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Fiat coraz silniejszy
i coraz bardziej
mi´dzynarodowy
W tym historycznym momencie pracownicy Fiata mogà byç dumni z tego,
jak wielkie uznanie na Êwiecie budzi know-how przedsi´biorstwa. Przyjrzyjmy
si´ mocnym stronom obu koncernów podpisujàcych to porozumienie.
Sergio
Marchionne

G

lobalny strategiczny sojusz pomi´dzy Fiatem a Chryslerem jest istotnà, konstruktywnà odpowiedzià na problemy n´kajàce
od kilku lat nie tylko amerykaƒskiego producenta, ale równie˝ cały Êwiatowy przemysł samochodowy. Rzeczone porozumienie pozwoli na połàczenie technologii Fiata, uznawanej obecnie za jednà
z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych
na Êwiecie, a tak˝e platform i silników do małych
i Êrednich samochodów oraz rozbudowanej sieci
dystrybucyjnej w Ameryce Łaciƒskiej i Europie,
z cennym dziedzictwem Chryslera, majàcego mocnà
pozycj´ w Ameryce Północnej oraz zaanga˝owanymi
i utalentowanymi pracownikami.
Wszystko to pozwoli na utworzenie nowego, silnego koncernu
samochodowego
i pomo˝e w utrzymaniu,
zarówno miejsc pracy,
jak i przemysłu produkcyjnego o kluczowym
znaczeniu dla gospodarek
Stanów Zjednoczonych
i Kanady.

4

Odkàd blisko rok temu rozpocz´liÊmy negocjacje
z Chryslerem, naszym celem zawsze było znalezienie mocnych stron obu przedsi´biorstw, aby
zwi´kszyç wydajnoÊç i oszcz´dnoÊç niezb´dnà
do stworzenia dwóch bardzo silnych producentów, b´dàcych w stanie konkurowaç na poziomie
Êwiatowym. Operacja ta jest wa˝nym krokiem
na rzecz osiàgni´cia tego celu.
Nasza praca dopiero si´ rozpocz´ła. Wraz z naszymi nowymi partnerami z Chryslera b´dziemy
pracowaç nad oszacowaniem ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobà ten sojusz, a tak˝e
nad ponownym wprowadzeniem na rynek północnoamerykaƒski niektórych z naszych najbardziej
znanych marek, takich jak Alfa Romeo czy zdobywc´ wielu nagród – Fiata 500.
Nie mówilibyÊmy dzisiaj o tym porozumieniu,
gdyby nie ogromne poÊwi´cenie, zaanga˝owanie
i kreatywnoÊç Amerykaƒskiej Grupy Zadaniowej
ds. Motoryzacji oraz ich kolegów z Kanady. Kiedy
próbowaliÊmy rozwiàzywaç trudnoÊci i pokonywaç dziesiàtki przeszkód typowych dla tego typu
operacji, oni nawet przez chwil´ nie stracili wiary
w powodzenie projektu. Dzi´ki tej operacji poło˝yli solidne fundamenty pod powrót na motoryzacyjny rynek silnego i stabilnego Chryslera.
Swój znaczàcy wkład wniosły równie˝ organizacje
zwiàzkowe obu krajów, akceptujàc ograniczenie
swoich przywilejów oraz udziału w akcjach w zamian za rezygnacj´ z niektórych wczeÊniejszych ˝àdaƒ. Chciałbym podzi´kowaç szefom zwiàzków
United Auto Workers i Canadian Auto Workers
za wszystko, co zrobili, oraz za ich konstruktywny
udział w stawieniu czoła naszemu wspólnemu wyzwaniu, jakim jest odtworzenie wielkiego Chryslera.
W kolejnych tygodniach i miesiàcach spotkam si´
z pracownikami Chryslera i odwiedz´ jego zakłady.
cd. str. 6

Barack Obama

„Partner,

który odbuduje
rentownoÊç Chryslera”
Prezydent Stanów Zjednoczonych wyra˝a swe uznanie dla Fiata,
którego kierownictwo „potrafiło dokonaç imponujàcego przewrotu”
i który „produkuje samochody ekologiczne i oszcz´dne”.
FORUM

J

ednà z osób, które szczególnie uwa˝nie Êledziły rozmowy pomi´dzy Fiatem a Chryslerem,
był sam prezydent Stanów Zjednoczonych.
Istotnie, Barack Obama po raz pierwszy włàczył si´ do negocjacji pomi´dzy dwoma producentami 30 marca, kiedy podczas swego przemówienia
o stanie amerykaƒskiego przemysłu samochodowego wyraził słowa uznania dla Fiata, mówiàc: „Chrysler ostatnio poszukiwał i znalazł potencjalnego
partnera w Fiacie, mi´dzynarodowym koncernie samochodowym, którego obecne kierownictwo przeprowadziło spółk´ przez imponujàcà transformacj´.
Fiat jest gotów udost´pniç Chryslerowi swà nowoczesnà technologi´”. Stàd decyzja prezydenta o odrzuceniu planu restrukturyzacji, opracowanego
przez amerykaƒskà firm´, i wyznaczeniu jej 30 dni
na sfinalizowanie porozumienia z Fiatem. Dokładnie miesiàc póêniej Obama osobiÊcie powiadomił
o ugodzie, a przy okazji wyjaÊnił przyczyny swej poprzedniej decyzji. „W zeszłym miesiàcu – powiedział – odrzuciłem plan restrukturyzacji przedstawiony przez Chryslera, poniewa˝ wynikało, ˝e jego
realizacja byłaby gorszym rozwiàzaniem dla podatników, a w dłu˝szej perspektywie nie pozwoliłaby
na odbudow´ rentownoÊci spółki. Tymczasem, gdyby Chrysler zdołał zbudowaç partnerstwo z Fiatem,
otwarłyby si´ przed nim nowe mo˝liwoÊci”.
Prezydent Stanów Zjednoczonych przypomniał
równie˝, ˝e od partnerów wymagano wysokiego
standardu, tym niemniej obie strony zdołały wyeliminowaç w przeciàgu miesiàca przeszkody teoretycznie nie do pokonania. Najwa˝niejsi udziałowcy
Chryslera – od United Auto Workers po najwi´ksze
banki kredytowe, od poprzednich właÊcicieli po dostawców – wyrazili zgod´ na pewne ust´pstwa.
„A zatem dzisiaj z radoÊcià informuj´ – powiedział
Obama 30 kwietnia – ˝e Chrysler i Fiat osiàgn´ły
porozumienie o współpracy, które ma spore szanse

na powodzenie. Partnerstwo to pozwoli na uratowanie ponad 30 tysi´cy miejsc pracy w Chryslerze i kolejne dziesiàtki tysi´cy w jego otoczeniu.
Partnerstwo to uzyska tak˝e wsparcie od władz federalnych w postaci kolejnych po˝yczek. Ponadto,
rzàd Kanady równie˝ zobowiàzał si´ do udost´pnienia Êrodków niezb´dnych do odbudowy rentownoÊci Chryslera, i w tej materii ÊciÊle ze sobà
współdziałamy”.
Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził tak˝e
swojà opini´ o przyszłoÊci tego przedsi´wzi´cia:
„Partnerstwo to da Chryslerowi nie tylko mo˝liwoÊç
przetrwania, ale równie˝ zaj´cia liczàcej si´ pozycji
w globalnym przemyÊle samochodowym. Fiat dowiódł, ˝e potrafi produkowaç samochody ekologiczne i oszcz´dne, a właÊnie one stanowià przyszłoÊç tego przemysłu. I w oparciu o to porozumienie jest gotów udost´pniç Chryslerowi te awangardowe, warte
miliardy dolarów technologie. Poza tym Fiat b´dzie
pracował z Chryslerem równie˝ nad produkcjà
oszcz´dnych samochodów i silników w Ameryce”.
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Prezydent
Obama
od początku
popierał ideę
porozumienia
z Fiatem.
Na stronie obok:
Marchionne,
dyrektor
pełnomocny
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historyczna
ugoda”
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Marchionne: cd. ze str. 4
Nasze porozumienie musi, siłà rzeczy, byç zgodne
z amerykaƒskim prawnym, co potrwa jeszcze kilka tygodni: w mi´dzyczasie Chrysler b´dzie przygotowywał si´ do szybkiego odzyskania miana
wiarygodnego i konkurencyjnego producenta.
Jestem przekonany, ˝e spółka b´dzie w stanie
sprostaç wy zwaniom, jakie stawia przed nià
trudna dziÊ sytuacja na rynku, odwołujàc si´
do swego ducha innowacyjnoÊci, czyniàc jakoÊç
najwi´kszym atutem swojej gamy produktów
i uwa˝nie słuchajàc klientów, aby oferowaç im
dokładnie takie samochody, jakich oczekujà. Taki właÊnie sposób działania obraliÊmy w ostatnich latach w Fiacie i jestem przekonany, ˝e
znajdzie on zastosowanie równie˝ w tym przypadku, by móc napisaç kolejny rozdział w historii
Chryslera.
Uwa˝am, ˝e sfinalizowana właÊnie operacja jest
dla Fiata i dla całego włoskiego przemysłu historycznym momentem. To wa˝ny krok naprzód
na rzecz stworzenia nowych i solidnych fundamentów na przyszłoÊç.
Dzisiejszy dzieƒ jest równie˝ momentem ogromnej satysfakcji dla wszystkich pracowników Fiata.
Fakt, ˝e know-how naszego przedsi´biorstwa został doceniony przez rzàdy Stanów Zjednoczonych i Kanady – którym pragn´ podzi´kowaç
w imieniu kadry kierowniczej naszej Grupy – jest
dla nas wszystkich silnym bodêcem do wyt´˝onej
pracy, jaka jest przed nami. JesteÊmy przeÊwiadczeni, ˝e sojusz ten przyczyni si´ do dalszego
umocnienia pozycji i mi´dzynarodowego charakteru Fiata, zwi´kszajàc jego mo˝liwoÊci konkurowania na rynkach całego Êwiata.

6

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

Kolejne etapy

1

czerwca Sàd UpadłoÊciowy w Nowym Jorku
zaaprobował sprzeda˝
działalnoÊci Chryslera
do nowej spółki, utworzonej
razem z Fiatem. S´dzia postanowił, ˝e nowa spółka Chrysler Group Llc zostanie jak
najszybciej przekazana nowym właÊcicielom. Fiat wystartuje z 20-procentowym
udziałem oraz 20-procentowym prawem głosu. RównoczeÊnie Voluntary Employee
Benefit Association (VEBA) –
fundusz powierniczy, który
pokrywa koszty opieki medycznej emerytowanym pracownikom Chryslera – otrzyma 55 procent udziałów, którymi zarzàdzaç b´dzie amerykaƒski Departament Skarbu.
Ten ostatni b´dzie posiadał,

wspólnie z rzàdem Kanady,
pozostałe 10 procent kapitału.
Nowy Chrysler b´dzie mógł
równie˝ korzystaç z nowych
zbiorowych układów pracy,
podpisanych niedawno ze
zwiàzkami UAW i CAW, a tak˝e
z 6,5 miliarda dolarów zapomogi wyasygnowanej przez
amerykaƒski Departament
Skarbu. Prezesem spółki Chrysler – mianowanym przez amerykaƒski Departament Skarbu – b´dzie C. Robert Kidder,
były prezes koncernu Borden
Chemical Inc. i Duracell International Inc. oraz były dyrektor
Morgan Stanley. W skład zarzàdu wejdzie dziewi´ciu członków. Trzech z nich mianuje
Fiat, w tym jeden b´dzie musiał
spełniaç kryteria niezale˝noÊci
ustalone przepisami New York

porozumienia
Stock Exchange. Z kolei VEBA
i rzàd kanadyjski b´dà mieç
prawo do powołania po jednym
członku zarzàdu, natomiast
amerykaƒski
Departament
Skarbu b´dzie miał mo˝liwoÊç
nominowania czterech osób
(w tym trzech niezale˝nych).
W dalszej perspektywie Fiat b´dzie miał mo˝liwoÊç otrzymania
kolejnych 15 procent udziałów
(zarówno w formie kapitału, jak
i praw głosu), ale podzielonych
na trzy transze po 5 procent
ka˝da i zale˝nych od osiàgni´cia okreÊlonych wczeÊniej celów, a mianowicie: od uzyskania zezwoleƒ na produkcj´
w Stanach Zjednoczonych silników z rodziny FIRE; osiàgni´cia celów sprzeda˝y pojazdów Chryslera poza obszarem
NAFTA; otrzymania uprawnieƒ

na produkcj´ modelu Chrysler,
opartego na technologii Fiata.
Wraz z tymi dodatkowymi
15 procentami udziałów Fiat
otrzyma równie˝ prawo do
mianowania jednego członka
zarzàdu Chryslera wi´cej. Ponadto, Fiatowi przysługiwaç
b´dzie opcja wykupu, po normalnych cenach rynkowych,
kolejnych 16 procent kapitału
(dost´pna pomi´dzy 1 stycznia
2013 a 30 czerwca 2016 r.),
ale dopiero wtedy, gdy zadłu˝enie Chryslera wobec
amerykaƒskiego Departamentu Skarbu spadnie poni˝ej
3 miliardów dolarów. Wreszcie, do czasu spłacenia wszystkich wierzytelnoÊci wobec
Departamentu Skarbu USA
udziały Fiata nie b´dà mogły
przekroczyç 49 procent.

WKŁAD FIATA

F

iat udostępni Chryslerowi swoje kluczowe
technologie oraz inne zasoby. Będą to m.in.
licencje, które pozwolą amerykańskiemu
koncernowi na wykorzystanie wszystkich platform
samochodowych Fiat Group Automobiles
przy produkcji pojazdów Chryslera w obszarze
NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk);
licencje, które pozwolą Chryslerowi
na wykorzystanie innych kluczowych technologii
Fiata, również dotyczących silników; a także usługi
związane z zarządzaniem, dzięki którym Chrysler
będzie mógł skorzystać z doświadczeń Fiata
w obszarze restrukturyzacji działalności
przemysłowej i operacyjnej.
Do tego jeszcze dochodzi: udział w programach
zakupów i zaopatrzenia Fiata oraz dystrybucja
pojazdów Chryslera na rynkach poza obszarem
NAFTA, dzięki dostępowi do sieci handlowej Fiata.
Sojusz z Fiatem, będący kluczowym elementem
planu odbudowy rentowności Chryslera, wzmocni
amerykański koncern również w perspektywie
długoterminowej, zapewniając mu dostęp
do platform samochodów o niskim zużyciu paliwa,
a także silników, skrzyń biegów i komponentów,
które będą produkowane w zakładach Chryslera.
Porozumienie zapewni ponadto Grupie Fiat
i Chryslerowi profity wynikające z korzystania
z sieci handlowej i przemysłowej partnera, a także
jego dostawców na całym świecie. Sojusz nie
przewiduje natomiast, żadnych zobowiązań
finansowych ze strony Fiata na rzecz Chryslera,
ani nie obliguje go do finansowania amerykańskiej
spółki w przyszłości.
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Tysiàc twarzy
Fiata
TEKST

Giancarlo
Riolfo
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500

Nowa wersja kabrioletowa
dołàcza do niezliczonych mo˝liwoÊci
personalizacji małej Pi´çsetki,
samochodu wyjàtkowego i ekskluzywnego.

Obok: Fiat 500C. Powyżej, od góry: super-ekologiczny
PUR-O2, wersja specjalna przygotowana
na pięćdziesięciolecie lalki Barbie, superszybki Abarth
oraz wersja specjalna przeznaczona jako samochody
zastępcze dla koncesjonariuszy Ferrari
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a benzyn´, olej nap´dowy czy w super-ekologicznym wydaniu Pur-O2.
Nie tyle upi´kszony, ile zindywidualizowany przy pomocy wielu wzorów obr´czy kół, akcesoriów, opcji
i kalkomanii. Zwykły (o ile do samochodu pasuje okreÊlenie „zwykły”)
lub przeobra˝ony w mini lux-torped´ spod znaku „Abarth”. Liczba
mo˝liwych egzemplarzy Fiata 500 wydaje si´ wr´cz
nieograniczona. I choç ka˝dy z nich jest inny, to
jednak wszystkie sà do siebie podobne. Rozpoznawalne na pierwszy rzut oka po swym charakterystycznym wyglàdzie, dzi´ki któremu nie sposób pomyliç ich z ˝adnym innym samochodem.
Ostatnio na długiej liÊcie „wariacji” na temat Pi´çsetki pojawiły si´ dwie nowoÊci: unikatowy egzemplarz przygotowany specjalnie na pi´çdziesiàte urodziny Barbie, charakteryzujàcy
si´ wÊciekle ró˝owà karoserià i najmodniejszymi dodatkami idealnie dobranymi do stylu najpopularniejszej lalki wszech czasów; oraz
Fiat 500C, wersja kabrio, która oficjalnie zaprezentowana
została w Genewie.
Fiat 500C, perfekcyjne połàczenie racjonalnoÊci z nostalgià, dziedziczy po swym
antenacie z 1957 roku jego bodaj najbardziej charakterystycznà cech´: płó-
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U góry i po
prawej: wnętrze
Fiata 500C.
Poniżej:
wyjątkowy
egzemplarz
dedykowany
lalce Barbie

CZAS WOLNY

cienny dach, który rozpoÊcierał si´ od przedniej szyby po pokryw´ silnika. Na poczàtku lat 60. zastàpił
go tzw. „pół dach”. To oryginalne rozwiàzanie byç
mo˝e wzbudziło pewne rozczarowanie u sympatyków konwencjonalnych kabrioletów, ale miało dwie
niezaprzeczalne zalety: funkcjonalnoÊç oraz wyraêne nawiàzanie do swego pierwowzoru z lat 50. I podobnie rzecz si´ ma z duchem dzisiejszej Pi´çsetki,
umiej´tnie łàczàcej nostalgi´ z innowacjami. Swojemu protoplascie nowy citycar (termin zbyt
cz´sto nadu˝ywany) zawdzi´cza sympatyczny, nieco zawadiacki wyglàd,
zwinnoÊç oraz niskie zu˝ycie paliwa.
Pod wzgl´dem osiàgów, bezpieczeƒ-

JACY BYLIÂMY

Auto

pełne optymizmu

stwa i komfortu Fiat 500C zasługuje jednak bez
wàtpienia na miano „samochodu XXI wieku”.
W zwiàzku z tym dach jest sterowany elektrycznie
i wyposa˝ony w szklane tylne okno oraz specjalny
mechanizm, dzi´ki któremu pojemnoÊç baga˝nika
pozostała niezmieniona. Jak przystało na samochodowego dyktatora mody, dach dost´pny jest
w trzech wersjach kolorystycznych (koÊç słoniowa,
czerwieƒ i czerƒ), które dobiera si´ do tonacji karoserii. Do ju˝ bogatej gamy odcieni nadwozia dołàczajà dwa zupełnie nowe: Rosso Perlato (perłowa
czerwieƒ) oraz Grigio Saldo (ciepła szaroÊç).
Fiat 500C – przeznaczony dla tych, którzy od małego autka wymagajà nie tylko funkcjonalnoÊci, ale
równie˝ wyglàdu zdecydowanie wyró˝niajàcego go
spoÊród innych samochodów na ulicach – b´dzie
oferowany z dwoma benzynowymi silnikami 1.2
i 1.4 o mocy, odpowiednio, 69 i 100 koni oraz
z 75-konnym turbodieslem 1.3 Multijet. Do współpracy z jednostkami benzynowymi przeznaczono,
oprócz skrzyni tradycyjnej, równie˝ zrobotyzowanà
przekładni´ Dualogic, która mo˝e pracowaç w trybie r´cznym lub automatycznym.
Fiat 500C potwierdza równie˝ ogromne zaanga˝owanie producenta w kwestie Êrodowiskowe, proponujàc swym u˝ytkownikom system Start&Stop,
który w momencie przełàczenia przekładni na
bieg jałowy i zwolnienia pedału sprz´gła przy samochodzie pozostajàcym w bezruchu chwilowo
gasi silnik. Ponowne jego uruchomienie nast´puje
automatycznie natychmiast po wrzuceniu biegu
przez kierujàcego.

N

ie ma sensu zaprzeczać: za nadzwyczajnym
sukcesem Fiata 500 stoją nostalgiczne
wspomnienia lat 50. i 60., odczuwane nie tylko
przez tych, którzy w owym czasie przeżywali swoje
dzieciństwo i dziś chętnie cofnęliby wskazówki
zegara, ale również przez ludzi młodych,
znających tę epokę jedynie z kina i telewizji.
To były szczęśliwe lata. Nie dlatego, że wolne
od problemów, ale dlatego, że przesiąknięte
optymizmem, wiarą w przyszłość, radością życia
i chęcią zmieniania świata. Samochód był wówczas
nowością, ale przede wszystkim symbolem wolności.
Mały Fiat 500 był swoistym „magicznym dywanem”,
który umożliwiał swobodne przemieszczanie się
w najróżniejsze miejsca.
Najbardziej cenionym walorem ówczesnej Pięćsetki
był otwierany dach. Wystarczyło kilka promyków
słońca, a już można było się poczuć jak za kierownicą
Spidera. Wrażenie to było odczuwalne zwłaszcza
w samochodach z pierwszych wyprodukowanych
serii, w których płócienny dach umożliwiał
odsłonięcie całej kabiny, od przedniej szyby
po pokrywę silnika. Rozwiązanie to zrodziło się co
prawda z potrzeby oszczędzania kosztownej stali, ale
użytkownikom podobała się przede wszystkim jego
przydatność w słoneczne, ciepłe dni. Dach otwierany
całkowicie przetrwał do 1960 r., kiedy zastąpił go
tzw. „pół dach”, pomysł kompromisowy, ale dający
nam możliwość podróżowania z wiatrem we włosach.
Nowy Fiat 500 C będzie swoistym powrotem
do przeszłości, samochodem, który odświeży
w naszej pamięci mnóstwo zapomnianych emocji.
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Na linii

startu...

TEKST

Jerzy
Piekarczyk,
Aldona Górna,
Mira Malich
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak,
arch. spółek Fiata

Sylwia Koćwin

Sà młodzi, ale to jest
atut, który nie trwa
wiecznie. Wkroczyli
lub wkraczajà
w samodzielne ˝ycie,
w ten okres,
w którym myÊlàc
o przyszłoÊci,
myÊli si´ ju˝
nie tylko
o sobie.

J

ak pogodziç marzenia z realiami ˝ycia, w których
znaczàcà rol´ odgrywa upływajàcy bezwzgl´dnie
i nieznajàcy protekcji czas? Pytania o przyszłoÊç lepiej sobie zadaç, gdy jest ona wcià˝ przed nami, ni˝
wtedy, gdy słowo „jutro” odnosiç si´ b´dzie wyłàcznie do tego, co ju˝ było. Kilkunastu młodym pracownikom zadaliÊmy kilka tych samych pytaƒ, aby
si´ dowiedzieç o nich czegoÊ wi´cej ponad to, co
ka˝dy z nich stwierdził, decydujàc si´ na prac´
w Fiat Auto Poland i innych spółkach Grupy Fiat. Od tego
bowiem momentu przestali działaç we własnym imieniu;
stali si´ cz´Êcià wielkiego, mi´dzynarodowego koncernu. Od nich samych jednak zale˝y, czy b´dà
tylko trybikiem w wielkiej machinie produkcyjnej,
czy atut jakim jest wiek, nie ska˝ony jeszcze rutynà, wykorzystajà otwierajàc si´ na nowe pomysły i rozwiàzania, które im przyniosà satysfakcj´ zawodowà, a firmie dodatkowy nap´d.

Âwiadomy wybór czy przypadek? – to było pierwsze
pytanie dotyczàce motywów, które zadecydowały
o wyborze miejsca pracy. Z jakimi problemami zetkn´liÊcie si´ w pierwszych miesiàcach pracy? Co
decyduje o autorytecie: stanowisko, wiedza czy charakter człowieka? Czy istnieje zjawisko, które nazywamy w du˝ym uproszczeniu, konfliktem pokoleƒ?
Co pragniesz osiàgnàç w ˝yciu? Co cenisz sobie najbardziej: ˝ycie rodzinne czy karier´ zawodowà? Czy
nowoczesne gad˝ety elektroniczne ułatwiajà czy
utrudniajà relacje pomi´dzy ludêmi?
To było ostatnie pytanie dotyczàce zarazem naszej
odpornoÊci na agresywnoÊç otaczajàcego nas „Êwiata przedmiotów”.
Byç mo˝e czytajàc te wypowiedzi odnajdziecie
w nich swoje myÊli. Na linii startu zawodowego
warto sobie zadaç pytanie, czy zbli˝ajàc si´ do trzydziestki mo˝na sobie pozwoliç na chodzenie z głowà w chmurach, czy wymagaç od siebie realistycznego stàpania po ziemi szukajàc dla siebie miejsca
w zmieniajàcym si´ ka˝dego dnia Êwiecie.

Skàd si´ wzi´li?
Marek Rutkowski wczeÊniej pracował w przemyÊle
obuwniczym, ale kiedy nadarzyła si´ okazja podj´cia
pracy w Fiat Auto Poland nie wahał si´ ani przez
chwil´. Adrian Szyndler decyzj´ o zatrudnieniu
podjàł za namowà kolegi. WczeÊniejsza praca nie
dawała mu stabilizacji finansowej, podobnie jak
Grzegorzowi StaÊce, który pracował w bran˝y budowlanej, ale cały czas szukał bardziej stabilnego finansowo zaj´cia.
„Podj´cie pracy w Fiacie było moim Êwiadomym wyborem” – mówi Sylwia Koçwin, która o przyj´ciach
dowiedziała si´ od swego chłopaka, który od kilku
lat pracuje tutaj. Inaczej o tym mówià Karolina
Czubernet i Monika Karczewska, które mieszkajàc
w Tychach od dziecka znajà wiele osób pracujàcych
w FAP, a mimo to przypadek sprawił, ˝e po ukoƒczeniu Politechniki Âlàskiej zostały skierowane na sta˝
w FAP. Mateusz Sobczuk zawsze interesował si´
motoryzacjà i nie widział siebie w innym zawodzie.
Podobnie jak Bartłomiej Bortel, który od najmłodszych lat interesował si´ motoryzacjà, przeprowadzajàc renowacj´ starych aut i motocykli, wi´c dla
niego studia na wydziale transportu Politechniki
Âlàskiej, a póêniej praca w FAP były naturalnà
kolejà rzeczy. „Ukoƒczyłem wydział elektryczny – mówi Łukasz Kozłowski
– dlatego mo˝liwoÊç pracy przy elektronice samochodowej bardzo mnie
interesowała”. Robert Mann ju˝ od
dziecka marzył o pracy w Fiacie,
Zaraz po skoƒczeniu studiów zaczàł wi´c staraç si´ o zatrudnienie

Marek
Rutkowski,
Adrian Szyndler

w fabryce. „Zdecydowałem si´ na FAP – mówi
Michał Zydorek – słyszàc dobre opinie o tym
zakładzie, moje zainteresowanie motoryzacjà,
a tak˝e ze wzgl´dów osobistych: moja dziewczyna w tym czasie studiowała, a nie chciałem
jechaç bez niej do Irlandii, skàd otrzymałem
propozycj´ pracy”.
Mariusza Jabconia Êciàgn´li do Fiata koledzy,
Łukasz Patyk trafił tu dzi´ki kuzynowi. Jakub
Chmielarz o pracy w Automotive Lighting Poland myÊlał ju˝ na studiach, natomiast w przypadku Łukasza Liebicha praca w ALP była
Êwiadomym wyborem, poniewa˝ nauczony
wczeÊniejszymi doÊwiadczeniami postanowił
rozpoczàç prac´ w du˝ym, mi´dzynarodowym
koncernie. Dagmara Raszka-Sydorak dwukrotnie składała podanie o prac´ w Teksid Iron,
a Grzegorz Gardynik odpowiedział na ofert´
wysłanà przez Teksid, gdy studiował jeszcze na
Politechnice Âlàskiej. „Nigdy nie brałem pod
uwag´ zatrudnienia w innym ni˝ CNH przedsi´biorstwie” – przyznaje Łukasz ˚aglewski,
nawiàzujàc do tradycji rodzinnej zapoczàtkowanej przez dziadka, który pracował jeszcze w Fabryce Maszyn ˚niwnych. W tej chwili CNH okreÊla
mianem „firmy rodzinnej”, gdzie pracujà: ojciec,
brat i wujkowie.

Problemy pierwszych
miesi´cy

Grzegorz Staśko

„Obawiałem si´ monotonii – przyznaje Grzegorz
StaÊko – ale w pracy lakiernika nie ma na nià miejsca. Na poczàtku było troch´ stresu, bo tak chyba
jest zawsze w nowym otoczeniu, gdy trzeba uczyç
si´ nowych rzeczy. Ale potraktowałem to jak wyzwanie, dlatego wszystko poszło gładko. Pracuj´ w młodym zespole, wi´c Êwietnie si´ rozumiemy”.
Dla Sylwii Koçwin było to pierwsze miejsce pracy.
„Dlatego na poczàtku było mi ci´˝ko. Wszystko było
dla mnie nowe, byłam zaszokowana tempem pracy,
ale wi´kszoÊç moich starszych kolegów powiedziała:
przywykniesz”.
„Od poczàtku – mówi Karolina Czubernet – mogłam liczyç na pomoc współpracowników, zarówno
tych z długoletnim sta˝em pracy, jak i tych nowo
przyj´tych. Uwa˝am jednak, ˝e wi´kszà ch´ç do
współpracy wykazujà raczej młodzi wiekiem kierownicy, sà bardziej otwarci na nowoÊci”.
Mateusz Sobczuk nie pami´ta, aby miał jakieÊ
problemy na poczàtku swej pracy w produkcji,
wychodzi bowiem z zało˝enia, ˝e jeÊli tylko si´
chce, wszystkiego mo˝na si´ w ˝yciu nauczyç.
Monika Karczewska szybko si´ zaaklimatyzowała, poniewa˝ sta˝yÊci pracujà troch´ na innych
prawach – a w tej właÊnie roli zaczynała prac´
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– ale tak˝e dlatego, ˝e szybko poznała innych pracowników i zdołała sobie wyrobiç u nich dobrà opini´.
„Wiele mnie zaskakiwało – przyznaje Łukasz Kozłowski. – Na poczàtku trudnoÊç sprawiła mi niewiedza, do kogo si´ zwracaç w danej sprawie. Szkoda, bo przepływ informacji to wa˝na rzecz, a z tym
jest nieraz ci´˝ko. Bardzo cz´sto nie docierajà do
nas niezb´dne informacje, albo docierajà z du˝ym
opóênieniem. Dlatego na poczàtku nie wiedziałem,
z kim rozmawiaç, aby coÊ załatwiç. Ale doÊwiadczenie robi swoje”.
Mariusz Jabcoƒ miał szcz´Êcie, bo zaczàł prac´ na
nowej linii, gdzie normy nie sà a˝ tak wysokie. Dlatego uwa˝a, ˝e start miał łatwiejszy. „NowoÊcià był
dla mnie 3-zmianowy system pracy. Odczuwałem
zm´czenie i bałem si´, ˝e nie dam rady”. Grzegorz
Gardynik mówi o teorii i praktyce jako o dwóch
dziedzinach, z jednej strony uzupełniajàcych si´,
z drugiej zaÊ, funkcjonujàcych troch´ obok siebie.
Dlatego w momencie podj´cia pracy, trzeba si´ wiele
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nauczyç. „JeÊli chodzi o mnie, to dopiero kilkuletni
sta˝ pracy zagwarantuje mi kompleksowà wiedz´,
którà i tak trzeba uzupełniaç na bie˝àco”.
Łukasz Liebich: „Pracownicy TME zgodzà si´ ze
mnà, ˝e wa˝ne jest zarówno ogromne doÊwiadczenie
i wiedza praktyczna, jak i Êwie˝e podejÊcie do wielu
spraw, znajomoÊç nowych technologii, otwartoÊç na
nowe rozwiàzania takich „młodzików”, jak ja”.

Czym jest autorytet?

Mateusz
Sobczuk

O autorytecie w pracy decyduje zajmowane stanowisko – uwa˝a Łukasz Patyk. Inaczej myÊli Michał
Zydorek, dla którego autorytet wià˝e si´ z charyzmà, pewnoÊcià siebie, a tak˝e otwartoÊcià na potrzeby pracowników. „Wa˝ne jest indywidualne podejÊcie do pracownika: do jednego trzeba podejÊç
serio, dla innego skuteczniejszy b´dzie ˝art”.
„Cechy charakteru – mówi Karolina Czubernet
– istotne sà przy wyborze lidera. Ludzie słuchajà
i podà˝ajà za człowiekiem z charyzmà. Ale wa˝ne
jest tak˝e doÊwiadczenie, bo co mo˝e człowiek,
który ma zdolnoÊci przywódcze, a nie posiada wiedzy?” Jej zdaniem liderowi przydaje si´ umiej´tnoÊç wyznaczenia granicy, która w pracy oddziela
stosunki towarzyskie od spraw zawodowych.
„Czy jestem dobrym liderem?” – zadaje sobie
pytanie Robert Mann. – Nie mnie to oceniaç,
ale myÊl´ si´, ˝e w takiej funkcji potrzebne
jest wykształcenie oraz cechy charakteru
Êwiadczàce o tym, ˝e dana osoba ma odpowiednie predyspozycje do zarzàdzania
ludêmi. „Pracownicy muszà czuç, ˝e nie
sà pozostawieni sami sobie, ˝e majà do kogo zwróciç si´ ze swoimi problemami. Lider
nie mo˝e byç „kumplem”, ale êle jest, gdy
staje si´ słu˝bistà.”

Innymi słowami powtarza to Monika Karczewska, która podkreÊla, ˝e do obecnej roli
przygotował jà starszy kolega, który niedawno
przeszedł na emerytur´. Dzi´ki niemu miała
ułatwionà prac´. „Lider powinien umieç
współpracowaç z innymi, ale te˝ wymagaç
w sposób umiarkowany, nie władczy. Czy ja jestem dobrym liderem? Znam opinie innych na
swój temat i myÊl´, ˝e sprawdzam si´ i dobrze
czuj´ si´ w tej roli”. Łukasz Kozłowski nie ma
wàtpliwoÊci: „Według mnie u lidera najwa˝niejsza jest przebojowoÊç. Dobry lider, ˝eby
coÊ osiàgnàç, musi wiedzieç z kim rozmawiaç
i nie baç si´ powiedzieç, co myÊli o danej sprawie, nawet wtedy, gdy budzi ona kontrowersje”. W przekonaniu Bartłomieja Bortla liderem powinna byç osoba komunikatywna, która
potrafi dotrzeç do ludzi, i która posiada wiedz´
technicznà w danym zakresie. „Moim zdaniem
– mówi Dagmara Raszka-Sydorak – o autorytecie w pracy decyduje zarówno zajmowane
stanowisko jak i charakter osoby kierujàcej zespołem, ale tak˝e jej kompetencje i sposób wykonywania obowiàzków”. Jakub Chmielarz jest
przekonany, ˝e o autorytecie człowieka decydujà
zarówno stanowisko jak wiedza i charakter. Jednak
autorytet uzyskany jedynie dzi´ki zajmowanemu
stanowisku ma zdecydowanie mniejsze znaczenie.
„Cz´sto bywa tak, ˝e szanuje si´ przeło˝onego wyłàcznie z obawy przed konsekwencjami, a nie za
wiedz´, pracowitoÊç czy dobry charakter”. „Moim
zdaniem – mówi Łukasz Liebich – samo posiadanie wy˝szego stanowiska nie musi Êwiadczyç o autorytecie. Najwa˝niejsza jest wiedza, umiej´tnoÊç
jej wykorzystania oraz umiej´tnoÊç dzielenia si´ nià
z innymi, na co bez wàtpienia ma wpływ charakter
człowieka. Sposobem na zdobycie takiego szacunku w zakładzie jest ci´˝ka praca i ciàgłe doskonalenie swej wiedzy”.

DYR. PERSONALNY FAP, ANDRZEJ PI¢TKA

Fiat: dobre miejsce

dla dynamicznych ludzi
iat Auto Poland to największy
w Polsce producent
samochodów i czołowy polski
eksporter. Jesteśmy firmą,
która szczyci się posiadaniem
ogromnego potencjału
rozwojowego i silnym poczuciem
konkurencyjności. Nasze produkty
zyskują na świecie nie tylko liczne
nagrody i wyróżnienia, lecz przede
wszystkim rzesze klientów. Dlatego też w 2008 roku
zakończone zostały w zakładzie Tychy kolejne
inwestycje, tym razem związane z uruchomienia dwóch
nowych modeli – Fiata 500 oraz nowego Forda Ka oraz
ze zwiększeniem mocy produkcyjnych do 2120 sztuk
samochodów na dobę. Do realizacji tak dużych ambicji
rozwojowych niezbędni stali się nowi pracownicy.
Poszukiwaliśmy ludzi dynamicznych, ambitnych,
gotowych stawiać czoło wyzwaniom, jakie niesie nowa
koniunktura rynkowa, i tak, w samym 2008 roku,
przyjęliśmy ponad 1800 nowych pracowników
(tj. ponad 100 pracowników umysłowych
i 1700 pracowników produkcyjnych) doprowadzając
stan naszego zatrudnienia na koniec 2008 roku
do 5852 osób. Jako poważna i mająca świadomość
odpowiedzialności społecznej firma, o piętnastoletniej
już tradycji w tym regionie, staramy się zagwarantować
naszym pracownikom przede wszystkim możliwości
wszechstronnego rozwoju zawodowego
i profesjonalnego w zespołach, gdzie obowiązują
najwyższe standardy produkcyjne, jakościowe
i organizacyjne, cenione na arenie międzynarodowej.
Kierujemy się w naszych działaniach wysokim
poczuciem wrażliwości i odpowiedzialności za naszych
pracowników. Wiąże się to z podnoszeniem wartości,
umiejętności oraz kompetencji indywidualnych
pracowników, a także wszelkich kwestii
gwarantujących ich bezpieczeństwo, jakość i godność
pracy. W nowocześnie zorganizowanej pracy
zarządzanie personelem należy bowiem do
najważniejszych czynników decydujących w znacznej
mierze o sukcesie przedsiębiorstwa. Ponadto dbamy
o zagwarantowanie naszym pracownikom możliwości
integracji z firmą poprzez szereg inicjatyw, które
angażują jej pracowników i ich rodziny, jak chociażby
Dzień Rodzinny, imprezy Mikołajkowe, działalność
rekreacyjno-kulturalna CRiK, nagrody dla dzieci
pracowników za dobre wyniki w nauce, promocja
zdrowia, stale modernizowana infrastruktura,
czasopismo Fiat Wokół Nas i wiele innych inicjatyw.

F

Łukasz Patyk,
Łukasz Kozłowski

Robert Mann
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Gdzie jest konflikt
pokoleƒ?
„Konflikt pokoleƒ – zdaniem Sylwii Koçwin
– pojawia si´, ale nie dotyczy pracy, a raczej
innych sfer ˝ycia. Cz´sto starsi koledzy nie rozumiejà dlaczego nam, młodym, nie Êpieszy
si´ do zakładania rodziny, a wolimy skupiç si´
na edukacji i realizacji własnych ambicji. Ja, na
przykład, chciałabym pójÊç na studia zanim
zało˝´ rodzin´”.
Michał Zydorek nie dostrzega w pracy konfliktu pokoleƒ. Starsi pracownicy wychodzà młodym naprzeciw, proponujà mówiç sobie po
imieniu, cz´sto przypominajà, ˝e młodzi sà
przyszłoÊcià zakładu i muszà si´ jak najwi´cej
uczyç. Bartłomiej Bortel przyznaje, ˝e ró˝nica
pokoleƒ ma swoje atuty. Starsi majà za sobà
bezcenne lata praktyki. Dlatego młodsi powinni
z nimi współpracowaç, bo ci pierwsi wnoszà zapał, a drudzy – doÊwiadczenie. „W naszym zespole – mówi Mariusz Jabcoƒ – jeden mo˝e
zawsze liczyç na pomoc drugiego i nawet nie
trzeba o to prosiç. Starsi pracownicy podpowiadajà, co robiç, by było proÊciej i lepiej, i te ich
wypowiedzi zawsze si´ sprawdzajà”
Konflikty w zespole – zdaniem Karoliny Czubernet – zale˝à nie tyle od pokolenia, co od
charakteru ludzi.

KOMENTARZ SOCJOLOGA PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NĘCKI,

Trzeêwo

i realistycznie
ypowiedzi cechuje jednoznaczna nuta optymizmu
i wiara w znakomite, pełne sukcesów i szczęścia
przyszłe czasy – nadzieja na pomyślność. Pomyślność
łączy się z kontynuacją pracy zawodowej w FAP
i stabilizacją rodzinną. Wyjątkowo pozytywna ocena
warunków pracy, i pod względem społecznym
i pod względem technologicznym, daje zdrowe
podstawy dla subiektywnie ocenianych szans na
karierę zawodową i połączenie strefy życia zawodowego
z pomyślnie rozwijaną strefą życia prywatnego. Wszyscy
badani są pełni entuzjazmu i do firmy, w której pracują,
i do środowiska koleżeńskiego, i do przełożonych, i do
swych personalnych układów. Budzi to pewne obawy,
co do pełnej szczerości wypowiedzi (obraz nieco nazbyt
idealny), ale zakładając prawdomówność – należy
z uznaniem przyjąć tak pozytywne postawy wobec
pracy i możliwości życiowych.
Wybór pracy w Fiacie naświetlany jest jako świadoma
i często wymarzona opcja drogi zawodowej,
wzmacniana często dwiema cechami – fascynacją
samochodami i nowoczesnością firmy. Nowoczesność
jest wysoko ceniona, bo daje szansę na stałą naukę,
poznawanie nowych rozwiązań technicznych, a także
na doznanie odkrywania nieznanych i niedostępnych
dla innych ludzi obszarów techniki. Rola przypadku
w wyborze miejsca pracy redukowana jest do czynnika
pochodzenia z „ziemi tyskiej” i studiowania
w uczelniach śląskich, skąd blisko do Fiata.
Pierwszy okres zatrudnienia przebiega pomyślnie,
choć zdarzają się tu wypowiedzi bardziej krytyczne,

W

Dagmara
Raszka-Sydorak,
Grzegorz Gardynik,

Aspiracje i marzenia
„W pracy moje ambicje zostały spełnione”
– mówi Adrian Szyndler. Ma ju˝ stałà umow´,
wi´c teraz skupia si´ na zdobywaniu doÊwiadczenia i nauce, aby nadà˝yç za post´pem. Dla
Grzegorza StaÊko plany zawodowe to zrobienie kilku dodatkowych kursów lakierniczych,
aby rozwijaç swoje umiej´tnoÊci. Plany Michała
Mariusz Jabcoń
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Zydorka to zało˝yç rodzin´, mieç dzieci, własny
domek i wieÊç spokojne ˝ycie, starajàc si´ jednoczeÊnie dbaç o swój rozwój zawodowy.
Zresztà wielu naszych rozmówców myÊli podobnie. Dla Roberta Manna bardzo wa˝na
jest mo˝liwoÊç rozwoju w pracy, poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci. Lubi byç rzucany
na „gł´bokà wod´”, dostawaç powa˝ne zadania. Chciałby si´ piàç po szczeblach zawodowej kariery, pod jednym wszak warunkiem: nigdy kosztem rodziny. Monika Karczewska myÊli, ˝e zbli˝a si´ czas na „budowanie
gniazda”, ale na razie jej celem jest osiàgni´cie
„srebra” w WCM, a w ˝yciu prywatnym
– szcz´Êcie i zdrowie. I dadaje: „Szcz´Êcie to
satysfakcja w pracy, kochajàcy narzeczony,
kochani i zdrowi rodzice oraz brat.”

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

dotyczą braku informacji o zakładzie
i o obowiązujących zwyczajach, procedurach.
Zapewne opracowanie paradygmatu
postępowania wobec całkowicie nowych
pracowników obniżyłoby poczucie pewnego
zagubienia w pierwszych dniach pracy.
Obecnie rolę tę spełniają pracownicy
z większym stażem, których wsparcie i bardzo
życzliwy stosunek do nowych jest wielką
pomocą. Dobry kontakt z kolegami, bardzo
wysoka ocena stosunków międzyludzkich
w zespołach pracowniczych, podkreślanie
zgody i gotowości do współdziałania są
wspominane we wszystkich wypowiedziach
– gratulować firmie takiej atmosfery!
Zwłaszcza, że do tej wyjątkowo pomyślnej
sytuacji w relacjach koleżeńskich przyczynia
się brak zgrzytów między osobami starszymi
i młodszymi, nie ma nawet śladów konfliktu
pokoleń – pracownicy z dłuższym stażem
oceniani są przez młodszych jako zarówno
znakomici koledzy, jak i cierpliwi i otwarci
nauczyciele wyjaśniający bez nastrojów
rywalizacyjnych wszelkie zagadnienia
zawodowe. Zdarzają się odmienne punkty
widzenia, ale dotyczą nie tyle kwestii pracy,
co kwestii stosunku do życia w ogóle.
W dominującym nurcie jednoznacznie widać
wzajemny pozytywny stosunek starszych
i młodszych, młodsi doceniają wiedzę
i doświadczenie starszych, ci znów energię
i dynamikę młodszych. Na jeszcze inny aspekt
potencjalnych konfliktów zwracają uwagę
rozmówcy, opisując swój stosunek do

przełożonych i ich autorytetu. Ten
aspekt współpracy także nie budzi
zastrzeżeń – w zdecydowanej
większości wypowiedzi pojawia się
nie tylko uznanie dla przełożonych,
ale i opinia o ich życzliwym,
otwartym i demokratycznym stylu
zarządzania. Młodzi pracownicy
odrzucają zupełnie koncepcję
budowania autorytetu tylko na
podstawie zajmowanego stanowiska
kierowniczego – przełożony ma uznanie
dopiero wtedy, gdy potwierdza swoją
kompetencją i mądrością przewagę pozycji
zawodowej. Osobiste cechy, a nie
administracyjne ustawienia, decydują więc
o szacunku – w żadnej wypowiedzi nie było
wobec bezpośrednich przełożonych
negatywnych uwag. Wszystko to świadczy
jednoznacznie o tym, że na konflikt pokoleń
i konflikt stosunków służbowych nie ma w FAP
miejsca. Aspiracje życiowe i poglądy na życie
rodzinne to kolejne omawiane zagadnienia
– podstawowy nurt wypowiedzi pozwala
dostrzec bardzo spokojną, konserwatywną
i klasyczną orientację. Wszyscy podkreślają
konieczność harmonizacji życia zawodowego
i rodzinnego, stabilizację i budowanie
pomyślności materialnej, emocjonalnej
i małżeńskiej. Plany matrymonialne mają
wszyscy – w różnym stopniu zaawansowania,
ale każdorazowo z postawą i wiara w udany
i szczęśliwy obrót małżeńskich spraw, a duma
z partnera czy partnerki jest w wypowiedziach

„W moim ˝yciu – mówi Marek Rutkowski – na
pierwszym miejscu stawiam rodzin´. Mam ˝on´
i dwójk´ dzieci, brakuje nam tylko wymarzonego
domku; ukoƒczenie jego budowy jest dla mnie teraz absolutnym priorytetem”.
Marzenia w tych wypowiedziach majà bardzo
konkretny wymiar: dom, praca, rodzina, spokój.
Mariusz Jabcoƒ mówi o tym szczerze: „Nie mam
wielkich wymagaƒ. Prezesem jakiejkolwiek firmy
raczej nie zostan´, nie b´dà o mnie pisali w gazetach. Nie mam jeszcze dziewczyny, wi´c na razie
nie myÊl´ te˝ o rodzinie. Mo˝e wi´c pozostaje
zwiedzanie Êwiata?”
Jakub Chmielarz zwraca tylko uwag´ na umiar.
„Mo˝na wspinaç si´ po szczeblach kariery
i mieç szcz´Êliwe ˝ycie rodzinne, trzeba tylko
uwa˝aç, aby nie staç si´ pracoholikiem”.

aż nadto czytelna. Harmonia
świata pracy i świata prywatnego
życia są ich podstawowym
zamiarem biograficznym.
Jak się do tego bardzo
optymistycznego obrazu sytuacji
psychicznej respondentów mają
ich poglądy na nowoczesne
sposoby komunikacji?
Zdarzają się wielbiciele
Internetu i komórki, ale nawet co najbardziej
entuzjastyczni z sensem i świadomie dodają,
że wszystko to, to są narzędzia ułatwiające
porozumienie, ale nie są to urządzenia
zastępujące ludzi. Komórka i Internet jak
najbardziej, ale kontakty bezpośrednie
podstawą. Brak czasu i szybkość życia
pojawiają się jako problem w wielu
wypowiedziach, i wtedy docenia się
elektronikę jako sposób kontaktu z innymi,
ale rozsądny pogląd, że gadżety elektroniczne
ułatwiają życie, ale nie zastępują
bezpośrednich kontaktów jest podzielany
przez niemal wszystkich.
Podsumowując, podkreślić trzeba trzeźwy,
realistyczny i pozytywny charakter poglądów
młodych pracowników, ich tradycyjny,
konserwatywny stosunek do życia.
Chcą być wartościowymi pracownikami
w dobrze funkcjonującym zespole i pracować
w nowoczesnym przemyśle łącząc działalność
zawodową z pomyślnością rodzinną
i ekonomiczną.
Życzę im udanej samorealizacji!

Monika
Karczewska
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Co wa˝niejsze:
rodzina czy kariera?
Rodzina to priorytet nie tylko dla Grzegorza
StaÊki, ale on rzecz ujmuje nast´pujàco:
„Uwa˝am, ˝e udane ˝ycie prywatne gwarantuje nam komfort psychiczny, co przekłada
si´ tak˝e na sfer´ zawodowà i vice versa – im
wi´kszy komfort w pracy, tym wi´cej człowiek mo˝e osiàgnàç w ˝yciu prywatnym”.
Łukasz Patyk ujmuje ten sam problem tak:
„Rodzina jest wa˝na tak samo jak praca. Ka˝dy z nas musi pracowaç, aby mieç Êrodki finansowe na zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu ˝ycia”. Co sàdzi o ˝yciu rodzinnym Sylwia Koçwin? Dla niej jest bardzo
wa˝ne, gdy˝ wszystko inne daje nam tylko
chwilowe szcz´Êcie.
Michał Zydorek nie ukrywa, ˝e daje z siebie
wszystko, aby w pracy pokazaç si´ z jak najlepszej strony. Jego dziewczyna ma czasem
o to pretensje, ale on tłumaczy sobie, ˝e skoro
jeszcze nie ma ˝ony, ani rodziny, pozostaje
praca. Mateusz Sobczuk ma zamiar o˝eniç
si´ w przyszłym roku. Wiadomo – rodzina.
Robert Mann chciałby piàç si´ po szczeblach
zawodowej kariery, ale nigdy kosztem rodziny. ˚eni si´ z Ilonà, zacznà na swoim, w dalszych planach dzieci, ale dwójka – nie wi´cej.
Monika Karczewska pytana, co jest najwa˝niejsze w ˝yciu, odpowiada, ˝e wartoÊci wyniesione z domu: dom, rodzina, miłoÊç i praJakub Chmielarz,
ca, która nas kształtuje. Ale na pierwszym
Łukasz Żaglewski,
miejscu: dom i rodzina. Dagmara Raszka-SyŁukasz Liebich,
dorak nie ukrywa, ˝e chciałaby pogodziç rozwój zawodowy ze stworzeniem zdrowej,
szcz´Êliwej rodziny.
Michał Zydorek
„Praca jest równie wa˝na jak ˝ycie rodzinne
– stwierdza Łukasz Liebich – te dwie sfery nie
mogà istnieç bez siebie, ale jak tu mieç szcz´Êliwà
rodzin´, nie spełniajàc si´ w ˝yciu zawodowym
i samemu nie b´dàc szcz´Êliwym?”

Wirtualna
nierzeczywistoÊç
Grzegorz StaÊko powiada: „Nasze
˝ycie jest zupełnie inaczej zorganizowane ni˝ kilkanaÊcie lat temu. Mamy
coraz mniej czasu na osobiste spotkania, wi´c kontakt z przyjaciółmi
utrzymuj´ za poÊrednictwem telefonu”. Jednak Sylwia Koçwin,
chocia˝ posiada komputer i komórk´, nie zalicza siebie do zwolenników tych – dziÊ ju˝ przed-
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miotów codziennego u˝ytku. „Zanim skonstruowano te gad˝ety ludzie sp´dzali wi´cej czasu
w Êwiecie realnym, a taki ceni´ sobie najbardziej”. Michał Zydorek przyznaje, ˝e woli spotkaç si´ z kolegami przy piwie ni˝ korzystaç
z poÊrednictwa Internetu, ale jeÊli chodzi o prac´, nie wyobra˝a sobie funkcjonowania w zakładzie bez komórki i komputera. „Nie jestem
ich niewolnicà – przyznaje si´ Karolina Czubernet – bo uwa˝am, ze komórka powinna słu˝yç do szybkiego przekazywania informacji, nie
do plotkarstwa”. Robert Mann postrzega komputer i Internet jako êródło informacji, a nie
sposób sp´dzania wolnego czasu. Skutek?
„Człowiek staje si´ leniwy, nie chce mu si´ wychodziç z domu, siedzi w Internecie. Kiedy nie
miałem dziewczyny du˝o czasu marnowałem
przy komputerze, teraz wol´ go sp´dzaç inaczej”. Dagmara Raszka-Sydorak nami´tnie
korzysta z elektronicznych gad˝etów, zdajàc
sobie spraw´, ˝e spłycajà one relacje mi´dzyludzkie. „KiedyÊ ludzie spotykali si´ cz´Êciej,
teraz cz´Êciej do siebie dzwonià, ale takie sà realia, w których ˝yjemy”.
Łukasz ˚aglewski wskazuje jeszcze inny aspekt
„problemu wirtualnego”. „Dzi´ki internetowi
mo˝na poznaç wiele interesujàcych osób z całego
Êwiata, i nie jest wa˝ne, ˝e pewnie nigdy nie b´dzie mi dane spotkaç si´ z nimi w rzeczywistoÊci
realnej. Czasem potrzeba nam wirtualnych przyjaciół, aby móc si´, po prostu, wygadaç”.
„Nale˝´ do pokolenia, które od najmłodszych
lat miało z tymi gad˝etami stycznoÊç – mówi
Monika Karczewska. Komputer jest wi´c tak˝e
cz´Êcià naszego ˝ycia, ale nie mo˝na daç si´
zwariowaç. We wszystkim trzeba znajdowaç
„złoty Êrodek”.
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Triumfalny

powrót

benzynowców
Poprzez nap´dy
wysokopr´˝ne,
które zostały
zrewolucjonizowane
dzi´ki zastosowaniu
elektronicznego
systemu wtrysku
Common Rail, Fiat znów
kieruje swà uwag´ na silniki
benzynowe, wyposa˝ajàc
je w innowacyjny
system Multiair.

W

ostatnim
dziesi´cioleciu silnik
wysokopr´˝ny całkowicie
zdo mi no wał rynek
mo to ry za cyjny. W efekcie czego dzisiaj
diesle szczycà si´ nie tylko niskim
zu˝yciem paliwa, ale równie˝
znacznà mocà, elastycznoÊcià,
jakiej „benzynowce” mogłyby im
tylko pozazdroÊciç, oraz cichà,
czystà pracà. Prekursorem „ery
diesla” był Fiat, który w połowie
lat 90. opracowywał technologi´
Common Rail, a dzisiaj, wraz
z systemem Multiair, wyznacza
nowe trendy w motoryzacji.

Silniki benzynowe, wyposa˝one
w technologi´ Multiair, w całoÊci
zaprojektowanà i zrealizowanà
w Grupie, wyciàgajà z niego szereg korzyÊci w odniesieniu do zu˝ycia paliwa i przyjemnej jazdy.
Multiair nie ma wpływu na lekkoÊç prowadzenia pojazdu i jest
elektrohydraulicznym systemem
sterowania zaworami ssàcymi,
gwarantujàcym bezpoÊrednie sterowanie przepływem mas powietrza i spalania na zasadzie cylinder po cylindrze i suw po suwie.
Pierwszà jednostkà, w jakiej
znajdzie swe praktyczne zastosowanie, b´dzie czterocylindrowy
silnik 1.4 – w wersjach bez
i z turbodoładowaniem – produkowany w Termoli, który jeszcze
w tym roku zadebiutuje pod ma-

skà Alfy Romeo
MiTo. Póêniej na
rynku pojawi si´ rodzina dwucylindrowych
jednostek o pojemnoÊci 900 centymetrów szeÊciennych, a tak˝e
wersja bifuel z doładowaniem,
na benzyn´ i metan.
O tym, jak rodziła si´ idea Multiair, opowiada Rinaldo Rinolfi,
odpowiedzialny za Research &
Technology w Fiat Powertrain
Technologies, który wraz z trzydziestoma innymi in˝ynierami,
zajmował si´ rozwojem tej technologii. „Chcàc uregulowaç iloÊç
paliwa, jaka wydostaje si´ z zaworu – wyjaÊnia Rinolfi – z reguły
steruje si´ jego otwieraniem,
utrzymujàc ciÊnienie dolotowe na
stałym poziomie. Podobnie funk-
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W systemie
Multiair zmienia
się sposób
wypełniania
zaworów
powietrzem. Nie
jest to, jak
dotychczas,
jednostajne
otwieranie
(wznios) zaworu
i regulowanie
ciśnienia
dolotowego przy
pomocy
przepustnicy.
Ciśnienie
pozostaje stałe,
a ilością
powietrza
dostarczanego
do cylindrów
steruje sam
zawór, wznosząc
się bardziej lub
mniej. Powyżej:
różne metody
otwierania
zaworu ssącego.
Obok: wykonany
w CAD rysunek
elektrohydraulicznego
układu rozrządu,
który wprawia
zawory w ruch
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cjonuje kran z wodà. W przypadku jednostek benzynowych, natomiast, trzeba było działaç dokładnie na odwrót: otwieranie,
a ÊciÊlej rzecz ujmujàc wznios zaworu ssàcego pozostaje zawsze
taki sam, natomiast przy pomocy
przepustnicy reguluje si´ ciÊnienie
powietrza dolotowego. Jednà
z wad tego systemu jest to, ˝e silnik traci około dziesi´ciu procent
energii na spr´˝enie ładunku powietrza dolotowego do ciÊnienia
atmosferycznego wylotowego.
W zwiàzku z tym powstał pomysł, by pozostawiç w kolektorze
ciÊnienie atmosferyczne lub to
wygenerowane przez turbospr´˝ark´, a w zamian za to dozowaç
ładunek powietrza zasysanego do
cylindra, wznoszàc
zawór w wi´kszym lub mniejszym stopniu,
nigdy nie został
zaniechany. Problem tkwił jednak
w tym, czy i w jaki sposób kontrolowaç zawór”.
W jakim kierunku poszły
prace badawcze?
„Poczàtki badaƒ w tym zakresie si´gajà lat osiemdziesiàtych. Pierwszym
pomysłem było sterowanie
otwieraniem i zamykaniem
zaworów za pomocà ma-
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gnesów. Taka zasada wprawiania
zaworów w ruch miała t´ zalet´,
˝e była szybka i elastyczna, ale
okazała si´ zdecydowanie zbyt
zawodna. W tym momencie
znaczna cz´Êç konstruktorów
motoryzacyjnych zaanga˝owała
si´ w rozwój systemów elektromechanicznych, bazujàcych na
zmianie wzniosu zaworu za pomocà specjalnych mechanizmów.
Systemy te były prostsze i solidniejsze w swej budowie, ale powolne i mało elastyczne: wszystkie cylindry silnika były uruchamiane jednoczeÊnie. Badania prowadzone przez Grup´ Fiat, bogatà w doÊwiadczenia zgromadzone
podczas prac nad technologià
Common Rail, skoncentrowały
si´ natomiast na systemach
elektrohydraulicznych.

Naszym celem było uzyskanie
maksymalnej elastycznoÊci faz
otwierania zaworów sterujàcych
przepływem mas powietrza, cylinder po cylindrze i suw po suwie. I dzi´ki systemowi Multiair
zdołaliÊmy tego dokonaç”.
Jakie sà korzyÊci?
„Lepsze osiàgi oraz zdecydowanie ni˝szy poziom zu˝ycia paliwa
i emisji spalin. Dzi´ki tej technologii moc wzrasta o 10%, a moment obrotowy o 15%. Z drugiej
strony wyeliminowanie czynnoÊci
pompowania skutkuje 10% spadkiem poziomu zu˝ycia paliwa
i emisji dwutlenku w´gla. W silnikach z doładowaniem, w których
ró˝nica ciÊnieƒ pomi´dzy powietrzem dolotowym a wylotowym
jest jeszcze bardziej wyraêna, spadek ten bywa nawet wi´kszy.
Wreszcie, dzi´ki optymalnemu
sterowaniu zasysania powietrza i spalania maleje o 40%
emisja w´glowodorów niepalnych i o 60% tlenków azotu”.
Czy Pana zdaniem system Multiair b´dzie stosowany we
wszystkich przyszłych silnikach Fiata?
„Wszystkie przełomowe
technologie otwierajà drog´
do całej masy korzyÊci,
których na ogół nie da si´
uzyskaç natychmiast, tak
aby zredukowaç ryzyko

minowaç. Niemniej jednak, je˝eli
dokonamy podobnego porównania w kontekÊcie emisji dwutlenku w´gla, ró˝nice zanikajà, poniewa˝ w oleju nap´dowym znajduje
si´ znacznie wi´cej atomów w´gla
ni˝ w benzynie. A zatem w kwestii
emisji CO2 diesel turbo z Common Rail zachowuje si´ identycznie jak silnik benzynowy z turbodoładowaniem i systemem Multiair”.
Jak b´dzie wyglàdaç przyszłoÊç
Êwiata silników?
„Sàdz´, ˝e silnik
benzynowy odzyska swà dominujàcà pozycj´, ale
diesel nie zniknie
z rynku. W niskich
temperaturach, przy wysokich
pr´dkoÊciach, diesel wcià˝ zachowuje pewnà przewag´, jak choçby
owe 10% zwiàzane z właÊciwoÊciami technicznymi jego paliwa.
Przy du˝ych pojemnoÊciach skokowych, w pojazdach, które pokonujà znaczne odległoÊci, silnik
wysokopr´˝ny wcià˝ b´dzie preferowany, ale w małych samochodach jego zastosowanie stanie si´
marginalne. Jednostki benzynowe
posiadajà zdolnoÊç do
spalania równie˝ paliw
o niskiej zawartoÊci w´gla,
takich jak metan, wodór czy
alkohol, a zatem w dłu˝szej
perspektywie czasu oka˝à si´
zapewne bardzo konkurencyjne. Produkcja
ben zy ny
nie

Multiair
gwarantuje
lepsze osiàgi
oraz ni˝sze
poziomy
zu˝ycia paliwa
i emisji spalin

nadà˝a za popytem, dlatego musimy stopniowo przyzwyczajaç
si´ do obchodzenia si´ bez tego
paliwa. Silnik elektryczny zachowa swój niszowy charakter: ogniwa sà ju˝ lepsze, ale posiadany
przez nie potencjał energetyczny
stanowi zaledwie dziesiàtà cz´Êç
tego, jakim legitymujà si´ w´glowodory. A poza tym sporo kosztujà i sporo wa˝à. W przyszłoÊci
na pierwszym miejscu widz´ metan, a na kolejnym mieszank´ metanu z wodorem. Mogà one byç
wytwarzane ze êródeł odnawialnych, na przykład z biomas i odpadów. GdybyÊmy
zdołali zorganizowaç si´ w taki sposób, by
utylizowaç
wszystkie odpady organiczne, uzyskalibyÊmy a˝
30% energii niezb´dnej w całej
Europie”.

Multiair jest
technologią
uniwersalną,
nadającą się
do zastosowania
we wszystkich
typach silników
benzynowych,
a niewykluczone,
że również
w jednostkach
wysokoprężnych.
Ten rewolucyjny
system jest
dziełem
trzydzieściorga
inżynierów,
pracujących pod
kierownictwem
Rinaldo
Rinolfiego,
który jest
odpowiedzialny
za Research &
Technology w FPT
(na zdjęciu
poniżej). Aby
wygrać walkę
z konkurencją,
Fiat sięgnął
po swój największy
atut: bogate
doświadczenie
zgromadzone
swego czasu
podczas prac
nad systemem
Common Rail

ALESSANDRO

przemysłowe do minimum. Common Rail, pierwsza koncepcja
Fiata, opracowana w 1997 r., była
jedynie zapowiedzià całej serii
osiàgni´ç technologicznych na
tym polu, takich jak „Multijet” do
wtrysku wielopunktowego, silniki
wysokopr´˝ne o ograniczonej pojemnoÊci czy technologia wtrysku
modularnego, która ju˝ wkrótce
pojawi si´ na rynku. Multiair
spełnia podobnà rol´, przygotowujàc grunt pod szereg kolejnych
rozwiàzaƒ
technologicznych
w silnikach benzynowych. Przykładowo, technologia ta b´dzie
połàczona z bezpoÊrednim wtryskiem, by uzyskaç wi´ksze
oszcz´dnoÊci w zu˝yciu paliwa.
Zostanà te˝ niewàtpliwie wdro˝one zaawansowane strategie otwierania wielozaworów celem dalszej
redukcji poziomu
emisji spalin”.
A który silnik
wychodzi zwyci´sko z konfrontacji: diesel czy jednostka wyposa˝ona w Multiair?
„Mniejsze zu˝ycie paliwa przez
silnik wysokopr´˝ny wynika z trzech powodów. Pierwszym jest fakt, ˝e jeden litr oleju nap´dowego zawiera
w sobie wi´cej energii ni˝ litr benzyny, co przekłada si´ na blisko
dziesi´cioprocentowà ró˝nic´
w zu˝yciu paliwa. Kolejnych 10%
„in minus” nale˝y zawdzi´czaç
turbodoładowaniu, natomiast
trzecim czynnikiem, tak˝e przynoszàcym ok. 10-procentowà
oszcz´dnoÊç, jest brak strat energii podczas pompowania. Multiair słu˝y do cz´Êciowego zniwelowania tej dysproporcji: silnik
benzynowy wyposa˝ony w tà
technologi´ odzyska mniej wi´cej
dwie trzecie ró˝nicy w zu˝yciu
paliwa wzgl´dem swego wysokopr´˝nego odpowiednika. Rzecz
jasna, skutków pierwszej z przyczyn nie jesteÊmy w stanie wyeli-
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A˝ 1.586 samochodów
Ducato zakupiła policja
od Fiata Auto Poland.
Firma wygrała pi´ç
z szeÊciu przetargów
na dostawy pojazdów,
ogłoszonych minionego
lata przez komendy
wojewódzkie.
To ogromny sukces
działu Fiat Professional.
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eraz trwa realizacja kontraktu. 533
zamówione Ducato ju˝ słu˝à policjantom w całej
Polsce, nast´pne sà
im sukcesywnie
przekazywane. Potrwa to do wrzeÊnia, przy czym wi´kszoÊç pojazdów zostanie dostarczonych do
połowy 2009 roku.

DUCATO W RÓ˚NYCH
WERSJACH
Zakupione przez komendy samochody ró˝nià si´ mi´dzy sobà

i dla ka˝dej trzeba je przygotowywaç według innej specyfikacji. – Auta łàczy to, ˝e wszystkie
sà modelami niskich Ducato,
wszystkie majà srebrny kolor
nadwozi i silniki diesla o mocy
160 KM – mówi Maciej Wójtowicz, key account manager
w Fiat Professional, odpowiedzialny za przygotowanie przetargu i jego realizacj´. – Komendy wojewódzkie w Bydgoszczy,
Krakowie, Radomiu, Poznaniu
i Szczecinie postawiły własne
warunki dotyczàce samochodów
i ich wyposa˝enia. Cztery chcà
mieç pojazdy w wersji „furgon
oznakowany” mieszczàcej sied-

Ducatowy kontrakt
Fiat Professional
TEKST Anna
FOTO
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Borsukiewicz
Andrzej Monczak

miu policjantów i dwie osoby zatrzymane, a Poznaƒ – auta słu˝àce do przewozu trzech funkcjonariuszy i szeÊciu aresztantów („furgon nieoznakowany”). Musimy wi´c zamawiaç u producenta
cztery ró˝ne modele Ducato o dwóch długoÊciach.
Do tego dochodzi wiele wymagaƒ zwiàzanych
z wyposa˝eniem aut, zapisanych w warunkach
przetargowych sformułowanych przez poszczególne komendy. OkreÊlone sà w nich nawet fasony foteli samochodowych – innych, tapicerowanych dla
policjantów, a twardych, plastikowych dla przewo˝onych przez nich przest´pców.
Specjalistyczna zabudowa Ducato polega na adaptacji wn´trz pojazdów zgodnie z podanym wykazem, oznakowaniu zewn´trznym aut, zamontowaniu sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu, okratowaniu zewn´trznym i wewn´trznym, zakupieniu
i zamontowaniu systemów łàcznoÊci.
„Diabeł tkwi jednak w szczegółach”, a tych w tzw.
SIWZ-ach, czyli specyfikacjach istotnych warunków zamówienia jest bardzo wiele. Dotyczà m.in.
usytuowania anten na dachach pojazdów, gniazdek zapalniczek lub umieszczenia uchwytów na
broƒ. – Cz´sto musieliÊmy na bie˝àco ustalaç jak
majà wyglàdaç poszczególne elementy, lub opracowywaç nowe rozwiàzania, bo na przykład okazywało si´, ˝e miejsce zaplanowane na radiostacje
koliduje z poduszkà powietrznà w samochodzie
– opowiada Maciej Wójtowicz. – Nawet oznakowanie samochodów, umieszczenie napisu Policja
i jej emblematu na nadwoziach wymagało dodatkowych ustaleƒ, gdy˝ zamówione Ducato majà
dwie długoÊci.

MOBILNE WARSZTATY
Dodatkowym warunkiem w kontraktach z policjà
było wyposa˝enie 23 Ducato w urzàdzenia umo˝liwiajàce serwisowanie pojazdów w terenie, czyli
przekształcenie ich w mobilne warsztaty naprawcze. – Wprawdzie Fiat Auto Poland zapewnia
tym pojazdom standardowà obsług´ gwarancyjnà w naszej sieci, ale policja chce
mieç te˝ własny serwis – mówi Lucyna Bogusz, country manager Fiat Professional.
– Montujemy wi´c w samochodowych
warsztatach zestawy z komputerami, serwiserami, oprogramowaniem, dost´pem
do sieci cz´Êci zamiennych oraz specjalistycznymi narz´dziami.
Fiat Auto Poland musi te˝ zapewniç ka˝dej
z komend nauk´ obsługi posprzeda˝nej pojazdów. Dla policyjnych mechaników i elektryków z wszystkich województw zorganizowano w Bielsku-Białej specjalne kursy, prowadzone przez słu˝by FAP.

WYPOSA˚ENIE

Policyjne

Ducato
A

uta przeznaczone dla policji są bogato wyposażone.
Mają m.in. system ESP, po dwie poduszki
powietrzne, klimatyzację. Dostarczane są z dwoma
kompletami kół 15- lub 16-calowych (po 5 sztuk
na pojazd), z oponami letnimi i zimowymi. Mają
wzmocnione alternatory i dodatkowe akumulatory.
Wybrane dane techniczne Fiata Ducato
dla potrzeb policji

Silnik 160 MultiJet
pojemność (cm3) .............................................. 2999
moc KM (kW)/obr./min. .............. 157 (115,5)/3500
maksymalny moment obrotowy
(Nm/obr./min.) ....................................... 400/1700
Układ hamulcowy
Specjalistyczna
zabudowa
Ducato polega
na adaptacji
wnętrz pojazdów
zgodnie
z podanym
wykazem

– hydrauliczny z wspomaganiem,
tarczowy na 4 koła, ABS

Zawieszenie:
przód – niezależne typu McPherson,
wahacze z sprężynami
śrubowymi, amortyzatory
teleskopowe;
tył – oś sztywna z resorami
parabolicznymi, amortyzatory
teleskopowe.
Rozstaw osi (mm) ............................... 3000 lub 3500
DMC (kg) ........................................... 3300 lub 3500
Długość (mm) .................................................. 4963
Szerokość (mm) ............................................... 2050
Wysokość wnętrza (mm) ................................... 1662
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10 POJAZDÓW DZIENNIE

Ducato dla
policji mają
certyfikaty
obronności
bezpieczeństwa
(OiB) wydawane
przez Instytut
Technologii
Bezpieczeństwa
Moratex w Łodzi

Ducato w policyjnym wyposa˝eniu dostarczane sà
do poszczególnych komend i tam nast´puje ich
ostateczny odbiór. Samochody muszà te˝ mieç
certyfikaty obronnoÊci bezpieczeƒstwa (OiB) wydawane przez Instytut Technologii Bezpieczeƒstwa Moratex w Łodzi. – SpecjaliÊci stamtàd przyje˝d˝ajà do nas raz na tydzieƒ lub dwa i certyfikujà cały proces produkcji. Sprawdzajà wszystkie
podzespoły i elementy. Na przykład czy tworzywa
sztuczne pod wzgl´dem nietoksycznoÊci i niepalnoÊci oraz odpornoÊci na Êcieranie sà takie same
jak umieszczone w zatwierdzonych wczeÊniej prototypach – opowiada Jacek Burłaga, dyrektor
do spraw sprzeda˝y w poznaƒskiej firmie ACM
Mari-Car, b´dàcej autoryzowanym dealerem Fiata
Auto Poland.
To Mari-Car jest wykonawcà zabudów Ducato,
doÊwiadczonym pod tym wzgl´dem, bo firma ju˝

wczeÊniej uczestniczyła w przetargach i dostawach dla policji. Dzi´ki temu ma kontakty z podwykonawcami i dostawcami. Mogła wi´c uzyskaç
od nich bardzo dobre oferty, np. na specjalne telefony z kodowaniem cyfrowym, których instalowanie wymaga dost´pu do tajemnicy paƒstwowej.
– RozwiàzaliÊmy ten problem w ten sposób, ˝e ów
dost´p ma dostawca sprz´tu – opowiada Jacek
Burłaga.
Przy adaptowaniu Ducato pracuje kilkadziesiàt
osób. Dziennie wyposa˝anych jest 10 samochodów. 6 powstaje w Poznaniu, 2 w zielonogórskiej
filii Mari-Car i 2 w gospodarstwie pomocniczym
Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, b´dàcym policyjnym centrum warsztatowym.
Sprzeda˝ policji partii 1.586 samochodów jest
najwi´kszym w ubiegłym roku jednorazowym
kontraktem zawartym przez Fiat Auto Poland.
Równie˝ i dla była to najwi´ksza od 10 lat inwestycja w pojazdy.

ROZMOWA Z LUCYNÑ BOGUSZ, COUNTRY MANAGER FIAT PROFESSIONAL

Trzeba byç dobrze przygotowanym
Czy był to największy jednorazowy kontrakt
Fiat Professional w ubiegłym roku?
Tak, był to nasz największy wygrany w ubiegłym
roku przetarg i jesteśmy z tego powodu
bardzo dumni.
Czy wielu mieliście konkurentów
do pokonania?
Do rywalizacji stanęli w zasadzie
wszyscy importerzy mający
w ofercie tej wielkości
samochody dostawcze.
Zmierzyliśmy się więc
z Renaultem, Oplem, Fordem,
Citroënem, Peugeotem
i Volkswagenem.
A co trzeba zrobić,
aby wygrać przetarg na taką
dostawę?
Być bardzo dobrze przygotowanym
do takiej operacji. Policja postawiła
dość trudne warunki w postaci
sporego zróżnicowania modeli
i wyposażenia. Ponadto przetarg
miał swoją specjalną dramaturgię,
gdyż był ogłoszony w okresie
wakacyjnym z bardzo krótkim
terminem zgłaszania.
Było więc mało czasu
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na przygotowanie się do złożenia oferty.
Ale mieliśmy naszą „tajną broń”.
Były nią bardzo dobrze opracowane materiały
wraz z dokumentacją techniczną i częścią
prototypów przygotowane na przetarg dla
policji, który był ogłoszony kilka miesięcy
wcześniej. Tamten został odwołany. Tak więc
po aktualizacji i dopracowaniu szczegółów
mogliśmy stanąć do walki.
Jak długo trwa realizacja kontraktu?
Jest to przedsięwzięcie na kilka miesięcy.
Wielkość dostawy i wymagania policji
uniemożliwiały wykorzystanie samochodów już
wyprodukowanych. Fabryka wykonuje nam
więc pojazdy według naszego zamówienia,
a to musi przecież trochę potrwać. Kolejnym
etapem jest wykonanie już w Polsce
specjalistycznej zabudowy. Jednak zgodnie
z harmonogramem realizujemy sukcesywnie
dostawy. Chcę tu podkreślić bardzo dobrą
współpracę z włoskimi partnerami. Mamy z ich
strony pełną pomoc w realizacji zamówienia.
Isabel de Haan, regionalna koordynatorka
polskiego rynku oraz szefowie produktu
Vittorio Bussi i Antonino Mannima mają
pełne zrozumienie naszych potrzeb.
Kontrakt z policją przesłonił trochę inne
wygrane w ubiegłym roku przetargi.

Jakie cenicie sobie najbardziej?
Dla nas są ważne wszystkie – te duże i te małe.
Ale takimi ważnymi kontraktami, także
z powodów logistycznych, była dostawa
samochodów dla Ministerstwa Obrony
Narodowej i Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego.
Wojsku dostarczaliśmy 300 samochodów
Ducato w kilku wersjach zabudowy
– ambulanse sanitarne, izotermiczne,
do przewozu ludzi i bagażu. Dla GITD było to
69 aut Ducato, ale w pełni wyposażonych we
wszystkie potrzebne urządzenia. Zabudowy
tych samochodów wykonywały nam dwie
nasze firmy: AMZ Kutno i Auto Hit.
Na zakończenie pytanie o rynek
samochodów użytkowych w czasach kryzysu.
Odczuwamy go, choć nie tak dotkliwie jak
samochody osobowe. Według naszych
wyliczeń sprzedaż spadła o ok. 5%
w porównaniu do ubiegłego roku. Bardzo
dobry był grudzień 2008 r. i tradycyjnie
słabszy styczeń tego roku. Nadal największym
zainteresowaniem klientów cieszy się model
Ducato. A nasz udział w rynku samochodów
dostawczych rośnie i wynosi obecnie
ponad 22%.
Rozmawiał Jerzy Kozierkiewicz
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Innowacje

zwalczajà kryzys
TEKST

Carlo Giari
FOTO

Guglielmo
Lobera

Pomimo trudnej sytuacji na rynku
Iveco stawia na technologi´,
aby zwi´kszyç konkurencyjnoÊç
swoich produktów w nieustannym
dà˝eniu ku doskonałoÊci. Wszystkim
działaniom towarzyszy szczególny
nacisk na Êrodowisko,
wydajnoÊç i bezpieczeƒstwo.
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becny kryzys, zapoczàtkowany
na amerykaƒskim rynku finansowym, szybko objàł swym zasi´giem
równie˝ gospodark´. W tej chwili
nie sposób przewidzieç, kiedy ta
niekorzystna tendencja mo˝e si´
odwróciç. Jedno jest pewne: przedsi´biorstwa, które przetrwajà t´
burz´ i wyka˝à si´ gotowoÊcià
do ponownego, jeszcze bardziej dynamicznego startu, potrafià lepiej dostosowaç si´ do nowych uwarunkowaƒ Êrodowiskowych. Uwarunkowaƒ, w których innowacyjnoÊç przyczyni si´ w przyszłoÊci
do powrotu konkurencyjnoÊci, tworzàc dziÊ solidnà
podstaw´ przyszłych sukcesów. Taka właÊnie refleksja towarzyszyła uczestnikom Product Innovation
Day w Iveco, podczas którego kierownictwo oraz
słu˝by techniczne spółki i Centrum Badaƒ Fiata zaj´ły si´ kwestià innowacji, majàc na uwadze obiecujàce wyniki uzyskane w ubiegłym roku.
Paolo Monferino, dyrektor pełnomocny Iveco, mówi: „Trudno przewidywaç, jak długo jeszcze mo˝e
potrwaç recesja. Kiedy jednak wyjdziemy z kryzysu, Êwiat nie b´dzie ju˝ taki, jak dziÊ. B´dzie bardziej wyczulony na sprawy naprawd´ wa˝ne, poczynajàc od Êrodowiska, bo ekologia jest przyszłoÊcià nas wszystkich. B´dziemy musieli zastanowiç
si´ nad tym, w jaki sposób zrekonstruowaç nasz
przemysł, nasz biznes. I na jakie tory skierowaç
nasze zaanga˝owanie”.
Podczas Product Innovation Day zaprezentowano
kilkanaÊcie prototypowych pojazdów, komponentów i systemów, wszystkich bazujàcych na czterech
kluczowych obszarach badaƒ Iveco. Pierwszym
i najwa˝niejszym jest Êrodowisko naturalne, stàd alternatywne nap´dy samochodów hybrydowych
i elektrycznych, a tak˝e biopaliwa drugiej generacji.
Kolejne obszary to bezpieczeƒstwo, a wraz z nim
systemy wspomagajàce kierowc´ w sytuacjach
szczególnego zagro˝enia; wydajnoÊç i rozwiàzania
słu˝àce zmniejszeniu kosztów eksploatacji pojazdu,
a tak˝e innowacyjne usługi telematyczne dla efektywniejszego zarzàdzania flotami; i wreszcie osiàgi,
czyli materiały i technologie najnowszej generacji.
Obok innowacji „epokowych”, jak zastosowane
w koncepcyjnych modelach Engage i Hynovis
(prawdziwej „esencji” najnowoczeÊniejszej technologii, poczàwszy od rewolucyjnego hydraulicznego
układu hamulcowego, odzyskujàcego energi´ podczas hamowania), zaprezentowanych na ostatnich
targach w Hanowerze, Iveco dopracowało rozwiàzania ju˝ dost´pne, ale ocenione za zdolne do zapewnienia jeszcze znaczniejszych korzyÊci. Na przykład,
redukcja poziomu zu˝ycia paliwa poprzez obni˝enie
masy pojazdu i (i w efekcie zwi´kszenie ładownoÊci)
dzi´ki zastosowaniu nowatorskich materiałów lub
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Stralis Engage
na targach
motoryzacyjnych
w Hanowerze.
Na stronie obok:
fragment kabiny.
Na uwagę
zasługuje
zwłaszcza tablica
przyrządów
z wielofunkcyjnym,
rekonfigurowalnym
ekranem

STRALIS ENGAGE

Ci´˝arówka

przyszłoÊci

W

śród różnych prototypów zaprezentowanych
podczas Product Innovation Day znalazł się między
innymi Stralis Engage, „samochód koncepcyjny”, który
oprócz oryginalnego designu proponuje rozwiązania
poprawiające relację człowiek-maszyna. Tablica
przyrządów, na przykład, koncentruje się wokół
wielofunkcyjnego ekranu. Można go konfigurować tak,
aby prezentować szczególnie istotne informacje.
Przykładowo, podczas manewrowania pojawiają się
na nim obrazy zarejestrowane przez mini kamerę,
zapewniającą widoczność z tyłu pojazdu. Większość
funkcji jest kontrolowana przez wyświetlacz
umieszczony pośrodku deski rozdzielczej i wyposażony
w sterowniki touch screen i przyciski dotykowe.
Sporo innowacji jest również w sferze bezpieczeństwa.
Samochód naszpikowano licznymi czujnikami
ultradźwiękowymi, które sygnalizują obecność pieszych,
dzieci i rowerzystów w „martwych punktach”.
Adaptive Cruise Control 2 za pomocą radaru wykrywa
pojazdy znajdujące się przed nim, automatycznie
dostosowuje prędkość do tej, z jaką poruszają się inni
użytkownicy drogi i automatycznie wyhamowuje pojazd
w celu zachowania bezpiecznej odległości
od poprzednika. Active Lane Departure Warning
oddziałuje na układ kierowniczy, aby utrzymać tor jazdy,
natomiast Turn Assistance uaktywnia się podczas jazdy
w zakrętach, wykrywając ewentualne przeszkody
po prawej stronie pojazdu. Oczywiście nie mogło też
zabraknąć elektronicznej kontroli stabilności ESP.

Dyrektor
pełnomocny
Iveco Paolo
Monferino
(w centralnej
części zdjęcia)
ogląda różne
rodzaje paliw
alternatywnych.
Pierwszy z lewej
to dyrektor
pełnomocny
Centrum Badań
Fiata Nevio
di Giusto

telematycznych usług diagnostyki prewencyjnej,
które redukujà do minimum czas przestoju pojazdu,
programujàc przeglàdy w zale˝noÊci od intensywnoÊci jego eksploatacji.
„Na trudnym rynku innowacyjnoÊç jest kluczowym atutem” – stwierdził Nevio Di Giusto, dyrektor pełnomocny Centrum Badaƒ Fiata, głównego
partnera technologicznego
Iveco i innych spółek Grupy,
pozostajàcego w stałym kontakcie ze Êwiatem akademickim i zaanga˝owanego we
wszystkie najwa˝niejsze projekty europejskie.
Na Product Innovation Day
zaprezentowano a˝ 11 prototypów. WÊród nich, w kategorii „Êrodowisko i mobilnoÊç
w ruchu miejskim”, Daily
Ibrido, Eurocargo Ibrido (oba z nap´dem hybrydowym) i Daily Elettrico (z elektrycznym), a w kategorii „bezpieczeƒstwo” – Daily Safety Van i Stralis Safety Truck, wyposa˝one w radary, kamery video,
czujniki i ultradêwi´ki gwarantujàce automatyczne
zachowanie bezpiecznej odległoÊci od samochodu

poprzedzajàcego i unikni´cie kolizji w razie gwałtownego hamowania lub zmiany pasa ruchu.
„Bioràc pod uwag´ konkurencyjnoÊç – mówi Enrico
Durelli, odpowiedzialny za dział Innowacji Iveco – konstruktorom nie pozostaje nic innego, jak postawiç na innowacje. Dlatego, ˝e oczekujà tego
klienci, ale równie˝ dlatego, ˝e ten, kto dociera
na rynek jako pierwszy, zyskuje ogromnà przewag´
nad konkurencjà”.
„Naszym mottem – mówił dalej Durelli – jest odpowiedzialna innowacyjnoÊç. Oznacza to
analizowanie i interpretowanie
sytuacji na rynku w przyszłoÊci, definiowanie naszej strategii i realizowanie jej równie˝
poprzez synergie z innymi
spółkami Grupy Fiat. Istotnà
pomocà mo˝e okazaç si´ mo˝liwoÊç dofinansowania
na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.
Wszystko z myÊlà o realizacji podstawowego celu,
jakim jest przemiana innowacji z jednej funkcji
przedsi´biorstwa w styl
˝ycia, pod którym podpisuje si´ Iveco”.

Ârodowisko
naturalne,
bezpieczeƒstwo
i zarzàdzanie
flotami to główne
obszary badaƒ
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Moc czerpana

z tradycji

Ambitne plany firmy
Case IH na 2009 rok
podyktowane
doskonałymi
wynikami z ostatnich
dwóch lat.

D

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Foto: Archiwum CNH

o 2006 roku
udział firmy Case
IH w rynku marek
zachodnich wynosił
zaledwie 2,5%. W wyniku restrukturyzacji firma przebojem wdarła si´
do czołówki producentów
sprz´tu rolniczego, osiàgajàc
w 2008 roku imponujàcy udział w rynku na
poziomie 11,09%. „Doskonałe wyniki, które
udało si´ nam osiàgnàç na przestrzeni ostatnich
dwóch lat sà mi´dzy innymi zasługà restrukturyzacji sieci dealerskiej, która była wdra˝ana stopniowo,
poczàwszy od 2006 roku – wyjaÊnia Piotr Szewczuk, Business Manager Case IH. – Przed rozpocz´ciem zmian w naszej sieci na rynku funkcjonował jeden mega dealer, który rok 2006 zamknàł
sprzeda˝à gwarantujàcà nam udział w rynku na poziomie 2,5%. Rok póêniej przystàpiliÊmy do wprowadzania zmian, które miały na celu powołanie niezale˝nych punktów dealerskich na terenie całego
kraju. Proces przebiegał bardzo sprawnie; na poczàtku 2007 roku obszar działania wspomnianego
mega dealera zredukowany został do 25%
powierzchni kraju, na pozostałym zaÊ obszarze
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stworzona została
niezale˝na sieç dealerska. Znalazło
to swoje odbicie
w udziałach rynkowych, które błyskawicznie wzrosły do
poziomu 6,8%”.
Rok 2008 przyniósł firmie Case IH
kolejny sukces. Zakoƒczono przebudow´ sieci dealerskiej powołujàc ostatecznie 17 niezale˝nych punktów dealerskich, które poza sprzeda˝à maszyn rolniczych zajmujà si´ tak˝e obsługà posprzeda˝nà, oferujà ory-
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TRADYCJA CASE IH

ginalne cz´Êci zamienne Case IH,
a tak˝e zindywidualizowane pakiety
finansowe, przygotowane przez firm´ CNH Capital specjalnie dla
przedsi´biorców rolnych. Dowodem
trafnoÊci tej inicjatywy sà liczby: 11,09% udział w rynku
marek zachodnich i 3. pozycja
w kraju w gronie zachodnich
dostawców traktorów.
„Gwarantem tego sukcesu były
nie tylko zmiany w organizacji,
ale tak˝e wyt´˝ona praca całej załogi – dodaje Piotr Szewczuk. – Jako Business Manager Case IH zajmuj´
si´ koordynacjà działaƒ oraz kierowaniem
zespołem, składajàcym si´ z regionalnych
kierowników sprzeda˝y, odpowiedzialnych
tak˝e za produkt oraz osób odpowiedzialnych za serwis. Dodatkowo posiadam silne
wsparcie działu marketingu i rozwoju sieci
dealerskiej”.
Ostatnim, ale bez wàtpienia najwa˝niejszym
kluczem do osiàgni´cia przedstawionych wyników
jest siła produktów marki Case IH, zbudowana na
podwalinach wieloletniej tradycji i doÊwiadczeniu
pracowników. Oferta firmy zawiera najwy˝szej jakoÊci traktory, rotorowe kombajny zbo˝owe oraz
prasy o wysokiej wydajnoÊci, co gwarantuje ich
niezawodnoÊç. Nie bez powodu wi´c plany przedsi´biorstwa na bie˝àcy rok sà bardzo ambitne
– Case IH zamierza wypracowaç minimum 15%
udział w rynku i osiàgnàç tym samym 2. miejsce
wÊród Êwiatowej klasy dostawców traktorów na
rynek polski.

Piotr Szewczuk

Oferta firmy
zawiera
najwy˝szej
jakoÊci traktory,
rotorowe
kombajny
zbo˝owe oraz
prasy o wysokiej
wydajnoÊci

Firma istnieje na rynku rolniczym od 160 lat. Swojà moc
opiera na tradycji oraz doÊwiadczeniu pracowników, którzy
przez te wszystkie lata niezmiennie dbajà o teraêniejszoÊç
i przyszłoÊç osób pracujàcych
w rolnictwie. Doskonała gama
ciàgników, pras oraz kombajnów z technologià Axial-Flow,
które znajdujà si´ w ofercie
Case IH, odzwierciedla dziedzictwo firm Case, International
Harvester oraz David Brown
– trzech znanych producentów
sprz´tu rolniczego – a tak˝e
moc, zdolnoÊci produkcyjne,
niezawodnoÊç i wydajnoÊç, które sà kluczowe dla zwi´kszenia
dochodowoÊci gospodarstw na
współczesnym rynku.
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Carlo Giari

Tofas osiàgnàł
ju˝ „silver level”
World Class
Manufacturing,
inspirujàc całà
Grup´ Fiat
do wzmo˝onego
poszukiwania
jeszcze lepszej
wydajnoÊci
i jakoÊci.
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T

o właÊnie Tofas
w tureckiej Bursie
mo˝e cieszyç si´
mianem pierwszego zakładu Grupy
Fiat, który uzyskał
presti˝owe „srebro” Word Class
Manufacturing.
W marcu, w obecnoÊci profesora
Hajime Yamashiny, „guru” metodologii poprawy jakoÊci i wydajnoÊci pracy, odbył si´ audit,
w efekcie którego turecki zakład
uzyskał a˝ 62 punkty, kwalifikujàce go do „srebrnego poziomu”.
To najlepszy dowód na to, ˝e Tofas, który w 2007 roku zdobył ju˝
„bràz”, nie ustaje w dà˝eniach do
doskonałoÊci. W przeszłoÊci, co

prawda, kilkukrotnie wymieniał
si´ miejscem w klasyfikacji z fabrykami w Melfi i Tychach, ale
teraz obejmuje pozycj´ niekwestionowanego lidera w Grupie.
Massimo Risi, dyrektor przemysłowy Tofas, wyjaÊnia: „Bursa
mo˝e poszczyciç si´ najlepszym
wynikiem w całej Grupie Fiat, ale
nie jest bynajmniej jakimÊ odosobnionym przypadkiem. Coraz wi´cej zakładów przyspiesza
bowiem proces wdra˝ania tej
metodologii”.
Co jest najwi´kszym atutem tureckiego zakładu?
„Ludzie. Ich zaanga˝owanie si´gn´ło imponujàcego poziomu:
96 tysi´cy propozycji i ponad
osiem tysi´cy projektów poprawy

w 2008 roku Êwiadczy o powszechnym, tak cennym pod
wzgl´dem jakoÊci, zaanga˝owaniu si´ załogi. Jednak tym, co liczy si´ najbardziej, jest pragnienie
bezpoÊredniego uczestniczenia
w osiàganiu celów, aby móc powiedzieç o sobie, ˝e jest si´ jednym z tych, którzy przyczynili si´
do sukcesu”.
Kiedy odwiedzaliÊmy Tofas rok
temu, stwierdziliÊmy, ˝e jest to
zakład ludzi młodych i doskonale
zmotywowanych. Co si´ od tamtej pory zmieniło? Jak pracownicy przyjmujà
sukces pojazdów
z rodziny nowego
Fiorino i Qubo?
„Fakt ten przyczynił si´ do jeszcze wi´kszej motywacji pracowników, a metologia WCM stała
si´ narz´dziem „codziennego
u˝ytku” do rozwiàzywania problemów. PoprawiliÊmy swà zdolnoÊç dostrzegania strat, a w efekcie zyskaliÊmy na konkurencyjnoÊci. Dzisiaj postawà wobec pojawiajàcych si´ problemów nie
jest akceptacja, ale determinacja
w stawianiu czoła nowemu wyzwaniu. Nowe modele z rodziny
„Mcv” (Fiat Fiorino, Qubo, Citroën Nemo i Peugeot Bipper)
umo˝liwiły nam kompleksowe
zastosowanie WCM. DoÊwiadczenia uzyskane przy tych samochodach potwierdziły skutecznoÊç tej metodologii”.
Czy mo˝na oszacowaç w wymiarze ekonomicznym usprawnienia, jakich dokonano w drodze
do srebra?
„Szacowanie wyników ekonomicznych le˝y u podstaw WCM
i słu˝y do oceny rezultatów ka˝dego projektu. Wyniki Tofas
pozwoliły na oszcz´dnoÊci rz´du ponad 14 milionów Euro, ale to
nie jedyny pozytywny efekt naszych działaƒ. Liczba
wypadków

przy pracy zmalała tylko od 2005
roku a˝ o 97%”.
Kolejnym krokiem jest złoto. Kiedy zamierzacie je zdobyç?
„Cel, jaki sobie postawiliÊmy,
trzeba przyznaç niezwykle ambitny, jest si´gni´cie po złoto do
koƒca 2010 roku. Ju˝ na drugi
dzieƒ po zdobyciu srebra nasz
zespół pracował nad wytyczeniem drogi, która zaprowadzi nas
na „gold level”.
WCM jest projektem anga˝ujàcym całà Grup´ Fiat. Czy istnieje synergiczna
współpraca pomi´dzy poszczególnymi sektorami i zakładami?
„Know-how
WCM-u rozpowszechniane jest
we wszystkich zakładach i wszystkich sektorach. Luciano Massone, odpowiedzialny za WCM Development Centre, gwarantuje,
wraz ze swojà grupà roboczà, ciàgłà wymian´ doÊwiadczeƒ i informacji pomi´dzy ró˝nymi sektorami przemysłowymi, które wczeÊniej praktycznie w ogóle si´ nie
znały, a dziÊ pracujà „rami´ w rami´”. Te ciàgłe przekazywanie
wiedzy trzeba b´dzie wykorzystaç w przyszłoÊci z jeszcze wi´kszà uwagà. Mo˝liwoÊç podpatrywania skrajnie ró˝nych realiów
oraz konfrontowanie ich z doskonałoÊcià, jest sprawà fundamentalnà. Podobnie jak nieograniczenie si´ do myÊlenia o tym,
co zostało zrobione, ale w jaki
sposób zdołano uzyskaç taki właÊnie wynik”.

Klucz
do sukcesu

TRZY MILIONOWY MODEL

Wraz ze srebrem w World Class Manufacturing turecki
zakład Tofas osiągnął jeszcze jeden ważny rezultat:
przekroczył próg trzech milionów wyprodukowanych
samochodów. Na zdjęciu: uroczystości towarzyszące
zejściu z linii samochodu z numerem 3.000.000.000.
Napis „WCM: Hedef Altďn” oznacza „WCM: celem złoto”.

LUCIANO MASSONE

WCM w Fiacie

W

tak trudnych czasach, w jakich znalazł się przemysł
samochodowy, koniecznością staje się aktywne
wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, jak również
skuteczniejsza walka z wszelkiego rodzaju marnotrawstwem.
Czas nadać większego znaczenia programowi WCM. A jak
wygląda wdrażanie programu w Fiacie? „Pod koniec 2008
roku – wyjaśnia Luciano Massone, odpowiedzialny za WCM
Development Centre – aktywność na tym polu przejawiało
już 76 zakładów, reprezentujących różne sektory działalności
i zlokalizowanych we wszystkich rejonach geograficznych,
gdzie obecna jest nasza Grupa. Program zastosowania
WCM przewiduje objęcie nim kolejnych 42 fabryk
w roku 2009 oraz kompleksowe zaangażowanie wszystkich
zakładów przemysłowych do 2010 roku”. A wyniki?
„Naprawdę doskonałe, czego dowodem jest zdobycie
srebra przez zakład w Bursie, a także 13 zakładów
legitymujących się brązem, w tym siedem z Fiat Group
Automobiles, pięć z Fiat Powertrain Technologies
i jeden z Iveco”. Plan rozwoju zakłada, że
do końca 2009 roku brąz osiągną również
niektóre zakłady CNH i Magneti Marelli,
a niektóre fabryki innych spółek pokuszą się
o srebro. „Nawet w trudnych czasach można
umiejętnie wykorzystywać szanse dalszej
poprawy i tworzyć solidne podstawy
do tworzenia organizacji doskonałej, która
w przyszłości będzie mogła cieszyć się prężnym
rozwojem”.
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Holenderskie
„myszki”
w Polsce
TEKST

Maciej Replewicz,
Rafał Grzanecki
FOTO

Maciej Replewicz,
Rafał Grzanecki,
archiwum www.tcn.nl

W styczniu 1939 roku
dwóch Holendrów
w szeÊç dni przebyło
małym Fiatem 500
Topolino zaÊnie˝onà
tras´ Tallin-Warszawa-Monte Carlo.
70 lat póêniej przez
nasz kraj przejechała
wyprawa
klasycznych
Fiatów z Holandii.
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Wi´cej

o myszce
wuosobowy Fiat był produkowany
w latach 1936-54 z wojenną
przerwą. Ze względu na małe rozmiary
i popularny wówczas szary kolor zyskał
sympatyczny przydomek Topolino
(myszka). Wbrew oficjalnej nazwie
czterocylindrowy silnik chłodzony
cieczą, dzieło inżyniera Dante
Giacosa, miał pojemność 569 ccm.
13-konny silnik rozpędzał niewielkie,
ważące poniżej 400 kilogramów auto,
do 85 km/h. Wówczas pojazdy
z silnikami powyżej 50 koni uznawano
za wyjątkowo silne. Samochody
dysponujące mocą stu koni
zasługiwały w pełni na przymiotnik
„wyczynowy”. Przed wojną licencję
na „pięćsetkę” zakupiła francuska
Simca oraz niemieckie zakłady NSU.
Montowano je także w fabryce
Austro-Fiat. Poza standardowym
nadwoziem, w drezdeńskiej firmie
Glaeser budowano dwie odmiany
nadwozi kabriolet, Weinsberg
wyprodukował niewielką ilość
stylowych nadwozi Spider. Już w 1936
roku pierwsze egzemplarze trafiły do
salonów Polskiego Fiata, zdobywając
dużą popularność. Krótką serię
wyprodukowano w Polskich Zakładach
Inżynierii w Warszawie. Po wojnie
kontynuowano produkcję we Francji
i Włoszech. U schyłku lat 40.
dwukrotnie jeszcze zmodernizowano
nadwozie. Do klientów trafiły
praktyczne odmiany: Giardiniera
i ozdobione drewnianym elementami
w stylu amerykańskich woody wagony
– Belvedere. Były to pierwsze kombi
produkcji turyńskiego koncernu.
Produkcję modelu 500C zakończono
w 1954 roku. Sprzedaż trwała jeszcze
przez rok. Topolino miał dwóch
godnych następców: Fiata 600
(1955) i 500 Nuova (1957), które
zmotoryzowały Włochy, a przy okazji
wiele innych krajów.

D
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istoria wyprawy zacz´ła si´ 70 lat
temu. W odbywajàcym si´
w styczniu Rallye Automobile
Monte Carlo przez lata stosowano formuł´ zlotu gwiaêdzistego,
tzn. uczestnicy tej presti˝owej imprezy doje˝d˝ali na tras´ rajdu
z wybranego przez siebie punktu
Europy. Holenderska załoga zielonego Fiata 500A Topolino, z numerem startowym 107, wybrała Tallinn. 17 stycznia 1939 roku
o 19.41 kierowca Cornelius Kruit i pilotujàcy go
dziennikarz Anthony van Kampen wystartowali
z zaÊnie˝onej stolicy Estonii. Na koła zało˝yli łaƒcuchy, które poprawiały trakcj´. Zamiast ogrze-

34

Holendrzy,
A. von Kampen
i C. Kruit
uczestniczący
w Rajdzie Monte
Carlo 1939.
Obok:
Topolino 500 C
Belvedere
z lat 50.

wania, które wówczas było rzadkoÊcià nawet
w ekskluzywnych limuzynach, korzystali z termosu z goràcà kawà i ciepłej odzie˝y. Mróz si´gał
-15 stopni. O zimowym płynie do spryskiwaczy
nikt wówczas nie słyszał. Pilot musiał własnor´cznie przecieraç zamarzajàcà szyb´.
W pogotowiu była tak˝e saperka, pomocna w razie zakopania. W nocy padał Ênieg, który przysypał wàskà i słabo oznaczonà szos´.
Chwilami nie było widaç drogi.
Âwiatło reflektorów z trudem
rozpraszało mrok. Ten odcinek
drogi był równie trudny jak trasa
rajdowa w Alpach.
18 stycznia rano Holendrzy
osiàgn´li Ryg´. Siedem godzin
póêniej byli ju˝ w Kownie, by
wieczorem przekroczyç granic´
III Rzeszy w okolicach Królewca. Do zaÊnie˝onej Warszawy wjechali 19 stycznia
1939 roku. Skrupulatny s´dzia rajdowy zanotował,
˝e nastàpiło to o godzinie 6.17 rano. Dalsza trasa
wiodła przez niemieckie autostrady koło Berlina,
Unna, holenderskie Venlo, Onhaye w Belgii i Francj´ – Dijon, Grenoble, Gap, Levens. Fiat wspinał si´
po oblodzonych, alpejskich drogach. Gdy w regulaminowym czasie, po szeÊciu dniach jazdy, przekroczyli lini´ mety, Monte Carlo przywitało ich słoƒcem, temperaturà powy˝ej 10 stopni i szumem Morza Âródziemnego. Najwy˝sze podium nale˝ało ex-equo do francuskich załóg na du˝ych

samochodach Hotchkiss i Delahaye.
Niemniej, równie˝ słynny stał si´ wyczyn Holendrów, którzy wzbudzili podziw w całej Europie. Przed startem niewiele osób dawało im bowiem szanse
na dojazd do Monte Carlo. Nie po raz pierwszy okazało si´ jednak, ˝e siła woli i duch walki sà
wa˝niejsze od du˝ej mocy i doskonałych osiàgów.
Przejazd Fiata zgasił złoÊliwe uÊmiechy na twarzach sceptyków. Znacznie wi´ksze auta odpadły
z powodu awarii technicznych. Warto dodaç, ˝e ˝ywotnoÊç silników w małych pojazdach, niezale˝nie
od marki, przedwojenni eksperci oceniali na
40.000-50.000 kilometrów do kapitalnego remontu. Najmniejszy ówczesny Fiat zdał trudny egzamin, osiàgajàc met´ bez najmniejszej usterki.

Topolino 500
– od 1936 do
1948 r. powstało
122.000 egz.
tego modelu.
Wyposażony był
w silnik o poj.
569 cm3

Anthony van Kampen utrwalił rajdowe emocje na
kartach powieÊci-reporta˝u „Het groote Rally
avontuur” (fot. obok), która stała si´ bestsellerem
w Holandii i kilku innych krajach.
WłaÊciciele „myszek” z całego Êwiata do dziÊ spotykajà si´ regularnie na ró˝nego rodzaju zlotach.
Na jeden z nich, na pokładzie samolotu przyleciał
nawet egzemplarz nale˝àcy do fana z... Australii.
W Polsce iloÊç je˝d˝àcych „pi´çsetek” jest
szacowana na kilkanaÊcie sztuk.
W niewielkiej Holandii Topolino
Club Nederland liczy ponad
250 członków. Kilku z nich
postanowiło uczciç 70.
rocznic´ przejazdu Kruita
i van Kampena. Przygotowania trwały dwa lata. Kim
sà holenderscy wielbiciele
najmniejszego z Fiatów?
Na co dzieƒ pracujà, prowadzà firmy. Kilku z nich jest ju˝ na emeryturze, inni skorzystali z urlopu. Jeden z uczestników wyprawy,

Hans Sijmons, łàczy pasj´ z ˝yciem zawodowym:
prowadzi zakład wytwarzajàcy cz´Êci do Topolino.
Wszyscy sà przyjaciółmi, bo łàczy ich nie tylko
marka samochodów. W Holandii prowadzà wygodne ˝ycie. Na szeÊç tygodni postanowili zamieniç klimatyzowane wn´trza swoich współczesnych
aut na foteliki „pi´çsetek”. Najstarsza z nich –
czarna Simca Fiat 5 liczy 73 lata. Najmłodsze auto
wyprawy to Giardiniera rocznik 1954. Przed wyjazdem dotarli do syna jednego z uczestników rajdu Monte Carlo 39', który udost´pnił im historyczne notatki sprzed siedmiu dekad. Poza holenderskim klubem pomoc uczestnikom wyprawy okazali
m. in. Topolino Autoclub Italia oraz Fiat Group
Automobiles Netherlands BV.
Eskapada szlakiem dawnych mistrzów zacz´ła si´ 23 kwietnia 2009 r. w Den Helder, miejscu skàd w 1939 roku wyruszyli
Kruit i van Kampen. Pierwszym celem był
niemiecki port w Rostocku, stàd promem
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Fastferry III auta i załogi
dotarły do Helsinek. Stamtàd
było ju˝ niedaleko do miejsca właÊciwego startu – Tallina. Ze stolicy Estonii ruszyło siedem załóg – pary mał˝eƒskie lub przyjaciele. Wyprawie towarzyszy samochód zabezpieczenia
technicznego, w którym podró˝uje tak˝e cz´Êç
baga˝y. Fiaty zostały profesjonalnie przygotowane. Jedna z firm oponiarskich
dostarczyła uczestnikom nowe
ogumienie d´tkowe w rozmiarze
450×16" z tradycyjnà rzeêbà
bie˝nika. Załogi nie jadà ze
stoperem w r´ku. Dzienny limit to 200 kilometrów. Ich
poprzednicy spieszyli si´, by
pokonaç t´ tras´ w ciàgu szeÊciu dni. DziÊ trzynastokonne silniczki dzielnie radzà

36

AKTUALNOŚCI
RAJDY

Zielony 500 C
Gardiniera
produkowany
w latach
1949- 1955.
Powyżej
i poniżej:
Fiat 500
Topolino
Jerzego
Adaszkiewicza
z 1937 r.

CZAS WOLNY

sobie na zatłoczonych drogach. Ârednia
pr´dkoÊç kolumny Fiatów wynosi na trasie 55 kilometrów na godzin´. Gerard
van Onzenoort Êmieje si´, mówiàc o zu˝yciu paliwa: „Jest symboliczne. Ârednio 4,5 litra na 100 kilometrów”. Gerard i jego przyjaciele zwiedzajà tak˝e
miasta, które le˝à na trasie wyprawy.
Po Tallinnie, Rydze i Wilnie – czas na Warszaw´
i Poznaƒ. W Polsce spotkali si´ z ˝yczliwym przyj´ciem. Ludzie pozdrawiajà ich na drodze, stacjach benzynowych i na parkingu przed hotelem.
Do Holendrów spontanicznie dołàczył Jerzy
Adaszkiewicz z Tomaszowa Mazowieckiego, właÊciciel czer wonego Fiata 500 cabriolet rocznik 1937. W ciàgu kilku godzin pobytu w Wilanowie i zwiedzania Starego Miasta ich małe samochody podziwiało tysiàce osób. Imprez´
wspierali aktywnie Bogusław CieÊlar, kierownik
Biura Prasowego i Rafał Grzanecki, szef Biura
PR oraz inni pracownicy Fiat Auto Poland. „Dobrym duchem” wyprawy był mieszkajàcy w Polsce
Frans Lakwijk. Imprez´ obserwował Fabio Alberani, wiceprezydent Topolino Auto
Club Italia z Bolonii. Z Warszawy przez Poznaƒ, Berlin, Bruksel´, Pary˝, Dijon i Lyon trasa wiedzie do Monte Carlo.
Powrót zaplanowano na 28 maja.
Wtedy stan liczników powi´kszy si´
o ponad 7.300 kilometrów.
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Od niezawodnoÊci

do doskonałoÊci
TEKST

Aldona Górna
FOTO

Ireneusz
Ka˝mierczak

Nie ma maszyny
doskonałej,
pozostawiona
sama sobie
ulega szybkiej
degradacji, a jej
˝ywotnoÊç spada.
Odpowiednie
utrzymanie
maszyn,
gwarantujàce
nie tylko ciàgłà
prac´, ale równie˝
wydłu˝enie ich
˝ywotnoÊci to cel
Filaru PM.

U

trzymanie Specjalistyczne
(PM – skrót
od Professional
Maintenance) to
filar WCM, którego priorytetowym zadaniem
jest podejmowanie działaƒ majàcych na celu odpowiednie utrzymanie maszyn,
gwarantujàce nie tylko ich nieprzerwanà prac´, ale równie˝
wydłu˝enie ˝ywotnoÊci. Wymaga
to ciàgłego opracowywania, udoskonalania i odpowiedniego
wdra˝ania standardów utrzymania przy jednoczesnym, stałym
podnoszeniu kwalifikacji pracowników, a tak˝e stosowaniu
ró˝nych typów utrzymania, które
gwarantujà niezawodnoÊç maszyn. Funkcjonowanie PM przybli˝y nam Wojciech Gwóêdê, li-

der tego filaru.
Jakie zadania spoczywajà na filarze PM?
Filar techniczny Professional Maintenance obejmuje
cały szereg działaƒ majàcych na celu stworzenie
systemu utrzymania zdolnego do zredukowania
do zera usterek maszyn i urzàdzeƒ oraz uzyskanie
oszcz´dnoÊci w postaci wydłu˝enia ˝ywotnoÊci maszyn. PM ÊciÊle współpracuje z filarem Autonomicznego Utrzymania AM, a ich wspólne działania przywracajà warunki podstawowe i zapewniajà ich
utrzymanie w czasie optymalizujàc skutecznoÊç
i wydajnoÊç. Działania te mo˝na podzieliç na dwa
rodzaje. Pierwsze z nich to utrzymanie prewencyjne, obejmujàce utrzymanie autonomiczne AM,
utrzymanie okresowe TBM a tak˝e utrzymanie bazujàce na kondycji urzàdzenia CBM. Drugim typem
utrzymania jest utrzymanie korekcyjne CM, które
zapewnia wi´kszà niezawodnoÊç urzàdzenia, lepszà
jakoÊç i elastycznoÊç oraz wydłu˝enie ˝ywotnoÊci
maszyny. Stosowanie odpowiedniego mixu ró˝nych
praktyk utrzymania, a co za tym idzie maksymalizacja niezawodnoÊci urzàdzeƒ oraz minimalizacja
kosztów ekonomicznych sà głównymi celami Utrzymania Specjalistycznego. Nale˝y tutaj równie˝ za-
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uwa˝yç, ˝e poprawa niezawodnoÊci urzàdzeƒ minimalizuje straty spowodowane problemami jakoÊciowymi i zwiàzanymi z bezpieczeƒstwem, na co zwracamy szczególnà uwag´.
Jakie działania podejmuje filar Utrzymania Specjalistycznego?
DziałalnoÊç filaru PM, podobnie jak w przypadku
wszystkich filarów WCM, opiera si´ na logice 7 Kroków, w których jasno okreÊlono cele do realizacji.
Krok 0 to zbiór działaƒ przygotowawczych, które
majà na celu wprowadzenie szeregu czynnoÊci
wst´pnych, aczkolwiek niezb´dnych do póêniejszego
funkcjonowania systemu Utrzymania Specjalistycznego. Mówimy tutaj o prawidłowym zidentyfikowaniu strat i sklasyfikowaniu Maszyn w oparciu o dane
z Cost Deployment (CD), okreÊleniu obszaru modelowego, na którym zaimplementujemy logik´ 7 Kro-

Wojciech Gwóźdź

SŁOWNICZEK POJ¢å WCM

Karty EWO – służą do rejestrowania wszelkich detali
odnoszących się do awarii, jak również do określania jej
przyczyny źródłowej oraz definiowania środków zaradczych.
MTBF (z ang. Mean Time Between Failures) – jest to
Średni Czas Pomiędzy Awariami, czyli wskaźnik mówiący
o częstotliwości występowania awarii na określonym
komponencie.
MTTR (z ang. Mean Time To Repair) – jest to Średni Czas
Naprawy, czyli wskaźnik informujący o średnim czasie,
w jakim usuwane były awarie danego komponentu.
SMP (z ang. Standard Maintenance Procedure) – zawiera
opis czynności, jakie należy wykonać na danej maszynie,
gwarantujących przy odpowiedniej częstotliwości
wykonywania tych czynności niezawodną pracę maszyny.

ków, a tak˝e okreÊleniu obszarów (Maszyn AA, A, B
i C), na które b´dziemy rozpowszechniaç sprawdzone rozwiàzania z obszaru modelowego. Krok 0 to
równie˝ odpowiednia organizacja Utrzymania Ruchu, przygotowanie magazynu cz´Êci zamiennych,
oraz zarzàdzania olejami i smarami. W Kroku 1
przywracany jest stan poczàtkowy maszyny poprzez
usuni´cie nagromadzonych a ukrytych usterek. JednoczeÊnie rozpoczynamy zbieranie danych o naszych maszynach i ich komponentach. Powstajà
Ksià˝ki Maszyn (Machine Ledger), w których zapisane sà wszystkie informacje o maszynie, jej komponentach a tak˝e rejestrowane sà wszelkie nieprawidłowoÊci, jakie wystàpiły na maszynie, dzi´ki czemu
mo˝emy Êledziç jak dany komponent si´ zachowuje
oraz okreÊlaç komponenty krytyczne. Nie mo˝na tutaj zapomnieç o Êcisłej współpracy z innymi filarami
a w szczególnoÊci z filarem Autonomicznego Utrzy-
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mania (AM). Polega ona na usuwaniu przez Utrzymanie Ruchu wszelkiego rodzaju nieprawidłowoÊci,
sygnalizowanych poprzez wystawione karty AM Tag,
zapewnieniu wsparcia szkoleniowego operatorom
maszyn a tak˝e wspieraniu AM w procesie eliminacji
miejsc trudnodost´pnych i êródeł zanieczyszczeƒ.
Krok I to równie˝ wdro˝enie 5S na Warsztacie
Utrzymania Ruchu oraz wprowadzenie systemu rejestracji informacji o awariach w postaci kart EWO.
Celem Kroku 2 jest analiza awarii oraz wprowadzenie działaƒ majàcych na celu wydłu˝enie czasu ˝ycia
krytycznych komponentów. Poprzez analiz´ awarii
okreÊlamy przyczyn´ êródłowà zdarzenia, które miało miejsce a nast´pnie zgodnie z metodologià implementujemy adekwatne działania majàce na celu zapobie˝enie powtórzeniu si´ danej awarii. W kroku
tym rozpoczynamy równie˝ rejestracj´ dwóch głównych wskaêników mówiàcych o cz´stotliwoÊci wyst´powania awarii na danym komponencie – MTBF
(ang. Mean Time Between Failures – Âredni Czas
Pomi´dzy Awariami), a tak˝e o czasie usuwania
awarii danego komponentu – MTTR (ang. Mean Time To Repair – Âredni Czas Naprawy). Gdy ju˝ wiedza o naszych maszynach jest na odpowiednio wysokim poziomie mo˝emy przejÊç do Kroku 3. Jego celem jest przejÊcie z utrzymania opartego na awariach
(BDM) do utrzymania opartego na czasie (TBM).
W tym celu definiujemy Standardy PM, w których
okreÊlamy zakres czynnoÊci jakie nale˝y wykonaç
na maszynie, aby zapobiec wystàpieniu awarii. Wa˝nym etapem jest tutaj odpowiednie zaplanowanie
wykonywania Standardów PM. W tym celu wykorzystuje si´ Kalendarz PM, na którym zaznaczane sà
terminy przyszłych działaƒ a tak˝e wizualizowane sà
ewentualne awarie, dzi´ki czemu mo˝emy okreÊliç
czy cz´stotliwoÊç wykonywania standardów oraz czy
skutecznoÊç naszych działaƒ jest odpowiednia.
Mówiàc ogólnie celem Kroków 1-3 jest zapobieganie
przedwczesnej degradacji maszyn oraz wyelimino-

PODEJÂCIE 7 KROKÓW
STEP 7

STEP 5

POZIOM 2
POZIOM 1

STEP 4
STEP 3
STEP 2

STEP 1

Eliminacja
i zapobieganie
przedwczesnemu
zu˝yciu

STEP 6

POZIOM 3

STEP 0

Odzyskanie
i inwersja
zu˝ycia (analiza
awarii)

Ustalenie
standardów
utrzymania
ruchu

Przeciwdzia∏ania
dla s∏abych
stron maszyn
i wyd∏u˝enie
˝ycia
komponentów

Stworzenie
systemu
okresowego
utrzymania
ruchu

Stworzenie
systemu
utrzymania
ruchu
prognozowanego
(zarzàdzanie
trendami)

Zarzàdzanie
kosztami
utrzymania
ruchu
Ustalenie
systemu
planowego
utrzymania
ruchu

wanie do zera awarii.
Krok 4 to działania zmierzajàce do wydłu˝enie czasu ˝ycia komponentu, a co za tym idzie wydłu˝enia
MTBF. Efekt ten uzyskujemy poprzez realizacj´
czynnoÊci utrzymania korekcyjnego. W tym celu
wykorzystywane sà narz´dzia FI. Wszelkie wprowadzane rozwiàzania naprawcze sà monitorowane,
przeprowadzana jest analiza zysków/kosztów B/C
a nast´pnie doprowadzamy do utrzymania rozwiàzania. Działania, które obejmujà Krok 5 to szereg
czynnoÊci zmierzajàcych do poprawy utrzymania
na Maszynach. Na podstawie standardów zdefiniowanych w Kroku 3 dà˝y si´ do poprawy
ciàgłoÊci pracy, zarzàdzania, kontroli i bezpieczeƒstwa maszyny. W kroku tym nast´puje weryfikacja cz´stotliwoÊci wykonywania standardów dzi´ki modyfikacjom komponentów, redukcja czasów standardów,
zmiana sposobu utrzymania a tak˝e przeniesienie szeregu czynnoÊci z filaru PM do
filaru AM. Krok 6 natomiast to tworzenie systemu
utrzymania prognozowanego CBM (ang. Condition
Based Maintenance) oraz utrzymania jakoÊci QM.
Utrzymanie prognozowane oparte na kondycji urzàdzenia wià˝e si´ z faktem, ˝e wi´kszoÊç usterek nie
nast´puje nagle, lecz rozwija si´ w pewnym okresie
czasu. Celem tego kroku jest zdolnoÊç prognozowania cyklu ˝ywotnoÊci komponentów poprzez rejestracj´ danych, które dajà wskazania odnoÊnie stanu
maszyny, a podejmowane działania majà na celu reakcj´ zanim nastàpi awaria. Dane takie nie muszà
byç zbierane tylko i wyłàcznie przy pomocy skomplikowanej aparatury, ale przede wszystkim na podstawie informacji od operatorów pracujàcych na danej
maszynie, którzy mogà usłyszeç nietypowe hałasy/dêwi´ki np. podczas pracy kleszczy zgrzewalniczych, które podczas normalnej
pracy maszyny nie majà
miejsca. Dlatego niezb´dna jest dobra współpraca
z filarem AM. Krok 7 w logice PM to formalizacja
systemu utrzymania i zarzàdzania kosztami utrzymania.
D z i a ł a n i a
te obejmujà utworzenie
systemu zarzàdzania
bud˝e-

tem UR, ocen´ oszcz´dnoÊci, ocen´ wprowadzonego systemu utrzymania, ocen´ poprawy niezawodnoÊci oraz ocen´ poprawy utrzymania. Krok 7 to de
facto optymalizacja Kroków 1-6.
Jak przebiega wdro˝enie PM w zakładzie?
Filar Professional Maintenance w naszym zakładzie
działa we wszystkich trzech jednostkach produkcyjnych. Jednak˝e ze wzgl´du na wysoko rozwini´tà automatyzacj´ procesu produkcyjnego najwy˝szy poziom wdro˝enia osiàgn´liÊmy na Spawalni, która jest
głównym obszarem działaƒ filaru PM. Obecnie w zakładzie mamy 6 obszarów modelowych, na
których wdra˝amy metodologi´ 7 Kroków
a nast´pnie rozpowszechniamy sprawdzone
rozwiàzania na maszyny klasy AA oraz A i B,
a tak˝e na te obszary, które okazały si´ krytyczne w trakcie analizy wykonanej przez filar
Cost Deployment. Obecnie wdra˝amy Krok 6
na maszynach modelowych, Kroki 4-5 na
Maszynach Klasy AA oraz 1-4 na Maszynach Klasy
A.
W zwiàzku z uruchomieniem nowych Jednostek
Produkcyjnych i zatrudnieniem du˝ej liczby nowych
pracowników przeprowadziliÊmy szereg szkoleƒ
specjalistycznych, aby podnieÊç kompetencje pracowników Utrzymania Ruchu.
Ciàgłe audyty wewn´trzne potwierdzajà rozwój Filaru PM w naszym zakładzie. DziałalnoÊç wszystkich
filarów jest równie˝ systematycznie weryfikowana
i oceniana podczas audytów zewn´trznych prowadzonych przez FAPS przy udziale prof. Yamashina.
Podczas ostatniego audytu przeprowadzonego
w paêdzierniku 2008 Filar PM uzyskał 2 poziom rozwoju umacniajàc si´ o jeden poziom, co potwierdziło
dobry kierunek naszych działaƒ i skłoniło nas do jeszcze ci´˝szej pracy przy wdra˝aniu metodologii PM.

PM obejmuje
dwa typy
utrzymania

Co jest niezb´dne, aby osiàgnàç sukces przy wdra˝aniu WCM?
Nie ma mo˝liwoÊci osiàgni´cia sukcesu bez dogł´bnej znajomoÊci metodologii oraz podejÊcia
metodologicznego.
Metodologia
WCM nie daje nam jednak gotowej
recepty na sukces, dlatego tak bardzo wa˝ny jest ciàgły rozwój
profesjonalizmu pracowników.
To właÊnie dzi´ki ich zaanga˝owaniu i ci´˝kiej pracy na
rzecz poprawy mo˝emy
osiàgnàç cel, jakim jest
World Class Manufacturing.
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Niemały to wysiłek
napisaç ciekawà
rozpraw´
magisterskà czy
doktorskà. Fiat
Auto Poland
i spółki Grupy Fiat
ju˝ 12 rok z rz´du
nagradzajà
młodych ludzi,
którzy uporali si´
z tym zadaniem na
przysłowiowà
piàtk´.

POMYSŁY
,
które procentujà
TEKST

Aldona Górna
FOTO

arch. FAP

Zdzisław Arlet,
dyrektor
Zakładu Tychy
i nagrodzony
absolwent ATH
– Jakub Dzida

W

i´kszoÊç prac magisterskich czy
doktorskich, po obronie làduje
na dnie szuflady w biurku autorów i staje si´ co najwy˝ej inspiracjà do dalszych badaƒ dla przyszłych pokoleƒ. Grupa Fiat przeciwstawia si´ takiemu myÊleniu
i w ramach umowy o współpracy
z polskimi uczelniami technicznymi rok rocznie przedstawia propozycje tematów
prac magisterskich i doktorskich, które po zrealizowaniu przez autorów, mogà zostaç wykorzystane
w praktyce. Najciekawsze prace sà zaÊ nagradzane
przez Fiata stypendium pieni´˝nym. W tym roku nagrod´ finansowà w wysokoÊci 4000 złotych przyznano 17 osobom (wyró˝niono: 4 rozprawy magisterskie i 2 doktorskie z Politechniki Âlàskiej i odpowiednio 4 prace magisterskie i 2 doktorskie z Akademii
Techniczno-Humanistycznej, a tak˝e 1 prac´ doktorskà i 4 magisterskie z Politechniki Warszawskiej.
UroczystoÊç wr´czenia nagród laureatom z Politechniki Âlàskiej i ATH miała miejsce w rektoracie
Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Laureaci tegorocznego konkursu z ramienia
dwóch Êlàskich uczelni zgodnie twierdzà, i˝ najwa˝niejsza jest ÊwiadomoÊç, ˝e poza stypendium
mogà liczyç na coÊ wi´cej – cz´Êç ich pomysłów
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byç mo˝e zostanie wykorzystywana przez projektantów z Centrum Badawczego Fiata w Turynie.
Mgr Jakub Dzida, absolwent ATH: „Temat mojej
pracy magisterskiej Studium mo˝liwoÊci zbudowania urzàdzenia typu STOP-START, do miejskiego
samochodu osobowego, działajàcego z wykorzystaniem elementów spr´˝ystych, opracowałem wraz
z moim tatà, który jest naukowcem. Moja rozprawa oparta jest na nowym podejÊciu do ogólnie znanej koncepcji. Mam nadziej´, ˝e rozwiàzania, które
zaproponowałem sà mo˝liwe do zastosowania
w praktyce. Na co dzieƒ pracuj´ w laboratorium
badaƒ silników spalinowych OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Bosmal”.
Mgr Arnold Gałàzka, absolwent Politechniki
Âlàskiej: „Jestem autorem pracy magisterskiej Projekt systemu Stop&Go do ekologicznego samochodu osobowego. Opisuj´ w niej działanie tego˝ systemu, który samoczynnie włàcza i wyłàcza samochód, w momencie, gdy samochód zatrzyma si´ na
minimum trzy sekundy, np. na czerwonym Êwietle.
System ten sprawdza si´ najlepiej w warunkach
miejskich, przynosi zarówno oszcz´dnoÊci paliwa,
jak i ogranicza emisj´ dwutlenku w´gla. Układ ten
nie jest ani skomplikowany, ani drogi, wi´c wydaje
mi si´, ˝e powinien znaleêç zastosowanie w wielu
modelach samochodów”.

Podczas uroczystoÊci, poza wr´czeniem dyplomów
uznania i tradycyjnym uÊciskiem dłoni, pod adresem laureatów padło wiele słów uznania, zarówno
ze strony władz uczelni, jak i przedstawicieli FAP.
„˚ycz´ wszystkim laureatom, aby z po˝ytkiem wykorzystywali t´ wiedz´, którà ju˝ udało im si´ zdobyç. Bez wàtpienia słowa podzi´kowania nale˝à si´
przedstawicielom Fiata za wytrwałoÊç, jakà przez
wiele lat wykazujà w kontynuowaniu polityki, majàcej na celu wspieranie nauki” – powiedział prof.
Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Âlàskiej.
„Niezmiernie si´ ciesz´, ˝e wraz z tak zacnymi
uczelniami jak Politechnika Warszawska i Âlàska
dane jest nam uczestniczyç w tej cennej inicjatywie,
jakà jest współpraca naukowo-przemysłowa – dodał
prof. Ryszard Barcik, rektor Akademii TechnicznoHumanistycznej. Dzisiejsza uroczystoÊç jest dowodem na to, ˝e ta 12-letnia ju˝ współpraca układa si´
wyÊmienicie. Obie strony wyciàgajà z niej szereg
korzyÊci. Dla mnie najcenniejszym aspektem tej kooperacji jest mo˝liwoÊç czynnego uczestnictwa
w ˝yciu Fiata. Jako nowy rektor miałem okazj´ odwiedziç Centrum Badawcze Fiata w Turynie. Z zachwytem podziwiałem wszystkie dokonania Fiata na
polu nowoczesnych technologii”.
„Dzisiejsza uroczystoÊç jest najlepszym dowodem
owocnej współpracy pomi´dzy Fiatem a polskimi
uczelniami w sektorze kształcenia i innowacji – powiedział Massimo Cavallo z Fiat S.p.A. Przemysł
Êwiatowy przechodzi obecnie trudny moment z powodu mi´dzynarodowego kryzysu ekonomicznego.
Przemysł motoryzacyjny, oprócz przezwyci´˝enia
kryzysu, musi stawiç czoła wyzwaniom, jakimi sà
oszcz´dnoÊci energetyczne i troska o Êrodowisko.
Rozwiàzanie tych zło˝onych problemów uwarunkowane jest wieloma czynnikami, jednak˝e istotny
wkład w ich rozwiàzanie b´dà mieç bez wàtpienia
młodzi in˝ynierowie, dzisiejsi absolwenci, którzy
przyczynià si´ do rozwoju nowych „inteligentnych”
technologii. Uczelnie, przemysł i rzàdy, jak nigdy
dotàd, muszà ÊciÊle ze sobà współpracowaç, aby
sprostaç tym wa˝nym wyzwaniom, czekajàcym tak˝e naszà firm´. Dodam, ˝e w chwili obecnej jesteÊmy
w trakcie ustalania nowej nagrody imienia Giovanniego Agnelli, której projekt został ju˝ zaaprobowany przez rodzin´ Agnelli – dzi´ki tej inicjatywie b´dziemy mogli nagradzaç studentów, którzy opracujà
najciekawsze badania naukowe na uczelniach współpracujàcych z Fiatem. ˚yczylibyÊmy sobie, aby tych
inicjatyw w przyszłoÊci było wi´cej, co pozwoli na
szersze zaanga˝owanie sektorów Fiata w Polsce oraz
uczelni w rozwój innowacyjnych produktów i procesów produkcji o niskim zu˝yciu energii i ograniczonym wpływie na Êrodowisko”.
„Podczas corocznych uroczystoÊci wr´czenia nagród absolwentom kierunków technicznych jesteÊ-

Massimo Cavallo,
Poland Industrial
Relations & HR
Coordination
Grupy Fiat

Prof. dr hab. Inż.
Tadeusz Kulik,
Rektor
Politechniki
Warszawskiej,
Enrico Pavoni,
prezes zarządu
FAP, oraz prof.
dr hab. inż.
Władysław
Włosiński,
przewodniczący
jury nagród Fiata
wręczają
nagrodę Fiata
Katarzynie
Służewskiej

my Êwiadkami wydarzenia wielkiej wagi – podsumował Zdzisław Arlet, dyrektor Zakładu Tychy
Fiat Auto Poland. – OsobiÊcie wysoko ceni´ sobie
tego rodzaju inicjatywy przede wszystkim ze wzgl´du na młodych ludzi – laureatów konkursu
i wszystkich, którzy swoje prace poÊwi´cajà tematom, zwiàzanym z motoryzacjà i przemysłem. Bez
nich nasza praca nie miałaby racji bytu i vice versa
– badania naukowe, które nie majà szansy na znalezienie praktycznego odbicia równie˝ nie majà sensu. JesteÊmy wi´c uczestnikami pewnego ciàgu wydarzeƒ: na poczàtku drogi sà naukowcy – autorzy
teorii, w Êrodku sà projektanci, którzy wykorzystujà
całoÊciowo bàdê czàstkowo ich pomysły do stworzenia projektu i na koƒcu sà zakłady produkcyjne,
które te pomysły „oblekajà w ciało” wytwarzajàc np.
samochód. Tych młodych, kreatywnych naukowców, którzy majà głowy pełne znakomitych pomysłów musimy nagradzaç za ich trud. Co prawda oni
sà na poczàtku drogi, a my na koƒcu, ale łàczy nas
wspólny cel – praca nad nowoczesnym i spełniajàcym wymagania u˝ytkowników produktem”.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Nagrody Fiata

w Warszawie

egoroczna uroczystość wręczenia nagród absolwentom
Politechniki Warszawskiej miała miejsce 1 czerwca.
Uczestniczyli w niej laureaci konkursu, przedstawiciele
władz uczelni, a także Enrico Pavoni, prezes zarządu
Fiat Auto Poland. Przewodniczący jury, prof. Władysław
Włosiński podkreślił bardzo wysoki poziom prac
zgłoszonych do tegorocznego konkursu. Zaproponował
także, aby w kolejnych edycjach konkursu na Politechnice
Warszawskiej przyznawać główną nagrodę Fiata im.
Giovanniego Agnelli. Podczas uroczystości jeden
z laureatów, Tomasz Pietrzak z Wydziału Fizyki, przedstawił
w skrócie historię rodu Agnellich, która od ponad 100 lat
jest nierozerwalnie związana z koncernem Fiata, a sam ś.p.
Giovanni Agnelli „avocato” był wielkim przyjacielem Polski.
Urodzony w 1921 r. – jak sam mówił „w roku uruchomienia
produkcji samochodów Fiata w Warszawie”, opowiadał
się zawsze za współpracą z Polską.

T
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PRZEKAZANIE SAMOCHODU
DLA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

W

Dzień Dziecka, 01.06.2009 r. w siedzibie Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu
pod Warszawą Fiat Auto Poland przekazał Fiata Grande Punto Kriobankowi Homogennych
Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.
Kluczyki od samochodu doc. dr hab. n. med. Piotrowi Burczyńskiemu, z-cy kierownika Kliniki
Kardiochirurgii IP-CZD, przekazał Bogusław Cieślar, który powiedział, że ten gest jest wyrazem
uznania dla prowadzonej przez kadrę lekarską działalności medycznej „Pomnika-Centrum Zdrowia
Dziecka” na rzecz ratowania zdrowia dzieci.
Kriobank działa od 1980 roku i jest jednym z dwóch banków zastawek działających w ramach
publicznej ochrony zdrowia w kraju. Zajmuje się przygotowywaniem przeszczepów ludzkich
zastawek serca. Do chwili obecnej przekazał do implantacji ponad 1000 zastawek do
15 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i dorosłych w kraju i do 4 ośrodków
poza granicami. Jego działalność jest typu
„non profit”.
Od lewej: mgr Maciej
Fedorowicz – Kierownik
Banku Zastawek Serca,
doc. dr hab. n. med. Piotr
Burczyński – z-ca
kierownika Kliniki
Kardiochirurgii IP-CZD,
dr n. med. Mariusz
Birbach – kardiochirurg,
Konsultant Medyczny Banku,
Bogusław Cieślar – Rzecznik FAP

FIAT OSTRAVA… MOJA MIŁOÂå

W

maju do zakładu Fiat GM Powertrain zawitali członkowie Fun Clubu Fiata Ostrava. Zwiedzanie
bielskiej fabryki było gwoździem programu tegorocznej wycieczki
po Polsce, którą zespół słowackich miłośników Fiata organizuje
cyklicznie raz do roku. Miroslav Juha, przewodniczący Fun
Clubu mówi: „Nasza organizacja liczy sobie kilkadziesiąt
lat, a zloty, które organizujemy, zostały
wpisane w jej tradycję. Tym razem
planujemy połączyć zwiedzanie kilku
polskich zamków z sobotnim
grillowaniem i zabawą taneczną.
Cieszymy się bardzo, że w tym roku
(po zeszłorocznym zwiedzaniu Zakładu FAP
w Tychach) mieliśmy okazję zobaczyć jak powstają
silniki w bielskim przedsiębiorstwie Fiat – GM Powertrain”. Na czas
wizyty gości w fabryce przyzakładowy parking został przeobrażony w „muzeum
Fiata” – można w nim było podziwiać zabytkowe pojazdy, którymi członkowie Fun Clubu,
przemieszczają się podczas zlotów.
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marca na torze w Monza
zainaugurowano nowy puchar
wyścigowy o nazwie Trofeo Abarth 500,
w którym rywalizują samochody
Abarth 500 Assetto Corse,
dysponujące mocą 190 KM. Wyścig
składać się będzie z 6 eliminacji,
m.in. w Mugello i na torze Imola.
Kolejny puchar z udziałem Abarth 500
to Trofeo Abarth 500 Europa, który
rozpoczął się po koniec maja i jest
połączony z cyklem 6 eliminacji
Mistrzostw Świata Samochodów
Turystycznych WTCC. Pierwszy wyścig
odbył się 31 maja w Walencji
(Hiszpania), a następne rozegrane
zostaną 21 czerwca w Brnie (Republika
Czeska), 5 lipca w Porto
(Portugalia), 19 lipca w Brands Hacth
(Wielka Brytania), 6 września
w Oschersleben (Niemcy)
i 20 września na Imoli (Włochy).

Dyrektor Arlet czyta dzieciom

W

Polsce znaczna część dzieci i młodzieży nie rozumie w szkole prostych tekstów i poleceń. Słaba
znajomość języka powoduje słabą umiejętność myślenia. Dlatego trzeba wychować czytelnika
codziennie czytając dziecku dla przyjemności – czytamy na stronie Fundacji ABCXXI, która w 2001 r.
zainicjowała akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Od tego czasu w wielu miastach organizowane są festyny,
w czasie których znane osobistości czytają dzieciom bajki. W Tychach VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom rozpoczął się 2 czerwca w parku „Pod Żyrafą”, gdzie przedstawiciele władz
miasta, a także dyrektor Zakładu Fiat Auto Poland w Tychach Zdzisław Arlet,
przeczytali dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwima.
„Szkoda, że takie akcje organizowane są tak rzadko – mówi dyr. Arlet
– chociaż w tym roku zaproszono mnie do dwukrotnego czytania, tutaj
i w Szkole Podstawowej Nr 10. Od początku akcji czytam już po raz czwarty.
To jest wspaniały pomysł, dzieci reagują spontanicznie i bardzo to
przeżywają. Warto to robić również z tego względu, że czytanie bajek
i książek wzbogaca wiedzę o świecie i zacieśnia więź między rodzicem
a dzieckiem. „Lokomotywę” Tuwima każda z nas zna, więc nie trzeba
się było wcześniej przygotowywać. Zresztą, swojej córce, kiedy była
mała, też czytałem dużo bajek”.

HYBRYDOWE EUROCARGO
W BARWACH COCA-COLI

I

veco dostarczyło Coca-Coli egzemplarz Eurocargo z napędem wysokoprężnym
i elektrycznym. Pojazd będzie obsługiwał dostawy do Brukseli do końca lipca
bieżącego roku. Cel: praktyczne zweryfikowanie użyteczności technologii
hybrydowej w samochodach dostawczych. Hybrydowe Eurocargo, wyposażone
w 160-konny silnik Tector Euro 5, generator elektryczny o mocy 60 KM oraz baterię
litowo-jonową, zużywa do 30 procent paliwa mniej niż jego konwencjonalne
odpowiedniki z silnikami Diesla.
Co istotne, pojazd nie traci nic ze swych osiągów w ruchu pozamiejskim, a jego
obciążenie użytkowe zmniejsza się o jedynych 200 kilogramów. Ceremonię
wręczenia kluczyków uświetnili swą obecnością Franco Miniero, Iveco Senior
Vice-President Sales & Marketing (na zdjęciu po prawej), oraz Hubert Patricot,
prezes Coca-Cola Enterprises Europe (po prawej).

FIAT ODBUDOWUJE
˚ŁOBEK W L’AQUILA

G

rupa Fiat udzieliła ludności dotkniętej trzęsieniem
ziemi w regionie Abruzzo pomocy technicznej,
ekonomicznej i humanitarnej.
W kwietniu z każdego sprzedanego samochodu marki
Fiat, Alfa, Lancia oraz Fiat Professional, koncern
przekaże 40 euro. Suma, w przewidywanej wysokości
około 2,5 mln euro, zostanie przeznaczona na odbudowę
żłobka w Aquila. Ponadto, Fiat Professional zapewni
gminom dotkniętym trzęsieniem ziemi 15 samochodów
Ducato Panorama do transportu szkolnego. Iveco
udostępniło 6 samochodów Massif, 3 Eurocargo,
2 wywrotki Iveco Astra i 1 specjalnie wyposażony
Daily z napędem 4x4; spółka New Holland
zaoferowała specjalistyczne maszyny, a Fiat
Powertrain Technologies agregaty prądotwórcze.

DEUTSCHE POST JEèDZI DAILY
najbliższych trzech latach Iveco zaopatrzy Deutsche Post w 4500
egzemplarzy Daily w wersji przyjaznej środowisku. Samochody, skrojone
„na miarę” z myślą o przewożeniu poczty, są wyposażone w szereg otwartych
półek po obu stronach luku bagażowego oraz w przesuwne drzwi z tyłu, znacznie
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Dzięki katalizatorowi oraz filtrowi cząstek
stałych 116-konny silnik Diesla gwarantuje wyjątkowo niski poziom emisji
zanieczyszczeń, co czyni Daily najbardziej ekologicznym ze wszystkich
dostępnych dziś na rynku modeli adaptowanych do pracy
w podobnym charakterze.
Tym sposobem Deutsche Post
dokonuje znaczącego kroku
naprzód w realizacji programu
„GoGreen”, którego celem jest
zmniejszenie o 10 procent,
do 2012 roku, poziomów emisji
CO2 we wszystkich pojazdach
pocztowej floty.

W
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GORAN BREGOVIå

Tango z chłopakiem
z Sarajewa

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland,
PAP

Jedynie Bóg ma moc kreowania dzieł sztuki.
Ja jestem tylko narz´dziem w jego r´kach – potrafi´
bowiem poukładaç nuty w spójnà całoÊç. Dlatego
nazywajà mnie po prostu… kompozytorem.

T

ylu rozbie˝nych opinii o jednym człowieku nie przeczytałam jeszcze nigdy. Jedni piszà o nim: stuprocentowy
Jugosłowianin, inni okreÊlajà go mianem w´drownego
muzyka, który nie jest zwiàzany z ˝adnym konkretnym
miejscem. Co zatem mówi o sobie sam Goran Bregoviç? – Gdybym miał okreÊliç siebie w kilku
zdaniach powiedziałbym: Goran, syn
Serbki i Chorwata, urodzony 59 lat
temu w Sarajewie. Muzyka bałkaƒska gra mi w duszy od dziecka, kocham podró˝e i współprac´ z ludêmi. Co najwa˝niejsze:
nie jestem facetem show-biznesu i nigdy
nim nie b´d´, wszystko, co robi´, jest zwyczajne, ˝yj´ zwyczajnie i umr´ zwyczajnie.

Cicho serce moje
Ojciec Gorana był oficerem jugosłowiaƒskiej
Armii Ludowej, matka równie˝ miała komunistyczne
przekonania. Po rozwodzie rodziców, ju˝ jako nastolatek zamieszkał z mamà w Sarajewie, gdzie sp´dził praktycznie całà swojà młodoÊç.
– Na moje wychowanie, szczególnie w sferze religijnej,
mieli wpływ dziadkowie. Zarówno ci ze strony mojej mamy, jak i taty byli baptystami, wi´c potajemnie zakorzenili we mnie ten odłam pra wosławia. Rodzice, ze
wzgl´du na swoje sympatie komunistyczne nie anga˝owali si´ w ˝adnà religi´. Byç mo˝e dzi´ki temu
w mojej rodzinie nie czuło si´ podziałów, które
w Jugosławii od zarania jej dziejów stanowiły coÊ
w rodzaju tykajàcej bomby zegarowej. Spróbuj
bowiem wyobraziç sobie ogromne paƒstwo, któ-

GORAN BREGOVIå

Autor muzyki
re powstało z połàczenia kilku krajów. Oficjalnie
zatarto granice – nieoficjalnie one zawsze istniały.
Tak właÊnie było z Jugosławià: powstał tu zlepek
zbyt wielu kultur, a co najwa˝niejsze, zbyt wielu
ró˝nych religii – to jest podstawowy powód tragicznej historii mojego kraju. Nie lubi´ wracaç myÊlami do tamtych wydarzeƒ, nie mam ochoty na
rozdrapywanie ran. Tym bardziej ˝e muzyka, która
jest we mnie, wznosi si´ ponad te podziały i jest po
prostu bałkaƒska. Cierpliwie wi´c czekam na moment, kiedy sztuka b´dzie na całym Êwiecie wa˝niejsza ni˝ zabijanie, wojny i polityka.

Złota prawda Onassisa
Zakup pierwszej gitary 15-letni Goran umotywował mo˝liwoÊcià wzbudzenia wi´kszego zainteresowania u płci przeciwnej. Dzi´ki instrumentowi usamodzielnił si´ finansowo, ju˝ w wieku 17 lat zarabiał na swoje utrzymanie, akompaniujàc tancerkom
w jednym z sarajewskich striptiz-barów.
– Podstawowym atrybutem mojej pierwszej gitary
było wra˝enie, jakie wywierała na dziewczynach.
Póêniej odkryłem tak˝e inne jej uroki, na przykład
to, ˝e stała si´ moim awizo do Êwiata muzyki,
a dzi´ki niej mog´ okreÊliç siebie dzisiaj mianem
szcz´Êciarza, który całe ˝ycie czerpie radoÊç z tego,
co robi. Nie oszukujmy si´ jednak za bardzo – ka˝dy m´˝czyzna przyzna mi racj´: wszystko, co robimy, robimy dla kobiet. W tej kwestii zawsze zgadzałem si´ z Onassisem, który przed Êmiercià powiedział, ˝e ze wszystkich zarobionych pieni´dzy
tylko te, które wydał na kobiety były warte tej całej
pogoni i wysiłku, jaki sobie zadał, aby je zdobyç.
Przekładajàc to na muzyk´ musz´ powiedzieç, ˝e
jeÊli utwory, które tworz´, robià wra˝enie na kobietach, to rzeczywiÊcie sà warte tworzenia.
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bałkaƒskiej

Ostatnia wizyta
Gorana
Bregovica
w Polsce miała
miejsce w maju
podczas
obchodów Dni
Bielska-Białej.
Z tej okazji odbył
się koncert
artysty
sponsorowany
przez FAP.

Urodzony 22 marca 1950 r. w Sarajewie, kompozytor
muzyki elektronicznej i etnicznej. W swojej
twórczości łączy tradycyjne brzmienia ludowe
z męskimi chórami i dźwiękami z syntezatora.
W latach 70. i 80. XX wieku lider popularnego
jugosłowiańskiego zespołu Bijelo Dugme.
Współpracował m.in. z reżyserem Emirem Kusturicą,
tworząc ścieżkę dźwiękową do filmów
Arizona Dream, Czas Cyganów i Underground.
Współpracował także z Patrice'em Chereau, pisząc
muzykę do filmu Królowa Margot. Komponował na
potrzeby teatru, m.in. do sztuki multimedialnej pt.
Silence of the Balkans. Do udziału w nagraniach
zapraszał wielu znanych wokalistów, takich jak
Cesária Évora, Iggy Pop, Johnny Depp, Ofra Haza,
Scott Walker. W Polsce nagrywał płyty z Kayah
i Krzysztofem Krawczykiem. Był też autorem muzyki
do polskiego filmu Operacja Samum.

Ojda ojda, czyli od rock&rolla
do Undergroundu
Studiował filozofi´ – oczywiÊcie marksistowskà, bo innej w byłej Jugosławii nie wykładano. Studentem był dobrym i przykładnym,
wi´c wiadomoÊç o tym, ˝e rzuca uniwersytet i zakłada zespół rockowy zaszokowała
jego otoczenie. Chłopcy z Bjelo Dugme,
okreÊlani te˝ mianem jugosłowiaƒskich
Beatlesów, w rekordowo krótkim czasie
zjednali sobie przychylnoÊç publicznoÊci.
Nawet komunistyczna prasa, która atakowała zespół na ka˝dym kroku, nie była
w stanie odp´dziç tłumów, które
przychodziły na koncerty.

– Na sukces Bjelo Dugme zło˝yło si´
wiele czynników. Na piedestale postawiłbym jednak naszà zwyczajnoÊç
i fakt, ˝e nie graliÊmy standardowego rock&rolla, a raczej jego lokalnà,
folkowà odmian´, przepuszczonà
przez filtr bałkaƒskiego pochodzenia
członków zespołu. MyÊl´, ˝e u podło˝a rozpadu grupy w 1989 roku
znalazł si´ fakt, ˝e Bjelo Dugme był
symbolem jednoÊci narodów Jugosławii. Nie ˝ałuj´ jednak, ˝e zespół
przestał funkcjonowaç – nie do koƒca dobrze czułem si´ w tym Êwiecie
szalonego rocka, nieprzespanych nocy i ner wowej atmosfery. Dzi´ki
rozpadowi grupy mogłem pójÊç dalej
swojà drogà i skierowaç si´ w stron´
komponowania muzyki filmowej.
Wtedy Bóg zesłał mi Emira Kustaric´, który po otrzymaniu solidnego
wykształcenia w presti˝owej, praskiej szkole filmowej FEMU wrócił do Sarajewa, aby zajàç si´ kr´ceniem niekomercyjnych filmów dla dojrzałej publicznoÊci. Poszukiwanie tych samych adresatów naszych utworów, zbli˝yło nas do siebie tak mocno, ˝e
trzy filmy, przy których pracowaliÊmy wspólnie,
przekonały do siebie publicznoÊç. Z mojego punktu widzenia nie sà to „filmy sukcesu”, a ju˝ na
pewno nie w sensie iloÊci sprzedanych biletów...,
jednak byłbym głupcem, myÊlàc, ˝e dobry film powstaje tylko w Hollywood, a dobra muzyka jest
emitowana tylko w MTV.

czami, którzy bez problemu przeło˝à
to, co mi w duszy gra na swój j´zyk
ojczysty. Moja muzyka została przetłu ma czo na na wie le j´ zy ków, na
pol ski rów nie˝. Do wasze go kra ju
po raz pierw szy przy je cha łem
w 1997 roku, aby zagraç na poznaƒskim fe sti wa lu Mal ta. Re ak cja pu blicznoÊci tak mnie urzekła, ˝e posta no wi łem za glà daç tu cz´ Êciej.
Dlatego te˝, kiedy Władysław Pasikowski zaproponował mi skomponowanie muzyki do swojego filmu, powiedziałem: bardzo ch´tnie. W tym
samym czasie nagrałem płyt´ z Kayah – dziewczynà, która urzekła mnie
swojà niezwykle silnà osobowoÊcià.
Współ pra ca z pio sen kar kà, ze
wzgl´du na jej zaawansowanà cià˝´
była bardzo spe cyficzna. W trakcie
pra cy nad krà˝ kiem ani ra zu nie
przekroczyliÊmy progu studia, wszystko nagrywaliÊmy w domu. W Polsce dane mi te˝ było poznaç
osob´, której nie da si´ nie kochaç, czyli Krzysztofa Krawczyka. Pami´tam jak pewnego dnia zaczàłem z nim rozmow´ na temat okładki naszej
wspólnej płyty. Powiedział do mnie: „OczywiÊcie
chc´ na niej umieÊciç zdj´cie mojej Ewy”. A˝ mi
serce stan´ło z wra˝enia! Dlatego teraz, spotykamy si´ przy ka˝dej mo˝liwej okazji. A jest ich sporo, bo bywam w Polsce cz´sto: uwielbiam Kraków
i Poznaƒ, a najmniej lubi´ Warszaw´, którà okreÊlam mianem polskiego hipermarketu.

˚yj´
zwyczajnie
i umr´
zwyczajnie

Polska: „Witaj goÊciu”
Sukces „Undergroundu” przetarł Bre go vi co wi szla ki do
współpracy z gwiazdami, repre zen tu jà cy mi
za rów no
Êwiat filmu, jak i muzyki: od
Patrice'a Chereau po Iggiego Po pa. Na py ta nie, czy
trud no mu by ło współ pra cowaç z przed sta wi cie la mi
tak ró˝ nych Êwia tów i tak
szerokiego spectrum muzycznego odpowiada:
– Bez trudu współpracuj´
z fil mow ca mi i mu zy ka mi. Przy cho dz´ do nich
z mo jà mu zy kà, li czàc
na to, ˝e dzi´ ki swo im
silnym oso bowo Êciom
sta nà si´ tłu ma cza mi
moich dzieł – tłuma-

Âlady na piasku
– Jak myÊlisz Goranie, na czym polega twój fenomen?
– Nie ma fenomenu o nazwie Bregovic. Jestem
chłopakiem z Sarajewa, który nosi w sercu muzyk´, majàcà Êcisły zwiàzek z jego korzeniami. Czasem ˝ałuj´, ze nie jestem pisarzem – im jest chyba
łatwiej ni˝ kompozytorom. Mogà sobie pozwoliç
na drobne kłamstewka, umiejscawiajàc fabuł´ powieÊci tam, gdzie chcà. Aby wyraziç siebie nie sà
zobligowani do pisania w j´zyku ojczystym, ˝ywym na to dowodem jest Kundera. J´zyk muzyki
jest gł´bszy... nauczyliÊmy si´ go zanim powstały
religie, czy systemy polityczne i pewnie dlatego
muzyka ma moc łamania granic. Nuty, które wychodzà spod pióra prawdziwego kompozytora zawsze majà korzenie w jego ojczystych stronach.
My nie mo˝emy oszukiwaç publicznoÊci – pewnie
dlatego nigdy nie b´d´ amerykaƒskim, angielskim
czy polskim kompozytorem a po prostu Goranem
Bregovicem, autorem muzyki bałkaƒskiej.

47

GRUPA

LUDZIE

PRODUKT

AKTUALNOŚCI
DANIE SPECJALNE

CZAS WOLNY

Kiedy zbli˝a si´ lato, wszyscy myÊlimy tylko
o tym, ˝eby wyrwaç si´ za miasto. Bli˝ej
lub dalej, na pełnà przygód wypraw´ czy
beztroskie leniuchowanie, w poszukiwaniu
ciepła lub rzeÊkiego chłodu, na pla˝´ albo
w góry. Najwa˝niejsze, ˝eby nie zabrakło
słoƒca, bo bez słoƒca trudno mówiç
o prawdziwych wakacjach. Proponujemy
garÊç sugestii i praktycznych porad, które
zapewnià bezproblemowe korzystanie
z promieni słonecznych.
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Sło
wróg
TEKST Emanuela

Chiappero

MARKA/ELÍAS

ƒce
czy przyjaciel?
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wy, nie nale˝y popadaç w paranoj´, ale z drugiej
strony ostro˝noÊci nigdy dosyç.
Zanim wystawimy si´ na działanie słoƒca, dobrze
jest, byÊmy znali swój fototyp, czyli charakterystyk´
własnej skóry. Zastosowanie ochrony odpowiedniej
dla danego fototypu, a tak˝e przestrzeganie kilku
prostych zasad w zupełnoÊci wystarczà do tego, ˝eby nasza skóra nie doznała natychmiastowych
uszkodzeƒ (oparzeƒ, rumieni), a przede wszystkim, ˝eby nie nastàpiły na niej zmiany, które ujawnià si´ dopiero po latach, zwłaszcza w postaci
przedwczesnego starzenia si´ komórek skórnych.

LETNI MAKIJA˚
˚adnego makija˝u na słoƒcu? To nie do koƒca
prawdziwa teza. Owszem, w lecie czy
podczas urlopu malujemy si´ na ogół
rzadziej, niemniej jednak panie, które
chcà zaskakiwaç nienagannym wyglàdem, a jednoczeÊnie uniknàç podra˝nieƒ skóry, reakcji alergicznych
i plam spowodowanych kontaktem
FOTOLIA

W górach
promienie
ultrafioletowe
są znacznie
mocniejsze
i intensywniej
wnikają w skórę:
dobrze jest
zatem używać
kremu z bardzo
wysokim filtrem
(co najmniej
30 SPF) przez
cały czas pobytu
na słońcu.
I zawsze
pamiętać
o zakładaniu
okularów
z ciemnymi
soczewkami

ato i wakacje kojarzà nam si´ na ogół
ze słoƒcem. Jednak ta centralna
gwiazda Układu Słonecznego (przez
naukowców nazywana „˝ółtym karłem”), bez której ˝ycie na Ziemi nie
byłoby mo˝liwe, potrafi powa˝nie zagroziç naszej skórze. Co roku słyszy
si´ alarmujàce doniesienia zwiàzane
z dziurà ozonowà, wzrostem zachorowaƒ na raka skóry czy te˝ mniej lub bardziej katastroficznymi wizjami koƒca Êwiata, podpowiadanymi nam przez apokaliptyczne opowiastki lub
zbiorowà wyobraêni´. Eksperci uspokajajà jednak:
nie ma ˝adnego uzasadnienia dla tych wszystkich
obaw, które w krajach typu Stany Zjednoczone czy Australia, gdzie wra˝liwoÊç
na t´ kwesti´ jest najwi´ksza,
prowadzà do zachowaƒ wr´cz
groteskowych, na przykład
powrotu do strojów kàpielowych b´dàcych w modzie
na poczàtku XX w. Innymi sło-

kosmetycznych substancji chemicznych ze słoƒcem, solà morskà, a póêniej wysokimi temperaturami, powinny po prostu koniecznie zrewidowaç zawartoÊç swojej kosmetyczki. I postawiç na kosmetyki praktyczne, Êwie˝e i lekkie, które ochronià
przed promieniami UV i b´dà odporne na działanie
wysokich temperatur, wody i potu. A oto skrótowa
„instrukcja ich u˝ytkowania”.

OCZY

GarÊç przydatnych porad

A

by słońce nie stało się dla naszej
skóry wrogiem numer jeden.
– Nakładaj kremy ochronne już we
wczesnych godzinach porannych,
przed wyjściem z domu, i powtarzaj
tę czynność wielokrotnie, zwłaszcza
po każdej dłuższej kąpieli w morzu.
– Na początek dozuj słońce przez nie
dłużej niż trzy kwadranse.
– Po pierwszych dniach można
stopniowo wydłużać czas pobytu
na słońcu, nie zapominając, rzecz
jasna, o ochronie skóry.

FOTOLIA

Latem, poza kàpielami wodnymi, lubimy spacery
deptakiem czy promenadà. Chcemy wi´c ładnie
wyglàdaç. Do malowania powiek podczas wypoczynku nad morzem najlepiej u˝ywaç cieni o przedłu˝onej trwałoÊci (cz´sto równie˝ wodoodpornych), wzbogaconych o filtry UV. Klasycznà mascar´ musimy zastàpiç wersjà waterproof, która
„nie spłynie” na skutek
oddziaływania wysokich
temperatur lub wody.
I która, przede wszystkim, utworzy na rz´sach
ochronnà powłok´. Pami´taç nale˝y jednak
o tym, ˝eby zmywaç jà
za pomocà specjalnego
Êrodka do demakija˝u,
w przeciwnym razie mo˝emy doprowadziç do
podra˝nienia powiek.

KRÓTKIE WADEMEKUM

USTA

TWARZ

– Produkty ochronne stosuj również
wtedy, gdy skóra jest już opalona,
ewentualnie sięgając po kremy
z coraz niższym filtrem.
– Unikaj przebywania na słońcu
pomiędzy godziną 12.00 a 16.00,
gdyż w owym czasie intensywność
oddziaływania promieni
słonecznych jest najwyższa.
– Dzieci do lat trzech nie powinny
być narażone na intensywne
promienie słońca pomiędzy 11.00
a 17.00. W gorętsze pory dnia
stosuj wielokrotnie kremy
ochronne z wysokim
filtrem UV.

LIA
TO
FO

Nad morzem, gdzie mamy kontakt z wiatrem, słoƒcem i solà, naszà szmink´ musi cechowaç przedłu˝ona trwałoÊç, mi´kka, kremowa płynna konsystencja, du˝a zawartoÊç substancji nawil˝ajàcych i od˝ywczych oraz wysoki filtr UV. W przeciwnym wypadku kontakt ze wspomnianymi czynnikami zewn´trznymi mo˝e skutkowaç spierzchni´ciem warg
i ich przedwczesnym starzeniem si´. Je˝eli kobieta
nie jest „uzbrojona” w szmink´, musi pami´taç przynajmniej o smarowaniu ust błyszczykiem, aby wargi
były zawsze wilgotne – i nie nale˝y ˝ałowaç go
zwłaszcza na dolnej wardze, gdy˝ musi ona znosiç
wi´kszà dawk´ promieniowania słonecznego ni˝
górna.

– Nie zapominaj o tym, że
promienie słoneczne docierają
do naszej skóry nie tylko podczas
plażowania, ale również innych
czynności na świeżym powietrzu.
– Wysokość nad poziomem morza,
niebo lekko zasnute chmurami,
powierzchnie odbijające światło
(śnieg, piasek, woda) czy chłodny
wiaterek zwiększają ryzyko
oparzenia.
– Zawsze pamiętaj o nakryciu
głowy oraz o okularach z ciemnymi
soczewkami, filtrujących
promienie UVA i UVB (znak CE).
Dzieciom zakładaj wyłącznie suche
koszulki, najlepiej w ciemnym
kolorze: ciemne ubrania
przepuszczają mniej
promieniowania niż jasne, a mokre
mają tendencję do przepuszczania
promieni UV.
– Starannie wycieraj się ręcznikiem
po każdej kąpieli. Lustrzany efekt
kropel na skórze zwiększa
zagrożenie oparzeń słonecznych
i ogranicza skuteczność produktów
ochronnych, nawet tych
wodoodpornych.
– Pij wodę często i w dużych
ilościach, albowiem słońce bardzo
odwadnia nasz organizm.

Latem nie trzeba baç si´ podkładu. Dobry podkład
jest bowiem prawdziwym lekarstwem na skórne
niedoskonałoÊci, a jest on dost´pny w ró˝nych wersjach: bardzo lekkiej, beztłuszczowej, w kompakcie
lub w płynie, z substancjami, które pozwalajà skórze
oddychaç, a jednoczeÊnie wchłaniajà łojotok, aby
uniknàç efektu błyszczàcej skóry. Wi´kszoÊç dost´pnych dziÊ podkładów zawiera bardzo wyso-
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kie filtry UV (minimum 15) i jest wodoodporna.

PRZYGOTOWAå SI¢
DO OPALANIA

FOTOLIA

Skór´ chroni si´ nie tylko poprzez stosowanie odpowiednich kremów, ale równie˝… przez diet´.
Miesiàc przed wyjazdem warto dostarczyç naszemu
organizmowi przeciwutleniaczy (takich, jak na
przykład beta-karoten, witamina C, witamina E,
cynk, selen), które poprawiajà właÊciwoÊci obronne
organizmu, ułatwiajà opalanie, ale
i minimalizujà wpływ promieni
słonecznych na skór´. Jedzmy
wi´c du˝o ˝ółtych, czerwonych i pomaraƒczowych warzyw i owoców.
Warto te˝ przestrzegaç kilku
reguł, które powinny staç si´
„biblià” ka˝dego urlopowicza.
– Unikaç nale˝y
˝ywieniowej
mo no to nii,
nawet
jeÊli
fantazja w kuchni
nie musi oznaczaç poszukiwania potraw wyrafinowanych lub
wymagajàcych skomplikowanego przygotowania. Wystarczy
łàczyç ze sobà składniki
zró˝nicowane, ale uzupełniajàce si´ wzajemnie pod
wzgl´dem
od˝yw-
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czym. Jednym z najcz´Êciej popełnianych bł´dów jest
spo˝ywanie w ramach jednego posiłku zbyt wielu
produktów wysokobiałkowych, na przykład mi´sa
czy jajek i sera. Dobrà alternatywà sà posiłki jednogarnkowe, które z jednej strony pozwalajà na zaoszcz´dzenie cennego czasu, a z drugiej umo˝liwiajà
wi´kszà ró˝norodnoÊç smaków.
– Spo˝ywaç warto zarówno potrawy gotowane, jak
i surowe: ta zasada mo˝e wydawaç si´ bardzo prosta
i pozbawiona jakichkolwiek podstaw naukowych, ale
to tylko pozory. Niektóre witaminy majà tendencj´
do szybkiego ulatniania si´ pod wpływem wysokiej
temperatury, powietrza lub utraty swoich właÊciwoÊci podczas gotowania w wywarze.
– JeÊç du˝o warzyw i owoców o ka˝dej porze dnia
oraz du˝o i cz´sto piç. W lecie zapotrzebowanie
na wod´ wzrasta proporcjonalnie do intensywnoÊci
pocenia si´, tote˝ dobrym zwyczajem jest katalizowanie procesu wymiany płynów, nawet zmuszajàc
si´ do spo˝ycia ich w wi´kszej iloÊci ni˝ jest to konieczne. Nale˝y jednak uwa˝aç na napoje słodzone,

Świeże
warzywa
i owoce
stanowią
cenne źródło
witamin, soli
mineralnych
i płynów
niezbędnych
do zachowania
prawidłowych
funkcji
organizmu
i walki
z wolnymi
rodnikami

które – choç doskonale gaszà pragnienie – sà cz´sto
dodatkowym êródłem zb´dnych kalorii.

WITAMINA A
– KRÓLOWA SŁO¡CA
Pierwsze miejsce wÊród witamin sprzyjajàcych
zdrowej opaleniênie zajmuje bez wàtpienia witamina A, pobudzajàca proces produkcji melaniny, naturalnego pigmentu wytwarzanego przez skór´
w odpowiedzi na promienie słoneczne. We Włoszech, na przykład, stowarzyszenie rolników Coldiretti ka˝dego roku sporzàdza przed okresem urlopowym specjalnà klasyfikacj´ najbardziej „opalajàcych” warzyw i owoców, opartà na zawartoÊci witaminy A lub równowa˝nych iloÊci karotenów
na ka˝de 100 gramów.
A oto pierwsza dziesiàtka w tej klasyfikacji: marchewka (1200 mikrogramów); szpinak i czerwona
cykoria (500 – 600 mcg); morele (350 – 500 mcg);
cykoria i sałata (220 – 260 mcg); ˝ółty melon (200
mcg); seler (200 mcg); papryka (100 – 150 mcg);
pomidory (50 – 100 mcg); brzoskwinie (100 mcg);
arbuz i wiÊnie (20 – 40 mcg).

LETNIA MODA

Ró˝ne

odcienie ró˝u

T

o najmodniejszy kolor tego
sezonu: od mocnego, krwistego
przez fuksję, po pastelowy, a nawet
wiśniowy, moda otwiera się na nową
kobiecość. Słodką, ale nie
cukierkowatą, dającą pole do wielu
różnych interpretacji. W wersji
„naturalnej”: bluzeczki z wiskozy,
delikatne i lekko prześwitujące, doskonale
komponujące się z klasyczną ołówkową
spódnicą, sandałami i biżuterią. W wersji
„romantycznej”: zwiewne spódniczki z koła,
krótkie pół-golfy do noszenia na gołej
skórze oraz w stylu „hippicyganka” – szerokie, luźne stroje, które
odsłaniają ramiona, a zakrywają
nogi, spływając falami kwiatów
do samej ziemi.

Spódnice

na ka˝dy gust

C

zy najbardziej oczekiwany film roku, kinowa wersja
kultowego już serialu „Seks w wielkim mieście”
mógł przemknąć niezauważony? Oczywiście, że nie!
Świat mody nie mógł zatem pozostać obojętny na trendy
propagowane przez Carry Bradshaw i jej zwariowane
przyjaciółki, lubiące bardzo kobiece ciuszki, na czele ze
spódniczkami. Z koła, ołówkowe, miniówki, na zakładkę,
szerokie lub zwężane, nad lub pod kolano, jednym
słowem – dobre na każdą okazję, tak do pracy jak i na
romantyczną randkę. I pięknie eksponują nogi, również
dzięki wysokim szpilkom oraz powracającym w wielkim
stylu koturnom. Nie krępują ruchów i dodają tych kilku
pożądanych centymetrów więcej bez ryzyka przydeptania
sobie nogawek lub zahaczenia o coś wystającego.
Te z kwiatowym nadrukiem ujmują pięknymi kolorami,
a te z gładkiej, jednolitej tkaniny miejskim szykiem.
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TEKST Aldona Górna
RYS. Ireneusz Kaêmierczak, Ania Feodorów

Pierwsze damy

17. Biegu Fiata

raca na dwa etaty – po
godzinach pranie, sprzątanie
gotowanie, często opieka
nad dziećmi. Tylko na bieżni czujesz
się naprawdę wolna, tylko tutaj na
chwilę zapominasz o codzienności.
Spot reklamowy „Nike”, stworzony na
potrzeby filmu „Czego pragną
kobiety” niezwykle trafnie uzasadnia
powody babskiego biegania.
Przyświecające mu hasło: „Żadnych
gierek. Po prostu sport” przekonało
niejedną kobietę do wypróbowania
swoich sił na bieżni. Te bardziej uparte
nie tylko truchtają, ale osiągając
coraz lepszą formę poprzez sumienne
ćwiczenia, biorą udział w maratonach.
W 17. Biegu Fiata wystartowało 58
kobiet. Jedną z nich była olimpijka
biegów narciarskich Eliza Surdyka,
która pojawiła się na imprezie
w podwójnej roli: jako uczestniczka
i jako przedstawicielka Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, który rok
rocznie patronuje bielskim zawodom.
Najlepsza w kategorii kobiet Dorota
Ustianowska osiągnęła fenomenalny
czas (35:28), zostawiając za plecami
niejednego przedstawiciela płci

P
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przeciwnej. Jedyną kobietą, która
zgłosiła się do tegorocznego Biegu
w kategorii „Fiat Auto Poland
– kobiety” była Joanna Szor,
zatrudniona w zakładzie Tychy na
wydziale Spawalni.
„Na co dzień jestem pracującą matką
dwóch wspaniałych chłopaków – mój
młodszy syn ma 7, a starszy 9 lat.
Te dwa etaty: Fiat Auto Poland i dom,
pochłaniają mnie tak bardzo, że nie
znajduję na bieganie tyle czasu, ile
bym chciała. Niemniej jednak staram
się biegać w miarę regularnie, tj. dwa
razy w tygodniu, dostosowując czas
ćwiczeń do innych obowiązków, albo
łącząc te dwie rzeczy. Kiedy przypada
mi druga albo trzecia zmiana to
z samego rana odprowadzam dzieci
do przedszkola i szkoły, a następnie
wkładam dres i biegam. Gorzej jest
znaleźć czas w momencie,
gdy pracuję na pierwszej zmianie,
ale wtedy zazwyczaj w godzinach
popołudniowych zabieram moich

chłopaków na wyprawę rowerową
– oni jeżdżą, a ja biegam. Czasami
dołącza do nas mój mąż, narzucając
szybkie tempo – jak dla mnie trochę
za szybkie…. Pewnie, dzięki temu
niejednokrotnie już, także w tym roku
był zwycięzcą Biegu Fiata w kategorii
FAP. Z tegorocznego wyniku (49:25)
jestem bardzo zadowolona.

Na stronie obok:
Joanna Szor
odbiera nagrodę
z rąk Bogusława
Cieślara,
szefa Biura
Prasowego FAP

Komentarze
uczestników Biegu
Tak tegoroczne zmagania komentują forumowicze
na stronie www.maratonypolskie.pl:
Kubek 74: jestem bardzo zadowolony ;)
bardzo dobra organizacja, świetnie zmieniona trasa,
idealne oznakowanie, pogoda na styk, atest, dobre
jedzonko, ciekawe oficjele... i co najważniejsze
nie boli kolano.
Przepraszam tylko tych, z którymi nie udało mi się
porozmawiać na trasie... było was zbyt dużo. Najwięcej
gadałem do kolegi, który jednakże nic mi nie
odpowiadał... na mecie okazało się, że to Słowak....
przecież musiał coś rozumieć :)
Do zobaczenia za rok!!!
Krzysiek WRC: ja również potwierdzam: fajny bieg,
bogracz z chlebkiem oraz życiówka! No i nawet niebiosa
się uśmiechnęły do biegaczy i przestało padać
przed samym startem :)

Po raz pierwszy brałam udział w wyścigu na tak długim
dystansie, a fakt, że biegłam jako jedyna kobieta
w kategorii FAP nie stanowił dla mnie żadnej taryfy
ulgowej – poza mną było przecież jeszcze sporo
zawodniczek w biegu głównym”.
Na co skarżą się biegaczki? Zazwyczaj na polską
mentalność, która przeszkadza im w treningach na ulicy
czy w parku. „Osobiście przestałam zwracać uwagę na
gapiów, którzy wytykają mnie palcami, kiedy biegam zbyt
wolno jak na ich gust – komentuje Joanna Szor. Polacy nie
są przyzwyczajeni do widoku biegaczy w miejscach masowo
uczęszczanych – często traktuje się nas jak dziwaków, nie
jak osoby, które po prostu dbają o swoją formę. Mam na to
jeden sposób – przebiegając obok grupki ludzi nadaję
sobie większe tempo – wtedy patrzą na mnie z podziwem”.
Dlaczego biegają? Mówią, że dla zdrowia, ładnej sylwetki,
dobrej formy. W oczach każdej z nich można jednak
odnaleźć to pragnienie uczucia wolności, które
w połączeniu z wiatrem we włosach mogą osiągnąć
tylko dzięki biegom.

17. Bieg Fiata – klasyfikacja generalna

Bieganie „po babsku”
rzebiec 10 km w nie więcej niż godzinę. Nie stanowi to problemu dla
15% dorosłych mężczyzn i 4% kobiet. Czy można zatem wysnuć
wniosek, że pomimo stale rosnącej popularności siłowni oraz czasopism
propagujących fitness sport wciąż ma problemy z „zadomowieniem się”
w kobiecym świecie?

P

1. Nie zważajcie na opinie tych, którzy oceniają wasze bieganie
pod względem stylu i uzyskiwanych czasów. Biegacie same dla siebie!
2. Nie zważajcie na tych, którzy proponują wam trenowanie z „taryfą
ulgową” (no, bo przecież jesteście kobietami!). Pamiętajcie, że tylko
intensywna aktywność fizyczna przynosi wymierne korzyści.
3. Uważa się, że umiarkowane ćwiczenia fizyczne podczas prawidłowo
przebiegającej ciąży są całkowicie bezpieczne dla dziecka. Należy
jednak unikać przegrzewania organizmu (temperatura ciała powyżej
38 °C może powodować uszkodzenia płodu).

M-ce

Nr

Imię i Nazwisko

Kategoria

Wynik

1
2
3

503
508
968

Dorota Ustianowska
Wioletta Uryga
Ewa Brych-Pająk

K-30
K-40
K-30

00:35:28
00:36:39
00:36:40

1
2
3

506
502
947

Mykhailo Bohdanov
Nikolai Rjabinin
Ashenafi Erkolć

M-20
M-20
M-20

00:30:40
00:30:44
00:30:49

17. Bieg Fiata – klasyfikacja pracowników FAP
M-ce

Nr

Imię i Nazwisko

Kategoria

Wynik

1

682

Joanna Szor

K-30

00:49:25

1
2
3
4
5

684
Krzysztof Szor
829
Jerzy Plewniak
857
Zdzisław Ptak
834 Franciszek Mielniczuk
713
Adam Kowalski

M-30
M-50
M-40
M-50
M-20

00:40:37
00:42:02
00:43:26
00:44:39
00:44:56

Mykhailo
Bohdanov
(UKR)
i Dorota
Ustianowska
(POL)
na mecie

4. Kobiety mają z reguły delikatniejsze stopy niż mężczyźni: dobierzcie
sobie model obuwia przeznaczony specjalnie do biegania!
5. Jeżeli biegacie z mężczyznami, wykazujcie się mądrością:
odpuszczajcie tym, którzy, pozostawieni za plecami, starają się
wziąć rewanż za tę „zniewagę”.
6. Dwoma minerałami, na które biegaczki powinny zwracać
największą uwagę, są wapń i żelazo (to ostatnie ma
szczególne znaczenie podczas menstruacji).
7. Nie należy rezygnować z treningu lub udziału w zawodach ze
względu na menstruację. Jeżeli wasze miesiączki są bolesne,
bieganie może złagodzić ból, albowiem wyzwala duże ilości endorfiny.
8. Jeżeli biegacie intensywnie, a wasze menstruacje stają się coraz
mniejsze lub zanikają całkowicie, ryzykujecie uszkodzeniem
układu kostnego. Każda biegaczka, u której wystąpi tego rodzaju
problem, powinna koniecznie skonsultować się z ginekologiem.
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Zrozumieç

manipulacj´

zym jest manipulacja?
Manipulacja jest to świadome
wpływanie na uczucia innych tak,
aby podejmowanymi przez nich
decyzjami kierowały przede wszystkim
emocje, a nie racjonalne myśleniem.
Od dziecka uczymy się reagować na
określone sytuacje. Prawie wszystkie
techniki manipulacyjne opierają się
właśnie na wcześniej wyuczonych
przez nas reakcjach, a niektóre
metody poszły nawet dalej.
Dzieci uczy się na przykład, że należy
za wszystko dziękować. Utrwala to
w nas przekonanie, że jeżeli komuś
nie podziękujemy, mogą nas spotkać
przykre konsekwencje. W technice
manipulacji nazywa się to regułą
wzajemności. W sklepach bardzo
często stosuje się darmowe próbki
i gratisy, które są nam dawane nie
z dobrej woli i sympatii, ale po to
tylko, byśmy poczuli wdzięczność
i w ramach podziękowania dokonali
zakupu. Czy zatem nie należy
dziękować, ani dawać? Wcale nie.
Musimy tylko założyć, że jeżeli
cokolwiek od kogoś dostajemy,
do niczego nas to nie zobowiązuje.
Można zawsze podziękować i pójść
dalej zabierając ze sobą podarunek.
Najczęściej bowiem darowany prezent
ma nikłą wartość w stosunku
do oczekiwanej od nas reakcji!
Manipulanci wykorzystują również
sytuację tzw. wzmocnienia
wzajemności. Dzieje się to wtedy,
gdy manipulant da nam coś
„za darmo” i pozornie odmawia
przyjęcia wzajemności. Na wystawach
i w sklepach eksponowane są
towary drogie tylko po to, aby
w odpowiednim momencie „dać
nam prezent” w postaci tańszych
substytutów, promocji, rabatów,

C
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przekreślonych cen i obniżek.
My, chcąc się odwzajemnić,
najczęściej korzystamy z oferty.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy
w sklepie ze sprzętem RTV i kupujemy
telewizor LCD za – powiedzmy
– 10.000 zł. W momencie zakupu
sprzedawca sugeruje nam jeszcze
zakup kina domowego w cenie „tylko”
1.200 zł. Istnieje bowiem duże
prawdopodobieństwo, że szybciej
zdecydujemy się na zakup tego
zestawu wraz z telewizorem – mimo
że jest drogi, niż gdybyśmy przyszli do
sklepu kupić tylko sam zestaw kina
domowego. Czym jest 1.200 zł wobec
10.000 zł? Dokładnie tę samą zasadę
kontrastu stosuje się w każdym
markecie, wystawiając przy kasie
stosunkowo drogie, drobne produkty
(np. gumy, batoniki, czekoladki).

W sklepach bardzo
często stosuje się
darmowe próbki
i gratisy, które są
nam dawane nie
z dobrej woli
i sympatii,
ale po to tylko,
byśmy poczuli
wdzięczność
i w ramach
podziękowania
dokonali zakupu

Manipulanci ograniczają też
nasze możliwości percepcyjne
poprzez zadawanie zamkniętych
pytań, wymagających tylko
odpowiedzi tak lub nie. Przez to
niejako programują nas do
swojego postrzegania sprawy
i ograniczają do udzielania
narzuconych z góry odpowiedzi.
Zadawanie zamkniętych pytań
często wykorzystuje tzw. regułę
zaangażowania, kiedy to poprzez
wymuszanie odpowiedzi
manipulant angażuje „urabianą”
osobę do poparcia go i podjęcia
przez nią „narzuconych” decyzji.
Bardzo dobrze na pozyskanie
klientów działa tzw. prawo limitu.
Często w sklepach spotykamy się
z tekstem: „oferta ważna do...”.
Pomyślmy, czy rzeczywiście
opłaca się komuś sprzedawać
świetnie „idący” produkt tylko
do któregoś tam dnia? Jasne
że nie, bo nie o to w tym chodzi.
Tak samo z hasłem „liczba
miejsc limitowana”.
Ograniczenie to

powoduje przywołanie w naszej
świadomości emocji związanych
z utraconymi możliwościami.
Dlatego często zdarza się nam
podejmować szybkie, kierowane
emocjami decyzje, z których nie
zawsze jesteśmy potem
zadowoleni. W reklamie często
możemy spotkać stwierdzenie:
„90% klientów już z tego
skorzystało to i Ty...”. Tu nie
trzeba wiele tłumaczyć, sprawa
jest prosta. Za nas myśli tłum.
Skoro aż 90% klientów
skorzystało z oferty, dlaczego i ja
mogę z niej skorzystać. Skoro
społeczeństwo tak robi, widać
tak musi być. Jest to tzw. zasada
konformizmu. Manipulant,
bardzo często, by udowodnić
swoje racje, nie posługuje się
swoimi słowami, lecz cytatami.
Robi tak po to, by pozbyć się
w tym, co chce przekazać,
osobistych emocji między nim
a osobą, którą manipuluje. Dzięki
temu może przekazać wiele treści
łatwych do przyjęcia przez nasz
umysł – bo dla nas, zawsze
bardziej wiarygodnie zabrzmią
cytaty znanych, autentycznych,
czy zmyślonych, postaci. Łatwiej
jest nam uwierzyć niż wydawać
osądy, bo własnego osądu trzeba
racjonalnie bronić. A komu mamy
wierzyć? Odpowiedź jest prosta
– autorytetom. Autorytetem dla
danej osoby może być każdy:
matka, ojciec, sąsiad, czy też
ogólnie znana i poważana postać.
Ważne, by pokazać ją w dobrym
i wiarygodnym świetle.
W manipulacji wykorzystuje się
też często wyrwane z kontekstu,
niezwiązane ze sobą fragmenty
wypowiedzi, „autorytetu”. Takie
manipulacje możemy oglądać
w telewizji, usłyszeć w radiu,
przeczytać w prasie.

Stojąc przy
kasie i mając
już koszyk pełen
zaplanowanych
zakupów,
bez oporu
dodajemy do
jego zawartości
jeszcze kilka
droższych
drobiazgów
wystawionych
przy kasie

Wchodząc do sklepu z pustym
koszykiem, na pewno nie od razu
załadujemy go drobnymi produktami.
Jednakże stojąc przy kasie i mając
już koszyk pełen zaplanowanych
zakupów, bez oporu dodajemy
do jego zawartości jeszcze kilka
droższych drobiazgów wystawionych
przy kasie, bo nie stanowią one dla
nas (w kontraście z pozostałymi
zakupami) wielkiego wydatku.
I jeszcze, tzw. prawo sympatii.
Zdarza się dosyć często, że ktoś

w celu wykorzystania ich przy
podejmowaniu przez nią decyzji.
Innymi słowy, jeśli ktoś nam mówi:
„Uda się, bo zawsze się udawało”,
wzmacnia nasze oczekiwania
i jesteśmy skłonni mu uwierzyć.
Manipulanci do uzyskania
zamierzonych celów wykorzystują
też błędne skojarzenia, które
przykładowo mogą wyglądać tak:
wysoka cena to wysoka jakość,
atrakcyjny wygląd to inteligencja
i mądrość, tytuł naukowy to
nieomylność, odpowiednie ubranie

w imię przyjaźni i sympatii o coś nas
prosi, mimo że tego wcale nie
chcemy. Czy jest to jest przyjaźń
i sympatia? Na pewno nie. Raczej
próba manipulacji naszą decyzją,
tak by w przypadku odmowy wywołać
w nas strach spowodowany groźbą
utraty przyjaźni. A jak działa inna
metoda, reguła placebo – czyli prawo
oczekiwań? W medycynie placebo to
imitacja lekarstwa. Pacjent myśląc,
że podaje mu się prawdziwe
lekarstwo – zdrowieje. W przełożeniu
na manipulację działa to bardzo
podobnie; manipulant wmawia,
że coś jest tak, a nie inaczej,
albo też wykorzystuje wcześniejsze
doświadczenia osoby manipulowanej

to wiarygodność, ludzie patrzą – bądź
perfekcyjny itp. Takie skojarzenia
można tworzyć w nieskończoność,
zaś każde z nich może być
narzędziem kolejnej manipulacji.
Na każdym kroku, ktoś bardziej lub
mniej próbuje wpłynąć na to,
by nasza decyzja nie była w pełni
świadoma, a kierowała się emocjami.
Dzięki zrozumieniu technik
manipulacji, w momencie,
gdy stwierdzimy, że jesteśmy
manipulowani i poczujemy,
że zaczynają nami rządzić emocje,
zawsze będziemy mogli wziąć na nie
poprawkę w naszym świadomym
umyśle i odpowiednio zareagować
z korzyścią dla siebie.
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Wszystko

dla wygody
anta Multimedia wprowadza do
sprzedaży centrum rozrywki
w formacie mini wieży.
Głównym atutem
nowego modelu
jest tuner telewizji
naziemnej,
co w połączeniu
z dotychczasową
funkcjonalnością,
daje multimedialny
produkt o szerokich
możliwościach
zastosowania.
Zestaw wyposażono
w siedmiocalowy
ekran LCD, nad którym, dla wygody
użytkownika, umieszczone zostały
przyciski sterujące najważniejszymi
funkcjami odtwarzacza. Para
głośników wysoko- i średniotonowych
zapewnia doskonałą jakość
dźwięku. Zestaw gra w trybie
rozszerzonego stereo. Odtwarzacz
obsługuje popularne standardy
wideo, jak DVD, DivX, czy XviD
oraz rozpoznaje polskie napisy txt.
Możliwe jest też odsłuchiwanie
materiałów audio z plików MP3
lub płyty CD.

M

MYSZKA NIE DO ZDARCIA
A4Tech 2.4G Full Speed Wireless
Optical Mouse G7630 – pod tą długą
i skomplikowaną nazwą kryje się
nowa bezprzewodowa myszka dla
graczy. Producent zapewnia, że może
ona pracować nawet 15 metrów
od komputera, co idealnie
sprawdzi się podczas rozgrywek
lub prezentacji na
dużym ekranie.
Wysoka
częstotliwość
pracy urządzenia
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(500Hz) oraz technologia
dwustronnej komunikacji (2-Way
Communication) eliminują wszelkie
opóźnienia i sprawiają, że A4Tech
G7630, nawet jako kontroler do gier,
działa bardzo precyzyjnie.
W związku z tym, że coraz więcej
użytkowników korzysta
z bezprzewodowych urządzeń
i w miejscach publicznych
istnieje ryzyko występowania
zakłóceń, opisywana mysz
została wyposażona przez
producenta w technologię
Auto Channel Hopping,
która zapewni doskonałą
jakość połączenia.
Także Microsoft może się
pochwalić nowym modelem myszki,
której pełna nazwa brzmi
– SideWinder X3 Mouse. Urządzenie
jest przeznaczone zarówno dla osób
prawo- jak i leworęcznych. Jest
wyposażone w pięć programowalnych
przycisków, które użytkownik może
ustawić według własnych preferencji.
Według zapewnień Microsoft,
wytrzymałość urządzenia
to 10 milionów kliknięć.

KAWA DLA LENIWYCH
SKAZANI NA GPS

Ekspres KRUPS XP 5240 to urządzenie
dla najbardziej wymagających smakoszy
czarnego napoju, jak również dla
koneserów ładnego designu.
Przy projektowaniu zastosowano
innowacyjną funkcję ubijania kawy
w filtrze, która daje podobny efekt
jak ręczne ubijanie kawy przez
profesjonalnych baristów za pomocą
tampera. Dzięki technologii Thermoblock
woda ma stałą i idealną temperaturę
zarówno w przypadku pierwszej, jak
i ostatniej filiżanki. Istnieje możliwość
dołączenia do każdego ekspresu
dodatkowego filtra wody. Sugerowana
cena detaliczna to około 950 zł.

Mało kto wyobraża sobie
w dzisiejszych czasach
podróżowanie bez nawigacji
GPS. Goclever 4390T FE
to nawigacja wyposażona
w 42 mapy krajów Europy.
Produkt wyposażono w wyraźny,
panoramiczny dotykowy ekran
o przekątnej 4,3" i rozdzielczości
480×272. Urządzenie posiada
antenę TMC, dzięki której
można na bieżąco otrzymywać
informacje o korkach lub
robotach drogowych.
Jednocześnie pojawia się
informacja o trasie
alternatywnej. Tryb nocny ma
tak ustawione kolory, aby nie
męczyć wzroku. Plany większych
miast posiadają realistycznie
odwzorowane budynki.
Wyszukiwarka adresów nie
wymaga wpisania całej nazwy,
wystarczy kilka pierwszych liter.
Nawigacja dysponuje pełną bazą
fotoradarów rozmieszczonych
w całej Europie. W momencie
przekroczenia prędkości
kierowca zostaje ostrzeżony.
Sugerowana cena detaliczna
to 599 zł.

CLICK AND MIX

˚ELAZKO Z POÂLIZGIEM
Każdy wie, jak prasuje się żelazkiem,
które ma zabrudzoną powierzchnię
prasującą. Tefal pomyślał o wygodzie
konsumentów i skonstruował żelazko
Ultimate Autoclean, które nawet
przy długotrwałym prasowaniu nie
traci właściwości doskonałego ślizgu.
Producent zastosował technologię,
która sprawia, że małe włókna
przyklejające się do powierzchni
żelazka ulegają utlenieniu i znikają.
Temperatura ustawia się
automatycznie, w zależności
od rodzaju tkaniny.
Do rozprasowywania szczególnie
uporczywych zagnieceń służy funkcja
Power Jeans. Sugerowana cena
detaliczna to około 480 zł.

Moulinex
zaprezentował nowy
blender o nazwie
Moulinex Hapto
Click and Mix
DD406. Przy jego
pomocy można
posiekać mięso,
pokruszyć lód, ubić
pianę z białek
czy przygotować
pyszny koktajl.
Jednym kliknięciem
wymienia się ostrza
wykonujące
poszczególne
funkcje.
Ostrza można
przechowywać
w pojemniku, który
służy jednocześnie
do robienia koktajli
i soków owocowych.
Sugerowana cena
modelu to około
340 zł. W sprzedaży
są również tańsze
plastikowe wersje
urządzenia.
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Ostatni rejs
Gustloffa
łynny „Titanic” to
jeden z najbardziej
znanych obrazów
wszechczasów. Mało kto
wie jednak, że w historii
miała miejsce znacznie
większa katastrofa,
w czasie której
zginęło 9 tys. mężczyzn,
kobiet i dzieci.
Do dystrybucji wchodzi właśnie film
opowiadający dzieje owej morskiej
katastrofy. „Gustloff – rejs ku
śmierci” to zrealizowana z ogromnym
rozmachem nowa produkcja twórców
„Stalingradu”. Autorzy obrazu starają
się odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego i w jakich okolicznościach
doszło do tak potwornej tragedii.
„Wilhelm Gustloff” był olbrzymim
statkiem pasażerskim, który w 1945
roku stał w gdyńskim porcie, aby
zabrać Niemców uciekających przed
zbliżającą się Armią Czerwoną. Statek
udał się w swój ostatni rejs wraz
z 9 tysiącami pasażerów na
pokładzie. Ta katastrofa pochłonęła
ponad sześciokrotnie więcej ofiar niż
słynny „Titanic”, o tym jednak wie
niewiele ludzi, do tej pory ów fakt nie
był zbyt nagłośniony medialnie.
Do dwóch płyt z filmem fabularnym
dołączona jest trzecia, zawierająca
dokument poświęcony ostatniej
podróży „Wilhelma Gustloffa”.
Łukasz Barczyk to jeden
z najzdolniejszych twórców
młodego pokolenia.
Najnowszy film Barczyka
„Nieruchomy poruszyciel”
jest od początku do końca
dziełem autorskim.
Koncepcja narodziła się
w głowie młodego artysty,
co do realizacji, zdania

S
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krytyków są podzielone,
warto jednak obejrzeć ten
ciekawy filmowy
eksperyment. Akcja toczy
się w nieokreślonym
małym miasteczku,
w którym znajduje się
fabryka rządzona twardą
ręką przez Generała.
Generał to prawdziwy
degenerat, który nie trzyma się
ram moralności. Na ofiarę
upatrzył sobie pracownicę
swego zakładu (odważna
Marieta Żukowska). Z pewnością
ciekawym doświadczeniem jest
odgadywanie wielu kontekstów,
do których nawiązuje Barczyk.
Lynch jest widoczny na pierwszy
rzut oka, wyszukiwanie kolejnych
może stać się niezłą zabawą,
mimo wyraźnie depresyjnej
wymowy filmu.
Na koniec coś znacznie lżejszego „Pod
powierzchnią” wykorzystuje znany już
kinowy motyw „tego trzeciego, który
nie wiadomo, skąd się wziął i wyraźnie
coś kombinuje”. Małżeństwo
w ramach ratowania swego związku
wybiera się na weekend nad jeziorem.
Pech chciał, że po drodze potrącają
motocyklistę, który wprawdzie nie
odniósł żadnych poważnych obrażeń,
lecz w ramach zadośćuczynienia para
postanawia wziąć chłopaka ze sobą.
Jak można się domyślić, powoduje to
całą serię dziwnych
wypadków, także
bohaterowie zaczynają
wątpić, czy wypadek
był rzeczywiście
przypadkowy.
Lekkie kino, doskonałe
na bezczynne wieczory.

PREMIERY
KINOWE
„Z

miłoÊci

do gwiazd”

Kolejna świetna komedia
francuska ze znakomitą
obsadą. Po raz pierwszy
od „Ośmiu kobiet” na
jednym planie filmowym
spotykają się Catherine
Deneve i Emmanuelle
Béart. Opowieść o wielkim
fanie kina, który tak kocha
swe najjaśniejsze gwiazdy,
że te zaczynają mieć go
dość. Panie spotykają się
więc i myślą, co z tym
fantem zrobić...
Reż.: Laetitia Colombani.

Warto było
poczekaç
ługo czekaliśmy na kolejny tomik
Wisławy Szymborskiej, lecz, jak
zwykle, było warto. W błyskotliwy
sposób poetka
komentuje
współczesną
rzeczywistość,
a wszystko
przyprawione jest
szczyptą legendarnej
już ironii. Miłośnicy
talentu artystki nie
zawiodą się na pewno.
W ujmującym stylu
pokazuje Szymborska
okrucieństwo losu, nie
ucieka od dramatyzmu
i drastycznych współczesnych
zdarzeń, takich jak katastrofy
samolotowe czy ataki terrorystyczne.
Wisława Szymborska: Tutaj.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009.

D

„Alfonia

i pszczoły”
Najnowszy film
uwielbianego przez widzów
Jana Jakuba Kolskiego.
Jak zwykle opowiada
o skomplikowanych
uczuciowych układach,
jak zwykle doskonała
Grażyna Błęcka-Kolska
w roli głównej. Tym razem
ze sztukami walki w tle.
Wyst..:
Grażyna Błęcka-Kolska,
Andrey Bilanov,
Mariusz Saniternik.

Od filmów
katastroficznych
po dobrą książkę
czy tomik
wierszy. Jest
wiele sposobów
na spędzenie
letnich
wieczorów

Jürgen Thorwald zabiera czytelnika
w fascynującą podróż po dziejach
nowoczesnej chirurgii i kryminalistyki.
Kolosalna praca, jaką
włożył autor w swe
tomy opłaciła się,
mimo pokaźnych
rozmiarów, lektura
upływa w mgnieniu
oka. Mało kto wie, że
do 1846 roku wszelkie
zabiegi lekarskie, takie
jak amputacja,
usuwanie guzów,
odbywały się bez
znieczulenia,
a lekarzom żyjącym kilka wieków
temu nawet nie śniło się, że
medycyna będzie dokonywała cudów,
jakie mają miejsce współcześnie.
Podobnie z historią
kryminalistyki. XIX wiek przyniósł

zainteresowanie daktyloskopią,
toksykologią i innymi nowatorskimi
w ówczesnym czasie metodami.
Podwaliny pod nowoczesną,
naszpikowaną elektroniką
kryminalistykę
stworzyło kilku
genialnych
zapaleńców,
bez których
identyfikacja
przestępców
byłaby znacznie
trudniejsza.
Idealna
wakacyjna
lektura.
Jürgen Thorwald: Stulecie
detektywów. Stulecie chirurgów.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009.
Eduardo Mendoza uzbierał sobie już
w naszym kraju całkiem pokaźną
grupę miłośników, i słusznie. Ten
jeden z najpoczytniejszych pisarzy jest
bowiem jednocześnie uroczym
ironistą, a jego książki to
wyjątkowy mix absurdu
i błyskotliwego osądu.
Powieść była czytana
w radiowej „Trójce”, co
przysporzyło jej zasłużonej
popularności. Bohaterem
jest uroczy nieudacznik,
a zarazem patrycjusz
o imieniu Pomponiusz
Flatus, który udaje się
do Ziemi Świętej i dziwnym
zbiegiem okoliczności
spotyka tam chłopca o imieniu Jezus,
który prosi go o zaskakującą
przysługę.
Eduardo Mendoza: Niezwykła
podróż Pomponiusza Flatusa.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009.
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Panda

WYMIARY
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM
27.880 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 54KM
30.420 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM
33.800 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.640 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 38.870 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

500

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%*

PLN

poj.

Grande Punto

WYMIARY
403/169/149

RABAT 15,5%*

PLN
poj.
1.2 65KM ACTIVE 3D
33.880 1242
1.4 77KM ACTIVE 3D
34.640 1368
1.4 T-JET 16v120KM SPORT 3D 49.850 1368

CO2 miejsca
139 4/5
134 4/5
155 4/5

1.2 65KM ACTIVE 5D
35.060 1242 48 155 5,9 139
1.4 77KM ACTIVE 5D
35.910 1368 57 165 5,9 134
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 5D 41.820 1248 55 170 4,5 119
1.4 77KM DYNAMIC 5D
40.130 1368 57 165 5,9 134
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.670 1368 70 185 5,9 139
1.3 M-Jet 16v 90KM DYN. 5D 47.740 1248 66 185 4,6 119
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.2 69 KM POP

35.280 1242 51

160

5,1

119

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP

42.080 1248 55

165

4,2

110

4

1.2 69 KM SPORT

42.080 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 48.880 1248 55

165

4,2

110

4

1.4 16V 100 KM SPORT

48.880 1368 74

182

6,3

149

4

1.2 69 KM PURO2

42.080 1242 51

160

5,1

115

4

1.2 69 KM LOUNGE

42.080 1242 51

160

5,1

119

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 48.880 1248 55

165

4,2

110

4

1.4 16V 100 KM LOUNGE

182

6,3

149

4

1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 56.950 1248 55 165 4,2 110
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

4

48.880 1368 74

4

Qubo
RABAT 15,5%*

WYMIARY
396/172/174

PLN

poj.

RABAT 15,5%*
Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.4 73KM ACTIVE
38.870 1360 54 155 6,7 157
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 44.780 1248 55 155 4,5 119
1.4 73KM DYNAMIC
43.940 1360 54 155 6,7 157
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.850 1248 55 155 4,5 119
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

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

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

WYMIARY
411/175/162

PLN

poj.

5
5
5
5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.6 16v 107KM DYNAMIC 4X4 51.540 1586 79 170 7,1 173
1.9 M-Jet Z DPF 120KM DYNAMIC 4X4 61.680 1910 88 180 6,8 174
1.6 16v 107KM EMOTION 4X4
55.770 1586 79 170 7,1 173
1.9 M-Jet Z DPF 120KM EMOTION 4X4 65.910 1910 88 180 6,8 174
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

5
5
5
5

Bravo

WYMIARY
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 16,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 90KM ACTIVE
42.580 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM ACTIVE 50.510 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DYNAMIC
45.920 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.260 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T-Jet16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.440 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.850 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.520 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.700 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T-Jet 16v 150KM EMOTION 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v165KM EMOTION 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T-Jet 16v 150KM SPORT 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v165KM SPORT 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
* rabat 12,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Linea

Croma
RABAT 21%*

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 16v 140KM DYNAMIC
69.520 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet120KM BEZ DPFDYNAMIC 75.840 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DYNAMIC 82.160 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMOTION 86.110 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF 150KM AUT.EMOTION 91.640 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF 200KM AUT.EMOTION 110.600 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 17% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
38.440 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM ACTIVE
46.470 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 77KM DYNAMIC
43.510 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.010 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYNAMIC 50.700 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.230 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v 120KM EMOTION 53.230 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v 105KM EMOTION 57.460 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 11,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Doblò
WYMIARY
475/177/160

WYMIARY
456/173/150

WYMIARY
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

RABAT 21%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
39.500 1368 57 148 7,1 168 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM ACTIVE 45.820 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM ACTIVE
48.980 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v 103KM NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
54.510 1596 76 163/164 9,2/9m 218/161 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM FAMILY 51.350 1248 63 153 5,5 145 7
1.9 M-Jet Z DPF 120KM FAMILY 56.880 1910 88 174 6,1 160 7
1.3 M-Jet 16v 85KM DYNAMIC 49.770 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM DYNAMIC 52.930 1910 77 164 5,8 153 5
* rabat 16% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
3

Ceny z 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 z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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Brera

BAGAŻNIK
WYMIARY
441/183/134 300 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM 20v210KM
135.915 2387 147 230 6,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 142.715 2387 147 230 6,8 179 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4
156.315 3195 191 244 12,1 286 2+2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

159

WYMIARY
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM 16v PROGRESSION
84.915 1796 103 208 7,6 179 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 93.415 1910 110 212 5,9 157 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 118.915 2387 154 231 6,8 179 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
100.215 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 107.015 1910 110 209 7,1 187 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
131.665 2387 154 231 6,8 179 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Spider

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.4 JTDM 20v210KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 228 6,8 179 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 169.065 3195 191 244 12,2 286 2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

GT

RABAT 15%*
WYMIARY
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION
100.215 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
107.015 1910 110 210 5,9 159 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 113.815 1910 110 208 7,2 190 5
2.4 JTDM200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 145.265 2387 147 223 8,0 210 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

64

WYMIARY
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
97.325 1970 120 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
105.825 1910 110 209 6,2 159 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

MiTo
159 Sportwagon

WYMIARY
BAGAŻNIK
439/183/132 253 LITRÓW

WYMIARY
BAGAŻNIK
406/148 /145 270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 55.165 1368 88 198 6,1 145 4/5
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM 16v 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198 4,8 126 4/5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Ypsilon

WYMIARY
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO
42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO
44.965 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO
48.365 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO
48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.416v 95 KMSPORT MOMO DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-Jet16v 105 KM SPORT MOMO DESIGN 57.375 1248 77 177 4,7 123 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Musa

WYMIARY
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO
51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO
54.315 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v 95KM PLATINO
60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v 120KM PLAT. 72.165 1598 88 190 4,9 129 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Delta
RABAT 15%*

WYMIARY
452/180/150

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v T-Jet 150KM ORO
72.242 1368 110 210 7,0 165 5
1.6 16v M-Jet 120KM ORO 74.792 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet SEL. 120KM ORO 78.192 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 16v M-Jet 165KM ORO 84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v T-Jet 150KM PLAT.
80.742 1368 110 210 7,0 165 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. 86.692 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 16v M-Jet 165KM PLAT. 92.642 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Zmieniły si´ rabaty
na samochody
dla pracowników
Od czerwca 2009 r. spółka Fiat Auto Poland SA
przygotowała nową ofertę zakupu samochodów dla
pracowników Grupy Fiat. W ramach tej oferty
przewidziano dwie możliwości:
– pierwsza przewiduje skorzystanie przez pracowników
z przewidzianego dla danego modelu rabatu
(na przykład Pandę pracownik może nabyć
z 15,5% rabatem);
lub
– rabatu wraz z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
W tym drugim przypadku należy liczyć się z mniejszą
wysokością rabatu (np. Panda: darmowy pakiet
ubezpieczeniowy i 10,5 % rabatu).
Warto dodać, że wraz z tą ofertą w pierwszym wariancie
wprowadzono różną wysokość rabatów na poszczególne
modele. I tak na przykład, Panda oferowana jest dla
pracowników Grupy Fiat z 15,5% rabatem, a Doblò
z 21% rabatem.
Ceny z rabatami 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. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać
w salonach sprzedaży.
Wymienione rabaty nie łączą się z reguły z innymi
okresowymi promocjami marketingowymi.
Oferta jest dostępna w

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
przy ul. Katowickiej 24, w Bielsku-Białej,
tel. 033 813 44 40.
W Centrum Sprzedaży można pytać także o sposoby
kredytowania zakupu samochodów.
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NASZE ŁAMY DLA WAS
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!

Po˝egnanie
kolegi

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.

Od Redakcji: Przepraszamy za niedopatrzenie.
31 marca 2009 roku odszedł od nas
po ciężkiej chorobie Mirosław
Ścieszka, długoletni pracownik
Inżynierii Utrzymania Ruchu
Fiat-GM Powertrain Polska.
Oddawał się swojej pracy z pasją,
konsekwencją i dużym
zaangażowaniem. Był człowiekiem
niezwykłym. Potrafił wzbudzać
w ludziach zapał do wszystkiego,
co robił. Miał poza tym wielką siłę
przekonywania. W życiu osobistym
był człowiekiem skromnym
i życzliwym dla ludzi. Pasjonował się
strzelectwem oraz muzyką,
amatorsko grał w zespole
muzycznym. Był przyjacielem,
na którym można było naprawdę
zawsze polegać. Miał jeszcze
mnóstwo marzeń, wiele z nich
chciał jeszcze wcielić w życie.
Zmarł zbyt wcześnie, w wieku 51 lat.
Zostawił żonę Annę i córki Klaudię
i Sylwię. Odczuwamy tę śmierć jako
wyjątkowo niesprawiedliwą.
Koledzy i przyjaciele
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Szanowna redakcjo,
W kwartalniku „Fiat wokół nas” nr 77 z grudnia 2008 r.
w artykule o PCK „Życiem można się podzielić”, popełniono
dwa błędy. Napisano:
• „W 2008 r. minęło 50 lat PCK, to dobra okazja, aby
przypomnieć, że 450 ml naszej krwi może uratować
czyjeś życie”, a powinno być: W 2008 r. minęło 50 lat
honorowego krwiodawstwa w Polsce (w 2009 roku
obchodzimy 90-lecie PCK).
• „W 2008 r. w VII edycji uczestniczyło 5 szkół, krew
oddało blisko 200 dzieci, co daje w sumie 90 litrów
krwi” – i tu uwaga, dzieci nie oddają krwi honorowo.
Krew może oddać osoba dorosła, która ukończyła 18 lat,
jest zdrowa i dobrowolnie podejmuje decyzję o jej
oddaniu honorowo.
Andrzej Lis,
Prezes koła PCK i klubu HDK przy Fiat Auto Poland

PROFILAKTYKA ZDROWIA

KONIECZNA

Każdego roku zakład pracy zaprasza nas na bezpłatne
badania. Wczesne zdiagnozowanie, nawet bardzo ciężkiej
choroby, to prawie 100% szansy na wyleczenie. Musimy też
pamiętać, że badania przeprowadzone kilka lat wstecz nie
gwarantują nam, że jesteśmy teraz zdrowi. Zdrowy człowiek
powinien raz do roku zrobić podstawowe badania,
skorzystać z profilaktycznych zaproszeń i obowiązkowo
skonsultować wyniki z lekarzem. Ja pracuję
społecznie 10 lat w PCK przy chorych na choroby zakaźne.
Wiele przez ten czas widziałem smutku, tragedii w ludzkich
oczach, często niepotrzebnie. Przykład, lekceważenie HCV
(wirusowe zapalenie wątroby typu C). Tego „łobuza” XXI w.
możemy „złapać” wszędzie: np. podczas tatuażu, u fryzjera,
stomatologa itd. Na tego wirusa
jeszcze nie ma na świecie
szczepionki, a powikłania są
straszne, gdyż wirus atakuje
każdego, bez względu
na status społeczny. Dlatego
dla własnego dobra
pamiętajmy o badaniach.
Antoni Hendzel

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 maja 2009 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. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
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 Aftermarket Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel cz´Êciami zamiennymi

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

18. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo

produkcja silników do samochodów

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

