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Stawiamy
i na
TEKST

Ettore
Gregoriani

na młodzie˝

przyszłość
Nawet w momentach najgł´bszego kryzysu Fiat nie
zamierzał rezygnowaç z nagradzania najlepszych
uczniów i studentów za wyniki w nauce. W przeciàgu
12 lat rozdał na całym Êwiecie ponad 16 milionów euro.
„To sposób – mówi wiceprezes grupy John Elkann
– na pozostawanie w bliskim kontakcie z naszymi
pracownikami, poprzez udzielanie im wsparcia w ich
najwa˝niejszej ˝yciowej inwestycji, jakà sà dzieci”.

P

ierwsze nagrody za wyniki w nauce zostały wr´czone w 1996 r., a Êrodki na ten cel
– blisko dwa miliardy lirów – zostały wyasygnowane przez członków rady nadzorczej. Celem było i jest „podkreÊlanie
zobowiàzaƒ przedsi´biorstwa wzgl´dem
pracowników oraz premiowanie zaanga˝owania w nauk´, w przekonaniu, ˝e rozwój edukacji przynosi same korzyÊci społeczeƒstwu, a wobec tego równie˝ i Grupie Fiat”.
A zatem był to wyprzedzajàcy ducha czasów wybór
„corporate responsability”. Od tego momentu min´ło
12 lat, a inicjatywa obejmuje dziÊ dwanaÊcie krajów.

4

Wraz z Johnem Elkannem, wiceprezesem Grupy
i prezesem Komitetu ds. Nagród Fiata za Wyniki
w Nauce, próbujemy podsumowaç projekt.
Z reguły za pomocà tego typu nagród wyró˝nia si´
młodzie˝ osiàgajàcà wyjàtkowo dobre wyniki
w nauce. Nagrody Fiata, natomiast, adresowane sà
równie˝ do ojców i matek, nieprawda˝?
„Nagroda za wyniki w nauce zawsze jest pewnym
wyró˝nieniem tak˝e dla rodziców: za ich poÊwi´cenie, za wsparcie, jakiego umieli udzieliç, za zasady,
jakie byli w stanie przekazaç. Jednak w przypadku
naszej nagrody faktycznie chodzi o coÊ wi´cej. To
swoisty dowód na to, jak bardzo nasze przedsi´bior-

stwo chce wspieraç swoich ludzi przy realizacji
jednej z najwa˝niejszych ˝yciowych inwestycji: tej w przyszłoÊç własnych dzieci”.
Nagrody nie sà zale˝ne od kierunku studiów, trafiajà zarówno do humanistów,
jak i osób preferujàcych nauki Êcisłe. Co si´
kryje za tà decyzjà?
„Ch´ç nakłaniania do zaanga˝owania si´ w nauk´
w ogóle, a tak˝e pragnienie podniesienia poziomu wyedukowania przyszłych pokoleƒ. I bez zwa˝ania na to, ˝e przewaga studiów techniczno-Êcisłych mogłaby przynieÊç
Fiatowi wymierne profity. My wierzymy bowiem w to, ˝e społeczeƒstwo, które jest lepiej przygotowane i które prezentuje wy˝szy
poziom kulturalny, stanowi korzyÊç dla
wszystkich, równie˝ dla przedsi´biorstw”.
Co, w przeciàgu tych dwunastu lat funkcjonowania projektu, napawa Pana najwi´kszà dumà?
„Fakt, ˝e nasze Przedsi´biorstwo nigdy nie odstàpiło
od zobowiàzaƒ podj´tych wobec swoich ludzi. ZnajdowaliÊmy si´ niejednokrotnie w sytuacjach dramatycznych pod wzgl´dem finansowym i przemysłowym, kiedy przez całe lata musieliÊmy dokonywaç
bolesnych ci´ç w strukturze spółek i personelu.
A jednak nawet w tak trudnych momentach nigdy
nie nosiliÊmy si´ z zamiarem „ruszenia” funduszy
przeznaczonych na nagrody za wyniki w nauce”.
Dlaczego?
„Dlatego, ˝e Fiat zawsze wierzył w przyszłoÊç, tak˝e
własnà. I na nià stawiał, przede wszystkim w tych
szczególnie trudnych momentach”.
I to jest powodem tej ogromnej satysfakcji?
„Nie tylko, równie˝ fakt, ˝e wraz z nagrodami finansowymi daliÊmy dzieciom naszych pracowników coÊ
jeszcze: przykład wytrwałoÊci. Tej samej wytrwałoÊci, jakà nagradzamy u nich samych. A wiadomo, jak
to z młodzie˝à bywa: jeden dobry przykład wart jest
wi´cej ni˝ tysiàc słów”.
Nagrody za wyniki w nauce sà wr´czane, w oparciu o identyczne kryteria, we wszystkich krajach,
w których Grupa jest silnie reprezentowana. Co to
oznacza?
„To dowód bardzo konkretnego pragnienia: pragnienia przekazywania wsz´dzie tam, gdzie jesteÊmy obecni, naszej metody budowania kultury
przemysłowej, naszej idei „corporate responsability”, krzewionej równie˝ poprzez zwracanie szczególnej uwagi na szkoł´ z jednej i pracowników
z drugiej strony”.
DziÊ nawet najlepsi studenci nie mogà doczekaç
si´ chwili, w której wejdà w Êwiat pracy, Êwiat zdajàcy si´ oferowaç młodym mniejszà stabilnoÊç. Co
mo˝na by było powiedzieç tym dzieciakom?
„ElastycznoÊç poda˝y wobec zmiennoÊci popytu to
jedyna karta, jakà Êwiat przemysłu produkcyjnego

Fragment
plakatu
zapraszającego
młodzież
do udziału
w konkursie
w 2008 r.
Poniżej:
John Elkann
Na poprzedniej
stronie:
wiceprezes
Fiata podczas
ceremonii
wręczenia
nagród w 2006 r.

mo˝e zagraç, ˝eby wygraç batali´ na Êwiatowych rynkach. To, rzecz jasna, wymaga od ludzi
lepszej zdolnoÊci dostosowywania si´ do
zmian, stawiania czoła niespodziewanym
sytuacjom, odmiennym kulturom, nowym
metodom pracy. W kontekÊcie globalnym nie
oznacza to jednak wcale mniejszych szans.
Kapitał ludzki pozostaje najcenniejszym
majàtkiem, jakim dysponujà przedsi´biorstwa. Sugerowałbym jednak ludziom młodym, aby nie tracili ducha
w obliczu pierwszych niepowodzeƒ
i Êmiało rzucali na szal´ całà swà fantazj´ i mentalnà otwartoÊç, jakà posiadajà”.
W tym sensie ka˝dy, kto otrzymuje nagrod´ za wyniki w nauce, zmierza we właÊciwym kierunku?
„OczywiÊcie, poniewa˝ udowodnił ju˝, ˝e ma jasne idee co do swojej przyszłoÊci i ˝e potrafi pracowaç, by osiàgaç cele, z determinacjà i zdolnoÊcià
do poÊwi´ceƒ. A te właÊnie cechy sà w Êwiecie pracy
wprost nieocenione”.
W razie zatrudnienia trzeba jednak doło˝yç coÊ
jeszcze?
„Tak – zdolnoÊç do pracy w zespole, coÊ, czego
w szkole raczej trudno si´ nauczyç, a co w przedsi´biorstwie liczy si´ szczególnie. Zespół ludzi dysponuje bowiem lepszymi zdolnoÊciami i kompetencjami ni˝ suma zdolnoÊci i kompetencji pojedynczych osób”.
Ostatnia porada dla tych, którzy szykujà si´
do wykorzystania w Êwiecie pracy tego, czego nauczyli si´ w szkolnych ławach…
„Bàdêcie sobà, nie tłumcie waszej kreatywnoÊci.
Przykład Fiata pokazuje, w jaki sposób przedsi´biorstwo
potrafiło odzyskaç pozytywny wizerunek i klientów
i znów staç si´ konkurencyjne, dzi´ki zespołowi managerów, którzy, skupieni
wokół Sergio Marchionne,
wykazali si´ odwagà zaproponowania i narzucenia nowego sposobu myÊlenia,
obrania nowych, nieznanych dotàd kierunków: w projektowaniu, w marketingu, w produkcji,
w sprzeda˝y”.
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Po raz trzynasty prezesi spółek Grupy
Fiat w Polsce wr´czyli 103 dzieciom
pracowników nagrody za szczególne
wyniki w nauce, osiàgni´te w pierwszym
półroczu 2008 roku. UroczystoÊç odbyła
si´ tradycyjnie w Sali Redutowej
Hotelu „Pod Orłem”
28 listopada bie˝àcego roku.

Budowniczy

POLSKI

Enrico Pavoni,
prezes Grupy
Fiat w Polsce,
gratulował
młodym ludziom
determinacji
w osiągnięciu
celu, a ich
rodzicom tak
wspaniałego
uwieńczenia
wysiłków

W

tym dniu trzynastka nikomu
spoÊród zebranych w Sali Redutowej Hotelu „Pod Orłem”
nie kojarzyła si´ pechowo. 35
maturzystów, 25 in˝ynierów
i osób z tytułem licencjata
bàdê in˝yniera oraz 33 magistrów lub lekarzy zostało sowicie wynagrodzonych za
trud wło˝ony w zdobywanie swojego wykształcenia.
„Te 103 dyplomy, sà zasłu˝onà nagrodà za cenne
zalety, którymi si´ wykazaliÊcie – jasnoÊç umysłu,
umiej´tnoÊç pracy dla osiàgni´cia wyznaczonego
celu, determinacj´ i zaanga˝owanie – mówił Enrico
Pavoni, prezes Grupy Fiat w Polsce. – Te same cechy, które torujà drog´ w ˝yciu zawodowym. Dla
waszych rodziców, wasz udział w tej uroczystoÊci
jest uwieƒczeniem wielu wysiłków, jakie ponieÊli,
aby wesprzeç was i wpoiç odpowiednie wartoÊci.
Dla Fiata natomiast uroczystoÊç ta potwierdza wol´
firmy, aby byç blisko swoich ludzi, wspierajàc ich
w najwa˝niejszej inwestycji, tej na rzecz własnych
dzieci, ale jest tak˝e Êwiadectwem naszego sposobu
kształtowania kultury przemysłowej, naszej „społecznej odpowiedzialnoÊci”.

Od po wie dzià na te sło wa by ły po dzi´ ko wa nia
w imie niu wszyst kich na gro dzo nych, zło ˝o ne
przez ksi´dza Piotra Gór´: – „Trud zdobywania
wie dzy ma wiel kà war toÊç, ale chy ba jesz cze
wi´kszà wartoÊç ma umiej´tnoÊç docenienia tego
tru du. Na tym wła Ênie po le ga mà droÊç, któ rà
przekazujà nam organizatorzy i fundatorzy dzisiejszej uroczystoÊci. Bo màdroÊç to umiej´tnoÊç
doceniania wiedzy i trudu. Zwracajàc si´ do nagrodzonych pragn´ zaczerpnàç z myÊli wielkiego
filozofa Sørena Kierkegaarda, który powiedział,
˝e „Sà ludzie, którym ordery przynoszà zaszczyt
i ludzie, którzy przynoszà zaszczyt orderom”. ˚ycz´ sobie i wszystkim dzisiejszym laureatom byÊmy kro czàc w przy szłoÊç by li ludê mi, któ rzy
przy nio sà za szczyt ode bra nej dziÊ na gro dzie,
i wszystkim, którym jà zawdzi´czamy”.
Łàczna wartoÊç przyznanych w tym ro ku na gród
to 382.250 złotych. Natomiast, dotychczas w Polsce w trzynastu edycjach
kon kur su
przy z na no
2185 na gród o łàcz nej
wartoÊci ponad 8.300.000
złotych.
Joanna Kanafek – Szczypka
(tata pracuje w Teksidzie)
Ukoƒczyłam Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku zarzàdzanie i marketing. Studia bardzo mi si´ podobały, dlatego te˝ chciałabym jeszcze kiedyÊ rozpoczàç studia podyplomowe równie˝ na kierunku zwiàzanym z finansami.
Ostatnie lata mojego ˝ycia to nie tylko nauka, to
tak˝e mał˝eƒstwo. Od trzech lat jestem szcz´Êliwà m´˝atkà, a od 2 miesi´cy szcz´Êliwà mamà.
Odkàd te dwie osoby pojawiły si´ w moim ˝yciu,
ju˝ nic nie jest dla mnie wa˝niejsze. Aby pogodziç mał ˝eƒ stwo ze stu dio wa niem trze ba by ło
z obydwu stron wielu kompromisów i zaufania,
tym bardziej ˝e ja studiowałam i mieszkałam we
Wrocławiu, a mà˝ został na miejscu ze wzgl´du
na pra c´. Sta ra łam si´ tak ˝e zna leêç czas na
swoje zainteresowania – uprawiam wiele dyscyplin sportu, sporo podró˝uj´ i do tego wszystkiego pasjonuj´ si´ jeszcze fotografià. Uwa˝am, ˝e
wiedza zdobyta na studiach jest bardzo cenna, ale warto mieç swoje pasje i zainteresowania, one zawsze stanowià coÊ ponad wykształcenie. Swoje ˝ycie zawodowe chciała bym zwià zaç z han dlem, aby mieç du ˝y
kontakt z klientami, gdy˝ bardzo lubi´ prac´ z ludêmi.

Od lewej:
Joanna Kanafek,
Kamil Fatyga
i Katarzyna
Basiewicz.
Poniżej:
dyrektor
personalny FAP
Andrzej Piętka
wręcza nagrodę
Barbarze
Dziendziel

Kamil Fatyga (tata pracuje w spółce Comau)
Skoƒczyłem studia in˝ynierskie na kierunku bezpieczeƒstwo i higiena pracy. Wybierajàc BHP kierowałem si´ zarówno potrzebami rynku jak i swoimi zainteresowaniami. Ju˝ w liceum interesowałem si´ biologià, ochronà Êrodowiska czy fizjologià
człowieka. Jestem tak˝e pewien, ˝e szukanie pracy
nie zajmie mi zbyt wiele czasu, gdy˝ specjaliÊci od
BHP sà cenieni i poszukiwani na rynku pracy.
W ka˝dej firmie musi byç osoba, która dba o bezpieczeƒstwo pracowników, o to, aby praca była dla
nich êródłem dochodów, a nie problemów zdrowotnych. Praktyki odbyłem w Fiat Auto Poland
i z pewnoÊcià b´dà one du˝ym plusem, gdy˝ pracodawca szukajàc pracownika zwraca uwag´ na je-

go umiej´tnoÊci, na to czy umie on odnaleêç si´
w ró˝nych sytuacjach, a przede wszystkim czy
umie swojà wiedz´ wykorzystaç w praktyce. Obecnie kontynuuj´ na Politechnice Âlàskiej studia magisterskie na kierunku ochrona Êrodowiska, po ich
zakoƒczeniu planuj´ rozpoczàç studia podyplomowe z ochrony przeciwpo˝arowej. W trakcie studiów znajdowałem i nadal znajduj´ czas na gr´ ze
znajomymi w piłk´ no˝nà, w hokeja na lodzie czy
chodzenie na mecze. Dzisiejszà nagrod´ zamierzam przeznaczyç na nowy sprz´t elektroniczny.
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Kinga Byrska (tata pracuje w FAP)
Ukoƒ czy łam li ceum o pro fi lu ma te ma tycz no
– chemicznym. Kierunek wybierałam zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami. Okres ten uwa˝am za
dobrze zagospodarowany, znalazłam czas i na nauk´ i na odpoczynek i na spotkania ze znajomymi. Nie co ina czej ni˝ z li ceum by ło z wy bo rem
studiów, nie chciałam studiowaç stricte matematyki czy te˝ chemii. Dlatego postanowiłam na bok
odło˝yç zainteresowania i wybraç coÊ, co da mi
w przy szło Êci do brà pra c´. Zde cy do wa łam si´
wi´c na zarzàdzanie i z tym chciałabym powiàzaç
swo je przy szłe ˝y cie za wo do we. Jed no cze Ênie
wiem, i˝ w dzi siej szych cza sach nie wy starczy
ukoƒczyç jeden kierunek studiów, aby znaleêç satysfakcjonujàcà prac´. Jest to mo˝liwe w przypadku osób, które sà absolwentami kierunku rzadko
spotykanego albo poszukiwanego na rynku pracy.

Wiem te˝, ˝e jest wiele osób, które ukoƒczyły zarzàdzanie, dlatego po zdobyciu dyplomu zamierzam kon ty nu owaç na uk´. Wi dz´ w tym sens,
gdy˝ studia to czas pogł´biania i zdobywania wiedzy, zdo by wa nia do Êwiad cze nia po przez ró˝ ne
prak ty ki, za wie ra nia cie ka wych zna jo mo Êci.
A wszyst ko to, w efek cie koƒ co wym po win no
przynieÊç sukces. W dzisiejszych czasach sukces
odnoszà ludzie ambitni, którzy stawiajà sobie cele
i do nich dà˝à, a tak˝e ludzie kreatywni, którzy
nie idà do przo du we dług da ne go sche ma tu,
a według swoich zainteresowaƒ. Pracodawcy szukajà właÊnie takich osób: ambitnych, kreatywnych
i umie jà cych pra co waç w gru pie. Chcia ła bym
móc powiedzieç kiedyÊ o sobie „kobieta sukcesu”.
Michał Małysa (rodzice pracujà w CNH Polska)
Jestem absolwentem prawa, a aktualnie kontynuuj´ nauk´ na studiach podyplomowych. Po ich
ukoƒczeniu chciałbym pracowaç w zawodzie i realizowaç si´ w jednej z dziedzin prawa poprzez
dalszà nauk´ na studiach doktoranckich. Na poczàtku myÊlałem o studiowaniu historii, jednak
w liceum coraz bardziej ciekawiła mnie polityka,
która aktualnie jest jednym z moich wiodàcych
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zainteresowaƒ. Polityka natomiast zwiàzana jest
z władzà ustawodawczà, której rolà jest tworzenie
prawa i tym sposobem zaczàłem interesowaç si´
prawem. Dzisiaj mog´ powiedzieç, ˝e miałem
szcz´Êcie, nie ka˝dy w moim wieku wie, w jakim
kierunku chce podà˝aç, nie ka˝dy potrafi dobrze
wybraç odpowiedni dla siebie kierunek studiów.
W trakcie studiowania poÊwi´całem czas nie tylko
na nauk´, ale tak˝e na pogł´bianie swoich zainteresowaƒ, zaczàłem czytaç bardzo du˝o ksià˝ek.
Dzisiejszà nagrod´ chciałbym przeznaczyç na
jakàÊ pamiàtk´, która nawet za 20 lat przypomni
mi dzisiejszà chwil´.
Od lewej:
Aleksandra
Iskrzycka,
Michał Małysa
i Kinga Byrska

Katarzyna Basiewicz
(tata pracuje w CNH Płock)
Ukoƒczyłam Akademi´ Ekonomicznà w Krakowie
na kierunku zarzàdzanie firmà. Dokonujàc wyboru studiów na bok odło˝yłam swoje zainteresowania, kierowałam si´ przede
wszystkim
potrzebami
rynku. Natomiast ju˝
w trakcie studiów mogłam
oddaç si´ swojej najwi´kszej pasji – fotografii.
W przyszłoÊci planuj´
kontynuowanie nauki jednak ju˝ na kierunku zwiàzanym z czymÊ, co na-

WYKAZ NAGRODZONYCH

Docenieni

za trud

Katarzyna Basiewicz
Bartłomiej Bielski
Michał Bielski
Krzysztof Brudny
Katarzyna Bugiel
Mirela Bukowiec
Kinga Byrska
Aleksandra Cendrowska
Urszula Cendrowska
Małgorzata Chochorowska
Ewelina Cybulska
Wioleta Czudek
Aleksandra Czylok-Zbijowska
Justyna Dąbrowska
Dorota Duda
Dawid Dudek
Karolina Dudzik
Barbara Dziendziel
Kamil Fatyga
Marta Fender

Sandra Fułat
Monika Gałka
Piotr Góra
Piotr Grabara
Marzena Grabowska
Mateusz Greń
Renata Gwizdoń
Anna Hampel
Aleksandra Iskrzycka
Anna Jaroszewska
Maciej Jurzak
Anna Kałuża
Joanna Kanafek-Szczypka
Jakub Kania
Monika Kania
Anna Kaźmierczak
Izabela Kempara
Joanna Kempińska
Marcin Klus
Piotr Kolasa

prawd´ mnie interesuje. Uwa˝am, ˝e po maturze
nie wszyscy sà gotowi, by właÊciwie zdecydowaç
o swojej przyszłoÊci. Mój wybór, choç nie był zły,
to je stem pew na, ˝e gdy bym by ła 5 lat star sza
podj´łabym innà decyzj´. Dlatego myÊl´, ˝e system 3+2 jest dla dzisiejszych maturzystów do brym roz wià za niem. Po 3 la tach nie tra fio nych
studiów zawsze mogà pójÊç na 2 lata uzupełniajàcych na kierunku, który bardziej im odpowiada.
Teraz chciałabym rozpoczàç prac´, która dałaby
mi du ˝o sa tys fak cji, nie by ła ja ło wa, a ka˝ dy
dzieƒ ró˝niłby si´ od nast´pnego. Wiem, ˝e przy
szukaniu pracy bardzo wa˝ne jest doÊwiadczenie.
Dlatego, choç studiowałam dziennie, starałam si´
tak wykorzystaç czas, aby jak najwi´cej tego doÊwiadczenia zdobyç.

Studenci dzienni pod tym wzgl´dem sà w gorszej
sytuacji ni˝ studenci zaoczni, którzy majà tu
znacznie wi´ksze pole do popisu. Dzisiaj nawet
na stanowiskach asystenckich wymagane jest co
najmniej 2 letnie doÊwiadczenie. Nagrod´ chciałabym przeznaczyç na sprz´t fotograficzny.

Edyta Kopera
Marcin Kopytiuk
Paulina Kosmala
Ewelina Kostrzewska
Martyna Kowalczyk
Magdalena Kowalska
Magdalena Kózka
Magdalena Królczyk
Kamila Kruszewska
Lucyna Krzywoń
Adrian Kuberski
Natalia Kubiczak
Agnieszka Lasek
Łukasz Latarski
Agnieszka Lewko
Piotr Liszka
Łukasz Lityński
Bartosz Łukasiewicz
Dominika Machniowska
Weronika Maciaszczyk
Michał Majewski

bra łam fi lo lo gi´ an giel skà, gdy˝ szcze rze mó wiàc, ni gdy nie wi dzia łam ni cze go in ne go, co
mo gło by mnie usa tys fak cjo no waç. Kie ro wa łam
si´ zarówno tym, ˝e na rynku pracy potrzebni sà
an gli Êci jak i tym, ˝e an giel ski jest mo jà pa sjà.
KiedyÊ chciałabym pracowaç jako tłumacz, gdy˝
myÊl´, ˝e ta praca dałaby mi spełnienie. Ludzie
z ró˝nych powodów decydujà si´ na dany kierunek studiów, wszystko zale˝y od tego, co jest dla
nich wa˝ne. Jedni przedkładajà korzyÊci finansowe nad speł nie nie za wo do we in ni od wrot nie,
a jeszcze inni łàczà te dwie rzeczy. Moi koledzy
ze szkolnych ławek starali si´ kierowaç pasjà, ale
du˝o było te˝ osób patrzàcych tylko na potrzeby
rynku. Po ukoƒczeniu studiów licencjackich planuj´ podj´cie studiów magisterskich na innej filo lo gii, za sta na wiam si´ nad ger ma ni sty kà. Za
pieniàdze z dzisiejszej nagrody zamierzam kupiç
sobie laptopa, który z pewnoÊcià ułatwi mi studiowanie.

Aleksandra Malik
Jakub Małkiewicz
Michał Małysa
Aleksandra Marciniak
Paulina Met
Karolina Mielniczuk
Piotr Nadrowski
Justyna Najgebauer
Agnieszka Pajor
Patrycja Pencarska
Cezary Pietraszko
Edyta Pluta
Radosław Polak
Sonia Rak
Olga Raźny
Anna Reichert
Cezary Rejczyk
Katarzyna Rożniatowska
Justyna Serowik
Agnieszka Sikora
Dagmara Simenka

Justyna Skiba
Klaudia Socha
Grzegorz Sporek
Marcin Stusek
Sylwia Stusek
Paulina Szczepańska
Konrad Szmyt
Marta Szypuła
Monika Ścieglur
Jacek Tomalak
Weronika Tomczyk
Jakub Troszczyński
Katarzyna Wilkosz
Tomasz Winiarski
Grzegorz Winiarski
Katarzyna Własińska
Małgorzata Wochowska
Katarzyna Wróbel
Anna Zalichta
Mateusz Zaręba
Paulina Zielak

Aleksandra Iskrzycka
(mama pracuje w Fiat Services w Bielsku-Białej)
W czerwcu tego roku ukoƒczyłam liceum. MyÊl´,
˝e szko ła Êred nia i wy bra ny pro fil na uki ma jà
wpływ na dal sze ˝y cie, gdy˝ w ja kimÊ stop niu
na pew no przy go to wu jà do za wo du i ma tu ry,
która jest przecie˝ przepustkà na studia wy˝sze.
Wy bie ra jàc pro fil, mniej wi´ cej okre Êla my ju˝
kierunek kształcenia, w jakim b´dziemy chcieli kiedyÊ pójÊç. Na kie ru nek
swo ich stu diów wy -
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Na przekór powszechnemu
kryzysowi Fiat powi´ksza

swoje dochody
W trzecim kwartale
przychody Grupy
przekroczyły 14 miliardów
euro, odnotowano równie˝
wzrost wyniku z zarzàdzania
zwyczajnego i zysków.
Pogorszenie si´ sytuacji
na rynku b´dzie co prawda
odczuwalne, niemniej
jednak bie˝àcy rok zostanie
zamkni´ty zgodnie z celami
przewidzianymi w planach
na lata 2007-2010.
10

P

omimo gwałtownego spowolnienia
Êwiatowej gospodarki i słabnàcego popytu na samochody, w trzecim kwartale br. Grupa Fiat ponownie odnotowuje popraw´ swoich wyników ekonomicznych w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. I tak,
przychody ogółem przekroczyły kwot´
14 miliardów euro (+3,2%), wynik
z zarzàdzania zwyczajnego wyniósł 802 miliony,
o 57 milionów wi´cej ni˝ w trzecim kwartale roku
2007 (+8%), a mar˝a od przychodów wzrosła
o 5,6% (5,4% w roku 2007). Bardzo dobrze prezentuje si´ równie˝ wynik przed opodatkowaniem,
który si´gnàł 675 milionów euro (+8,5%), oraz
zysk netto, wynoszàcy 468 milionów euro i lepszy
od tego zarejestrowanego w poprzednim roku
o 3,1%. Zadłu˝enie Grupy zwi´kszyło si´ co prawda
do 3,3 miliarda euro, jednak dost´pne Êrodki pozostajà na przyzwoitym poziomie 3,2 miliarda euro.

Te pomyÊlne wyniki sà w du˝ej mierze zasługà pozytywnych rezultatów uzyskanych przez CNH
i sektor samochodowy, które skompensowały
spadki odnotowane przez pozostałe sektory Grupy. W kontekÊcie najbli˝szej przyszłoÊci Fiat przewiduje, ˝e ostatni kwartał roku b´dzie charakteryzował si´ dalszym spowolnieniem sprzeda˝y
na skutek ciàgłego słabni´cia rynków. Ta niekorzystna tendencja nie dotknie najprawdopodobniej
jedynie maszyn rolniczych. Pomimo tak mało
optymistycznych przewidywaƒ Grupa potwierdza
wynik z zarzàdzania zwyczajnego w dolnych granicach przedziału 3,4-3,6 miliarda euro, zdefiniowanego swego czasu jako cel na rok 2008. Zadłu˝enie przemysłowe netto powinno zamknàç si´
pomi´dzy 1,5 a 2 miliardami euro.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
SEKTORÓW
Szczegółowa analiza ka˝dego z sektorów z osobna
pokazuje, ˝e w trzecim kwartale przychody Fiat
Group Automobiles wzrosły do kwoty 6,6 miliarda
euro (+1,9%). Wolumen sprzeda˝y FGA zwi´kszył
si´ na rynku brazylijskim (+10,2%), natomiast
spadł w Europie Zachodniej (–12%). Tutaj jednak
nastàpiło wyraêne osłabienie popytu o 10,1%,
a sprzeda˝ marek FGA zmniejszyła si´ zaledwie
o 4,1%. I co jeszcze istotniejsze, udział w rynku
wzrósł zarówno w skali Włoch (31,8%, +0,9
punktu procentowego), jak i całej Europy (7,8%,
+0,4 punktu procentowego). Same dostawy pojazdów u˝ytkowych zwi´kszyły si´ o 6,9%.
Fiat Group Automobiles poprawił równie˝ wynik
z zarzàdzania zwyczajnego, ze 185 do 190 milionów euro (2,9% przychodów).
Ze znaczàcej poprawy swojej
kondycji cieszy si´ równie˝ Maserati, które dzi´ki ogromnemu
powodzeniu
modelu
Gran
Tourismo osiàgn´ło w minionym
kwartale przychody wysokoÊci
198 milionów euro (+40,4%)
oraz wynik z zarzàdzania zwyczajnego wysokoÊci 9 milionów
euro (4,5% przychodów), wy˝szy
o 2 miliony ni˝ w analogicznym
okresie roku 2007.
Ferrari, z kolei, potrafiło właÊciwie wykorzystaç
sukces modeli 430 Scuderia i 599 GTB Fiorano,
uzyskujàc przychody na poziomie 450 milionów
euro (+22,3%) i zysk z zarzàdzania zwyczajnego
w wysokoÊci 79 milionów euro (+41,1%), równowa˝ny 17,6% przychodów.
Dzi´ki globalnej obecnoÊci swoich marek CNHCase New Holland w pełni wykorzystało silny
wzrost sprzeda˝y na rynku maszyn rolniczych,

RACHUNEK EKONOMICZNY GRUPY FIAT
(wartości wyrażone w milionach euro)

Przychody netto
Wynik z zarządzania zwyczajnego
Marża z zarządzania zwyczajnego
Wynik operacyjny
Wynik przed opodatkowaniem
Zysk netto Grupy i Spółek trzecich

Trzeci kwartał

okres 1/1 – 30/09

2008

zmiana wzgl.
roku 2007

2008

zmiana wzgl.
roku 2007

14.296
802
5,6%
802
675
468

3,2%
57

46.288
2.699
5,8%
2.716
2.266
1.541

8,4%
413

5,4% w 2007

57
53
14

5,4% w 2007

430
195
84

PRZYCHODY NETTO
(wartości wyrażone w milionach euro)

Sektor Samochodowy
Maszyny Rolnicze i Budowlane
Pojazdy użytkowe
Komponenty i Systemy do Produkcji
Pozostała Działalność
Sektory wyłączone
Ogółem

Trzeci kwartał

okres 1/1 – 30/09

2008

zmiana % wzgl.
roku 2007

2008

zmiana % wzgl.
roku 2007

7.212
3.109
2.419
3.367
338
(2.149)
14.296

3,2
10,1
-6,2
7,6
7,3
–
3,2

23.047
9.686
8.434
11.039
1.040
(6.958)
46.288

8,9
10,3
6,4
12,2
4,0
–
8,4

WYNIKI ZARZĄDZANIA ZWYCZAJNEGO
(wartości wyrażone w milionach euro)

Sektor Samochodowy
Maszyny Rolnicze i Budowlane
Pojazdy użytkowe
Komponenty i Systemy do Produkcji
Pozostała Działalność
Ogółem

Trzeci kwartał

okres 1/1 – 30/09

2008

zmiana wzgl.
roku 2007

2008

zmiana wzgl.
roku 2007

278
284
181
89
(30)
802

31
59
-9
-32
8
57

900
881
651
370
(103)
2.699

167
119
87
20
20
413

zwi´kszajàc swe przychody do
3,1 miliona euro, czyli o 10,1%
(w dolarach nawet 20,3%). Zachwianiu uległa natomiast, podobnie jak sam rynek, sprzeda˝
maszyn budowlanych. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego CNH
wyniósł 284 miliony euro (9,1%
przychodów; +1,1 punktu procentowego), poprawiajàc si´
wzgl´dem trzeciego kwartału roku 2007 o 59 milionów euro.
W omawianym okresie zmniejszyły si´ przychody
spółki Iveco (2,4 miliarda euro; –6,2%), która odczuła skutki silnego załamania si´ popytu na europejskim rynku, zmniejszajàc swà sprzeda˝ łàcznie
o 17,9%. O załamaniu nie mo˝e byç natomiast
mowy w przypadku Ameryki Łaciƒskiej, gdzie dostawy wzrosły a˝ o 47,6%. Spadek sprzeda˝y przeło˝ył si´ na obni˝enie wyniku z zarzàdzania zwy-

W okresie
od stycznia
do wrzeÊnia
przychody
wyniosły 46,3
miliarda euro
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czajnego, który wyniósł 181 milionów euro, o 9
mniej ni˝ w roku 2007. Dzi´ki lepszemu pozycjonowaniu cen Iveco mogło natomiast nieznacznie
zwi´kszyç mar˝´ od przychodów, z 7,4 do 7,5%.
W obszarze Komponentów i Systemów Produkcyjnych zasadniczà stabilnoÊcià na poziomie 1,6 miliarda euro (-1% w stosunku do roku 2007) wykazał si´ przychód FPT Powertrain Technologies.
Zysk z zarzàdzania zwyczajnego FPT si´gnàł 21
milionów euro (1,3% przychodów), o 42 miliony
euro mniej ni˝ w analogicznym okresie roku 2007.
Wzrost przychodów odnotowało natomiast Magneti Marelli (1,4 miliarda euro, +14,4%), co
miało zwiàzek m.in. ze zmianami zakresu działalnoÊci przemysłowej. Przy braku takowych wzrost
przychodów wyniósłby 3%. Poprawie uległ równie˝ wynik z zarzàdzania zwyczajnego, który
wzrósł z 44 do 48 milionów euro, co odpowiada
4% przychodów, uwzgl´dniajàc niezmieniony zakres działalnoÊci.
Przychody Teksidu, zwi´kszone do 220 milionów
euro (+34,1%), sà zasługà zmiany zakresu działalnoÊci, bez której wzrost przychodów wyniósłby
17,1%. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego zamknàł
si´ kwotà 10 milionów euro (15 milionów w niezmienionych warunkach).
Powody do zadowolenia mo˝e mieç równie˝ Comau, które uzyskało przychody w wysokoÊci 309
milionów euro (wzrost o 20,7% w stosunku
do analogicznego okresu roku 2007) i zysk z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 10 milionów
euro (w stosunku do jednego miliona w 2007 r.).

DZIEWI¢å MIESI¢CY
Od stycznia do grudnia Grupa odnotowała przychody w wysokoÊci 46,3 miliarda euro, wy˝sze
o 8,4% od tych zrealizowanych w tym samym
okresie rok wczeÊniej. Do tego wzrostu przyczyniły
si´ wszystkie sektory. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego zwi´kszył si´ o 18,1%, do 2.699 milionów
euro, które stanowià 5,8% mar˝y od przychodów
(5,4% w roku 2007). Tendencj´ wzrostowà kontynuował w tych trzech kwartałach równie˝ wynik
operacyjny, który wyniósł 2,716 milionów euro
(+430 milionów), a tak˝e wynik przed
opodatkowaniem (2.266 milionów
euro, o 195 milionów wi´cej ni˝
przed rokiem) i zysk netto,
zamkni´ty kwotà 1.541
milionów euro
(wobec 1,457
milionów w
analogicznym
okresie roku
2007).
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Kombajn
New Holland
dzięki swojej
wydajności
produkcyjnej
trafił do Księgi
Rekordów
Guinessa
Poniżej: nowa
Lancia Delta

CZAS WOLNY

PRZEWIDYWANIA NA PRZYSZŁOÂå

Perspektywy

na rok 2009
R

ozległe, szybkie i nieoczekiwane zmiany,
jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach
na globalnej scenie gospodarczej, spowodowały
również zmianę jakości trendów rynkowych, którym
przedsiębiorstwa Grupy będą musiały stawić czoło
w ostatnim kwartale bieżącego roku,
a najprawdopodobniej również przez większą część
roku przyszłego. Fiat uważa, że owe odchylenia
od normalnych warunków rynkowych mają charakter
przejściowy, toteż nie będą miały znaczącego wpływu
na kompleksowe zobowiązania podjęte w odniesieniu
do przewidywań na lata 2007-2010. Utrzymanie się tej
niestabilności wymusiło jednak decyzję o tym, by
o oczekiwaniach na rok 2009 informować opinię
publiczną co kwartał. Przedsiębiorstwo przygotowało,
rzecz jasna, kilka możliwych scenariuszy, formułując
jednoznaczne plany. Najgorsza z hipotez (którą Fiat
uznaje jednak za mało prawdopodobną) przewiduje
osłabienie rynków o 10-20%, ale nawet w takim
wypadku wynik z zarządzania zwyczajnego Grupy
znalazłby się w przedziale od 2,3 do 1,5 miliarda euro,
zysk netto między 1200 a 400 milionami euro,
a zadłużenie przemysłowe między 3 a 4 miliardami
euro. W każdym razie Grupa
z optymizmem myśli
o najlepszych
możliwościach stawienia
czoła wyzwaniom,
jakie przyniesie jej
rok 2009, i głęboko
wierzy w to, że zdoła
osiągnąć cele
ustalone na
rok 2010.
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Dynamiczn
e
i przyjazne dla
dla Êrodowiska
TEKST

Stefania
Castano

Na rynek trafia Grande Punto zasilane metanem: dzi´ki
niemu „czyste” podró˝owanie jest nie tylko bardziej
ekonomiczne, ale równie˝ bardzo modne.

W

ystarczy tylko 12 euro, by „zatankowaç” bak do pełna, by zaÊ
przejechaç 100 kilometrów –
w dodatku bez zatruwania Êrodowiska – zaledwie 3,8 euro.
Maksymalny zasi´g jazdy to ponad tysiàc kilometrów i – jeszcze
jeden szczegół warty podkreÊlenia – samochód nie podlega
ucià˝liwym ograniczeniom ruchu w centrach miast.
W dzisiejszych czasach ta garstka danych w zupełnoÊci wystarczy do tego, by uczyniç Grande Punto
Natural Power – ostatnià z superekologicznych
nowoÊci Fiata – smakowitym kàskiem. Nowy mo-

del, oferowanyny w wersjach trzy- i pi´ciodrzwiowej, z wyposa˝eniem Active lub Dynamic, zasilany
na benzyn´ i metan, dołàcza do analogicznych odmian Pandy, Punto Classic, Doblò i Multipli, propagujàc wraz z nimi nowà filozofi´ mobilnoÊci.
„Czyste” podró˝owanie – wyjaÊnia Lorenzo Sistino, dyrektor pełnomocny marki – nie jest jedynie
kwestià ekonomicznoÊci, ale równie˝ modnym
trendem. Dzisiaj posiadanie produktów kompatybilnych ze Êrodowiskiem jest po prostu „cool”.
Młodzi ludzie wykazujà coraz wi´kszà wra˝liwoÊç
na aspekty ekologiczne. Według badaƒ europejskiego rynku, prowadzonych przez duƒskà firm´
Eurisco, ku metanowi skłania si´ nowy segment
ludzi młodych i wykształconych, którzy decydujàc si´ na kupno samochodu majà
na uwadze nie tylko oszcz´dnoÊci
finansowe, ale równie˝ poszanowanie Êrodowiska
naturalnego”.
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W wielu krajach
europejskich
sieć
dystrybucyjna
metanu liczy
coraz więcej
punktów
(we Włoszech
ok. 630 stacji).
Sytuacja ta
z dnia na dzień
ulega poprawie:
niektóre kraje
deklarują
ponadto budowę
nowych
placówek,
w tym także
bezpośrednio
przy
autostradach
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To jeszcze jeden argument potwierdzajàcy sensownoÊç kierunku obranego dziesi´ç lat temu
przez Grup´ Fiat, która wraz z Multiplà Bipower
zacz´ła prace nad modelami zasilanymi metanem,
najczystszym paliwem dost´pnym na Êwiatowych
rynkach. Pojazdy nap´dzane gazem ziemnym nie
emitujà do atmosfery czàstek stałych, czyli owych
pyłów, których poziom jest głównà przyczynà ograniczeƒ ruchu
w du˝ych miastach. Auta takie
mogà poruszaç si´ swobodnie nawet w strefach ograniczonego ruchu w wielu metropoliach, a tak˝e
w dni wyznaczone dla okreÊlonych tablic rejestracyjnych.
Metan jest te˝ bezpieczniejszy ni˝
benzyna i LPG: jest nietoksyczny
i mniej podatny na ogieƒ, a poza tym cechuje go
mniejsza g´stoÊç ni˝ powietrza i w zwiàzku z tym,
w razie przypadkowego wydostania si´ z układu,
ulatnia si´ bez ˝adnej detonacji. Z tego powodu
samochody zasilane metanem mogà parkowaç na
podziemnych parkingach i podró˝owaç promami.
Trzeba jeszcze uzupełniç informacj´ o korzyÊci
ekonomicznej. Do pokonania 723 kilometrów,
dzielàcych Rzym od Parco della Mandria na
przedmieÊciach Turynu – gdzie Grande Punto

Natural Power zostało zaprezentowane dziennikarzom – wydamy (przy takim samym modelu)
65 euro na benzyn´, 45 euro na olej nap´dowy,
42 na LPG i tylko 28 na metan. Oznacza to, ˝e
zaoszcz´dzimy 60% w stosunku do samochodów
zasilanych benzynà i 35 w stosunku do LPG. Poza tym w niektórych krajach (np. Włochy, Niemcy) wprowadzono specjalne ulgi
na zakup homologowanych pojazdów na metan, obowiàzujàce
do ro ku 2009 i ku mu lu jà ce si´
np. z ulgami na złomowanie oraz
zwol nie nia mi z opłat skar bo wych. Cho cia˝ wi´c Gran de
Punto Natural Power jest dro˝szy od ana lo gicz nej wer sji na
ben zy n´ (o oko ło 3250 eu ro),
dzi´ki poziomowi emisji dwutlenku w´gla poni˝ej
120 g/km łàczna wartoÊç rabatów mo˝e przekroczyç 3000 euro. Oznacza to, ˝e w takim przypadku koszt sa mo cho du amor ty zu je si´ ju˝ po
20 ty siàcach ki lo me trów. W do dat ku ba da nia
przeprowadzone przez monitorujàcà europejski
rynek firm´ Eurotax wykazały, ˝e w porównaniu
z autami na benzyn´ i olej nap´dowy wartoÊç odsprzeda˝y samochodu nap´dzanego metanem jest
znacznie wy˝sza.

Z podwójnym
zbiornikiem
paliwa maks.
zasi´g: 1000
kilometrów

GAZOWE „OSZCZ¢DNOÂCI”
Grande Punto 1.4 77CV
Active 3 P benzyna

Grande Punto 1.3
Multijet 75 CV Active 3P

Grande Punto 1.4 77CV
Active 3P Natural Power

Zużycie w cyklu
w cyklu mieszanym
Koszt paliwa na 31/10/08

5,9 litri/100km

4,5 litri/100km

4,2 kg/100km

(źródło www.prezzibenzina.it)

1,280

1,243

0,914

Koszt przejechanych
100 kilometrów

7,55 euro

5,59 euro

3,8 euro
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I dlatego w Europie odnotowuje si´ coraz wi´kszy
popyt na samochody zasilane metanem. „Ten segment – mówi dalej Sistino – zamknàł rok 2007
ok. 60 tysiàcami sprzedanych samochodów,
w pierwszych oÊmiu miesiàcach roku 2008 wielkoÊç obrotu wzrosła o 25%, w przyszłym si´gnie
130 tys. Ju˝ teraz po włoskich drogach jeêdzi 480
tys. samochodów na metan, uwierzyliÊmy w niego
jako pierwsi i od blisko 10 lat pozostajemy praktycznie bezkonkurencyjni: nasz udział w rynku
oscyluje w granicach 90%. Dzisiaj co trzecia
sprzedana Panda to Natural Power. Teraz wprowadzamy metanowà wersj´ naszego europejskiego
„bestsellera”, jakim jest Grande Punto. ZainwestowaliÊmy w ten nowy model 25 mln euro i liczymy na to, ˝e tylko we Włoszech znajdzie on
40 tys. nabywców rocznie”.

POKOLENIOWY SKOK
Wersja Natural Power podnosi poprzeczk´ w dziedzinie samochodów z nap´dem alternatywnym.
Grande Punto oferowane jest z podwójnym zbiornikiem: przełàcznik umo˝liwiajàcy przechodzenie
z zasilania benzynowego na metan i odwrotnie
znajduje si´ na desce rozdzielczej. Butle do gazu
umieszczono pod podłogà, a zatem nie zabierajà
miejsca w kabinie i pozwalajà zaoszcz´dziç blisko
200 litrów przestrzeni w baga˝niku. Zawierajà 13
kilogramów metanu pod ciÊnieniem 200 barów,
co jest równowa˝ne 84 litrom benzyny i 310 kilometrom jazdy bez koniecznoÊci zatrzymywania si´
na stacji. Ta ostatnia wartoÊç wrasta a˝ do
1000 km, je˝eli dodaç 45 litrów pojemnoÊci baku
na benzyn´: to absolutny rekord w tym segmencie!
Zmiany w konstrukcji modelu poddane zostały
wszystkim procedurom kontrolnym produkcji
przemysłowej, od testów zderzeniowych poczàwszy. A trzeba wiedzieç, ˝e urzàdzenia dost´pne
w posprzeda˝y nie przechodzà tego typu weryfikacji. Poza tym wszystkie komponenty dobierano
specjalnie pod kàtem podwójnego zasilania.
W przypadku Grande Punto firma postawiła na
benzynowy silnik 1.4 Fire i po raz pierwszy zastosowała jednà wspólnà centralk´ oraz układ wtryskiwaczy w całoÊci na metan. Atutem nowego modelu sà ponadto rozwiàzania zastosowane w nowej
generacji nap´dach benzynowych: kiedy jest zasilany metanem, jedzie równo i mi´kko, bez sportowych charakterystyk, ale bardzo przyjemnie. Maksymalna moc wynosi 70 koni (77 na benzynie),
a moment obrotowy si´ga 104 Nm. Zastosowanie
„drive by wire” (elektronicznego sterowania przepustnicà) umo˝liwia uzyskiwanie całkiem przyzwoitych osiàgów, godnych uznania zwłaszcza
w kontekÊcie wi´kszej o 150 kg wagi samochodu:
156 km/godz. maksymalnej pr´dkoÊci i przyspie-

szenie od 0 do 100 km w 16,9 sekund. JeÊli chodzi
o emisj´ spalin, montowany w Grande Punto Natural Power silnik 1.4 Fire jest pierwszà jednostkà
Multipoint na metan, która spełnia wymogi normy
Euro 5. Auto emituje do atmosfery zaledwie 115 g
dwutlenku w´gla na kilometr. Poza tym specjalna
kalibracja sterowania silnikiem umo˝liwiła uzyskanie znacznego stopnia spr´˝enia oraz wysokich
wartoÊci momentu obrotowego ju˝ przy niewielkich obrotach, co znajduje wymierne przeło˝enie
na poziom zu˝ycia paliwa: w cyklu mieszanym
ka˝de 100 przejechanych kilometrów kosztuje niecałe 4 euro, czyli 6,4 kg metanu. To jedna z najlepszych wartoÊci w segmencie.

Grande Punto
Natural Power
wygląda niemal
dokładnie tak
samo jak model
na benzynę i olej
napędowy.
Jedyną różnicą
jest podniesiony
o 20 mm
prześwit

MOCNE STRONY

Baga˝

korzyÊci

kologia: Grande Punto Natural Power zasilane metanem
emituje 115 g dwutlenku węgla na kilometr i zero cząstek stałych.
Zakres: 310 km na samym metanie i ponad 700 na benzynie daje łącznie
ponad 1000 kilometrów jazdy bez konieczności wizyty na stacji paliw.
Oszczędność: napełnienie zbiornika to wydatek zaledwie 12 euro
i gwarancja przejechania 300 km bez przymusowych postojów.
Ulgi: do 2800 euro, jeśli odda się do złomowania swoje stare auto,
plus zwolnienie z opłat skarbowych (Włochy).
Nie podlega ograniczeniom ruchu: Grande Punto na metan może
poruszać się zawsze i wszędzie, nawet w strefach o ograniczonym ruchu
lub w dni wyznaczone dla określonych tablic rejestracyjnych.
Bezpieczeństwo: ponieważ cała instalacja powstaje wraz z samochodem,
jest objęta wyłączną gwarancją producenta. Wszystko pod kontrolą.
Dynamiczny wygląd: zarówno wyposażenie seryjne jak i gama opcji
zadziwiają swym bogactwem. Z myślą o młodszych kierowcach Fiat
zadbał o styl Grande Punto, który można personalizować, na przykład
za pomocą pakietu „Fun”, składającego się z oksydowanych
reflektorów, 16-calowych obręczy z lekkich stopów i spojlera.

E
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MłodoÊç, ekologia
i

sportowy duch

TEKST

Francesco
Novo

Wywiad
z Lorenzo Sistino,
dyrektorem
pełnomocnym
marki Fiat:
„Nasze modele sà
najbardziej
ekologiczne
w Europie”.
Reprezentujà
harmoni´ ze
stylem ˝ycia,
prostotà, treÊcià,
ekologià
i zaanga˝owanie
społeczne.
16

M

łodoÊç, sportowy
duch, szeroko
rozumiana odpowiedzialnoÊç, nowoczesna technologia i szacunek dla Êrodowiska naturalnego:
to wartoÊci, którymi kieruje si´ obecnie Fiat. Cechy zbie˝ne z ogólnà tendencjà,
zwiàzanà z ewolucjà w sposobie
myÊlenia wielu milionów ludzi.
Mówi o tym Lorenzo Sistino, odpowiedzialny za mark´ Fiat (tak˝e za Fiat Professional, czyli samochody dostawcze).
„Od jakiegoÊ czasu – mówi Sistino – zwłaszcza wÊród ludzi
młodych, mo˝na dostrzec znaczàce zmiany w dotychczasowym sposobie bycia i stylu ˝ycia.
Coraz mniej liczy si´ wyglàd,
a coraz bardziej treÊç, wzrasta
koniecznoÊç
poszanowania

i właÊciwego wykorzystywania
posiadanych zasobów. Dà˝y si´
do oszcz´dnoÊci nie tylko ekonomicznych, ale tak˝e tych niemierzalnych, poprawiajàcych jakoÊç ˝ycia naszej planety i nas
samych. Mam na myÊli pokolenie Êwiadome segregacji odpadów i recyklingu tworzyw
sztucznych, pokolenie, które nie
marnuje ani energii, ani wody.
To młodzie˝ przekonana o tym,
˝e ka˝dy z nas mo˝e i powinien
zrobiç coÊ dla innych. I ten właÊnie trend jest spójny z decyzjami
podejmowanymi przez Fiata”.
Dlaczego?
„W Europie od lat jesteÊmy najbardziej „czystà” markà: 134 g
dwutlenku w´gla to Êrednia
przypadajàca na samochód
marki Fiat, uzyskana podczas
ostatnich badaƒ, przeprowadzonych przez niezale˝nà firm´
analitycznà JATO Dynamics.

Tym prymatem marka Fiat cieszyła si´ ju˝ w zeszłym roku
(z wynikiem 137,4 g CO2 na km),
a w obecnym jeszcze go poprawiła, zachowujàc pozycj´ lidera
w klasyfikacji najbardziej ekologicznych marek.
Na salonie w Pary˝u zaprezentowaliÊmy gam´ PUR-O2, obejmujàcà najbardziej ekologiczne
wer sje mo de li Fia ta. Sà to sa mochody, które dzi´ki technologii zu˝ywajà jeszcze mniej paliwa ni˝ ich standardowe odpowied ni ki. Przykła do wo sys tem
Start&Stop, automatycznie wyłàczajàcy silnik przy ka˝dym zatrzy ma niu sa mo cho du na
skrzy˝owaniu, jest od niedawna
ele men tem wy po sa ˝e nia Fia ta
500, a od poczàtku przyszłego
ro ku tra fi do ca łej fia tow skiej
ga my. A trze ba
te˝ dodaç, ˝e jeste Êmy pierw szà
markà, która dba
tak˝e o tego, kto
siedzi za kierownicà”.
W jaki sposób?
„W Pary˝u pokazaliÊmy równie˝
eco-Drive bezpłatny system, który oddajemy
do dyspozycji nabywcom Fiata 500 lub Grande Punto, wyposa˝onego w system Blue&Me.
Urzàdzenie to uczy klienta,
w jaki sposób powinien jeêdziç,
by zmniejszyç zu˝ycie paliwa.
Wystarczy Êciàgnàç odpowiednie oprogramowanie ze strony
www.fiat.com/ecodrive”.
Jak to działa?
„Podczas jazdy nale˝y wło˝yç
przenoÊne urzàdzenie USB do
gniazdka na tablicy przyrzàdów.
B´dzie ono rejestrowało informacje o naszym stylu jazdy oraz
o parametrach wydajnoÊciowych
samochodu. Dane te nale˝y skopiowaç na komputer. Program
podda je analizie i udzieli porad
w zakresie poprawy stylu jazdy,
tak aby uczyniç jà bardziej ekonomicznà. Dzi´ki temu systemo-

wi mo˝na zaoszcz´dziç nawet
do 15% paliwa, czyli od 150 do
200 Euro rocznie. Poza tym, powstał „eco-Ville”, interaktywny
portal, na którym kierowcy mogà porównywaç swoje wyniki
i wymieniaç si´ uwagami na temat odpowiedzialnej jazdy”.
Jakim przyj´to t´ inicjatyw´?
„W pierwszych dniach od uruchomienia odnotowaliÊmy ponad cztery tysiàce wpisów. To
znak, ˝e kwestia ta budzi ˝ywe
zainteresowanie. èródłem oszcz´dnoÊci mo˝e byç nie tylko
dobry samochód, ale i dobry kierowca. Wystarczy jedynie pokazaç ludziom, w jaki sposób
z tego korzystaç. I na tym polu
Fiat poszedł ju˝ daleko do przodu, zarówno technologicznie jak
i w kontekÊcie wra˝liwoÊci na
potrzeby klienta”.
A inny przykład
tej wra˝liwoÊci?
„Zało˝yliÊmy, by
prezentacja
Grande Punto
Natural Power
odbyła si´ przy
zerowym wpływie na Êrodowisko. ZbilansowaliÊmy „koszty” zanieczyszczenia
sadzàc 6,5 tysiàca drzew w parku Ticino, gdzie trwała premiera modelu. Sytuacja ta miała
miejsce wczeÊniej przy okazji
debiutu Fiata Qubo, modelu
spójnego z naszym stylem bycia,
ale bezkompromisowego pod
wzgl´dem komfortu i osiàgów”.
W Êwiecie Fiata czuje si´ te˝
sportowego ducha.
„Sponsorowanie zespołu Yamahy, nowego mistrza Êwiata –
które, nawiasem mówiàc,
przedłu˝yliÊmy na lata
2009-2010 – zmierza właÊnie w tym sportowym kierunku. Bardzo Êwiadomie
wybraliÊmy ten zespół
i mistrzów pokroju
Valentino Rossiego.
To osoby, które podobnie jak cały

Nasza
obecnoÊç
w MotoGP
to próba
zbli˝enia si´
do młodzie˝y

Êwiat MotoGP pozostajà blisko
innych ludzi. Sponsorowanie
Yamahy jest elementem strategii, w ramach której nasza marka chce znaleêç si´ jak najbli˝ej
ludzi młodych i ich pasji”.
Fiat nie tylko prezentuje ide´
młodoÊci, ale i wyrafinowanie
technologiczne…
„Przyj rzyj my si´, na przy kład
projektowi „8inpunto”, b´dàcemu fuzjà rozrywki i innowacji.
To pierw szy „se rial in ter ne to wy”, który bazuje na aktywnym
udzia le u˝yt kow ni ków oraz
zdolnoÊci marki do proponowania aktywnej rozrywki bez stricte komercyjnego kontekstu. Poprzez stro n´ www.8in pun to.it
in ter nau ci b´ dà mo gli wziàç
udział w prawdziwym castingu
video lub głosowaç na proponowa nych tam kan dy da tów.
W drugiej fazie zwyci´zcy zmierzà si´ w bez po Êred nim po je dynku za sterami Grande Punto. To nie zwy kle in no wa cyj na
inicjatywa.”
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Ekran witryny
www.fiat.com/
ecodrive
Poniżej:
motocykl
Jorge Lorenzo
Na stronie obok:
Lorenzo Sistino
obok Fiata Qubo
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Sportowa

500-tka

TEKST

Giancarlo
Riolfo

Oto 500 Abarth: 135 koni, rasowy sportowy
przeÊwit, niewiarygodne przyspieszenie
i bezwzgl´dne bezpieczeƒstwo. Jego mo˝liwoÊci
wypróbowaliÊmy na torze w Balocco. Wkrótce
na rynku pojawi si´ równie˝ wersja Assetto Corse,
opracowana z myÊlà o podboju torów wyÊcigowych.
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M

ały i zadziorny” – tak pisaliÊmy
dziewi´ç miesi´cy temu o Grande
Punto Abarth, relacjonujàc zachowanie modelu podczas testu. Teraz, po próbach nowego 500
Abarth przeprowadzonych na torze
w Balocco, powinniÊmy chyba napisaç „jeszcze mniejszy, ale równie
zadziorny”. Ten mały samochód,
kryjàcy pod maskà 135 koni mocy, potrafi osiàgaç
pr´dkoÊç 205 km/godz. i przyspieszaç od 0 do
100 km w zaledwie 7,9 sekundy. To auto o doskonałych parametrach dynamicznych, zwinne, a jednoczeÊnie bardzo stabilne nawet przy gwałtownych
manewrach, sportowe na torze i bezpieczne na drodze, innymi słowy posiadajàce wszelkie atuty ku temu, by staç si´ modelem odniesienia dla wszystkich,
którzy szukajà samochodu o niepokaênych gabarytach, ale z wielkim temperamentem.
Co wa˝ne, to małe, agresywne autko na pewno nie
zawiedzie młodych – czy to wiekiem czy duchem
– pasjonatów dynamicznej jazdy, którzy wyczekiwali go z ogromnà niecierpliwoÊcià dokładnie
od roku, czyli od premiery Fiata 500: modelu-legendy, skazanego na to, by za sprawà mi´dzy innymi marki Abarth staç si´ przedmiotem powszechnego po˝àdania.
W Êwiecie, w którym wizerunek zdaje si´ znaczyç
wi´cej ni˝ treÊç, najnowszy produkt spod znaku
Skorpiona zaprzecza tej tendencji. Bo w jego przypadku treÊç jest najwa˝niejsza. Przede wszystkim
nap´d: znany ju˝ benzynowy silnik 1.4 z czterema
zaworami na ka˝dy cylinder, doładowywany turbospr´˝arkà IHI i uzyskujàcy moc 135 koni, o 20
mniej ni˝ Grande Punto Abarth, ale na tyle du˝o,
by zapewniaç bardzo przyzwoite osiàgi. Nie sposób
nie wspomnieç równie˝ o całej serii komponentów
– wÊród nich m.in. o zawieszeniach, amortyzatorach, hamulcach i oponach – których walory
mogliÊmy sprawdziç osobiÊcie podczas prób
na torze. SpecjaliÊci Abartha, chcàc zagwarantowaç potencjalnym u˝ytkownikom samochodu jeszcze wi´kszà przyjemnoÊç z jazdy i bezpieczeƒstwo aktywne, nie poskàpili im tak˝e elektronicznych systemów dynamicznej
kontroli toru jazdy. I tak, oprócz
ESP (którego nie da si´ wyłàczyç) oraz układu regulacji poÊlizgu ASR, w standardowym wyposa˝eniu 500 Abarth znalazł
si´ innowacyjny system TTC
(Torque Transfer Control), który
poprawia przenoszenie momentu
nap´dowego na koła, a jednoczeÊnie eliminuje dwa tradycyjne

PUCHAR MARKI

„

Zew

wyÊcigów

500 Abarth
Assetto Corse
powstał po to,
by zwyciężać
na torach, nic
dziwnego, że jego
silnik osiąga
moc… 200 koni.
Na poprzedniej
stronie: wersja
standardowa,
o mocy 135 KM,
przyspiesza
od 0 do 100 km
w 7,9 s.
Jej rynkowej
premierze na
włoskim rynku
towarzyszyła
limitowana seria
Opening Edition,
złożona ze 149
egzemplarzy
z silnikami o mocy
podwyższonej
do 160 KM,
wszystkich
sprzedanych
„na pniu”

aprezentowany po raz pierwszy podczas
historycznego rajdu Mille Miglia, jest
potomkiem Abartha 595, samochodu, który
począwszy od 1963 roku odnosił niezliczone
sukcesy na torach i drogach całego świata.
Nazywa się 500 Abarth Assetto Corse i zostanie
wyprodukowany w limitowanej serii zaledwie
49 egzemplarzy, będącej swoistą zapowiedzią
większej partii, która od przyszłego roku stoczy
walkę o puchar marki. Mistrzostwa, rozgrywane
równolegle z zawodami Ferrari Challenge,
będą dla młodych kierowców doskonałą okazją
do zweryfikowania swoich umiejętności bez
konieczności ponoszenia znacznych nakładów
finansowych, za to za sterami samochodu
o imponujących osiągach.
Pojemność silnika kryjącego się pod maską
Assetto Corse wynosi 1.4 l, ale jego moc
podwyższono do 200 koni, uzyskiwanych przy
6500 obr./min, a moment obrotowy do 300 Nm
przy trzech tysiącach obrotów. Kabina została
pozbawiona wszystkich zbędnych elementów
(jest o 180 kilogramów lżejsza) i wzmocniona
specjalną klatką. Do tego dochodzą anatomiczne
siedzenia, kierownica i płaty drzwi z włókien
węglowych, układ hamulcowy Brembo, manualna
sześciobiegowa skrzynia oraz mechanizm
różnicowy o ograniczonym poślizgu.
Więcej o tym samochodzie na stronie
www.abarth.it/500abarthassettocorse.
Gwarantujemy, że od tego momentu będziecie
śnić wyłącznie o… 500 Abarth!

Z
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LUCA DE MEO

Od przyszłego roku

równie˝ w Japonii

T

rzy tysiące Grande Punto
Abarth w dziewięć miesięcy
i 600 pakietów „esseesse”
w niecałych sześćdziesiąt dni.
Luca De Meo, dyrektor
pełnomocny Abartha, nie kryje
zadowolenia z tych wyników
sprzedaży, a premiera 500 Abarth
napawa go jeszcze większym
optymizmem na przyszłość,
pomimo coraz wyraźniejszego
kryzysu na wszystkich rynkach.
„Od powrotu marki Abarth na
motoryzacyjną scenę nie minął
jeszcze nawet rok – mówi De Meo
– a mamy już 85 koncesjonariuszy
na terenie całej Europy. Do końca

20

bieżącego roku zakończymy
budowanie sieci na Starym
Kontynencie, a w roku 2009
przystąpimy do eksportu
samochodów do krajów
pozaeuropejskich, poczynając
od Japonii”.
Plan sprzedaży na rok 2008
ustalono na poziomie pięciu
tysięcy samochodów. „Uważamy,
że stać nas na przekroczenie tego
wyniku o około 20%. A 500-tka
Abarth będzie niewątpliwie naszym
motorem napędowym, zważywszy,
że w pierwszym dniu składania
zamówień zebraliśmy ich
blisko 1500”.

CZAS WOLNY

problemy, z jakimi zmagajà si´ przednie nap´dy
o znacznej mocy podczas przyspieszania na zakr´tach: podsterownoÊç (tendencja do poszerzania
zakr´tu, czyli „wypadania” przodu auta na zewnàtrz) i reakcje kierownicy.
Pod kuratelà Abartha 500 nie tylko zyskuje dodatkowà moc, ale staje si´ rasowym samochodem
o sportowej dynamice, który na drogach, w warunkach ograniczeƒ narzuconych przepisami ruchu, przekłada si´ na wyraênà popraw´ marginesu
bezpieczeƒstwa.
Mały Abarth przykuwa wzrok wszystkich, choç
zmiany w stosunku do „normalnej” 500-tki były
dyktowane wzgl´dami wyłàcznie praktycznymi,
a nie estetycznymi. Aluminiowe obr´cze kół o Êrednicy 16 (w standardzie) lub 17 cali (opcjonalnie)
współpracujà z oponami Pirelli P Zero Nero o bardzo niskim profilu. Dach z tylnym spojlerem poprawia aerodynamik´, a przedłu˝ona maska zapewnia miejsce dla turbospr´˝arki z intercoolerem,
chłodzonej poprzez wlot poziomy. Ka˝dy element
nadwozia, nawet ten najdrobniejszy, ma ÊciÊle
okreÊlony, praktyczny cel. Jedynym ust´pstwem na
rzecz estetyki sà zaciski hamulcowe, listwy boczne
i lusterka zewn´trzne, wszystkie w odcieniu krwistej czerwieni. To swoisty ukłon w stron´ tradycji:
właÊnie te elementy były znakiem rozpoznawczym
samochodów produkowanych w latach 60.
Wn´trze wita potencjalnych u˝ytkowników niezwykle wygodnymi fotelami: kubełkowymi, niczym w rasowych wyÊcigówkach, i w tym konkretnym przypadku obitymi czarno-czer wonà skórà
(opcjonalnie), podobnie jak boczki drzwi. Sportowego rysu dodajà kabinie równie˝ aluminiowe

pedały oraz rajdowa kierownica, i gałka dêwigni
zmiany biegów.
Zapinamy pasy, uruchamiamy silnik i ruszamy
na tor. Wydech ma chrapliwe brzmienie, nawiàzujàce do odgłosu wydawanego przez silniki wyczynowe (ale znacznie poni˝ej normy, jeÊli chodzi
o poziom głoÊnoÊci). Dêwignia zmiany biegów została umieszczona w Êrodkowej cz´Êci tablicy przyrzàdów, w odległoÊci zaledwie kilku centymetrów
od kierownicy, dzi´ki czemu manewruje si´ nià wygodnie i szybko. Turbodoładowanie gwarantuje
energicznà reakcj´ ju˝ przy stosunkowo niskich obrotach i z praktycznie niewyczuwalnym opóênieniem. Podobnie jak w standardowym Fiacie 500,
obrotomierz dzieli tarcz´ z licznikiem pr´dkoÊci.
Na lewo od tego zintegrowanego wskaênika znajduje si´ manometr doładowania turbospr´˝arki
z kontrolkà sygnalizujàcà moment, w którym nale˝y
przejÊç na wy˝szy bieg, ˝eby zmniejszyç zu˝ycie paliwa. Kiedy za pomocà przycisku w centralnej cz´Êci deski rozdzielczej uruchomimy
funkcj´
„sport”, nie tylko
zmienimy mapowanie centralki
i zwi´kszymy ciÊnienie turbospr´˝arki (maksymalny moment
obrotowy wzrasta ze 180 do
206 Nm), ale otrzymamy dodatkowà pomoc w postaci „sugestii” wskaênika co do optymalnego momentu zmiany przeło˝enia, umo˝liwiajàcego uzyskanie maksymalnych osiàgów.
Wje˝d˝amy na tor. Jego układ trakcji jest podobny
do tego zastosowanego w Alfie Romeo, z tà tylko
ró˝nicà, ˝e wzbogacony o jeden dodatkowy skr´t
i kilka szykan, majàcych umo˝liwiç sprawdzenie
działania systemu TTC na ciasnych, ró˝norodnych
wira˝ach. Z ka˝dym kolejnym okrà˝eniem,
w miar´ jak poznajemy cały tor, coraz
mocniej przyciskamy pedał gazu i czujemy si´ coraz pewniej. W pewnym
momencie odnosimy jednak
wra˝enie, ˝e mo˝liwoÊci
samochodu znacznie wykraczajà poza nasze rajdowe
zdolnoÊci. Kiedy spóêniamy si´ z wejÊciem w jeden z zakr´tów, nasz
błàd zostaje natychmiast skorygowany
przez ESP. Urzàdzenie TTC te˝ doskona-

Abarth, choç
niewielki,
zdecydowanie
wyró˝nia si´
w ulicznym
tłumie

Deska
rozdzielcza
małego
sportowego
modelu.
Poniżej i na
stronie obok:
500 Abarth
podczas prób
w Balocco
W ramce:
większy
krewniak
500-tki, Grande
Punto Abarth,
sprzedany do tej
pory w trzech
tysiącach
egzemplarzy

le wywiàzuje si´ ze swojego zadania, zdà˝ajàc
z „przekazaniem do ziemi” momentu nap´dowego
nawet wtedy, gdy dodajemy gazu na zakr´tach.
I przy tym wszystkim nigdy nie mamy do czynienia
z gwałtownà reakcjà kierownicy, nie odnosimy te˝
wra˝enia, ˝eby samochód „wolał” jechaç na
wprost. Kiedy wykonujemy gwałtowny skr´t i równie raptownie zdejmujemy nog´ z gazu, tylny most
znosi ten manewr nad wyraz dobrze, zawdzi´czajàc to po cz´Êci gruntownie zmodyfikowanym zawieszeniom, a po cz´Êci systemowi ESP.
Podsumowujàc: na torze 500-tka Abarth dowodzi,
˝e jest samochodem zwinnym, zrywnym, a przede
wszystkim bezpiecznym. W kontekÊcie normalnego ruchu drogowego jego osiàgi sà oczywiÊcie nieco „zawy˝one”, ale odpowiedzialny kierowca
z pewnoÊcià doceni ponadprzeci´tnà przyjemnoÊç
z jazdy, wysoki komfort (pomimo sportowego
przeÊwitu zawieszenia nie sà „ostre”) oraz mo˝liwoÊç podró˝owania samochodem, który z zewnàtrz przypomina autko miejskie, a w rzeczywistoÊci nadaje si´ idealnie do celów turystycznych. Jedynym zagro˝eniem, jakie niesie ze sobà „jad
Skorpiona”, jest ch´ç uczestniczenia w wyÊcigach.
To jednak nie stanowi problemu, albowiem Abarth
zaplanował ju˝ cykl zawodów o puchar marki zarezerwowany dla
500 Assetto Corse.
Piszemy o tym
w ramce.
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190 koni mocy i 400 Nm
momentu obrotowego
– drzemiàcy pod
maskà Lancii
Delta silnik
1.9 Twin Turbo,
sygnowany przez
Fiat Powertrain
Technologies,
przekracza kolejne
granice motoryzacyjnej
wyobraêni.
Przede wszystkim
jednak, dzi´ki
podwójnemu zasilaniu,
oferuje niezrównanà
progresj´ i wyjàtkowà
przyjemnoÊç jazdy.

Silnikowy
rekordzista

TEKST

Giancarlo Riolfo

G

dyby Rudolf Diesel
przed blisko stu laty nie zaginàł w tajemniczych okolicznoÊciach, dziÊ
miałby prawdziwe
powody do dumy.
Wynaleziony przezeƒ nap´d, triumfuje w tak presti˝owych imprezach jak 24-godzinny wyÊcig Le
Mans, jest wykorzystywany
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w aeronautyce, a przede wszystkim, zyskuje coraz wi´kszà rzesz´ zwolenników wÊród kierowców. I to pomimo tego, ˝e kosztuje nieco wi´cej ni˝ jego spalinowy odpowiednik i ˝e ceny
benzyny oraz oleju nap´dowego
sà ju˝ praktycznie porównywalne
(do niedawna właÊnie ró˝nica
na korzyÊç tego ostatniego była
jednym z głównych czynników
decydujàcych o kupnie diesla).

Dzisiaj samochody z silnikiem
wysokopr´˝nym nabywa si´ dlatego, ˝e zu˝ywajà mniej paliwa
ni˝ ich wersje benzynowe (uzyskujàc podobne osiàgi), a poza
tym ich najnowsza generacja zapewnia niesamowità przyjemnoÊç z jazdy.
Wła Ênie na ten ostat ni wa lor
stawia najnowsza Lancia Delta
Twin Turbo, która ukrywa pod
swà ma skà czte ro cy lin dro wy

silnik o pojemnoÊci 1.9 l, obecnie naj bardziej za awan so wa nà
jednostk´ wysokopr´˝nà, łàczàcà wy jàt ko we osià gi z rów nie
nad zwy czaj nà ela stycz no Êcià.
To za słu ga dwu stop nio we go
układu zasilania, który korzysta
z dwóch turbospr´˝arek o zgoła
odmiennej charakterystyce.
Najprostszà metodà poprawy
parametrów silnika z doładowaniem jest „wpompowanie” do
cylindrów wi´kszej iloÊci powietrza, co przekłada si´ na koniecznoÊç zastosowania wi´kszego zespołu turbina-spr´˝arka. Jednak, im wi´ksze wymiary,
tym wi´ksza inercja układu. Du˝a turbospr´˝arka reaguje
z opóênieniem („turbo-dziura”), natomiast ta mniejsza zapewnia natychmiastowà reakcj´,
ale dokonuje tego kosztem mocy i momentu obrotowego.
„Do tej pory projektanci zmuszeni byli poszukiwaç mo˝liwie
najlepszego kompromisu – wyjaÊnia Silvia Piglia, in˝ynier
z Fiat Powertrain Technologies,
pracujàca nad projektem silnika 1.9 Twin Turbo. „Oznaczało
to przynajmniej cz´Êciowà rezygnacj´ z wysokich osiàgów
i komfortu jazdy. My natomiast
postanowiliÊmy
zastosowaç
dwie ró˝ne turbospr´˝arki: jednà mniejszà, gwarantujàcà du˝y
moment i szybkà odpowiedê ju˝
na niskich obrotach, a drugà
znacznie wi´kszà, pozwalajàcà
silnikowi 1.9 na uzyskiwanie
mocy 190 koni, przekładajàcej
si´ na rekordowà moc jednostkowà stu koni na litr”.
Dzi´ki siłownikom pneumatycznym, sterowanym przez centralk´ elektronicznà, w przedziale
do 1800 obrotów na minut´ pracuje tylko „mała” turbina. Po
przekroczeniu progu 1800 obrotów dołàcza do niej jej wi´ksza
siostra, a od 3000 obrotów ta
ostatnia nap´dza silnik samodzielnie. „W porównaniu z „normalnym” silnikiem 1.9 Multijet
– wyjaÊnia Piglia – uzyskaliÊmy

25 procent mocy i momentu obrotowego wi´cej, a w przedziale
niskich obrotów nawet 50 procent momentu obrotowego wi´cej: ju˝ przy 1250 obrotach mamy do dyspozycji 300 Nm,
a przy 2000 obrotów wartoÊç ta
wzrasta do, bagatela, 400 Nm”.
Wszystko to znajduje swoje
przeło˝enie nie tylko na imponujàce osiàgi Lancii Delta – pr´dkoÊç maksymalnà 222 km na
godzin´, przyspieszenie od zera
do 100 km w 7,9 sekund – ale
równie˝ na niewiarygodnà elastycznoÊç przeło˝eƒ. A zu˝ycie
paliwa? „Jest takie samo jak
w przypadku jednostki 1.9 Multijet, na której bazowaliÊmy.
W praktyce zwi´kszyliÊmy moc
o jednà trzecià przy zerowym
koszcie energii. Dzi´ki wysokiej
wydajnoÊci równie˝ emisja dwutlenku w´gla pozostaje zaskakujàco niska. Na koniec, silnik ten
spełnia wymogi przyszłych
norm Euro 5”.

Na schemacie
przedstawiono
zasadę działania
zasilania
dwustopniowego.
Na pierwszym
rysunku od góry,
liczba obrotów
nie przekracza
1800 i pracuje
tylko mniejsza
turbosprężarka.
Na drugim
rysunku pracują
obie turbiny,
a na trzecim
– powyżej 3000
obrotów – tylko
ta większa

TEST DRIVE

Niesamowite przyspieszenie
akty przemawiają do wyobraźni bardziej niż słowa. A próba drogowa Lancii Delty Twin Turbo
wystarczy za wszystkie wyjaśnienia. Silnik ma niesamowite przyśpieszenie, i to w każdym
przedziale obrotów. Włączenie się większej turbiny i wyłączenie tej mniejszej przy 3000 obrotów
następuje w sposób niezauważalny: podczas przyspieszania zostaje zachowana idealna ciągłość, bez
najkrótszej nawet przerwy. Jeszcze lepiej niż moc daje się odczuć moment obrotowy. Ten maksymalny,
wynoszący 400 Nm, jest niewiele niższy niż w Ferrari F430 Challenge, jednak tym, co zaskakuje
najbardziej, jest dostępność aż 300 Nm już przy 1250 obrotów. Oznacza to, że silnik jest gotów
do natychmiastowej reakcji na przyspieszenie w przedziale od 1000 do 4500 obrotów. Chcąc
wystawić go na próbę, pozwoliliśmy na to, by przy włączonym szóstym biegu obroty spadły do 800,
czyli praktycznie do minimum, a potem wcisnęliśmy pedał gazu: Delta zerwała się do przodu w sposób
zachwycająco płynny i bez
cienia wahania!

F
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kolorów ÊFiata
TEKST

Aldona Górna,
Alicja Filowska
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak

Nie mo˝na czuç si´
dobrze w miejscu, które
nie ma swojego oblicza
i w którym kroki sà
pozbawione sensu.
Oblicze nowej
lakierni
w Zakładzie Tychy
ujmuje czystoÊcià
i ju˝ od progu
widaç, ˝e wszystkie
kroki tej inwestycji
zostały gruntownie
przemyÊlane.
26

O

biekt nowej lakierni B na terenie Zakładu Tychy Fiat Auto Poland sprawia
imponujàce wra˝enie. W oczy rzuca
si´ nie tylko nienaganna czystoÊç, ale
równie˝ doskonałe wyposa˝enie. Innymi słowy – wszystko jest tutaj na
swoim miejscu. Decyzja o budowie
tego obiektu podyktowana była wymogami, zwiàzanymi z podpisaniem
umowy o produkcji nowego Forda Ka, pomi´dzy Fiatem i Fordem. „Poczàtkowo nowa
lakiernia została zaprojektowana na malowanie 600 nadwozi w przeło˝eniu na trzy zmiany, ale w zwiàzku z ogromnym zapotrzebowaniem na Pand´ i „500” została przeprojektowana na liczb´ 720 nadwozi na dob´ – wyjaÊnia Wojciech Rymer (fot. obok), szef JP
Lakiernia. – Do jej budowy wykorzystaliÊmy
hal´ po lakierni Fiata 126p, która pracowała
od czerwca 1975 do marca 1992, a po jej zamkni´ciu i usuni´ciu maszyn i urzàdzeƒ
znajdowały si´ tam magazyny.

Przebudowa tego obiektu odbywała si´ w tym samym czasie co monta˝ maszyn i urzàdzeƒ, przygotowanie do produkcji, jak równie˝ monta˝ nowych instalacji, zasilajàcych hal´, wymiana oÊwietlenia i wentylacji. Konieczne okazało si´ tak˝e
wybudowanie nowej mieszalni farb, co jest uwarun ko wa ne sta łym za po trze bo wa niem la kier ni
na pod kład i ema li´. Za mó wie nie na bu do w´
otrzymała firma Eisenmann. Wyposa˝enie w roboty do aplikacji mastyki, podkładu i emalii powierzyliÊmy firmie Verind – Dürr. Prace nad tym
nowym obiektem (liczàc od zatwierdzenia rozplanowania do rozpocz´cia napełniania wanien kàpie la mi i mieszalni farb) zaj´ły niecałe dzie si´ç
mie si´ cy i trwa ły od stycz nia do paê dzier ni ka
ubiegłego roku. 15 listopada 2007 pomalowaliÊmy pierwsze nadwozie (dziwny to zbieg okolicznoÊci, poniewa˝ 16 lat wczeÊniej, równie˝ 15 listo pa da, na „sta rej” la kier ni te˝ ma lo wa li Êmy
pierw sze nad wo zie). W krót kim cza sie, bo 24
stycz nia prze kro czy li Êmy licz b´ stu nad wo zi
dziennie, 10 marca uruchomiliÊmy drugà zmian´,
a 19 maja trzecià. JeÊli miałbym powiedzieç o najmocniejszych stronach lakierni B to musz´ wspomnieç o sa mej tech no lo gii la kie ro wa nia, któ ra
opar ta jest na wy ro bach wo do roz cieƒ czal nych.
U˝ywamy wodorozcieƒczalnego podkładu oraz
baz pastelowych i metalizowanych. Transparent
po zo sta je tra dy cyj ny, roz cieƒ czal ni ko wy. Ta ka
tech no lo gia po zwa la na znacz ne zre du ko wa nie
emisji LZO (lotne zwiàzki organiczne) w stosunku do obowiàzujàcych limitów, inaczej mówiàc
jest bardziej przyjazna Êrodowisku naturalnemu,
nie wywierajàc naƒ negatywnego wpływu.
W nowej lakierni malujemy Forda Ka, Fiata Pand´ i „500” w trzynastu kolorach (trzy wspólne dla
wszystkich modeli, dziewi´ç wyłàcznie dla Forda,
jeden przeznaczony tylko do Fiatów).
Przy aktualnym wykorzystaniu w 90% zdolnoÊci
produkcyjnej nowej lakierni, w bezpoÊredniej produkcji zatrudniamy ponad 200 pracowników.
Planowana rozbudowa lakierni do zdolnoÊci 920 nadwozi na dob´ stworzy kolejne
miej sca pra cy – na stà pi to
we wrze Êniu przy szłe go
ro ku.
Uru cho mie nie
nowego obiektu zwiàzane było z koniecznoÊcià
za trud nie nia 33 pra cow ni ków (kie row ni ków i pra cow ni ków
in ˝y nie ryj no – tech nicz nych).
Ob sa da
utrzymania ruchu, pracu jà ce go w sys te mie
cià głym czte ro bry ga -

dowym, zwi´kszyła si´ z 40 do 73 specjalistów”.
Za trudnie ni w no wej la kier ni kie row ni cy i pra cownicy in˝ynierii to w wi´kszoÊci ludzie młodzi,
w du˝ej mierze zaraz po studiach. Swoim doÊwiadczeniem wspierajà ich starsi pracownicy,
którzy przeszli tu z obiektu A. Wszyscy, bez wyjàtku z ogromnym zapałem opowiadajà o swoich codziennych obowiàzkach i nie ukrywajà
radoÊci z faktu, ˝e dane im było tworzyç to
miejsce tak naprawd´ od podstaw.

MAGDALENA HAMERSKA – TECHNIK
ZESPOŁU 6 NA LAKIERNI B
Ukoƒczyłam studia na Wydziale Chemii Politechniki Âlàskiej. Musz´ powiedzieç, ˝e studia na pewno były dla mnie szkołà ˝ycia, nauczyłam si´ dzi´ki nim radziç sobie w ró˝nych sytuacjach, dały mi wiedz´, gdzie szukaç rozwiàzania pojawiajàcych si´ problemów, jest
mało sytuacji, które sà w stanie mnie zaskoczyç.
W Fiat Auto Poland pracuj´ niewiele ponad rok.
Jestem tutaj in˝ynierem procesu uszczelniania
nadwozia – nadzoruj´ go w zakresie technologii,
cz´Êciowo wykonawstwa, pracy maszyn i urzàdzeƒ. Z punktu widzenia jakoÊci samochodu proces ten jest bardzo istotny, gdy˝ wygłuszajàc
i uszczelniajàc nadwozie, zabezpiecza si´ je antykorozyjnie. Na pewno mog´ powiedzieç, ˝e praca
ta uzupełnia mojà wiedz´, zanim zacz´łam tutaj
pracowaç nie miałam poj´cia o uszczelnianiu czy
typach uszczelniaczy. Z całym zespołem współpracuje mi si´ bardzo dobrze. Wszyscy tutaj mamy
podobny sta˝ pracy, wobec czego nikt nie traktuje
nikogo z góry, wspieramy si´ wzajemnie i razem
radzimy sobie z codziennà pracà i ewentualnymi
problemami. Podobny wiek nie przeszkadza nam
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bo stosuje się tu
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lotnych
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w codziennych relacjach, jesteÊmy nastawieni
na prac´ zespołowà. Dlatego te˝ choç nie jestem
bezpoÊrednià przeło˝onà grupy, to nie ma ona
najmniejszych problemów ze stosowaniem si´
do moich uwag czy wykonywaniem moich poleceƒ. Wszyscy wiemy doskonale, ˝e przyÊwieca
nam wspólny cel – dobra jakoÊç nadwozi. Z tego,
co widz´ młodzi pracownicy powa˝nie traktujà
swojà prac´. Dlatego dbajàc o jakoÊç nadwozi zapewniamy sprzeda˝, a tym samym prac´ dla siebie
i innych. Pracownicy bardzo rzadko popełniajà
bł´dy, a jeÊli majà jakieÊ wàtpliwoÊci zwracajà si´
do nas z pytaniami czy proÊbà o pomoc. Nie majà
barier, nie muszà nas szukaç, jesteÊmy dla nich
zawsze na miejscu, zawsze dost´pni i ch´tni
do pomocy. Jest jeszcze jedna rzecz, z którà
po raz pierwszy spotkałam si´ w FAP, mianowicie
WCM. Jest to dla mnie nowoÊç i kolejne doÊwiadczenie. Zostałam powołana na warsztaty szkoleniowe, aby poprowadziç własny projekt WCM.
Na poczàtku byłam przera˝ona, poradziłam sobie
jednak i zrozumiałam jak bardzo WCM systematyzuje prac´, a tym samym jà ułatwia. To krok
po kroku, przemyÊlane dà˝enie do znalezienia
rozwiàzania pojawiajàcego si´ problemu. Dzi´ki
temu, ˝e dostajemy do r´ki usystematyzowanà
wiedz´, gotowà do zastosowania w praktyce, wiemy co mamy zrobiç, aby osiàgnàç po˝àdany rezultat.

RAJMUND TOMCZYK
– KIEROWNIK
ZARZÑDZANIA
OPERACYJNEGO
ZMIANY C
NA LAKIERNI B
Zanim zaczàłem pracowaç
na lakierni B, pracowałem
na lakierni A, dlatego te˝
łatwiej mi je porównaç.
Dostrzegam dwie zasadnicze ró˝nice. Pierwsza to
załoga. Na nowej lakierni pracujà w du˝ej mierze
młodzi ludzie, dla wi´kszoÊci z nich jest to pierwsza praca. Na poczàtku zawsze majà ró˝ne problemy. Jedni z adaptacjà, inni z pracà w wymuszonym systemie, wszystko zale˝y od człowieka. Pomagamy im zaaklimatyzowaç si´ w tym nowym
dla nich Êrodowisku i pracy. Zauwa˝yłem jednak,
˝e wprowadzanie zasad WCM – u jest w ich przypadku znacznie łatwiejsze, majà bardziej chłonny
umysł, sà otwarci na zmiany i chyba najwa˝niejsze
– nie majà ˝adnych przyzwyczajeƒ, które mogłyby
im utrudniç prac´ w tym systemie. Druga ró˝nica
pomi´dzy starà i nowà lakiernià to bardziej nowoczesne urzàdzenia, słu˝àce do produkcji.
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KRZYSZTOF CHMIELECKI
– OPERATOR LINII LAKIERNICZEJ
I LAKIERNIK
W grudniu 2008 roku min´ło 19 lat mojej
pracy w Fiat Auto Poland. WczeÊniej pracowałem na starej lakierni, dlatego mog´
stwierdziç, ˝e praca w nowym obiekcie jest
l˝ejsza, jest tutaj wi´cej robotów, cały proces
jest bardziej zautomatyzowany, a oÊwietlenie
znacznie lepsze. Zespół to głównie młode
i nowo zatrudnione osoby, przez co sama atmosfera pracy tak˝e jest inna, ale w pozytywnym tego
słowa znaczeniu. Młodzi ludzie majà głowy pełne
Êwie˝ych pomysłów. Nowi pracownicy cz´sto pytajà mnie o ró˝ne rzeczy, najcz´Êciej o organizacj´
pracy w zakładzie, o rzeczy zwiàzane z samà pracà, o to, do kogo mo˝na zwróciç si´ z proÊbà
o pomoc. Ka˝dy zespół to zarówno młodzi jak
i starsi sta˝em pracownicy – nasz tworzy 8 osób
i kierownik; dwóch pracowników, w tym ja, pracowało wczeÊniej na starej lakierni, a pozostali to
nowo zatrudnieni, którzy bardzo szybko si´
uczà i nie mieli problemów z przystosowaniem si´ do trybu pracy.

MARIUSZ LE˚A¡SKI – KIEROWNIK
ZESPOŁU TECHNOLOGICZNEGO
KABIN PODKŁADU I EMALII
W Fiat Auto Poland pracuj´ od marca 2008.
Zajmuj´ si´ nadzorem nad podlegajàcym mi
odcinkiem i ludêmi, którzy na nim pracujà.
Nasz odcinek jest odcinkiem finalnym,
w zwiàzku z czym nie mo˝emy pozwoliç sobie
na ˝adne bł´dy. W ka˝dym zespole jest cz´Êç pracowników, którzy pracowali wczeÊniej na starej lakierni jak i nowo przyj´ci, dla których cz´sto jest to
pierwsza praca. Na poczàtku dajemy im zadania
najprostsze, gdzie w przypadku pomyłki mo˝liwe
jest dokonanie poprawek. Natomiast ju˝ podczas
samego lakierowania polegamy na starszych pracownikach, którzy majà du˝e doÊwiadczenie. PowierzyliÊmy im piecz´ nad młodszymi, którzy nie
majà jeszcze dostatecznej wiedzy. Starsi pilnujà
młodych tak długo, a˝ ci b´dà w pełni samodzielni
i nabiorà doÊwiadczenia, które pozwoli im wykonywaç swoje obowiàzki pewnie i bez bł´dów. Sama
praca bardzo mi si´ podoba i wià˝´ z nià dalsze
plany. Nauczyłem si´ tu nowych i ciekawych rzeczy. WczeÊniej nie miałem poj´cia o procesie lakierowania, nie wiedziałem, ˝e jest tyle zmiennych,
parametrów i zale˝noÊci mi´dzy zjawiskami, które
majà wpływ na jakoÊç. MyÊl´, ˝e ka˝da młoda osoba marzy o pracy w dobrej, pr´˝nej firmie, która
daje zdolnym ludziom wiele mo˝liwoÊci rozwoju.

TOMASZ ŁOMNICKI
– KOORDYNATOR RUCHU
URUCHOMIENIA NOWEJ LAKIERNI
Porównujàc starà lakierni´ z nowym obiektem trzeba powiedzieç, ˝e ochrona Êrodowiska to obszar, w którym poczyniliÊmy olbrzymi krok naprzód. Nie u˝ywamy tutaj podkładów i baz rozpuszczalnikowych, tylko opartych na wodnym rozpuszczalniku, a stosowane przez nas lakiery wodne sà mniej szkodliwe dla Êrodowiska. Z nowoÊci jakie wprowadziliÊmy to manipulatory, które otwierajà drzwi i baga˝niki, umo˝liwiajàc robotom malowanie elementów wewnàtrz nadwozia. Na lakierni A prace
te wykonywane sà przez pracowników. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie zasady WCM,
które na starej lakierni wprowadzaliÊmy kilka lat
tutaj zacz´ły funkcjonowaç w rok.
Wszy scy kie row ni cy i tech ni cy, któ rych tu za trud ni li Êmy, to lu dzie mło dzi, z wy˝ szym wy kształceniem, którzy w znacznej wi´kszoÊci zdobywajà tutaj swoje pierwsze szlify.
Proces rekrutacji rozpocz´to, kiedy nie było tu
jeszcze urzàdzeƒ, była pusta hala i wylany beton.
Chcie li Êmy, aby no wi pra cow ni cy by li obec ni
od samego poczàtku, aby uczestniczàc w budowie urzàdzeƒ poznawali je od podszewki. Zdobyte wte dy do Êwiad cze nie po zwa la im wy kryç
wszelkie anomalia w pracy urzàdzeƒ, ponadto łatwiej pracuje si´ w miejscu, które zna si´ od samego poczàtku. Aktualnie, po roku pracy, jest to
ju˝ doÊwiadczona i zgrana dru˝yna.
Natomiast ka˝dy pracownik, przyj´ty na lakierni´
przechodzi, na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku szkoleniowym
MTS, cykl 70 godzin szkolenia. Jest to zarówno szkole nie teo re tycz ne, za po mocà filmów instrukta˝o-

wych i kart operacyjnych jak i praktyczne, gdzie
na specjalnej linii szkolenia praktycznego ustawiamy nadwozie i pracownik wykonuje najpierw
najprostsze operacje jak nakładanie uszczelniacza, a nast´pnie przechodzi do bardziej skomplikowanych. W przypadku problemów pracownik
mo˝e zgłosiç si´ po pomoc do obecnego na ka˝dej linii team leadera odpowiedzialnego za odcinek, do kierownika czy technika zespołu technologicznego. Oprócz te go na linii uszczelniacza
ma my ma ster mo del, gdzie za zna czo ne sà
wszystkie miejsca przez nas uszczelniane. Je˝eli
chodzi o zaplecze socjalne to staraliÊmy si´, aby
było ono na poziomie lakierni A. Pracownicy majà bli sko sta no wi ska swo jà szat ni´ ze Êlu za mi,
któ re eli mi nu jà za Êmie ce nia pod czas przej Êcia
z szatni do kabin lakierniczych. Jest tak˝e stołówka pracownicza.

Kierownicy
i specjaliści
pracujący na
nowej lakierni
to ludzie młodzi,
których zatrudniono
już w czasie budowy
obiektu, by
od podszewki
poznali instalowane
tam urządzenia
i w ten sposób
nabyli
doświadczenia
w usuwaniu
wszelkich
anomalii
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Od czystoÊci
do niezawodnoÊci
TEKST

Aldona Górna
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak

Maszyny niszczà si´ nie tylko na skutek naturalnego
zu˝ycia, ale tak˝e z powodu złej obsługi przez operatorów.
Przedwczesnemu zu˝yciu urzàdzeƒ zapobiega stabilizacja
warunków ich pracy. Wymaga to zdefiniowania i ciàgłego
doskonalenia standardów utrzymania oraz podnoszenia
kompetencji i kwalifikacji operatorów. Tym zajmuje si´
filar WCM o nazwie AA.

W

cyklu prezentacji filarów World
Class Manufacturing tym razem
bli˝ej przyjrzymy si´ AA (Autonomous Activities), czyli działaniom autonomicznym, obejmujàcym dwa rodzaje aktywnoÊci:
w przy pad ku dzia łaƒ sku pia jà cych si´ na li niach pro duk cyj nych, czyli obszarach wyposa˝o-
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nych w du˝à iloÊç maszyn i urzàdzeƒ mamy doczynienia z Utrzymaniem Autonomicznym (AM)
na to miast w przy pad ku dzia łaƒ na ob sza rach,
gdzie przewa˝a praca wykonywana r´cznie, stykamy si´ z Orga ni za cjà Miej sca Pra cy (WO). AM
i WO wchodzà w skład filaru AA.
Zakres działaƒ oraz efekty wynikajàce z wdra˝ania
metodologii AM przybli˝y Andrzej ˚ykwiƒski,
lider Utrzymania Autonomicznego (AM).

Co to jest AM?
„Utrzymanie Autonomiczne jest cz´Êcià działaƒ, które majà na celu zapobieganie awariom
maszyn i urzàdzeƒ oraz mikropostojom, zdarza jà cym si´ na sku tek nie wła Êci we go ich
utrzymania oraz zaniedbaƒ w trakcie ich eksploatacji. AM nie jest działaniem specjalistycznym, jak Utrzymanie Profesjonalne (PM), ale
musi byç rozumiane i stosowane przez wszystkich pracowników, którzy działajà na produkcji i co dzien nie ma jà kon takt z ma szy na mi
i urzàdzeniami.
AM bazuje na wiedzy i kompetencji operatorów,
które muszà byç stale doskonalone.”
Jakie sà cele Utrzymania Autonomicznego?
„Tak jak w przypadku wszystkich filarów WCM,
nasza działalnoÊç opiera si´ na logice 7 kroków,
z których ka˝dy ma swoje okreÊlone cele do realizacji. I tak Krok 0 dotyczy przygotowania do prawidłowego zdefiniowania i wprowadzenia systemu Utrzymania Autonomicznego, co przekłada
si´ na identyfikacj´ strat i sklasyfikowanie maszyn
w oparciu o dane z filaru Cost Deployment (CD),
okreÊlenie obszarów działania, wyznaczenie obsza ru mo de lo we go, po wo ła nie grup ro bo czych
AM, przy pi sa nie im od po wie dzial nych li de rów
oraz wykonanie planu pracy. W Kroku 1 maszyny
sà doprowadzane do warunków podstawowych,
po przez czysz cze nie wst´p ne i prze glàd w ce lu
usuni´cia pyłu i brudu, b´dàcego êródłem ich degra da cji, jak równie˝ usu wa ne sà nie po trzeb ne
przedmioty celem zachowania porzàdku na stanowisku pracy zgodnie z zasadami 5S. Wa˝nym
ele men tem te go kro ku jest za re je stro wa nie
wszyst kich uste rek, wy kry tych na ma szy nie
w trakcie czyszczenia i wystawienie kart anomalii
tzw. AM Tag. W Kroku 2 nast´puje identyfikacja
êródeł zanieczyszczeƒ oraz wprowadzenie Êrodków za po bie gaw czych a tak ˝e wy od r´b nie nie
stref utrudnionego dost´pu po to, aby je wyelimino waç i uła twiç czysz cze nie i zmniej szyç czas
czyszczenia, przeglàdów i smarowania. Krok 3 to
realizacja wst´pnego standardu Utrzymania Autono micz ne go. Po wy od r´b nie niu êró deł za nie czyszczeƒ, standaryzujemy odpowiednie, wyłonio ne wcze Êniej Êrod ki za rad cze, umo˝ li wia jàc
wykonywanie operacji czyszczenia i kontroli maszyn w jak naj krót szym cza sie i przy naj mniej szym wysiłku.
Pierwsze trzy kroki, majà na celu wygenerowanie
zmian w maszynach, tak aby mówiàc obrazowo,
prze szły ze sta nu za bru dze nia, pro ble mów
z czyszczeniem, niebezpieczeƒstwa, spowolnienia, za wod no Êci oraz po sto jów i uster ko wo Êci
w stan czystoÊci, bezpieczeƒstwa, niezawodnoÊci,
zera zatrzymaƒ i zera usterek z przyczyn AM.”

Andrzej Żykwiński

Jaki jest zatem cel kolejnych kroków?
„Krok 4 i 5 powinien wpływaç na zmian´ postawy pracowników – dzi´ki przeglàdom prowa dzo nym bez po Êred nio przez ope ra to rów.
Dzi´ki nim ludzie lepiej rozumiejà co i jak kontrolowaç, uczà si´ odpowiedzialnoÊci, co przekła da si´ nie tyl ko na wzrost nie za wod no Êci
i jakoÊci, ale bez wàtpienia ułatwia codziennà
pra c´. Mo ty wu je rów nie˝ do in spi ra cji twór czej, czego efektem sà liczne ulepszenia udokumentowane kartami popraw, kaizenami, z których najlepsze wdro˝enia sà premiowane.
Krok 6 i 7 to wpro wa dze nie po wa˝ nych zmian
w zarzàdzaniu utrzymaniem, poprzez doprowadze nie do peł ne go wdro ˝e nia no we go sys te mu
Utrzymania Autonomicznego. Wszystkie działa-

UTRZYMANIE AUTONOMICZNE
7 STEPS AM
Step 7

Wygenerować zmiany
w maszynach
Step 6
Step 0

Step 5

Przygotowanie

Step 4
Step 3
Step 2
Step 1

Kontrola
autonomiczna
i doskonalenie
standardu

Przegląd
ogólny
i stosowanie
standardu

Pełny system
zarządzania
autonomicznego

Formowanie
systemu
utrzymania
autonomicznego

Wdrożyć nowy
system utrzymania
autonomicznego

Standard
wstępny

Eliminacja źródeł
zanieczyszczeń i miejsc
trudno dostępnych

Czyszczenie
początkowe i kontrola

Na powyższej
ilustracji
prezentujemy
„Logikę 7
kroków AM”

nia majà doprowadziç do sytuacji, w konsekwencji któ rej pra cow nik cał ko wi cie od po wia da za
swój obszar pracy w sensie jakoÊciowym oraz niezawodnoÊci maszyn.
Celem ka˝dego kroku jest eliminacja strat, wło˝ony wysiłek musi przynosiç efekty finansowe, dlatego na bie˝àco wykonywana jest dokładna analiza korzyÊci, wynikajàcych z danego kroku.”
Jak przebiega wdro˝enie AM w zakładzie?
„W naszym zakładzie Utrzymaniem Autonomicznym obj´te sà wszystkie Jednostki Produkcyjne,
a w zale˝noÊci od stopnia „umaszynowienia” ich
zaanga˝owanie jest zró˝nicowane. Z racji du˝ej
liczby linii automatycznych na Spawalni, stopieƒ
wdro˝enia filaru AM jest najwi´kszy; na Lakierni
działania AM ukierunkowane sà na popraw´ jakoÊci, natomiast na Monta˝u działajà grupy AM,
jednak w przewa˝ajàcej cz´Êci prowadzona jest
działalnoÊç WO w ramach poprawy organizacji
miejsca pracy. Na wszystkich jednostkach działa
łàcznie 37 grup AM.
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ROZWÓJ KOMPETENCJI OPERATORA
Przykład – ocena kompetencji
dla operatora przed szkoleniem
BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA
PROCEDURY
I CZYNNOŚCI
STANDARDOWE

JAKOŚĆ
PRODUKTU

Oczekiwany poziom
wiedzy, weryfikowany
przy pomocy testu wiedzy

METODOLOGIA
WCM

OPROGRAMOWANIE

METODOLOGIA

WIEDZA
PRZEKROJOWA

MASZYNY

WIEDZA
SPECJALISTYCZNA

Przykład – ocena kompetencji
dla operatora po szkoleniu
BHP I OCHRONA
ŚRODOWISKA
PROCEDURY
I CZYNNOŚCI
STANDARDOWE

Oczekiwany poziom
wykorzystania wiedzy, weryfikowany
przy pomocy check-list

METODOLOGIA
WCM

OPROGRAMOWANIE

METODOLOGIA

Wyniki testów
i check-list

JAKOŚĆ
PRODUKTU

WIEDZA
PRZEKROJOWA

MASZYNY

WIEDZA
SPECJALISTYCZNA

W zwiàzku z uruchomieniem nowych procesów,
ale te˝ nowych Jednostek Produkcyjnych (Spawalnia B, Lakiernia B i Monta˝ B), a co za tym
idzie, przy j´ ciem no wych pra cow ni ków (po nad 1550 osób), dokonano recertyfikacji wszystkich kroków AM, celem wyrównania poziomów
wiedzy metodologicznej oraz rozszerzenia działalnoÊci AM na nowe obszary.
Przeprowadzono cykle szkoleƒ dla kierowników
zespołów technologicznych, liderów, a nast´pnie
za po mo cà OPL prze szko lo no ope ra to rów li nii
i pracowników produkcyjnych, łàcznie odbyło si´
około 1000 lekcji jednotematycznych.
Ilustracja
powyżej
przedstawia
działania,
mające na celu
podnoszenie
kompetencji
operatorów
maszyn
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Na dzieƒ dzisiejszy, na Spawalni zceryfikowaliÊmy 4 krok na ma szy nach mo de lo wych, gdzie
pla nu je my w ro ku przy szłym re ali za cj´ kro ku
5 i 6, natomiast na pozostałych maszynach wdro˝y my krok 3 i 4. Na La kier ni do szli Êmy do 3
kro ku, bio ràc pod uwa g´ aspek ty ja ko Êcio we,
planujemy w przyszłym roku realizacje 4-go kroku na maszynach modelowych, a na pozostałych
krok 3. Na Monta˝u jesteÊmy na 3 kroku, planujàc do sko na le nie me to do lo gii i sto so wa nych
narz´dzi.
DziałalnoÊç wszystkich filarów WCM, jest weryfikowana i oceniana w trakcie audytów, systematycznie prowadzonych przez FAPS przy udziale
prof. Yamashina. Ostatni audyt, przeprowadzony
w paêdzierniku 2008, potwierdził logik´ naszego
działania i zgodnoÊç z metodologià, umacniajàc
3 poziom rozwoju AM, z czego jesteÊmy bardzo
zadowoleni i motywuje nas to do dalszego działania. Realizujàc zało˝one cele, planujemy uzyskaç
czwarty poziomu wdro˝enia.”
Co jest nie zb´d ne, aby osià gnàç suk ces przy
wdra˝aniu WCM?
„Po pierw sze do gł´b na zna jo moÊç me to do lo gii
i zasad działania WCM, po drugie zespoły pracownicze zdolne do samodzielnego (autonomicznego) identyfi kowa nia i rozwià zywa nia problemów, prezentujàce w ka˝dym obszarze postaw´
pro ak tyw nà, re ali zu jà ce ce le, przy wza jem nej
współpracy w ramach wszystkich filarów WCM.
W nast´pnym numerze Fiata Wokół Nas zostanie
zaprezentowany drugi filar, b´dàcy cz´Êcià składo wà AA, a mia no wi cie WO, czy li Orga ni za cja
Miejsca Pracy.”
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˚yciem
mo˝na si´
podzieliç
Zarząd koła PCK
i klubu HDK w FAP,
od lewej:
Andrzej Lis,
Krzysztof
Stachowicz,
Andrzej Czerniak

TEKST

Alicja
Filowska
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak

Sà takie rzeczy, którymi dzielàc si´ wiele razy nic nie
tracimy. Wystarczy na przykład poÊwi´ciç troch´ swojego
czasu, aby daç innym szans´ pokonania choroby czy
prze˝ycia wypadku. W 2008 roku min´ło 50 lat Polskiego
Czerwonego Krzy˝a, to dobra okazja, aby przypomnieç,
˝e 450 ml naszej krwi mo˝e uratowaç czyjeÊ ˝ycie.

D

o tego, aby po raz pierwszy oddaç
krew jednych skłania choroba lub
wypadek kogoÊ bliskiego, innych
zwykła ludzka wra˝liwoÊç i apele
PCK. Ci ludzie oddawanie krwi traktujà jak składk´ wpłacanà na wspólne
ubezpieczenie, z którego skorzystanie
mo˝e byç kiedyÊ dla nich jedynym ratunkiem. Honorowe krwiodawstwo
zrodziło si´ w Polsce w 1958 roku, kiedy zaprzestano płatnego pobierania krwi. W 1975 przy Fiat
Auto Poland powstały klub Honorowych Dawców
Krwi oraz koło PCK. Aktualnie w klubie zarejestrowanych jest 500 krwiodawców, w tym 365 czynnie
oddajàcych krew. Zakładowe koło i klub wspierane
sà przez dyrekcj´ Fiat Auto Poland oraz inne spółki
i organizacje społeczne z terenu miasta Tychy i okolic. Działacze starajà si´ promowaç krwiodawstwo
wÊród pracowników Zakładu poprzez ogłoszenia
i apele w zakładowym radiow´êle, tyskim „Echu”
i „Dzienniku Zachodnim”. Ale to nie wszystko.
„Nasza działalnoÊç jest bardzo ró˝norodna – mówi
Andrzej Lis, prezes zarzàdu koła PCK i klubu HDK.
– Przez cały rok, w ka˝dy piàtek organizujemy akcj´
oddawania krwi w Tychach pod Realem. Podstawiamy jeden z ambulansów z Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic. Zawsze zaglàda do nas
przynajmniej 50 osób, co daje 22,5 litra krwi zebranych w ciàgu jednego dnia. Ponadto na terenie re-

gionu tyskiego, co roku od 10 lat, prowadzimy akcj´
honorowego oddawania krwi w szkołach ponadgimnazjalnych, Êrednich i wy˝szych. Na poczàtku był to
konkurs, ale nie chcàc sprawiaç wra˝enia rywalizacji
mi´dzy szkołami zmieniliÊmy nazw´ na turniej,
a w koƒcu na edycj´. W 2008 roku, w VII edycji
uczestniczyło 5 szkół, krew oddało blisko 200 dzieci,
co daje w sumie około 90 litrów krwi. Po ka˝dej akcji organizujemy w szkołach uroczyste pasowanie
na Honorowego Dawc´ Krwi. Opiekujemy si´ tak˝e
chorymi w domu, bàdê odwiedzamy ich w szpitalu,
gdzie wr´czamy paczk´ ˝ywnoÊciowà zakupionà ze
składek członkowskich. W 2008 roku odwiedziliÊmy 4 naszych członków. Od wielu lat przy okazji
ka˝dej akcji krwiodawstwa organizowanej na terenie
miasta zbieramy czekolady i słodycze, które przekazujemy dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola
nr 12 w Tychach. Dla naszych członków organizujemy tak˝e wypoczynek. Od wielu lat uczestniczà oni
w Ogólnopolskich Rajdach HDK-PCK „Czerwona
Ró˝a”, gdzie mogà odpoczàç z rodzinami oraz
wziàç udział w ró˝nych konkursach. W 2008 roku
nasza dru˝yna po raz pierwszy brała tak˝e udział
w XII Rajdzie Samochodowym w Sławie, organizowanym przez Lubuskà Okr´gowà Rad´ HDK-PCK
w Zielonej Górze”.
W 2008 roku krwiodawcy z tyskiego zakładu oddali honorowo około 300 litrów krwi, o 100 litrów
wi´cej ni˝ rok wczeÊniej.

31

GRUPA
CNH

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

Nowe oblicze
rolniczej

marki

TEKST

Stefania
Castano

Oficjalna strona New
Holland Agriculture
zmienia wyglàd.
Podobnie jak
wszystkie pozostałe
narz´dzia
komunikacyjne,
ma słu˝yç zbli˝eniu
si´ do klienta
i propagowaniu
kluczowych
wartoÊci marki.
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P

rojektanci mówià o niej „sieç drugiej generacji”. Dla nas, zwyczajnych u˝ytkowników, oznacza to wi´cej miejsca na interaktywnoÊç, usługi, mo˝liwoÊç prowadzenia
dialogu z firmà i Êledzenia jego działalnoÊci. Mowa o nowym ser wisie internetowym New Holland Agriculture, który zadebiutował w j´zykach angielskim i włoskim, ale w 2009 r. doczeka si´ swoich
wersji w j´zykach wszystkich obsługiwanych rynków.
Po wejÊciu na stron´ głównà natychmiast zauwa˝ymy, ˝e portal został zaprojektowany z myÊlà
o zbli˝eniu si´ do klienta. Od razu uzyskujemy bowiem informacje o prognozie pogody
dla regionu, w którym si´ znajdujemy,
a tak˝e aktualne notowania indeksów
na Êwiatowych giełdach rolnych. Mamy
mo˝liwoÊç wyszukania najbli˝szego dealera, a co jakiÊ czas jesteÊmy zapraszani

do aktywnego uczestnictwa w forum tematycznym oraz do „laboratoriów” rozwoju produktów, gdzie mo˝emy
zgłaszaç nowe rozwiàzania oraz sugestie poprawy tych ju˝ istniejàcych.
„Do dzisiaj – wyjaÊnia
Roberto Bandoli, szef zespołu odpowiedzialnego
za projekt sieciowy – strona www.newholland.com
była zwykłà elektronicznà witrynà, z ograniczonà mo˝liwoÊcià
interaktywnoÊci i personalizacji
informacji plus zaledwie garstkà
usług. Dzisiaj natomiast, kluczem do sukcesu w Êwiecie mediów jest wi´ksza dost´pnoÊç
i personalizacja usług. Naszym
podstawowym celem było pozyskanie umiej´tnoÊci zmieniania
okazjonalnego goÊcia witryny
w jej stałego bywalca, a w przyszłoÊci byç mo˝e
równie˝ „rozpieszczanego” przez
nas klienta”.
Roz piesz cza nie
klienta polega tak˝e na dostarczaniu
mu
informacji
zgodnych z jego
oczekiwaniami, co
ma
szczególne
znaczenie
w przypadku tak bogatej i zró˝nicowanej oferty, jak ta proponowana przez New Holland
Agriculture. W sekcji produktów
na internautów czeka zatem
product selector, który w oparciu o cechy funkcjonalne poszczególnych maszyn znacznie
ułatwia i przyspiesza wyszukanie
tej najbardziej odpowiedniej.
W przyszłoÊci ser wis b´dzie
równie˝ wyposa˝ony w product
configuratora, który pozwoli
na przygotowanie maszyny „na
wymiar”, a tak˝e dokonanie porównaƒ pomi´dzy ró˝nymi modelami, a nawet ró˝nymi markami. Nie nale˝y te˝ zapominaç
o usługach przed- i posprzeda˝-

ROZMOWA Z ROBERTO BANDOLI

Koncentracja

na kliencie

nych, dost´pnych ze strony dzi´ki odsyłaczom i poleceniom
umieszczonym bezpoÊrednio
na karcie produktu.
Jedynà w swoim rodzaju ciekawostkà jest z pewnoÊcià „My
New Holland”, czyli mo˝liwoÊç
stworzenia przez ka˝dego u˝ytkownika prywatnej strony z wybranà przez u˝ytkownika najbardziej interesujàcà
treÊcià i usługà
serwisu, którà nast´pnie
mo˝e
wzbogaciç informacjami zwiàzanymi z jego własnà działalnoÊcià
i posiadanym parkiem maszyn. Mo˝liwoÊç ta ma słu˝yç
dwóm celom: zapewni bie˝àce monitorowanie terminów przeglàdów i stworzy
bezpoÊredni kanał komunikacyjny z firmà New Holland,
która za poÊrednictwem
swojej strony mo˝e
przesyłaç wiadomoÊci, promocje i zaproszenia na prezentacje organizowane
u lokalnego koncesjonariusza.

Wi´cej
miejsca na
interakcj´,
usługi oraz
dialog
z firmà

„Bliżsi klientowi i spójni we wszystkich naszych
działaniach” – tak, zdaniem Roberto Bandoli (na zdjęciu),
brzmi motto obszaru komunikacji marki. „Chcemy, aby
wszystkie bez wyjątku czynności naszego biznesu były
zbieżne z takimi wartościami, jak innowacja, dynamizm
i „smartness”, czyli zdolność do poszukiwania prostych,
ale inteligentnych i przydatnych rozwiązań – wyjaśnia
Bandoli. – Klient powinien bez problemu rozpoznać styl
New Holland Agriculture w każdej naszej inicjatywie”.
Na tej nowej „filozofii” bazuje nie tylko serwis
internetowy, ale również merchandising, reklama,
a nawet zasady urządzania stoisk wystawowych. Krótko
mówiąc, wszystkie kanały komunikacji pomiędzy marką
a klientem. Dlatego, na przykład, na stronie
www.newhollandstyle.com pojawiła się nowa kolekcja
opracowana z myślą o ekologii – wartości wspólnej dla
marki i klientów – i proponująca produkty zasilane
energią słoneczną, wytworzone z naturalnych włókien,
a wraz z nimi również linia odzieży marki Patagonia,
znanej z inicjatyw wspierających środowisko naturalne.
Pozostaje jeszcze kwestia reklamy. „W tym przypadku
– wyjaśnia Bandoli – być bliżej klienta oznacza sięgać
po komunikację o silnym zabarwieniu emocjonalnym.
Dla naszego docelowego segmentu maszyna rolnicza jest
partnerem w codziennej pracy, dlatego wizerunek
produktu spełnia niezwykle ważną rolę. Chcemy przywrócić
znaczenie takich elementów, jak design, jakość, prestiż,
ale bez uszczerbku dla aspektów czysto funkcjonalnych.
Informacja, jaką chcemy przekazać, mówi o tym, że
jesteśmy marką-liderem, sięgającą po
najnowocześniejsze technologie i innowacje.
Co nie znaczy wcale, że staliśmy się
aroganccy. Właśnie dlatego kilka miesięcy
temu, w kampanii reklamowej „Ciągnika
Roku” T7000 zdecydowaliśmy się
skorzystać z ironicznej formy,
proponując serię filmików,
w których pewien
mężczyzna za wszelką
cenę próbuje znaleźć
słabe punkty naszej
maszyny, oczywiście
bez powodzenia.
Reklamy te,
spotkały się
z niewiarygodnie
ciepłym
przyjęciem”.
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Sponsoring
wart

Mistrzostwa Âwiata
TEKST

Francesca
Rech

Sponsorujàc team Yamahy Fiat
liczy na pozyskanie wzgl´dów
młodzie˝y na całym Êwiecie.
Triumf Valentino Rossiego
na pewno ułatwi to zadanie.

D

wa lata wielkich emocji – tak
w skrócie mo˝na by okreÊliç histori´ zespołu Fiat Yamaha, który powstał w 2007 roku na podstawie porozumienia o sponsorowaniu przez Fiat Automobiles
dru˝yny motocyklowej Valentino
Rossiego i Jorge Lorenzo.
Pierwszy rok współpracy nie
nale˝ał do udanych, ale w tym sezonie nieudane starty zostały skutecznie zatarte dwoma tytułami mistrzowskimi: indywidualnym
– zdobytym przez Valentino na trzy rundy
przed zakoƒczeniem cyklu zawodów – oraz
zespołowym. „JesteÊmy niezmiernie dumni zarówno z fantastycznego rezultatu uzyskanego przez
Rossiego, niekwestionowanà ikon´ „dwóch kółek”, jak i z doskonałej pracy całego zespołu Fiat
Yamaha, dzi´ki której równie˝ drugi kierowca,
Jorge Lorenzo, znalazł si´ w Êcisłej czołówce najlepszych zawodników” – mówi Lorenzo Sistino,
dyrektor pełnomocny Fiat Automobiles.
Przedsi´biorstwo zaanga˝owało si´ w zawody Moto GP przede wszystkim ze wzgl´du na młodà,
mi´dzynarodowà widowni´. „WyÊcigi – wyjaÊnia
Dario Destefanis, odpowiedzialny za sponsoring
Fiat Group Automobiles – sà transmitowane do
184 krajów Êwiata i Êledzone na ekranach telewizorów przez blisko dwa miliardy widzów. Lepszà
oglàdalnoÊcià mogà si´ pochwaliç jedynie Formuła 1 oraz najwi´ksze wydarzenia sportowe typu
olimpiady czy mistrzostwa Êwiata w piłce no˝nej,
rozgrywane przecie˝ tylko raz na cztery lata. Poza
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tym mi´dzynarodowy charakter imprezy przekłada
si´ na upowszechnienie marki na rynkach zagranicznych. W tym roku, podczas zawodów europejskich, rynki takie jak Francja, Hiszpania, Wielka
Brytania, Niemcy czy Holandia zaprosiły na tory
swoich dealerów i klientów – mówi dalej Destefanis. – A jeÊli przyjrzymy si´ publicznoÊci uwa˝niej,
stwierdzimy, ˝e 65% z niej to osoby w wieku od 16
do 37 lat. Ludzie młodzi i dynamiczni, dokładnie
tacy jak Valentino Rossi, jeden z symboli Êwiatowego sportu, który podnosi wartoÊç marki Fiat”. To
z jednej strony prawdziwy zawodowiec, a z drugiej
sympatyczny chłopak, tryskajàcy młodzieƒczà werwà. Warto dodaç, ˝e Rossi jest bohaterem ponad
60% gier elektronicznych o MotoGP.

NOWY YORK – INDIANAPOLIS

500 mil

w drodze

YAMAHA
PODBIJA SIEå
Internet jest jednym z tych narz´dzi, które ze
szczególnà uwagà jest Êledzone przez młodych ludzi. Wystarczy przypomnieç, ˝e oficjalnà stron´
MotoGP – na której nie mogło, rzecz jasna, zabraknàç Rossiego – odwiedzajà co miesiàc dwa
miliony osób. Fiat Yamaha Team szybko stworzył
swojà własnà witryn´ (www. fiatyamahateam.it),
mniej sformalizowanà i chyba sympatyczniejszà,
która od marca do chwili obecnej odnotowała ponad 90 tysi´cy wejÊç. Nie sposób nie wspomnieç
te˝ o prawie 15 tysiàcach zespołów, które wzi´ły
udział w Fanta-MotoGP, zaproponowanej przez
internetowe Radio DJ. Łàcznie odwiedzono 458
tysi´cy stron, a do zabawy co miesiàc przyłàczało
si´ 5,5 tysiàca nowych uczestników.

NOWE WIZERUNKI
MOTOCYKLI

Fiat 500
z Yamahą
Valentino
Rossiego na
przyczepie,
krążący
po ulicach
Nowego Jorku
Poniżej:
motocykl
Jorge Lorenzo
z podobizną
Lupina III.
Na stronie obok:
Rossi w czasie
wyścigu

rzy okazji pierwszych zawodów z cyklu MotoGP,
jakie miały miejsce na torze „Motor Speedway”
w Indianapolis, Fiat Automobiles i Fiat Yamaha Team
odbyły bardzo ciekawą podróż z Nowego Jorku
do Indianapolis na odcinku 500 mil – tyle bowiem
dzieli Nowy Jork od toru będącego areną słynnego
wyścigu Indianapolis 500 (rozgrywanego na
dystansie 500 mil). Bohaterami podróży był Fiat 500
z 1963 r., który ciągnął przyczepę z Yamahą Valentino
Rossiego, by w ten oryginalny sposób dostarczyć
motor mistrzowi. Za kierownicą tej niezwykłej
karawany zasiadał przyjaciel Rossiego, didżej
Albertino, który dzień w dzień relacjonował przebieg
eskapady na łączach i stronie internetowej Radia DJ.

P

W minionym sezonie motory teamu Fiat Yamaha
a˝ trzykrotnie zmieniały „strój na wa˝ne okazje”.
Najpierw motocykl Valentino przywdział „koszulk´ piłkarskà”, oddajàc honory włoskiej dru˝ynie
narodowej bioràcej udział w Mistrzostwach Europy. Z kolei maszyna Lorenzo zaprezentowała nowy ubiór podczas Grand Prix Japonii, z podobiznà
Lupina III. W 2009 r. bohater japoƒskich kreskówek Kazuhiko Kato, wzorujàcy si´ na d˝entelmenie-włamywaczu, zostanie zaanga˝owany do
promowania Fiata 500. Wreszcie w Walencji,
Jorge Lorenzo wyjechał na tor na motorze
„zaprojektowanym” przez zwyci´zc´ konkursu ogłoszonego na poczàtku rozgrywek
na stronach Fiat Yamaha Team i Sportweek. Do tego doszły jeszcze wzory stylistyczne opracowane na zeszłoroczne debiuty Pi´çsetki i Abartha.
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Czy byłem grzeczny?

Pytanie!

TEKST

Alicja Filowska

Czy zdà˝y na czas? Czy na
pewno do mnie przyjdzie?
Ciekawe co mi przyniesie?
Pewnie takie i inne pytania
zadawały sobie dzieci
pracowników FAP i spółek
Fiata w Polsce zanim
zmorzył je sen w noc
poprzedzajàcà pełne
Êwiàtecznej magii spotkanie
z Mikołajem.
36

N

ast´pnego dnia wszystko było ju˝ jasne.
Mikołaj zdà˝ył na czas i dla ka˝dego
malucha coÊ si´ znalazło w jego worku,
wyładowanym po brzegi blisko 9 tysiàcami prezentów. 30 listopada i 6 grudnia były wi´c dla niego bardzo pracowite, gdy˝ blisko 2,5 tysiàca dzieci przybyło, aby si´ z nim spotkaç. Jednak to, czy dostały
prezent zale˝ało od odpowiedzi na jedno bardzo
wa˝ne pytanie – Czy byłeÊ/aÊ grzeczny/a? Dzieci
z ró˝nych przecieków du˝o wczeÊniej doskonale
znały pytanie i z minà wyçwiczonà specjalnie na ten
moment potakiwały. Mikołaj nie mógł mieç ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e mówià prawd´. Dobrze jednak, ˝e nie zadawał tego samego pytania rodzicom,
gdy˝ „zeznania” mogłyby si´ nie pokryç. Tym razem wi´c niektóre maluchy, mówiàc kolokwialnie,
si´ wywin´ły.

Mikołaj dotarł na czas
i sprawił radość
wszystkim dzieciom
pracowników FAP i spółek
Fiata w Polsce,
zarówno w Warszawie,
jak i w Bielsku-Białej,
Tychach, Sosnowcu,
Dąbrowie Górniczej,
Skoczowie i Płocku
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Wielkim prze˝yciem
dla ka˝dego sympatyka
motoryzacji jest
wizyta w najwi´kszym
w kraju Muzeum
Motoryzacji i Techniki
w Otr´busach
k. Pruszkowa.
Zgromadzono tutaj
kolekcj´ ponad
300 pojazdów
z całego Êwiata
i ró˝nych
okresów.

TEKST I FOTO

Edward Poskier

Âwiat w zupełnie

starym stylu

L

iczba eksponatów jest imponujàca. Samochody osobowe, ci´˝arowe, autobusy, samoloty,
rowery, motocykle, a nawet
czołgi. W sumie ponad 300 pojazdów z całego Êwiata – ka˝dy
pieczołowicie odrestaurowany
i wyposa˝ony w broszurk´
z opisanà historià modelu. Najstarszym pojazdem jest traktor
Titan z 1895 r. produkcji USA, najstarszà
ci´˝arówkà Mercedes z 1913 r., a spoÊród
samochodów osobowych – Fiat z 1919 r.
Samochody Fiata, a tak˝e Polskie Fiaty, produkowane przed i po wojnie na licencji włoskiej firmy przez Fabryk´ Samochodów Małolitra˝owych i Fabryk´ Samochodów Osobowych, zajmujà zresztà w muzeum szczególne miejsce. Nie zdziwi wi´c tutaj nikogo
widok Fiata 500 Topolino, (tak˝e w wersji
500 Balilla cabrio), który produkowany był

przed wojnà we Włoszech, Francji i w Polsce. Model 500 Topolino, który zapisał si´ złotymi zgłoskami w historii Fiata, był pierwszym małolitra˝owym masowo wytwarzanym samochodem, który
zmotoryzował nie tylko Włochy, ale prawie całà
Europ´. W muzeum prezentowany jest tak˝e Polski Fiat 508, w tym unikatowa odmiana półci´˝arówki opartej na tym modelu.
WÊród eks po na tów za szczyt ne miej sce zaj mu jà
do sko na le zna ne w Pol sce ma ło li tra ˝o we Fia ty
600, któ re w la tach 60. i 70. zna ne by ły u nas
tak˝e jako Zastava 750, czyli modele produkowane w Jugosławii na licencji Fiata. Kontynuatorem
tej „rodziny” był Fiat 126 – legenda polskiej motoryzacji.
Godnym obejrzenia jest z całà pewnoÊcià Fiat 600
Multipla z lat 50., 6-osobowy, unikatowy w swej
konstrukcji samochód, który – ze wzgl´du na liczb´ miejsc – u˝ywany był w najwi´kszych miastach
włoskich jako taksówka. W zatłoczonych boksach
muzeum odnajdujemy tak˝e Fiata 1300 Miletrecento, bardzo udanà i pi´knà konstrukcj´, której
nast´pcà stał si´ Fiat 124/125. Wreszcie współczesne Polskie 126p, w tym modele prototypowe,
tzw. „przedłu˝any” i „cabrio” (obie wersje powstały w OÊrodku Badawczo-Rozwojowym w Bielsku-Białej) oraz produkowane na ˚eraniu Polskie
Fiaty 125p, na czele z oryginalnym modelem z lat
70., podarowanym muzeum przez prezydenta RP,
Aleksandra KwaÊniewskiego
Innym włoskim akcentem sà tutaj legendarne skutery Vespa i Lambretta. W muzeum, majàcym status paƒstwowego, zgromadzono ponadto ró˝nego
rodzaju dokumentacj´ technicznà, literatur´, plakaty, fotografie, a nawet akcesoria i ubiory dawnych szoferów, bibeloty itp. Inny rodzaj działalnoÊci zwiàzany jest z organizowanymi w tym miejscu
sympozjami, wystawami tematycznymi, rajdami
i zlotami zabytkowych pojazdów. Placówka słu˝y
tak˝e doradztwem, literaturà i rekwizytami. Wiele
samochodów „zagrało” w filmach, jest wypo˝yczanych na ró˝nego rodzaju imprezy, do zdj´ç reklamowych, na wystawy, Êluby itp. Wykonuje si´
tutaj tak˝e repliki dawnych pojazdów.
Mu zeum Mo to ry za cji i Tech ni ki w Otr´ bu sach
jest obec nie naj wi´k szà te go ty pu pla ców kà
w kraju i jednà z najwi´kszych w Europie. Mimo
to je go głów nym pro ble mem jest brak miej sca.
Eksponatów ciàgle przybywa, a ciasnota nie pozwala na pokazanie wszystkich pojazdów, tak˝e
tych nowo pozyskanych, i na swobodny do nich
dost´p. Joanna i Zbigniew Mikiciukowie, właÊciciele muzeum, nie tracà jednak nadziei na popraw´ tej sytuacji.
Wi´cej o muzeum na:
www.muzeum-motoryzacji.com.pl

TROCH¢ HISTORII

Skàd si´ wzi´ło

muzeum?

oczątki sięgają lat 70. W kraju wprowadzono
akcję „Posesja”, w ramach której właściciele
uszkodzonych i niesprawnych technicznie
przedwojennych aut karani byli mandatami
za zaśmiecanie swoich podwórek starymi pojazdami.
Tymczasem oddanie auta na złom wiązało się
z komplikacjami, ponieważ wymagało pocięcia
takiego samochodu we własnym zakresie. I właśnie
fakt ten stał się przyczynkiem do powstania kolekcji
samochodów. Należało tylko znaleźć możliwość
przechowania takich pojazdów. Właścicielom muzeum

P

Fiat 508.
Na stronie obok,
od góry:
Fiat 1500,
Fiat 598 furgon,
Fiat 125,
Fiat Multipla,
Fiat 508
i Fiaty 600

pomogło wtedy wielu znajomych, którzy przyjmowali
na przechowanie skupowane przez nich samochody
ciężarowe, osobowe, bądź motocykle. Zaczęto je
systematycznie rekonstruować od lat 80. „Muzeum
motoryzacji zostało otwarte w 1995 roku – opowiada
Iza Mikiciuk, córka właścicieli. – Obecnie nasz zbiór
liczy około 300 zabytkowych pojazdów. Prawdziwym
rarytasem jest ZIS kabriolet J. Stalina, Mercedes 170V
Lody Halamy, również kabriolet i wiele innych aut,
jakimi jeździli Elvis Presley, Marilyn Monroe czy Jan
Kiepura. Pojazdy przeżywają tutaj swą drugą młodość.
Wszystkie są odrestaurowywane zgodnie z zasadami
obowiązującymi w okresie ich powstania. W trakcie
rekonstrukcji jest kilkadziesiąt pojazdów, w tym słynny
polski czołg 7TP i czołg zwiadowczy TKS”.
Adres placówki: Otrębusy k. Pruszkowa,
ul. Warszawska 21, tel./fax 022 758 50 67
lub 0-502 257 021.
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NEWSY

WŁOSKI DUBLET
lfa MiTo zdobyła prestiżowy tytuł „Auto Europa 2008”, drugie miejsce w tym rankingu zajęła Lancia Delta, wyprzedzając nowego
Forda Fiestę. Tę ustanowioną w 1987 r. nagrodę włoscy dziennikarze motoryzacyjni przyznają najlepszym, ich zdaniem, modelom
wyprodukowanym i sprzedawanym w Europie w poprzednim roku. W punktacji uwzględnia się technologię, styl i oferowaną wartość.
Tytułem tym wyróżniono do tej pory aż 11 modeli Grupy.

A

PI¢å GWIAZDEK
DLA ALFY ROMEO MITO
lfa MiTo może się poszczycić zdobyciem prestiżowych pięciu
gwiazdek Euro NCAP. Kompaktowa, ale bardziej sportowa niż
dotychczas, Alfa uzyskała w ocenie jurorów: za bezpieczeństwo
dorosłych – 36 punktów na 37 możliwych oraz – jako jedyna
w segmencie z wynikiem 3.35 na 4 możliwe do zdobycia punkty
– ocenę „Good” w nowych testach, które Euro NCAP wprowadziło
do oceny przystosowania siedzeń przednich zapobiegających
gwałtownemu cofnięciu głowy, wymuszonemu uderzeniem z tyłu
i przesunięciu głowy względem szyi.

A

LANCIA NA SZCZYCIE
ancia była głównym sponsorem 9. Światowego Szczytu
Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który dla uczczenia 60.
rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, odbył
się w Paryżu w dniach 11-13 grudnia. W imprezie uczestniczyli
m.in. laureaci nagrody: Michaił Gorbaczow i Lech Wałęsa oraz
Ingrid Betancourt, kandydatka do Nagrody Nobla za 2008 rok.
Lancia udostępniła uczestnikom flotę złożoną z samochodów
swojego ostatniego modelu – Delta, który był oficjalnym środkiem
transportu osobistości uczestniczących w Szczycie.

L
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TRZYMILIONOWY
TURBO DIESEL SDE
6

listopada br. z taśmy montażowej spółki joint venture Fiat-GM
Powertrain Polska w Bielsku-Białej zszedł 3 milionowy silnik
1.3 SDE. Na uruchomienie produkcji tych najmniejszych jednostek
wysokoprężnych Diesla wydano w sumie 400 mln euro. Produkcję
rozpoczęto w 2003 roku, w 2005 zszedł milionowy egzemplarz.
Zakład osiągnął zdolność produkcyjną powyżej 800 tys. sztuk
rocznie. Jednak plany tegorocznej produkcji musiano skorygować ze
względu na ogólnoświatowy kryzys rynkowy i zmieniający się popyt.

SUKCES IVECO
W CHINACH
C

hiński rynek stanowi dla Iveco bazę wyjściową dla nowych
kierunków działania i rozszerzania eksportu na obszary
pozaeuropejskie. Iveco, obecne w Chinach od 1985 r., może
dziś liczyć na trzy spółki joint-venture z grupą Shanghai
Automotive Industry Corporation, które wraz z kompletną gamą
produktów zapewnią jej czołowe miejsca we wszystkich
segmentach rynku. Sprzedaż w Chinach wzrosła z 20 tys.
samochodów w roku 2006 do 94 tys. w 2007, a wedle
przewidywań w roku 2008 sięgnie 115 tys. Najbliższe cele
będą koncentrować się na zwiększeniu eksportu do innych
krajów rozwijających się i zbudowaniu tam sieci dealerów.

LANCIA DLA CHORYCH DZIECI
grudniu w Warszawie odbyła się uroczystość „Spełnione Marzenia”
dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. Głównym wydarzeniem
wieczoru była aukcja biżuterii zakupionej na ten cel przez markę Lancia
z kolekcji duetu światowej sławy projektantek: Karen Erickson i Vicki
Beamon (do ich klientek należy m.in. Madonna i Nicole Kidman).
Kolekcję biżuterii podczas pokazu prezentowały polskie gwiazdy: m.in.
Patrycja Markowska, Małgorzata Foremniak, Katarzyna Butowtt, Karolina
Malinowska. Wieczór poprowadził Olivier Janiak, a w Świętego Mikołaja
wcielił się Szymon Majewski. Zebrane pieniądze (39200 zł) w całości zostaną
przeznaczone na obóz rehabilitacyjny dla dzieci w Pałacu Ossolińskich.

W

ZWI¢KSZAMY
SWÑ OBECNOÂå W ROSJI
iat Group Automobiles zawiera kolejne porozumienie
w Rosji. List intencyjny parafowany w Moskwie
w obecności premiera Włoch Silvio Berlusconiego
i prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa,
przewiduje produkcję modeli Fiata w Tatarstanie,
w zakładach spółki joint-ventures utworzonej w przez FGA
i Sollers. Poszerzenie współpracy z Sollers to kolejny etap
procesu wzmacniania polityki partnerstwa Fiata,
zainicjowanej w 2006 r., a jednocześnie szansa
na powiększenie obecności firmy na rynku rosyjskim.

F

GRUPA FIAT
I ZMIANY KLIMATYCZNE
G

FIAT BRAVO

rupa Fiat wzięła udział w 14. konferencji ONZ dotyczącej
zmian klimatycznych oraz w towarzyszącej jej wystawie,
które odbyły się w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008.
Zaprezentowała tam najbardziej innowacyjne i przyjazne
środowisku rozwiązania, które potwierdzają zaangażowanie
Grupy i jej czołową pozycję w rozwój łatwych do zastosowania
technologii samochodowych, które spełniają wymogi ochrony
środowiska. Należą do nich, m.in. koncepcyjna Pandę Aria,
PandaPanda CNG, samochody dostawcze Iveco Daily oraz
produkowany przez Fiat Powertrain Techologies 16-zaworowy
silnik o pojemności 3 litrów zasilany CNG.

W WERSJI 2.0 MULTIJET
F

iat Bravo dostępny będzie z nowym silnikiem 2.0 Multijet
o mocy 165 KM, wyposażonym w filtr cząstek stałych i homologowany
według norm Euro 5. Nowy napęd, dostępny wraz z wersjami
wyposażeniowymi Sport i Emotion, dowodzi zaangażowania Grupy w aspekty
środowiskowe. Charakterystyki te wpłyną na poprawę dynamiki,
elastyczności i przyjemności z jazdy.
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TOMASZA STA¡KI

Sposób
na ˝ycie
TEKST

Teresa B´tkowska
FOTO

Satiz Poland

Kompozytor i tr´bacz. Jego znakiem firmowym
jest niepowtarzalne brzmienie tràbki.
I oryginalny styl – muzykowania i ˝ycia. Nagrał
ponad 40 albumów autorskich, skomponował
muzyk´ do filmów i spektakli teatralnych.
Koncertuje z najwybitniejszymi muzykami.
Dla porzàdku dodam: urodził si´ w 1942 r.
w Rzeszowie, Wy˝szà Szkoł´ Muzycznà
ukoƒczył w Krakowie.

W

latach 70. minionego wieku obnosił si´ w kapeluszu z szerokim
rondem, szpanował garderobà
przywiezionà z zagranicy albo
wyszperanà na krakowskiej tandecie – jedynym wówczas miejscu,
gdzie ludzie sprzedawali ciuchy
przysyłane im w paczkach z USA.
Póêniej, w zgodzie ze Êwiatowà modà
hippisów, nosił krawat w kwiatki i kolorowe koszule. Jeszcze
póêniej ubierał si´ tak, jak przystało na starà bohem´. A teraz?
W hotelu „Vienna” ˝wawo zbiega schodami m´˝czyzna w sile wieku. Marynarka w stonowanà kratk´, na głowie czapka
z daszkiem charakterystycznie nasuni´tym na czoło. Nie
ma wàtpliwoÊci – Tomasz Staƒko. Artysta, przy którym
nagle, jak z pod ziemi, wyrasta ładna dziewczyna
w d˝insach...
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– To Ania, moja córka. Tak˝e i moja znakomita
mened˝erka, która właÊnie przekazała mi informacje zwiàzane z festiwalem – tak mistrz przedstawia
dziewczyn´ o ciemnych włosach i bràzowych,
błyszczàcych oczach.
Witam si´ z dyplomowanà panià socjolog. Dzi´kuj´
za wr´czonà wizytówk´. I nie ukrywam, ˝e akurat
w tym momencie przypomniało mi si´ zdj´cie
z www.tomaszstanko.com, które przedstawia t´ kobiet´ jeszcze w czasach, gdy była małà dziewczynkà
i dziarsko kroczyła obok uÊmiechni´tego ojca
w czarnym kapeluszu i czarnym – a jak˝e – palcie.

CZUJ¢ SI¢ CZ¢ÂCIÑ
POP KULTURY...

my, ar ty Êci, mu si my nie co spo kor nieç. ZejÊç
na ziemi´ i liczyç si´ z opinià ludzi mało zaintereso wa nych tak zwa nà sztu kà wy so kà. Ta kie jest
przynajmniej moje prywatne zdanie – odpowiada
jazzman, który bodaj jako pierwszy na poczàtku
lat 70. za czàł eks pe ry men to waç z elek tro ni kà,
a po dwudziestu latach powrócił do akustycznego
grania.
– A jed nak cze goÊ tu ˝al... – wzdy cham. Nie mniej III Symfonia H. M. Góreckiego z poczàtkiem lat 90. zna la zła si´ na Êwia to wych li stach
prze bo jów mu zy ki pop i dłu go trwa ła na pierw szych miejscach.

PASJA, MIŁOÂå I UPÓR

Jaz zowa Je sieƒ za wi ta ła w tym roku do Biel ska -Białej po raz szósty. Po raz szósty goÊci te˝ Tomasza Staƒ k´. Go Êci? Sło wo nie traf ne. Zna ny
w Êwie cie tr´ bacz – o któ rym Jo achim Be rendt na pi sał, ˝e jest jednym z pierwszych ar ty stów free jaz zo wych w Europie – od samego poczàtku współorganizuje i pro pa gu je im pre z´,
o której fama niesie nie tylko
po Polsce...
Za nim jed nak za py tam dy rektora artystycznego Jazzowej Jesieni o refleksje wyniesione z kilkudniowego maratonu (prezentowali si´ tak wybitni muzycy jak m.
in. duchowy guru Staƒki, saksofonista i kompozytor Ornette Coleman czy wirtuoz gry na bandeonie
Dino Saluzzi); zanim porozmawiam o nowym projekcie opartym na utworze Witkacego „Narkotyki.
Nie my te du sze”, (do któ re go za pro sił An drzeja
Smolika, multiinstrumentalist´, kompozytora a zarazem producenta muzycznego); wypalam...
– Widziałam pana na kanapie u Kuby Wojewódzkiego...
– Ach...(Êmiech). Kuba to mój dobry znajomy. Sàsiad, z którym mieszkałem kiedyÊ okno w okno.
Lubimy si´. Na dodatek ceni´ go za wnikliwe recenzje muzyczne. KiedyÊ napisał bez ogródek, ˝e
jazz jest... cz´Êcià pop kultury. I wie pani – on ma
racj´! Mimo wyrafinowanej muzyki, jakà gram, to
ja naprawd´ si´ ciesz´, ˝e przynale˝´ do pop kultury. Ba, czuj´ si´ jej członkiem. Zwłaszcza, ˝e jest
to kie ru nek sztu ki, któ ry za ta cza co raz szer sze
kr´gi i liczy si´ z percepcjà wszystkich ludzi, jacy
mieszkajà na kuli ziemskiej.
– Pop kultura to sztuka przyszłoÊci?
– To no wa era, któ ra po czàt kiem si´ ga XX wie ku. I myÊl´, ˝e zacz´ła si´ chyba... od jazzu. Stàd

Jazz to
kierunek
sztuki, który
zatacza coraz
szersze kr´gi
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Sztuka wysoka, niszowa – dla koneserów. I sztuka
do cie ra jà ca do sze ro kich kr´ gów pu blicz no Êci,
do mas...
To masz Staƒ ko – jak przy sta ło na ab sol wen ta
Wy˝szej Szkoły Muzycznej – wyraênie zapala si´,
gdy mówi o rozkwicie i wy˝ynach muzyki powa˝nej, przynale˝nej do starego judeo-chrzeÊcijaƒskiego i greckiego modelu kultury. Gdy przypomina,
jak w sposób mistrzowski potrafiła rozdzieliç twórczoÊç – na kompozytora i na odtwórc´. Po dłu˝szym wywodzie na ten temat nieomal lakonicznie
komunikuje:
– Ten model zanika...
– ...i mu zy ka tra fia pod strze chy – wpa dam mu
w słowa, wspierajàc si´ słowami Henryka M. Górec kie go, któ re mu teÊç – jak sam o tym mó wił
– nieustannie przypominał: „Słuchaj, niektórym
war sza wia kom si´ wy da je, ˝e Pol ska koƒ czy si´
na rogatkach Grójeckiej, a dalej to ju˝ kraj papuasów, co to patyki noszà pod nosem”.
– O, Bielsko jest niezwykłym miastem! Jest tu grupa ludzi, która je kocha, dba o jego rozwój. Ich pasja, miłoÊç i upór powodujà, ˝e te festiwale trwajà,
˝e sà coraz lepsze! Co jest ich siłà? Udział artystów z najwy˝szej półki, zapraszanie ich z całego
Êwiata. Za to genialne podejÊcie do sprawy bardzo
wysoko ceni´ organizatorów Jesieni. Oni rozumiejà, ˝e najbardziej wyrafinowane, najtrudniejsze nawet gatunki sztuki mogà byç przyjmowane przez
lu dzi en tu zja stycz nie, je Êli ar ty sta za pro po nu je
„towar” najwy˝szej jakoÊci.

SZTUKA JEST TAJEMNA
Autor wydanego kilkanaÊcie dni temu albumu „Lon ta no” na mo ment milk nie. Od grzebuje w pami´ci obrazek, który ma zilustro waç po wy˝ sze sło wa. W re zul ta cie
przywołuje odległy ju˝ w czasie koncert
w Czechowicach-Dziedzicach.

–... mimo ˝e byłem w niezłej artystycznie formie
– mówi – to jednak ów koncert zaczàł si´ nijako.
Dopiero moje „rozegranie si´” sprawiło, ˝e reakcja
oklaskami z minuty na minut´ stawała si´ coraz
bardziej entuzjastyczna. Nie ma co ukrywaç: publicznoÊç ma wielki talent do słuchania. ZaÊ tajemna sztuka – a za takà uwa˝am muzyk´ – wcale nie
potrzebuje wiedzy. Dlatego artystom nie wolno si´
oszcz´ dzaç. I w ˝ad nym wy pad ku uspra wie dli wiaç: koncert nie wypadł dobrze, bo publicznoÊç
była do niczego.
– Ma dla pa na zna cze nie, kto jest na wi dow ni?
– pytam muzyka, dla którego najwa˝niejsza w jazzie jest im pro wi za cja. Kre atyw noÊç. Two rze nie
sztuki na oczach słuchaczy zebranych w sali koncertowej.
– Nie. Przecie˝ to ja mam sprawiç, ˝eby nie tylko
moi fa ni, ale i nie wy edu ko wa na mu zycz nie pu blicz noÊç chcia ła mnie słu chaç... Isto tà ta jem nà
sztuki jest bowiem to, ˝e słuchacz wejdzie w najtrudniejszà nawet muzyk´, na przykład Pendereckiego, otworzy si´ i b´dzie jà chłonàç jeÊli uzna, ˝e
artysta daje z siebie wszystko...

GRAŁEM Z GENIUSZEM

Muzykowi
potrzebny jest
własny styl,
własny język,
własne
brzmienie
instrumentu;
jedną z moich
pozytywnych
wartości w jazzie
jest właśnie
stworzenie
swojego
dźwięku...
– uważa
Tomasz Stańko

– A propos Krzysztofa Pendereckiego. Pan z nim
grał jego utwór skomponowany na festiwal, na zamówienie zachodniego producenta jazzowego.
– Och, przypomina pani bodaj rok 1972. Tak, zostałem zaproszony przez kompozytora – profesora,
z którym ju˝ wczeÊniej zetknàłem si´ na krakowskiej
uczelni – do udziału w koncercie. Mówiàc szczerze:
było to dla mnie doÊç dziwne doÊwiadczenie. Orkiestrà oczywiÊcie dyrygował sam Maestro, a ja byłem
muzykiem, który nie improwizuje, a czyta nuty...
– Odwołuje si´ pan czasem i do innego Krzysztofa
– do Komedy. Gdyby nie jego tragiczna Êmierç
(miał zaledwie 38 lat!), pewnie by pan pojechał za
nim do Ameryki...
– Chyba tak – z namysłem odpowiada muzyk.
Staƒko nie ukrywa, ˝e Komeda miał wpływ na muzyczny rozwój 20-letniego chłopaka, jakim był wówczas. W wywiadzie udzielonym „Machinie” powiedział: „W czasie, gdy z nim pracowałem, komponowałem muzyk´, ale była mała i płaska. A grałem
z człowiekiem, który był genialny. Ja go porównuj´
do Mozarta, bo to mu przychodziło naturalnie. Nie
chciało mi si´ po prostu pisaç, bo grałem z kimÊ, kogo kompozycje były po prostu lepsze. Miałem zespół
Jazz Darings, ale grywaliÊmy raczej kompozycje
Ornett’a Colemana. Dopiero po Êmierci Komedy zało˝yłem własny kwintet i zaczàłem pisaç.”

TRUDNY INSTRUMENT
Tomasza Staƒk´ – dla którego jazz to sposób na
˝ycie – słucha Polska, Europa, Êwiat. Wcià˝ jest
w trasie koncertowej, a jego płyty sprzedawane sà
w najlepszych sklepach muzycznych.
– Czy przyszło panu kiedyÊ do głowy, aby uczyç
w szkole muzycznej?
– Nie, nie... Nie lubi´ tego. Jak najdalej uciekam od
uczenia młodych.
– Jednak z młodymi pan gra w zespole.
– Tak, ale ich nie ucz´ – wybrałem sobie najlepszych. Lubi´ graç z młodymi, bo wnoszà Êwie˝oÊç;
znajàc muzyk´ granà w latach 30. czy 50. inaczej jà
słyszà, inaczej interpretujà. Nawiasem mówiàc, to
w jazzie szalenie wa˝na jest umiej´tnoÊç samokształcenia. Muzykowi potrzebny jest własny styl,
brzmienie instrumentu; jednà z moich pozytywnych
wartoÊci w jazzie jest stworzenie swojego dêwi´ku...
– ...to dlaczego nie zawahał si´ pan sformułowaç
o sobie takiej opinii: „Nie uwa˝am si´ za wspaniałego tr´bacza”.
– Bo wielu tr´baczy ma fenomenalnà technik´ i jest
lepszych ode mnie. Ja u˝ywam tràbki do grania
swojej muzyki. Do wyra˝ania siebie z pomocà tego
trudnego instrumentu.
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LUBI¢ GRAå
W DOBRYCH MIEJSCACH
Ka˝dy, kto otarł si´ o jazz wie, ˝e determinacja
i werwa, to znak firmowy buntowniczego z natury
Tomasza Staƒki, który przez lata uczàc si´ gry na
pianinie i skrzypcach, ponad te instrumenty przedło˝ył jednak tràbk´...
– Lubi pan graç w klubach studenckich? – pytam,
bo niebawem, na Festiwalu Jazz Juniors, muzyk zaprezentuje si´ w krakowskiej Rotundzie w duecie
z Wojciechem Waglewskim.
– Klubów nie lubi´, ale lubi´ graç w dobrych miejscach. Kraków, niestety, takowych nie posiada. Klub jazzowy w dawnym kinie Apollo został zamkni´ty,
w Filharmonii jest za du˝y pogłos. Na
szcz´Êcie znakomicie gra si´ na Rynku,
na Wawelu. Grałem te˝ w bo˝nicy,
i w koÊciele przy ulicy Grodzkiej – mówi
jazzman. A ja wyobra˝am go sobie
z tràbkà w magicznej ciszy indyjskiej
Êwiàtyni Taj Mahal, a póêniej w buddyjskich grotach niedaleko Bombaju, gdzie
razem z Edwardem Vesalà realizowali
swój muzyczny projekt.
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PEYOTL
Osobowość
jazzmana wyraża
także poprzez
ubiór.
Koncertuje
zazwyczaj
w czapce
z daszkiem
lub w kapeluszu
Bruisers

Tomasz Staƒko – po latach! – zdecydował si´ na
powrót do Witkacego. W tym powrocie towarzyszył mu Andrzej Smolik. Premierowe wykonanie
wspólnego projektu odbyło si´ podczas tegorocznej
Jesieni Jazzowej...
– Czy to sentymentalna podró˝ w czasie? – zagaduj´. Jazzman milknie. Dopiero po chwili, bez
ogródek wyznaje, ˝e jest dziwnym odbiorcà literatury Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dziwnym, bo prawie
tej literatury nie zna. Albo inaczej: czytał jà „po łebkach”. A to
dlatego, ˝e w ogóle jest specyficznym u˝ytkownikiem sztuki;
ta – podkreÊla z mocà – jest tajemna, wi´c nie ma ˝adnych reguł i zasad, jak z niej korzystaç.
– Wit ka cy – uÊci Êla – jest dla
mnie wa˝nà postacià, ale nie jako pi sarz, a ja ko je den z naj wi´kszych portrecistów na Êwiecie! Ko cham go wi´c za coÊ,
czego on sam w sobie nie cenił

– za dar odkrywania ludzkich postaci, za te niesłycha nie twórcze de for ma cje, do z´ nie dba ło Êci
i nonszalancji. Uwielbiam go te˝ za fotografie pełne magii, które przecie˝ stały si´ lokomotywami
dla fotografii w Êwiecie. No i za te stany, z którymi
całe ˝ycie walczył, które pokonywał...
– „Narkotyki. Niemyte dusze”... – wtràcam
– W opinii społecznej Witkacy to narkoman, prawda? A przecie˝ wystarczy przeczytaç t´ ksià˝k´, aby
przekonaç si´, ˝e nim nie był. MyÊl´, ˝e niejeden
z narkomanów za jednym razem „bierze” dziÊ wi´cej, ni˝ on przez całe swoje ˝ycie. Był przecie˝ hipochondrykiem i potwornie bał si´ o swoje zdrowie
– chocia˝ papierosami i piwkiem nie pogardzał. Ale
gdzie mu do nałogowca?! A ten „peyotl”? Mo˝e go
raz albo dwa zakosztował...

DESPERADOS

Staƒko nie kryje,
˝e wcià˝ ma natur´
anarchistycznà,
która ciàgnie go
do tego,
co zakazane.
Dlatego nie cierpi,
gdy ktoÊ o nim
mówi: „˝ywa
legenda”.

Staƒko – jak twierdzi – odnalazł w „Narkotykach.
Niemytych duszach” to, co najbardziej ceni: bogactwo wyobraêni artysty, jej gł´bi´. Odnalazł te˝ bardzo ciekawe dla siebie – jako muzyka – brzmienie
tekstu, jego rytmik´. I to najbardziej go skusiło! Pozwoliło mu bowiem stworzyç projekt muzyczny,
który nie łàczy si´ ze słowem, a wyłàcznie z jego
brzmieniem.
– Przyznam si´ tutaj, ˝e ksià˝eczka Witkacego
jeszcze z innych wzgl´dów jest dla mnie wa˝na.
Dzi´ki niej przypomniałem sobie, jak mój
ojciec u˝ywał „allegro”, jak wa˝ne miejsce
zajmowała w domu ksià˝ka o gimnastyce. Có˝, widaç on te˝ w młodoÊci czytał
Witkiewicza.
– Tato, jakiego dziadek u˝ywał „allegro”? – pyta Staƒk´ tym razem jego córka Ania.
– To takie urzàdzenie, którym ostrzyło si´
˝yletki.
– Ojciec pani du˝o naopowiadał o dziadkach?
– dziennikarska ciekawoÊç nakazuje mi takie pytanie postawiç młodziutkiej mened˝erce.
– Niestety, ale nie znam historii rodzinnych. Tata
od zawsze był i jest skoncentrowany na swojej sztuce. Ale pewnie z mamà te zaległoÊci nadrobimy...
– Z mamà?! Przecie˝ od lat nie jesteÊmy razem
– szczerze dziwi si´ Staƒko.
Nie ukrywa, ˝e jest singlem – z wyboru. Nie kryje
te˝, ˝e wcià˝ ma natur´ anarchistycznà, która ciàgnie go do tego, co zakazane. Dlatego nie cierpi,
gdy ktoÊ o nim mówi: „˝ywa legenda.”
– Jaka tam legenda?! Jestem pełen sił twórczych.
Cały czas krocz´ po tej swojej drodze, a bywa, ˝e
nawet po niej szybko biegn´. Na dodatek nadal lubi´ byç desperados, choç nie ˝yj´ ju˝ tak desperacko jak dawniej...
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Nazwana „napojem bogów” przez
XVIII-wiecznego szwedzkiego botanika
Linneusza, ciàgle nie znalazła godnego
siebie rywala do tego zaszczytnego miana.
Casanova uwa˝ał jà za afrodyzjak,
a Napoleon konsumował w ogromnych
iloÊciach przed ka˝dà z bitew. Wierna
towarzyszka cierpiàcych na bezsennoÊç
oraz tych, którzy nie mogà obejÊç si´ bez
popołudniowego deseru, dziÊ uchodzi nie
tylko za rozkosz dla podniebienia, ale
i prawdziwego dobroczyƒc´ dla mózgu
i serca. Upływajàcy czas uczynił jà
obiektem kultu dla smakoszy
i „ekspertów” od spraw
gastronomicznych. „Królowa słodyczy”,
jak si´ o niej mawia, tak˝e obecna jest na
naszych stołach w czasie Êwiàt, równie˝
bo˝onarodzeniowych. Opowiemy zatem
o historii czekolady, podamy garÊç
zwiàzanych z nià ciekawostek, a tak˝e
– oczywiÊcie – kilka pysznych przepisów.

Słodk
TEKST

Emanuela Chiappero
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a czy gorzka,
wa˝ne, ˝e

koladowa!
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Jean Béraud,
„La Patisserie
Gloppe”, 1889.
obok: Fortunato
Depero,
„Uova sorpresa”
(Jajko
niespodzianka),
plakat reklamowy
firmy Unica,
1927-28
Na stronie obok,
u góry:
Alessandro
Milesi „Il caffè
Florian nel
Settecento”
(kawiarnia
Florian
w XVIII w.)
Poniżej:
„Libro de la vida
que los Yndios”,
XVII w., oraz
aztecka waza
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OD MAJÓW
PO NUTELL¢
Konkwistadorzy i pierwsi podró˝nicy, którzy podà ˝a li szla ka mi od kry ty mi w 1492 roku przez
Krzysztofa Kolumba, byli zdegustowani gorzkim,
zim nym na po jem spo ˝y wa nym przez Az te ków,
a widok umazanych czerwonawà mazià ust tubylców przyprawiał ich o mdłoÊci. Dzisiaj czekolada
uchodzi za rarytas, którym nale˝y si´ delektowaç,
gryzàc tabliczk´ bàdê sàczàc goràcy napój maleƒkimi łykami. Czekolada bowiem szlachetnym wizerunkiem cieszy si´ dopiero od dwóch stuleci.
Historia tego rarytasu ma swój poczàtek w równikowej d˝ungli, a ÊciÊlej rzecz ujmujàc w osadach
Majów, którzy z nasion roÊliny zwanej kakaowcem wy twa rza li „ca ca hu atl”, na pój bo gów. Na
Stary Kontynent czekolada trafiła przez Hiszpani´. Propagowana poczàtkowo jako specyfik medyczny, po opracowaniu przez hiszpaƒskich mnichów mo˝liwoÊci jej dosładzania, przeobraziła si´
w bardzo modny napój, dopuszczony do spo˝ycia
na wet w okre sie po stu (ze wzgl´ du na swe
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wzmac nia jà ce
wła Êci wo Êci)
i uwielbiany przez Casanov´ za
swój zba wien ny wpływ na do znania uczuciowe i siły witalne.
Wkrót ce cze ko la d´ pi ja li ju˝
wszyscy, niezale˝nie od swego
statusu majàtkowego i społecznego czy przekonaƒ religijnych.
Wielkim smakoszem czekolady
był na przy kład Mo zart. Na
Wer sa lu, po dob nie jak na
wszyst kich ów cze snych dwo rach eu ro pej skich w XVIII
wieku, no wy na pój był ser wo wa ny co go dzi n´. Pro du cenci
w całej Europie, a w szczególno Êci we fran cu skiej miej sco wo Êci S¯vres (ma nu fak tu ra
porcelany istnieje tam do dziÊ),
pra co wa li bez wy tchnie nia
nad tworzeniem nowych naczyƒ
do degustacji tego wspaniałego
nek ta ru zza Wiel kiej Wo dy.
W XIX w. pro ces wy t wórczy
z ma nu fak tu ry prze obra ził si´
w produkcj´ przemysłowà.
W 1828 r. Ho len der Kon rad
Jan van Houten wynalazł metod´ oddzielenia masła kakaowego od resz ty ma sy. Pierw szà
czekolad´ z mlekiem zaser wował w 1875 r. Szwajcar Daniel
Pe ter. Ko lej nym kro kiem
by ło opra co wa nie re cep tu ry zmie nia jà cej na pój
w suche tabliczki czeko la dy. W 1879 r.
szwaj car ski cu kier nik Ru dol phe
Lindt z Ber na opra co wał tech ni k´
konszowania,
któ ra po zba wia
czekolad´ cierpkiego
smaku i nadaje jej jedwabistej konsystencji, dzi´ki czemu masa rozpływa si´ w ustach.
In ny Szwaj car, Hen ri Ne stle,
po mie szał ka kao z mle kiem
w proszku i tak powstała znana
do dziÊ czekolada mleczna. Rodzyn ki, orze chy i mig dały
w czekoladzie sà natomiast pomysłem Włochów.
Za sprawà tych ciàgłych zmian

czekolada straciła status towaru
eks klu zyw ne go, sta jàc si´
obiektem po˝àdania dost´pnym
dla ka˝dego, a przy okazji przybie ra jàc dzie siàt ki no wych
form: pralinek, czekoladek, tabliczek.
Wiek dwudziesty wzbogacił mit kakao o nowe elemen ty: kre atyw noÊç
i de sign. Do
pra cy nad pro mowaniem marek i produktów
zaanga˝owano
artystów pokroju
For tu na to
Depero. Wkrótce
po tem na sce nie
po ja wi li si´ rów nie˝
spe cja li Êci od re kla my
i marketingu. Tym samym czekolada nabrała znaczeƒ daleko
wykraczajàcych poza te czysto
pro duk to we. Fer re ro, Mon
Chéri, Nu tel la – to tyl ko kil ka
marek, które stały si´ czekoladowymi ikonami XIX w. – stały
si´ wyznacznikami stylu ˝ycia,
kształ tu jà cy mi oby cza je to wa rzyskie.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak powstaje

czekolada
W

szystko zaczyna się na plantacjach kakao, gdzie
zebrane ziarna kakaowca podlegają procesowi
fermentacji na liściach bananowych, a następnie są
suszone, oczyszczane, sortowane i prażone – jeśli uprażą
się za mocno staną się gorzkie. Następnie jądro oddziela
się od łuski i rozciera w młynach na śrutę. Z niej
otrzymuje się miazgę i tłuszcz kakaowy. Powstały w ten
sposób kuch kakaowy o zawartości do 10% tłuszczu,
wykorzystywany jest jako kakao przemysłowe do produkcji
np. lodów i pieczywa. By powstała gładka, lśniąca masa,
łączy się miazgę z tłuszczem kakaowym, cukrem
i mlekiem w proszku. Następny etap to walcowanie
i konszowanie, czyli mieszanie płynnej czekolady przez 7
dni, w wyniku czego czekolada nabiera łagodności, traci
nadmierną goryczkę i zyskuje aksamitną konsystencję.
Formowanie czekolady następuje w proces temperowania,
czyli doprowadzeniu czekolady do określonej temperatury
i rozlewania jej do form w kształcie tabliczek, a następnie
schładzania. Teraz pozostaje tylko opakowanie ich w folię
i przyklejenie etykietki.
Czekolada najwyższej jakości powinna być jednolita
(bez pęcherzyków) i mieć gładką, lśniącą powierzchnię,
a także wydawać charakterystyczny odgłos strzelania przy
przełamywaniu (na podst.: www.czekolada.fm.interia.pl).
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DziÊ czekoladà mogà delektowaç si´ wszyscy, tym bardziej ˝e
jest w czym wybieraç. W sklepach półki uginajà si´ od czekolady gorzkiej, słodkiej, białej,
czystej i z domieszkami, z truflami, migdałami, a ostatnio nawet
z chill. Rocznie przeci´tny Europejczyk konsumuje trzy kilogramy czekolady, trzy tysiàce gramów kuszàcych do grzechu
pysznoÊci. Wszystko smakuje
wybornie: czekoladki, batony,
połamane w kawałki tabliczki.
Czekoladzie po prostu nie sposób si´ oprzeç. W kontekÊcie
handlowym mo˝na mówiç
o „eksplozji” jej spo˝ycia, i to we
wszystkich kategoriach jakoÊciowych. Jej smakosze dzielà si´
na zagorzałych obroƒców „masła kakaowego” oraz purystów,
ceniàcych sobie tylko takie tabliczki, w których zawartoÊç
czystego kakao przekracza 75%.
WÊród czekoladowych łakomczuchów wyodr´bniła si´ równie˝ grupka tak zwanych arystokratów: osób, które gustujà wyłàcznie w czekoladzie gorzkiej,
a sympatyków jej mlecznej lub
migdałowej odmiany uznajà
za profanów. Takie osoby
zdolne sà do tego, by zjechaç
cały Êwiat w poszukiwaniu
jedynej prawdziwej czekolady, czyli czekolady zło˝onej
w co najmniej 80% z kakao, najlepiej pochodzàcego z Wenezueli, a ÊciÊlej
rzecz bioràc, z kilku konkretnych wenezuelskich regionów. Najbardziej cenione gatunki czekolady, podobnie jak
wina, oznakowane
sà etykietà, na której wskazane jest
miejsce pochodzenia ziaren kakaowca wykorzy-

CZAS WOLNY

FOTOLIA

GRUPA

stanych do ich produkcji. Ot, taka dodatkowa atrakcja dla najwi´kszych łasuchów, którzy informujà si´ wzajemnie (w tajemnicy, aby wieÊci te nie przedostały si´ do opinii publicznej) o najbardziej presti˝owych markach.

DLA URODY
I RELAKSU
Intensywnie aromatyczna i cudownie uspokajajàca czekolada
Êmiało wkracza w obszar walki
o zdrowie i dobre samopoczucie. Bo nie doÊç, ˝e przywraca
dobry nastrój, to jeszcze sprawia, ˝e sta je my si´ ład niej si.
Spe cja li Êci za pew nia jà, ˝e
czekolada, wchłaniana poprzez
sta ran ny, de li kat ny ma sa˝,
przynosi doznania łudzàco podobne do tych, jakie zapewnia
pudełko nadziewanych czekoladek, a przy okazji sprzyja równie˝ uko je niu i wy ci sze niu.
Od nie daw na set ki ga bi ne tów
ko sme tycz nych ofe ru jà upi´k sza jà ce cze ko la do we za bie gi
na ciało i twarz, które eliminujà
zmarszczki i efekt „skórki pomaraƒczowej” oraz zwi´kszajà
skutecznoÊç zabiegów złuszczania naskórka. Czekoladowa terapia wydaje si´ zatem byç kolej nym na rz´ dziem do wal ki
z cellulitem i przywracania skórze j´dr ne go, mło dzieƒ cze go
wyglàdu.

DLA
SERDUSZKA
Wy starczy oko ło 6 g (lub, jak
kto woli, 30 kalorii) czekolady
gorz kiej dzien nie, by na sze
pod nie bie nie po czu ło si´ usa tys fak cjo no wa ne, a na twarz
po wró cił uÊmiech. „Te ra peu tycznych” właÊciwoÊci czekolady do wo dzà jed nak przede
wszystkim wyniki prac naukowców, coraz ch´tniej bioràcych jà
pod przy sło wio wà lu p´. I tak,
cze ko la da gorz ka ma do bro czyn ny wpływ na ci Ênie nie,
utrzy my wa ne pod kon trolà
przez kakao, zmniejsza te˝ ryzy ko za krze pi cy, wzmac nia jàc
Êcian ki na czyƒ krwio no Ênych
i po pra wia jàc do pływ krwi do
skó ry i mó zgu. Cze ko la da ce chu je si´ bo wiem wy so kà za war to Êcià fla wo no idów, któ re
neutralizujà wolne rodniki, pono szà ce wi n´ za sta rze nie si´
i cały szereg ró˝nych chorób.
Czekolada to prawdziwa skarbni ca war to Êci od ˝yw czych. Ta
gorz ka jest zło ˝o na w 55 pro cen tach z tłusz czy ro Êlin nych,
w 30 z w´ glo wo da nów, w 10
z pro te in i w 3 z so li mi ne ral nych, a tak˝e sporych iloÊci ˝ela za i fos fo ru. W tym miej scu
nale˝ałoby jeszcze obaliç kilka
mitów. Czekolada nie wywołuje
mi greny, nie powoduje reak cji
alergicz nych, nie mo˝ na jej

CZEKOLADOWE
OSOBLIWOÂCI
Mistrzowie czekolady poszukujà
nowych doznaƒ smakowych, by
póêniej oferowaç je nam w postaci wspaniałych słodkoÊci.
Umiej´tny dobór składników,
degustacja, kreatywnoÊç: tego
mo˝na nauczyç si´ w szkole
czekolady w pobli˝u Perugii,
włoskiego miasta słynàcego
z produkcji wyÊmienitej czekolady (słynne czekoladowe Baci
– pocałunki), gdzie co roku
w paêdzierniku odbywa si´ Festiwal Czekolady (Eurochocolate). I wcale nie jest powiedziane,
˝e wiedza ta ma słu˝yç póêniejszej pracy w zawodzie, niektórzy przyje˝d˝ajà tu z czystej ciekawoÊci lub po prostu po to, by
poznaç tajemnice tych kuszàcych pysznoÊci. (Informacje:
www.perugina.it).
W programie festiwalu mo˝na
bowiem znaleêç wiele atrakcji,
m.in. rzeêbienie w pi´ciometrowych czekoladowych blokach.
W czasie festiwalu została zaprezentowana „Bacione”– najwi´ksza czekoladka na Êwiecie,
oficjalnie wpisana do Ksi´gi Rekordów Guinnessa. Została ona
wyprodukowana z 3500 kg czekolady deserowej i setek tysi´cy
orzechów. CałoÊç wa˝y 5980 kg,
ma 2,15 m wysokoÊci i mierzy
w obwodzie ponad siedem. Nad
przygotowaniem Bacione pracowało dziesi´ciu mistrzów cukierniczych przez ponad tysiàc
godzin, zu˝ywajàc do jej opakowania 35 m2 „sreberka”.

W czasie Eurochocolate turyÊci
sà zapraszani na wykłady i degustacje na Universita dei Sapori (Uniwersytet Smaków), gdzie
na ró˝nego rodzaju kursach poznaje si´ tajniki czekolady. Histori´ włoskiej czekolady mo˝na
natomiast obejrzeç w stworzonym w 1997 r. Muzeum Czekolady. Ekspozycj´ podzielono
tam na cztery działy: Od kakao
po czekolad´, Historia firmy,
Produkty i sieç sprzeda˝y oraz
Komunikacj´. Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy si´ zwykle kolekcja maszyn produkcyjnych i opakowaƒ.
TuryÊci odwiedzajàcy Umbri´
noc mogà sp´dziç w pierwszym na Êwiecie

FOTOLIA

wi niç na wet za oty łoÊç, gdy˝
nad wa ga nie wy ni ka z re guły
z konsumpcji jednego konkretnego produktu (zwłaszcza spo˝y wa ne go w ilo Êciach ra czej
umiar ko wa nych, bo cze ko la dà
szyb ko mo˝ na si´ „za mu liç”).
JeÊli zaÊ chodzi o cholesterol, to
praktycznie wszystkie tłuste potrawy wyrzàdzajà znacznie powa˝niejsze szkody.

czekoladowym hotelu „Etruscan
Chocohotel”. Ten osobliwy
obiekt, gwarantujàcy mas´ niezapomnianych wspomnieƒ, znajduje si´ właÊnie w Perugii, kolebce
cywilizacji etruskiej, b´dàcej tak˝e centrum czekolady. OryginalnoÊç, goÊcinnoÊç, wygoda i pakiety specjalne – tak w du˝ym
skrócie wyglàda jego oferta, obowiàzujàca nie tylko podczas festiwalu „Eurochocolate”, ale przez
cały rok. Na goÊci czekajà 94 pokoje, wyposa˝one w najnowoczeÊniejsze udogodnienia i rozmieszczone na trzech jak˝e nietypowych poziomach: mlecznym,
orzechowym i deserowym. Na
miejscu jest równie˝ elegancka
restauracja, specjalizujàca si´,
jak˝eby inaczej, w smakołykach
na bazie kakao, a tak˝e „Chocostore”, w którym mo˝na degustowaç i nabywaç produkty z najlepszych wytwórni czekolady.

PRZEPISY

Wyrafinowane

słodkoÊci

TORT SACHERA
Składniki: 150 g gorzkiej czekolady, 150 g masła,
150 g mąki, 100 g cukru pudru, 6 jaj, 50 g cukru,
200 g marmolady morelowej,
Polewa: 200 g gorzkiej czekolady, 200 g cukru,
100 ml wody.
Przygotowanie: Mikserem na najwyższych obrotach
utrzeć masło na puszystą masę wraz z rozpuszczoną
w kąpieli wodnej czekoladą. Dodawać stopniowo
żółtka i cukier puder. Białka ubić na pianę, powoli
wsypując cukier. Wymieszać delikatnie z przesianą
mąką i i masą czekoladową. Ciasto przelać do formy
nasmarowanej tłuszczem i posypanej
mąką. Włożyć do piekarnika
rozgrzanego do temperatury 180°
i piec przez ok. 50 minut. Następnie
wyjąć ciasto z pieca, ostudzić,
przekroić na pół, posmarować
marmoladą (zostawiając 1 łyżkę
do dekoracji) i złożyć ponownie.
Przygotować polewę, ucierając
rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę
z cukrem. Dodać wody, gotować chwilę na ogniu,
stale mieszając. Gdy polewa zgęstnieję posmarować
nią tort, udekorować marmoladą.
CIASTO FRANCUSKIE Z GRUSZKAMI
Składniki: 250 g mrożonego ciasta
francuskiego, 200 g gorzkiej czekolady, 80 g masła,
4 dojrzałe gruszki, 2 jaja, 2 łyżki mleka, 2 łyżki rumu,
kieliszek wina muszkatołowego, filiżanka kawy
espresso.
Przygotowanie: Rozmrozić ciasto. Rozgrzać piekarnik
do 200°. Rozwałkować ciasto i podzielić je na 2
prostokąty, jeden nieco większy od drugiego.
Podziurawić ciasto widelcem i ułożyć na zroszonej
wodą blasze. Piec przez około 10 minut, dopóki ciasto
nie nabierze kolorów, a następnie pozostawić je
do ostudzenia. Obrać gruszki, pociąć w niezbyt cienkie
plastry i podsmażyć na patelni, często mieszając, z 30
gramami masła. Kiedy zaczną mięknąć, zalać winem
muszkatołowym i doprowadzić na maksymalnym ogniu
do jego odparowania. W efekcie końcowym plastry
powinny być miękkie, ale nie rozpadać się. W garnku
rozpuścić czekoladę z mlekiem, następnie zdjąć go
z ognia i dodać kawę, rum, pozostałą część masła
i pojedynczo żółtka jaj, za każdym razem dobrze
mieszając. Ostudzić krem i rozprowadzić po większym
prostokącie ciasta ułożonym na paterze, dodać gruszki
i przykryć drugim prostokątem. Podawać od razu.
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Jerzy Bàk
Janusz Stefaniak

RYSUNKI

J´zyk ciała,

j´zyk gestów
kontaktach międzyludzkich
posługujemy się prawie
trzema tysiącami znaków ciała.
Obserwując te symbole jesteśmy
w stanie określić cechy charakteru,
temperament, postawę życiową,
uzdolnienia, talenty, stan zdrowia,
a nawet upodobania seksualne.
Możliwe jest również odkrycie, czy
nasz rozmówca mówi prawdę, czy
kłamie. Te wszystkie informacje
odczytujemy z jego mimiki, gestów,
intonacji głosu oraz budowy fizycznej.
Niektóre z elementów stanowiących
język ciała są bardziej wymowne,
inne mniej. Ale wszystkie są
nieświadome i nie mamy na nie
większego wpływu. Zdradzają to,
co chcielibyśmy ukryć przed innymi.
Kształt twarzy mówi o osobowości
i temperamencie człowieka. Twarz
owalna charakteryzuje na ogół
kogoś, kto głęboko wierzy w swoje
możliwości, jest pełen optymizmu,
bezinteresowności i szczerości.
Kwadratową twarz ma osoba
energiczna, konsekwentnie dążąca
do celu. Cechuje ją duża ostrożność
i analizowanie wszystkich aspektów
swoich poczynań. Lubi ona korzystać
z życia, tak samo bawić się jak
i pracować. Jeśli twarz jest okrągła,
to świadczy o wesołości jej
właściciela, umiejętności szybkiego
nawiązywaniu kontaktów z innymi
i bujnym życiu towarzyskim.
Twarz trójkątną ma intelektualista,
myśliciel, ktoś, kto wszystko
wcześniej musi dokładnie
przemyśleć i zaplanować.
Taki człowiek jest jednocześnie
skłonny do lekceważenia słabszych
od siebie i manipulowania innymi.
Kształt i wielkość ust określają cechy
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charakteru człowieka. Osoba
dobroduszna, lubiąca uciechy życia
posiada duże usta o mięsistych,
wywiniętych wargach. Właściciel ust
wąskich jest zawzięty i małomówny.
Usta średnie świadczą o powadze
i skromności. Usta małe pokazują
skłonność do pomocy i poświęceń.
Ale jeśli są one bardzo drobne to
wskazują na trudności
w podejmowaniu decyzji. Osoba
posiadająca usta uśmiechnięte jest
szlachetna i życzliwa, oczywiście jeśli
nie jest to uśmiech sztuczny. Jeśli ma
kąciki ust uniesione, to znaczy,
że obdarzona jest wesołym
usposobieniem i dużym
temperamentem, lubi życie
towarzyskie. Jeśli jednak kąciki ust
są opuszczone to „mówią” o smutku
i uporze. Właściciel ust skrzywionych
posiada wyjątkową inteligencję, ale
zmienny humor i dużą dozę
sceptycyzmu.
Oczy ujawniają przede wszystkim
charakter i emocje danej osoby.
Szeroko rozstawione oznaczają, że
jest to człowiek spokojny, opanowany,
uczciwy i pracowity. Oczy wielkie
i wypukłe świadczą o słabej woli
i skromnych siłach witalnych. Oczy
głęboko osadzone posiada ktoś, kto
jest nieufny wobec innych, może być
nawet podstępny. Jeśli jego oczy
będą do tego „rozbiegane” to może
mieć też złe zamiary. Niespokojne
oczy, będące w ciągłym ruchu
oznaczają cynizm i nieszczerość.
Osoba nieśmiała spuszcza oczy
w dół. Natomiast często wznosi je
do góry marzyciel nietolerujący
szarego codziennego życia.
Z kolei człowiek rozsądny i bardzo
przenikliwy nadmiernie oczy mruży.

a podstawie kształtu nosa
można odczytać cechy
osobowości człowieka.
Optymiści mają nos zadarty.
Cechuje ich prostota i wesołość,
nie koncentrują się
na drobiazgach. Nos garbaty
charakteryzuje osobę
o zamiłowaniach do pracy
umysłowej. Właściciel nosa
o kształcie orlim jest bardzo
obowiązkowy i troskliwy. Nos
prosty i długi posiada ktoś, kto
jest trochę leniwy i lubuje się
w uciechach zmysłowych.

N

Swędzący nos
podczas
tłumaczenia się
z późnego
powrotu do
domu może
świadczyć,
że kłamiemy

O impulsywności
i niekonsekwentnych działaniach
świadczy nos krótki. A jeśli jest
on jeszcze zadarty, to osoba taka
cechuje się dużą zmysłowością
i powodzeniem w towarzystwie.
Duże poczucie humoru, szybki
refleks i dążenie do zdobywania
wiedzy posiada właściciel nosa
prostego, greckiego.

Cechy charakteru człowieka można
określić też z koloru, grubości
i gęstości włosów – oczywiście tylko
wtedy, gdy są naturalne. Blondyni to
na ogół ludzie pracowici i taktowni,
nie narzucają też swojej woli innym.
Jeśli ich włosy są bardzo jasne, to
wskazują na zamiłowanie do
regularnego trybu życia.
W przypadku ciemnego blondu
można mówić o pokorze ich
właściciela. Włosy czarne posiada
człowiek o silnej osobowości, lubi on
też rozkosze zmysłowe. Osoba
o włosach rudych słabo toleruje duże
zmiany życiowe. Jeśli ktoś
przedwcześnie siwieje, to znaczy,
że żyje w ciągłym stresie i ma

wybuchowy temperament. Włosy
gęste i delikatne posiadają osoby
dobroduszne, o miłym sposobie
bycia. Zaś włosy kręcone świadczą
o lekkomyślności i lubieżności oraz
tendencjach do komplikowania
różnych spraw.
Jeżeli nasz rozmówca kłamie to
często zakrywa usta ręką, ponieważ
mózg nieświadomie prosi go by
przemilczał kłamliwą wiadomość,
którą chce powiedzieć. W różnych
sytuacjach, gest ten może być
wykonany kilkoma palcami przy

ustach albo zaciśnięciem pięści,
jednak jego znaczenie jest podobne.
Niektórzy ludzie próbują wprowadzić
nas w błąd – zakrywają usta kaszląc
lub fałszywie ziewają. Jeżeli jednak
ktoś zakrywa usta, gdy Ty mówisz,
może to wskazywać na to, iż czuje,
że coś przed nimi ukrywasz. Ktoś, kto
z nami rozmawia może też dotykać
nosa lub go pocierać. Badania
naukowców pokazują, że nos nas
swędzi wtedy, gdy kłamiemy.
W Chicago, naukowcy z fundacji
badań smaku i zapachu odkryli,
że gdy kłamiemy wewnątrz nosa
wydzielają się substancje
chemiczne, powodujące
podrażnienie tkanki. Wzrasta też
ciśnienie krwi i nos chwilowo się
powiększa. Zwiększone ciśnienie krwi
i podrażnienie powodują, że nos
zaczyna swędzieć, co zmusza
właściciela do jego potarcia.
Pocieranie oka jest często
wymuszane reakcją mózgu do
blokowania kłamstwa albo też
spowodowane potrzebą unikania
wzroku osoby, która jest oszukiwana.
Mężczyźni, gdy kłamią, zwykle
pocierają oczy lub odwracają wzrok.
Kobiety używają bardziej subtelnego
dotknięcia pod okiem. Kiedy ktoś
kłamie, często zaciska zęby, nakłada
fałszywy uśmiech i pociera oczy.
Kłamstwo powoduje też zwiększenie
ciśnienia krwi i pocenie się
delikatnych tkanek szyi pod
kołnierzykiem, co zmusza kłamcę do
częstego go poprawiania. „Uwiera”
on najbardziej wtedy, gdy osoba,
która kłamie domyśla się, że inni
wiedzą o jego kłamstwie. Kiedy nasz
rozmówca pociąga płatek ucha, bądź
chwyta się za ucho, może to być jego
próbą blokowania „złych słów”, które
od nas słyszy. Chwytanie ucha, może
też być znakiem, który mówi nam,
że osoba ta usłyszała już od nas
wystarczająco dużo. Gest ten również
często jest też oznaką
zaniepokojenia słuchacza. Drapanie
się po szyi palcem wskazującym
dominującej ręki pokazuje
wątpliwość i jest często
podświadomie używane, gdy ktoś nie
zgadza się z tym, co od nas usłyszał.
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Joanna Lasek

Remanent
kinomana
ale balowe już
czekają na gości,
kreacje wiszą w szafie
gotowe do założenia,
a nogi same rwą się
do tańca na myśl
o szaleństwach
karnawałowych. W tym
zamieszaniu warto jednak
znaleźć czas na bardziej
kameralną i intelektualną
rozrywkę. Nie
zapominajmy, że gdzieś tam czekają
na nas filmy, które aż proszą się
o obejrzenie. W szerokiej ofercie każdy
z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Czasem w wypożyczalniach znajdują
się prawdziwe perełki charakteryzujące
się mniej chwytliwymi tytułami. Film
„Tsotsi” jest laureatem Oskara
w kategorii „film zagraniczny”, wydaje
się więc, że jest znany szerszej
publiczności. Jeśli jednak ktoś nie
zdążył go zobaczyć, niech koniecznie
obejrzy wzruszającą historię
nastoletniego gangstera, który
w skradzionym przez siebie aucie
znajduje noworodka. Finału łatwo się
domyślić. Chłopak przechodzi duchową
przemianę, jednak droga osiągnięcia
dojrzałości jest długa i skomplikowana,
a dla widza fascynująca. Reżyserem
filmu jest Gavin Hood, polskim widzom
znany choćby z ostatniej ekranizacji
„W pustyni i w puszczy”.
„Tsotsi” jest podobny
w wymowie do „Miasta Boga”,
jednak nie tak drastyczny
i dosłowny. Warto poświęcić
jeden zimowy wieczór
na zapoznanie się z tą
fascynującą historią.
Jeśli ktoś zdecydowanie
gustuje w lżejszym kinie,
do wyboru jest mnóstwo

S
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lekkich komedii. „Jak
obrabować bank” to jedna
z nich. Zabawna historia
o dość oryginalnym
scenariuszu opowiada
o zaskakującym spotkaniu
dwójki bohaterów. Jinx
– lekkoduch, który spędza
czas na przyjemnościach,
przypadkiem znajduje się
przy okienku w trakcie
napadu na bank.
Los styka go z młodą kasjerką,
razem postanawiają ukryć się
w bankowym skarbcu. Z tego
spotkania wynika mnóstwo
zabawnych i niespodziewanych
komplikacji, między innymi
młodzi bohaterowie są
zmuszeni do przeprowadzenia
negocjacji między policją
a rabusiami.
Kino akcji to ciągle jeden
z najpopularniejszych gatunków
filmowych, a miłośników wschodnich
sztuk walki przybywa z każdym dniem.
„Piąte: nie zabijaj” ma wszystko,
czego gatunek wymaga. Młodego,
sprawnego fizycznie bohatera i dobrze
poprowadzony wątek sensacyjny.
Chance od dzieciństwa szkolił się
na wojownika, w wyniku czego został
jednym z najskuteczniejszych płatnych
zabójców w Bangkoku. Los jednak jest
przewrotny i pewnego
dnia okazuje się, że
Chance nie jest
w stanie wykonać
zadania, co bardzo
denerwuje
zleceniodawcę. Tak
więc z myśliwego nasz
bohater staje się
zwierzyną. Miłego
oglądania!

Premiery
Diana
„

Te filmy i książki
to idealne
propozycje na
długie zimowe
wieczory

raz jeszcze
K

siężna” – film oparty
na prawdziwych
wydarzeniach, ukazuje
historię Georgiany Spencer,
przodkini księżnej Diany.
Księżna wybrała małżeństwo
z dobrze usytuowanym
księciem Devonshire,
czy jednak to małżeństwo
przyniesie jej szczęście?
Reż.: Saul Dibb, wyst.: Keira
Knightley, Ralph Fiennes.

Do czytania

jednym tchem
a nową powieść Zafona czekały
tysiące, jeśli nie miliony
czytelników na całym świecie. „Cień
wiatru” odniósł gigantyczny sukces
w wielu krajach na wszystkich
kontynentach, na naszych rodzimych
listach bestsellerów
utrzymywał się przez wiele
tygodni. Przepis Zafona
na sukces to umiejętne
połączenie ciekawej historii
z nadzwyczaj biegłym
posługiwaniem się językiem.
W powieściach hiszpańskiego
autora jest wszystko
– sensacja, refleksja, romans.
„Gra anioła” to znakomity
pomysł na prezent
świąteczny, obdarowany
z pewnością spędzi na czytaniu wiele
przyjemnych chwil. Książkę czyta się
jednym tchem. Znowu w jednej
z głównych ról pojawia się wątek
literatury, główny bohater jest młodym
pisarzem, któremu powierzono
niezwykłe zadanie, pozornie
niewykonalne. Akcja toczy się
w fascynujących zaułkach Barcelony,
która na kartach książki staje się
miastem mistycznym.
Carlos Ruiz Zafon: Gra anioła.
Muza. Warszawa 2008.

N

˚ywot
„

idealisty
O

bywatel Milk” – kiedy
w 1978 zamordowany
został Harvey Milk, świat
stracił jednego
z największych wizjonerów
i przywódców walczących
o sprawiedliwość. Gus Van
Sant, wraz z niezrównanym
Seanem Pennem i plejadą
gwiazd w rolach
drugoplanowych
przedstawiają historię życia
tego niezwykłego człowieka.
Reż.: Gus Van Sant, wyst.:
Sean Penn, Emile Hirsch,
Josh Brolin.

Wreszcie pojawił się w naszej
literaturze pisarz katolicki,
który przedstawia Kościół ze
wszystkimi jego problemami,
wadami i zaletami. Czytając
trylogię Grzegorczyka nie
można się oprzeć wrażeniu,
że autor przedstawia stan
faktyczny. Główny bohater
jako ksiądz schodzi
z piedestału i staje się równy
swoim parafianom. Nagle

okazuje się, że wszyscy mamy
podobne problemy, słabości, nałogi
i wątpliwości. „Przypadki” to dobra
literatura popularna, czyta się szybko,
z zainteresowaniem. Groser to
człowiek z krwi i kości, nie da się nie
czuć z nim więzi, niezależnie od
wyznania.
Jan Grzegorczyk: Przypadki księdza
Grosera (Adieu, Trufle, Cudze pole).
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Poznań 2007.

Następna historia z tajemniczą
książką w tle. Tym razem bohaterem
jest nauczyciel języków klasycznych
Raimund Gregorius. Pewnego dnia,
idąc jak co rano do szkoły, spotyka
piękną nieznajomą, która właśnie
w tym momencie próbuje popełnić
samobójstwo, skacząc z mostu. Tak
zaczyna się cały splot tajemniczych
wydarzeń, który każe Gregoriusowi
udać się nocnym pociągiem
do Lizbony. Tam bohater podąża
tropem portugalskiego pisarza, który
okazuje się nadzwyczaj fascynującą
osobowością.
Pascal Mercier: Nocny pociąg
do Lizbony. Noir sur Blanc.
Warszawa 2008.
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Klawiatura

dla blondynki
roducentów owego gadżetu trzeba pochwalić za pomysłowość
i poczucie humoru.
Już pierwszy rzut oka pozwala się domyślić, dla kogo gadżecik jest
przeznaczony. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na noworoczny prezent
dla osoby, która lubi się śmiać z samego siebie, jest to idealna
podpowiedź. Klawiatura została ochrzczona wszystko mówiącą nazwą
„The keyboard for blondes” (klawiatura dla blondynek). Oprócz tego, że
jest wściekle różowa, ma też lekko zmodyfikowane nazwy klawiszy.
Na przycisku „Enter” widnieje napis „Yes, I want it!”, a Control został
określony jako „Totally useless key”. Klawiatura na razie jest dostępna
w Stanach Zjednoczonych, miejmy jednak nadzieję, że niedługo
będziemy mogli zaskoczyć znajomych tym uroczym prezentem.

P

WSZYSTKO
DLA MAŁEJ CZARNEJ
Pozostajemy w temacie kawy. Krups nie pozostaje
w tyle i ciągle wprowadza na rynek unowocześnione
ekspresy do kawy. Dzięki technologii Thermoblock,
w której woda ma stałą i idealną temperaturę, każda
filiżanka kawy jest zaparzana we właściwej
temperaturze, zarówno pierwsza jak
i ostatnia. Od momentu włączenia
urządzenia do momentu zrobienia
pierwszej filiżanki mija mniej niż
minuta. Urządzenie pozwala
na przygotowanie doskonałej
Latte, co w warunkach
domowych nie jest proste.
Wyświetlacz LCD ma napisy
w języku polskim.
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POCHWAŁA LENISTWA
Firma Electrolux zadbała o to, żebyśmy w kuchni mieli jak
najmniej pracy. Piekarnik Inspiro wymaga minimalnej
ingerencji człowieka. Przy projektowaniu urządzenia brano
pod uwagę doświadczenia profesjonalnych szefów kuchni.
Sonda do mięsa monitoruje proces pieczenia,
generując odpowiednie sygnały i wyłącza
potrawę, gdy ta jest gotowa. Piekarnik
posiada bardzo dokładny filtr zapachów,
a także automatyczną funkcję czyszczenia.

Pod okiem kamery
dimax Technology, wiodący producent rozwiązań sieciowych
przedstawił kamerę IC-1510 (Wg), następcę modelu IC-1500 (Wg).
Jest to opłacalne i łatwe w użyciu rozwiązanie służące do obserwacji
miejsc, w których nie są wymagane drogie i profesjonalne systemy,
np. w domu i w małym biurze. Kamera jest dostępna w wersji zarówno
przewodowej (IC-1510), jak i bezprzewodowej (IC-1510Wg). Urządzenie
pozwala wielu użytkownikom na jednoczesny dostęp.
Poza podglądem obrazu z kamery, mogą oni także zapisywać zdjęcia
w formacie JPEG i filmy wideo AVI na lokalnym dysku twardym komputera.
Dodatkowo kamera IC-1510 (Wg) oferuje lepsze bezpieczeństwo dzięki
funkcji wykrywania ruchu. Kamera może być tak skonfigurowana, aby
wysyłała wiadomości email wraz ze zdjęciem zdarzenia po wykryciu ruchu
w określonym obszarze.

E

POCIĄG DO EKSPRESU

Co słychaç

w komórce?
irma Motorola
przedstawiła nowy telefon
komórkowy VE66 wyposażony
w aparat cyfrowy
o rozdzielczości 5 Mpix,
z funkcją autofocusa,
stabilizacji obrazu oraz
korekcją efektu czerwonych
oczu. Technologia Crystal Talk
pozwala na wygłuszanie
dźwięków otoczenia, a tym
samym jakość rozmowy jest
nieporównywalnie lepsza.
Ponadto telefon posiada
wbudowany tuner radiowy FM
i moduł Wi-Fi. VE66 może służyć
także jako odtwarzacz MP3.

F

Wszyscy znamy poranny pośpiech, kiedy ekspres do kawy
„ślimaczy się” niemiłosiernie. Tefal rusza na pomoc
wszystkim spóźnialskim, wprowadzając na rynek
ekspres pod nazwą „Quick & Hot”. Jest to
zdecydowanie najszybsze urządzenie do
zaparzania kawy. Dzięki wbudowanemu,
opatentowanemu, spiralnemu
systemowi grzewczemu Opti-Quick
w rekordowym tempie 3 sekund
dostarcza gorącą wodę do
przyrządzenia pysznej kawy, herbaty
lub innego napoju czy dania. Kolejna
innowacja dotyczy filtracji wody. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnego filtra Claris,
wypływająca woda jest oczyszczona
z osadu kamienia, chloru oraz
ciężkich zanieczyszczeń. Dotyczy to
zarówno gorącej jak i zimnej wody!
„Quick & Hot” jest urządzeniem
energooszczędnym, dlatego
spodoba się konsumentom
przywiązującym wagę
do ekologii.
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Giancarlo Riolfo

Wystarczy zastosowaç si´ do kilku prostych
reguł, aby prowadzàc ze swojego domu
operacje finansowe nie paÊç ofiarà hackerów.

FOTOLIA

K

iedyÊ trzeba było po prostu odczekaç
swoje przed okienkiem. DziÊ, na
szcz´Êcie, niemal wszystkie operacje
bankowe mogà byç realizowane bez
wychodzenia z domu lub biura.
Wszystkim, czego potrzeba, to komputer z łàczem internetowym. Wystarczy kilka klikni´ç, by przenieÊç
pieniàdze z jednego konta na drugie,
wykonaç przelew, zapłaciç rachunki, sprawdziç stan
swojego konta itp. Nie musimy tak˝e wst´powaç
do banku po gotówk´, gdy˝ za zrobione zakupy zapłacimy kartà płatniczà – debetowà lub kredytowà.
To naprawd´ wielka wygoda, którà docenił ju˝ co
drugi Polak.
„Hamulcowym” procesu upowszechniania tej formy kontaktów z bankiem pozostaje obawa przed internetowymi oszustami.
Oba wa wca le nie bez pod staw na.
Na szcz´Êcie bezpieczne realizowa nie trans ak cji ze swo je go
do mo we go kom pu te ra nie
jest szcze gól nie trud ne,
wy starczy za sto so waç
si´ do kil ku pro s tych zasad.

NIEBEZPIECZNE MAILE

OCHRONA PRZED
ELEKTRONICZNYMI SZPIEGAMI
Innym powa˝nym zagro˝eniem sà programy szpiegujàce zwane z angielska spyware, które instalujà
si´ na naszych komputerach, ˝eby Êledziç wykonywane na nich operacje. W tym przypadku najlepszym zabezpieczeniem sà programy antywirusowe
i antyspamowe oraz tzw. zapory sieciowe (firewall), chroniàce komputer przed dost´pem ze
strony nieautoryzowanych u˝ytkowników, czyli filtrujàce dane wchodzàce i wychodzàce z komputera. Nale˝y te˝ pami´taç, by programy antywirusowe, na bie˝àco aktualizowaç. Firewall i dobry program antywirusowy to absolutna podstawa, ale nawet ich posiadanie nie gwarantuje stuprocentowej
ochrony. Szpiegujàce spyware trafiajà bowiem
do u˝ytkownika najcz´Êciej jako załàczniki do wiadomoÊci poczty elektronicznej. Dlatego nale˝y
uwa˝aç na maile od nieznanego nadawcy,
a właÊciwie najlepiej je od razu
usunàç. I przede wszystkim
nie otwieraç załàczników!
Jesz cze jedno: co ja kiÊ czas
sprawdzajmy histori´ swojego konta, aby mo˝liwie szybko zi den ty fi ko waç wszel kie
anomalie.

Internet tnie koszty
iczba osób korzystających z usług home bankingu
(systemu elektronicznej bankowości) ciągle rośnie,
podobnie jak ilość ofert w tym zakresie. Ich korzystne
warunki wynikają głównie z faktu, że na skutek rosnącej
rzeszy osób korzystających z Internetu maleje obciążenie
pracą placówki bankowej. A oszczędność tę odczuwają
również sami
klienci.
Większość
internetowych
kont osobistych
kusi dziś zerową
lub symboliczną
prowizją,
a nierzadko
również
bezpłatnymi
przelewami,
płatnościami,
wyciągami
z konta itp.
Ale to nie
wszystko:
obecnie żadnych kosztów nie pobiera się również
od większości transakcji bankomatowych
i wykonywanych przy użyciu kart kredytowych. Konto on
line przynosi zatem całkiem pokaźne oszczędności.
Jest jednak jeden warunek: należy umieć oprzeć się
pokusie wizyty w banku, albowiem operacje przy okienku
są często odpłatne, a koszty te mogą nierzadko
zniwelować całe oszczędności. Zanim wybierze się
konkretną ofertę, należy zatem nie tylko porównać ją
z ofertami konkurencji, ale przede wszystkim dokładnie
zapoznać się z jej warunkami i obostrzeniami.

L

FOTOLIA

Jednym z najcz´Êciej stosowanych zagro˝eƒ jest
phishing. Technika ta polega na wykradaniu od
klientów banku ich haseł dost´pu, loginu itp. Poufne dane osobowe uzyskuje si´ dzi´ki e-mailom,
wysyłanym rzekomo w imieniu banku, który pod
pretekstem łàczenia si´ z stronà u˝ytkownika ˝àda
wprowadzenia swojego osobistego kodu identyfikacyjnego, hasła, numeru karty kredytowej itp.,
krótko mówiàc danych umo˝liwiajàcych oszustowi
realizacj´ dowolnej transakcji.
Strona przechwytujàca informacje, której adres
podawany jest jako odsyłacz w poczcie phishera,
do złudzenia przypomina bankowà, ale w rzeczywistoÊci jest jedynie jej udanà podróbkà. Pierwszà
czynnoÊcià, jakà nale˝y wykonaç w takiej sytuacji,
jest bezzwłoczne usuni´cie podejrzanej wiadomoÊci. Nale˝y pami´taç, ˝e ˝aden bank nigdy nie poprosi o podanie danych personalnych swoich
klientów, bo dane te sà mu doskonale znane.
Inna zasada, jakiej warto przestrzegaç przy łàczeniu si´ ze stronà banku (lub portalem e-commerce), mówi o tym, ˝eby nie klikaç na odsyłacz, ale
za ka˝dym razem wpisywaç adres URL (internetowy adres strony). W ten sposób uzyskacie gwarancj´, ˝e nie traficie na stron´-fałszywk´.

HOME BANKING

Nigdy nie ufaj
mailom, w których
jest prośba o kody
dostępu, hasła
czy numer karty
płatniczej

OszuÊci

na łàczach

becnie najlepszą bronią
w walce o bezpieczeństwo
operacji home bankingu jest
token, niewielkie urządzenie
elektroniczne z przyciskiem
i wyświetlaczem, które
od pewnego czasu dostarczane
jest przez niektóre banki
klientom korzystającym
z bankowości internetowej.
Token zapewnia bezpieczne
logowanie do konta,

O

bo oprócz PINu i hasła
należy wprowadzić również
6-cyfrowy kod, tworzony
każdorazowo przez
to urządzenie.
To specjalne hasło zachowuje
ważność tylko przez 30 sekund
i jest znane wyłącznie bankowi.
A jeżeli w jego posiadanie
wejdzie osoba niepowołana,
to z całą pewnością i tak nie
zdąży z niego skorzystać.
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GRUPA

LUDZIE

PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI

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 MJT 16v150KM DYNAMIC
1.4 T-JET 16v 150KM EMOT.
1.9 MJT 16v150KM 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

AKTUALNOŚCI

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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GRUPA

LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

Sztuka stworzona

włoskimi, typu wina, oliwki itp. jest również wystawa
samochodów Fiata. Wiedzeni ciekawością podeszliśmy
do dealera, by zapytać o sprzedaż. Okazało się, że
największe powodzenie ma oczywiście nasza 500-tka,
no i Panda. Rzeczywiście widać te samochody na ulicach
także w Szwecji. Bardzo nam było miło, kiedy dealer chwalił
nasz wyrób i chyba nie tylko jemu podobał się ten
samochód, bo zainteresowanie wśród ludzi, szczególnie
500-tką było spore.
Jolanta Embinger, Fiat Auto Poland

.
W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników
Grupy Fiat, którà
nazwaliÊmy „Fiat to my”.
To właÊnie w tej rubryce
mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´
radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,
spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.
Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas napisali,
dzi´kujemy za maile i kartki.

przez natur´

dyby kiedyś w naszym
czasopiśmie powstał kącik
hobbysty, to chciałbym
zaprezentować w nim mój zbiór
korzeni. Ich wydobywanie, suszenie
i obróbkę zacząłem w połowie lat 90.
Jeden z korzeni przedstawiam na
załączonym zdjęciu. Mój znajomy
nazwał ten zbiór sztuką stworzoną
przez naturę. Od tej pory używam
tej nazwy.
Marek Koralewski, Fiat Auto Poland

G

500-tka

w Danii
W

tym roku z mężem i znajomymi
mieliśmy okazję zwiedzić
Szwecję i Danię. Będąc
w Kopenhadze trafiliśmy na Święto
włoskie. W centrum Kopenhagi
z daleka zobaczyliśmy logo Fiata
na flagach, kiedy zaskoczeni,
podążyliśmy w tym kierunku okazało
się, że oprócz stoisk ze specjałami

Po˝egnanie

z „petem”
W

szyscy lubimy przyjemności, to oczywiste. Staramy
się też żyć bez stresów i zmartwień. W tym celu jedni
preferują zdrowy tryb życia, inni dla poprawienia
samopoczucia wolą puszczać przysłowiowego „dymka”.
Tymczasem nikotyna jest statystycznie najbardziej
śmiercionośnym środkiem psychoaktywnym, bo uzależnia
psychicznie i fizycznie. Poza tym, jeśli nawet palacz wydaje
na tę wątpliwą przyjemność swoje pieniądze,
to konsekwencje i tak ponosimy wszyscy. Ja np. nie chcę,
by poprzez ciągły kontakt z oparami dymu tytoniowego
we wszystkich możliwych miejscach zmuszano mnie do
biernego palenia. Ze względu na specyficzny zapach
tytoniu, nie jest też przyjemnością pracowanie z palaczem
w jednym zespole. Oprócz tego wydaje mi się, że osoba
paląca ma dodatkowe przerwy moim kosztem, ponieważ
w czasie pobytu w palarni, ktoś musi za nią pracować.
W ten sposób otrzymuje dodatkowo w skali roku kilka,
ma nawet kilkanaście dni płatnego „urlopu nikotynowego”
– można to zresztą łatwo przeliczyć.
Sugeruję, aby na terenie zakładu obowiązywał zakaz
palenia, ponieważ palenie każdy może rzucić, trzeba tylko
chcieć. Może więc warto o tym pomyśleć i podjąć takie
postanowienie na Nowy Rok.
Antoni Hendzel, Fiat-GM Powertrain
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 grudnia 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. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. Ersi Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

11. Ergomoulds Sp. z o.o.

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– drobne elementy

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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: Giovanni Polimeni

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: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

