualnie zatrudnieni, lecz także o te, które zostaną ogłoszone przez
inne spółki należące do Grupy Fiat w Europie i objęte projektem.
Dotychczas Job Posting został uruchomiony w Niemczech, Francji oraz
Wielkiej Brytanii. Od 22 października jest dostępny również w Polsce.
Jest to inicjatywa, która ma dać większe możliwości rozwoju
zawodowego, ułatwić przemieszczanie się pracowników pomiędzy
różnymi sektorami i krajami, a przede wszystkim zapewnić możliwość
samodzielnego pokierowania swoją ścieżką kariery.
Należy zaznaczyć, iż cały proces składania ofert oraz rekrutacji na dane
stanowiska bazuje przede wszystkim na otwartym dialogu pomiędzy
pracownikiem a jego przełożonym. Oznacza to, iż pracownik informuje
swojego przełożonego o zamiarze złożenia swojej kandydatury na
stanowisko ogłoszone w ramach Job Posting, a przełożony udziela mu
wsparcia w procesie rekrutacji.
Aby zapoznać się z dostępnymi stanowiskami oraz złożyć swoją
kandydaturę należy skorzystać ze strony intranetowej
http://jobposting.fg.local, gdzie można również znaleźć wszystkie
informacje niezbędne do wzięcia udziału w kolejnych etapach procesu
rekrutacji w ramach Job Posting. Dodatkowe informacje o projekcie
można uzyskać zwracając się do właściwego Działu HR:
CNH Polska – Izabela Chęcińska, tel. 024 2679606
i Łukasz Zaglewski, tel. 024 2679620;
Comau Poland – Andrzej Janusz, tel. 032 2179434 i Izabela Melka,
tel. 032 2179442;
Fiat Auto Poland – Celina Krzyżkowska, tel. 033 813 5579
lub 032 3253555;
Fiat Services Polska – Jolanta Lęcznar-Górecka, tel. 033 8132279;
Sadi Polska – Jolanta Lęcznar-Górecka, tel. 033 8132279;
FSP/Sadi – Grażyna Głębocka, tel. 033 8134103;
Ergom Group – Marta Burtan, tel. 032 3681213;
Automotive Lighting Polska – Agata Bochniak, tel. 032 2960225;
Magneti Marelli Exhaust Systems Polska – Monika Majewska,
tel. 32 3642857;
Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko
– Marta Korzonkiewicz, tel. 338135967;
Fiat Purchasing Poland – Magdalena Klimczak-Ventura,
tel. 33 8132787 lub 510009310;
Teksid Poland – Alina Broda-Dubel, tel. 033 8538433;
FGA Polska – Marcela Bucior, tel. 033 8132512.
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BIEG FIATA WYRÓ˚NIONY
olegium redakcyjne największego biegowego portalu
internetowego w Polsce – MaratonyPolskie. PL – już po raz ósmy
przyznało najlepszym, najciekawszym oraz najbardziej kameralnym
biegom w kraju certyfikaty ZŁOTY BIEG, wyróżnienia oraz FILIPIDESY.
W przyznawaniu certyfikatów, stanowiących zachętę dla wszystkich
biegaczy, pod uwagę brano zarówno własne obserwacje z biegów, jak
nośność medialną imprez oraz – co najważniejsze, i na co wpływ mieli
wszyscy czytelnicy portalu – oceny wystawione przez biegaczy w dziale
RANKING. Wśród WYRÓŻNIEŃ 2008, jako biegów godnych polecenia,
o bardzo wysokim poziomie organizacji oraz o znacznej liczbie
startujących, znalazł się XVI Bieg Fiata organizowany w Bielsku-Białej.
W ocenie jury – na ten bieg naprawdę warto pojechać!

K

FIAT I KOLARSTWO
T

egoroczna 65. edycja wyścigu kolarskiego – Tour de Pologne, który
odbył się w połowie września, zgromadziła kolarzy z 18 grup
zawodowych (m. in. mistrzów kolarskich z Pekinu – Hiszpana Samuela
Sancheza i Szwajcara Fabiana Cancellara) i polskiej ekipy narodowej.
Trasa tego prestiżowego wyścigu z Warszawy do Krakowa podzielona
była na siedem etapów i prowadziła przez najpiękniejsze zakątki
wschodniej i południowej Polski.
Fiat Auto Poland jako oficjalny sponsor tego najbardziej znanego
polskiego wyścigu kolarskiego, przygotował limitowaną, specjalną serię
aut Fiata Bravo, Linea i Doblo, oferowanych w promocyjnej cenie
i sygnowanych przez dyrektora wyścigu Czesława Langa.

PI¢å GWIAZDEK DLA DELTY
ancia Delta otrzymał pięć gwiazdek z bezpieczeństwa, czyli
maksymalną punktację EuroNCAP. Wyróżnienie to potwierdza, jak
ogromną wagę Fiat Group Automobiles przykłada do działań na rzecz
zapewnienia możliwie najlepszej ochrony kierowcy i pasażerom, co
sprawdzono w czasie różnego rodzaju testach.
Nowa Lancia posiada wszystkie najbardziej zaawansowane rozwiązania
służące redukowaniu skutków wypadku: trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa z podwójnymi napinaczami i ogranicznikami siły napięcia,
pięć zagłówków, sześć poduszek powietrznych, system przeciwpożarowy
FPS oraz zaczepy Isofix do mocowania fotelików dziecięcych.
Oprócz doskonałej ochrony pasażerów nowa Delta cechuje się również
wysokim poziomem bezpieczeństwa aktywnego, odgrywającego kluczową
rolę w czasie zapobiegania wypadkom. To zasługa przede wszystkim
najbardziej wyszukanych systemów elektronicznej kontroli dynamiki,
hamowania i stabilności, takich jak m.in. Absolute Handling System.

L

FIAT FIORINO
SAMOCHODEM DOSTAWCZYM ROKU 2009!
ytuł International Van of the Year 2009 przyznano Fiatowi Fiorino
w uznaniu innowacyjności i niezawodności nowego modelu. Model
stworzył nowy segment na rynku w klasie lekkich samochodów dostawczych,
łącząc atrybuty typowe dla samochodów dostawczych, takie jak: pojemność
wnętrza, ładowność, zastosowanie drzwi bocznych przesuwnych, ze
zwrotnością i bezpieczeństwem jazdy. O jego zaletach przekonało się już
ponad 28 tysięcy zadowolonych klientów.

T

FIAT SPONSOREM MUZYKI
esień obfitowała w naszym regionie w dwa ważne wydarzenia
kulturalne. Pierwsze z nich, Festiwal Kompozytorów Polskich,
sponsorowany przez Fiat Auto Poland i Fiat-GM Powertrain Polska
odbył się w Bielsku-Białej. Tegoroczna, XIII edycja festiwalu,
poświęcona była twórczości Ignacego Jana Paderewskiego.
W tym roku w Bielsku-Białej swoje 75 urodziny obchodził także
patronujący festiwalowi Henryk Mikołaj Górecki, który z tej okazji
zaprezentował bielskiej publiczności polskie prawykonanie
swojego II Kwartetu smyczkowego „Quasi una fantasia”.
Tymczasem w październiku w Tychach, przy wsparciu finansowym
FAP, odbył się Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy
„Śląska Jesień Gitarowa”, uznawany za jeden z najbardziej
znaczących festiwali gitarowych w Europie. Impreza odbywa się
co dwa lata i składa się z trzyetapowego konkursu dla młodych
gitarzystów im. Jana Edmunda Jurkowskiego oraz z koncertów
gitarowych z towarzyszeniem orkiestry i recitali światowej sławy
gitarzystów. W tym roku w XII edycji festiwalu wystąpili tak
znakomici wirtuozi gitary, jak: Ricardo Gallen, Alvaro Pierri, Petra
Polackova, Sharon Ishbin, Combo J. Śmietana z orkiestrą Aukso,
J. Stephan Quartet i laureaci flamenco V. Amigo.

J

PANDA MAMY I PANDA BLUE
– NOWE SERIE SPECJALNE
myślą o swoich klientach Fiat Auto Poland stworzył dwie
nowe serie specjalne Fiata Pandy – Panda Blue oraz
Panda Mamy. Panda Blue to samochód kierowany
do męskiej części klientów, stworzony na bazie wersji
Dynamic 1.2 60 KM. Natomiast druga seria specjalna jest
kierowana do kobiet, a szczególnie do mam. Panda Mamy to
wersja przygotowana w specjalnej specyfikacji, by każdej
mamie było jeszcze łatwiej poruszać się po mieście,
podróżując razem z dziećmi.
Więcej na stronie
www.fiat.pl

Z
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Po raz kolejny Teksid Iron Poland ze Skoczowa
zaprosił swoich pracowników na Dzieƒ
Rodzinny. W tym roku impreza zbiegła si´
z obchodami 60-lecia istnienia zakładu.
Na stadionie Beskidu Skoczów, gdzie rodziny
spotykajà si´ co roku, znów stan´ły stragany,
karuzele i scena, na której do póênych godzin
nocnych przygrywała kapela. Nie brakowało
atrakcji dla dzieci i dorosłych, a kolejki do
poszczególnych budek i na stadionowym
„wesołym miasteczku” wymagały od
czekajàcych cierpliwoÊci.

Integracja i wypoczynek

na 60 lat
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T

o ju˝ pi´t na sto let nia tra dy cja, ˝e
spotykamy si´ co roku zarówno na
te re nie za kła du, jak i na sta dio nie
Beskidu Skoczów, by wspólnie odpo czàç – mó wi dy rek tor za kła du
Ma rek Ka na fek. – Przed po łu dniem Tek sid Iron Po land otwie ra
drzwi – po dob nie jak w po przed nich la tach i tym ra zem zwie dza ło
go około tysiàca osób. JeÊli wziàç pod uwag´, ˝e
nasza załoga liczy 600 osób, widaç wy raê nie, ˝e jej
człon ko wie przy pro wa dzili z sobà rodziny, przyjaciół, znajomych, czy sàsia dów. Na tych, któ rzy
zjawiajà si´ sami, bo cieka wi sà funk cjo no wa nia
zakładu, czekajà przewodni cy, któ rzy opro wa dza jà
i opowiadajà o firmie. Bardzo cz´sto przychodzà do
nas w ten dzieƒ tak ˝e by li
i emeryto wa ni pracow ni cy
– by powspominaç lub zobaczyç, co si´ zmieniło. Ci
ostatni sà najcz´Êciej zszoko wa ni, zwłasz cza gdy ode szli 5-10 lat te mu –
tak bardzo poprawiły si´ warunki pracy i w tak
wielu czynnoÊciach wyr´czaç nas zacz´ły automaty. No i asortyment – niektórzy w ogóle nie pami´tajà, byÊmy wytwarzali wczeÊniej wały korbowe, zwrotnice, czy wałki rozrzàdu.
Czy organizowanie takiej imprezy ma sens? Na
pewno tak, mamy niewiele okazji do odpoczynku, a od kàd ty dzieƒ pra cy wy dłu ˝ył nam si´
do sze Êciu dni, tych mo˝ li wo Êci jest jesz cze

Marek Kanafek
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Jan Wieja
z wnuczką

mniej. Po za tym, sko ro rok
w rok si´ tu spotykamy, ludzie
pewnie byliby zawiedzeni, gdyby z tego zrezygnowaç. Dlatego
przeciwnie – powinniÊmy raczej
szukaç nowych atrakcji, nawet
my Êli my ju˝ o nie co in nej for mule i byç mo˝e innym miejscu,
do którego na Dzieƒ Rodzinny
za pro si my na szych pra cow ni ków w przyszłym roku.
Jan Wieja, Wydział Utrzymania Ruchu:
Taki pomysł na wspólny odpoczynek załogi bardzo mi odpowiada. Przychodz´ tutaj z rodzinà co roku i trudno mi sobie wyobraziç coÊ innego – w koƒcu
pracuj´ ju˝ w tym zakładzie prawie 30 lat. To doskonała okazja,
by porozmawiaç z kolegami
i kole˝ankami z pracy w innej atmosferze i o innych sprawach,
ni˝ na co dzieƒ. A poza tym, jedna z niewielu mo˝liwoÊci, by pokazaç mojej rocznej wnuczce,
gdzie pracuje dziadek...
Zdzisław Baranowski, Wydział
Kontroli JakoÊci (z ˝onà Barbarà i dzieçmi):
Integracja? Tak, na pewno –
cz´Êç załogi doskonale si´ integruje, co widaç przy biesiadnych
stołach pod namiotami. Dla
mnie jednak, co roku, do przede
wszystkim dzieƒ, który mog´
sp´dziç z rodzinà i dzieçmi, bo
dla nich przede wszystkim tu
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Zdzisław
Baranowski
z rodziną,
Klaudiusz Holisz

przychodzimy. Karuzele, z których mogà do woli korzystaç,
dmuchane zamki, baloniki i cukrowa wata – to niesamowita
frajda. To równie˝ dobry moment, by zobaczyç od Êrodka
firm´ i ludzi, którzy jà tworzà –
a wi´c zobaczyç na ˝ywo coÊ,
o czym na co dzieƒ w domu tylko si´ opowiada.
Klaudiusz Holisz, Oczyszczalnia (˝ona i dwoje dzieci):
˚ona dziÊ przed południem nie
mogła niestety zajrzeç do zakładu, bo pracowała, ale zna Teksid
– z Dnia Rodzinnego, podczas

którego drzwi firmy otwarte sà
szeroko. Co nas tu przyciàga?
OczywiÊcie karuzele – na których je˝d˝à nasze dzieci, ale
przyznam, ˝e na niektórych
i my. Nie tylko nasz oÊmioletni
syn doskonale ju˝ pami´ta, co
go czeka, gdy mówimy „Idziemy na Dzieƒ Rodzinny do Teksidu”, ale i ten młodszy, trzylatek nie mo˝e doczekaç si´...
Pepsi. JeÊli tylko pogoda dopisuje, a w tym roku nie mo˝na
na nià narzekaç, jest tu bardzo
przyjemnie i dzieƒ z pewnoÊcià
mo˝na uznaç za udany.
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ENNIO MORRICONE

Kołysanka brzmiàca
niczym

Deguello
TEKST

Francesco Novo
FOTO

LaPresse

Wybitny kompozytor opowiada, w jaki sposób powstaje
jego wspaniała muzyka. Dobiegajàcy 80-tki, myÊli ju˝
o kolejnym filmie i, jak sam mówi, „ma nadziej´, ˝e
b´dzie udany”. To on stworzył Êcie˝k´ dêwi´kowà spotu
reklamowego nowej Lancii Delta, jemu te˝ nale˝y
zawdzi´czaç muzycznà opraw´ finałowego pojedynku
w filmie Za garÊç dolarów.

N

iech podniesie r´k´ ten, kto choçby raz nie nucił
melodii z filmów GarÊç dynamitu czy Dawno temu
w Ameryce. Albo nie zachwycił si´ niesamowitym
klimatem w Misji czy Za garÊç dolarów. Te wyjàtkowe, zapadajàce gł´boko w pami´ç utwory sà dziełami
Ennio Morricone, muzycznego włoskiego geniusza.
Wraz z blisko czterema setkami innych wchodzà one
w skład ogromnego zbioru Êcie˝ek dêwi´kowych,
jakie ten rzymski mistrz stworzył od 1961 r.
Dzieł, dzi´ki którym zrodziła si´ muzyka filmowa.
Ennio Morricone, który 10 listopada skoƒczy 80 lat,
współpracował z niemal wszystkimi najwybitniejszymi
re˝yserami ostatniego półwiecza. Za sprawà m.in. jego
wyjàtkowych utworów sław´ zyskiwali Sergio Leone
– któremu skomponował muzyk´ do wszystkich najwa˝niejszych filmów i z którym łàczyła go prawdziwa
przyjaêƒ – Pasolini, Bertolucci, Brian De Palma, Polaƒski, Stone i Almodovar, ˝eby wymieniç tylko kilku
najbardziej znanych. Ale Mistrz tworzył równie˝ sporo muzyki symfonicznej, wykonywanej – cz´sto pod
batutà jego samego – przez najlepsze orkiestry Êwiata.
Jednym z najbardziej pami´tnych koncertów Morricone był ten, jaki odbył si´ 2 lutego 2007 r. w siedzibie
Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas ceremo-

GRUPA

LUDZIE
WYWIAD

PRODUKT

nii zaprzysi´˝enia nowego sekretarza generalnego
Ban Ki Muna.
W swej wieloletniej karierze kompozytor został
obsypany dziesiàtkami nagród: otrzymał osiem
Srebrnych TaÊm (Nastroi d’Argento), pi´ç nominacji do Oscara (za muzyk´ do filmów Dawno temu w Ameryce, Misja, Nietykalni, Cinema Paradiso i Dni niebios), siedem nagród Davida di Donatello (włoski odpowiednik Oskara) i trzy Grammy,
a w roku 2007 Oscara za całokształt twórczoÊci.
W ostatnim czasie Morricone skomponował równie˝ Êcie˝k´ dêwi´kowà do spotu reklamowego
nowej Lancii Delta. Łapiemy go telefonicznie
w jego rzymskim domu, w trakcie przygotowaƒ
do kolejnego tournee koncertowego.
Maestro, cały Êwiat zna Pana jako kompozytora
muzyki filmowej, ale obok tej działalnoÊci tworzy Pan równie˝ innà, mniej znanà, a mianowicie muzyk´ absolutnà, czyli wolnà od treÊci pozamuzycznych. Czy nie wolałby Pan, ˝eby było
na odwrót?
Nie, dobrze jest tak, jak jest. Muzyka kina bardzo
du˝o mi dała, równie˝ w kontekÊcie czysto ekonomicznym. Pi´çdziesiàt lat temu, gdy byłem „Êwie˝ym” absolwentem konser watorium, skomponowałem koncert. Zaj´ło mi to dziewi´ç miesi´cy,
a po ukoƒczeniu pracy otrzymałem 60 tysi´cy lirów. UÊwiadomiło mi to, ˝e musz´ obraç innà drog´ i w efekcie zajàłem si´ realizacjà zleceƒ dla RAI,
telewizji, kina, wydawnictw płytowych. I ten Êwiat
przyniósł mi wiele momentów ogromnej satysfakcji
i niezapomnianych prze˝yç.
Skomponował Pan muzyk´ do ponad 400 fil mów. Z którym z nich czuje si´ Pan najbardziej
zwiàzany i dlaczego?
Z ka˝dym bez wyjàtku. Bo ka˝dy z nich zmusił
mnie do twórczej m´ki przy komponowaniu Êcie˝ki dêwi´kowej. Mog´ jedynie powiedzieç, ˝e nieco
wi´kszym sentymentem darz´ te, które z jakichÊ
powodów nie odniosły tak spektakularnego sukcesu jak inne. Jednym z nich jest na przykład Spokojne miejsce na wsi w re˝yserii Elio Petriego.
Pierwszym filmem, do którego napisał Pan muzyk´, był „Il Federale” Luciano Salce, ale sława
przyszła dopiero dzi´ki współpracy z Sergio Leone, kolegà ze szkolnej ławy. Czy to prawda, ˝e
chodził po planie z muzykà przewidzianà
jako podkład do danej sceny?
Był mo im szkol nym ko le gà przez rok,
w trzeciej klasie podstawówki. I faktycznie,
kazał puszczaç podkład muzyczny swoim
aktorom, uwa˝ał, ˝e dzi´ki temu pi´kniej
si´ poruszajà.
W jaki sposób zrodził si´ pomysł wkomponowania Deguello w Êcie˝k´ dêwi´kowà filmu „Za garÊç dolarów”?
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Ennio Morricone
z Sergio Leone:
kompozytor
odbiera nagrodę
David di
Donatello,
będącą włoskim
odpowiednikiem
Oskara

Wyglàdało to tak: Leone chciał, aby kulminacyjnej
scenie pojedynku towarzyszyła melodia Deguello
(meksykaƒska pieÊƒ wojskowa, odegrana 1836 r.
podczas obl´˝enia fortu Alamo). Zagroziłem mu,
˝e w takim razie nie napisz´ muzyki do reszty filmu, ale on pozostał niewzruszony. Wówczas wybrałem jeden z utworów, jakie kilka lat wczeÊniej
napisałem na potrzeby innego filmu, takà tkliwà
kołysank´, która brzmiała podobnie jak Deguello.
Dopiero po latach powiedziałem o tym Sergio.
Âmiechu było co niemiara, a on od tej pory ˝àdał,
by dostarczano mu wszystkie „kawałki” odrzucone przez innych re˝yserów.
Współpracował Pan z wieloma re˝yserami.
Z którym z nich pracowało si´ Panu najlepiej,
a z którym miał Pan – mo˝na by rzec – najwi´ksze problemy?
Od wielu lat to ja wybieram sobie re˝yserów, a nie
na odwrót. Pracuj´ z tymi, z którymi czuj´ duchowà harmoni´, niezale˝nie od tego, jak trudne stawia si´ przede mnà zadanie, czyli jakie „twórcze
cierpienie” mnie czeka. Najtrudniejsza i najbardziej wyczerpujàca była praca nad takimi filmami jak Nieznajoma i 1900: człowiek legenda, ale właÊnie z tego wzgl´du
przyniosła mi ona najwi´kszà satysfakcj´.
A jak wyglàda proces tworzenia muzyki
do filmu? Jakà ma Pan metod´ pracy?
Zanim podejm´ si´ wykonania zlecenia,
wnikliwie studiuj´ scenariusz.
Wybieram wyłàcznie tych re˝yserów, którzy „potrzebujà”
mojej muzyki, którzy sà dla
mnie wiarygodni na płaszczyênie moralnej i ideowej.
Krótko mówiàc pracuj´
tylko z przyjaciółmi,
a reszta przychodzi niemal˝e naturalnie.

Jakie gatunki muzyczne i jakich kompozytorów
lubi Pan najbardziej?
Ograniczyłbym si´ do autorów. A tych, których
lubi´ i których słucham ze wzgl´du na podobnà
poetyk´ i technik´, jest bardzo wielu: Frescobaldi,
Bach, Palestrina, Monteverdi, a ze współczesnych
mój mistrz Goffredo Petrassi i Luigi Nono.
Jest Pan nie tylko kompozytorem, ale i dyrektorem orkiestry. Która z tych pasji daje Panu wi´cej wzruszeƒ?
Lubi´ stawaç za dyrygenckim pulpitem, ale nie jestem dyrektorem orkiestry, poniewa˝ dyryguj´ wyłàcznie własne utwory. Przyczynà tego stanu rzeczy jest prawdopodobnie fakt, ˝e mój mistrz Petrassi, kiedy wykładał na Akademii Âwi´tej Cecylii
w Rzymie, nie przepadał za tymi, którzy przejawiali zdolnoÊci do dyrygentury; wolał tych, którzy
chcieli zostaç kompozytorami.
Paƒska biografia jest pełna sukcesów, nagród,
wyró˝nieƒ. Czy jest Pan z siebie zadowolony?
Ciàgle staram si´ byç coraz lepszy. MyÊl´ o kolejnym filmie i mam nadziej´, ˝e b´dzie udany. Jestem zadowolony ze swoich dotychczasowych dokonaƒ, ale nie zamierzam spoczywaç na laurach.
Ma Pan prawie 80 lat, prowadzi aktywne ˝ycie,
a Pana kalendarz jest wypełniony do granic
mo˝liwoÊci. W czym tkwi Paƒski sekret?
W ogromnej miłoÊci do muzyki. Potrafi´ obudziç
si´ w Êrodku nocy i spisywaç nuty na kartce, którà trzymam na komodzie, ˝eby nie zapomnieç pomysłu, jaki przyszedł mi do głowy we Ênie.
Co Pan kocha oprócz muzyki?
Wiele rzeczy. Na przykład szachy, nawet jeÊli
ostatnimi laty nieco je zaniedbałem ze wzgl´du
na brak czasu. Uwielbiam odtwarzaç partie szachowych mistrzów. No i piłka no˝na: jestem kibicem Romy, ale ceni´ sobie dobrà gr´, niezale˝nie
od zespołu, jaki biega po boisku.
A jakie sà Paƒskie relacje z technologià?
Bardzo pozytywne. Kiedy rozpoczynałem prac´
w stu diu, dêwi´k był re je stro wa ny na trzech
Êcie˝kach, a z czasem ich liczba wzrosła do 48.
DziÊ pra cu je si´ w sys te mie cy fro wym, to jest
z nie skoƒ cze nie wiel kà licz bà Êcie ˝ek. Za wsze
korzystałem z dobrodziejstw technologii, ale nigdy si´ od nich nie uza le˝ nia łem. Nie któ rych
brzmieƒ w moich utworach nie dałoby si´ uzy skaç bez wsparcia elektroniki. Dzisiaj, niestety,
technologia jest cz´sto wykorzystywana jako „zasłona dymna”, za którà mo˝na ukryç brak talentu i pomysłów.
Paƒska najwi´ksza zaleta?
Za swojà cnot´ uwa˝am miłoÊç do rodziny, ˝ony,
muzyki, dobrej lektury. JeÊli miałbym pomyÊleç
o wadach, to na myÊl przychodzi mi ta, ˝e zbyt
cz´sto wydaje mi si´, ˝e jestem dobry.

«Lubi´
stawaç
za pulpitem
dyrygenckim»
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Teresa B´tkowska
Lucjusz Cykarski, Satiz Poland

Jak
we własnym
DOMU...
FOTO

Polska nie koƒczy si´
na warszawskich rogatkach
– mówi Henryk Mikołaj Górecki
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D

eszczowe, ponure przedpołudnie.
W rozjaÊnionej lampami hotelowej
restauracji dostrzegam dwoje dzieci, kobiet´ i m´˝czyzn´. Rozmawiajà w wielkim o˝ywieniu, kartkujà jakiÊ zeszyt. Czy˝by to mistrz
Górecki z rodzinà? Podchodz´
do stolika, przepraszam, przypominam si´...
– Tak, tak. Czekam na panià – mówi kompozytor. I z ˝onà oraz wnukami rozstaje si´, umawiajàc
z nimi powtórnie dopiero na obiad. Do mnie zaÊ
kieruje takie słowa: – ...ale uprzedzam, nie b´dzie
łatwo ze mnà rozmawiaç. Ogranicz´ si´ chyba do
„tak”, lub „nie” na zadawane pytania. Bardzo mnie
boli nerw trójdzielny, dokucza te˝ kr´gosłup...
– A jed nak prawdà jest, ˝e nie lu bi pan roz ma wiaç z dziennikarzami... – wzdycham, bo przypomniałam sobie, ˝e kiedyÊ gdzieÊ wyczytałam wyzna nie pro fe so ra: „Bo j´ si´ tych ar ty ku łów
o mnie, dlatego nie udzielam wywiadów, dobrze
mi bez nich”.
Kom po zy tor mru ˝y oczy, przez chwi l´ mil czy. I usadawiajàc si´ wygodniej w krzeÊle zapewnia, ˝e jeszcze za ˝adnym ˝urnalistà nie trzasnàł
drzwiami, ˝adnego nie przep´dził.
– ...choç nie któ rzy wy pi su jà głu po ty – do da je
z przekonaniem. – Ale dziÊ, niestety, media handlujà informacjà, jak towarem. Otwieram telewizor lub radio, a tam ani jednej dobrej wiadomoÊci! Nawet w emitowanych reklamach matka po˝e ra cór k´ al bo od wrot nie, ju˝
nie pami´tam. A do tego wszystkie go do cho dzà wul ga ry zmy.
Prosz´ obejrzeç choçby jakiÊ kaba ret. Sam co praw da nie przepadałem nawet za Starszymi Panami, ale to co dziÊ słysz´ ze sceny, to... je den wiel ki ryk! Nie
wiem dlaczego wszyscy ryczà zamiast mówiç pi´knie po polsku.
Nie wiem dlaczego dowcipy krà˝à głów nie, prze pra szam, wo kół:... krocza. I nie wiem dlaczego publicznoÊç si´ z tego Êmieje. Zapewne Sławomir Mro ˝ek – ˝al wiel ki, ˝e z kra ju wy je chał
– miał racj´ twierdzàc, ˝e nastał czas sakralizacji
chamstwa...

baga˝u, to nie tylko sypialnia” – mocno podkreÊla
te słowa kilka razy. Póêniej zaÊ głoÊno, z namysłem mówi, ˝e pozwalamy politykom na obłud´.
– Dla cze go nie od wo łu je my si´ do mà dro Êci
Ignacego Jana Paderewskiego, który mawiał: „Ja
szanuj´ ka˝dà parti´, ale dla mnie jest tylko jedna:
Polska”. Ka˝dy polityk dzisiaj, tak uwa˝am, powinien sobie poczytaç przemówienia tego wybitnego
premiera Rzeczpospolitej o jak˝e mocnym, stabilnym kr´gosłupie moralnym – notuj´ w pami´ci to
zdanie. I pytam:

– Czy muzyka pozwala oderwaç
si´ panu od polityki?
– Po zwa la, cho cia˝ co raz z tym
trudniej...
Refleksje kompozytora darzàcego
ogromnà estymà muzyka a zarazem polityka, Ignacego J. Pa derew skie go uprzy tam nia jà, ˝e
mam przed sobà artyst´, którego
za wygłaszane odwa˝nie sàdy zaanektował ruch solidarnoÊciowy
lat 80; któ ry od da wien daw na
prze ka zu je nam praw d´ sło wa mi – ale na de
wszyst ko mu zy kà czer pià cà z pol skiej tra dy cji.
Prze cie˝ ni gdy nie ukry wał czym dla nie go jest
twórczoÊç Nor wida, Mickiewicza, Słowackiego,
˚eromskiego. Ani jak wa˝ni sà w jego ˝yciu Chopin, Wa cław z Sza mo tuł – a przede wszyst kim
Karol Szymanowski, który zafascynował go swojà
mu zy kà do te go stop nia, ˝e na wet za miesz kał
w górach.
*
– O ile wiem, to zawsze interesowały pana liczby.
Festiwal Kompozytorów Polskich jest ju˝ trzyna-

Ka˝da edycja
festiwalu
poÊwi´cona
jest muzyce
innego
kompozytora

*
Gdy profesor podejmuje dysput´ o ˝yciu – bardzo
si´ o˝ywia. Emocjonuje. Martwià go nie tylko media, ale te˝ nie do sta tecz ne wi´ zi w ro dzi nach. I dzieci, dla których ojciec, matka nie majà
czasu, bo myÊlà albo o zarabianiu na ˝ycie, albo
o własnych karierach. „Dom to nie przechowalnia
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stym z kolei... – zmieniam temat rozmowy.
Przed wejÊciem do restauracji dowiedziałam si´
bowiem, ˝e H.M. Górecki, pod patronatem którego co roku odbywa si´ ów festiwal, tyle samo razy
goÊcił ju˝ w Bielsku-Białej – w hotelu, który akurat jest miejscem naszego spotkania. Kompozytor
słynie równie˝ z tego, ˝e w swoich utworach czynił rozmaite manipulacje cyfrowe. W Ad Matrem,
na przykład, długoÊci poszczególnych taktów wywodzà si´ z dat zwiàzanych z ˝yciem i Êmiercià
matki, która go opuÊciła na zawsze w dniu jego
drugich urodzin. Symbolika liczb ma miejsce tak˝e w zamówionej przez kardynała Karola Wojtył´
kompozycji poÊwi´conej Êw. Stanisławowi; 9
czerwca 1979 ju˝ Jan Paweł II słuchał krakowskich filharmoników, którzy wykonywali Beatus
Vir pod batutà kompozytora.
– „Trzynastka” czasem coÊ zamàci, ale nie teraz...
– Êmieje si´ profesor, który teraz nie do kompozy cji, a do pe cha
odniósł feralnà dla
nie któ rych cy fr´.
I mru ˝àc po ro zu mie waw czo
oko
na tych miast do da je: – Ow szem, na
poczàtku szło nam
jak po gru dzie, ale
to ra czej z mo je go
po wo du, bo si´
rozsypuj´...

MiłoÊç
do muzyki
wpoiła H.M.
Góreckiemu
matka

*
˚art profesora troch´ mnie peszy. Zamieniam
si´ jednak w słuch, gdy padajà słowa:
– Prawd´ mówiàc, to pokochałem Bielsko, pokochałem tutejszych pasjonatów.
– Jest pan wierny Festiwalowi.
– Jestem. Zwłaszcza ˝e wychodz´ z zało˝enia, ˝e nie tylko metropolie stołeczne sà ich
godne. Mój tato, a właÊciwie mój teÊç, tak
zawsze mi mówił: „Słuchaj, niektórym warszawiakom si´ wydaje, ˝e Polska koƒczy si´
na ro gat kach Gró jec kiej, a da lej to ju˝ kraj
papuasów, co to patyki noszà pod nosem”.
Wi´c co – prowincja si´ nie
liczy?! Ludzie tu innej
kategorii ni˝ ci z Nowego Jorku, Pary˝a,
Kra ko wa?!
Za pewniam panià: sà
tacy sami, a nawet
nie wiem czy nie
lep si. Dla te -

Do Bielska,
ze względu
na atmosferę,
jaka panuje
na Festiwalu,
przyjeżdżają
orkiestry
i zespoły
muzyczne
z najwyższej
półki

go Festiwal – organizowany stosunkowo niewielkim kosztem, za to przy udziale prawdziwych zapaleƒców, pasjonatów – nadzwyczaj dobrze nam
tutaj wychodzi. Ludzie przychodzà na koncerty,
zje˝d˝ajà nawet z ró˝nych stron Êwiata.
– To pewnie pana zasługa?
– Skàd˝e! My tu działamy wspólnie. W niewielkiej grupie od chwili, gdy inicjatywa zrodziła si´
w gabinecie dyrektora Domu Kultury, pana Władysława Szczot ki. Ale ow szem, za pra sza my do
Bielska zespoły muzyczne z najwy˝szej półki, np.
słynny smyczkowy Kronos Quartet z San Francisco, Na ro do wà Or kie str´ Sym fo nicz nà, któ rà
uwa˝am za jednà z lepszych orkiestr w Europie...
– ...i wszyscy przyje˝d˝ajà dla pana!

– Raczej dla atmosfery, jaka panuje na Festiwalu.
Bo na pewno nie dla pieni´dzy, których wiele tu
nie zarobià – kompozytor z powagà komunikuje
odczucia, które podsumowuje takie zdanie: – Jestem za uro czo ny bielsz cza na mi. Ja czu j´ si´
u nich, z nimi, jak we własnym domu...
*
Ten „dom” te˝ jest w górach, tyle ˝e ni˝szych
od tych, w których profesor mieszka od lat pi´tnastu – choç ma mieszkanie równie˝ w Katowicach.
– Szkoda, ˝e ta chałupa przyszła troch´ za póêno.
Syn i córka nie majà ju˝ czasu na pomieszkiwanie
z na mi. Zwłasz cza, ˝e Mi ko łaj z trój kà swo ich
dzieci jest w Stanach Zjednoczonych, a Anna –
te˝ z trójkà – w Katowicach – słychaç lekki ˝al
w głosie profesora. Ale po chwili rozmarza si´: –
Z okien naszej chałupy w Z´bie widz´ Tatry od
Hawrania po Czer wone Wierchy, widz´ Pieniny
a nawet Beskidy z Babià Górà... I wie pani co?
Jasio, mój wnuczek, który tak wspaniałe gra na
skrzypach i na fortepianie powiedział mi kiedyÊ:
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Dziadziu, ty nie opuszczaj Z´bu, bo ja tam b´d´
mieszkał...
– Czy to miłoÊç do gór zbli˝yła pana do papie˝a?
– pytam.
– Nie, nie...
Wspomnienie Ojca Âwi´tego wprowadza jednak
mojego rozmówc´ w zadum´. Widaç po twarzy,
jak w myÊli przesuwa taÊm´ wspomnieƒ zwiàzanych z czło wie kiem, któ re go znał oso bi Êcie,
z którym si´ spotykał, z którym korespondował...
–... To dziwne, ale ja czuj´ jego zapach. Ânił mi
si´ kiedyÊ, a po obudzeniu poczułem ten zapach
lawendy.
Roz mo wa o Oj cu Âwi´ tym na tych sło wach si´
za czy na, i na nich koƒ czy. Pro fe sor Gó rec ki
wspomnienia chce zachowaç dla siebie. Nie chce
ich upubliczniaç. Nie zamierza nawet dzieliç si´
nimi z instytucjami, które dokumentujà ˝ycie bliskiego mu człowieka. Woli teraz mówiç o innych
ludziach, którzy te˝ go fascynowali.
*
– Czytała pani Rozmowy Małgorzaty Terleckiej-Rek sins z Gu sta wem Ho lo ub kiem? – py ta nie
skierowane do mnie nawiàzuje do wczeÊniejszej
rozmowy o teraêniejszoÊci. A właÊciwie do poglàdów zmarłego aktora, którego kompozytor znał
osobiÊcie i bardzo szanował. I z którego myÊleniem cz´sto si´ identyfikuje.

*
W katowickiej pracowni stoi podobno fortepian
matki kompozytora, Otylii z domu Słota, na którym gra ła miesz ka jàc we wsi Czer ni ca. Tam,
gdzie Henryk Mikołaj si´ urodził.
– Stoi. Ty le, ˝e nie for te pian a pia ni no; ma ma,
która po wyjÊciu za mà˝ (choç wczeÊniej planowała pójÊç do klasztoru) oszalała na punkcie zamieszkania na wsi, rzeczywiÊcie na nim po amatorsku grała – mó wi były rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.
–... i wpoiła panu miłoÊç do muzyki, prawda? –
tym pytaniem wprowadzam jednego z najcz´Êciej
wy ko ny wa nych współ cze snych kom po zy to rów
na Êwie cie... w prze szłoÊç. W la ta dzie ciƒ stwa,
które wcale nie były dla niego łatwe, bo znaczone
utratà rodzicielki, wojnà. A tak˝e chorobà, której
skutki do dziÊ odczuwa.
Saga rodzinna Henryka Góreckiego, to temat na
inne opowiadanie. Słucham jej z zaciekawieniem.
Tyle, ˝e zbli˝a si´ pora obiadowa, w restauracji
na kry wa jà ju˝ do sto łów. Za chwi l´ b´ dzie tu
mał˝onka mistrza, i wnucz´ta, które tak bardzo
kocha i którymi si´ szczyci...

– W ksià˝ce Terleckiej – słysz´ – jest taka rozmowa, która szczególnie du˝o mi mówi. Holoubek
opowiada o tym, jak Kazimierz Deymek – po iluÊ
tam przedstawieniach spektaklu wyre˝yserowanego przez siebie – podszedł do niego i powiedział:
„Panie Gustawie, tak to sobie pan mo˝esz graç
w domu”. Zdziwiony aktor zapytał o co chodzi.
I usłyszał: „Niech pan gra tak, jak na premierze”.
„A jak ja wtedy grałem?” – dopytywał aktor. „Ja
nie wiem. Ale miał pan błysk w oczach. I jak pan
grał, to ja by łem w in nym Êwie cie” – od po wie dział mu re˝yser. Ten błysk w oku, prosz´ pani,
majà moi bielszczanie, którzy wymyÊlili i organizujà festiwal.
– Widz´ ˝e pana wnuki ju˝ razem z panem koncertujà.
– Ja sio po li czył, ˝e od mo ich ma ra to no wych
uro dzin (a mó wi´ tu o 70-le ciu) grał ze mnà
szeÊç razy.
– Lubi pan koncertowaç w gronie rodziny? – pytam, bo przecie˝ ˝ona kompozytora jest pianistkà,
je go cór ka – rów nie˝. Kom po zy to rem, choç
w od mien nym od oj ca sty lu, jest syn. Gra jà na
skrzypach lub fortepianie tak˝e wnucz´ta.
– Tak. Czasem razem gramy.

Kościół
w bielskich
Aleksandrowicach
często gości
w swoich
wnętrzach
wykonawców
i publiczność
Festiwalu.
W 2005 r. tam
właśnie odbyła
się światowa
premiera
II Kwartetu
smyczkowego
„Pieśni śpiewają”
Góreckiego
w wykonaniu
Kronos Quartet

KILKA SŁÓW

O

Mistrzu

enryk Mikołaj Górecki urodził się w 1933 r.
Średnią szkołę muzyczną ukończył w Rybniku.
Wyższą – w Katowicach. Zainteresowanie jego muzyką
rozbudziła prezentacja Scontri podczas Warszawskiej
Jesieni 1960 r., a światowy rozgłos przyniosła
III Symfonia zwana też Symfonią pieśni żałosnych.
To ona na początku lat 90. wyprzedzała na listach
przebojów nawet najpopularniejszego wówczas
piosenkarza muzyki pop, Michaela Jacksona.

H
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Joanna Lasek

Wieczory

z dreszczem
a zewnątrz jesienna
szaruga, warto
poprawić sobie nastrój
dobrym filmem lub
książką. Nadchodzi parę
miesięcy niedoboru
słońca, wczesnego
zmroku i ogólnego
lenistwa. Jesień i zima to
idealne pory roku
do usprawiedliwionego
wylegiwania się pod ciepłym kocem
i spędzania wieczorów przed ekranem
telewizora. „Wrześniowy świt” to
pierwsza z propozycji na „czas
słodkiego nieróbstwa”. To oparta
na faktach historia, w której jedną
z głównych ról zagrał Jon Voight,
młodszemu pokoleniu lepiej znany
jako ojciec Angeliny Jolie, starsze
zapamiętało go z pewnością
z fenomenalnego „Nocnego
Kowboja”. Scenariusz oparto na
prawdziwych wydarzeniach i trzeba
przyznać, że jest to propozycja dla
widzów o mocnych nerwach.
Opowiada o masakrze, która
wydarzyła się w 1852 roku, kiedy to
grupa 140 osób podróżujących
na powozach została zamordowana
przez sektę mormonów. Warto przed
obejrzeniem filmu zapoznać się
z autentyczną historią, pozwoli to
na mniej emocjonalny odbiór. Ważną
rolę w filmie odgrywa
świetnie dobrane tło
muzyczne.
„Więzień” to kolejna
propozycja dla tych, którzy
lubią się bać. Różnica
polega jednak na fakcie, że
scenariusz jest czystą fikcją
i nie różni się zbytnio
od setek innych thrillerów.
Warto go obejrzeć ze
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względu na dość
niezwykłe tło opowieści
– akcja toczy się
w opuszczonym
więzieniu, do którego
zostaje zwabiony młody
reżyser poszukujący
plenerów do swego
nowego filmu.
W pewnym momencie
zdaje sobie sprawę,
że sam stał się częścią scenariusza
napisanego przez psychopatę. Jedyną
szansą dla śmiertelnie zagrożonego
więźnia staje się rozszyfrowanie
motywów szaleńca,
to jednak wydaje się
prawie niemożliwe,
a liczy się każda
minuta... Na koniec
warto zdecydować się
na coś lżejszego, coś
z gatunku filmu
przygodowego.
„River Queen” to
opowieść o kobiecie,
która przybywa do Nowej
Zelandii w czasie, kiedy
trwają tam walki między
Brytyjczykami a miejscową ludnością.
Młoda Irlandka przypływa na wyspę,
aby odnaleźć tam swoje miejsce
na ziemi, historia jednak źle się
zaczyna, bowiem jej mały synek
zostaje porwany.
Na szczęście Sarah
może liczyć na pomoc
doświadczonego
żołnierza Doyle’a, który
wraz z nią wkracza
w sam środek
wojennego piekła. W roli
Doyle’a występuje
dawno nie widziany
Kiefer Sutherland.

Premiery

Dobry film
i dobra książka
w sam raz
na jesienne
wieczory

„Senność” Kolejny, długo
wyczekiwany film Magdaleny
Piekorz. Opowieść o ludziach,
którzy decydują się na wyjście
z emocjonalnego letargu.
Bohaterami są między innymi
młody pisarz, aktorka
cierpiąca na narkolepsję
i początkujący młody lekarz.

Lektura

jak ruchome piaski
siążka „stara jak świat”, jednak
czas nie odebrał jej uroku.
Idealna na wakacje dla kogoś, kto
lubi się bać. Nie każdy jest fanem
tego rodzaju literatury, jednak
satysfakcja w przypadku tej właśnie
powieści jest gwarantowana. Historia
wydarzeń, które miały miejsce
w sennym miasteczku Salem,
zaczyna się niepozornie,
by po chwili nabrać
niewiarygodnego tempa. Od tej
książki naprawdę ciężko się
oderwać, wciąga jak ruchome
piaski. Rada – nie czytać
przed zaśnięciem, mogą być
kłopoty ze spokojnym spaniem....
Stephen King: Miasteczko
Salem. Prószyński i S-ka.
Warszawa 2007.

K

Po „Pręgach” oczekiwania
wobec reżyserki są ogromne,
miejmy nadzieję, że nowy film
spotka się z równie
entuzjastycznym przyjęciem
krytyków i publiczności.
Wyst.: Małgorzata
Kożuchowska, Michał
Żebrowski, Rafał Maćkowiak.

Dla kontrastu kompletnie pozbawiona
przerażającej atmosfery powieść
na wakacje. Niewątpliwie nie brakuje
jej humoru. Kto nie przeczytał jeszcze
historii redakcji magazynu
zajmującego się modą, powinien
wykorzystać do tego sierpniowy urlop.
W zeszłym roku mieliśmy okazję
oglądać w kinach znakomitą
ekranizację książki, Meryl Streep jako
diaboliczna szefowa siejąca postrach
była naprawdę wyśmienita. Stroje
do filmu wybierała najbardziej znana
obecnie stylistka (zrobiła karierę,
ubierając bohaterki serialu „Seks
w wielkim mieście)
– Patricia Field.
Lauren
Weisberger:
Diabeł ubiera się
u Prady.
Wydawnictwo
Albatros.
Warszawa 2007.

Kolejna znakomita
powieść z „serii
z miotłą”. Tym
razem rzecz
o inności, tolerancji
i jedzeniu. Trzy
siostry uciekają
z ogarniętego
rewolucją Iranu, by
osiąść w małym
irlandzkim miasteczku, które
przygląda się im z nieufnością. Siostry
zakładają małą knajpkę, w której
podają egzotyczne perskie potrawy.
Za pomocą uniwersalnego języka,
jakim jest jedzenie, starają się
komunikować z mieszkańcami, którzy
powodowani ciekawością, stopniowo
przełamują opory.
Marsha Mehran: Zupa z granatów.
Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2008.
Książka mająca
w sobie wszystko,
czego szuka
spragniony
czytelnik
– egzotycznego
peruwiańskiego
kolorytu, sensacji,
polityki
i interesującego
bohatera
– rzutkiego prokuratora Chacaltana.
Akcja rozgrywa się podczas Wielkiego
Tygodnia, tłem stają się więc barwne
obrzędy i procesje. W tym
rozgardiaszu prokurator usiłuje
rozwiązać zagadkę tajemniczych
morderstw, napotyka jednak na wiele
przeszkód...
Santiago Roncagliolo: Czerwony
kwiecień. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2008.
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Joanna Lasek

Małe i drogie
risto pico i300 to notebook
nowej generacji. To jeden
z pierwszych UMPC na świecie,
wykorzystujący ultra mobilny
procesor Intel Atom 1.6Ghz,
którego wydajność zaspokaja
potrzeby większości
współczesnych aplikacji.
Kolejnymi atutami notebooka są
niewielkie rozmiary i waga
– zaledwie 1.1kg. Urządzenie
wyróżnia się nowoczesnym
i estetycznym designem, pomimo
małych rozmiarów klawiatura jest
duża i łatwa w użyciu. Ten mały
komputer znajdzie swoich
zwolenników zarówno wśród
mężczyzn, jak i wśród kobiet.
Aby maksymalnie zapewnić
mobilność, komputer wyposażono
w kamerkę internetową i wbudowany
mikrofon. Cena pico i300
wynosi 1523 zł brutto.

A

Taaaki model
Firma Edimax Technology
przedstawiła właśnie nowy model
routera o nazwie
BR-6315SRg. Pod tą wielce
skomplikowaną nazwą kryje się
bezprzewodowy router
szerokopasmowy z obsługą
sieciowych pamięci dyskowych NAS
oraz zintegrowaną funkcją serwera

Kuchenne
nowoÊci

druku. Pozwala to użytkownikom na
udostępnianie przestrzeni dyskowej
i drukarki w sieci lokalnej.
Po podłączeniu dysku jest on od razu
widoczny w sieci, a korzystający mają
dostęp do wszystkich znajdujących
się na nim dokumentów i plików
multimedialnych, podobnie jest
z drukarką, można z niej skorzystać
natychmiast po podłączeniu. Router
BR-6315SRg jest już dostępny
w sugerowanej cenie detalicznej
210 zł z VAT.

Dzieci w komórce
We wrześniu rusza akcja pod
nazwą Moja Pierwsza Komórka,
organizowana w ramach działań
społecznej odpowiedzialności biznesu
firmy CenterNet S.A. Celem akcji jest
rozpropagowanie zasad racjonalnego
używania przez dzieci telefonów
komórkowych. Maskotka programu,
czyli Fonio, pokaże naszym
pociechom jak bezpiecznie korzystać
z komórki.
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Philips, jak zawsze,
odpowiedział na potrzeby
konsumentów i stworzył
ekskluzywną i designerską
serię produktów
kuchennych o nazwie
„Aluminium”.
Klienci coraz częściej
poszukują maksymalnie
nowoczesnych w wyglądzie
urządzeń, które
komponowałyby się
z przestronnymi
i minimalistycznymi
kuchniami. W skład serii
wchodzą między innymi:
blendery, ekspresy do kawy,
toster, robot kuchenny,
czajnik bezprzewodowy
i sokowirówka.

Telefon komórkowy jest nieoceniony
w kontaktach z dzieckiem, trzeba
jednak pamiętać, że odpowiedzialne
używanie komórki przez nasze
latorośle to podstawa zapewnienia im
bezpieczeństwa. Dzieci muszą być
świadome, że telefony przenośne nie
służą wyłącznie do zabawy, a używane
w nieodpowiedzialny sposób mogą
przynieść więcej szkód niż korzyści.
Akcja jest więc bardzo pożyteczna
i warto, aby zainteresowała się nią jak
największa liczba rodziców.

Filmy
w lustrzance
Nikon przedstawił światu D90 pierwszą
na świecie cyfrową lustrzankę z możliwością
nagrywania filmów. Aparat wyposażono
w sensor obrazu CMOS w formacie DX
o rozdzielczości 12,3 Mpix. Urządzenie
umożliwia nagrywanie filmów
w rozdzielczości HD 720p (1280x720)
z płynnością 24 klatek na sekundę.
D90 dysponuje technologią Scene
Recognition System (SRS), która
rozpoznaje fotografowane obiekty
i sceny, a następnie optymalizuje
ustawienia dotyczące ostrości,
ekspozycji oraz balansu bieli. Aparat
znalazł się w sprzedaży 19 września,
na razie w Stanach Zjednoczonych.
Cena samego korpusu to 1100$.
W zestawie z obiektywem
AF-S DX 18-55G VR będzie
wynosić 1240$.

Odnowa z Eris
Polski przemysł kosmetyczny już dawno przestał
mieć kompleksy w stosunku do zachodniego,
a coraz częściej się zdarza, że rodzimy kosmetyk
robi karierę za granicą. Firmą, która robi
prawdziwą furorę poza granicami naszego kraju
jest niewątpliwie koncern kosmetyczny Eris.
Na rynku ukazała się właśnie nowa seria
przeznaczona dla kobiet w wieku około 30 lat,
nosi ona nazwę Skin Mood. Jest idealna dla
klientek, które mają problem z nadmiernie
przetłuszczającą się cerą. Do wyboru mamy krem
do twarzy, krem pod oczy, krem regulujący, tonik
i żel do mycia twarzy.
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Dla nowoczesnych
rodziców

zy dzieciom powinno się
kupować telefony komórkowe?
Jak chronić je przed szkodliwym
wpływem Internetu? To pytania, które
dręczą rodziców dzieci dorastających
w XXI wieku. Odpowiedź – nie należy
bać się osiągnięć współczesności,
wystarczy mieć kontrolę nad dziećmi.
W szyscy wiedzą, że małe dzieci,
zanim nauczą się chodzić, raczkują,
i że zanim wsiądą na górski rower to
najpierw uczą się jeździć na takim
małym, trzy lub czterokołowym
rowerku. Ale, w jakim wieku dziecko
powinno mieć swój pierwszy telefon
komórkowy, pierwszy przenośny
komputer czy pierwszego wirtualnego
przyjaciela? Tu już zaczyna się
problem. Na takie właśnie pytania
muszą sobie odpowiadać
rodzice XXI w. i, co gorsza, nie mogą
przy tym liczyć na doświadczenia
poprzednich pokoleń. Przecież nie
mogą powiedzieć swojej dorastającej
latorośli: „No ja, jak byłem młody, to
pierwszą umowę z operatorem
telefonii komórkowej podpisałem
dopiero, gdy poszedłem
do liceum”.
Niektórzy rodzice wychodzą
z założenia, że ich
milusińscy powinni mieć
nieograniczony dostęp do

C
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wszystkich dobrodziejstw technologii.
Pozwalają dzieciom surfować
po Internecie, gdy tylko nauczą się
siedzieć na krześle. Dlatego wielu
6-latków ma już iPoda i telefon
komórkowy. Inni podchodzą do tej
kwestii z większą ostrożnością.
Nie są entuzjastami idei wypełniania
życia swoich dzieci gadżetami
technologicznymi najnowszej
generacji. Jakie zatem podejście
jest najwłaściwsze?
Na wiele lat przed wynalezieniem
pierwszego mikroprocesora
szwajcarski psycholog Jean Piaget
zidentyfikował, na podstawie
obserwacji swoich własnych pociech,
cztery etapy rozwoju poznawczego.
Jego koncepcja rozwoju
intelektualnego wprowadza element
racjonalności do dyskusji toczącej się
wokół możliwości stymulowania
rozwoju swoich dzieci poprzez
kontakt z najnowocześniejszymi
technologiami.

Pozytywnie na rozwój dziecka
wpływają także niektóre
programy komputerowe.
My wybraliśmy kilka
z nagrodzonych w konkursie
„Świat przyjazny dziecku”,
organizowanym przez Komitet
Ochrony Praw Dziecka.
„Alik – wesoła matematyka” to
program edukacyjny dla dzieci
zawierający podstawy
matematyki na wesoło. Tytułowy
Alik zapoznaje najmłodszych
z podstawowymi pojęciami
matematyki, uczy dodawania,
odejmowania, dzielenia
i mnożenia. Seria „Tell me more
kids 2” została wyposażona
w zeszyt ćwiczeń oraz kulturowe
gry, przygotowane zgodnie
z wymogami Ministerstwa
Edukacji. 45 stronicowy zeszyt
wprowadzi dziecko w geografię
oraz kulturę anglojęzycznego
świata. Pociechy, oprócz
brytyjskiego i amerykańskiego
angielskiego, odkryją atrakcje
i tradycje Stanów
Zjednoczonych oraz Anglii.
„Safari Kids – na ratunek
zwierzakom” to wspaniała gra
przygodowa dla najmłodszych.
Opowiada o przygodach Emmy

i Aleksa, którzy ratują zagrożone
gatunki w Afryce. Poprzez
dziecięcą ciekawość świata
i skłonność do zabawy gra uczy
szacunku dla natury.
„Rozśmieszanki, Rozmyślanki,
Usypianki” to najpiękniejsze
wiersze Danuty Wawiłow,
które wspaniale zinterpretowali
Jerzy i Maciej Stuhr oraz Edyta
Jungowska. Wędrówce w świat
baśni towarzyszy wyjątkowa
muzyka, która ilustruje nastrój
wierszy i wspaniale podąża
za ich aktorskimi
interpretacjami.
Więcej o przyjaznych
dla dzieci grach
komputerowych,
książkach
i zabawkach na
www.kopd.pl

Od urodzenia do 2 roku życia
– aby gadżety technologiczne mogły
być przydatne dla brzdąców w tym
wieku, powinny posiadać właściwości
zbliżone do „magicznego pudełka”,
reagującego światłem i dźwiękiem
na działania podejmowane przez
dziecko. W tej fazie rozwoju najlepsze
są zabawki z różnego rodzaju
przyciskami, które maluch może
samodzielnie odkrywać, i drzwiami,
przez które może się przeciskać.
Od 3 do 5 lat – dzieci w wieku
przedszkolnym dorastają w świecie
cyfrowym i widzą, że ich rodzice
korzystają z takich urządzeń, jak
telefony komórkowe czy komputery.
Lubią bawić się zabawkowymi
aparatami komórkowymi, traktując je
tak, jakby były prawdziwe. W tym
wieku maluch umie już bowiem
robić zdjęcia swoim
dziecięcym aparatem
fotograficznym.
Od 6 do 11 lat – jest to wiek,
w którym dziecko potrafi już
jeździć na rowerze, nabywa
również zdolności do
poruszania się po wirtualnej
sieci, a jego oczom ukazuje
się cyfrowy świat w całej
okazałości. Niemal z dnia na
dzień „przykleja się” do swojej
ulubionej gry wideo lub zaczyna
spędzać godziny na oglądaniu
wesołych filmików na YouTube.
W tej fazie rodzice powinni
zwracać szczególną uwagę na to,
co pojawia się na
monitorze. Niezwykle
pomocny okaże się
w tym przypadku
„Opiekun dziecka
w Internecie”,

aplikacja wyposażona
w zaawansowane mechanizmy oceny
bezpieczeństwa strony. Posiada
olbrzymią bazę skategoryzowanych
tematycznie adresów stron
internetowych. Baza ta obecnie
zawiera ponad 560 tys. adresów.
Ponadto, posiada mechanizm
aktywnej kontroli treści otwieranych
stron rozpoznający 7 języków
europejskich. Dzięki tej funkcji
program Opiekun blokuje nawet
te niebezpieczne strony, których
nie ma w bazie.
Od 12 lat – dla dzieci w tej fazie
rozwoju posiadanie aparatu
komórkowego jest niemalże
obowiązkiem. Rodzice nastolatków
powinni jednak uważnie śledzić
rachunki telefoniczne lub na przykład
przejść na korzystny w takich
sytuacjach plan taryfowy Pre Paid,
oferowany przez operatorów
telefonicznych. Sprezentowanie
przenośnego komputera dziecku
chodzącemu jeszcze do szkoły
średniej, ale planującemu dalszą
naukę w szkole wyższej, daje mu czas
na przygotowanie swojego
odtwarzacza MP3, wyszukanie sieci
Wi-Fi i napisanie swojej pracy zanim
będzie pozostawione samo sobie.
Gdyby żył dzisiaj Piaget
prawdopodobnie powiedziałby
rodzicom, że dla dziecka każdy
przedmiot – niezależnie od tego,
czy zasilany bateriami czy też nie
– jest odkryciem. Zabawki mają
jednak większy sens, gdy są
dostosowane do fazy rozwoju tego,
kto z nich korzysta.
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NI˚SZE CENY
modeli Fiata
Niezawodny produkt o doskonałej
jakoÊci to tylko jeden z licznych
atutów marki Fiat. Aby wyjÊç
naprzeciw rosnàcym oczekiwaniom
klientów, Fiat Auto Poland obni˝a
ceny samochodów.
Obniżka cen,
a także
pozostałe oferty
promocyjne
trafią do
szerokiego
grona klintów

iat Auto Poland wprowadził zmiany cen oraz obowiàzujàcych promocji.
Ostateczne ceny zakupu
zostały obni˝one nawet o 9%,
a weszły w ˝ycie 18 wrzeÊnia
i dotyczà gamy nast´pujàcych
samochodów osobowych: Panda
(wersje Actual, Fresh 1.1 i Active), 500, Grande Punto, Bravo,
Linea, Doblò i Sedici. Oznacza
to, ˝e po raz kolejny Fiat trafia
ze swojà promocyjnà ofertà
do szerokiego grona klientów:
od u˝ytkowników prywatnych,
przez osoby wykonujàce na co
dzieƒ wolny zawód, po u˝ytkowników samochodów słu˝bowych.
Przekładajàc ofert´ promocyjnà
na konkretne liczby nie sposób
pominàç faktu, ˝e np.: cena Pandy (wersja Fresh 1.1) została obni˝ona o 1000 złotych, a pozostałe wersje, oprócz ni˝szej ceny,
zostały wzbogacone o dodatkowe wyposa˝enie. Ceny Fiata 500
obni˝ono (w zale˝noÊci od wersji) o 3000-5000 złotych. Ni˝sza
jest równie˝ cena modelu Grande Punto (o około 2000 zł silniki
benzynowe i 3000 zł silniki Diesla), który oferowany jest
w dwóch specjalnych seriach
Estiva i Estiva Blue&Me. Z kolei

F

Bravo mo˝na kupiç o 3000 zł taniej w wersji z silnikiem benzynowym i 5000 złotych taniej
w wersji diesel. Do gamy dodano równie˝ topowà wersj´ Sport
(z silnikiem Diesla 2.0 Multijet
o mocy 165 KM). Dla najbardziej wymagajàcych klientów
Fiat przygotował nowà wersj´
specjalnà Bravo Dynamic NAV,
wyposa˝onà standardowo m. in.
w klimatyzacj´, radiodtwarzacz
CD z mp3, system Blue&Me
NAV oraz pakiet Sport. Warto
si´ równie˝ zapoznaç z ni˝szymi
cenami Linea, Doblò i Sedici.
Alternatywnà propozycjà jest
przygotowana przez Fiat Auto
Poland wyprzeda˝ samochodów
z rocznika 2008. Dzi´ki tej ofercie ceny wybranych modeli Fiata
zostajà obni˝one nawet o 19%,
oferujàc rabaty si´gajàce do
20.000 zł. Zamiast rabatów
mo˝na wybraç kredyt 1-2-3,
obejmujàcy rok ubezpieczenia
OC/AC/NW gratis, 2 lata kredytu 0% bez wpłaty własnej i 3
lata gwarancji. Ubezpieczeniowego Benefia lub o 14% z pakietem ubezpieczeniowym.
W celu zapoznania si´ z ofertà
promocyjnà zapraszamy na stron´ www.fiat.pl i do cennika.

61

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Panda

WYMIARY
354/158/154

RABAT 15%
1.1 ACTIVE
1.1 ACTUAL
1.2 DYNAMIC
1.3 M-JET 16v ACTUAL
1.3 M-JET 16v DYNAMIC
1.2 PANDA (CNG)
1.4 16v 100 HP
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING
1.3 M-JET 16v 4X4 CROSS

PLN
24.742
27.532
30.772
32.167
35.632
39.682
41.302
44.542
51.967

500

poj.
1108
1108
1242
1248
1248
1248
1368
1248
1248

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

kW km/h l/100km
40 150 5,7
40 150 5,7
44 155 5,6
51 160 4,3
51 160 4,3
38 140 6,4
74 160 6,5
51 150 5,3
51 150 5,3

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%

PLN

poj.

ZBIORNIK
PALIWA 35 L

CO2 miejsca
135 4/5
135 4/5
133 4/5
114 4/5
114 4/5
114 4/5
154 4/5
135 4/5
141 4/5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

31.025 1242 51

160

5,1

119

4

1.2 69 KM SPORT

36.975 1242 51

160

5,1

119

4

1.2 69 KM LOUNGE

36.975 1242 51

160

5,1

119

4

1.4 16V 100 KM POP

36.975 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.4 16V 100 KM SPORT

42.925 1368 73,5 182

6,3

149

4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM SPORT 42.925 1248 55

165

4,2

111

4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM POP

36.975 1248 55

165

4,2

111

4

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 42.925 1248 55

165

4,2

111

4

42.925 1368 73,5 182

6,3

149

4

Sedici

WYMIARY
411/175/162

RABAT 15%
1.9 MTJ Z DPF DYNAMIC 4X4
1.6 16v EMOTION 4X4
1.9 MTJ Z DPF EMOTION 4X4

RABAT 15%
1.2 65KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ACTIVE 3D
1.4 77KM ENERGY 3D
1.4 77KM DYNAMIC 3D
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D

PLN
30.554
31.369
35.267
35.444
48.484

1.2 65KM ACTIVE 5D
31.777
1.2 65KM ESTIVA 5D
32.292
1.4 77KM ACTIVE
32.592
1.3 MJT 16v ACTIVE 5D
37.482
1.4 77KM ESTIVA BLUE&ME 5D 35.267
1.3 MJT 16v ESTIVA BLUE&ME 5D 40.367
1.4 77KM DYNAMIC 5D
36.667
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 39.112
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 43.187
1.6 MJT 16v 120KM EMOT. 5D 49.707

WYMIARY
403/169/149

poj.
1242
1368
1368
1368
1368

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

kW km/h l/100km
48 155 5,9
57 165 5,9
57 165 5,9
57 165 5,9
88 195 6,6

1242 48
1242 48
1368 57
1248 55
1368 57
1248 55
1368 57
1368 70
1248 66
1598 88

155
155
165
170
165
170
165
177
175
190

5,9
5,9
5,9
4,5
5,9
4,5
6,1
6,1
4,6
4,8

ZBIORNIK
PALIWA 45 L

CO2 miejsca
139 4/5
139 4/5
139 4/5
139 4/5
155 4/5
139
139
139
119
139
119
145
145
122
126

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km
59.987 1910 88 180 6,8
54.072 1586 79 170 7,1
64.212 1910 88 180 6,8

Qubo
RABAT 15%
1.4 73KM ACTIVE
1.3 M-JET 16v 75KM ACTIVE
1.4 73KM DYNAMIC
1.3 M-JET 16v 75KM DYNAMIC

WYMIARY
396/172/174

PLN
36.542
42.492
41.642
47.592

poj.
1360
1248
1360
1248

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

kW km/h l/100km
54 155 7,0
55 155 4,5
54 155 7,0
55 155 4,5

ZBIORNIK
PALIWA 45 L

CO2 miejsca
165 5
119 5
165 5
119 5

ZBIORNIK
PALIWA 50 L

CO2 miejsca
174 5
173 5
174 5

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.2 69 KM POP

1.4 16V 100 KM LOUNGE

Grande Punto

Croma

WYMIARY
475/177/160

RABAT 15%

PLN
1.8 16v 140KM BUSINESS 59.492
1.9 MJT 120KM BUSINESS 66.292
1.9 MJT 16v 150KM BUSINESS 73.092
1.8 16v 140KM DYNAMIC
65.352
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
71.432
1.9 MJT 16v 150KM DYNAMIC 77.512
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 82.832
1.9 MJT 16v 150KM EMOTION 81.312
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMOT. 86.632
2.4 MJT20v Z DPF200KM AUT.EMOT. 102.592

Bravo
RABAT 15%
1.4 16v 90KM ACTIVE
1.6 MJT 16v 105KM ACTIVE
1.4 16v 90KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM DYN.
1.4 T-JET 16v 120KM DYNAMIC DUAL.
1.6 MJT 16v 105KM DYNAM.
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYNAMIC
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL.
1.9 MJT 120KM DYNAMIC
1.9 MJT16v150KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 150KM EMOT.
1.9 MJT16v150KM EMOTION
1.4 T-JET 16v 150KM SPORT
2.0 MJT 16v165KM SPORT

poj.
1796
1910
1910
1796
1910
1910
1910
1910
1910
2387

kW
103
88
110
103
88
110
110
110
110
147

WYMIARY
434/179/149

PLN
41.397
48.157
44.247
47.587
51.762
50.927
52.597
56.772
50.927
55.519
58.442
61.782
58.442
62.617

poj.
1368
1598
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1910
1910
1368
1910
1368
1965

kW
66
77
66
88
88
77
88
88
88
110
110
110
110
121

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 L

km/h
200
195
210
200
195
210
210
210
210
216

200
160
161
200
160
161
161
161
161
212

l/100km CO2 miejsca

8,5
6,1
6,1
8,5
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
8,0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

km/h l/100km
179 6,7
187 4,9
179 6,7
197 6,7
197 6,7
187 4,9
195 4,9
195 4,9
194 5,3
209 5,6
212 7,1
209 5,6
212 7,1
215 5,3

CO2 miejsca
158 5
129 5
158 5
158 5
158 5
129 5
129 5
129 5
139 5
149 5
167 5
149 5
167 5
139 5

Linea

WYMIARY
456/173/150

ZBIORNIK
BAGAŻNIK
500 LITRÓW PALIWA 45 L

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h l/100km
1.4 77KM ACTIVE
36.732 1368 57 165 6,3
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE
43.412 1248 66 170 4,9
1.4 77KM DYNAMIC
41.742 1368 57 165 6,3
1.4 T-JET 16v 120KM DYNAMIC
47.587 1368 88 195 6,8
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC
48.422 1248 66 170 4,9
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC 52.597 1248 66 170 4,9
1.4 TURBO T-JET 16v 120KM EMOT. 51.762 1368 88 195 6,8

CO2 miejsca
148 5
129 5
148 5
159 5
123 5
123 5
159 5

1.4 77KM ACTIVE
1.4 T-JET 16v 120KM ACTIVE
1.3 MJT 16v 90KM ACTIVE
1.4 77KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC
1.6 MJT 16v 105KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 120KM EMOTION
1.6 MJT 16v 105KMEMOTION

148
159
129
148
159
123
123
131
159
131

36.732
45.082
43.412
41.742
47.587
48.422
52.597
50.927
51.762
55.102

Doblò
RABAT 15%
1.4 77KM ACTIVE
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM ACTIVE
1.9 M-JET 105KM ACTIVE
1.6 16v NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
1.4 77KM FAMILY
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM FAMILY
1.9 M-JET 120KM FAMILY
1.4 77KM DYNAMIC
1.3 M-JET 16v 85KM DYN.
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC
1.4 77KM MALIBU
1.3 M-JET 16v 85KM MALIBU
1.9 M-JET 120KM MALIBU

1368
1368
1248
1368
1368
1248
1248
1598
1368
1598

57
88
66
57
88
66
66
77
88
77

WYMIARY
425/172/182

165
195
170
165
195
170
170
190
195
190

6,3
6,8
4,9
6,3
6,8
4,9
4,9
5,0
6,8
5,0

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

PLN
poj. kW km/h l/100km
37.517 1368 57 148 7,4
45.417 1248 62 156 5,5
46.997 1910 77 164 5,8

CO2 miejsca
174 5
145 5
153 5

52.527
42.257
50.157
54.107
40.677
48.577
50.157
46.207
54.107
58.057

171
174
145
160
174
145
153
174
145
160

1596 76/68
1368 57
1248 62
1910 88
1368 57
1248 62
1910 77
1368 57
1248 62
1910 88

163
148
153
174
148
153
164
148
153
174

9,2
7,4
5,5
6,1
7,4
5,5
5,8
7,4
5,5
6,1

5
5
7
7
5
7
5
5
7
7

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.
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GRUPA

LUDZIE

Brera

PRODUKT
CENNIK

WYMIARY
475/186/175

RABAT 15%

PLN
120.615
127.415
135.915
142.715
156.315
149.515
162.265

2.2 JTS 185KM
2.2 JTS 185KM SELESPEED
2.4 JTDM 210KM
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 Q4 260KM
3.2 JTS V6 Q2 260KM
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC

159 Sportwagon
RABAT 15%
PLN
1.8 MPI 140KM PROGRESSION
91.715
1.9 JTS 160KM PROGRESSION
97.665
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 95.965
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.215
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
105.315
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 125.715
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 141.865
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
107.015
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
118.065
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 124.865
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
138.465
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 146.115
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 154.615
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 162.265
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 113.815
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 145.265
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 169.065
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA
142.715
2.4 JTDM 210KM 4X4 SPORTIVA 150.365
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA
158.865
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA
166.515
2.4 JTDM 210KM TI
144.415
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI
152.065
3.2 JTS 260KM 4X2 TI
160.565
3.2 JTS 260KM 4X4 TI
168.215

64

poj.
2198
2198
2387
2387
3195
3195
3195

kW
136
136
154
147
191
191
191

WYMIARY
439/183/132

poj.
1796
1859
1910
1910
2198
2387
3195
1910
2198
2198
2387
2387
3195
3195
1910
2387
3195
2387
2387
3195
3195
2387
2387
3195
3195

kW
103
118
88
110
136
154
191
110
136
136
154
154
191
191
110
147
191
154
154
191
191
154
154
191
191

AKTUALNOÂCI

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
224
224
231
225
244
250
244

218
214
179
208
270
260
286

l/100km CO2 miejsca

9,2
9,1
6,8
7,9
11,4
11,0
12,1

2
2
2
2
2
2
2

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
206
212
192
210
222
229
248
210
222
222
229
225
248
242
207
223
242
229
225
248
242
229
225
248
242

183
207
159
159
220
181
262
159
220
216
181
194
262
288
190
210
288
181
194
262
272
181
194
262
272

l/100km CO2 miejsca

7,8
8,8
6,0
6,0
9,3
6,9
11,1
6,0
9,3
9,2
6,9
7,4
11,1
11,5
7,2
8,0
12,2
6,9
7,4
11,1
11,5
6,9
7,4
11,1
11,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

CZAS WOLNY

159

WYMIARY
466/182/141

RABAT 15%
PLN
1.8 MPI 140KM PROGRESSION
84.915
1.9 JTS 160KM PROGRESSION
90.865
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 89.165
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 93.415
2.2 JTS 185KM PROGRESSION
98.515
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 118.915
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 135.065
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
100.215
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE
111.265
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 118.065
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
131.665
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 139.315
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 147.815
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 155.465
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 107.015
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 138.465
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 162.265
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA
135.915
2.4 JTDM 210KM 4X4 SPORTIVA 143.565
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA
152.065
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA
159.715
2.4 JTDM 210KM TI
137.615
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI
145.265
3.2 JTS 260KM 4X2 TI
153.765
3.2 JTS 260KM 4X4 TI
161.415

Spider
RABAT 15%
2.2 JTS 185KM
2.2 JTS 185KM SELESPEED
2.4 JTDM 210KM
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 Q4 260KM
3.2 JTS V6 Q2 260KM
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC

poj.
1796
1859
1910
1910
2198
2387
3195
1910
2198
2198
2387
2387
3195
3195
1910
2387
3195
2387
2387
3195
3195
2387
2387
3195
3195

kW
103
118
88
110
136
154
191
110
136
136
154
154
191
191
110
147
191
154
154
191
191
154
154
191
191

WYMIARY
439/183/132

PLN
127.415
134.215
142.715
149.515
163.115
156.315
169.065

poj.
2198
2198
2387
2387
3195
3195
3195

kW
136
136
154
147
191
191
191

BAGAŻNIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
208
214
193
212
224
231
250
212
224
224
231
227
250
244
209
225
244
231
227
250
244
229
227
250
244

179
205
157
159
218
179
260
157
218
214
179
192
260
270
187
208
286
179
192
260
270
181
192
260
270

l/100km CO2 miejsca

7,6
8,7
5,9
5,9
9,2
6,8
11,0
5,9
9,2
9,1
6,8
7,2
11,0
11,4
7,1
7,9
12,1
6,8
7,2
11,0
11,4
6,9
7,2
11,0
11,4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L

km/h
224
224
231
225
244
250
224

218
214
179
208
272
262
288

l/100km CO2 miejsca

9,2
9,1
6,8
7,9
11,5
11,1
12,2

2
2
2
2
2
2
2

147
RABAT 15%

WYMIARY
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L

PLN
61.625
64.175
70.125
75.225
69.275
75.225
82.875
80.325
82.875

poj.
1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1910

kW
77
88
88
110
88
110
110
110
110

km/h
185
195
193
208
195
208
208
208
208

l/100km CO2 miejsca

3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST.
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
3D 1.9 JTDM 150KM Q2
5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION
5D 1.9 JTDM 120KM PROG.
5D 1.9 JTDM 150KM PROG.
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST.
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
5D 1.9 JTDM 150KM Q2

63.325
65.875
71.825
76.925
70.975
76.925
84.575
82.025
84.575

1598
1598
1910
1910
1598
1970
1970
1910
1910

77
88
88
110
88
110
110
110
110

185
195
193
208
195
208
208
208
208

8,2 196 5
8,2 194 5
5,8 153 5
5,9 157 5
8,2 194 5
8,9 210,9 5
8,9 210,9 5
5,9 157 5
5,9 157 5

GT

WYMIARY
449/176/136

RABAT 15%

PLN
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
97.325
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.725
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE
102.425
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 108.375
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
105.825
1.9 JTDM 150KM Q2
109.225

MiTo
RABAT 15%
1.4 TB 16V 155KM PROGRESS.
1.6 JTDM 16V 120KM PROGR.
1.4 TB 16V 155KM DISTINCTIVE
1.6 JTDM 16V 120KM DISTIN.

poj.
1970
1910
1970
1970
1910
1910

kW
122
110
122
122
110
110

8,2 196 5
8,2 194 5
5,8 153 5
5,9 157 5
8,2 194 5
8,9 210,9 5
8,9 210,9 5
5,9 157 5
5,9 157 5

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

km/h
216
209
216
216
209
209

l/100km CO2 miejsca

8,7
6,2
8,7
8,7
6,2
6,2

WYMIARY
BAGAŻNIK
406/148 /145 270 LITRÓW

PLN
57.715
58.565
61.965
62.815

poj.
1368
1598
1368
1598

ZBIORNIK
PALIWA 63 L

kW km/h l/100km
114 215 6,5
88 198 4,8
114 215 6,5
88 198 4,8

208
165
208
208
165
165

5
5
5
5
5
5

Ypsilon

WYMIARY
378/170/153

RABAT 15%

PLN
1.4 8v 77KM ORO
42.415
1.4 16v 95KM ORO
44.965
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.915
1.4 8v 77KM PLATINO
46.325
1.4 16v 95KM PLATINO
48.875
1.3 MULTIJET 16v90KM PLATINO 53.975
1.416v 95 KM SPORT MOMO DESIGN 50.575
1.3 M-JET 16v 105 KM SPORT MOMO DES. 57.375

Musa
RABAT 15%
1.4 16v 95KM ORO
1.3 M-JET 16v 70KM ORO
1.4 16v 95KM PLATINO
1.6 M-JET 16v 120KM PLAT.

kW km/h l/100km
57 163 6,2
70 175 6,7
66 173 4,9
57 163 6,2
70 175 6,7
55 167 4,5
70 175 6,7
77 177 4,7

WYMIARY
378/170/153

PLN
51.765
54.315
60.265
72.165

Delta
RABAT 15%

poj.
1368
1368
1248
1368
1368
1248
1368
1368

PLN
1.4 16v Turbojet 150KM ORO 72.242
1.6 16v Multijet 120KM ORO 74.792
1.6 16v Multijet 120KM ORO 78.192
2.0 16v Multijet 165KM ORO 84.142
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.092
1.4 16v Turbojet 150KM PLAT. 80.742
1.6 16v Multijet 120KM PLAT. 83.292
1.6 16v Multijet 120KM PLAT. 86.692
2.0 16v Multijet 165KM PLAT. 92.642
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.592

poj.
1368
1228
1368
1598

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

kW km/h l/100km
70 175 6,6
51 159 4,9
70 175 6,6
88 190 4,9

WYMIARY
452/180/150

poj.
1368
1598
1598
1956
1910
1368
1598
1598
1956
1910

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

kW
110
88
88
121
139
110
88
88
121
139

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
146 4
159 4
123 4
146 4
159 4
119 4
159 4
123 4

ZBIORNIK
PALIWA 47 L

CO2 miejsca
157 5
129 5
157 5
129 5

BAGAŻNIK
760 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

km/h
210
194
194
214
222
210
194
194
214
222

165
130
120
139
149
165
130
120
139
149

l/100km CO2 miejsca

7,0
4,9
4,6
5,3
5,7
7,0
4,9
4,6
5,3
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ZBIORNIK
PALIWA 45 L

CO2 miejsca
153 4/5
126 4/5
153 4/5
126 4/5

Thesis

WYMIARY
489/183/147

BAGAŻNIK
480 LITRÓW

RABAT 15%

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 TB 20v EXECUTIVE
150.960 1998 136 224 11,1 264 5
2.4 JTD AUT. 20v SPORTIVA 218.960 2387 136 220 8,8 234 5
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Krzysztof Szulc
(1952-2008)
Po człowieku
zostanie
próżnia,
której nikt już
nie jest w stanie
wypełnić

Zawsze był solidnym pracownikiem. Zarówno wtedy,
gdy w 1976 roku, po ukoƒczeniu Politechniki Slàskiej
rozpoczynał prac´ w FSM jako stypendysta
na stanowisku technika, jak dwadzieÊcia lat póêniej,
kiedy został kierownikiem In˝ynierii Produkcji Monta˝u.
Był dobrym mened˝erem, który własnym
zaanga˝owaniem potrafił mobilizowaç podwładnych,
aby wyzwalali w sobie ch´ç bycia najlepszym. Ka˝dy
z pracowników mógł liczyç na jego wsparcie i pomoc
przy czym pozostawiał im du˝à swobod´ przy wyborze
najlepszych rozwiàzaƒ. „W najtrudniejszych sytuacjach
zachowywał pozytywne myÊlenie, które udzielało si´
innym”- mówi Andrzej Pi´tka, dyrektor Personelu
i Organizacji FAP. Dlatego tak trudno pisaç
o Krzysztofie Szulcu w czasie przeszłym.
„Posiada szerokà wiedz´ profesjonalnà i uznane
umiej´tnoÊci w zakresie procesów in˝ynieryjnych
Monta˝u. Ma autorytet wÊród pracowników
i w otoczeniu zewn´trznym, dobrze realizuje
powierzone mu zadania i zawsze dà˝y do osiàgania
celów” – dwa zdania charakteryzujàce postaç, z którà
trudno przychodzi nam si´ rozstaç.
Mo˝na byç solidnym pracownikiem, mo˝na byç dobrym
mened˝erem, ale to jeszcze nie znaczy, jakim si´ jest
człowiekiem. Zwolnione stanowisko zajmie ktoÊ inny,
ale po człowieku zostanie pró˝nia, której nikt ju˝ nie
jest w stanie wypełniç. Takà pró˝ni´ zostawił po sobie
Krzysztof Szulc. „Pami´tamy go jako człowieka
zrównowa˝onego, ˝yczliwego i pogodnego, który
nigdy nie podnosił głosu nawet b´dàc
zdenerwowanym sytuacjà, gdy zadanie
nie zostało wykonane terminowo
lub zgodnie z oczekiwaniami”
– mówi o nim Zenon
Raczyƒski, szef Jednostki
Produkcyjnej Monta˝.

Był energicznym, cieszàcym si´ ˝yciem człowiekiem, który
nie dawał poznaç po sobie, ˝e od dawna walczy z chorobà
serca. Nie obnosił si´ z tym, i nikt, kto o niej nie wiedział,
nie pomyÊlałby o tym, ˝e ten dowcipny, pogodny i zawsze
uÊmiechni´ty człowiek, jest powa˝nie chory. Nie zmogła go
jednak choroba serca, z którà walczył kilkanaÊcie lat, ale
ta, którà rozpoznano w nim kilka miesi´cy przed Êmiercià.
Talent do j´zyków obcych był jego „darem bo˝ym”,
ulubionym hobby – motoryzacja, mówiàc ÊciÊlej – stare
samochody. Pasjonował si´ nimi od dziecka, sam je
naprawiał, modyfikował, przywracał dawny blask.
Ostatnim samochodem, któremu Krzysztof Szulc
postanowił daç „drugie ˝ycie” był Fiat X1/9, którego
jednak nie zdà˝ył ju˝ wyremontowaç.
Bardzo lubił jeêdziç na nartach. Co roku z grupà przyjaciół
sp´dzał tydzieƒ w górach na białym szaleƒstwie. Tam czuł
si´ najlepiej, aby potem, po powrocie, ze zdwojonà energià
zabieraç si´ do pracy, którà kochał.
Miał 56 lat. To nie jest wiek, Panie Krzysztofie, w którym
człowiek powinien wybieraç si´ w ostatnià podró˝, z której
nie ma drogi powrotnej.

Od lewej:
Krzysztof Szulc ,
Zenon Raczyński
i Zdzisław Arlet

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 paêdziernika 2008 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

10. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

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

leasing samochodów

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

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

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

