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TEKST Aldona Górna  FOTO Satiz Poland

Nauka
odnalazła swojà  
ojczyzn´

Po raz czternasty z rz´du
Grupa Fiat nagrodziła 
dzieci swoich pracowników,
przekazujàc im Êrodki
pieni´˝ne na realizacj´ marzeƒ.



T
ra dy cyj nie w Sa li Re du to wej Ho te lu
„Pod Or łem” w Biel sku -Bia łej spo -
tka li si´ te go rocz ni ma tu rzy Êci i ab -
sol wen ci uczel ni wy˝ szych, aby ode -
braç na gro dy za bar dzo do bre wy ni -
ki w na uce. Te go rocz na uro czy -
stoÊç, po za be ne fi cjen ta mi, zgro ma -
dzi ła tak ̋ e przed sta wi cie li spół ek
Gru py Fiat i Êwia ta na uki. Nie oby ło

si´ rów nie˝ bez ro dzi ców, z du mà od bie ra jà cych
na gro dy za osià gni´ cia swo ich po ciech, któ re
z ró˝ nych przy czyn nie mo gły do trzeç do Biel ska -
-Bia łej. Sty pen dia przy zna no zgod nie z za pi sem
Re gu la mi nu Kon kur su dot. na gród dla dzie ci
pra cow ni ków spół ek Gru py Fiat oraz spół ek jo int
ven tu res w Pol sce, w opar ciu o po zy cj´ uzy ska nà
przez kan dy da tów w ran kin gu, w ra mach prze wi -
dzia nej pu li na gród. W efek cie ko mi sja na gro dzi -
ła 40 ma tu rzy stów, 30 ab sol wen tów stu diów li -
cen cjac kich i in ̋ y nier skich oraz 96 ma gi strów
i le ka rzy. „Uro czy stoÊç, któ rà co ro ku ob cho dzi -
my, mo˝ na okre Êliç mia nem „Êwi´ ta zdol nej mło -
dzie ̋ y”, któ ra dzi´ ki swo je mu za an ga ̋ o wa niu
i na by tym umie j´t no Êciom zdo by wa wy bit ne osià -
gni´ cia w na uce – a to ju˝ pierw szy krok do te go,
aby od nieÊç suk ces w ˝y ciu – mó wi En ri co Pa vo -
ni, pre zes Gru py Fiat w Pol sce. – Dla ro dzi ców
tych mło dych lu dzi udział w ta kiej uro czy sto Êci
jest uwieƒ cze niem wie lu wy sił ków, ja kie po nie Êli
wspie ra jàc ich na dro dze na uki. Dla Fia ta na to -
miast uro czy stoÊç wr´ cze nia na gród jest szcze -
gól na z dwóch po wo dów. Po pierw sze, po twier -
dza wo l´ fir my, aby byç bli sko swo ich lu dzi,
wspie ra jàc ich w wa˝ nej in we sty cji, ja kà sà ich
dzie ci. Po dru gie, jest Êwia dec twem na sze go 
spo so bu kształ to wa nia kul tu ry prze my sło wej, na -
szej „spo łecz nej od po wie dzial no Êci”. Od wie lu
lat, gdzie kol wiek Fiat jest obec ny, do pin gu je za -
an ga ̋ o wa nie w na uk´. Uwa ̋ a my bo wiem, ˝e im
le piej przy go to wa ne spo łe czeƒ stwo, im wy˝ szy
po ziom je go edu ka cji, tym wi´k sze ko rzy Êci tak -
˝e w sfe rze biz ne su. Aby po twier dziç to za an ga -
˝o wa nie przy to cz´ kil ka liczb. W cià gu 14 lat,
czy li od 1996 ro ku do dziÊ, Fiat w Pol sce przy -
znał 2.351 na gród o łàcz nej war to Êci po nad
8,9 mln zło tych.
Do dam, ˝e ogrom ne za do wo le nie bu dzi utrzy mu -
jà ca si´ na wy so kim po zio mie licz ba uczest ni ków
kon kur su, a wi´c osób, w sto sun ku do któ rych
Fiat mo ̋ e wy ra ziç swo je uzna nie. Mam na dzie j´,
˝e otrzy ma ne na gro dy b´ dà sta no wi ły dla mło -
dzie ̋ y za ch´ t´ do dal szych sta raƒ i po gł´ bia nia
wie dzy, nie za le˝ nie od dro gi, ja kà ci mło dzi lu -
dzie obio rà w swo im ˝y ciu”. 
Sta ni sław Fa ber, Êlà ski Ku ra tor OÊwia ty do da je:
„Trud no po le mi zo waç z au to ry te ta mi nie mniej
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Droga do
realizacji marzeƒ

Joanna Piątkowska, tato jest pracownikiem FAP:
„W tym roku ukończyłam liceum ogólnokształcące
w Tychach i rozpoczęłam studia w Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach na wydziale
Turystyki i Rekreacji. Wybór studiów okazał się
strzałem w dziesiątkę: kierunek, który studiuję
otworzył mi bardzo wiele możliwości rozwoju. Tym
bardziej cieszę się, że przykładałam się do nauki
w liceum, bo zdobyta wiedza już zaprocentowała.
Turystyka jest związana z podróżami, a te leżą w sferze
moich marzeń; w przyszłości chciałabym pracować
w kraju, ale później także na jakiś czas wyjechać
za granicę. Studiując łączę przyjemne z pożytecznym:
czerpię ogromną radość z tego, co aktualnie robię.
Jeśli uda mi się zrealizować moje plany to będę mogła
określić się mianem kobiety spełnionej. Dzisiejszą

nagrodę zamierzam
przeznaczyć na realizację
swoich marzeń, których
mam, proszę mi wierzyć,
bardzo wiele…”
Piotr Kupka-Kalinowski,
mama pracuje w FAP:
„Stałem dzisiaj na tej scenie
po raz trzeci, więc nabrałem
już trochę wprawy w tej
materii, niemniej za każdym
razem towarzyszył mi lekki
stres. Ostatni etap mojej
nauki to studia magisterskie
na Wydziale Eksploatacji
Pojazdów Samochodowych.
Dodatkowo od 2 i pół roku

NAGRODZENI

Joanna
Piątkowska.

Poniżej: 
Piotr Kupka-
Kalinowski.

Na stronie obok:
nagrodzeni oraz

Enrico Pavoni
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jed nak b´ dàc w tym miej scu pod wa ̋ ył bym sło wa
Mar ce la Pro usta, któ ry po wie dział, ˝e na uka nie
ma swo jej oj czy zny, a wie dza ludz ka obej mu je ca -
ły Êwiat. W tym miej scu zgro ma dzi ła si´ bo wiem
gru pa mło dych lu dzi zwià za nych z Fia tem, któ rzy
uzy ska li do sko na łe wy ni ki w na uce. My Êl´, ze
gra tu la cje kie ro wa ne za rów no do mło dzie ̋ y, jak
i ro dzi ców sà jak naj bar dziej uza sad nio ne. Pod su -
mo wu jàc ich ogrom ny wy si łek i za an ga ̋ o wa nie,
oku pio ne la ta mi ci´˝ kiej pra cy na le ̋ y przy to czyç
sło wa Le onar da da Vin ci: Da jesz nam Pa nie
wszyst kie swo je dzie ła za ce n´ tru du. Mam przy -
jem noÊç po raz dru gi uczest ni czyç w tej uro czy -
sto Êci i szcze gól nie za pa dły mi w pa mi´ç sło wa
jed ne go z na gro dzo nych, ab sol wen ta teo lo gii,
któ ry w spo sób nie zwy kle ład ny i pro sty od niósł
si´ do na gród, mó wiàc, ˝e sà lu dzie, któ rzy do
na gród przy wià zu jà szcze gól ne zna cze nie, ale sà
te˝ ta cy, któ rzy tym na gro dom na da jà szcze gól ne
zna cze nie. My Êl´, ˝e dzi siej si ab sol wen ci na le ̋ à
do tej dru giej gru py. Bo war to si´ uczyç: nie ze
wzgl´ du na wy ró˝ nie nia, na pie nià dze, ale dla
wła snej sa tys fak cji”. 
An to ni Szu ma now ski, prof. Po li tech ni ki War -
szaw skiej pod su mo wu je: „Mam za szczyt od
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Dawid Adamus
Ewelina Adamczyk
Anita Babijczuk
Paweł Banach
Justyna Banaszek
Kinga Bargieł
Maria Beca
Krzysztof Bednarz
Ewelina Bieś
Katarzyna Bomba
Arkadiusz Brożek
Renata Brzóska
Michał Budrewicz
Marlena Bukowiec
Joanna Bury
Damian Chęciński
Izabela Chrostek
Agnieszka Cichoń
Tomasz Czapiewski
Kamil Czarnecki
Ewelina Czerniak
Justyna Czygier

Tomasz Ćmiel
Tomasz Dąbrowski
Marlena Dobrzeniecka
Marlena Drążkowska
Ewelina Drożdż
Rafał Duda
Magdalena Duda
Magdalena Dudek
Bartłomiej Dygant
Katarzyna Eliasz
Klaudia Eliasz
Andrzej Ficek
Katarzyna Filipiak
Monika Fiołek
Anna Firganek
Marta Frankowska
Tomasz Gańczarczyk
Joanna Garbacz
Mateusz Gębala
Ewelina Gembicka
Agnieszka Grosman
Michał Grzelak

Jolanta Gwizdoń
Iwona Haczek
Monika Handzlik
Tomasz Harężlak
Daniel Iwański
Łukasz Jabłoński
Ilona Jagielska
Katarzyna Janisiewicz
Marta Jarosz
Elżbieta Jasek
Marta Jasińska
Agnieszka Jelińska
Jan Juraszek
Karolina Jurecka
Katarzyna Jurzak
Hanna Kaczerowska
Ewelina Kaganiec
Jerzy Kałuża
Izabela Karwaszewska
Olga Kaźmierczak
Aleksandra Kiełbasa
Jakub Kolmas

Ewelina Kołodziej
Michał Komnata
Agnieszka Kos
Karolina Kosmala
Monika Koster
Wioletta Kozłowska
Grzegorz Kózka
Marta Krajewksa
Małgorzata Kryszczak
Marta Krysztofiuk
Magdalena Krzemień
Małgorzata Krzemień
Piotr Książek
Aleksandra Kucharczyk
Adam Kućmierz
Piotr Kupka-Kalinowski
Monika Kwaśniak
Aleksandra Lankiewicz
Magdalena Lasota
Marta Ledwoń
Andrzej Lejawka
Ewelina Lipian
Łukasz Lipiński
Szymon Lubecki
Agnieszka Malarz

Katarzyna Matusiak
Krzysztof Mazur
Magdalena Michalska
Anna Mieszczak
Karolina Misztal
Małgorzata Moćko
Barbara Mól
Natalia Nawój
Monika Oleksiak
Alicja Owsiany
Krzysztof Owsik
Iwona Pabis
Anna Pasierbek
Jan Pasterak
Agnieszka Pawluś
Anna Peszko
Joanna Piątkowska
Anna Piekarska
Martyna Pietras
Anna Pilorz
Dorota Pindel
Anna Pitner
Łukasz Ponikiewski
Karolina Ptak
Luiza Rams

Lista nagrodzonych

Stanisław Faber,
śląski Kurator

Oświaty i Enrico
Pavoni, prezes

Grupy Fiat
w Polsce
wręczają
dyplomy
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Sylwia Raszka
Bartłomiej Rauch
Mateusz Rosołowski
Karolina Rycombel
Maciej Rząca
Paweł Skrzypczyński
Aleksandra Słomska
Katarzyna Sołdra
Sylwia Stefańska
Katarzyna Stokłosa
Alicja Strugała
Maria Suchy
Paulina Sulma
Marcin Syzdek
Anna Szafranek
Martyna Szczawińska
Beata Szczepanik
Jakub Szempliński
Marcin Szpala
Kamila Śliwicka
Kamil Śmigiel
Aleksandra Świtała
Klaudia Talar
Joanna Tarczałowicz
Magdalena Tomaszewska

Karolina Trąbka
Marek Troszczyński
Piotr Tymoszuk
Michał Wajdeczko
Anna Walusiak
Aleksandra Wawryniuk
Krzysztof Wąs
Magdalena Wieja
Jarosław Włodarczyk
Anna Włoszek
Krzysztof Woźnica
Małgorzata Wójcik
Krzysztof Wyskiel
Wojciech Zarzycki
Krzysztof Zawadzki
Bożena Zawisza
Jolanta Zeman
Marta Znajomska
Szymon Zoń
Natalia Zubel
Dominika Zwierzchowska
Monika Żakowska
Joanna Żbel
Urszula Żelasko
Aleksandra Żmudzka

jestem pracownikiem Fiata Auto Poland. Kontynuuję
poniekąd rodzinną tradycję, bo moja mama pracuje
w tej firmie od 30 lat. 
W tej chwili remontuję mieszkanie, więc otrzymana
dzisiaj nagroda na pewno się przyda”.
Monika Żakowska, tato pracuje w CNH: „Jestem
tegoroczną maturzystką i rozpoczęłam studia
na Wydziale Finansów Publicznych i Administracji
w Płocku i z tym właśnie obszarem zamierzam związać
swoją przyszłość. W wolnym czasie uwielbiam pływać
i jeździć konno, więc cześć funduszy pewnie
przeznaczę na rozwijanie moich pasji”.
Marlena Dobrzeniecka, tato jest pracownikiem CNH:
„W tym roku ukończyłam studia na Wydziale Biologii,
jednak swoją przyszłość zamierzam związać z drugim
kierunkiem, który obecnie kończę – z Ochroną
Środowiska. W wolnym czasie lubię poczytać dobrą
książkę, posłuchać muzyki. Nie zastanawiałam się
jeszcze na co przeznaczę nagrodę – część pewnie
wydam na uczczenie zakończenia studiów, bo jest co
świętować”.
Iwona Pabis, emerytowany pracownik FAP i Magneti
Marelli: „W trakcie dzisiejszej uroczystości odebrałam
nagrodę w imieniu swojej córki, absolwentki

krakowskiej Akademii
Ekonomicznej. Myślę, że dla
rodziców to wielkie
szczęście móc uczestniczyć
w sukcesach swoich dzieci.
Moja radość jest tym
większa, że jestem matką
trojga pociech – wszystkie
moje córki ukończyły studia
wyższe, a my staraliśmy się
im pomagać na tej drodze.
Aktualna sytuacja na rynku
pracy jest trudna, dlatego
my – rodzice powinniśmy
pomagać dzieciom, 
aby ułatwić im start
w dorosłe życie”. 

czter na stu lat byç człon kiem
ko mi sji, przy zna jà cej na gro dy –
jest to bar dzo przy jem ny obo -
wià zek. Z ˝a lem mu sz´ stwier -
dziç, ˝e tak nie wie lu uta len to -
wa nych, mło dych lu dzi z Biel -
ska -Bia łej i oko lic po dej mu je
stu dia na Po li tech ni ce War -
szaw skiej. Za zdrosz cz´ ro dzi -
mym uczel niom, ˝e ma jà tak
do brych kan dy da tów na stu dia,
mi´ dzy in ny mi spo Êród dzi siej -
szych na gro dzo nych. Pra co wi -
toÊç jest wpi sa na w na tu r´
miesz kaƒ ców zie mi Êlà skiej
i cie szyƒ skiej, tak by ło, jest i b´ -
dzie, a dzi siej si lau re aci po -
twier dza jà t´ te z´. Je stem prze -
ko na ny, ˝e ka˝ dy z na gro dzo -
nych uczy si´ przede wszyst kim
dla sie bie, nie mniej dro ga na uki
i do brze speł nio nych obo wiàz -
ków mo ̋ e za gwa ran to waç do -
brà pra c´ a co za tym idzie, do -
sta nie ˝y cie”. 

Monika
Żakowska 
i Marlena

Dobrzeniecka;
poniżej: 

Iwona Pabis



ob słu g´ i kom fort ope ra to ra.
Trak to ry New Hol land T7000,
pro du ko wa ne w Eu ro pie w za -
kła dach w Ba sil don pod Lon dy -
nem i sprze da wa ne na ca łym
Êwie cie, sà praw do po dob nie naj -
bar dziej in no wa cyj ny mi ma szy -
na mi w ga mie Êred nio -wy so kiej.
To praw da zwłasz cza w od nie -
sie niu do mo de lu T7070, któ ry
wy po sa ̋ o ny zo stał w re wo lu cyj -
ny sys tem na p´ du z bez stop nio -
wà skrzy nià bie gów. „Prze kład -
nia Au to Com mand po zwa la
na uzy ska nie nie skoƒ czo nej licz -
by prze ło ̋ eƒ, umo˝ li wia zwłasz -
cza au to ma tycz ne uzy ska nie
opty mal ne go prze ło ̋ e nia” – wy -
ja Ênia Ga eta no Si leo, któ ry spra -
wo wał pie cz´ nad re ali za cjà tej
ro dzi ny trak to rów. „To na praw -
d´ wiel kie tech nicz ne od kry cie.

Ta presti˝owa nagroda
przyznana została modelowi

T7070 Auto Command
podczas targów maszyn
rolniczych Agrotechnika

w Hanowerze. Traktor
wyposa˝ony został

w innowacyjny system
nap´du.

T
o ko lej ny suk ces New
Hol land Agri cul tu re.
T7070 Au to Com -
mand, ostat ni mo del
z po pu lar nej se rii
T7000 wpro wa dzo -
nej na ry nek dwa la ta
te mu, zo stał okrzyk -
ni´ ty „Trak to rem Ro -

ku 2010”. Na gro d´ t´, przy zna -
wa nà przez ju ry zło ̋ o ne z 20 wy -
spe cja li zo wa nych dzien ni ka rzy
z naj wa˝ niej szych cza so pism eu -
ro pej skich, wr´ czo no w Ha no we -
rze pod czas naj wa˝ niej szych
w Eu ro pie tar gów ma szyn rol ni -
czych Agro tech ni ka. Ma szy na
otrzy ma ła tak ̋ e na gro d´ „Gol den
Trac tor for the De sign” za do sko -
na ły pro jekt, któ ry sta wia przede

wszyst kim na ła twà

TEKST

Giancarlo Riolfo

„Traktor Roku 2010”
GRUPA LUDZIE PRODUKT

CNH
AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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dla New Holland



Rów nie wa˝ ne zresz tà wy da je si´
opro gra mo wa nie ste ro wa nia
oraz kon so la ste row ni cza Si de
Win der, któ re znacz nie uła twia -
jà pra ce ope ra to ra ma szy ny”. 
Ju ry przy zna jà ce na gro d´ „Trak -
to ra Ro ku 2010” bie rze pod
uwa g´ ka˝ dy aspekt ma szy ny
rol ni czej. Nie tyl no no wa tor stwo
tech nicz ne, ale tak ̋ e pro duk -
tyw noÊç, kom fort pra cy, ła twoÊç
ob słu gi, zu ̋ y cie pa li wa oraz
kosz ty u˝yt ko wa nia. T7070
New Hol land Agri cul tu re za -
pew nia mak sy mal ne osià gi we
wszyst kich tych ka te go riach.
Na przy kład, sil ni ki wy pro du ko -
wa ne przez Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies ma jà moc rz´ du
od 167 do 225 KM, du ̋ à efek -
tyw noÊç i dzia ła jà na 100% pa li -
wie tur bo die sel. Ka bi na ope ra to -
ra, za pro jek to wa na we współ -
pra cy z Cen tro Sti le Fiat, ofe ru -
je opty mal ne wa run ki pra cy.
Er go no mia przy rzà dów ste -
ru jà cych zo sta ła sta ran nie
opra co wa na, zwłasz cza
wspo mnia na wcze Êniej
kon so la Si de Win der, po -
sia da jà ca dêwi gni´ Com -
mad Grip oraz ekran to uch
scre en In tel li view III, w któ -
rym po łà czo no ste row ni ki
trak to ra, oprzy rzà do wa nie
oraz ob słu g´ au to ma tycz ne -
go pi lo ta. „Na gro dy uzy ska ne
przez T7070 – mó wi Si leo –
sà efek tem pra cy ze spo ło wej,

w któ rej uczest ni czy li pra cow ni -
cy za kła dów Ba sil don, San Mat -
teo ko ło Mo de ny, St. Va len tin
(w Au strii) i Za -
del gem (w Bel -
gii), oraz z ca łej
Gru py Fiat, po -
czàw szy od CRF
(cen trum Ba -
daw czo -Roz wo -
jo we). I nie tyl ko
oni. Do daç na le -
˝y jesz cze gru p´
300 klien tów,
któ rzy uczest ni -
czy li w re ali za cji pro jek tu no we -
go trak to ra, for mu łu jàc swo je
po trze by, udzie la jàc wska zó wek
i su ge stii”.

Przekładnia hi-tech
Napęd Auto Commad z bezstopniową skrzynią

biegów produkowany jest w Anwersie, ale został
opracowany we Włoszech, w modeńskim ośrodku
projektowym w San Matteo. To skomplikowane
urządzenie hydro-mechaniczne, wyposażone zostało
w czuły system kontroli elektronicznej, który pozwala
na uzyskanie optymalnego przełożenia w każdych
warunkach pracy. „System ten ma wiele zalet –
wyjaśnia Simone Orlandi, który nadzorował wszystkie
fazy rozwoju projektu. – Zwiększa komfort pracy,
zmniejsza obciążenie samego operatora, poprawia
efektywność pracy maszyny i wreszcie przyczynia się
do obniżenia zużycia paliwa oraz emisji spalin”.
Projekt nowej przekładni został zrealizowany 
w San Matteo, tam też wykonano większość testów 
we współpracy z zakładami Steyr z St. Valentin, 

„które – jak podkreśla Orlandi
– wniosły istotny wkład
zwłaszcza w rozwój
oprogramowania sterowania”.
Ostateczną kolaudację T7070
celowo przeprowadzono
w warunkach szczególnie
trudnych, przy 37 stopniach
poniżej zera w Arieplog
w Lapponi oraz przy 45
stopniach ciepła w Arizonie.

Deszcz nagród
Na targach maszyn rolniczych Agrotechnika

w Hanowerze New Holland otrzymała trzy medale;
jeden złoty i dwa srebrne za innowacje techniczne.
Pierwszy z medali przyznano za system napełniania

rozdrabniarki FR9000, który wykorzystuje
specjalną kamerę telewizyjną 3D na
podczerwień. Srebrny medal zdobyło
urządzenie Opti-Fan z kombajnu

zbożowego CSX7000 oraz system ABS
Super Steer. We Francji,

na targach upraw winorośli
(Sitevi), innowacyjne
rozwiązania automatycznej
zbiórki winogron otrzymały

jeden złoty i jeden
srebrny medal.

INNOWACJE

Zespół T7070 zaraz
po otrzymaniu
nagrody. 
U góry: konsola
sterownicza.

9



ÂWIATOWA PRAPREMIERA 

NNa naj bli˝ szym sa lo nie sa mo cho do wym w Ge ne wie
odb´dzie si´ pra pre mie ro wy po kaz no wej Al fy Ro -
meo Giu liet ta, któ ra w 2010 ro ku b´ dzie do st´p na
stop nio wo na wi´k szo Êci ryn ków. 
Pre mie ra Giu liet ty w stu le cie po wsta nia mar ki to
swe go ro dza ju hołd od da ny le gen dar ne mu mo de lo -
wi Al fy Ro meo. Giu liet ta w la tach pi´ç dzie sià tych
by ła obiek tem ma rzeƒ wi´k szo Êci kie row ców,
i po raz pierw szy Al fa Ro meo umo˝ li wi ła wte dy
swym klien tom re ali za cj´ tych ma rzeƒ, po przez
przy st´p nà ce n´ oraz uda ne po łà cze nie wy so kie go
kom for tu i za awan so wa nej tech no lo gii. Te raz
w Cen tro Sti le Al fy Ro meo przy szła na Êwiat no wa
Giu liet ta, spor to wy sa mo chód, któ ry uosa bia wiel kà
spraw noÊç na trud nych tra sach, a tak ̋ e wy so kiej
kla sy kom fort pod czas co dzien nej jaz dy.

PRZY CZEP NOÂå, SPRAW NOÂå
I BEZ PIE CZE¡ STWO
No wa kom pak to wa li mu zy na Al fy Ro meo mo ̋ e za -
do wo liç na wet naj bar dziej wy bred ne gu sty klien tów,
za rów no tych, któ rzy szu ka jà dy na micz nych osià -
gów, jak i tych, któ rzy chcie li by po sia daç sty lo wà
i luk su so wa li mu zy n´ o wy so kim kom for cie. Giu liet -
ta po ja wi si´ na swo jej pra pre mie rze w zu peł nie no -
wej sza cie, za pro jek to wa nej tak, by spro staç ocze ki -
wa niom klien tów, zwłasz cza je Êli cho dzi o przy czep -
noÊç, spraw noÊç i bez pie czeƒ stwo.
No wy mo del za pew nia do sko na łe osià gi dy na micz -
ne, jak i wy so ki kom fort po przez wy ra fi no wa ne roz -
wià za nia tech nicz ne za wie sze nia, sys tem skr´ tu no -
wej ge ne ra cji, sztyw nà i jed no cze Ênie lek kà struk tu -
r´, wy ko na nà z alu mi nium i sta li o wy so kiej wy trzy -
ma ło Êci oraz no wa tor skie tech no lo gie pro duk cyj ne.
Przy jem noÊç jaz dy oraz kom fort mo˝ na do sto so waç
do wy ma gaƒ ka˝ de go klien ta po przez tzw. sys tem
Al fa DNA, tj. urzà dze nie, któ re per so na li zu je za cho -
wa nie si´ po jaz du w za le˝ no Êci od ró˝ nych sty lów
jaz dy lub od mien nych wa run ków me te oro lo gicz -
nych i na wierzch ni.

No wa kon struk cja Al fy Giu liet ty umo˝ li wia ko rzy -
sta nie z naj ró˝ niej szych sys te mów po jaz du, któ re
mo˝ na wy bie raç (Dy na mic, Nor mal i All We ather)
przy po mo cy wspo mnia ne go sys te mu Al fa DNA.
Sys tem ten, ofe ro wa ny w se ryj nym wy po sa ̋ e niu
w ca łej ga mie no we go mo de lu, po zwa la na mo dy fi -
ka cj´ pa ra me trów funk cjo no wa nia sil ni ka, skrzy ni
bie gów, ukła du skr´ ca nia, me cha ni zmu ró˝ ni co we -
go Q2, a po za tym do sto so wu je za sa dy dzia ła nia
sys te mu kon tro li sta bil no Êci trak cji po jaz du (VDC).

SPOR TO WY STYL, KOM FORT
ORAZ WŁO SKI DE SIGN
Al fa Giu liet ta jest efek tem zwro tu sty li stycz ne go
i tech no lo gicz ne go Al fy Ro meo, któ ry roz po czàł si´
od „su per sa mo cho du” 8C Com pe ti zio ne. Wte dy to
po wró co no do za nie cha nej na mo ment prak ty ki
nada wa nia po jaz dom imion wło skich, któ re od sy ła jà
do prze szło Êci mar ki.
Przed nia cz´Êç po jaz du roz sze rza si´ od cen tral nie
umiesz czo ne go trój kà ta, któ ry jest nie ty po wà in ter -
pre ta cjà kla sycz ne go „scu det to”. Zo stał on wkom -
po no wa ny w przed ni zde rzak po mi´ dzy dwo ma
wlo ta mi po wie trza. To wła Ênie od te go punk tu roz -
cià ga si´ ca ła li nia po jaz du, któ ra łà czy dy na micz ny
cha rak ter z ele gan cjà kształ tów. Przed nie re flek to ry
wy ko rzy stu jà tech no lo gi´ LED z funk cjà „Êwia -
teł do jaz dy dzien nej” (DRL) dla mak sy -
mal ne go bez pie czeƒ stwa ak tyw ne go.
Tak ̋ e pro fil Al fy Giu liet ty wy ra ̋ a
bo ga tà oso bo woÊç i spra wia, ˝e
od bie ra my ten po jazd ja ko bar -
dzo zwrot ny i so lid ny. To za -
słu ga zwłasz cza prze szklo nych
bocz nych po wierzch ni, któ re
na wià zu jà kształ tem do
co up¯, pod kre Êla jàc dy na mi -
k´ oraz opły wo woÊç kształ -
tów, dzi´ ki ukry tym klam kom
tyl nych drzwi.

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FGA

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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Alfa Romeo:
powrótGiulietty



Ostre prze tło cze nia bo ku po jaz du na da jà mu strze li -
stà syl wet k´, zaÊ li nie, któ re za my ka jà tyl nà cz´Êç
kor pu su, pod kre Êla jà sto˝ ko wà for m´ nad wo zia. 
Tyl na cz´Êç po jaz du, po dob nie jak przed nia i bocz -
na, spra wia wra ̋ e nie „umi´ Ênio nej” i zde cy do wa nie
trzy ma jà cej si´ as fal tu. Âwia tła tyl ne, po dob nie jak
na przed nie, wy ko rzy stu jà tech no lo gi´ LED tak ̋ e
w celech bez pie czeƒ stwa.
Wn´ trze sty li stycz nie na wià zu je do Giu liet ty z lat 50.,
o li niach na pi´ tych i jed no cze Ênie lek kich, z de skà
roz dziel czà roz pla no wa nà ho ry zon tal nie. Na to miast
pa nel urzà dzeƒ po Êrod ku de ski roz dziel czej wy raê nie
na wià zu je do roz wià zaƒ z mo de lu 8C Com pe ti zio ne.
Szcze gól na dba łoÊç o de ta le oraz ja koÊç ma te ria łów
wy ra ̋ a jà ty po wy wło ski de sign. Po za tym roz mia ry
no we go mo de lu w peł ni od po wia da jà kom pak to we -
mu i dy na micz ne mu kształ to wi po jaz du, a rów no -
cze Ênie gwa ran tu jà do sko na łà spraw noÊç oraz sto -
sun ko wo du ̋ à po jem noÊç ba ga˝ ni ka (350li trów):
Giu liet ta ma 4,35m dłu go Êci, 1,46m wy so ko Êci,
1,80m sze ro ko Êci i roz sta w osi 2,63m.
Al fa Ro meo Giu liet ta za pew nia osià gi i tech no lo gi´
na naj wy˝ szym po zio mie, co wy ni ka bez po Êred nio
z ga my sil ni ków, któ re sà praw dzi wy mi dzie ła mi
sztu ki pod kà tem tech ni ki, osià gów oraz eko lo gii. 
W chwi li uru cho mie nia sprze da ̋ y do st´p ne b´ dà
czte ry wer sje sil ni ka Tur bo, wszyst kie z ho mo lo ga cjà
Eu ro 5, wy po sa ̋ o ne se ryj nie w sys tem „Start&
Stop” w ce lu re duk cji zu ̋ y cia pa li wa i emi sji. Dwa
z nich to sil ni ki ben zy no we (1.4TB o mo cy 120 KM
i 1.4 TB Mul tia ir o mo cy 170KM), a po zo sta łe dwa
to die sle (1.6 JTDM o mo cy 105KM i 2.0 JTDM
o mo cy 170 KM, oba na le ̋ à ce do dru giej ge ne ra cji
ze spo łów na p´ do wych JTDM). Na ko niec do ga my
do łà czy dy na micz ny 1750 TBi o mo cy 235 KM,
łàcz nie z wy po sa ̋ e niem Qu adri fo glio Ver de.
No wy mo del zo stał za pro jek to wa ny tak, aby uzy skaç

naj wy˝ sze oce ny w te stach Eu ro NCAP, i za -
pew niç pa sa ̋ e rom oraz kie row cy bez pie -

czeƒ stwo jaz dy. Po za tym za wie sze -
nia, kie row ni ca i układ ha mo wa -

nia oferujà mak sy mal nà sta bil -
noÊç po jaz du na wet przy
gwał tow nych ma new rach.
Na ko niec Al fa Ro meo Giu -
liet ta pro po nu je w se ryj nym
wy po sa ̋ e niu sze reg elek -
tro nicz nych roz wià zaƒ dy -
na micz nej kon tro li po jaz -
du: VDC (Ve hic le  Dy na mic
Con trol), DST (Dy na mic
Ste erig To rque), me cha nizm
ró˝ ni co wy Q2 oraz sys tem

Al fa DNA. Sys te my gwa ran -
tu jà bez pie czeƒ stwo i dy na mi k´

jaz dy oraz osià gi god ne Al fy.
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GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT DOBLO

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

Sà to ele men ty, któ re pla su jà no -
we go Fia ta Doblò na szczy cie
swo jej ka te go rii za rów no je Êli
cho dzi o prze stron noÊç, jak i re -
duk cj´ emi sji spa lin.
Uzy ska no to dzi´ ki za sto so wa -
niu no wej pły ty pod ło go wej,
gwa ran tu jà cej wi´k szà prze -
strzeƒ dla po dró ̋ u jà cych (roz -
staw osi wy no si 2755 mm i jest
naj dłu˝ szy w swo im seg men cie);
ba ga˝ ni ko wi o po jem no Êci 790
li trów; ob ni ̋ o nej emi sji dwu tlen -
ku w´ gla (129 g/km w przy pad -
ku sil ni ka 1.3 Mul ti jet 90 KM,
czy li  naj ni˝ szej emi sji w tej kla -
sie) oraz se ryj ne mu wy po sa ̋ e niu
z za kre su bez pie czeƒ stwa, a tak -
˝e mo˝ li wo Êci wszech stron nej
aran ̋ a cji wn´ trza.

P
ro jekt sa mo cho du
o prak tycz nym
i wszech stron nym
wn´ trzu sta no wi od -
po wiedê na za po trze -
bo wa nie na funk cjo -
nal noÊç i kom fort, da -
jàc mo˝ li woÊç po dró -
˝o wa nia sied miu oso -

bom. To au to ty pu „fa mi ly spa ce”,
za pew nia jà ce „prze strzeƒ dla ro -
dzi ny”, któ ra mo ̋ e li czyç na naj -
wy˝ sze stan dar dy w za kre sie bez -
pie czeƒ stwa, ni skie go zu ̋ y cia pa -
li wa i po sza no wa nia Êro do wi ska.
No wy mo del w po rów na niu
z po przed nià wer sjà, któ ra zna -
la zła oko ło mi lio na klien tów, ma
cał ko wi cie no wà sty li sty k´, sil ni -
ki i cha rak te ry sty k´ tech nicz nà. 
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Fiat Doblò 
pierwszy„family space”

Najwi´kszym atutem
nowego Doblò 
jest przestrzeƒ, 

którà mo˝na 
dzieliç z rodzinà

i przyjaciółmi. 
Doblò to doskonały
wybór zarówno do
sp´dzania wolnego

czasu, jak i do pracy.



BEZ PIE CZE¡ STWO
Po jazd zo stał wy po sa ̋ o ny w in -
no wa cyj ne roz wià za nia me cha -
nicz ne, z któ rych war to szcze -
gól nie pod kre Êliç tyl ne za wie sze -
nie ty pu bi -link, ofe ro wa ne
w ró˝ nych kon fi gu ra cjach w za -
le˝ no Êci od za daƒ, do ja kich sa -
mo chód ma słu ̋ yç. Doblò do -
sko na le i w prze wi dy wal ny spo -
sób „trzy ma si´” dro gi, zo sta ło
wy po sa ̋ o ne rów nie˝ w naj bar -
dziej za awan so wa ne urzà dze nia
elek tro nicz ne do kon tro li sta bil -
no Êci, ta kie jak ABS z elek tro -
nicz nym ko rek to rem si ły ha mo -
wa nia EBD i sys tem ESP uzu -
peł nio ny o Hill -hol der, któ ry
asy stu je kie row cy pod czas ru -
sza nia na wznie sie niu i jest
w wy po sa ̋ e niu se ryj nym.
Oprócz bez pie czeƒ stwa ak tyw -
ne go sa mo chód za pew nia naj -
wy˝ szy po ziom bez pie czeƒ stwa
pa syw ne go, dzi´ ki nad -
wo ziu o za pla no wa -
nych stre fach zgnio  tu
oraz po dusz kom po -
wietrz nym: przed -
nim i in no wa cyj nym
przed nio -bocz nym.
Au to dys po nu je po -
nad to wy po sa ̋ e -
niem tech no lo gicz -
nym two rzà cym
opty mal ne wa run ki
i uła twia jà cym sku -
pie nie si´ na pro wa -
dze niu sa mo cho du:
od au to ma tycz nej kli ma ty za cji
z na wie wa mi na tyl ne rz´ dy sie -
dzeƒ po tem po mat i czuj ni ki
par ko wa nia; od sys te mu gło Êno -
mó wià ce go zin te gro wa ne go
z Blue&Me po na wi ga cj´
Blue&Me Tom Tom.

TAK ̊ E NO WE 
DOBLÒ CAR GO
Ra zem z no wym Fia tem Doblò
po ja wia si´ tak ̋ e no we Doblò
Car go. Mo del za pro jek to wa no
na naj wy˝ szym po zio mie w tej
ka te go rii, za rów no je Êli cho dzi

STYL 
I KOM FORT
De sign no we go Doblò jest bar -
dzo in no wa cyj ny. Przód, z cen -
tral nym gril lem i osło na mi ide al -
nie zin te gro wa ny mi z nad wo -
ziem, łà czy funk cj´ ochron nà
z wy sma ko wa nym wzor nic -
twem, a błot ni ki na da jà po jaz do -
wi wra ̋ e nie si ły i zwin no Êci. Li -
nia tyl nej kla py pod kre Êla ła twy
do st´p i roz mia ry po jem ne go
ba ga˝ ni ka, a re flek to ry w prze -
êro czy stych osło nach oraz spo ra
po wierzch nia okien na da jà no -
we mu Doblò rys ele gan cji.
Wn´ trze ofe ruje funk cjo nal noÊç
i przy ja zne oto cze nie, dzi´ ki za -
sto so wa niu od po wied nich po łà -
czeƒ ko lo ry stycz nych i ma te ria -
łów wy koƒ cze nio wych. Za sto so -
wa ne in te li gent ne roz wià za nia,
je Êli cho dzi o wy ko rzy sta nie
prze strze ni, jak np. ró˝ ne
schow ki oraz mo˝ li woÊç aran ̋ a -
cji wn´ trza a˝ do 7 miejsc, za do -
wo là ró˝nych klien tów. 

EKO LO GIA 
I EKO NO MIA
W Fia cie Doblò pro po no wa ne sà
4 jed nost ki na p´ do we: jed na
ben zy no wa o mo cy 95 KM oraz
trzy sil ni ki die sla – Mul ti jet
o mo cy 90, 105 i 135 KM, do
któ rych do łà czà póê niej sil ni ki:
Na tu ral Po wer z po dwój nym za -
si la niem (ben zy na i me tan) i ko -
lej ny sil nik die sla z au to ma tycz -
nà skrzy nià bie gów Du alo gic.
Wszyst kie sil ni ki ma jà do sko na łe
osià gi, wy ró˝ nia jà si´ przy jem -
no Êcià pro wa dze nia sa mo cho du,
ci chà pra cà, ni ski mi kosz ta mi
ope ra cyj ny mi (zu ̋ y cie pa li wa
i kosz ty utrzy ma nia), a tak ̋ e
nie za wod no Êcià i po sza no wa -
niem Êro do wi ska na tu ral ne go.
Ga ma ta jest do st´p na z wer sja -
mi Eu ro 4 i Eu ro 5, a w wy po sa -
˝e niu se ryj nym ofe ro wa ne jest
urzà dze nie Start&Stop, za rzà -
dza jà ce cza so wym wy łà cze niem
sil ni ka w przy pad ku po sto ju. 
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o osià gi jak i pa ra me try funk cjo -
nal ne. W sto sun ku do swo je go
po przed ni ka po sia da prze stron -
niej szy prze dział ła dun ko wy,
o bar dziej re gu lar nych, kwa dra -
to wych kształ tach. No we Doblò
Car go zo sta ło wy po sa ̋ o ne te˝
w bocz ne drzwi prze suw ne oraz
tyl ne drzwi o wi´k szych roz mia -
rach, co uła twia ope ra cj´ za ła -
dun ku i roz ła dun ku. Dzi´ ki
swo im pod sta wo wym za le tom
(dłu goÊç prze strze ni ła dun ko -
wej a˝ do 2,2 m, sze ro koÊç mi´ -
dzy nad ko la mi 1,23 m, po jem -
noÊç od 3,4 do 4,2 m3, no Ê noÊç
od 750 do 1000 kg, zu ̋ y cie pa -
li wa w cy klu mie sza nym na po -
zio mie 4,8 l/100 km i za si´g
1.250 km przy sil ni ku 1.3 Mul -
ti jet), no wy po jazd za pew nia za -
sad ni cze ko rzy Êci, je Êli cho dzi
o opty ma li za cj´ i re duk cj´ kosz -
tów utrzy ma nia.

Ga ma za wie ra 7 ró˝ nych ty pów
nad wo zia: fur gon z krót kim
i dłu gim roz sta wem osi, fur gon
z wy so kim da chem, 5-miej sco -
we com bi z krót kim i dłu gim
roz sta wem osi; szcze gól nie in te -
re su jà ce sà wer sje „plat for my do
za bu do wy” z krót kim i dłu gim
roz sta wem osi, któ re istot nie
uła twia jà i ob ni ̋ a jà kosz ty za bu -
do wy po jaz du.
Pre mie ra han dlo wa no wych mo -
de li w Pol sce b´ dzie mia ła miej -
sce w I kwar ta le 2010 ro ku. 



M
ło da, ener gicz na
ko bie ta, chce po-
ru szaç si´ mod -
nym sa mo cho -
dem. To wła Ênie
ty po wy klient
BSM (Bri tish
Scho ol of Mo -
tor ing), naj wi´k -

szej szko ły jaz dy w Eu ro pie. O ta -
kim klien cie spół ka z Bri sto lu nie
mo gła za po mnieç, pla nu jàc roz -
sze rze nie swo je go par ku sa mo -

t´, Fiat za pro po no wał klien tom
szko ły do dat ko wà 500 fun to wà
zni˝ k´ na ka˝ dy po jazd. ˚e by wy -
obra ziç so bie le piej ska l´ te go
pro jek tu, wy star czy uzmy sło wiç
so bie, i˝ co ro ku do szko ły za pi -
su je si´ oko ło 130 ty si´ cy osób. 
O tej po rze ro ku w Bri sto lu cz´ sto
pa da i jest zim no, ale w sie dzi bie
BSM, w któ rej pra cu je pra wie
200 z 400 pra cow ni ków, pa nu je
cie pła i przy ja zna at mos fe ra. Ja -
sna ko lo ry sty ka wn´trz, otwar ta

Nauka jazdy
w Fiacie

Do British School of Motoring trafiło czternaÊcie tysi´cy Fiatów
500 oraz luksusowy edukacyjny symulator jazdy dla młodzie˝y.

cho do we go. Dla te go jej wy bór
padł na Fia ta 500. Ma łe – zryw -
ne, eko no micz ne au to, ma jà ce „to
coÊ”. BSM za ku pi ła ich a˝ 14 ty -
si´ cy dla swo ich 94 fi lii w Wiel kiej
Bry ta nii, zaÊ do sta wa roz ło ̋ o na
zo sta ła na czte ry naj bli˝ sze la ta.
Wi´k szoÊç sa mo cho dów zo sta nie
za pew ne sprze da na uczest ni kom
kur sów, bio ràc pod uwa g´ fakt,
˝e a˝ 70% uczà cych si´ za zwy czaj
ku pu je sa mo chód, któ rym uczy
si´ jeê dziç. Aby uatrak cyj niç ofer -

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
ANGLIA

CZAS WOLNY
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prze strzeƒ, bar i wiel kie prze -
szklo ne okna. Prze wod ni czà cy
za rzà du i od nie daw na tak ̋ e wła -
Êci ciel fir my Abu -Ha ris Sha fi i je -
go wspól nik Ni ko lai Ke sting opo -
wia da jà o tym, w ja ki spo sób pod -
j´ li de cy zje o za ku pie Fia tów 500,
co wy wo ła ło spo re za in te re so wa -
nie pra sy i te le wi zji. „Zło ̋ y li Êmy
ofer t´  18 pro du cen tom – mó wi
Ke sting – a rów no le gle pro wa dzi -
li Êmy ba da nia ryn ku na te mat gu -
stów mo to ry za cyj nych mło dych
An gli ków oraz po trzeb i wy ma -
gaƒ in struk to rów jaz dy. I do szli -
Êmy do wnio sku, ˝e naj od po -
wied  niejszym sa mo cho dem b´ -
dzie wła Ênie Fiat 500. Po tem, sie -
dzàc za kie row ni cà te go po jaz du,
by li Êmy mi le za sko cze ni po kaê nà
wi docz no Êcià, po mi mo tak ma -
łych roz mia rów”.
„Na nasz wy bór
– kon ty nu uje
Sha fi – mia ła
n i e  w à t  p l i  w i e
wpływ tak ̋ e licz -
ba na gród, ja kà
zdo był Fiat 500,
a zwłasz cza jed -
na – Sa mo chód
Ro ku 2008. Po za tym to bez -
piecz ne au to, nie wie le pa li, ma
faj ny de sign, styl, brand, wszyst -
kie te ce chy, któ rych my z ko lei
po trze bu je my, ˝e by wzmoc niç
na szà obec noÊç na ryn ku. Jed nym
sło wem, to au to do nas pa su je”.
W tej chwi li BSM u˝yt ku je jesz cze
trzy ty sià ce po jaz dów, głów nie
Opli Cor sa i Astra, wy pro du ko -
wa nych w hisz paƒ skich za kła dach
bry tyj skiej fir my Vau xhall. Jed nak
wszyst kie zo sta nà za stà pio ne
przez Fia ty 500 (głów nie z sil ni -
ka mi ben zy no wy mi) oraz kil ko ma
eg zem pla rza mi Fia ta Pun to (co
sta no wi w su mie 18% flo ty).
Za kup no wych po jaz dów, od po -
wied nio zresz tà za re kla mo wa ny,
wy wo łał praw dzi wy za chwyt
wÊród mło dzie ̋ y. Wie lu mło -
dych lu dzi dzwo ni ło do szko ły
py ta jàc, czy b´ dà mo gli uczyç si´
jaz dy wła Ênie na Fia tach, i czy sà
ju˝ one do st´p ne.

Fiat i nagroda 
ekologiczna

Podczas ceremonii w Izbie
Miast w Londynie Fiat

otrzymał nagrodę „Green
Champion” za eco: Drive,
innowacyjny system, który ułatwia
kierowcy zrozumienie tego, jak
styl jazdy wpływa na zużycie
paliwa oraz emisję trujących
spalin. Wyróżnienie to przyznane
przez Chestered Institute of
Enviromental Health odebrał Luis

Cilimingras, kierownik
projektu

w FGA

LONDYN U góry
na pierwszym
planie uczestnik
kursu Adam
Freedman wraz
z instruktorem
Gary Lambem
podczas jazdy
po zatłoczonych
ulicach Londynu
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Fiat 500, jak si´ oka zu je, stał si´
mod ny wÊród mło dzie ̋ y na wet
w tak kon ser wa tyw nym kra ju jak
Wiel ka Bry ta nia. 73% klien tów
BSM sta no wià wła Ênie lu dzie po -
mi´ dzy 17 a 24 ro kiem ˝y cia. Po -

zo sta li to trzy -
dzie sto lat ko wie,
głów nie ko bie ty,
m i e s z  k a  j à  c e
w mie Êcie, któ re
do tej po ry jeê -
dzi ły miej ski mi
Êrod ka mi trans -
por tu, ale od
uro dze nia dzie ci,

po trze bu jà sa mo cho du, aby
spraw niej i bez piecz niej po ru szaç
si´ po mie Êcie. Wszy scy
klien ci na le ̋ à do tak zwa ne -
go „web ge ne ra tion”, dla -
te go te˝, ˝e by za skar biç
so bie ich sym pa ti´,
BSM du ̋ o za in we sto -
wa ła w ko mu ni ka cj´
in ter ne to wà. „Dzi -
siej sza mło dzie˝
– mó wi Sha fi – ˝y je
w In ter ne cie i po ro -
zu mie wa si´ na por ta -
lach spo łecz no Êcio -
wych, wi´k szoÊç ni -
gdy nie by ła w na -
szej sie dzi bie, ale
prze cie˝ za pi su -
je si´ na kur sy, uma -
wia si´ na jaz dy z in struk -
to rem, i to wszyst ko ro bi
po przez sieç, a in struk tor
pod je˝ d˝a pod ich miesz ka nie
i za bie ra na lek cje”. 

Fiat 500 
stał si´ 

modny wÊród
młodzie˝y
w Anglii
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W Wiel kiej Bry ta nii ina czej uczy
si´ jaz dy ni˝ w ca łej Eu ro pie.
„W 80% wy pad ków to ro dzi ce
po ka zu jà swo im dzie ciom, jak
pro wa dziç au to – wy ja Ênia Sha fi.
– Po za tym ist nie je mnó stwo ma -
łych szkół, gdzie mo˝ na si´ te go
na uczyç. Do BSM na le ̋ y 10%
ryn ku, co w ta kim kon tek Êcie sta -
no wi cał kiem nie zły wy nik”. 
Za rzàd my Êli oczy wi Êcie o roz wo -
ju fir my i ma ku te mu do bre prze -
słan ki (fir ma ist nie je od 100 lat,
w 2010 ro ku b´ dzie ob cho dzi ła
ju bi le usz), dzi´ ki niej bo wiem
pra wo jaz dy otrzy ma ło wie le
słyn nych po sta ci (wÊród któ rych
na le ̋ y wy mie niç kró lo wà El˝ bie -
t´ w 1955 ro ku). Fir ma ta jest
po za tym na praw d´ roz po zna -
wal nà mar kà. 
Współ pra ca Fia ta z BSM ob j´ ła
te˝ kwe stie mar ke tin gu, zwłasz -
cza je Êli idzie o wy bór ko lo ry sty ki
nad wo zia (bia ły, ciem no sza ry,
srebr ny i czar ny), a tak ̋ e pro gra -
mu na uki jaz dy dla mło dzie ̋ y.
BSM wpro wa dzi do swo ich szkół
sy mu la tor jaz dy Fia tem 500, zre -
ali zo wa ny przez tu ryƒ skà spół k´.

PRZE JA˚D˚ KA PO LON DY NIE
Umó wi li Êmy si´ w jed nej z lon -
dyƒ skich sie dzib BSM na Ba ker
Stre et. Nasz in struk tor Ga ry
Lamb i je go uczeƒ Adam Fre ed -
man za czy na jà wła Ênie jaz d´.
Za bie ra my si´ ra zem z ni mi
Fia tem 500. „Na po czàt ku

– mó wi Lamb – mia łem pew ne
wàt pli wo Êci, bo przy zwy cza jo ny
je stem do pra cy w po jaz dach nie -
co wi´k szych. Kie dy jed nak do -
sta łem w sierp niu Fia ta 500, zda -
łem so bie spra w´, ˝e po mi mo
nie wiel kich roz mia rów ze wn´trz -
nych, we wnàtrz sa mo chód wy da -
je si´ na praw d´ prze stron ny i od -
po wied ni na wet dla osób wy so -
kich, po nad to cha rak te ry zu je si´
bar dzo do brà wi docz no Êcià
i skr´t no Êcià. To ce chy bar dzo
wa˝ ne w ta kim mie Êcie jak Lon -

dyn, gdzie
ruch na

dro dze

W październiku
Fiat wszedł
do pierwszej
dziesiątki
najlepiej
sprzedawanych
samochodów
w Wielkiej
Brytanii.
Zgodnie
z danymi Society
of Motor
Manufacturers
and Traders,
marka
zanotowała
117,5% wzrost
na rynku
brytyjskim
w stosunku
do tego samego
miesiąca w 2008
roku. Poniżej:
właściciele BSM
Abu Haris Shafi
(za kierownicą)
i Nikolaj Kesting,
wraz
z przewodni -
czącym zarządu
Grupy Fiat
Automobiles UK
Andrew
Humbertstonem
(po prawej)

jest do syç cha otycz ny, zaÊ praw -
dzi wà zmo rà sà par kin gi”. I do -
da je: „Klien tom od ra zu spodo bał
si´ wy strój wn´ trza i de sing mo -
de lu. Mło dzi lu dzie do ce ni li z ko -
lei zwrot noÊç i bez pie czeƒ stwo
za kie row ni cà. Dla te  go zde cy do -
wa li si´ na jego za kup”.
Zmie rza my w kie run ku za tło czo -
ne go cen trum mia sta, w któ rym
obo wià zu je tak zwa na Con ge -
stion Char ge, wy so ka opła ta stre -
fo wa, obo wiàz ko wa dla osób nie
miesz ka jà cych na tym te re nie. Po -
mi mo za po ro wych oÊmiu fun tów
ruch w cen trum i tak jest spo ry,
ale Fiat 500 ku na sze mu mi łe mu
za sko cze niu nie êle so bie ra dzi.
Fre ed man za pi sał si´ do BSM
dla te go, ˝e to jed na z naj bar dziej
uzna nych szkół jaz dy w kra ju,
któ ra gwa ran tu je od po wied ni
po ziom edu ka cji na dro dze. Ale
osta tecz nym ar gu men tem prze -
ma wia jà cym za za pi sem był
Fiat 500. „Jak tyl ko do sta n´ pra -
wo ja zdy – mó wi – po ja d´ sa mo -

cho dem z mo jà dziew czy nà
gdzieÊ nad mo rze al bo do
wi´k sze go mia sta”. W cià gu
naj bli˝ szych trzech mie si´ cy
Fre ed man po wi nien zdaç eg -
za min i do staç upra gnio ne
pra wo jaz dy.



GRUPA
JAKOŚĆ

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

A
˝ dwa dzie Êcia za kła dów Gru py Fiat
otrzy ma ło przy  naj mniej jed no wy ró˝ -
nie nie World Class Ma nu fac tu ring. I to
wła Ênie te za kła dy by ły uczest ni ka mi
ce re mo nii wr´ cza nia na gród, któ ra od -
by ła si´ w prze pi´k nych mu rach Rah mi
Koç Mu seum w Istam bu le. WÊród
przy by łych mo˝ na by ło do li czyç si´
oko ło 270 uczest ni ków re pre zen tu jà -

cych za kła dy pro duk cyj ne Gru py oraz firm b´ dà cych
cz´ Êcià World Class Ma nu fac tu ring As so cia tion, in -
sty tu tu, któ re go ce lem jest po pra wa efek tyw no Êci
i ja ko Êci pro ce sów, mi´ dzy in ny mi po przez wy mia n´
in for ma cji, do Êwiad czeƒ i sto so wa nych me tod. 
W tym ro ku na uro czy sto Êci po ja wi ło si´ te˝ kil ku
przed sta wi cie li Chry sle ra. Ce re mo ni´ za in au gu ro -
wał Ali Pan dir, CEO fir my To fas, dzi´ ku jàc za kła -
do wi Fia ta w Bur sie, któ ry zdo był a˝ 66 punk tów,
pla su jàc si´ na pierw szym miej scu wszyst kich sto -
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Podczas tegorocznej
ceremonii wr´czania

nagród WCM w Istambule
doceniono zaskakujàco

wiele zakładów Grupy. To
dowód zaanga˝owania

firmy w popraw´
efektywnoÊci i jakoÊci

procesów produkcyjnych.

Najlepsi 
w World Class
Manufacturing

TEKST

Stefania Castano
Powyżej:
otwarcie
ceremonii
„World Class
Manufacturing
Awards”, która
odbyła się
w Istambule 



wa rzy szo nych w WCM za kła dów
pro duk cyj nych. Na st´p nie głos za -
bra li Lu cia no Mas so ne, Pre zy dent
World Class Ma nu fac tu ring As so -
cia tion, pro fe sor Yama shi na – naj -
wy˝ szy eks pert WCM oraz Ste fan
Ket ter Fiat Gro up Chief Ma nu fac -
tu ring Of fi cer. Wszy scy wy mie nie -
ni zgod nie pod kre Êli li zna cze nie
osià gni´ tych w tym ro ku wy ni ków
oraz na gro dzi li naj lep sze za kła dy. Zna cze nie
WCM na dal wzra sta. W sto sun ku do ro ku 2008,
w tym ro ku po dwo iła si´ licz ba za kła dów wy bi ja jà -
cych si´ pod wzgl´ dem ja ko Êci. Po za sa mym za kła -
dem w Bur sie, zdo byw ca mi Si lver Award (srebr ne -
go po zio mu) sà tak ̋ e za kła dy FGA w Mel fi, w Ty -
chach i Cas si no, a tak ̋ e za kła dy FTP w Ver ro -
ne i Biel sku Bia łej, co do wo dzi sta łej po pra wy
ich pro ce sów pro duk cyj nych, wy ko rzy sta nia
bar dziej za awan so wa nych tech no lo gicz nie
roz wià zaƒ oraz za an ga ̋ o wa nia pra -
cow ni ków. Za kła dy FGA w Po mi glia -
no i w Mi ra fio ri Pres se oraz za kła dy
FTP w Bo ur ban Lan cy i w Mi ra fio ri,
ra zem z za kła da mi Ma se ra ti, zo sta ły
na gro dzo ne brà zo wym me da lem,
po dob nie jak za kła dy Ive co w Ma -
dry cie, Suz za rze, Ulm, Val la do lid
oraz CNW w Je si.
„Chc´ po dzi´ ko waç wszyst kim tym,
któ rzy ka˝ de go dnia po dob nie jak

my do kła da jà sta raƒ, by osià gaç
tak wy so kie wy ni ki, cza sem
w chwi lach bar dzo trud nych, jak ta
obec na – mó wił Ste fan Ket ter
pod czas ce re mo nii. – World Class
Ma nu fac tu ring po ma ga nam nie
tyl ko w zwi´k sza niu lep szych wy -
ni ków, ale stwa rza tak ̋ e no we
mo˝ li wo Êci we wnàtrz Gru py. Je -
stem dum ny z te go, ˝e mło dzi,

uzdol nie ni pra cow ni cy zaj mu jà w na szej fir mie wy -
so kie kie row ni cze sta no wi ska. Uwa ̋ am te˝, ˝e jest
jesz cze du ̋ o do zro bie nia na wet w na szych naj no -
wo cze Êniej szych za kła dach, i je stem pe wien, ˝e

wy ko rzy sta my t´ szan s´, aby zdo -
byç w przy szłym ro ku upra -

gnio ny zło ty me dal”. 
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Powyżej: 
fabryka
w Bursie.
Na dole: 
Stefan Ketter,
Luciano
Massone,
Hajime
Yamashima

Podwoiła 
si´ liczba

najlepszych
zakładów
w WCM



„Roz wój World Class Ma nu fac tu ring – do dał Lu -
cia no Mas so ne – oka zał si´ na praw d´ za ska ku jà cy
w tym ro ku, zaÊ Fiat fak tycz nie za jàł wio dà cà po -
zy cj´ w Sto wa rzy sze niu WCM. Wy star czy uzmy -
sło wiç so bie, ˝e w 2007 ro ku tyl ko trzy na sze za -
kła dy zo sta ły na gro dzo ne, a w struk tu rach mie li -
Êmy je dy nie pi´ ciu ase so rów, to zna czy spe cja li -
stów od ca ło Êcio wej oce ny funk cjo no wa nia fa bry ki
we dług kry te riów WCM. Dzi siaj a˝ dwa dzie Êcia
na szych za kła dów otrzy ma ło przy naj mniej jed nà
z na gród WCM i ma my a˝ 54 eks per tów”.

„Spo Êród wszyst kich za kła dów, dla któ rych Êwiad -
czy łem usłu gi do rad cze, Fiat bez wàt pie nia oka zał
si´ mo im naj lep szym klien tem i uczniem – do dał
Yama shi ma. – To do bry znak na rok na st´p ny”.
Ket ter, tra we stu jàc słyn ne dzi siaj po wie dze nie
ame ry kaƒ skie go pre zy den ta „Yes, we can”, pod su -
mo wał „Yes we are WCM”. 
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Im po nu jà ca sce ne ria
Istam bu łu
Maciej Karp (na zdj. górnym – pierwszy po prawej),
lider filaru Cost Deployment, Zakład Tychy Fiat Auto
Poland:
Jestem zaszczycony faktem, że mogłem reprezentować
zakład i uczestniczyć w uroczystości wręczenia
statuetek Silver, podczas uroczystej gali w Istambule.
Impreza, o której mowa zorganizowana została przez
turecki zakład Fiata w Bursie i odbyła się
w imponującym Muzeum historii transportu,
przemysłu i komunikacji. Piękna sceneria sprawiła, 
że uroczysty nastrój udzielił się wszystkim
uczestnikom, mnie również, tym bardziej, że po raz
pierwszy brałem udział w tak wystawnej gali. 
Nie ukrywam, że towarzyszył mi także lekki stres –
związany między innymi z wygłaszaniem przemówienia
przed tak szerokim i szacownym audytorium.
Najbardziej radosnym momentem była rzecz jasna
chwila odbioru statuetek, które są symbolicznym
uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy w staraniach
o Poziom Srebrny. W Istambule przeżyliśmy piękne
chwile, które motywują nas do dalszych działań
na drodze do najwyższego miejsca na podium.
Wojciech Pieczonka (na zdj. dolnym – drugi od lewej),
koordynator WCM w Fiat-GM Powertrain
w Bielsku-Białej:
Naturalnym następstwem osiągnięcia przez nasz
zakład poziomu Silver WCM był udział w uroczystości
o nazwie World Class Manufacturing Award Ceremony.
Ta, już trzecia w historii Stowarzyszenia WCM gala
miała miejsce tym razem w Istambule. Przed jej
rozpoczęciem wszyscy uczestnicy mieli okazję
wizytować zakład karoserii TOFAS Bursa (pierwszy
w Grupie laureat Srebra), gdzie produkowane są:
Fiat Linea, Palio, Doblò oraz Fiorino/Qubo. Odległość
między Istambułem a Bursą pokonaliśmy drogą
morską. Podczas wizyty w zakładzie zaprezentowano
nam wydziały spawalni, montażu oraz tłoczni a naszą
uwagę skupiono przede wszystkim na wdrożonych
projektach eliminacji Muri, Mura i Muda (ogólnie
rzecz biorąc strat). Zaprezentowano nam również
Centrum Badawczo Rozwojowe, gdzie prowadzi się
różne testy wytrzymałościowe dla nowo
uruchamianych modeli samochodów. Sama
Ceremonia Wręczenia Nagród WCM odbyła się
natomiast wieczorem i była połączona z uroczystą
kolacją. Nagradzani uczestnicy kolejno byli zapraszani
na scenę a ich wystąpienie było poprzedzone
kilkuminutowym filmem, prezentującym zakład oraz
przykłady wdrożonych w nim projektów WCM.

UCZESTNICY CEREMONII

Na zdjęciach:
wręczenie
statuetek Silver
przedstawicielom:
Zakładu Tychy
FAP (fot. u góry) 
i Fiat-GM
Powertrain Polska
w Bielsku-Białej 
(fot. na dole) 



GRUPA
CNH

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

T
ra dy cje Dzia łu Pro duct De ve lop ment
w płoc kim przed si´ bior stwie New Hol -
land si´ ga jà 1955 ro ku, kie dy to w ów cze -
snej Fa bry ce Ma szyn ˚niw nych po wsta ło
Za kła do we Biu ro Kon struk cyj ne. W FM˚
w la tach 50., 60., 70. i 80. pro du ko wa ne
by ły głów nie kom baj ny zbo ̋ o we: Vi stu la
na li cen cji ra dziec kiej, kom bajn BI ZON
Su per (wła snej kon struk cji), kom bajn BI -

ZON Re kord, ja ko no wo cze Êniej sza wer sja SU PRA,
a na st´p nie BI ZON BS i Dy na mik (w mi´ dzy cza sie
rów nie˝ ma ły kom bajn Z043, kom bajn przy cze pia ny do
cià gni ka Z020 i sa mo bie˝ ny kom bajn SAM PO 2020). 
Prze ło mo wym mo men tem był rok 1998, kie dy płoc ki
za kład wszedł w skład New Hol land. Dział Kon struk -
cyj ny sta nàł przed wy zwa niem do sto so wa nia za chod -
niej do ku men ta cji kon struk cyj nej do pol skich wa run -
ków tak, aby mo˝ li we by ło uru cho mie nie ko lej nych
wy ro bów w Płoc ku. Wdro ̋ o no wte dy no we stan dar -
dy, me to do lo gi´ oraz sys te my; wszyst kie dzia ła nia
ukie run ko wa no na klien ta, sta wia jàc so bie za cel je go

za do wo le nie. 
„W 2005 ro ku prze bu do wa li Êmy nasz dział tak ̋ e

w sen sie do słow nym – mó wi Da riusz Rej niak,
Manager Pro duct De ve lop ment. – Z wie lu

od dziel nych, ma łych po miesz czeƒ stwo -
rzy li Êmy jed no du ̋ e biu ro z peł nym wy -
po sa ̋ e niem, tzw. „open spa ce”. Na sze
de ski kre Êlar skie zo sta ły od sta wio ne
do la mu sa – za stà pi ły je no wo cze sne
kom pu te ry z kon struk cyj nym opro -
gra mo wa niem: na po czàt ku So li d
Ed ge, obec nie ProE. Za trud nie ni
zo sta li no wi, mło dzi In ̋ y nie ro -
wie, któ rzy po szko le niu w za kre -
sie no wych tech nik pro jek to wa -
nia za cz´ li do sko na liç swo je rze -
mio sło, aby z cza sem prze jàç od
sio strza nych firm od po wie dzial -
noÊç za wy ro by i za czàç kon stru -

owaç i wdra ̋ aç no we roz wià za nia
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Czas na zmiany
Na poczàtku było Zakładowe

Biuro Konstrukcyjne i deski
kreÊlarskie. Teraz jest Dział

Product Development
i komputery z nowoczesnym

oprogramowaniem.

TEKST Aldona Górna, FOTO Satiz Poland

Dariusz Rejniak,
Manager

Product
Development



By ły to mi´ dzy in ny mi: prze j´ cie i opra co wa nie do -
ku men ta cji do pro duk cji he de rów do ku ku ry dzy
z Bre gan ze (Wło chy) w 2000 r., prze j´ cie i opra -
co wa nie do ku men ta cji kom baj nu Êred niej kla sy TC
z Ze del gem Bel gia, któ re go pro duk cj´ roz po cz´ li -
Êmy w 2002 ro ku, za pro jek to wa nie i wy ko na nie
w Płoc ku pierw sze go pro to ty pu he de ra 12. rz´ do -
we go w 2003 r., wdro ̋ e nie wer sji ame ry kaƒ skiej
he de rów do ku ku ry dzy i po czà tek ekspor tu do

USA (2006 r.). W 2008 ro ku nasz dział otrzy mał
w USA na gro d´ „AE50” za in no wa cyj ne roz wià za -
nia, za sto so wa ne w he de rach do ku ku ry dzy se -
rii 2600. Bie ̋ à cy rok sprzy jał re ali za cji wie lu wa˝ -
nych pro jek tów. Jed nym z nich by ły pra ce zwià za -
ne z wdro ̋ e niem do pro duk cji he de rów zbo ̋ o -
wych HD Va ri fe ed 25-35ft. Po nad to opra co wa li -
Êmy sze reg do ku men ta cji, mi´ dzy in ny mi: pras
sta ło ko mo ro wych, sta ło ko mo ro wych Com bi,
zmien no ko mo ro wych i wresz cie pod bie ra czy do
pra sy Big Ba ler”.
Ob fi tu jà cy w no we po my sły rok 2009 stał si´ dla
pra cow ni ków Dzia łu kon struk cyj ne go mo to rem
na p´ do wym do pod j´ cia dal szych dzia łaƒ, ma jà -
cych na ce lu suk ce syw ny roz wój przed si´ bior stwa.
Re gu lar nie prze pro wa dza ne ana li zy ryn ku wska -
zu jà na po trze b´ nie ustan ne go wpro wa dza nia in -
no wa cyj nych roz wià zaƒ w pro du ko wa nych urzà -
dze niach – jest to prio ry te to wy cel Pro duct De ve -
lop ment.
„W ko lej nych la tach b´ dzie my pra co waç głów nie
nad udo sko na le niem pa ra me trów, pro du ko wa ne -
go przez nas kom baj nu TC – pod su mo wu je Da -
riusz Rej niak. – Cho dzi przede wszyst kim o pod -
nie sie nie wy daj no Êci i prze pu sto wo Êci me cha ni -

tech nicz ne. Dzi siaj, w do bie kom pu te rów, ca ły ten
pro ces uległ znacz ne mu skró ce niu, gdy˝ pierw szy
etap bu do wy mo de lu prze pro wa dza si´ na kom pu -
te rze przy po mo cy spe cja li stycz nych pro gra mów,
po zwa la jà cych nie tyl ko na do pa so wa nie ele men -
tów, ale i prze pro wa dze nie wszyst kich nie zb´d -
nych ob li czeƒ z za kre su wy trzy ma ło Êci, oraz sy mu -
lo wa nie dzia ła nia urzà dze nia”.
Dział Kon struk cyj ny (Pro duct De ve lop ment)
skła da si´ z 4 głów nych ob sza rów: De sign En gi -
ne ering (w je go skład wcho dzà do dat ko wo ze spo -
ły zwià za ne z pro du ko wa ny mi wy ro ba mi: tj. kom -
baj na mi, he de ra mi oraz pra sa mi do zbio ru pło dów
rol nych), Se rvi ce En gi ne ering, Cost Ma nag ment
oraz Te sting & Pro to ty pe, w któ rych pra cu jà łàcz -
nie 43 oso by.
„Pa trzàc z per spek ty wy po nad 13 lat prze pra co wa -
nych w Dzia le Kon struk cyj nym, w tym od po nad
dwóch lat na sta no wi sku sze fa, mu sz´ stwier dziç, 
i˝ był to czas bar dzo wie lu zmian, jak rów nie˝ wy -
zwaƒ dla ca łe go dzia łu i po szcze gól nych osób –
do da je Da riusz Rej niak. – Dzi´ ki wy kwa li fi ko wa -
nej ka drze in ̋ y nier skiej z du ̋ ym do Êwiad cze niem,
a tak ̋ e in for ma cjom, ja kie uzy sku je my z te stów
po lo wych od na szych klien tów i z pro duk cji, mo -
˝e my do sko na liç na szà pra c´ i, co za tym idzie,
z ro ku na rok kon stru owaç co raz lep sze oraz no -
wo cze Êniej sze ma szy ny. – Nie bez zna cze nia jest
tu taj tak ̋ e mo˝ li woÊç wy ko rzy sty wa nia no wo cze -
snych tech no lo gii. Kom pu te ry za cja i za awan so wa -
ne opro gra mo wa nie 3D znacz nie przy spie szy ły
wdra ̋ a nie no wych pro duk tów. Wy mia na in for ma -
cji mi´ dzy za kła da mi przy u˝y ciu in tra ne tu spo wo -
do wa ła, ˝e nad jed nym pro jek tem mo gà pra co waç
oso by z ró˝ nych za kła dów. W tym za kre sie Êci Êle
współ pra cu je my z po dob ny mi biu ra mi, miesz czà -
cy mi si´ w Bel gii – Ze del gem oraz USA – New
Hol land, or ga ni zu je my lub bie rze my udział w mi´ -
dzy na ro do wych vi deokon fe ren cjach, pod czas któ -
rych oma wia my ró˝ ne roz wià za nia kon struk cyj ne.
Dzi´ ki te mu mo ̋ e my do kład niej po znaç lo kal ne
po trze by da ne go ryn ku oraz le piej zro zu mieç pro -
ble my. Dział, któ rym mam za szczyt kie ro waç, to
wspa nia łe ze spo ły skła da jà ce si´ za rów no z kon -
struk to rów po sia da jà cych wie lo let nià prak ty k´, jak
rów nie˝ z mło dych kon struk to rów, któ rzy od pod -
staw zdo by wa li i zdo by wa jà prak ty k´ w CNH Pol -
ska. Wie dza tych mło dych z wie dzà star szych, do -
Êwiad czo nych kon struk to rów, spla ta si´ wza jem nie
i uzu peł nia. Za wsze uwa ̋ a łem, ˝e po ten cjał ludz ki
jest naj wi´k szym skar bem do two rze nia i kre owa -
nia opty mal nych kon struk cji, w do st´p nych nam
pro gra mach pro jek to wych i ob li cze nio wych, głów -
nie w ProE. Ogrom ne za an ga ̋ o wa nie, dys cy pli -
na i de ter mi na cja ko le gów po zwo li ły na wpro wa -
dze nie w ostat nich la tach wie lu wa˝ nych ini cja tyw.
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kur sów. W po ro zu mie niu z sio strza ny mi fir ma mi
w Bel gii, Sta nach i Bra zy lii pla nu je my za cie Ênie nie
współ pra cy i wza jem nà wy mia n´ pra cow ni ków
w ce lu do sko na le nia i roz wi ja nia po ten cja łu na sze -
go ze spo łu oraz za po zna nia si´ z no wy mi me to da -
mi pro jek to wa nia i pro ce su roz wi ja nia kon cep cji.
Wspól nie z ko le ga mi z Ze del gem pra cu je my
nad roz wo jem pod bie ra czy do pra sy Big Ba ler,
któ re sà pro du ko wa ne w CNHP. Wpro wa dzo ne
w tym ostat nim pro ce sie zmia ny ma jà wejÊç do
pro duk cji w 2011 roku. W chwi li obec nej pra cu je -
my tak ̋ e nad no wym pro jek tem pra sy zmien no -
ko mo ro wej; uru cho mie nie pro duk cji za pla no wa li -
Êmy na 2012 rok”.

zmu czysz czà ce go urzà dze nia, zwi´k sze nie kom -
for tu ob słu gi w cza sie pra cy na po lu, pew nych
udo god nieƒ funk cjo nal nych, ob słu go wych i eks -
plo ata cyj nych. Po nad to w zwiàz ku ze zmie nia jà cy -
mi si´ wy mo ga mi for mal ny mi emi sji spa lin, na le ̋ y
do po sa ̋ yç sil nik kom baj nu w do dat ko we urzà dze -
nia re du ku jà ce iloÊç dwu tlen ku w´ gla w spa li nach.
Pla nu je my te˝ zwi´k sze nie licz by pro du ko wa nych
pod ze spo łów do kom baj nów mon to wa nych w Bel -
gii i w Ame ry ce Po łu dnio wej, przy jed no cze snym
ogra ni cza niu asor ty men tu spro wa dza nych cz´ Êci
do na szych wy ro bów. Aby osià gnàç te ce le, ko -
niecz ne b´ dà szko le nia pra cow ni ków – dla te go
opra co wa li Êmy no wy pro gram spe cja li stycz nych

Henryk Okrasko

Przez pryzmat doÊwiadczeƒ
Dział Product Development jest

bardzo liczny i co roku jest
zasilany nowymi członkami. Trudno
więc byłoby zamieścić wypowiedzi
wszystkich pracowników, dlatego
poprosiliśmy managerów i team
liderów poszczególnych obszarów,
aby podzielili się swoimi wrażeniami,
doświadczeniami i planami na
przyszłość.
Hen ryk Okra sko, Te am Le ader 
Com bi ne Po wer Com po nents
Przepracowałem około 40 lat
w przemyśle związanym z produkcją
kombajnów zbożowych, w tym 35 lat

pracy w obszarze Product
Development. 

W pracach projektowych
najważniejsza jest wiedza

i doświadczenie oraz
umiejętność
wykorzystywania ich na co

dzień w pracy. Ważnym
jest również otwartość

na nowe rozwiązania
i chęć tworzenia. 

To wszystko istnieje w naszym
zespole. Przy konstruowaniu zawsze
mamy na uwadze walory użytkowe
maszyn: niezawodność, niskie
koszty eksploatacyjne i serwisowe,
komfort obsługi oraz
bezpieczeństwo. Dobrze jest mile
zaskoczyć klienta jakimś nowym
rozwiązaniem innowacyjnym w celu
zachęcenia i przekonania go
do naszych maszyn. Jeżeli cel ten
został osiągnięty, to dla nas jest to
mobilizacją i chęcią do dalszego
działania. Priorytetowym celem
naszego zespołu jest utrzymanie
stałej ceny kombajnów,
przy jednoczesnym wdrażaniu
nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
mając na uwadze zadowolenie
klientów, a także zachowanie
konkurencyjności wyrobu. 
Waldemar Pytel, Team Leader
– Combine Threshing and
cleaning 
„Nigdy nie jest tak
dobrze, by nie mogło
być lepiej” 
– to staropolskie

porzekadło stało się mottem
naszego działu. Przekłada się ono
na nasz wyrób (TC), który
nieustannie udoskonalamy, bazując
na własnych doświadczeniach
i obserwacjach, a także
na doświadczeniu pracowników,
mechaników serwisowych (również
z innych zakładów, wchodzących
w skład koncernu) i użytkowników.
Na początku naszej współpracy
z zagranicznymi oddziałami pojawiła
się przeszkoda w postaci bariery
językowej, ale dzięki dużemu
zaangażowaniu naszych
pracowników problem ten zaczyna
być coraz mniejszy i to zarówno
w kręgu ludzi młodych, jak i tych
bardziej doświadczonych,
pamiętających jeszcze czasy Bizona,
a nawet Vistuli. Dodam, że nasza
praca nie opiera się tylko
na projektowaniu wizualnym, ale
także na konstruowaniu

rzeczywistych modeli, czyli
prototypów urządzeń. Daje to

możliwość sprawdzenia zapisu
konstrukcyjnego. Jednak

wykonanie prototypu obciążone
jest wadą oderwania

od rzeczywistych warunków
produkcyjnych. Dlatego też
niektóre konstrukcje są
sprawdzane bezpośrednio

OPINIE PRACOWNIKÓW



w produkcji. Pozytywną stroną
takiego rozwiązania jest
umożliwienie pracownikom
produkcyjnym wcześniejszego
zapoznania się z nowymi
rozwiązaniami.
Paweł Żbikowski, 
Team Leader – Headers 
Nasz zespół zajmuje się
projektowaniem i obsługą hederów:
do kukurydzy, zbożowych oraz pick-up
(podbieracze do sieczkarni). Rdzeń
zespołu stanowią ludzie z dużą
wiedzą i doświadczeniem. Zespół
konstrukcyjny ma na swoim koncie
mnóstwo samodzielnych prac
projektowych, zwieńczonych wieloma
wdrożeniami produkcyjnymi. Rocznie
wytwarzamy kilka tysięcy hederów
zbożowych oraz po kilkaset hederów
do kukurydzy oraz pick-up, które
wymagają ciągłej modernizacji.
Hedery z Płocka są sprzedawane
na rynkach Europy, Ameryki, Afryki
i Azji. W naszej ofercie można znaleźć
hedery do kukurydzy o ilości rzędów
od 5 do 12, z rozstawem od 70-80 cm,
sztywne bądź składane. Zbożowe to
jednostki od 12 do 35 stóp
(ponad 10 m szerokości cięcia),
oferowane jako hedery h-cap, x-cap,
Vario i HD Vario. Wszystkie te wyroby
są dostępne w wielu konfiguracjach. 
Andrzej Okrasko, 
Team Leader-Balers
Do teamu pras dołączyłem 3 lata
temu. Nasz zespół jest jak drużyna,
w której pracownicy współpracują
z sobą i wspierają się nawzajem
podczas rozwiązywania problemów
konstrukcyjnych. Zespół tworzą
ludzie młodzi – każdy z nas ma
na swoim koncie zaledwie kilka lat
pracy – mimo to widać duże
zaangażowanie, odpowiedzialność.
Dużym wyzwaniem, realizowanym
wspólnie z kolegami z New
Holland Pensylwania
(NHPA), było

przeniesienie produkcji pras
o zmiennej komorze z USA do Płocka.
Zadanie to polegało na
dostosowaniu dokumentacji
konstrukcyjnej do możliwości
technologicznych w naszym
zakładzie oraz wymagań
obowiązujących na rynku
europejskim (dobieranie materiałów
dostępnych w Europie, zmiana
jednostek z calowych na metryczne
itp.). To wszystko często miało
oczywiście bezpośredni wpływ
na zmiany konstrukcyjne i wymagało
przeprowadzenia wielu analiz
wymiarowych i układów tolerancji.
Ważne było też zachowanie ciągłości
produkcji w obu zakładach NHPA
i CNHP. Zadanie to wykonaliśmy
poprawnie w wyznaczonym terminie,
w wyniku czego możliwa była budowa
pierwszych prototypów w 2007 roku,
a następnie uruchomienie produkcji
seryjnej tych pras w sezonie 2008.
Wprowadzenie maszyny do produkcji
to nie wszystko, trzeba nadal nad nią
pracować, doskonalić ją tak, aby
spełniała oczekiwania klientów oraz
była bezpieczna. Ponadto musi być
dostosowana do wymagań rynku,
związanych z homologacją
obowiązującą w kraju, gdzie maszyna
jest sprzedawana. 
Największą satysfakcją dla nas
konstruktorów jest zadowolenie
klienta. Zawsze mamy to na uwadze
w pracach analitycznych
i konstrukcyjnych. Kontakt
z klientem i zgłoszone przez niego
propozycje zmian stanowią dla nas
inspirację.

Grzegorz Starczewski, 
Manager Service – Engineering 
Kiedy widzimy rysunek konstrukcyjny,
trzymamy go w ręku, nawet nie
zdajemy sobie sprawy ile potrzeba
pracy i wiedzy, aby powstał.
Jak zatem powstają zmiany
konstrukcyjne? Opracowana
dokumentacja konstrukcyjna trafia
do działu Release, gdzie zostaje
wdrożona w ogólnoświatowym
systemie Engineering Central (EC),
którego używają wszystkie zakłady
AG PD (Agriculture Product
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Development). Każda część czy
podzespół posiada numer w systemie
EC oraz rewizję literową, która
określa kolejne zmiany wprowadzane
przez dział konstrukcyjny na rysunku.
Każda opracowywana zmiana
posiada własny numer ECO
(Engineering Change Order). System
EC, po zatwierdzeniu przez osoby
aprobujące poszczególne ECO,
rozsyła je według list dystrybucyjnych
do skrzynek mailowych odbiorców.
Następnie przygotowujemy image
rysunków 2D z programu CAD 
„Pro Engineer” i wgrywamy je
do przeglądarki w naszej
wewnętrznej sieci Intranet. Z tej
przeglądarki mogą korzystać
wszystkie zakłady produkcyjne
w grupie CNH. W Print Roomie
rysunki zostają wydrukowane
z podziałem na poszczególne ECO
i zostają przekazane na wydziały
produkcyjne. Osoby odpowiedzialne
na poszczególnych wydziałach
za dystrybucję dokumentacji
dostarczają ją na konkretne
stanowiska. Na tym kończy się
proces dystrybucji rysunków
konstrukcyjnych.

Marcin Kaźmierczak, Leader 
– Dział Product Cost Management 
Obszar Product Cost Management,
bazujący na ścisłej współpracy
z działem konstrukcyjnym, został
utworzony w Płocku
na początku 2006 roku. W komórce
tej aktualnie pracują dwie osoby,
zajmujące się analizą produktów
od strony kosztów. Dodam, że analiza
kosztów była przeprowadzana już
na początku funkcjonowania
zakładu, niemniej były to działania
stricte analityczne, które odbywały
się już po uruchomieniu danego
produktu. Dziś koszty analizowane są
już na etapie koncepcji, później
podczas samej konstrukcji aż
do finalnego produktu, który zjedzie
z taśmy. Przez te kilka lat
gromadzimy wiedzę na temat
technologii, materiałów czy
rozwiązań konstrukcyjnych. 
Używa się coraz więcej narzędzi oraz
programów do szczegółowej analizy,
bowiem badanie urządzenia jest
prowadzone na bazie produktu nie
tylko w ujęciu całościowym, ale aż
do najmniejszej śrubki w danej
maszynie. W przyszłości chcielibyśmy
by nasza analiza wstępnego projektu
była jak najbardziej zbliżona do
rzeczywistych kosztów wytwarzania
tak, by finalny wyrób okazał się
opłacalny w produkcji.
Zbigniew Morze, Manager
– Testing&Prototype

W dniu 19.03.2008 r w CNH-
Polska w Płocku nastąpiło

oficjalne otwarcie nowej
Prototypowni.
Na powierzchni 550 m2,
wydzielonych z hali byłego
Magazynu Części Zamiennych,
powstały pomieszczenia
biurowo-socjalne o łącznej
powierzchni 90m2 i hala
Prototypowni. Na hali
zainstalowano żuraw
dźwigowy o udźwigu 5T
i suwnicę o udźwigu 2T do
prac montażowych. Dział
Badań i Prototypów został
przeniesiony do nowych
pomieszczeń. Zakupiono
nowy sprzęt i narzędzia

niezbędne do budowy prototypów
i badań oraz meble do pomieszczeń
biurowych i socjalnych. Dział Badań
i Prototypów pełni istotną funkcję
w procesie tworzenia nowego
wyrobu. To tutaj fantazja
konstruktora zderza się z twardymi
realiami możliwości wykonawczych
firmy i ograniczeniami
materiałowymi. Budowa prototypu
jest w zasadzie sprawdzeniem
powstałej dokumentacji
konstrukcyjnej i możliwości
technologicznych wykonania
zaproponowanych rozwiązań
konstrukcyjnych. Duże
doświadczenie pracowników,
budujących prototypy przy ścisłej
współpracy z konstruktorem
i technologiem, pozwala uniknąć
błądzenia przy szukaniu optymalnych
rozwiązań, a ich uwagi pozwalają
na bieżąco korygować dokumentację
wyrobu. 
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Kluczowy czynnik 
konkurencyjnoÊci
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P
e ople De ve lop ment, czy li Roz wój Per -
so ne lu jest okre Êla ny mia nem klu czo -
we go czyn ni ka kon ku ren cyj no Êci
do zdo by wa nia do sko na ło Êci na ryn ku,
w któ rym ewo lu cja pro ce sów pro duk -
cyj nych i wy ro bów wy ma ga so lid ne go
know how oraz cià głej po pra wy. Do ty -
czy to wszyst kich pra cow ni ków,
od dy rek to ra i ka dry za rzà dza jà cej, po -

przez spe cja li stów a˝ do pra cow ni ków li nii pro duk -
cyj nych i ope ra to rów. Z tej per spek ty wy roz wój
kom pe ten cji wszyst kich osób w fir mie sta no wi pod -
sta w´, na któ rej zbu do wa ny jest WCM – to od lu dzi
za le ̋ y czy me to dy i tech ni ki World Class Man fac tu -
ring zo sta nà wpro wa dzo ne w ˝y cie wła Êci wie i ja kie
b´ dà wy ni ki tych dzia łaƒ. O za da niach PD opo wia da
Ar tur Sło ni na, li der te go fi la ru.
Jak mo˝ na ogól nie scha rak te ry zo waç dzia ła nie
fi la ru Pe ople De ve lop ment?
Ten fi lar tech nicz ny WCM ma na ce lu po wo ła nie
w za kła dzie per ma nent ne go sys te mu roz wo ju kom -
pe ten cji osób, ba zu jà ce go na cià głej oce nie luk
(gap) tych kom pe ten cji i okre Êle niu spo so bów
szko le nio wych, ma jà cych na ce lu wy eli mi no wa -
nie bra ku wie dzy i umie j´t no Êci oraz za rzà dza nie
Êcie˝ ka mi szko le nio wy mi i roz wo jo wy mi pra -
cow ni ków. Istot nym ele men tem z punk tu wi dze -
nia prze pro wa dze nia szko leƒ sta je si´ rów nie˝
ich prze nie sie nie z „au li” na wy dział, tak aby po -
łà czyç teo ri´ z prak ty kà. Pierw szym eta pem te -
go pro ce su jest uru cho mie nie sta no wisk
szko le nio wych – MTS (Ma nu fac tu ring
Tra ining Sys tem), któ re da jà pra cow ni -
kom mo˝ li woÊç szko le nia w wa run kach
nie mal iden tycz nych do tych na li nii
pro duk cyj nej. Na st´p nym kro kiem

Na
stanowiskach
MTS pracownicy
mają możliwość
doskonalenia
swoich
umiejętności
pod okiem
bardziej
doświadczonych
kolegów

Ju˝ staro˝ytni uczeni mówili, ˝e ka˝dy nast´pny
dzieƒ jest uczniem poprzedniego. Przenoszàc t´
zasad´ na realia Fiata Auto Poland docieramy
do filaru People Development.

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

jest zej Êcie do szko leƒ sta no wi sko wych, po przez
mak sy mal ne ustan da ry zo wa nie ope ra cji wy ko ny wa -
nych w miej scu pra cy, wy ko rzy sta nie opty mal nych
tech nik szko le nio wych (np. SOP – Stan dard Ope -
ra tion Pro ce du re, fil my, itp.), a tak ̋ e ko rzy sta nie
z wie dzy za wo do wej, tzw. tre ne rów we wn´trz nych
wy od r´b nio nych spo Êród pra cow ni ków. In nym wy -
mia rem dzia łal no Êci fi la ru PD sà dzia ła nia zmie rza -
jà ce do wzro stu za an ga ̋ o wa nia osób, po przez ich
na gra dza nie, pro mo wa nie tych z naj wy˝ szym po -
ten cja łem roz wo jo wym, a tak ̋ e za pew nie nie mo˝ li -
wo Êci cià głe go do sko na le nia i roz wo ju wszyst kich
pra cow ni ków. Z tej per spek ty wy, ka˝ da dzia łal noÊç
szko le nio wa w ra mach kon kret ne go fi la ru WCM
jest wi´c dzia ła niem zmie rza jà cym do po sze rza nia
wie dzy, kom pe ten cji i umie j´t no Êci pra cow ni ków,
co spra wia, ˝e PD jest pro ce sem cià głym, w któ ry
za an ga ̋ o wa ny jest ka˝ dy pra cow nik.
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jest sys te ma tycz ny pro gram
szko leƒ, opra co wa ny na pod sta -
wie strat, bł´ dów i (okre Êlo nych)
mo˝ li wo Êci. Kosz ty kształ ce nia,
szko leƒ, jak i kosz ty wy ni ka jà ce
z bra ku wie dzy sà sys te ma tycz -
nie kon tro lo wa ne. Pro gra my
szko le nio we sà co rocz nie uak tu -
al nia ne i Êle dzo ne przez wszyst -
kich pra cow ni ków. Cykl szko leƒ
jest mo ni to ro wa ny w od nie sie niu
do ka˝ de go pra cow ni ka. Sys tem
oce ny jest roz po wszech nio ny
w ca łym za kła dzie. „Krok 4” ba -
zu je na cià głym do kła da niu sta -

raƒ, by kształ ce nie i szko le nia by ły jak naj bar dziej
efek tyw ne. Pra cow ni cy sà zmo ty wo wa ni i ma jà po -
zy tyw ne po dej Êcie do wpro wa dza nia ulep szeƒ, a co
wa˝ niej sze, sà w peł ni Êwia do mi ta kie go dzia ła nia.
Wresz cie „krok 5” prze wi du je funk cjo no wa nie sys -
te ma tycz ne go pro gra mu szko leƒ i kształ ce nia, dà ̋ à -
cy do utwo rze nia kom pe tent ne go ze spo łu na ka˝ -
dym szcze blu, któ ry umo˝ li wi cià gły roz wój i zbli ̋ a -
nie si´ do naj wy˝ szych wzor ców WCM. Jest pew -
noÊç co do te go, ze ka˝ dy ma ja sno wy ty czo ne za da -
nia i ce le, do sto so wa ne do stra te gii i wi zji za kła du.
Na st´ pu je roz wój spe cja li stów. Po dział ról jest zop -
ty ma li zo wa ny, a spe cja li stycz ne umie j´t no Êci udo -
sko na la ne. Per so nel jest sil nie zmo ty wo wa ny i nie -
ustan nie dà ̋ y do na by wa nia no wych kom pe ten cji. 
Jak Pan oce nia dro g´ do osià gni´ cia po zio mu 
Si lver, pa trzàc przez pry zmat fi la ru PD?
Spo glà da jàc wstecz, z per spek ty wy tych kil ku lat,
od któ rych wpro wa dza my w na szym za kła dzie me -
to do lo gi´ WCM, mo ̋ e my po wie dzieç, ˝e o ile dro ga
do po zio mu „Bron ze” mia ła cha rak ter do sko na le nia
i roz wi ja nia me tod i na rz´ dzi, o ty le po ziom „Si lver”
na rzu ca nam zmia n´ men tal ne go po dej Êcia do pro -
ble mów i wy ro bie nia na wy ków, któ re, bez in ge ren cji
i im pul su z ze wnàtrz, b´ dà mo to rem do zmia ny rze -
czy wi sto Êci wo kół nas. In ny mi sło wy, po ziom
„Bron ze” to roz wój aspek tów ma te rial nych i or ga ni -
za cyj nych, na to miast etap „Si lver” i na st´p ne kro ki,
to zmia na Êwia do mo Êci i na sta wie nia nie tyl ko
do rze czy wi sto Êci za kła du, ale tak ̋ e do sa mych sie -
bie i in nych osób. Wy raê nie wi daç tu przej Êcie
od aspek tów „twar dych” (np. roz wój stref szko le nio -
wych MTS) do aspek tów „mi´k kich”, ta kich jak za -
rzà dza nie „ta len ta mi” i bu do wa nie Êcie ̋ ek roz wo ju
dla osób z naj wi´k szym po ten cja łem, czy oce -
na aspek tów be ha wio ral nych (do ty czà cych ich za -
cho wa nia si´ na płasz czyê nie za wo do wej) pra cow ni -
ków. Istot nym czyn ni kiem, o któ rym na le ̋ y tu
wspo mnieç mó wiàc o dro dze do osià gni´ cia po zio -
mu „Si lver” WCM, był fakt roz wo ju zdol no Êci pro -
duk cyj nych za kła du, a co za tym idzie, przy j´ cia po -

Czy mo˝ na za tem okre Êliç, z któ rym fi la rem WCM
Pe ople De ve lop ment współ pra cu je naj bli ̋ ej?
Jak ju˝ po wie dzia łem na sza dzia łal noÊç obej mu je
wszyst kie ob sza ry dzia ła nia za kła du, dla te go PD
prze ni ka przez wszyst kie in ne fi la ry i jest z ni mi Êci -
Êle zin te gro wa ny. Na to miast sam Roz wój Per so ne lu
w opty ce WCM ozna cza po dej mo wa nie wy zwaƒ
prio ry te to wych, do ty czà cych klu czo wych aspek tów
cià głej po pra wy: eli mi na cji bł´ dów ludz kich (w ta ki
spo sób, aby lu dzie i sys te my tech nicz ne pra co wa ły
har mo nij nie, ce lem za pew nie nia cià głej pra wi dło wo -
Êci pro ce sów), roz wo ju pro fe sjo na li zmu tech nicz ne -
go na wy so kim po zio mie (co umo˝ li wia ana li zo wa -
nie ak tu al ne go sta nu urzà dzeƒ i roz wi ja nie ich
do sta nu ocze ki wa ne go), po st´ po wa nia w ta ki spo -
sób, aby ope ra to rzy po sia da li zdol no Êci do prze pro -
wa dza nia dzia łaƒ utrzy ma nia ru chu au to no micz ne -
go, uzy ska nia do brej kon tro li pro ce su (po przez za -
sto so wa nie przez ope ra to rów pra wi dło wych pro ce -
dur Kon tro li Ja ko Êci) i wresz cie czyn nik naj wa˝ niej -
szy, czy li mo ty wo wa nie i an ga ̋ o wa nie pra cow ni ków
do przyj mo wa nia od po wie dzial no Êci w pro ce sie cià -
głej po pra wy. 
Ja kie sà wa run ki wykonania ko lej nych kro ków
w PD?
Za cznij my od „kro ku 0” czy li sy tu acji, w któ rej nie
ist nie je jesz cze zde fi nio wa ny i wpro wa dzo ny w ˝y cie
od po wied ni sys tem okre Êla jà cy wy ma ga ny/ ocze ki -
wa ny po ziom wia do mo Êci i umie j´t no Êci ka˝ de go
pra cow ni ka, oraz brak jest oce ny fak tycz ne go sta nu
wie dzy i umie j´t no Êci za ło gi. W „kro -
ku 1” ist nie je po bie˝ ny sys tem okre -
Êla nia wy ma ga nych wia do mo Êci
i umie j´t no Êci w od nie sie niu do
wszyst kich pra cow ni ków, ale bra ku je
sys te mu we ry fi ku jà ce go ten stan.
W „kro ku 2” ist nie je za rów no sys tem
okre Êla nia wie dzy i umie j´t no Êci
(w od nie sie niu do wszyst kich pra -
cow ni ków, łàcz nie z dy rek to rem za -
kła du), jak i sys tem we ry fi ku jà cy rze -
czy wi sty stan tych wia do mo Êci
i umie j´t no Êci. Sys tem spraw dza nia wie dzy jest
wdro ̋ o ny i sto so wa ny, to sa mo do ty czy sys te mu we -
ry fi ka cji (po mia ry za po mo cà kart ra da ro wych).
Wpro wa dzo ny jest sys tem iden ty fi ka cji bł´ dów ludz -
kich i zwià za nych z tym po trzeb szko le nio wych;
prze pro wa dza si´ ana li z´ luk (gap), jed nak ̋ e çwi -
cze nia i szko le nia sà or ga ni zo wa ne ad hoc. Pi lo tu je
si´ szko le nia prze pro wa dza ne w za le˝ no Êci od strat.
Nie prze pro wa dza si´ ana li zy fi nan so wej strat, spo -
wo do wa nych bra kiem kom pe ten cji. W „kro ku 3”
ist nie je ugrun to wa ny sys tem kształ ce nia i szko leƒ,
ma jà cy na ce lu zmi ni ma li zo wa nie lu ki po mi´ dzy wy -
ma ga nym po zio mem wie dzy i umie j´t no Êci, re pre -
zen to wa nym przez ka˝ de go pra cow ni ka. Roz wi ni´ ty
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za rzà dza nia wzro ko we go na li nii, tak aby za pew niał
przed sta wie nie ka˝ dej ope ra cji zgod nie z me to dà
„5 wa run ków dla 0 de fek tów”. In ny mi roz wià za nia -
mi, wpro wa dzo ny mi w na szym za kła dzie, sà szcze -
gó ło we ana li zy przy czyn êró dło wych bł´ dów ludz -
kich w ob sza rze pro duk cji oraz w od nie sie niu do Sa -
fe ty (kar ty ABL  – Ana li za Bł´ dów Ludz kich), wpro -
wa dze nie ana li zy TWTTP (The Way To Te ach Pe -
ople), sta no wià cej me to d´ spraw dze nia wie dzy
pra cow ni ka w przy pad ku wy ge ne ro wa nia bł´ du,
szcze gó ło we me to dy ob li cza nia kosz tów szko leƒ,
bł´ dów oraz re ali zo wa nych pro jek tów. Wszyst kie
wspo mnia ne wcze Êniej me to dy i na rz´ dzia sà in te -
gral ny mi ele men ta mi sys te mu PD, ma jà cy mi gwa -
ran to waç roz wój me to do lo gii WCM, któ ra opie ra si´
na nie ustan nym roz wo ju za so bów ludz kich przed -
si´ bior stwa. Jest to bo wiem klu czo wy ele ment suk -
ce su World Class Ma nu fac tu ring.

nad 3000 osób w la tach 2007 – 2009. Po cià gn´ ło to
za so bà ko niecz noÊç wła Êci we go wdro ̋ e nia no wych
pra cow ni ków w re alia przed si´ bior stwa, zgod nie
z me to do lo già WCM, tak aby za pew niç re ali za cj´
przy j´ tych ce lów ja ko Êcio wych i ilo Êcio wych, re ali -
zu jàc jed no cze Ênie stan dar dy bez pie czeƒ stwa na sta -
no wi sku pra cy.
Ja kie in no wa cyj ne roz wià za nia zo sta ły wy pra co -
wa ne przez PD?
Z punk tu wi dze nia roz wi ja nych tech nik i me tod
prze pro wa dza nia szko leƒ, naj wi´ cej pra cy i na kła -
dów zo sta ło po nie sio nych na przy go to wa nie i wy po -
sa ̋ e nie sta no wisk MTS. Skrót ten mo˝ na prze tłu -
ma czyç ja ko „Za kła do wy sys tem szko leƒ” z tym, ˝e
na cisk jest tu po ło ̋ o ny bar dziej na sy mu la cj´ li nii
i tre ning prak tycz ny, w od ró˝ nie niu do szko leƒ
w au li. W chwi li obec nej po sia da my sta no wi ska
MTS na Spa wal ni (osob ne sta no wi ska dla utrzy ma -
nia ru chu oraz pro duk cji), La kier ni (sta no wi sko
MTS dla li nii uszczel nia nia oraz two rzo ne w chwi li
obec nej sta no wi sko dla pra cow ni ków utrzy ma nia
ru chu), a tak ̋ e Mon ta ̋ u (sta no wi ska sy mu lu jà ce li -
ni´ mon ta ̋ o wà – z mo˝ li wo Êcià wy ko ny wa nia ope -
ra cji w trak cie ru chu li nii).
MTS -y sà miej sca mi prze zna czo ny mi do ró˝ nych
ro dza jów dzia ła nia: przede wszyst kim słu ̋ à szko le -
niu no wo przy j´ tych pra cow ni ków, któ rzy ma jà
mo˝ li woÊç w ra mach szko le nia za po zna nia si´ ze
swo imi obo wiàz ka mi, MTS słu ̋ y rów nie˝ pra cow -
ni kom, któ rzy z ja kichÊ po wo dów po peł ni li bł´ dy
pod czas wy ko ny wa nia ope ra cji – tu taj mo gà na
spo koj nie prze ana li zo waç wy ko ny wa nie czyn no Êci
i pod czuj nym okiem li de ra po znaç przy czy n´ bł´ -
du. Ko lej nym na szym wy zwa niem jest wy kre owa nie
po sta ci tzw. „tre ne rów we wn´trz nych/men to rów”.
Sà to oso by od po wie dzial ne, w ra mach ka˝ de go ze -
spo łu tech no lo gicz ne go czy pew nej gru py pra cow -
ni ków, za szko le nie, a tak ̋ e wspie ra nie in nych w sy -
tu acji po ja wie nia si´ ja kich kol wiek wàt pli wo Êci, co
do po praw no Êci wy ko ny wa nia ope ra cji. Po nad to
pra cu je my nad ujed no li ce niem i usys te ma ty zo wa -
niem szko leƒ, tak aby wszy scy pro wa dzà cy szko li li
we dług tych sa mych me tod, ta kich sa mych za sad,
i aby pro ces szko le nia za wie rał si´ w ta kich sa mych
stan dar dach. Tyl ko opty ma li za cja pro ce su szko le nia
i je go stan da ry za cja mo ̋ e nam za pew niç mak sy -
mal nà po wta rzal noÊç pro ce su, zgod nie z za ło ̋ o ny -
mi przez nas ce la mi.
Na st´p nym istot nym ele men tem jest roz wój pro fe -
sjo na li zmu za ło gi po przez wpro wa dze nie stan dar du
3x3x3 (ka˝ dy pra cow nik w Gru pie mu si znaç mi ni -
mum 3 ope ra cje, ka˝ da ope ra cja mu si byç zna na mi -
ni mum 3 pra cow ni kom; mi ni mum 3 pra cow ni ków
mu si znaç wszyst kie ope ra cje da nej Gru py).
W chwi li obec nej we ry fi ku je my tak ̋ e no wy ro dzaj
SOP -a (stan dard ope ra cyj ny), b´ dà cy ele men tem

27

Wyzwaniem
filaru PD jest
wykreowanie
„trenerów
wewnętrznych/
mentorów”



GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
INICJATYWY

CZAS WOLNY

P
od ko niec IX wie ku do OÊwi´ ci mia przy -
by ła z Tu ry nu gru pa pierw szych Sa le zja -
nów, któ rzy za po czàt ko wa li w tym mie Êcie
i na zie miach pol skich dzie ło wy cho waw -
cze za ko nu sa le zjaƒ skie go. OÊwi´ cim był
pierw szym mia stem, w któ rym za kon ni cy
otwo rzy li za kład sa le zjaƒ ski, po czàt ko wo
tyl ko dla chłop ców. Miej sce to od za ra nia
swe go ist nie nia mia ło na ce lu wy cho wy -

wa nie i kształ ce nie mło dzie ̋ y (tak ̋ e „trud nej”) w za -
kre sie przy ucze nia do za wo du. Trud ne cza sy pa mi´ ta jà
mu ry tej szko ły. To tu taj w okre sie przed wo jen nym od -
by wa ły si´ çwi cze nia woj sko we, obok któ rych funk cjo -
no wał za kład szew ski, kra wiec ki, to kar ski, sto lar ski,
a póê niej na wet pra cow nia od lew ni cza. Mło dzie˝ przy -
go to wy wa no za rów no do wal ki zbroj nej w obro nie za -
gro ̋ o nej oj czy zny, jak i do co dzien nej pra cy na rzecz
jej od no wy. Dzi siej si Sa le zja nie mó wià, ˝e kształ to waç
mło dych lu dzi uda wa ło si´ im wte dy i uda je si´ do dziÊ,
a re cep tà na suk ces jest od kry wa nie ich po ten cja łu
zgod nie z mot tem: „Praw da o czło wie ku jest tyl ko jed -
na: w ka˝ dym mo˝ na zna leêç do bro”. 
Za dzi wia jà cy wr´cz zbieg oko licz no Êci spra wił, ˝e
kon ty nu ato rzy dzie ła za po czàt ko wa ne go na zie miach
pol skich 111 lat te mu dzi siaj wra ca jà do ko rze ni, na -
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kon ku ren cyj no Êci go spo dar ki wià ̋ e si´ ze zwi´k -
sze niem efek tyw no Êci kształ ce nia po przez Êci Êlej -
szà współ pra c´ ze Êro do wi skiem prze my sło wym.
Z te go punk tu wi dze nia sy tu acja na dzieƒ dzi siej -
szy nie jest do sko na ła. Trud ne wcho dze nie mło -
dzie ̋ y w Êro do wi sko za wo do we jest spo wo do wa ne
przede wszyst kim roz dê wi´ kiem po mi´ dzy wie dzà
i umie j´t no Êcia mi, na by ty mi w pro ce sie edu ka cji
szkol nej a ocze ki wa nia mi ze stro ny Êro do wi -
ska prze my sło we go. Ta kiej ten den cji nie
wol no si´ pod daç: fir my po win ny da waç
przy kład i sa mo dziel nie, ak tyw nie dzia -
łaç. Po przez pro gram Tech Pro2 chce my
daç szan s´ mło dzie ̋ y, two rzàc po most
po mi´ dzy szko łà a pra cà. Dla te go szu -
ka li Êmy part ne ra, któ ry miał by nie tyl ko
du ̋ e kom pe ten cje z za kre su na ucza nia
szkol ne go, ale przede wszyst kim do brze
znał by mło dzie˝. W ten spo sób zo sta ła
pod pi sa na umo wa po mi´ dzy Fiat Gro -
up Au to mo bi les i szko ła mi To wa rzy -
stwa Sa le zjaƒ skie go”. 

wià zu jàc współ pra c´ z fir mà Fiat, rów nie˝ wy wo -
dzà cà si´ z Tu ry nu. Ko ope ra cja, o któ rej mo wa,
b´ dzie si´ od by waç w ra mach pro gra mu o na zwie
Tech Pro2 (Tech ni cal Prof fe sio nal Pro gram). Ofi -
cjal na in au gu ra cja te go przed si´ wzi´ cia mia ła
miej sce w li sto pa dzie i zgro ma dzi ła w oÊwi´ cim -
skiej szko le To wa rzy stwa Sa le zjaƒ skie go przed sta -
wi cie li na uki i Fia ta Au to Po land.
„Fiat Gro up Ato mo bi les i, co za tym idzie, tak ̋ e
Fiat Au to Po land po kła da jà w tym pro jek cie bar dzo
wiel kie na dzie je – mó wi An drzej Ja strz´b ski, kie ru -
jà cy Dzia łem Ob słu gi Klien ta Fiat Au to Po land.
– Tech Pro2 to bar dzo wa˝ na ini cja ty wa z ró˝ nych
wzgl´ dów: po pierw sze ze wzgl´ du na swo je ce le,
ale rów nie˝ dla te go, ˝e bu du je po zy tyw ne re la cje
po mi´ dzy fir mà Fiat a or ga ni za cjà ty pu non -pro fit,
ja kà sà szko ły sa le zjaƒ skie. Z ini cja ty wy tej sko rzy -
sta przede wszyst kim mło dzie˝, ob j´ ta tym pro gra -
mem, ale rów nie˝ Fiat i je go sieç de aler ska, a do ce -
lo wo tak ̋ e klien ci, po sia da cze na szych ma rek:
Fiat, Al fa Ro meo, Lan cia, Fiat Pro fes sio nal
i Abarth. W na szej oce nie roz wój oraz zwi´k sze nie
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Na czym opiera si´ inicjatywa TechPro2?
Inicjatywa narodziła się w 2008 roku

i na początku objęła swoim zasięgiem
9 ośrodków salezjańskich we Włoszech.
Ze względu na to, że zarówno Fiat Group
Automobiles, jak i Salezjanie są dużymi
organizacjami międzynarodowymi
końcem 2008 roku postanowiono rozszerzyć
TechPro2 na inne kraje europejskie. W grudniu
zeszłego roku miała miejsce inauguracja
programu w Hiszpanii, a w listopadzie 2009 r.
inicjatywa dotarła do Polski. Oprócz tego
w przyszłości program zostanie uruchomiony
również w Ameryce Południowej, gdzie Fiat
zbudował sobie solidne podstawy do dalszego
rozwoju dzięki, fabrykom i sieciom
handlowym.
W ramach programu Fiat dostarcza swojego
wsparcia technicznego i know-how, aby
wzbogacić i unowocześnić szkoły salezjańskie,
w których prowadzona jest nauka w zakresie
mechaniki samochodowej.
Wszystkie ośrodki, o których mowa, zostały
wyposażone w sale do ćwiczeń technicznych,
z zachowaniem standardów, które występują
w autoryzowanych warsztatach marki Fiat. 
Jako pomoce w zakresie działalności
dydaktycznej szkole w Oświęcimiu,
przekazane zostały: komputery i rzutniki, dwa

samochody, podzespoły, takie jak: silniki
i skrzynie biegów, komputerowe urządzenia
do diagnostyki elektronicznej i komplet
narządzi specjalnych, używanych do napraw
samochodów. 
Ważną częścią programu jest przekazanie
młodym najbardziej aktualnej wiedzy
technicznej: oprócz podręczników i materiałów
dydaktycznych, opracowanych przez dział
szkoleń Fiat Auto Poland, zapewniono
uczniom internetowy dostęp do całej
dokumentacji technicznej – takiej samej,
z jakiej korzysta cała autoryzowana sieć
naprawcza na terenie Europy. Dodatkowo
w Centrum Szkoleń w Bielsku-Białej
zorganizowano specjalne kursy techniczne dla
nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 
TechPro2 bazuje na 3 płaszczyznach: pierwsza
to zaangażowanie (wspólnie, dzięki większej
możliwości działania, dwie współpracujące ze
sobą jednostki, chcą przyciągnąć młodych
ludzi do świata motoryzacji i zainteresować
ich zawodem mechanika samochodowego),
druga to kształcenie specjalistów mechaniki
samochodowej, czyli wysoko
wyspecjalizowanych i bardzo poszukiwanych
fachowców – osoby, na które roczne
zapotrzebowanie tylko w sieci serwisowej FAP

w Polsce wynosi ok. 70 specjalistów i wreszcie
trzecia płaszczyzna to przedstawienie młodym
propozycji pracy u dealera (dzięki umowie
o współpracy uczniowie będą mieli dostęp do
najnowszych technologii, wykorzystywanych
obecnie w samochodach Grupy Fiat, 
co sprawi, że będą w pełni przygotowani
do podjęcia pracy w serwisach Fiata). 
Inicjatywa ta ma również wartość
symboliczną, ponieważ łączy w sobie wiele
elementów „nowego Fiata” – firmy, która ma
indywidualne podejście do ludzi. 
TechPro2 stanowi więc odzwierciedlenie
„nowego Fiata” w wielu aspektach: pierwszy
z nich to skoncentrowanie się na kliencie,
drugi to patrzenie w przyszłość (trzeba
pracować dzisiaj, aby jutro miejsce wysoko
wyspecjalizowanych fachowców zajęli również
prawdziwi specjaliści branży samochodowej).
Trzecia cecha to szacunek do klientów,
partnerów oraz całego społeczeństwa.
Ideą każdego zakładu salezjańskiego jest
„kształtowanie ludzi, a nie tylko fachowców”.
Pod tym mottem w programie TechPro2

podpisuje się również Fiat Auto Poland, który
szuka profesjonalistów, ale nade wszystko
ludzi, którzy są zdecydowani wziąć przyszłość
w swoje ręce. 
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po wsta je dzi´ ki lu dziom, któ rzy we wła Êci wy spo -
sób wy ko rzy stu jà swo jà wie dz´”.
„Je stem bar dzo szcz´ Êli wy, ˝e mo głem uczest ni -
czyç w tym wiel kim wy da rze niu, ja kim jest in au gu -
ra cja pro gra mu Tech Pro2 w Pol sce – ko men tu je ks.
Gen na ro Co mi te, dy rek tor Wło skie go Cen trum
Dzieł Sa le zjaƒ skich w za kre sie kształ ce nia za wo -
do we go (CNOS -FAP). 
– Kie dy w ma ju ubie głe go ro ku roz po cz´ li Êmy re -
ali za cj´ tej ini cja ty wy, wspól nym in te re sem, za rów -
no Fia ta jak i zgro ma dze nia sa le zjaƒ skie go, by ło
roz sze rze nie Tech Pro2 na ca łà Eu ro p´: w ten spo -
sób skie ro wa li Êmy re ali za cj´ pro gra mu naj pierw
w stro n´ Hisz pa nii, a te raz Pol ski. Kil ka dni te mu

„Prze ci´t ny ob ser wa tor mógł by za py taç: co łà czy
szko ł´ sa le zjaƒ skà ze Êwia tem mo to ry za cji? – ko -
men tu je Zdzi sław Ar let, dy rek tor Za kła du Ty chy
Fiat Au to Po land – prze cie˝ na po zór te dwa Êwia -
ty funk cjo nu jà na ró˝ nych za sa dach. Au dy to rium
Fia ta jest wi´k sze ni˝ szko ły sa le zjaƒ skiej – w koƒ -
cu pra cu je u nas 13000 osób. Nie ma my na to -
miast sal wy kła do wych i mu si my zdaç si´ na na -
uczy cie li, któ rzy przy go to wu jà mło dych – na szych
przy szłych pra cow ni ków, do wy ko ny wa nia okre -
Êlo ne go za wo du. W ten spo sób tra fia jà do nas lu -
dzie z ró˝ nym stop niem przy go to wa nia do pra cy –
nie któ rzy od po czàt ku ra dzà so bie Êwiet nie, in -
nym mu si my po móc, przy uczyç. Na szym prio ry -
te to wym za da niem jest wi´c nie tyl ko daç pra c´,
ale wy kształ ciç i za gwa ran to waç pra cow ni kom
Êrod ki nie zb´d ne do utrzy ma nia ro dzi ny, czy re -
ali za cji ma rzeƒ. To nas wła Ênie łà czy: w cen trum
na sze go za in te re so wa nia znaj du je si´ czło wiek…
to on jest war to Êcià nad rz´d nà na szych co dzien -
nych dzia łaƒ. Do dam, ˝e nie jed no krot nie bł´ dy,
któ re pra cow ni cy po peł nia jà na po czàt ku swej
dro gi za wo do wej wy ni ka jà z luk w wie dzy, dla te go
tym bar dziej cie sz´ si´, ˝e po wsta ła ini cja ty wa,
któ ra za si li nasz za kład spe cja li sta mi, do sko na le
przy go to wa ny mi do pra cy. 
Nad rz´d nym ce lem, ja ki przy Êwie ca na szej fir mie,
jest sa tys fak cja klien ta, co na le ̋ y ro zu mieç bar dzo
gł´ bo ko, bo to nie jest tyl ko sa tys fak cja z wy ro bu.
Kon takt klien ta z fir mà za czy na si´ bo wiem w mo -
men cie, kie dy pierw szy raz otwie ra on drzwi sa lo -
nu, ˝e by ku piç wy ma rzo ny sa mo chód. Kli mat te go
pierw sze go spo tka nia w bar dzo du ̋ ym stop niu
rzu tu je na sto su nek klien ta do mar ki. Otrzy ma ny
wy rób, w po sta ci sa mo cho du, mu si zaÊ co ja kiÊ
czas kon tro lo waç w spe cja li stycz nym punk cie –
wte dy na st´ pu je ko lej na fa za kon tak tów z fir mà,
a na de wszyst ko z pra cow ni ka mi, któ rzy jà two rzà.
Ma jàc w per spek ty wie mo˝ li woÊç za trud nie nia
ab sol wen tów szko ły sa le zjaƒ skiej je stem spo koj ny
o na szà przy szłoÊç. 
Na co dzieƒ w na szej pra cy po słu gu je my si´
wskaê ni kiem Cu sto mer Sa tis fac tion, gdzie
w 10 punk to wej ska li mie rzy my sto pieƒ za -
do wo le nia klien ta z na szych wy ro bów;
w tej chwi li je ste Êmy na po zio mie 8,5. Je -
stem prze ko na ny, ˝e dzi´ ki ab sol wen tom,
wy kształ co nym w pro gra mie Tech Pro2, zbli -
˝y my si´ do 9. Mam na dzie j´ na peł nà re ali -
za cj´ wy ty czo nych ce lów z jed no cze snà sa -
tys fak cjà z pra cy, któ rà mło dzie˝ póê niej po -
dej mie i miej my na dzie j´, ˝e b´ dzie jà wy ko -
ny waç z pa sjà, bo bez niej trud no o do bre
re zul ta ty. Wi´k szoÊç z nas zda je so bie spra -
w´, ˝e za rów no rze czy do bre, jak i złe za -
czy na jà si´ od czło wie ka: wszyst ko, co do bre
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rzy my, ˝e przy szłoÊç jest w na szych r´ kach. Po sta -
raj my si´ jà do brze, po myÊl nie wy ko rzy staç. Ko -
rzy sta jàc z oka zji chciał bym ˝y czyç mło dzie ̋ y,
do któ rej ad re so wa ny jest pro gram, aby mo gła
wejÊç na ry nek pra cy z god no Êcià, pa sjà i fa cho wo -
Êcià w du chu Êw. Ja na Bo sko, za ło ̋ y cie la Zgro ma -
dze nia Sa le zja nów we Wło szech, a fir mie Fiat sku -
tecz nej re ali za cji za ło ̋ o nych ce lów. Mam na dzie j´,
˝e w trak cie trwa nia tej ini cja ty wy uda si´ zre ali zo -
waç tak ̋ e pro gram wy mia ny mło dzie ̋ y pol skiej
i wło skiej w za kre sie kształ ce nia za wo do we go.
Dla te go ju˝ dziÊ ser decz nie za pra szam do Włoch”.
„Cie sz´ si´, ˝e mo głem uczest ni czyç w tak wa˝ -
nym wy da rze niu – pod su mo wu je Pro win cjał Sa le -

zja nów, ks. In spek tor Ma rek Chrzan. – Mo ja ra -
doÊç jest tym wi´k sza, ˝e to dzie ło w OÊwi´ ci miu
jest wspie ra ne przez wy so ki pro fe sjo na lizm Fia ta,
w kon tek Êcie któ re go oce nia my sa mà fir m´, jak
i ten pro jekt. Po czà tek dzie ła Êw. Ja na Bo sko ma
miej sce w Tu ry nie, dla te go wià ̋ àc si´ z Fia tem,
Sa le zja nie wra ca jà do swo ich ko rze ni. Tech Pro2

na wià zu je wi´c do po czàt ku, czy li do te go, co naj -
wa˝ niej sze. Tra dy cja pod po wia da, ˝e to dzie ło ma
moc przede wszyst kim wy cho waw czà i dziÊ mo ̋ e -
my byç usa tys fak cjo no wa ni, ˝e do wy cho wa nia
do łà cza rów nie˝ pro fe sjo na lizm, któ ry da je nam
mo˝ li woÊç po zy ska nia no wych uczniów i do -
Êwiad czeƒ. Z dru giej stro ny da je my mło dym szan -
s´ na bu do wa nie przy szło Êci, na ba zie so lid nych
war to Êci. Dla te go wie rz´, ˝e ten pro jekt b´ dzie si´
roz wi jał dla do bra Fia ta, Sa le zja nów, a na de
wszyst ko dla do bra tych, któ rzy nas po łà czy li: dla
mło dych lu dzi. Wie rzy my, ˝e do bro, któ re tkwi
w ka˝ dym czło wie ku jest wspo ma ga ne przez ta kie
ini cja ty wy”.

za koƒ czo na zo sta ła pierw sza fa za Tech Pro2, w któ -
rej zo sta ło prze ka za nych 10 la bo ra to riów kształ ce -
nia za wo do we go. W la tach 2010-2011 zo sta nie
wy po sa ̋ o nych na st´p nych 10 oÊrod ków sa le zjaƒ -
skich. Naj wa˝ niej szym ce lem tej ini cja ty wy jest
umac nia nie cen trów kształ ce nia, pro wa dzo nych
przez zgro ma dze nie w sek to rze me cha ni ki sa mo -
cho do wej, przede wszyst kim po przez do po sa ̋ e nie
ob sza ru dia gno sty ki elek tro nicz nej we wszyst kie
pod ze spo ły i urzà dze nia, któ re sà zwià za ne z funk -
cjo no wa niem tej ̋ e me cha ni ki. Ce lem głów nym,
któ ry przy Êwie ca przede wszyst kim fir mie Fiat, jest
otwar cie przed mło dy mi no wych mo˝ li wo Êci, po -
przez bu do wa nie po mo stu po mi´ dzy szko łà i Êwia -

tem pra cy. W trak cie 3 lat na uki mło dzie˝ przy go -
to wu je si´ i zda je eg za min, dzi´ ki któ re mu zy sku je
kwa li fi ka cje nie zb´d ne do pod j´ cia pra cy w za wo -
dzie me cha ni ka. W pro gra mie prze wi dzia ne sà
tak ̋ e sta ̋ e w miej scach zwià za nych z Fia tem, co
stwa rza do dat ko wà mo˝ li woÊç za po zna nia si´ lu -
dzi, zwià za ny mi z fir mà Fiat w Eu ro pie. To jest
z jed nej stro ny to, co otrzy mu je my od Fia ta; z dru -
giej stro ny zaÊ Fiat otrzy mu je od nas do brze przy -
go to wa nych mło dych lu dzi. Wła Ênie dla te go przy -
go to wa nie fa chow ców, ale rów nie˝ kształ to wa nie
mło dych lu dzi, któ rzy b´ dà w sta nie sta wiç czo ła
wy zwa niom, cze ka jà cym na nich na współ cze snym
ryn ku pra cy, jest ce lem nad rz´d nym. Uczest ni czy -
łem w wie lu te go ty pu in au gu ra cjach w in nych
miej scach i bar dzo si´ cie sz´, ˝e przed sta wi cie le
Fia ta do ce nia jà war toÊç for ma cji, któ ra skie ro wa na
jest do mło dych osób. Za rów no Fiat, jak i Sa le zja -
nie wie rzà, ˝e przy szłoÊç jest uza le˝ nio na od te go,
czy dzi siaj wy cià gnie my r´ k´ do mło dzie ̋ y, któ ra
mu si si´ od na leêç we współ cze snym Êwie cie. Wie -
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D
aw ne opo ny sa mo cho dów oso bo -
wych i ci´ ̋ a ro wych dziÊ słu ̋ à ja ko
ma te riał na tor by do lap to pa, port -
fe le i pa ski. Jak to mo˝ li we? Mo wa
o no wym eko lo gicz nym mer chan -
di sin gu Al fa Ro meo, czy li no wej li -
nii wy ro bów wy ko na nych z ma te -
ria łów wtór nych i na kła dem rze -
mieÊl ni czej pra cy, co jest zgod ne

z fi lo zo fià „spra wie dli we go han dlu” (Fa ir Tra de),
któ re go ce lem jest po moc w roz wo ju drob nych wy -
twór ców z Trze cie go Âwia ta. Wy ro by te, cha rak te ry -
zu jà ce si´ spor to wym de si gnem oraz cie ka wym po -
łà cze niem ko lo ru czer wo ne go i czar ne go, kie ro wa ne
sà głów nie do klien te li m´ skiej, co pod kre Êlaç ma
spor to wy cha rak ter tej mar ki. Ad re sa ta mi wy ro bów
sà tak ̋ e klien ci wra˝ li wi na kwe stie Êro do wi ska na -
tu ral ne go, któ rzy chcà ak tyw nie uczest ni czyç w po -
pra wie na sze go eko sys te mu, dla te go no wej li nii z lo -
go Al fa Ro meo to wa rzy szy ha sło re kla mo we „opo ny
wy ko rzy sta ne w 100 pro cen tach”.
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No we eko lo gicz ne ak ce so ria pro po nu je rów nie˝
Fiat. Wy sma ko wa ne mu 500 C to wa rzy szyç b´ dzie
li nia tek sty liów stwo rzo na we współ pra cy ze zna nà
mar kà odzie ̋ o wà K -Way. Mo wa o kurt kach – wia -
trów kach, u˝y tecz nych zwłasz cza pod czas po dró -
˝y ka brio le tem z otwar tym da chem. Kurt ki sà do -
st´p ne w trzech wer sjach: dla ko biet, m´˝ czyzn
i dzie ci. Do kur tek do pa so wa no tak ̋ e cza pecz ki
z te go sa me go nie prze ma kal ne go ma te ria łu
o dwóch kształ tach: kla sycz nej ry bacz ki oraz cza -
pecz ki ba se bal lo wej.
Za in te re so wa niem cie szyç si´ po win na po nad to
ko lek cja ubraƒ 2010 po Êwi´ co na Fia to wi 500 C,
któ ra obej mu je T -shir ty z krót kim r´ ka wem, z za -
baw ny mi apli ka cja mi zwià za ny mi z po jaz dem i je -
go u˝yt ko wa niem. Ko szul ki sà bia łe, zmie nia si´
na to miast ko lor ry sun ków: czer wo ny dla paƒ, nie -
bie ski dla pa nów. Uzu peł nie niem ko lek cji sà nie -
po wta rzal ne blu zy – wer sja dla ko biet czer wo na,
dla m´˝ czyzn nie bie ska.

Na sąsiedniej stronie: kolorowe czapeczki, jakie założymy podczas
jazdy nowym Fiatem 500 C z otwartym dachem i kolekcja ubrań 2010. 
Powyżej: kurtki stworzone we współpracy z firmą k-Way oraz T -shir ty
z krót kim rę ka wem, z za baw ny mi apli ka cja mi – promujące Fiata 500.
Po prawej: nowa linia produktów ekologicznych marki Alfa Romeo:
pasek, portfel, torba na PC 
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TEKST

Stefania 
Castano

W paêdziernikowym wydaniu FWN pisaliÊmy o wi´zach
łàczàcych Fiata z polskà kinematografià. Lancia tak˝e
od lat uwodzi kino, nie tylko zresztà włoskie, ale i Êwiatowe.
Dyrektor pełnomocny, Olivier François, odsłania kulisy
tego romansu i mówi o ostatnim filmie Rona Howarda. 

LANCIA i
Anioły, demony 



L
an cia i ki no – nie koƒ -
czà ca si´ hi sto ria mi -
ło sna. WÊród ama to -
rów tych tu ryƒ skich
aut znaj dzie my ta kie
gwiaz dy, jak Gre ta
Gar bo (słyn ne zdj´ cie
przed sta wia jà za kie -
row ni cà Di lamb dy),

Ga ry Co oper (z Lan cià B20),
Mar cel lo Ma stro ian ni (z Fla mi nià
Co nver ti bi le To uring). ZaÊ w fil -
mie I Bóg stwo rzył ko bie t´, w któ -
rym mło da Bri git te Bar dot wy kre -
owa na zo sta ła na sym bol sek su,
wie lo krot nie mo ̋ e my zo ba czyç
wspa nia ły mo del Au re lia B24
Spi der, na le ̋ à cy do part ne ra BB
i re ̋ y se ra, Ro ber ta Va di ma.
Ten har mo nij ny zwià zek trwa do
dzi siaj. Czar na Lan cia Del ta,
prze mie rza jà ca uli ce Rzy mu, jest
bo ha ter kà fil mu Anio ły i De mo ny
Ro na Ho war da, któ ry nie daw no
osià gnàł nie by wa ły suk ces ka so -
wy. Po nad to od pra wie czte rech
lat mar ka wià ̋ e swo jà na zw´
z głów ny mi wy da rze nia mi ze
Êwia ta ki na, choç by z 66. edy cjà
Fe sti wa lu w We ne cji, któ ry od był
si´ we wrze Êniu br. Tak ̋ e w spo -
tach re kla mo wych naj now szych
mo de li prze wi ja si´ ist ny ko ro -
wód gwiazd ki na, od Car li Bru ni
po Ri char da Ge re’a.
Dla cze go mar ka tak mocno
zwià za ła si´ z kinem?
Oli ver François: – Czwar ty rok
z rz´ du Lan cia by ła głów nym
spon so rem Fe sti wa lu Filmowego
w Wenecji. Na szy mi sa mo cho -
da mi, jak co ro ku, jeê dzi ły
gwiaz dy fil mo we, któ re prze -
miesz cza ły si´ z Li do do czer wo -
ne go dy wa nu i do Lan cia Café,
czy li ofi cjal ne go miej sca spo tkaƒ
pro du cen tów i przed sta wi cie li
me diów. W tym ro ku jed nak ̋ e
mie li Êmy dwie do dat ko we no -
wo Êci, któ re nada ły na szej obec -
no Êci w We ne cji wy jàt ko wy cha -
rak ter. Przede wszyst kim wi -
docz ni by li Êmy ju˝ na ekra nie
w Pa laz zo del Ci ne ma, gdzie za -
byt ko we Lan cie po ja wi ły si´
na pierw szym pla nie no we go fil -

mu Giu sep pe Tor na to re Ba -
arìa z Mo ni cà Bel luc ci w ro li
głów nej, otwie ra jà ce go 66. edy -
cj´ prze glà du. Na st´p nà no woÊç
sta no wi ła luk su so wa, 13 me tro -
wa łódê „Lan cia di Lan cia”
(patrz str….), zbu do wa na we
współ pra cy z FPT, któ rà pod -
czas Fe sti wa lu pły wa li zna ni ce -
le bry ci.
Srebr ne ta Êmy, Ro ma Fic tion
Fest, Bio gra film Fe sti val, Tao r -
mi na Film Fest (by przy to czyç
tyl ko kil ka ostat nich im prez):
od 2006 r. mar ka spon so ru je
naj bar dziej zna ne fe sti wa le fil -
mo we. Jak na ro dził si´ i roz wi -
jał ten po mysł?
Hi sto ria wi´ zów łà czà cych Lan -
ci´ ze Êwia tem ki na si´ ga po -
czàt ków ubie głe go stu le cia. Sa -
mo cho dy na szej mar ki „gra ły”
w wie lu fil mach ró˝ nych ga tun -
ków. Lan cie ju˝ od cza -
sów ki na nie me go
przy czy nia ły si´ do sła -

wy pan te onu wło skich gwiazd,
tak ko bie cych jak i m´ skich. Na -
st´p nie, wraz z ki nem lat trzy -
dzie stych, na sze mo de le by ły
wy bie ra ne, by od zwier cie dlaç
ma rze nia Wło chów o lep szym
˝y ciu. Od lat pi´ç dzie sià tych
i sie dem dzie sià tych Lan cie zo -
sta ły współ bo ha ter ka mi cie szà -
cych si´ ol brzy mim po wo dze -
niem fil mów. Po wiem tu tyl ko
o Au re lii B24 Co nver ti bi le, któ ra
uro sła do ran gi sym bo lu wło -
skiej, bez tro skiej mło dzie ̋ y
dzi´ ki słyn nym ka drom
z fil mu z 1962 r.
Fan fa ron Di no 
Ri sie go. Rów nie˝
i w obec nej ki ne ma -
to gra fii nie bra ku je
„gwiazd”: Lan cia
Yp si lon by ła bo ha -
ter kà krót ko me tra -
˝o we go ob ra zu
Af fi nità elet ti ve
(2003), na kr´ co -
ne go przez Ga -
brie le Muc ci no,

Powyżej: 
„Lancia di
Lancia”, która
towarzyszyła 
VIP-om na
Festiwalu
Filmowym
w Wenecji
Obok: 
Olivier François,
dyrektor
pełnomocny
marki
Poniżej: 
Brigitte Bardot
z Flaminią Coupè
Pininfarina
Na stronie
tytułowej:
Lancia Delta
w filmie 
Rona Howarda
Anioły i Demony
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The sis gra ła w pro duk cji We -
zwa nie An to ine’a Fu qua i ostat -
nio Yp si lon w kul to wym fil mie
mło dzie ̋ o wym Noc przed eg za -
mi na mi w re ̋ y se rii Fau sto Briz -
zi. Dzi siaj ki no sta no -
wi ju˝ cz´Êç na sze go
j´ zy ka. Nie tyl ko pod -
czas im prez oraz w fil -
mach, ale tak ̋ e w re -
kla mie, tak jak w ostat -
niej kam pa nii Del ty.
Spot ten z udzia łem
zna ne go ak to ra Ri char -
da Ge re i Êcie˝ kà
dêwi´ ko wà skom po no -
wa nà przez sa me go mi -
strza En nio Mor ri co ne,
przy po mi na film krót ko -
me tra ̋ o wy.
Czy Lan cia i ki no ma jà wspól -
ne war to Êci i ja ki jest ich punkt
od nie sie nia?
Lan cia w ki nie od naj du je te sa -
me war to Êci, ja kie od zwier cie -
dla jà cha rak ter sa mo cho dów
spod jej zna ku, czy li ja koÊç, en -
tu zjazm, tra dy cj´ i in no wa cj´,

Ênie przy oka zji Fe sti wa lu w We -
ne cji po wstał Lan cia Chan nel
(www. lan cia chan nel. tv), ka nał
in ter ne to wy, gdzie mo˝ na obej -
rzeç naj wa˝ niej sze im pre zy ze
Êwia ta ki na i mo dy, zdj´ cia oraz
ma te ria ły wi deo czy po czy taç
wia do mo Êci o wy da rze niach,

w któ rych Lan cia mia ła swój
udział.
Anio ły i De mo ny, ostat ni film
na kr´ co ny przez Ro na Ho -
war da, jest rów nie˝ no wà for -
mà współ pra cy po mi´ dzy pro -
du cen ta mi a spon so ra mi. Ze -
chce Pan opo wie dzieç o tej ini -
cja ty wie?
Del ta jesz cze nie ist nia ła, kie dy
zdo ła li Êmy prze ko naç kie row -
nic two So ny i re ̋ y se ra Ro na
Ho war da, by zro bi li z niej hol ly -
wo odz kà gwiaz d´. Nie mie li Êmy
na wet pie ni´ dzy, ˝e by po zwo liç
so bie na po ja wie nie si´ w tym
ogrom nym ame ry kaƒ skim
przed si´ wzi´ ciu fil mo wym. Ale
wpa dli Êmy na ge nial ny po mysł.
Dla cze go nie po łà czyç sił na po -

LANCIA W FILMACH

ele gan cj´ i tem pe ra ment. Nie -
przy pad ko wo mar ka zde cy do -
wa ła si´ na spon so ro wa nie im -
prez wy ró˝ nia jà cych si´ kla sà
i sty lem, zna cze niem i mi´ dzy -

na ro do wym od -
dêwi´ kiem.

Za tem, zgod na re la cja,
któ ra trwa na wet w do bie In ter -
ne tu?
Ki no jest wiecz nie ˝y wym Êrod -
kiem prze ka zu. Lu dzie cho dzà
na fil my po mi mo kry zy su. Na to -
miast In ter net sta no wi ko ło za -
ma cho we te go po łà cze nia. Wła -

Lan cia Astu ra (1936) i Lan cia Au re lia Li mo usi ne (1954) w „Po bij dia bła” (1953) Joh na Hu sto na, z Hum ph rey’em Bo gar tem i Gi ną Lol lo bri gi dą
Lan cia Apri lia (1939) w „Wał ko niach” (1953) Fe de ri co Fel li nie go, z Al ber to Sor di, Fran co In ter len ghi i Al do Fa bri zi
Lan cia Au re lia B24 Spi der w „I Bóg stwo rzył ko bie tę” (1956) Ro ge ra Va di ma, z Bri git te Bar dot i Joh nem -Lo uisem Trin ti gnan tem
Lan cia Ar dea (1949) i Lan cia Au re lia (1950) w „Spraw cach nie zna nych” (1958) Ma rio Mo ni cel lie go, z Mar cel lo Ma stro ian nim, Vit to rio Gas sma nem i Clau dią Car di na le
Lan cia Esa del ta (1963) i Lan cia Fla mi nia w „Do lce Vi ta” (1960) Fe de ri co Fel li nie go, z Mar cel lo Ma stro ian nim, Ani tą Ek berg i Ano uk Aimee
Lan cia Ap pia, Lan cia Au re lia B20, Lan cia Au re lia B24 w „Do lci in gan ni” (1960) Al ber to Lat tu ada, z Je anem So re lem i Ca the ri ną Spa ak
Lan cia B24 Ca brio let w „Nie bez piecz nych związ kach” (1959) Ro ge ra Va di ma, z Je anem Mo re au i Joh nem -Lo uisem Trin ti gnan tem
Lan cia Ap pia 2ª Se rie (1956), Lan cia Ap pia 3ª (1959), Lan cia Ar dea (1945), Lan cia Esa tau 703 Vi ber ti w „Za ćmie niu” (1962) An to nio nie go
Lan cia Au re lia B24 (1958), Lan cia Ap pia 3ª Se rie w „Fan fa ro nie” (1962) Di no Ri sie go, z Vit to rio Gas sma nem i Joh nem -Lo uisem Trin ti gnan tem
Lan cia Fla mi nia w „8 i ½” (1963) Fe de ri co Fel li nie go, z Mar cel lo Ma stro ian nim i Clau dią Car di na le
Lan cia Fla via i Lan cia Fla via Za ga to w „Ko bie cie i męż czyź nie” (1966) Clau de’a Le lo ucha, z Joh nem -Lo uisem Trin ti gnan tem i Ano uk Aimee
Lan cia Fla mi nia (1957), Lan cia Fla via (1967) w fil mie „Teo re mat” (1968) Pier Pa olo Pa so li nie go, z Si lva ną Ma gna no i Mas si mo Gi rot tim 
Lan cia Ap pia 1ª Se rie (1953), Lan cia Fla mi nia Co upè (1959) w „Wło skiej ro bo cie” (1969) Pe te ra Col lin so na, z Mi cha elem Ca ine i No elem Co war dem
Lan cia Ar te na Vi ber ti (1938) w „Rzy mie” (1972) Fe de ri co Fel li nie go, z Mar cel lo Ma stro ian nim, An ną „Ma gna ni i Al ber to Sor di
Lan cia Be ta (1973), Lan cia Fu lvia Co upè w „Głę bo kiej czer wie ni” (1975) Da rio Ar gen to, z Da vi dem Hem ming sem, Ga brie lą La via i Cla rą Ca la mai
Lan cia Fu lvia w fil mie „Omen” (1976) Ri char da Don ne ra, z Gre go ry Pe ckiem
Lan cia The ta (1913) w „Ostat nim ce sa rzu” (1987) Ber nar do Ber to luc cie go, z Pe te rem O’To ole
Lan cia Fu lvia w fil mie „Fran tic” (1988) Ro ma na Po lań skie go, z Har ri so nem For dem i Em ma nu el le Se igner
Lan cia Au re lia B12 w „Oj cu Chrzest nym III” (1990) Fran ci sa For da Cop po li, z Al Pa ci no i An dy Gar cią 
Lan cia Del ta II w „Ukry tych pra gnie niach” (1996) Ber nar do Ber to luc cie go, z Liv Ty ler, Je re my Iron sem
Lan cia Au gu sta w „Ży cie jest pięk ne” (1997) Ro ber to Be ni gnie go, z Ro ber to Be ni gnim i Ni co le tą Bra schi
Lan cia Au gu sta (1935) w „Her bat ce z Mus so li nim” (1999) Fran co Zef fi rel lie go, z Cher, Ju dy Den chem i Mag gie Smi them
Lan cia Ar dea (1950) w fil mie „Ta ma – tra ge dia w Va jont” (2001) Ren zo Mar ti nel lie go, z Da nie lem Au teu ilem i Lau rą Mo ran te
Lan cia Fu lvia w „Mo na chium” (2005) Sti ve na Spil ber ga, z Eric kiem Ba na i Mat thieu Kas so vit zem
Lan cia The sis „Kod Le onar da da Vin ci” (2006) Ro na Ho war da, z To mem Hank sem i Au drey Tau tou



zio mie me dial nym? Za pro po no -
wa łem za tem, by prze zna czyç
na spon so ring fil mu fun du sze
z kam pa nii Lan cii, do któ rej mo -
gli by Êmy wy ko rzy staç zwia stu ny
fil mu. Ro no wi Ho war do wi po -
mysł przy padł do gu stu, choç
miał du ̋ e wàt pli wo Êci: w ory gi -
nal nym tek Êcie Da na Brow na
bo ha ter jeê dził Al fà 166, któ rej
dziÊ ju˝ si´ nie pro du ku je. Aby
go prze ko naç, wy pro du ko wa li -
Êmy Del t´ w opar ciu o me cha ni -
k´ Bra vo. Ona
w peł ni go urze -
kła. Po pod pi sa -
niu kon trak tu po -
zo stał pro blem
szyb kiej re ali za cji
Delt – nie tyl ko
przed wy lan so -
wa niem na ryn -
ku, ale i przed
uru cho mie niem
wer sji przed se ryj -
nej: pi´ ciu mo de -
li, któ re mia ły
braç udział w se sji fil mo wej
w Rzy mie, i dzie wi´ ciu wy sła -
nych do Los An ge les, gdzie na
po trze by fil mu fir ma So ny wy -
ko na ła re pli k´ na tu ral nych roz -
mia rów ba zy li ki Âw. Pio tra.
W koƒ cu stał si´ cud – w sa lach
ki no wych ca łe go Êwia ta Lan cia
wio zła To ma Hank sa i Ay elet
Zu rer Êci ga jà cych „Ilu mi na tów”,
któ rzy gro ̋ à wy sa dze niem Wa -
ty ka nu w po wie trze. Wy jàt ko wy
spot dla pro duk tu i wy Êmie ni ta
ak cja mar ke tin go wa.
Ales san dro Gas sman, Car la
Bru ni, Ste fa no Gab ba na, Ri -
chard Ge re. W ja kim stop niu
idol wpły wa na wi´k szà sprze -
da˝ sa mo cho du?
Sa mo chód sprze da je si´ głów nie
dla te go, ˝e ma bo ga te wn´ trze.
Idol jest po trzeb ny, bo spra wia,
˝e au to z je go po mo cà prze -
ma wia do klien ta, po ma -
ga prze ka zy waç war -
to Êci. Ak to rzy i ce le -
bry ci, któ rych wy bra li -
Êmy do uwia ry god nia nia
na szych mo de li, naj le piej

od da jà cha rak ter ka˝ de go sa mo -
cho du. Car la Bru ni, na przy kład,
jest iko nà ele gan cji, ko bie tà in te -
li gent nà i wy ra fi no wa nà. Do sko -
na ła jest za tem do „ci ty Li mo -
usin”, ta kiej jak Mu sa. ZaÊ dla
„fa shion car”, jak Yp si lon, wy -
bra li Êmy Ste fa no Gab ba n´, jed -
ne go z czo ło wych przed sta wi -
cie li mo dy wło skiej. Ales san dro
Gas sman oka zał si´ fan ta stycz ny
w przy cià ga niu sze ro kiej pu -
blicz no Êci; w tym przy pad ku si´ -

gn´ li Êmy do Êwia -
ta ki na rów nie˝
i ze wzgl´ du
na VIP se rvi ce,
czy li ich ob słu g´.
Wresz cie Ri char -
da Ge re wy bra li -
Êmy nie tyl ko dla -
te go, ̋ e jest Êwiet -
nym ak to rem, ale
te˝ czło wie kiem
po tra fià cym po łà -
czyç ta lent i sła w´
z za an ga ̋ o wa -

niem w pra c´ na rzecz po ko ju.
Spot, w któ rym za kie row ni cà
Del ty zo sta wia za so bà wiel ko -
miej ski blask Los An ge les i do -
cie ra do hi ma laj skiej wio ski,
gdzie cze ka naƒ grup ka dzie ci,
pod kre Êla nie tyl ko da ne tech -
nicz ne i osià gi sa mo cho du, ale
te˝ war to Êci ludz kie. Ak to ra
i Del t´ łà czy wspól na oso bo -
woÊç, któ ra tłu ma czy ha sło:
„The Po wer to be dif fe rent”.
Ja ki jest Paƒ ski ulu bio ny ga tu -
nek fil mo wy? A gdy by pew ne go
dnia zo stał Pan re ̋ y se rem, ko -
go by Pan w nim ob sa dził?
Nie je stem znaw cà ki na, ale bar -
dzo po do ba jà mi si´ fil my dro gi.
W mo jej ob sa dzie, oczy wi Êcie,
wi działbym Lan ci´.

Kilka ostatnich spotów reklamowych z udziałem
Alessandro Gassmana, Richarda Gere’a
i Carli Bruni
Poniżej: Marcello Mastroianni za kierownicą 
Lancii Flaminia Convertibile Touring

Wi´ê 
z kinem
si´ga

poczàtku
ubiegłego

wieku
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C
o ro ku dzie ci na ca łym Êwie cie wy cze -
ku jà w grud niu star sze go m´˝ czy zny
z dłu gà, si wà bro dà, ubra ne go w czer -
wo ny strój. Przy je˝ d˝a sa nia mi cià gni´ -
ty mi przez za prz´g re ni fe rów, a na ple -
cach dêwi ga ogrom ny wo rek z pre zen -
ta mi. Któ˝ z nas nie zna tej cha rak te -
ry stycz nej po sta ci, cho cia˝ ma ona
nie wie le wspól ne go ze Êwi´ tym bi sku -

pem -cu do twór cà z Mi ry,  w or na cie i z pa sto ra łem.
Mi ko łaj w tym ro ku za wi tał 6 grud nia do dzie ci pra -
cow ni ków spół ek Gru py Fiat w Pol sce, by przy nieÊç
im wy ma rzo ne po da run ki.
W Fiat Au to Po land i spół kach
dzia ła jà cych w Biel sku -Bia łej
i Ty chach po cie chy (po nad
9 y si´ cy) spo tka ły si´ z Mi -
ko ła jem po pro jek cji fil mu
„Re ni fer Ni co ra tu je Êwi´ ta”
– w po dob nym spo tka niu
uczest ni czy ły dzie ci pra cow -
ni ków w War sza wie. Na to -
miast dzie ciom, któ re jesz cze
fil mów nie ro zu mie jà oraz tym
ciut star szym pre zen ty ode bra li
ro dzi ce w za kła dach pra cy. 
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TEKST

Mirosława Malich
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak,
Magneti Marelli, 

Teksid Iron, 
Satiz Poland

Czy znacie t´
charakterystycznà

postaç z siwà brodà,
w czerwonym płaszczu

i z workiem pełnym
prezentów? 

Dzieci na pewno 
jà znajà.

Tychy

Spotkanie 
ze Âwi´tym 
Mikołajem



W Tek sid Iron w Sko czo wie przed spo tka niem
z Mi ko ła jem naj młod sze dzie ci obej rza ły film Di s -
neya „Kró lew na Ânie˝ ka i 7 kra sno lud ków”, tro -
ch´ star sze „Wy sp´ Di no zau ra 2”, a naj star sze
– do 14 lat – „Wy sp´ cza row nic”. 
W CNH w Płoc ku pre zen ty Mi ko łaj ko we dla dzie -
ci ode bra li w za kła dzie ro dzi ce. 
Do dzie ci z Au to mo ti ve Li gh ting i spół ek z Gru py
Ma gne ti Ma rel li w So snow cu i Dà bro wie Gór ni -
czej Mi ko łaj przy był na to miast nie co wcze Êniej, bo
ju˝ 29 li sto pa da, i z bo ga tym pro gra mem. Ma lu chy
wraz z Mi ko ła jem za ba wia ły si´ pod czas
pro gra mu mu zycz ne go w wy ko na niu „te -
atru Wit -Wit”, star sze dzie ci w „Ata ku
clow nów” za ba wiał „Te atr Na wa liz kach”,
a naj star szych do taƒ ca i wspól nej za ba wy
z Mi ko ła jem za pra szał Ra fał „Ti to”. 
Dzie ci ch´t nie po zo wa ły do zdj´ç z Mi ko -
ła jem, co zresz tà po ka zu jà zdj´ cia.
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Uśmiechnięte
twarze dzieci

oczekujących 
na prezenty

pokazują, 
że warto

zapraszać
Świętego
Mikołaja

Tychy

Tychy

Sosnowiec

Sosnowiec

Skoczów

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
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CNH i Kamaz JSC, producent
ciężkich pojazdów

przemysłowych, podpisały w Moskwie
list intencyjny, który zapowiada
utworzenie przemysłowej i handlowej
joint venture. Wyjściowym celem
sojuszu będzie lokalna produkcja
kombajnów zbożowych, traktorów,
osprzętowania oraz specjalnych
maszyn budowlanych marki CNH.
Produkcja zostanie ulokowana

w Neberezhnye Chelny
w Tatarstanie,
w historycznej
siedzibie Kamaza.
Jej uruchomienie
przewidziano 
na 2010 rok.

Prezes Fiata otrzymał „Złotą Kierownicę”, jedną z najbardziej prestiżowych w skali światowej
nagród w branży motoryzacyjnej. Wyróżnienie to, przyznawane przez dziennik niemiecki Bild oraz

tygodnik Bild am Sontag (z Grupy Axel Springer) powędrowało do Luca Cordero di Montezemolo
„za jego wyjątkowe zaangażowanie widoczne na wielu polach przemysłu, o czym
świadczą wyniki Ferrari i Fiata podczas jego prezesury. Począwszy od licznych
zwycięstw sportowych scuderii z Maranello i siedmiokrotnej wygranej mistrza
świata Michaela Schumachera, poprzez sukcesy handlowe i techniczne
na światowych rynkach przez pojazdy produkowane seryjnie. Poza tym
w zakładach produkcyjnych Ferrari w Maranello, Luca Cordero di
Montezemolo zainicjował projekt Formula Uomo, innowacyjny program,
który stawia ludzi w samym centrum procesu produkcyjnego”. „Złota
Kierownica” przyznana po raz pierwszy w 1976 roku, honorowała
zawsze wielkie osobowości w świecie motoryzacyjnym, takie jak
Henry Ford II (1983), Ferry Porche (1984), Lee Lecocca (1987)
oraz Ferdynand Piech (1997), Giovanni Agnelli (1985) i Michael
Schumacher (1993). Odbierając ten prestiżowy dowód uznania
Luca di Montezemolo powiedział: „To nagroda dla pracowników
Fiata na całym świecie i dowód uznania także dla Ferrari, jako
najlepszego miejsca pracy w Europie”.

PRESTI˚OWA „ZŁOTA KIEROWNICA”
DLA LUCA DI MONTEZEMOLO

JOIN VENTURE
W ROSJI
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NEWSYn

Magelys, najbardziej
ekskluzywny autobus w gamie

Gran Turismo Irisbusa Iveco
otrzymał od magazynu Transport
nagrodę Bus Slovakia 2009. Tytuł
ten jest kolejnym dowodem
popularności tego środka
transportu na Słowacji, gdzie
Irisbus jest liderem w branży z 6,1%
udziałem w rynku. 
Irisbus Iveco przekazał 35
autobusów miejskich Citelis spółce
transportowej miasta Bratysławy
na Słowacji (na zdjęciu). Pojazdy
o długości 12 metrów mogą
przewozić do 106 osób.

TOP BUS
2009
NA SŁOWACJI

Narastająco od początku roku Fiat Auto Poland sprzedał w Polsce 30 795 samochodów
osobowych, w tym: udział w rynku sprzedaży samochodów osobowych po jedenastu

miesiącach br. wynosi 10,6 proc. Udział marki Fiat to 10,1 proc., co daje jej drugie miejsce
w rankingu sprzedaży. Najlepiej sprzedające się samochody marki Fiat w tym czasie to: Fiat
Grande Punto, Fiat Panda, Fiat Bravo, Fiat 500. Po jedenastu miesiącach br. spółka odnotowała
znaczący wzrost sprzedaży marki Alfa Romeo – głównie dzięki modelowi MiTo. Podobny trend
można zauważyć w przypadku marki Lancia – głównie dzięki modelowi Delta. Fiat Professional
z kolei zanotował po 11 miesiącach br. udział w rynku wynoszący 23,3 proc. 
Sukcesy w sektorze sprzedaży są nierozerwalnie związane z sukcesami produkcyjnymi. W tej materii
Zakład Tychy Fiat Auto Poland ma się czym chwalić. W listopadzie z linii produkcyjnych zeszła
Panda 1,2 ECO, która była „półmilionowym” samochodem, wyprodukowanym w roku bieżącym.

FIAT MARKÑ NUMER 1 W POLSCE



41

Po zdobyciu tytułów dla najlepszego teamu przez Vitaphone Racing na torze w Paul
Ricard oraz najlepszego kierowcy przez Bertoliniego/Bartelsa w Zolder w Belgii

na koniec ostatniej rozgrywki Mistrzostw FIA GT, Maserati wygrywa uzbierał w sumie
12 mistrzowskich tytułów w kategorii Gran Turismo od 2005 roku do dzisiaj. Mowa
o dwóch pucharach dla konstruktorów (w 2005 i 2007 roku), czterech wygranych
w mistrzostwach w klasie pilotów (Bartels/ Bertolini w 1006, Thomas Biagi w 2007),
Bertels/Bertoliniw 2008 i 2009), pięciu mistrzowskich tytułach zespołowych (od 2005
roku bez przerwy dla Vitaphnone Racing team), jednym pucharze Citation Cup
w 2007 dla gentelmen driverera Bena Aucott z JMB Racing,
a także niepodważalnych sukcesach
w zawodach 24 Ore 
di Spa. 

MASERATI WYGRYWA
MISTRZOSTWA FIA GT

Do gamy modeli Fiat 500 i 500C wprowadzono nowy silnik 1.3 Multijet II (Euro5),
z systemem Start&Stop, który osiąga moc 95 KM przy 4000 obr/min i moment

obrotowy 200 Nm przy 1.500 obr/min. Nowy silnik zapewnia świetne osiągi, (prędkość
maksymalna: 180 km/h, od 0 do 100km/h w 10,7 sekundy) połączone z ograniczonym
zużyciem paliwa – 3,9 l/100km w cyklu mieszanym i niską emisją CO2 – 104 g/km. 
Opracowany i wyprodukowany przez FPT – Fiat Powertrain Technologies, silnik 1.3
Multijet II o mocy 95 KM należy do drugiej generacji silników Multijet, wyposażony jest
w nowe wtryskiwacze Common Rail, które dzięki hydraulicznemu systemowi sterowania
zaworami z wysoką precyzją kontrolują ilość paliwa wtryskiwanego do komory spalania,
z szybszą i bardziej elastyczną sekwencją wtryskiwania w porównaniu z tymi
stosowanymi dotychczas (aż do 8 sekwencji w obrębie tego samego cyklu). Pozwala to
lepiej kontrolować spalanie w silniku wysokoprężnym, co pozytywnie wpływa na poziom
spalania, emisję spalin, hałas i właściwości jezdne. 
Ponadto, wraz z nowym silnikiem 1.3 Multijet II o mocy 95 KM, Fiat 500 wprowadza
w gamie nowe tylne zawieszenie z „belką skrętną” (koła pół-niezależne) i z drążkiem
stabilizatora, które wywodzi się z modelu Abarth 500 i zostało już wykorzystane
w modelu 500C. Takie rozwiązanie poprawia prowadzenie i komfort jazdy samochodem. 
Model Fiat 500 z silnikiem 1.3 Multijet 95KM będzie dostępny w Polsce w pierwszym
kwartale 2010 roku. Ta sama jednostka pojawi się także w modelu 500C wraz
z premierą tego modelu w Polsce.

FIAT 500 I 500C – DEBIUT NOWEGO SILNIKA
1.3 MULTIJET II 95 KM (EURO5)

Czarujące i pełne charakteru, wszystkie modele
Alfa Romeo oferują wybór doskonałych

silników, w pełni wyposażonych w nowe
technologie i niecierpliwie szykujące się do startu.
Teraz pałeczkę słynnej światowej tradycji silników
przejmują jej nowe produkty montowane w Alfie
MiTo. Należą do nich:
Silniki benzynowe: 1.4 MultiAir
o mocy 170 KM, 1.4 MultiAir o mocy 135 KM oraz
1.4 MultiAir o mocy 105 KM
Silnik wysokoprężny 1.3 JTDM-2 o mocy 95 KM.
Wszystkie wymienione powyżej nowe silniki
otrzymują dodatkowo system Start&Stop
w wyposażeniu standardowym oraz spełniają
normę emisji spalin Euro 5.
Dla „Alfistów” ceniących najwyższe osiągi, Alfa
Romeo przygotowała także wersję „Quadrifoglio
Verde” z silnikiem o mocy 170 KM, która zapewnia
przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy
i może rozpędzić samochód do 219 km/h.
Miłośników silników wysokoprężnych ucieszy
wprowadzenie do gamy Alfy MiTo silnika 1.3 JTDM-2
o mocy 95KM Alfa MiTo. Zużycie paliwa tego
silnika: 3,6 l/100km w cyklu pozamiejskim,
5,5 l/100km w cyklu miejskim i 4,3 l/100km
w cyklu mieszanym.
W ofercie pozostają również Alfy MiTo wyposażone
w silniki benzynowe 1.4 16V, 1.4 turbo 155KM zł oraz
silnik wysokoprężny 1.6 MultiJet o mocy 120 KM.

ALFA ROMEO MITO
NOWE SILNIKI 
W GAMIE
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PAP, 
Robert Wolaƒski

GRA˚YNA TORBICKA

Gra˝yna Torbicka – optymistka, pełna ˝ycia
i niespo˝ytej energii. Ka˝dy dzieƒ wita z tà
samà radoÊcià i nadziejà. Jest wyjàtkowa,
niepowtarzalna. 

Dzi siaj jest pià tek i 13-ty. Jest Pa ni prze sàd na?
Nie, teo re tycz nie nie zwra cam na ta kie rze czy uwa -
gi, a sko ro ju˝ pa ni o tym wspo mnia ła, to mo ja wy -
obraê nia za czy na pra co waç. Ale na przy kład we
Wło szech 13-tka jest szcz´ Êli wa, na to miast pe cho -
wa jest 17-tka. Przyj mij my wi´c, ˝e dzi siaj jest bar -
dzo szcz´ Êli wy dzieƒ... 
Z pew nà ta kà nie Êmia ło Êcià pod cho dz´ do roz -
mo wy z Pa nià, po nie wa˝ w In ter ne cie, gdzie
oplu wa ni sà wszy scy bez wy jàt ku, nie zna la -
złam ani jed nej kry tycz nej opi nii o Pa ni...
Oj, pew nie by si´ coÊ zna la zło. Ta kie ide al ne
oso by sà strasz nie nud ne... nie zna la zła pa ni ta -
kiej opi nii!
„Ko cham ki no” to od 12 lat Pa ni sztan da ro -
wy pro gram. Co ta kie go jest w ki nie, ˝e tak
bar dzo je Pa ni ko cha, ˝e tak uza le˝ nia
i wcià ga?
W dzi siej szych cza sach ki no jest sztu kà naj -
bar dziej ko mu ni ka tyw nà. Łà czy w so bie li te -
ra tu r´, pla sty k´, mu zy k´, sztu k´ ak tor skà.
Jest miej scem, gdzie mo ̋ e my prze ̋ yç nie sa -
mo wi te emo cje, po czuç si´ cz´ Êcià in ne go
Êwia ta, gdzie mo ̋ e my zaj rzeç w psy chi k´
bo ha te rów, a cz´ sto z wie lo ma z nich mo -
˝e my si´ zi den ty fi ko waç. Do bry film da je
speł nie nie emo cjo nal ne i es te tycz ne i nie
wa˝ ne czy jest to dra mat, thril ler, czy ko me -

Kocham kino 
i...Włochy
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dia. Li czy si´ si ła prze ̋ yç. Ki nem zaj mu j´ si´ od ty -
lu lat i do tej po ry mnie nie znu dzi ło. Za wy bit nym
fil mem sto jà za wsze wy bit ne oso bo wo Êci twór ców
i spo tka nie z ni mi jest za wsze in te re su jà ce. 
Od kie dy za cz´ ła si´ ta mi łoÊç do ki na?
Mo gła bym po wie dzieç, ˝e pa ra dok sal nie
wszyst ko za cz´ ło si´ od te atru, bo to wła Ênie
mi łoÊç do te atru spo wo do wa ła, ˝e za j´ łam si´
kul tu rà w te le wi zji. Po tem Re dak cja Pro gra -
mów Ar ty stycz nych, w któ rej pra co wa łam,
po trze bo wa ła pro gra mu, któ ry wy peł niał by
lu k´ zwià za nà z kul tu rà wy so kà. Stwo rzy li -
Êmy wi´c pro gram „Ko cham ki no”, któ ry
bar dzo mnie wcià gnàł i choç ró˝ ne by ły je -
go ko le je, za wsze o nie go wal czy łam, wie -
rzàc, ˝e ten pro gram ma swo ich od bior -
ców i jest po trzeb ny. Zwra ca bo wiem
uwa g´ na te fil my, któ re nie ma jà szan -
sy si´ prze biç. Wy ło wiç z „ma sów ki” to,
co jest na praw d´ war to Êcio we, co prze -
trwa, to jest wła Ênie ro la mo je go pro gra -
mu. To jest fa scy nu jà ca, pa sjo nu jà ca
pra ca, bo sta le spo ty kam no wych lu dzi,
któ rzy mnie cie ka wià. 
Do brze, gdy by by ło dla ko go ta kie pro -
gra my ro biç...
W od bior c´ trze ba za wsze wie rzyç, a lu dzi,
któ rzy ma jà za in te re so wa nia kul tu ral ne
w Pol sce nie bra ku je...
Kto z wiel kich te go ki na był naj bar dziej cha ry -
zma tycz ny, wy jàt ko wy, onie Êmie la jà cy?
Pierw szy wy wiad z Wo ody Al le nem czy Mi lo szem
For ma nem. Te mo men ty b´ d´ za wsze pa mi´ -
taç, to by ły nie prze spa ne no ce. Bar dzo si´

Sukces mnie
uskrzydla i mogę
natychmiast
podejmować
kolejne
wyzwania
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de ner wo wa łam, bo to by ły po czàt ki mo jej pra cy
dzien ni kar skiej i nie mia łam du ̋ e go do Êwiad cze -
nia, a w do dat ku do cho dzi ły emo cje zwià za ne ze
spo tka niem ko goÊ, kto jest dla cie bie ido lem! Wte -
dy by ły to dla mnie (i do dziÊ sà) me ga po sta ci, wo -
bec któ rych có˝ ja mo g´ zro biç? Naj wy ̋ ej mo g´
byç cie ka wa ich twór czo Êci, bo – tak to so bie wte dy
tłu ma czy łam – oni ro bià fil my dla wi dzów, tak ̋ e
dla mnie i cie ka wi sà kon tak tu z tym wi dzem.
Ulu bio ny film, do któ re go Pa ni wra ca lub, któ ry
za wsze ro bi na Pa ni wra ̋ e nie? 
Spo ro jest ta kich fil mów i w ró˝ nych okre sach mo -
je go ˝y cia wy mie ni ła bym in ne ty tu ły. 
Wczo raj np. przed snem za cz´ łam szu kaç ja kie goÊ
fil mu do oglà da nia i w efek cie włà czy łam „Rejs”.
Po raz ko lej ny oka zał si´ fil mem fan ta stycz nym 
– ten ab surd, któ ry to wa rzy szy nam do dzi siaj. 
Ale np. kil ka wie czo rów wcze Êniej sp´ dzi łam 
czas przy fil mie „Po ̋ e gna nia” Woj cie cha Je rze go
Ha sa i z mo jà ulu bio nà pio sen kà „Pa mi´ tasz by ła
je sieƒ…”. 
Pa ni mi ło Êcià – oprócz m´ ̋ a i ki na – sà rów nie˝
Wło chy. Czy za wsze, wsz´ dzie i wszyst ko w Ita -
lii Pa ni ak cep tu je? 
Po nie wa˝ nie miesz kam tam na sta łe, wi´c nie mu -
sz´ sku piaç si´ na tym, co złe, tyl ko wy bie raç te
aspek ty Włoch, któ re mi si´ po do ba jà. By ła kie dyÊ
ta ka mo˝ li woÊç, aby Êmy z m´ ̋ em zo sta li we Wło -
szech, ale stwier dzi li Êmy wte dy, ˝e szko da mieç to
wszyst ko na co dzieƒ, war to tu przy je˝ d˝aç
od Êwi´ ta. Ten kraj ma wszyst ko: wspa nia łà kul tu -
r´, za byt ki, prze pi´k ne mia stecz ka te ma łe, mniej -
sze i naj mniej sze, ró˝ nie ukształ to wa ne wy brze ̋ e,
pi´k ne wy spy, je zio ro Gar da, Co mo. Wło si sà
wspa nia li: emo cjo nal ni, z fan ta zjà, po czu ciem hu -
mo ru. Ma jà te˝ do sko na łe je dze nie. Wło chy sà
miej scem, do któ re go chc´ wra caç i sp´ dzaç cu -
dow ne chwi le. 
Ale cza sem Pa ni tam rów nie˝ pra cu je pro wa -
dzàc np. fe sti wal fil mo wy w Ta or mi nie na Sy cy -
lii czy w We ne cji?
To wte dy Wło chów nie zno sz´! To ˝art, oczy wi Êcie.

Cho dzi o to, ˝e Wło si uwiel bia jà im pro wi za cj´,
wi´k szoÊç rze czy ro bià na ostat nià chwi l´,

spon ta nicz nie. Ale si´ uda je! Po czàt ko wo bar -
dzo mnie to de ner wo wa ło i stre so wa ło, ale
dziÊ ju˝ wiem, ˝e tak jest i ˝e tak te˝ mo˝ na
pra co waç i ma to na wet swój urok. Kie dy
po sze Êciu la tach pro wa dze nia fe sti wa lu
fil mo we go w Tao r mi nie je den z wie czo -
rów fi na ło wych zro bi łam tak, jak
chcia łam, wszyst ko uda ło si´ do sko -
na le, to stwier dzi łam, ˝e jest to ten
mo ment, kie dy trze ba t´ współ pra -
c´ prze rwaç i odejÊç w chwa le. To
jest do bra spor to wa za sa da. 

Uko cha ne miej sce na zie mi?
Tam gdzie sà moi uko cha ni. Bo miej sca to dla mnie
przede wszyst kim lu dzie. To ci, któ rych kie dyÊ
gdzieÊ spo tka łam, miej sca, z któ ry mi wià ̋ à si´
wspo mnie nia.
W Rzy mie uwiel bia my z m´ ̋ em Fo rum Ro ma num.
Z naj wy˝ sze go miej sca roz ta cza si´ nie sa mo wi ty
wi dok Rzy mu – pi´k na, ho mo gen na sta ra za bu do -
wa, bez jed ne go wie ̋ ow ca. Wte dy mo˝ na po czuç
si ł´ Wiecz ne go Mia sta.

Gra˝yna
Torbicka
Grażyna Torbicka z domu Loska (ur. 24 maja 1959
roku w Pszczynie) – dziennikarka, prezenterka
i osobowość telewizyjna. Pracę w Telewizji Polskiej
rozpoczęła w 1987 roku. Początkowo pracowała
w dziale literackim Teatru Telewizji, a później przeszła
do TVP 2. Autorka programu Kocham kino (wraz
z Tadeuszem Sobolewskim). Dyrektor artystyczny
Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu
Dolnym. Siedem razy otrzymała nagrodę Akademii
Telewizyjnej Wiktora w tym Wiktora Publiczności.
Trzykrotnie uhonorowana została Telekamerą, jest
zdobywczynią złotej statuetki. Odznaczona jest
również srebrnym Medalem Gloria Artis „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra
Kultury Rzeczypospolitej, oraz Medalem „Stella Della
Solidarieta” przyznanym przez Prezydenta Włoch
za promocję kultury włoskiej.

KARTKI Z ˚YCIORYSU
Grażyna
Torbicka 
i Tadeusz
Sobolewski
z nagrodą
Polskiego
Instytutu Sztuki
Filmowej
za program
„Kocham Kino”



Ni gdy?
Lu bi´, na chwi l´, aby ze braç my Êli i na -
braç ocho ty do dzia ła nia. Naj le piej si´
czu j´ jak dzia łam, jak coÊ si´ dzie je, pra -
ca to mój ˝y wioł. 
Ale to rów nie˝ ogrom ny stres, któ ry
trze ba ja koÊ od re ago waç?
Po tra fi´ bar dzo szyb ko re ge ne ro waç si ły.
Jak ju˝ je stem bar dzo zm´ czo na to wy -
star czà mi 2-3 dni od po czyn ku i zu peł -
ne go wy łà cze nia si´, a cza sem szyb ka
drzem ka w cià gu dnia... 
Wy po czy nek czyn ny czy bier ny? 
Zde cy do wa nie czyn ny. Przede wszyst kim

po dró ̋ e i zwie dza nie (ostat nio od kry wa li Êmy Kor -
sy k´, wspa nia ła!), a w zi mie oczy wi Êcie nar ty. To
cu dow ny sport. 
Co po ma ga w ka rie rze: szcz´ Êcie, pra ca ta lent?
To po chod na tych wszyst kich ele men tów. Ale
na pew no nie zb´d ne jest szcz´ Êcie. Mo˝ na mieç ta -
lent, ale brak szcz´ Êcia spra wi, ˝e nie tra fi my na ten
wła Êci wy mo ment i nie b´ dzie my w tym miej scu, co
trze ba. Ta lent mo ̋ e si´ roz mi nàç z chwi là, w któ rej
ma byç od kry ty. Tak jak w ˝y ciu – szcz´ Êcie jest
sza le nie istot ne. Jak roz da j´ au to gra fy to za wsze pi -

Ro bi Pa ni wie le rze czy: ma swój au tor -
ski pro gram, pro wa dzi wło skie fe sti wa -
le fil mo we, stwo rzy ła i dy rek to ru je fe -
sti wa lo wi fil mo we mu Dwa Brze gi
w Ka zi mie rzu nad Wi słà, pro wa dzi
pre sti ̋ o we ga le. Któ ra z tych form
dzia łal no Êci da je naj wi´ cej sa tys fak cji? 
Ka˝ da z tych dzia łal no Êci da je in ny ro dzaj
sa tys fak cji. To, co przy cho dzi mi naj ła -
twiej, to pro wa dze nie uro czy sto Êci na sce -
nie i bez po Êred ni kon takt z pu blicz no Êcià.
Te raz naj wi´k szym wy zwa nie jest dla mnie
two rze nie fe sti wa lu fil mo we go w Ka zi mie -
rzu i Ja now cu. W tym ro ku by ła trze cia
edy cja tej im pre zy. Ta pra ca da je mi ogrom nà sa tys -
fak cj´ i – wbrew te mu, co pi szà ta blo idy – ro bi´ jà
na za sa dzie wo lon ta ria tu. Wspól nie z kil ko ma oso -
ba mi chce my t´ im pre z´ wy kre owaç tak, by da wa ła
jak naj wi´ cej sa tys fak cji i in spi ra cji tym, któ rzy jà
od wie dzà. Ju˝ te raz za pra szam na IV edy cj´
w sierp niu 2010! To zu peł nie na tu ral ne, ˝e wy ko -
rzy stu jàc swo je do Êwiad cze nia z pra cy przy in nych
fe sti wa lach. Nie ˝a łu j´, ˝e pod j´ łam ten krok, choç
kosz tu je mnie to wie le pra cy. Ale ja lu bi´ jak coÊ si´
dzie je, nie lu bi´ sie dze nia z no ga mi do gó ry...
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sz´: „z ˝y cze nia mi szcz´ Êcia w ˝y ciu”. Ono kry je
w so bie wszyst ko. A je ̋ e li ma si´ ju˝ to szcz´ Êcie to
ko niecz na jest pra ca...
Wsta je pa ni ra no i my Êli...
Zno wu pi´k ny dzieƒ. Po le cam wszyst kim tekst Sa -
mu ela Bec ket ta „Szcz´ Êli we dni”. To fan ta stycz na
rzecz. Pro sz´ prze czy taç al bo obej rzeç spek takl
z Ma jà Ko mo row skà!
Czy ta łam. Wbrew po zo rom to nie zwy kle opty mi -
stycz na sztu ka, a Êmierç mał ̋ on ków to jesz cze
je den, ko lej ny, szcz´ Êli wy dzieƒ w ich ˝y ciu. 
Pa ni jest oso bà szcz´ Êli wà. To wła Êci wie stwier -
dze nie fak tu... 
Tak. Mam bar dzo du ̋ o szcz´ Êcia w ˝y ciu, choç nie
lu bi´ o tym mó wiç, aby nie za pe szyç. 
Dla Pa ni szklan ka jest za wsze do po ło wy peł na
czy do po ło wy pu sta?
Za wsze do po ło wy peł na. 
Co jest mia rà suk ce su?
Bar dzo trud no od po wie dzieç na to py ta nie. Dla
mnie mia rà suk ce su jest sa tys fak cja, ˝e nie ro bi łam
ni cze go wbrew so bie. Na wet, je Êli coÊ ta kie go zda -
rzy ło si´, to po to, bym nie po peł ni ła ta kie go sa me go
bł´ du po raz dru gi. Po tkni´ cia przy tra fia jà si´, je ste -
Êmy dzi´ ki nim mà drzej si. ˚y cie ku si bł´d ny mi dro -
ga mi i trze ba ich spró bo waç, ˝e by wró ciç na do brà. 
Boi si´ Pa ni cze goÊ? Za wo do wo? ˚y cio wo? 
Za wo do wo nie. Za wsze ja koÊ dam ra d´. Je ̋ e li ju˝ si´
cze goÊ bo j´ to nie ̋ ycz li wo Êci i nie lo jal no Êci ludz kiej,
bo nie mam na to wpły wu, a mo ̋ e byç po wo dem
przy krych sy tu acji. A w ˝y ciu wa˝ ne jest zdro wie!
Do dzia ła nia bar dziej in spi ru je suk ces czy po -
ra˝ ka?
Po ra ̋ ek nie lu bi´. Po ra˝ ka mnie do łu je i bar dzo
trud no mi jest si´ po zbie raç. Na tych miast opa dam
z sił, je stem zm´ czo na, nic mi si´ nie chce. Na wet
ma łe nie po wo dze nie jest dla mo jej psy che groê ne.
Na to miast suk ces uskrzy dla i mo g´ na tych miast
po dej mo waç ko lej ne wy zwa nia. 
Ja kieÊ upodo ba nie do luk su su?
Ka˝ dy z nas lu bi ład ne przed mio ty. Ja uwiel biam
mo jà czar nà Al f´ Ro meo 147. Na punk cie Al fy Ro -
meo je stem na praw d´ zwa rio wa na. Uwa ̋ am, ˝e
jest to fan ta stycz ny sa mo chód, a te sta re mo de le
Al fy sà re we la cyj ne. Kil ka z nich mia ło swo je epi zo -
dy w fil mach. Dzi wi mnie, ˝e dzi siaj nie wra ca si´
do daw nej sty li sty ki tych aut. Wy star czy ła by odro -
bi na ko rek ty i... jest pi´k ny sa mo chód. Al fa dzi siaj
na dal jest mo de lem wy jàt ko wym – ma styl, wdzi´k.
Na da je ko lo ru ˝y ciu...
Ma Pa ni pod pi sa ny pakt z ja kimÊ wa˝ nym Lu cy -
fy rem – my Êl´ o Pa ni wy glà dzie...
To opty mizm, wy łàcz nie opty mizm. ˚ad na ko sme -
tycz ka nie po mo ̋ e na cho rà, smut nà du sz´. Wa˝ ne
jest, by za wsze prze cho dziç na t´ sło necz nà stro n´
uli cy, a cieƒ zo sta wiç za so bà i nie oglà daç si´. 
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Zwariowani
na punkcie

Facebooka

Facebook to najcz´Êciej
odwiedzany portal

społecznoÊciowy na Êwiecie,
liczàcy 350 milionów

u˝ytkowników. Gdyby
mierzyç jego popularnoÊç
w kategoriach liczebnoÊci

nacji uplasowałby si´
na trzecim miejscu, zaraz

po Chinach i Indiach. 
TEKST

Filippo Gallino
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T
o nie tyl ko chwi lo wa mo da lub upodo -
ba nie. Po pu lar noÊç Fa ce bo oka na Êwie -
cie sta le ro Ênie. Tyl ko w okre sie ostat -
nich dwóch mie si´ cy w tym por ta lu za -
re je stro wa ło si´ 50 mi lio nów no wych
u˝yt kow ni ków (do łà cza jàc do gro na
za pi sa nych wcze Êniej 300 mln); naj -
wi´k szy od se tek po cho dzi z USA
i Wiel kiej Bry ta nii. Licz ba Po la ków na

Fa ce bo oku nie jest im po nu jà ca, bo oscy lu je w gra -
ni cach mi lio na, nie mniej od kil ku mie si´ cy Pol ska
od no to wu je naj wy˝ szy przy rost no wych u˝yt kow -
ni ków por ta lu (oko ło 12% ty go dnio wo). Ni˝ sze
ni˝ w in nych kra jach za in te re so wa nie Fa ce bo -
okiem w Pol sce jest za pew ne uwa run ko wa ne fak -
tem ist nie nia Na szej -Kla sy. Ten por tal po wstał
trzy la ta po uru cho mie niu Fa ce bo oka i miał na ce -
lu umo˝ li wie nie u˝yt kow ni kom od na le zie nia ko le -
˝a nek i ko le gów ze szkol nej ław ki. O tym, któ ry
por tal wy gra w na szym kra ju po je dy nek po pu lar -
no Êci zde cy du je li czeb noÊç u˝yt kow ni ków w po -
szcze gól nych ka te go riach wie ko wych (Na sza -Kla -
sa jest de dy ko wa na „mło dym na sto lat kom” i „star -
szym do ro słym”, a Fa ce bo ok wy da je si´ byç ide al -
nym por ta lem glo bal nym dla mło dych i ak tyw nych
za wo do wo do ro słych, któ rzy chcà od na leêç tak ̋ e
swo ich za gra nicz nych przy ja ciół).
Na Fa ce bo oku mo˝ na szu kaç daw nych zna jo mych
z imie nia i na zwi ska, cza to waç, wy sy łaç wia do mo -
Êci, wy mie niaç si´ pli ka mi foto i vi deo, lin ka mi, wpi -
sy waç ko men ta rze w ram kach na pro fi lach in nych
u˝yt kow ni ków, uczest ni czyç w gru pach te ma tycz -
nych i pro mo waç ka˝ de go ty pu dzia ła nia... Pra wie
wszyst ko to, cze go szu ka my w In ter ne cie znaj dzie -
my na Fa ce bo oku, stàd te˝ lu dzie po zo sta jà na tym
por ta lu dłu ̋ ej czy na wet prze no szà wi´k szà cz´Êç
swo jej in ter ne to wej ak tyw no Êci do Fa ce bo oka.
Po za tym umo˝ li wia in sta lo wa nie we wła snym pro -
fi lu sze re gu apli ka cji, a wi´c we wn´trz ne go opro -
gra mo wa nia Fa ce bo oka, któ re po zwa la na upra -
wia nie ró˝ ne go ro dza ju gier on li ne, dzwo nie nie
przez sky pe oraz wie le, wie le in nych rze czy.
Fa ce bo ok swój suk ces za wdzi´ cza te mu, ˝e wi´k -
szoÊç za pi sa nych tam osób po da je swo je praw dzi -
we imi´ i na zwi sko. W ten spo sób o wie le ła twiej
jest zna leêç przy ja ciół lub człon ków ro dzi ny, z któ -
ry mi stra ci li Êmy kon takt.  
Fa ce bo ok jest miej scem za wià zy wa nia no wych przy -
jaê ni i bli˝ szych kon tak tów mi´ dzy ludz kich, prze ła -
mu je naj trud niej sze ba rie ry pry wat no Êci i za ch´ ca
do wy mia ny nie tyl ko in for ma cji, ale tak ̋ e emo cji.
U˝yt kow nik mo ̋ e utwo rzyç swój rze czy wi sty pro fil
i jed no cze Ênie za wrzeç w nim tyl ko te da ne, któ re
chce udo st´p niaç in nym. Za sa da au ten ty zmu by ła
czyn ni kiem, któ ry prze sà dził o wi´k szej po pu lar no -
Êci Fa ce bo oka w sto sun ku do in nych por ta li. 
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Sukces Facebooka 
i talent pana Zuckerberga

W każdej opowieści o sukcesie powtarza się kilka
elementów: pomysł, talent, umiejętność

zarządzania, wizja, zdeterminowanie, intuicja i pieniądze.
1. Talent 
Młody Zuckerberg z przedmieść Nowego Yorku dostaje się
na psychologię na Uniwersytecie Harvarda i zamiast pilnie
się uczyć, korzysta ze swojego talentu programisty. Dzisiaj
możemy stwierdzić, że psychologia nie była chybionym
wyborem: relacje społeczne i dynamika działania w grupie
i w sieci to kwintesencja jego sukcesu.

2. Pomysły 
Od zawsze prześladowały go uporczywe myśli,
na przykład móc wymieniać się zdjęciami z innymi
studentami i umożliwić im wzajemną komunikację.
Zamiast chodzić na zajęcia, porzucił harwardzką
uczelnię w rok po uruchomieniu Facebooka 
– wcześniej pracował już nad portalami
o charakterystycznych nazwach: „CourseMatch”
i „FaceMatch”, z których powstanie
„TheFacebook.com”.
3. Umiejętności: wizja i zdeterminowanie 
Facebook błyskawicznie zdobył popularność
na najbardziej prestiżowych uniwersytetach
amerykańskich, a później w Kanadzie, w Wielkiej

Brytanii i wkrótce na całym świece. Z wielką determinacją
i opanowaniem twórca Facebooka stawił czoła tej
rozwijającej się błyskawicznie popularności i zdołał
przekonać inwestorów do wspólnego założenia kapitału
i stworzenia funduszu gwarancyjnego. W sumie prosta 
i nie nowa wizja: sieć ludzi, a nie komputerów lub stron
internetowych.
4. Intuicja 
Wiadomo, że nazwy najlepszych domen dziś kupuje się
za wielkie pieniądze, prawie wszystkie zostały już
zarejestrowane. Za skromną sumę 200.000$,
Thefacebook.com przekształca się w Facebook.com. 
Cechy dobrej domeny internetowej: krótka, łatwa do
zapamiętania, łatwa do wymówienia, opisowa, żadnych 
cyfr lub znaków specjalnych i potencjalny nowy brand.
Facebook posiada wszystkie te cechy.
5. Pieniądze 
Na razie nie mówimy o zyskach, ale to normalne dla
każdego nowego gracza na rynku internetowym. Skala
wzrostu popularności jest niesamowita, Facebook podwaja
ilość klientów w ciągu kilku miesięcy. Ale też i koszty
obsługi, bo w ekonomii wirtualnej mediów społecznych
i treści generowanych za darmo przez klientów, prawdziwe
pieniądze służą do zapłacenia: energii elektrycznej (milion
dolarów), przyłączenia szerokopasmowego do sieci,
dziesiątków tysięcy serwerów, biur (Paolo Alto), datacenter
i około 700 pracowników.

ZBLI˚ENIE

Facebook
maksymalnie
wykorzystuje
potencjał 
web 2.0, który
zapoczątkował
rodzaj poziomej
komunikacji,
zapowiadając
pod pewnymi
względami web
3.0, w którym
z kolei
użytkownik staje
się aktywnym
kreatorem
i organizatorem
internetu
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Ja kie czyn ni ki wpły wa jà na to, ˝e ma my ocho t´ wy -
peł niç krót ki for mu larz re je stra cyj ny? Ka˝ dy ma
swo je oso bi ste po wo dy i bio ràc od uwa g´ obec nà
licz b´ u˝yt kow ni ków Fa ce bo oka, tych po wo dów b´ -
dà ty sià ce. Ale zbie ra jàc te naj cz´ Êciej po da wa ne,
mo ̋ e my utwo rzyç ro dzaj ma łej li sty: 
Od na leêç sta rych zna jo mych – lu dzie re je stru jà si´
na Fa ce bo oku po to, by zo ba czyç, czy zdo ła jà od na -
leêç daw nych zna jo mych, z cie ka wo Êci, jak wie dzie
im si´ po skoƒ cze niu szko ły, czy ktoÊ ma m´ ̋ a lub
˝o n´, prze niósł si´ do in ne go mia sta itd., i ja ki ma
ak tu al ny nu mer te le fo nu? Mo ̋ e uda si´ zor ga ni zo -
waç ja kieÊ spo tka nie lub sp´ dziç ra zem wie czór,
wspo mi na jàc daw ne cza sy!
Za pi saç si´ do gru py. Fa ce bo ok ob fi tu je w ró˝ ne go
ro dza ju gru py te ma tycz ne, któ re
mo gà za do wo liç naj bar dziej wy -
bred ne gu sty. Wi´k szoÊç u˝yt kow -
ni ków bar dzo lu bi wy mie niaç opi nie
na te mat ulu bio nej dru ̋ y ny spor to -
wej, ulu bio ne go se ria lu, pio sen ka -
rza, ak to ra, mia sta lub wsi… cz´ sto
z ludê mi, któ rzy sà mu zu peł nie nie -
zna ni, ale to za wsze mi ło po ga daç
na te ma ty, któ ry nas szcze gól nie in -
te re su jà!
Niech o mnie mó wià. Dla ko goÊ,
kto do pie ro utwo rzył swo jà stro n´,
ma sklep za ro giem lub gra w ja -
kimÊ ze spo le, Fa ce bo ok mo ̋ e za -
dzia łaç jak tram po li na do ka rie ry,
wszy scy na Êwie cie mo gà do wie dzieç si´, ˝e otwo -
rzy li Êmy bar w Kra ko wie, przy ta kiej a ta kiej uli cy,
klien ci sà za do wo le ni, zdj´ cia po ka zu jà cał kiem faj -
ny lo kal i drob ny za ch´ ca jà cy po cz´ stu nek! Wszyst -
ko to, o co chcie li by Êcie za py taç ko le g´, znaj dzie my
na Fa ce bo oku!
Dar mo wa ko mu ni ka cja. No wła Ênie, wszyst ko jest
za dar mo, mo˝ na skła daç ˝y cze nia Êwià tecz ne,
uro dzi no we, do wie dzieç si´, co sły chaç i nie wy daç
ani gro sza! Nie êle, zwłasz cza w obec nych cza sach!
Jed nak na pierw szym miej scu li sty bez cie nia wàt pli -
wo Êci znaj dzie si´ punkt: Wie dzieç, co ro bià in ni.
Choç nie ka˝ dy b´ dzie chciał si´ do te go przy znaç,
to jed nak trud no za prze czyç, ̋ e wszy scy lu bi my wie -
dzieç wszyst ko o in nych, chce my wie dzieç, kto si´
z kim spo ty ka... czy na dal spo ty ka si´ z tà sa mà
dziew czy nà... Chce my ko niecz nie zo ba czyç zdj´ cia
ze Êlu bu, na któ ry nie zo sta li Êmy za pro sze ni, je ste -
Êmy cie ka wi, jak uda ło si´ we se le, jak wyglàda pa n
mło dy?! Trze ba przy znaç z ca łà mo cà, ˝e Fa ce bo ok
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ma t´ wła Ênie pod sta wo wà za le t´, po zwa la za glà daç
w ˝y cie in nych w spo sób sto sun ko wo nie na chal ny!
Po pro stu wszy scy wszyst ko wie dzà (to zna czy ty le,
ile „au tor” ma ocho t´ od sło niç).
Fa ce bo ok pod tym wzgl´ dem zre wo lu cjo ni zo wał na -
sze sto sun ki mi´ dzy ludz kie i na sze re la cje z sa mym
in ter ne to wym me dium. I jak ka˝ da re wo lu cja, ma
swo ich zwo len ni ków i prze ciw ni ków. Dla te go te˝ lu -
dzie nie tyl ko uwiel bia jà Fa ce bo oka, ale tak ̋ e cza -
sem szcze rze go nie na wi dzà. Ko niecz nie wi´c mu si -

Pi´ç po wo dów, dla któ rych ko cha my
i nie na wi dzi my Fa ce bo oka!

Wszyscy 
lubimy wiedzieć

wszystko



Bezsenne 
noce 
z Facebookiem

Pry wat noÊç. Za czy na si´ nie win nie od ze bra nia
stan dar to wych in for ma cji: imi´, na zwi sko, wiek, da -
ta uro dze nia, szko ła, pra ca, ale póê niej Fa ce bo ok za -
czy na si´ do py ty waç, co ta kie go ro bisz… Wi´c kie dy
wy bie rasz si´ na wa ka cje i pa ku jesz wa liz ki, na pi -
szesz: pa ku j´ wa liz ki … je steÊ w Pa ry ̋ u? Rzy mie?
War sza wie? Gdzie kol wiek si´ nie znaj dziesz i po sta -
no wisz po łà czyç si´ z Fa ce bo okiem, po in for mu jesz
przy ja cie la o tym gdzie si´ znaj du jesz, wpi szesz ko -
men tarz, po wiesz, jak si´ czu jesz.... wszy scy do wie -
dzà si´, gdzie je steÊ, ale nie tyl ko. Tak ̋ e te go, z kim
je steÊ! Co ro bisz! A wi´c gdzie two ja pry wat noÊç?
Do pó ki nic si´ nie dzie je, to ˝a den pro blem, ewen tu -
al nie, je Êli ci´ to m´ czy, mo ̋ esz za wsze si´ wy re je -
stro waç i zli kwi do waç kon to. Ale czy mo ̋ esz byç pe -
wien, ˝e wszyst kie in for ma cje o to bie zo sta nà usu -
ni´ te?… Za sta nów si´ przez chwi l´…
Uza le˝ nie nie. Ja sam za re je stro wa łem si´ na Fa ce -
bo oku i zna la złem kil ku przy ja ciół, z któ ry mi stra ci -
łem od daw na kon takt. Po tem co ja kiÊ czas za glà da -
łem na pro fi le mo ich zna jo mych, oglà da łem zdj´ cia,
po ga da łem z kimÊ przez chwi l´, wpi sa łem ja kiÊ ko -
men tarz. I do te go mo men tu wszyst ko by ło ok. Ale
je Êli za cznie cie two rzyç gru py te ma tycz ne, wy sy łaç
buê ki i uÊci ski i nie zm´ czy was roz po wszech nia nie
ini cja tyw, al bo je Êli je ste Êcie człon ka mi gru py, w któ -
rej wszy scy ma jà two je na zwi sko, i prze sta nie cie wy -
cho dziç z do mu, ˝e by zo ba czyç naj now sze ak tu ali -
za cje, i napi sze cie o tym co ro bi cie za nim co kol wiek
zro bi cie na praw d´, to chy ba za czy na si´ pro blem...
Czy cza sem nie uza le˝ ni li Êcie si´ od Fa ce bo oka?
I jak to z ka˝ dym uza le˝ nie niem by wa, pra wie za -
wsze jest ono szko dli we!

Fo
to
lia

Spokój. Na Fa ce bo oku nie da dzà ci spo ko ju. Na -
wet, je Êli nie u˝y wasz go od mie si´ cy to i tak
na twój ema il przy cho dziç b´ dà sto sy in for ma cji,
nie koƒ czà cych si´ za wia do mieƒ itp. KtoÊ tam b´ -
dzie chciał zo staç two im zna jo mym, ktoÊ za pro si
ci´ do gru py zna jo mych z ba ru za ro -
giem, po wstał fan klub two je go daw -
ne go na uczy cie la lub szko ły, po za tym
do trà do cie bie ró˝ ne go ro dza ju ini cja -
ty wy, do któ rych po wi nie neÊ przy stà piç
– przy stàp, przy stàp, choç przy st´ pu jàc
i tak ni cze go nie zmie nisz! Mo˝ na oczy -
wi Êcie za po bie gaç tej la wi nie in for ma cji
włà cza jàc od po wied nie fil try, któ re b´ dà
chro niç nasz Êwi´ ty spo kój.

my przed sta wiç dru gà kon ku ren cyj nà li st´: pi´ ciu
po wo dów, dla któ rych nie na wi dzi my Fa ce bo oka.
Ar gu men ty sze fa. W biu rze Fa ce bo ok zde cy do wa -
nie utrud nia pra c´, czło wiek po grà ̋ a si´ w oce anie
zdj´ç, ko men ta rzy, na stro jów i my Êli, a na ko niec ten
sam Fa ce bo ok za da je py ta nie: Co te raz ro bisz? Naj -
zwy czaj niej w Êwie cie tra c´ czas, któ ry po wi nie nem
po Êwi´ ciç pra cy. Nie ustan nie sty mu lo wa nie na szej
uwa gi przy ka˝ dym no wo po ja wia jà cym si´ kon tak -
cie mo ̋ e pro wa dziç tyl ko i wy łàcz nie do znacz ne go
ob ni ̋ e nia wy daj no Êci…, to dla te go w pra cy stro ny
Fa ce bo oka sà cz´ sto blo ko wa ne!
Zaufanie. Fa ce bo ok tak na praw d´ zbie ra ty sià ce in -
for ma cji o ka˝ dym za re je stro wa nym klien cie. A gdy -
by po tem ze chciał je sprze daç ko muÊ in ne mu?
I do ja kich ce lów? Mo ̋ e my mieç do te go por ta lu za -
ufa nie? Czy ktoÊ nas Êle dzi? I kto? Ufo? 
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Sicilia

Sycylia to najwi´ksza wyspa na Morzu
Âródziemnym. Fascynuje egzotykà,
bogactwem zabytków i fantastycznymi
krajobrazami. Przez staro˝ytnych
nazywana Wyspà Słoƒca, ma
najwi´kszà w Europie liczb´ godzin
słonecznych w ciàgu roku. 

La bella 



SPO TKA NIE 
Z PA LER MO 
Pa ler mo – naj wi´k sze mia sto na wy spie, sto li ca
Sy cy lii. T´t ni ru chem, peł ne jest ˝y cia i zgieł ku.
Ma nie sa mo wi ty kli mat i po sia da wie le cie ka wych
miejsc, któ re war to zo ba czyç. Naj cie kaw sza cz´Êç
Pa ler mo to ob szar wo kół głów ne go skrzy ̋ o wa nia,
Qu atro Can ti (Czte ry Ro gi). War to rów nie˝ udaç
si´ na Piaz za Pre to ria, któ ry ota cza jà pi´k ne, ba -
ro ko we ko Êcio ły, nad pla cem gó ru je Ra tusz,
a na je go Êrod ku znaj du je si´ naj pi´k niej sza fon -
tan na w mie Êcie. Nie spo sób przejÊç obo j´t nie
obok mo nu men tal ne go Pa laz zo dei Nor man ni
(Pa łac Nor maƒ ski, ina czej Pa laz zo Re ale), czy li

Par la men tu. Jest to naj oka zal szy gmach w za byt -
ko wej cz´ Êci mia sta. Obec nie sie dzi ba par la men tu
sy cy lij skie go. Naj le piej jed nak snuç si´ uli ca mi Pa -
ler mo, chło nàç je go kli mat, ró˝ no rod noÊç, wstà -
piç na naj wi´k szy ba zar w mie Êcie – tar go wi sko
Vuc ci ria, któ ry osza ła mia bar wa mi, ilo Êcià i ró˝ -
no rod no Êcià to wa ru. 

DOLINA 
ÂWIÑTY¡
Ta miej sco woÊç jest ˝e la znym punk tem pro gra mu
pt. zwie dza nie Sy cy lii. Oneg daj by ło to sta ro ̋ yt ne
grec kie mia sto i no si ło na zw´ Akra gos. DziÊ to
miej sce, w któ rym kie dyÊ Gre cy zbu do wa li bu dyn -
ki Êwià tyn ne, na zy wa si´ Do li nà Âwià tyƒ. Bu dow le

U góry:
Katedra 
w Palermo.
Powyżej:
Scopello, 
dawna przystań
rybacka.
Obok:
pozostałości
budowli 
w Dolinie
Światyń



po wsta ły z miej sco we go, ˝ół te go pia skow ca. Sà
one ol brzy mim skar bem oko li cy. Naj star szà bu -
dow là jest Tem pio di Er co le (Âwià ty nia He ra kle -
sa) Ko lej na, Âwià ty na Zeu sa, (Tem pio di Zeus
Olim pi co) po cho dzi mniej wi´ cej z 480 ro ku
p.n.e., a naj bar dziej efek tow nie na zdj´ ciach wy -
glà da Tem pio di Ca sto re e Pol lu ce. 

ET NA WIECZ NIE 
CZYN NA 
Na wschod nim wy brze ̋ u Sy cy lii nie zmien nie kró -
lu je Et na, naj wy˝ szy i naj wi´k szy w Eu ro pie sto -
˝ek wul ka nicz ny, je go wy so koÊç li czy oko ło
3323 m n.p.m. (z po wo dów wy bu chów jest
zmien na). Jest to wul kan czyn ny, skła da jà cy si´
głów nie z tra chi tów i ba zal tów. Z kra te ru sta le wy -
do by wa si´ pa ra i gaz, a w cza sie erup cji do cho dzà
do te go bom by wul ka nicz ne i po piół. Et na ma
oko ło po nad 270 kra te rów bocz nych. Od V wie ku
za no to wa no tu taj 80 du ̋ ych wy bu chów, a naj sil -
niej szym z nich był ten z 1669 ro ku, któ ry znisz -
czył Ka ta ni´. Ostat nia erup cja Et ny mia ła miej sce
w czerw cu 2004 ro ku. Et na to tak ̋ e raj dla nar -
cia rzy i chy ba je dy ne miej sce w Eu ro pie, gdzie je˝ -
d˝àc na nar tach mo˝ na ob ser -
wo waç mo rze. Dwie sta cje
nar ciar skie Et na Nord i Et na
Sud nie do rów nu jà tym w Ma -
don na di Cam pi glio, ale wy cià -
gi krze seł ko we i or czy ko we
wy wo ̋ à ce nar cia rzy na pra -
wie 2,5 ty sià ca me trów po zwa -
la jà na nie złe szu so wa nie na...
czyn nym wul ka nie. Nar ciar -
skim mia stecz kiem u pod nó ̋ a
Et ny jest Ni co lo si, do brze
przy go to wa ne na przy j´ cie mi -
ło Êni ków dwóch de sek. 

54

Sycylia to
również
zapierajace
dech w piersiach
widoki

TAO R MI NA
Jest to na praw d´ nie po wta -
rzal ne miej sce. Mia stecz ko le -
˝y na sto kach wul ka nu Et na,
a je go nie sa mo wi cie stro me
i kr´ te ulicz ki bie gnà pro sto
do pi´k nych, czy stych pla˝,
otu lo nych bł´ ki tem mo rza.
Znie wa la jà ce kra jo bra zy
współ two rzà – prócz wspo -
mnia nej na tu ry – wy bu do wa -
ne na sto kach ma low ni cze,

Etna,
najwi´kszy

wulkan
w Europie,
mo˝e si´

w ka˝dej chwili
uaktywniç



ko lo ro we dom ki, uro kli we za tocz ki i prze siàk ni´ ty
wspa nia łà at mos fe rà za byt ko wy port. Za pro sze ni
niech czu jà si´ tak ̋ e mi ło Êni cy czyn ne go wy po -
czyn ku – Tao r mi na ofe ru je fan ta stycz ne za ple cze
tym, któ rzy nur ku jà, upra wia jà wind sur fing, wspi -
nacz k´ gór skà czy trek king. U pod nó ̋ a wul ka nu
mo˝ na tak ̋ e za graç w gol fa i w te ni sa na Êwiet nie
utrzy ma nych kor tach. Jak w wsz´ dzie mo˝ na tu
spró bo waç wi na, na któ re to owo ce zbie ra si´
z wi no ro Êli po ra sta jà cych Et n´ – po dob ne go sma -
ku i aro ma tu tak ła two si´ nie za po mi na.

A W KUCH NI....
Miesz kaƒ cy Sy cy lii ma jà opi ni´ ku li nar nych ko ne -
se rów. Wy star czy raz za sma ko waç na przy kład pi -
sta cji z Bron te czy mig da łów z No to, spró bo waç
jed nej ze 144 pizz a ju˝ za wsze b´ dzie my t´ sk niç
za sy cy lij ski mi sma ka mi. Cie pły kli mat gwa ran tu je
słod kie i so czy ste owo ce i wa rzy wa nie mal ̋ e przez
ca ły rok. Ale to ma ka ron – dla Wło chów „la pa sta”
– jest pod sta wà kuch ni na tej wy spie. Do te go
spo ro Êwie ̋ ych ziół, w szcze gól no Êci ba zy lii, ty -
mian ku i mi´ ty. La pa sta mu si byç oczy wi Êcie „al
den te”, czy li pół twar da. Dru gim „nie zb´d ni kiem”
kuch ni sy cy lij skiej jest oli wa z oli wek, cz´ sto wy ci -
ska na wła sno r´cz nie. Oczy wi Êcie nikt, tak jak ku -
cha rze z Sy cy lii nie przy rzà dza na set ki spo so bów
owo ców mo rza. Wszech obec ne jest wi no, bez któ -
re go nie obej dzie si´ ˝a den po si łek. 

Âródziemnomorska 
wyspa
Sycylia jest jednym z 20 regionów Włoch, który

obejmuje samą wyspę oraz pobliskie wysepki.
Stolicą regionu jest Palermo, największe miasto
Sycylii. Na mocy Konstytucji Republiki Włoch Sycylia
posiada znaczną autonomię.
Powierzchnia wynosi 4 990 km2; 
Liczba ludności: 5 087 000;
Region dzieli się na 9 prowincji.

W SKRÓCIETaormina
Poniżej:
Mondello
(Palermo)
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Abarth Grande Punto 
na podium Rajdu Barbórka
Na specjalne zaproszenie Fiat Auto

Poland do Polski przyjechał Luca
Rossetti, kierowca fabryczny Abartha,
który ma na swoim koncie tytuł
rajdowego mistrza Europy z 2008 roku
i tegorocznego rajdowego wicemistrza
Włoch. Rossetti wystartował
za kierownicą  rajdowego Abartha
Grande Punto S2000 w Rajdzie
Barbórki, który – w ocenie kierowców
– wymaga ogromnego skupienia,
a zajęcie w nim dobrej pozycji to
prawdziwa sztuka, bo oprócz
umiejętności i dobrze przygotowanego
samochodu, liczy się również
szczęście. Polscy kierowcy świetnie ten
rajd znają (w tym roku odbywał się
po raz 47.) i wiedzą, czego unikać, żeby
dojechać do mety. Trasa jest, bowiem,
zbyt krótka, żeby można było sobie
pozwolić na błędy. Włoski kierowca
białego Abartha Grande Punto S2000

doskonale spisał się jednak na oesach
rajdu. Pojechał nie tylko szybko, ale też
widowiskowo, co na pewno docenili
kibice. Rossetti był przy tym bardzo
skuteczny. Jechał przez cały czas
w czołówce, a na szóstym odcinku
specjalnym brawurowo wyprzedził
Michała Sołowowa, co po pierwszej
części rajdu – przed startem
na Karowej – zagwarantowało mu
pozycję wicelidera w „generalce”.
Tegoroczny wicemistrz Włoch pokazał
klasę również w Kryterium Asów.
W konfrontacji na śliskim i zdradliwym
bruku wiaduktu Markiewicza Luca
Rossetti pobił nie tylko aktualnego
mistrza Polski Bryana Bouffiera, był też
szybszy od Leszka Kuzaja, Michała
Sołowowa i Kajetana
Kajetanowicza. Kierowca
Abartha uległ

jedynie zwycięzcy rajdu – Tomaszowi
Kucharowi, który w Warszawie
startował znacznie mocniejszym
i zupełnie inaczej klasyfikowanym
samochodem WRC. „Bardzo podoba
mi się Wasz pomysł na zamknięcie
sezonu – mówi Luca. – Tegoroczne
zawody są już za nami i mamy rajdowe
wakacje. Dlatego z wielką
przyjemnością znowu
wsiadłem do rajdówki,
pamiętając oczywiście, że
choć „Barbórka” to rajd
poza klasyfikacjami, to
nie jedzie się w nim dla

Trasa Rajdu
Barbórka jest
krótka, dlatego
kierowcy nie
mogą sobie
pozwolić
na błędy



Niepełnosprawni 
w rajdzie

Podczas tegorocznej
„Barbórki” odbył się także

sportowy pojedynek dla
uczczenia międzynarodowego
dnia osób niepełnosprawnych
(przypadającego
na 3 grudnia 2009 r.). Wzięły
w nim udział dwie załogi,
pierwszą reprezentowała
Alina Pomierna (dyrektor
Biura Pełnomocnika Rządu
d. s. Osób Niepełnosprawnych)
z Hanną Zdanowską
(posłanką na Sejm
VI kadencji). W drugiej
załodze w roli kierowcy
wystąpił Tomasz Kramarczyk
„Kramar”. Fiat Auto Poland
był parterem tego wydarzenia,
dostarczając do celów tej
próby sportowej dwa Fiaty
Grande Punto, wyposażone
w automatyczne

skrzynie
biegów,

dodatkowo
przystosowane
do obsługi przez osoby
z dysfunkcją kończyn
dolnych. Rajdowy

pojedynek odbył się
5 grudnia
na autodromie
Warszawa Bemowo,
bezpośrednio
po zakończeniu
ostatniego odcinka
specjalnego Rajdu
Barbórka,

przed Kryterium
Asów na Karowej.

zabawy. Staraliśmy się wraz z moim
pilotem Matteo Chiarcossi pokazać
z jak najlepszej strony, chciałem, żeby
nasz debiut w Warszawie został
przyjęty z zainteresowaniem, co
najmniej takim jak przed kilkoma laty
występ mojego kolegi Paolo
Andreucciego. Bardzo się cieszę, że
mogłem też rywalizować z kierowcami,
którzy występują przede wszystkim
w Polsce. Poza tym, jestem pod dużym
wrażeniem „Barbórki”, zwłaszcza liczby
kibiców, którzy ten fantastyczny rajd
oglądają – dodał Rossetti. – Sądziłem,
że ludzi na oesach będzie mniej,
a tymczasem polskim kibicom nie
przeszkodziła nawet temperatura. Było
strasznie zimno, więc dla wszystkich
– słowa uznania! Świetnie się nam
jechało i jestem zadowolony z wyniku,
bo wygrać
z naprawdę

dobrymi kierowcami z Polski wcale nie
było łatwo. Mechanicy z Procaru
doskonale ustawili nasz samochód,
a do tego uniknęliśmy technicznych
przygód czy kapci, które można było
złapać w wielu miejscach. No i ta
jazda po Karowej, kiedy na drogę
nagle spadła nam dmuchana brama,
to było szaleństwo – bardzo mi się
podobało. Skończyliśmy rajd na
podium, a więc...
plan wykonany”
– kończy
Luca
Rossetti. 
Start
Luca
Rossetti w 47.
Rajdzie Barbórka
wspomogli: Selenia,

Delphi i Fiat
Auto Poland.

Luca Rosetti nie
krył dużego
wrażenia, jakie
wywarły na nim
tłumy kibiców
i postawa
polskich
uczestników
„Barbórki”.
Poniżej:
kierowca i pilot
(z lewej) Abartha
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Sezon karnawałowy obfituje
w doskonałe filmy, jest też sporo

czasu, aby samemu nadrobić
zaległości. Idealnie klimatem
kontemplacyjnym wpisze się
w podniosły nastrój film dokumentalny
„Wielka cisza”. Swego czasu był bardzo
głośny, wygrywał festiwale filmowe,
i słusznie. To cudowne, lecz niełatwe
dzieło, nie pada w nim bowiem prawie
żadne słowo. Kamera przez kilka
miesięcy towarzyszyła zakonowi
Kartuzów, zakonowi o bardzo surowej
regule. Obowiązuje ich bowiem
milczenie, a dyspensa od tego
obejmuje jedynie kilka dni w roku.

Zakon, jak można się tego domyślić, nie
jest zbyt liczny, ale, co zaskakujące,
ciągle zgłaszają się do niego młodzi
ludzie, mało który jednak wytrzymuje
dyscyplinę. Dzięki „Wielkiej ciszy”
uświadamiamy sobie, w jakim pędzie
żyjemy i za czym nieustannie biegamy.
Jeśli jednak ktoś potrzebuje akcji, niech
raczej obejrzy „Volver” – przedostatni
film Pedro Almodóvara z cudowną rolą
Penelope Cruz. Po dłuższej przerwie
reżyser i aktorka zdecydowali się znowu
pracować razem i efekt jest wspaniały.
Penelope – kobieca jak nigdy dotąd
– jest bardzo przekonująca w roli młodej
matki – Rajmundy, która za wszelką
cenę stara się ochronić córkę. To piękny

film o więzach rodzinnych
i miłości. I znowu w roli głównej kobiety
silne, piękne i niezależne, mimo
spotykania na swej drodze mężczyzn
– potworów. Finalnie one okazują się
górą, choć cierpienie, które je spotkało,
ciężko sobie wyobrazić. O związkach
rodzinnych traktuje także trudny i ważny
film Toda Solondza „Palindromy”.
Historia dziewczynki, która chce mieć
dziecko jest wstrząsająca, ale
uniwersalna. Uniwersalizm wiąże się
między innymi z faktem zaproszenia
do współpracy kilku aktorów, grają oni
tę samą postać, a mają różny wiek, płeć
i kolor skóry. Film dotyka tematu
aborcji, u nas mało obecnego,
w Stanach palącego od wielu już lat.
Reżyser świetnie i niepokojąco pokazuje
obraz współczesnej Ameryki, którą toczy
wiele poważnych, lecz zamiatanych
pod dywan problemów.

TEKST Joanna Lasek
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Potrzeba
wielkiej ciszy

Amerykaƒskie
ciacho
Tytuł adekwatny

do odtwórcy głównej roli
– Ashtona Kutchera. Tym
razem gra lekkoducha, który
nie odpuści żadnej
dziewczynie, nagle okazuje
się, że jedna nie jest nim
zainteresowana.
Zaintrygowany chłopak
zaczyna się zastanawiać,
czy coś z nim nie tak...
Przy okazji warto dodać, że
to, co dla innych jest jedynie
hobby, dla niego jest
sposobem na życie
i zarabianie, nie
przypadkiem wybiera
bowiem jedynie bajecznie
bogate kobiety... Reż.: David
Mackenzie, wyst.: Ashton
Kutcher, Anne Heche.

PREMIERY
KINOWE
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Wrota
do piekieł
Tym razem twórcy

Spidermana obiecują
nam prawdziwy strach
w kinie. Reklamują swój
film jako prawdziwie
przerażający horror. Fabuła
wydaje się to potwierdzać.
Bohaterką jest młoda
kobieta, która, ma
przed sobą świetlaną
przyszłość – dobra praca,
udany związek. W ciągu
trzech dni jednak jej życie
ulega diametralnej zmianie,
trafia bowiem... do piekła.
Reż.: Sami Raimi, wyst.:
Alison Lohman, Justin Long.

Ta książka to doskonały prezent
noworoczny dla wielbicieli historii,

lecz nie tylko. Jest napisana
z „thrillerowym” zacięciem, czyta się ją
jak znakomitą powieść sensacyjną. To

świetna lektura także
dla młodego
pokolenia, dla którego
nazwisko Eichmann to
tylko jedno z setek
przewijających się
na lekcjach historii.
Nie wszyscy wiedzą,
że jednemu
z największych
zbrodniarzy
w dziejach ludzkości
udawało się
przez 15 lat umykać

sprawiedliwości
i udawać praworządnego obywatela.
Jednak trafił na sprytniejszych
od siebie i bardziej zdeterminowanych
– izraelskie służby specjalne
doprowadziły do osądzenia
Eichmanna przed trybunałem
w Norymberdze. 
Neal Bascomb: Wytropić
Eichmanna. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2009.

Szymon Hołownia
odnalazł właściwą

drogę, aby przybliżyć
Kościół Katolicki
przeciętnemu
Polakowi. Młody,
elokwentny, zabawny
i przede wszystkim
nieortodoksyjny
Hołownia zrobił dla
Kościoła więcej niż
niejeden ksiądz.
W „Monopolu
na zbawienie”

w prostych słowach stara się
wyłuszczyć przeciętnemu
Kowalskiemu meandry niełatwych
pytań związanych z wiarą.
Dowiadujemy się więc, czemu
pościmy w piątek, czy niewierzący
mają szansę trafić do Nieba itd.
Szymon Hołownia: Monopol
na zbawienie. Wydawnictwo Znak.
Kraków 2009.

Misia Paddingtona znają już
prawie wszystkie dzieci

w Polsce. Ten uroczy pluszak
zawojował serca nie tylko dzieci, ale
i dorosłych. Specjalnie na święta
przygotowano następną część,
w której misiu nie może się doczekać
Bożego Narodzenia i wizyty w Zimowej
Krainie Cudów. Koniecznie chce
zajrzeć do warsztatu Świętego
Mikołaja i podejrzeć, jak robi się
świąteczną marmoladę. Aby
sprawdzić jak finalnie Paddington
spędzi święta, trzeba zrobić prezent
naszemu dziecku w postaci tej
właśnie książeczki. Nawet jeśli święta
już za nami... 
Michael Bond: Paddington
i świąteczna niespodzianka.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2009. 

Czego nie wie
Kowalski
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TEKST Jerzy Bàk
RYS. Janusz Stefaniak

Nowy Rok, coś się kończy…, ale
i coś się zaczyna. Przed nami

kolejne dwanaście miesięcy, trzysta
sześćdziesiąt pięć dni, z którymi
wiążemy nasze plany, nadzieje
i marzenia. Jest coś magicznego w tym
okresie roku, bo każdy z nas chce
w tym czasie zamknąć za sobą pewien
etap życia i rozpocząć nowy – i jak
wierzymy – lepszy czas. 
Miliony ludzi na całym świecie, o tej
samej porze roku, obiecują sobie
solennie, że z chwilą nastania Nowego
Roku zaczną zmieniać swoje życie. 
To też odpowiedni moment na to, aby
podsumować kończący się rok,
zastanowić się, co było w nim dobre,
a co złe, i czy to zło można jeszcze
naprawić? Czy spełniliśmy któreś
z naszych marzeń, czy narodziły się
w nas nowe pragnienia? Może trudno
w to uwierzyć, ale spisanie na papierze
takich „plusów i minusów” pomoże
nam uporządkować nasze życie
i sprecyzować cele, do których należy
dążyć. Trzeba stworzyć pewną
hierarchię wartości i określić, co jest
dla nas ważne i na czym zależy nam
najbardziej. Trzeba pozytywnie
formułować postanowienia, ponieważ
wtedy mają one pozytywny wpływ
na naszą podświadomość. Może nie
obiecujmy sobie, że schudniemy ileś
tam kilogramów, ale że zaczniemy
zdrowo się odżywiać, zadbamy
o kondycję i zaczniemy chodzić
na basen. Bo nasz cel to utrata wagi.
Zadajmy też sobie pytanie: „Czy
na pewno tego chcę i dlaczego chcę
stracić na wadze?” Nasza odpowiedź
powinna przykładowo brzmieć: „Tak,
bo będę się czuł pewniej, będę mógł
spokojnie powiedzieć o sobie, że

jestem przykładem dla moich dzieci,
będę miał więcej energii i będę
bardziej cieszył się życiem”. Nie
postanawiajmy też przykładowo, że
„nauczę się obcego języka”, tylko:
„będę chodził na kurs języka obcego”.
Bo przecież, kiedy minie rok, nikt
ostatniego dnia grudnia nie będzie nas
ważył, ani odpytywał z biegłości
posługiwania się językiem obcym.
Za każdym z celów kryje się emocja,
jeżeli zidentyfikujemy jaka, dotrzemy
dużo bliżej prawdziwego celu.
Zazwyczaj postanowienia wypisujemy
sobie na kartce i zaczynamy je
realizować. Po pewnym czasie nam nie
wychodzi i albo się
zastanawiamy
dlaczego, albo
wszystko rzucamy.
Powodem tego jest
mylne
przeświadczenie, że
to, co sobie
wypisaliśmy musimy
zrealizować kropka
w kropkę. A niby
dlaczego? Zawsze
w trakcie realizacji
możemy
powiedzieć: „Nie to
chciałem osiągnąć.
To postanowienie
jest bez sensu
i wcale go nie chcę,
a to chcę
przeformułować.”
I tak być powinno.
Uczmy się
po drodze
i weryfikujmy
w czasie
realizacji.

Noworoczne
postanowienia

Noworoczne postanowienia
powinny być dla nas

dopingiem do pracy – zarówno
tej zawodowej, jak i tej nad
samym sobą – ale pamiętajmy,
że jeśli nie wywiążemy się z
danej obietnicy, możemy
popaść w przygnębiający
nastrój, gdy w Sylwestra, tuż
przed północą uświadomimy
sobie, że znowu z czymś nie
zdążyliśmy w mijającym roku.
Nie oznacza to jednak tego, że
nie warto niczego postanawiać
– wręcz przeciwnie – chodzi
tylko o to, żeby nie przeceniać
swoich możliwości i mierzyć siły
na zamiary.
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W postanowieniach
noworocznych
chodzi głównie o to,
abyśmy przestali
udawać, a zaczęli
naprawdę
działać

Przecież chodzi o to, abyśmy sami
przed sobą przestali udawać, a zaczęli
naprawdę działać! Małymi kroczkami
– ale systematycznie, bez
spektakularnego sukcesu – ale i bez
dramatycznej porażki. Nie obciążajmy
swego czasu ani umysłu projektami,
co do których nie jesteśmy
przekonani. Są sprawy ważne i mniej
ważne. Zastanówmy się, do której
kategorii zakwalifikować swoje
marzenia. 
Jak twierdzą psychologowie,
postanowienia noworoczne, zwłaszcza
te robione na wyrost
i nieprzemyślane, mogą przynieść
więcej szkód niż korzyści. Na początku
roku zwykle chcemy poprawić swoje
życie i stać się lepszymi ludźmi,
jednak nasze postanowienia są
często nierealne i nie możliwe
do spełnienia. Porażka prowadzi
do obniżenia samooceny, poczucia
beznadziei, a nawet niewielkiej
depresji, bo nie dość, że nie udaje
nam się osiągnąć celu, to jeszcze
czujemy się pokonani.
Żeby mieć większą motywację
do osiągania założonych celów
pochwalmy się nimi znajomym
i rodzinie. Jeśli bliscy dowiedzą się, co
zamierzamy, niezręcznie będzie nam
się wycofać. Powieśmy też kartkę
z zapisanymi celami w dobrze
widocznym miejscu, aby ją widzieć
codziennie. Codzienne patrzenie
na wyznaczone cele i chęć ich
zrealizowania spowoduje, iż
zaczniemy myśleć jak do nich dążyć,
jak je osiągnąć. I jeszcze jedna ważna
rzecz. W procesie od postanowień
do przełożenia ich na cele
do realizacji najważniejsze jest
pamiętanie o emocjach, które nas
do tego postanowienia nakręciły.
Dzięki temu szanse na realizację
rosną. Niech nasze postanowienia
trwają tak długo, aż zostaną
spełnione! Niektóre postanowienia
da się zrealizować dopiero po latach,
a pierwszy dzień stycznia to dopiero
początek podróży!
Dlaczego ludzie nie spełniają
postanowień noworocznych? Może
winne są błędne założenia
i przekonania na ich temat?

Większość z nas powtarza rytuał
noworocznych postanowień co roku,
bez większych osiągnięć w ich realizacji.
Kiedy mamy przekonanie, że to, co
postanowiliśmy nie uda się, wszystko,
co się będzie działo przeciw
zaczniemy postrzegać, jako
potwierdzenie naszego negatywnego
założenia. Np., gdy postanowimy
sobie, że będziemy trenowali
konsekwentnie pięć dni w tygodniu,
każdy wyjazd będzie pretekstem
do tego, żeby przerwać trening, bo
przecież „nie da się w takich
warunkach ćwiczyć”. Ale gdy wyjazd
trafi się, gdy obiecaliśmy sobie, że
damy radę to znajdziemy sposób
na to, żeby poszukać tam siłowni
i ćwiczyć, nawet, gdyby trzeba było
wstać o piątej rano. Kto chce – szuka
sposobu, kto nie chce – szuka
powodu.

Czy rzeczywiście warto szybko
rezygnować z tych – w większości
przypadków – naprawdę wartych
realizacji założeń? Tak naprawdę, nikt
nie lubi zmian w swoim życiu, tym
bardziej gdy wymagają one użycia
silnej woli, dyscypliny, dodatkowego
wysiłku. Nawet w imię wyższych
celów, lepszego samopoczucia,
ładnego wyglądu. Rezygnacja
z wysiłku leży w naszej naturze,
wygodnictwo mamy we krwi. A może
w tym właśnie roku powiedzieć sobie
„stop” i na listę postanowień
noworocznych wpisać, jako ostatnią
pozycję: „dotrzymywanie
postanowień noworocznych”? I stać
się lepszym, tak jak to nam się
marzy...?



WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTUAL 5D 35.490 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTUAL 5D 42.490 1248 55 170 4,5 119 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 ACTIVE 65KM 3D 35.482 1242 48 155 5,7 135 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 40.552 1368 57 165 5,9 139 5

1.2 ACTIVE 65KM 5D 36.749 1242 48 155 5,7 135 5
1.4 ACTIVE 77KM 5D 37.594 1368 57 165 5,9 139 5
1.4 ACTIVE 75KM DUALOGIC 5D 41.819 1368 55  165 5,4 124 5
1.3 M-Jet 16v ACTIVE 75KM 5D 43.509 1248 55 165 4,5 119 5
1.4 DYNAMIC 77KM 5D 41.819 1368 57 165 5,9 139 5
1.4 DYNAMIC 77KM DUALOGIC 5D 46.044 1368 55  165 5,4 124 5
1.4 M-Air 16v DYNAMIC 105KM 5D 47.734 1368 77 185 5,7 134 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 90KM 5D 49.424 1248 66 175 4,5 119 5
1.3 M-Jet 16v DYN. DUALOGIC 90KM 5D 53.649 1248 66 175 4,4 115 5
1.4 M-Air 16v EMOTION 105KM 5D 51.959 1368 77 185 5,7 134 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 69 KM POP 36.125 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP 42.925 1248 55 165 4,2 110 4
1.2 69 KM SPORT 42.925 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 49.725 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16V 100 KM SPORT 49.725 1368 74 182 6,3 149 4
1.2 69 KM PURO2 42.925 1242 51 160 5,1 115 4
1.2 69 KM LOUNGE 42.925 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 49.725 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16V 100 KM LOUNGE 49.725 1368 74 182 6,3 149 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 57.800 1248 55 165 4,2 110 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 73KM AC TI VE 38.862 1360 54 155 6,6 155 5 
1.3 M-Jet 16v 75KM AC TI VE 44.777 1248 55 155 4,4 115 5 
1.4 73KM DYNAMIC 43.932 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.847 1248 55 155 4,4 115 5 
1.3 M-Jet 16v 75KM TREKKING 52.382 1248 55 155 4,4 115 5 
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM 25.990 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 54KM 29.990 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM 33.990 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.637 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 38.862 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
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RABAT 21%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 39.492 1368 57 148 7,1 168 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM ACTIVE 45.812 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM ACTIVE 48.972 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v 103KM NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 54.502 1596 76 163/164 9,2/9m3 218/161 5
1.3 M-Jet 16v 85KM DYNAMIC 49.762 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM DYNAMIC 52.922 1910 77 164 5,8 153 5
* rabat 16% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblòWYMIARY 

475/177/160
BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RABAT 21%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 65.990 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet 120KM BEZ DPF DY NA MIC 73.990 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DY NA MIC 81.990 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMO TION 86.102 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF 150KM AUT.EMOTION 91.632 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF 200KM AUT.EMOTION 110.592 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 17% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 38.439 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM AC TI VE 46.467 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 77KM DYNAMIC 43.509 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.002 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYNAMIC 50.692 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.227 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v 120KM EMOTION 53.227 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v 105KM EMOTION 57.452 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 11,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RA BAT 16,5%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 42.577 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM AC TI VE 50.509 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 45.917 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T -Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.257 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T -Jet16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.432 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.849 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.519 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.694 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T -Jet 16v 150KM EMOTION 60.112 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM EMOTION 65.539 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T -Jet 16v 150KM SPORT 60.112 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v 165KM SPORT 65.539 1956 121 215 5,3 139 5
1.9 M-Jet 16v 165KM ESTIVA BLUE&ME* 53.849 1956 121 215 5,3 139 5
* ograniczona dostępność, możliwość zamówienia jedynie przez Dział Logistyki FAP
* rabat 12,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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

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



RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 109.565 1750 147 235 8,2 192 2
2.0 JTDM170KM 111.265 1956 125 218 5,4 142 2
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC 139.315 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 159.715 3195 191 244 12,1 288 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓWSpider
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WYMIARY 
441/183/134

BAGAŻNIK
300 LITRÓWBrera

WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 82.365 1796 103 208 7,6 179 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 94.265 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 89.165 1910 110 212 5,7 150 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 93.415 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 115.515 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.165 2387 147 225 7,9 208 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.065 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 95.965 1910 110 212 5,7 150 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.615 1910 110 209 6,8 180 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 100.215 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 122.315 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 129.965 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.215 3195 191 244 12,1 286 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159 RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.465 1796 103 206 7,8 183 5
1750 TBi16v 200KMPROGRESSION 99.365 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM PROGRESSION 94.265 1910 110 210 5,8 153 5
2.0 JTDM170KM PROGRESSION 98.515 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM210KM PROGRESSION 120.615 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.265 2387 147 223 8,0 210 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.165 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE 101.065 1910 110 210 5,8 153 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.715 1910 110 207 6,9 182 5
2.0 JTDM170KM DISTINCTIVE 105.315 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 127.415 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 200KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 135.065 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KM DISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.315 3195 191 242 12,2 288 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 M-Air 16v 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 77 187 5,7 134 4
1.4 TB M-Air 16v 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 99 207 5,6 129 4 
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 62.815 1368 114 215 6,5 153 4
1.3 M-Jet 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 70 180 4,3 112 4 
1.6 M-Jet 120KM DISTINCTIVE 62.815 1598 88 198 4,8 126 4 
1.4 TB M-Air 16v 170KM QUADR. VERDE 70.465 1368 125 219 6,0 139 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 84.915 1970 122 216 8,7 207 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 92.565 1910 110 209 6,2 165 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓWGT

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM 104.465 1750 147 235 8,1 189 2+2
2.0 JTDM170KM 106.165 1956 125 218 5,4 142 2+2
2.4 JTDM20v210KM 127.415 2387 154 231 7,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 134.215 2387 147 225 7,9 208 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4 147.815 3195 191 244 11,4 270 2+2
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WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 42.420 1368 57 167 5,5 130 4
1.4 16v 95KM ORO 44.970 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO 48.370 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.880 1368 70 175 6,6 155 4
1.416v95 KMVERSUS 44.970 1368 70 175 6,6 159 4
1.3 M-Jet16v 90KMVERSUS 50.920 1248 66 175 4,5 117 4

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v T-Jet 150KM ORO 72.250 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 16v T-Jet 200KM ORO 74.792 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 16v M-Jet 120KM ORO 74.800 1598 88 194 4,9 130 5 
1.6 16v M-Jet SEL. 120KM ORO 78.200 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 165KM ORO 84.150 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.100 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v T-Jet 150KM PLATINO 80.750 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 16v T-Jet 200KM PLAT. SPORTRONIC 98.600 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 16v M-Jet 120KM PLATINO 83.300 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. SELECTRONIC 86.700 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 16v M-Jet 165KM PLATINO 92.650 1956 121 214 5,3 139 5 
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.600 1910 139 222 5,7 149 5
1.8 16v T-Jet 200KM PLAT. SPORTRONIC EXECUTIVE 105.400 1742 147 230 7,8 185 5 
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM EXECUTIVE 105.400 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO 51.770 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO 54.320 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v 95KM PLATINO 60.270 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v 120KM PLATINO 72.170 1598 88 190 4,9 129 5

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w październiku 2009. 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.



GRUPA LUDZIE
FIAT TO MY

PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników

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

mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´

radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,

spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach itp.

Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas! 

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

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

NASZE ŁAMY DLA WAS

Lancia dla pokoju
W 20. rocznicę obalenia muru berlińskiego
do stolicy Niemiec zjechało wielu
międzynarodowych działaczy zaangażowanych
w proces obalania materialnych i kulturowych
granic, między innymi Michaił Gorbaczow, Friderik
Willem De Klerk, Lech Wałęsa, Muhhamad Yunus
i Mairead Corrigan Maguire. Oprócz tego pojawiło
się wielu honorowych gości, jak na przykład
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel
Barroso oraz piosenkarka Annie Lennox,
nagrodzona za działalność na rzecz pokoju w 2009
roku. Organizację szczytu aktywnie wsparła również
Lancia, oddając do dyspozycji zaproszonych gości
samochody Delta. Marka stała się więc niejako
wehikułem uniwersalnego przesłania wolności.
Poza tym, widniała również na jednym z ponad
tysiąca ogromnych kostek domina, które
– przewrócone 9 listopada przez Lecha
Wałęsę – symbolizowały upadek muru
berlińskiego. Lancia wzięła więc także
udział w symbolicznym przypomnieniu
historycznego aktu zburzenia muru.
Jego fragment  został także uroczyście
i symbolicznie rozbity przez byłego
prezydenta Republiki Południowej
Afryki Nelsona Mandelę, a moment
ten wyświetlono z kolei na wielkim
ekranie pośrodku ogromnej
instalacji przed wejściem
do siedziby odbywającego się
szczytu. Instalację tę również
sponsorowała Lancia.
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Podobnie jak w zeszłym roku, Lancia zrealizowała
także film, który miał być wyraźnym apelem
za uwolnieniem Aung San Suu Kyi, zdobywczyni
Pokojowej Nagrody Nobla w 1991 roku. Film, który
miał swą prapremierę podczas uroczystości
w Berlinie, został następnie nadany przez wiele
międzynarodowych stacji telewizyjnych. Możemy
w nim oglądać między innymi scenę, w której
Lancia Delta wchodząc w czołowe zderzenie
z murem – symbolem utraconej kiedyś wolności
– rozbija go na kawałki, a kawałki te natychmiast
wzbijają się w niebo jako białe gołębie.
Lancia była także inspiratorem inicjatywy „Your
Face For Freedom”. Wykorzystując portal
społecznościowy Facebook, przeprowadziła
kampanię na rzecz uwolnienia birmańskiego
zdobywcy pokojowej Nagrody Nobla. Natomiast

na stronie Wall For Freedom
opublikowane zostały
wszystkie zdjęcia profili
uczestników inicjatywy.

Annie Lennox
była honorowym

gościem
uroczystości

z okazji 20.
rocznicy

obalenia muru
berlińskiego



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

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

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

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

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

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

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz´Êciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 grudnia 2009 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

5. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

8. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

9. Plastic Components and Modules Poland SA

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

11. Comau Poland Sp. z o.o. 

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

13. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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

2. Fiat Bank Polska SA 

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

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

Joint Ventures


