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

Aldona Górna

FOTO

Satiz Poland

Nauka
odnalazła swojà

ojczyzn´
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radycyjnie w Sali Redutowej Hotelu
„Pod Orłem” w Bielsku-Białej spotkali si´ tegoroczni maturzyÊci i absolwenci uczelni wy˝szych, aby odebraç nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. Tegoroczna uroczystoÊç, poza beneficjentami, zgromadziła tak˝e przedstawicieli spółek
Grupy Fiat i Êwiata nauki. Nie obyło
si´ równie˝ bez rodziców, z dumà odbierajàcych
nagrody za osiàgni´cia swoich pociech, które
z ró˝nych przyczyn nie mogły dotrzeç do Bielska-Białej. Stypendia przyznano zgodnie z zapisem
Regulaminu Konkursu dot. nagród dla dzieci
pracowników spółek Grupy Fiat oraz spółek joint
ventures w Polsce, w oparciu o pozycj´ uzyskanà
przez kandydatów w rankingu, w ramach przewidzianej puli nagród. W efekcie komisja nagrodziła 40 maturzystów, 30 absolwentów studiów licencjackich i in˝ynierskich oraz 96 magistrów
i lekarzy. „UroczystoÊç, którà co roku obchodzimy, mo˝na okreÊliç mianem „Êwi´ta zdolnej młodzie˝y”, która dzi´ki swojemu zaanga˝owaniu
i nabytym umiej´tnoÊciom zdobywa wybitne osiàgni´cia w nauce – a to ju˝ pierwszy krok do tego,
aby odnieÊç sukces w ˝yciu – mówi Enrico Pavoni, prezes Grupy Fiat w Polsce. – Dla rodziców
tych młodych ludzi udział w takiej uroczystoÊci
jest uwieƒczeniem wielu wysiłków, jakie ponieÊli
wspierajàc ich na drodze nauki. Dla Fiata natomiast uroczystoÊç wr´czenia nagród jest szczególna z dwóch powodów. Po pierwsze, potwierdza wol´ firmy, aby byç blisko swoich ludzi,
wspierajàc ich w wa˝nej inwestycji, jakà sà ich
dzieci. Po drugie, jest Êwiadectwem naszego
sposobu kształtowania kultury przemysłowej, naszej „społecznej odpowiedzialnoÊci”. Od wielu
lat, gdziekolwiek Fiat jest obecny, dopinguje zaanga˝owanie w nauk´. Uwa˝amy bowiem, ˝e im
lepiej przygotowane społeczeƒstwo, im wy˝szy
poziom jego edukacji, tym wi´ksze korzyÊci tak˝e w sferze biznesu. Aby potwierdziç to zaanga˝owanie przytocz´ kilka liczb. W ciàgu 14 lat,
czyli od 1996 roku do dziÊ, Fiat w Polsce przyznał 2.351 nagród o łàcznej wartoÊci ponad
8,9 mln złotych.
Dodam, ˝e ogromne zadowolenie budzi utrzymujàca si´ na wysokim poziomie liczba uczestników
konkursu, a wi´c osób, w stosunku do których
Fiat mo˝e wyraziç swoje uznanie. Mam nadziej´,
˝e otrzymane nagrody b´dà stanowiły dla młodzie˝y zach´t´ do dalszych staraƒ i pogł´biania
wiedzy, niezale˝nie od drogi, jakà ci młodzi ludzie obiorà w swoim ˝yciu”.
Stanisław Faber, Êlàski Kurator OÊwiaty dodaje:
„Trudno polemizowaç z autorytetami niemniej

NAGRODZENI

Droga do

realizacji marzeƒ

Joanna
Piątkowska.
Poniżej:
Piotr KupkaKalinowski.
Na stronie obok:
nagrodzeni oraz
Enrico Pavoni

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
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jednak b´dàc w tym miejscu podwa˝yłbym słowa
Marcela Prousta, który powiedział, ˝e nauka nie
ma swojej ojczyzny, a wiedza ludzka obejmuje cały Êwiat. W tym miejscu zgromadziła si´ bowiem
grupa młodych ludzi zwiàzanych z Fiatem, którzy
uzyskali doskonałe wyniki w nauce. MyÊl´, ze
gratulacje kierowane zarówno do młodzie˝y, jak
i rodziców sà jak najbardziej uzasadnione. Podsumowujàc ich ogromny wysiłek i zaanga˝owanie,
okupione latami ci´˝kiej pracy nale˝y przytoczyç
słowa Leonarda da Vinci: Dajesz nam Panie
wszystkie swoje dzieła za cen´ trudu. Mam przyjemnoÊç po raz drugi uczestniczyç w tej uroczystoÊci i szczególnie zapadły mi w pami´ç słowa
jednego z nagrodzonych, absolwenta teologii,
który w sposób niezwykle ładny i prosty odniósł
si´ do nagród, mówiàc, ˝e sà ludzie, którzy do
nagród przywiàzujà szczególne znaczenie, ale sà
te˝ tacy, którzy tym nagrodom nadajà szczególne
znaczenie. MyÊl´, ˝e dzisiejsi absolwenci nale˝à
do tej drugiej grupy. Bo warto si´ uczyç: nie ze
wzgl´du na wyró˝nienia, na pieniàdze, ale dla
własnej satysfakcji”.
Antoni Szumanowski, prof. Politechniki Warszawskiej podsumowuje: „Mam zaszczyt od
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czternastu lat byç członkiem
komisji, przyznajàcej nagrody –
jest to bardzo przyjemny obowiàzek. Z ˝alem musz´ stwierdziç, ˝e tak niewielu utalentowanych, młodych ludzi z Bielska-Białej i okolic podejmuje
studia na Politechnice Warszawskiej. Zazdroszcz´ rodzimym uczelniom, ˝e majà tak
dobrych kandydatów na studia,
mi´dzy innymi spoÊród dzisiejszych nagrodzonych. PracowitoÊç jest wpisana w natur´
mieszkaƒców ziemi Êlàskiej
i cieszyƒskiej, tak było, jest i b´dzie, a dzisiejsi laureaci potwierdzajà t´ tez´. Jestem przekonany, ˝e ka˝dy z nagrodzonych uczy si´ przede wszystkim
dla siebie, niemniej droga nauki
i dobrze spełnionych obowiàzków mo˝e zagwarantowaç dobrà prac´ a co za tym idzie, dostanie ˝ycie”.
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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”.
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„Traktor Roku 2010”
dla New Holland
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.
TEKST

Giancarlo Riolfo

8

T

o kolejny sukces New
Holland Agriculture.
T7070 Auto Command, ostatni model
z popularnej serii
T7000 wprowadzonej na rynek dwa lata
temu, został okrzykni´ty „Traktorem Roku 2010”. Nagrod´ t´, przyznawanà przez jury zło˝one z 20 wyspecjalizowanych dziennikarzy
z najwa˝niejszych czasopism europejskich, wr´czono w Hanowerze podczas najwa˝niejszych
w Europie targów maszyn rolniczych Agrotechnika. Maszyna
otrzymała tak˝e nagrod´ „Golden
Tractor for the Design” za doskonały projekt, który stawia przede
wszystkim na łatwà

obsług´ i komfort operatora.
Traktory New Holland T7000,
produkowane w Europie w zakładach w Basildon pod Londynem i sprzedawane na całym
Êwiecie, sà prawdopodobnie najbardziej innowacyjnymi maszynami w gamie Êrednio-wysokiej.
To prawda zwłaszcza w odniesieniu do modelu T7070, który
wyposa˝ony został w rewolucyjny system nap´du z bezstopniowà skrzynià biegów. „Przekładnia Auto Command pozwala
na uzyskanie nieskoƒczonej liczby przeło˝eƒ, umo˝liwia zwłaszcza automatyczne uzyskanie
optymalnego przeło˝enia” – wyjaÊnia Gaetano Sileo, który sprawował piecz´ nad realizacjà tej
rodziny traktorów. „To naprawd´ wielkie techniczne odkrycie.

INNOWACJE

Przekładnia hi-tech
apęd 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.

N

Równie wa˝ne zresztà wydaje si´
oprogramowanie
sterowania
oraz konsola sterownicza Side
Winder, które znacznie ułatwiajà prace operatora maszyny”.
Jury przyznajàce nagrod´ „Traktora Roku 2010” bierze pod
uwag´ ka˝dy aspekt maszyny
rolniczej. Nie tylno nowatorstwo
techniczne, ale tak˝e produktywnoÊç, komfort pracy, łatwoÊç
obsługi, zu˝ycie paliwa oraz
koszty u˝ytkowania. T7070
New Holland Agriculture zapewnia maksymalne osiàgi we
wszystkich tych kategoriach.
Na przykład, silniki wyprodukowane przez Fiat Powertrain
Technologies majà moc rz´du
od 167 do 225 KM, du˝à efektywnoÊç i działajà na 100% paliwie turbodiesel. Kabina operatora, zaprojektowana we współpracy z Centro Stile Fiat, oferuje optymalne warunki pracy.
Ergonomia przyrzàdów sterujàcych została starannie
opracowana, zwłaszcza
wspomniana wczeÊniej
konsola SideWinder, posiadajàca dêwigni´ CommadGrip oraz ekran touch
screen Intelliview III, w którym połàczono sterowniki
traktora, oprzyrzàdowanie
oraz obsług´ automatycznego pilota. „Nagrody uzyskane
przez T7070 – mówi Sileo –
sà efektem pracy zespołowej,

w której uczestniczyli pracownicy zakładów Basildon, San Matteo koło Modeny, St. Valentin
(w Austrii) i Zadelgem (w Belgii), oraz z całej
Grupy Fiat, poczàwszy od CRF
(centrum
Badawczo-Rozwojowe). I nie tylko
oni. Dodaç nale˝y jeszcze grup´
300
klientów,
którzy uczestniczyli w realizacji projektu nowego traktora, formułujàc swoje
potrzeby, udzielajàc wskazówek
i sugestii”.

Deszcz nagród
a 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.

N

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

Alfa Romeo:

powrót Giulietty

N

Na najbli˝szym salonie samochodowym w Genewie
odb´dzie si´ prapremierowy pokaz nowej Alfy Romeo Giulietta, która w 2010 roku b´dzie dost´pna
stopniowo na wi´kszoÊci rynków.
Premiera Giulietty w stulecie powstania marki to
swego rodzaju hołd oddany legendarnemu modelowi Alfy Romeo. Giulietta w latach pi´çdziesiàtych
była obiektem marzeƒ wi´kszoÊci kierowców,
i po raz pierwszy Alfa Romeo umo˝liwiła wtedy
swym klientom realizacj´ tych marzeƒ, poprzez
przyst´pnà cen´ oraz udane połàczenie wysokiego
komfortu i zaawansowanej technologii. Teraz
w Centro Stile Alfy Romeo przyszła na Êwiat nowa
Giulietta, sportowy samochód, który uosabia wielkà
sprawnoÊç na trudnych trasach, a tak˝e wysokiej
klasy komfort podczas codziennej jazdy.

PRZYCZEPNOÂå, SPRAWNOÂå
I BEZPIECZE¡STWO
Nowa kompaktowa limuzyna Alfy Romeo mo˝e zadowoliç nawet najbardziej wybredne gusty klientów,
zarówno tych, którzy szukajà dynamicznych osiàgów, jak i tych, którzy chcieliby posiadaç stylowà
i luksusowa limuzyn´ o wysokim komforcie. Giulietta pojawi si´ na swojej prapremierze w zupełnie nowej szacie, zaprojektowanej tak, by sprostaç oczekiwaniom klientów, zwłaszcza jeÊli chodzi o przyczepnoÊç, sprawnoÊç i bezpieczeƒstwo.
Nowy model zapewnia doskonałe osiàgi dynamiczne, jak i wysoki komfort poprzez wyrafinowane rozwiàzania techniczne zawieszenia, system skr´tu nowej generacji, sztywnà i jednoczeÊnie lekkà struktur´, wykonanà z aluminium i stali o wysokiej wytrzymałoÊci oraz nowatorskie technologie produkcyjne.
PrzyjemnoÊç jazdy oraz komfort mo˝na dostosowaç
do wymagaƒ ka˝dego klienta poprzez tzw. system
Alfa DNA, tj. urzàdzenie, które personalizuje zachowanie si´ pojazdu w zale˝noÊci od ró˝nych stylów
jazdy lub odmiennych warunków meteorologicznych i nawierzchni.
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Nowa konstrukcja Alfy Giulietty umo˝liwia korzystanie z najró˝niejszych systemów pojazdu, które
mo˝na wybieraç (Dynamic, Normal i All Weather)
przy pomocy wspomnianego systemu Alfa DNA.
System ten, oferowany w seryjnym wyposa˝eniu
w całej gamie nowego modelu, pozwala na modyfikacj´ parametrów funkcjonowania silnika, skrzyni
biegów, układu skr´cania, mechanizmu ró˝nicowego Q2, a poza tym dostosowuje zasady działania
systemu kontroli stabilnoÊci trakcji pojazdu (VDC).

SPORTOWY STYL, KOMFORT
ORAZ WŁOSKI DESIGN
Alfa Giulietta jest efektem zwrotu stylistycznego
i technologicznego Alfy Romeo, który rozpoczàł si´
od „supersamochodu” 8C Competizione. Wtedy to
powrócono do zaniechanej na moment praktyki
nadawania pojazdom imion włoskich, które odsyłajà
do przeszłoÊci marki.
Przednia cz´Êç pojazdu rozszerza si´ od centralnie
umieszczonego trójkàta, który jest nietypowà interpretacjà klasycznego „scudetto”. Został on wkomponowany w przedni zderzak pomi´dzy dwoma
wlotami powietrza. To właÊnie od tego punktu rozciàga si´ cała linia pojazdu, która łàczy dynamiczny
charakter z elegancjà kształtów. Przednie reflektory
wykorzystujà technologi´ LED z funkcjà „Êwiateł do jazdy dziennej” (DRL) dla maksymalnego bezpieczeƒstwa aktywnego.
Tak˝e profil Alfy Giulietty wyra˝a
bogatà osobowoÊç i sprawia, ˝e
odbieramy ten pojazd jako bardzo zwrotny i solidny. To zasługa zwłaszcza przeszklonych
bocznych powierzchni, które
nawiàzujà kształtem do
coup¯, podkreÊlajàc dynamik´ oraz opływowoÊç kształtów, dzi´ki ukrytym klamkom
tylnych drzwi.

Ostre przetłoczenia boku pojazdu nadajà mu strzelistà sylwetk´, zaÊ linie, które zamykajà tylnà cz´Êç
korpusu, podkreÊlajà sto˝kowà form´ nadwozia.
Tylna cz´Êç pojazdu, podobnie jak przednia i boczna, sprawia wra˝enie „umi´Ênionej” i zdecydowanie
trzymajàcej si´ asfaltu. Âwiatła tylne, podobnie jak
na przednie, wykorzystujà technologi´ LED tak˝e
w celech bezpieczeƒstwa.
Wn´trze stylistycznie nawiàzuje do Giulietty z lat 50.,
o liniach napi´tych i jednoczeÊnie lekkich, z deskà
rozdzielczà rozplanowanà horyzontalnie. Natomiast
panel urzàdzeƒ poÊrodku deski rozdzielczej wyraênie
nawiàzuje do rozwiàzaƒ z modelu 8C Competizione.
Szczególna dbałoÊç o detale oraz jakoÊç materiałów
wyra˝ajà typowy włoski design. Poza tym rozmiary
nowego modelu w pełni odpowiadajà kompaktowemu i dynamicznemu kształtowi pojazdu, a równoczeÊnie gwarantujà doskonałà sprawnoÊç oraz stosunkowo du˝à pojemnoÊç baga˝nika (350 litrów):
Giulietta ma 4,35 m długoÊci, 1,46 m wysokoÊci,
1,80 m szerokoÊci i rozstaw osi 2,63 m.
Alfa Romeo Giulietta zapewnia osiàgi i technologi´
na najwy˝szym poziomie, co wynika bezpoÊrednio
z gamy silników, które sà prawdziwymi dziełami
sztuki pod kàtem techniki, osiàgów oraz ekologii.
W chwili uruchomienia sprzeda˝y dost´pne b´dà
cztery wersje silnika Turbo, wszystkie z homologacjà
Euro 5, wyposa˝one seryjnie w system „Start&
Stop” w celu redukcji zu˝ycia paliwa i emisji. Dwa
z nich to silniki benzynowe (1.4TB o mocy 120 KM
i 1.4 TB Multiair o mocy 170KM), a pozostałe dwa
to diesle (1.6 JTDM o mocy 105KM i 2.0 JTDM
o mocy 170 KM, oba nale˝àce do drugiej generacji
zespołów nap´dowych JTDM). Na koniec do gamy
dołàczy dynamiczny 1750 TBi o mocy 235 KM,
łàcznie z wyposa˝eniem Quadrifoglio Verde.
Nowy model został zaprojektowany tak, aby uzyskaç
najwy˝sze oceny w testach Euro NCAP, i zapewniç pasa˝erom oraz kierowcy bezpieczeƒstwo jazdy. Poza tym zawieszenia, kierownica i układ hamowania oferujà maksymalnà stabilnoÊç pojazdu nawet przy
gwałtownych manewrach.
Na koniec Alfa Romeo Giulietta proponuje w seryjnym
wyposa˝eniu szereg elektronicznych rozwiàzaƒ dynamicznej kontroli pojazdu: VDC (Vehicle Dynamic
Control), DST (Dynamic
Steerig Torque), mechanizm
ró˝nicowy Q2 oraz system
Alfa DNA. Systemy gwarantujà bezpieczeƒstwo i dynamik´
jazdy oraz osiàgi godne Alfy.
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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.
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P

rojekt
samochodu
o
praktycznym
i
wszechstronnym
wn´trzu stanowi odpowiedê na zapotrzebowanie na funkcjonalnoÊç i komfort, dajàc mo˝liwoÊç podró˝owania siedmiu osobom. To auto typu „family space”,
zapewniajàce „przestrzeƒ dla rodziny”, która mo˝e liczyç na najwy˝sze standardy w zakresie bezpieczeƒstwa, niskiego zu˝ycia paliwa i poszanowania Êrodowiska.
Nowy model w porównaniu
z poprzednià wersjà, która znalazła około miliona klientów, ma
całkowicie nowà stylistyk´, silniki i charakterystyk´ technicznà.

Sà to elementy, które plasujà nowego Fiata Doblò na szczycie
swojej kategorii zarówno jeÊli
chodzi o przestronnoÊç, jak i redukcj´ emisji spalin.
Uzyskano to dzi´ki zastosowaniu nowej płyty podłogowej,
gwarantujàcej wi´kszà przestrzeƒ dla podró˝ujàcych (rozstaw osi wynosi 2755 mm i jest
najdłu˝szy w swoim segmencie);
baga˝nikowi o pojemnoÊci 790
litrów; obni˝onej emisji dwutlenku w´gla (129 g/km w przypadku silnika 1.3 Multijet 90 KM,
czyli najni˝szej emisji w tej klasie) oraz seryjnemu wyposa˝eniu
z zakresu bezpieczeƒstwa, a tak˝e mo˝liwoÊci wszechstronnej
aran˝acji wn´trza.

STYL
I KOMFORT
Design nowego Doblò jest bardzo innowacyjny. Przód, z centralnym grillem i osłonami idealnie zintegrowanymi z nadwoziem, łàczy funkcj´ ochronnà
z wysmakowanym wzornictwem, a błotniki nadajà pojazdowi wra˝enie siły i zwinnoÊci. Linia tylnej klapy podkreÊla łatwy
dost´p i rozmiary pojemnego
baga˝nika, a reflektory w przeêroczystych osłonach oraz spora
powierzchnia okien nadajà nowemu Doblò rys elegancji.
Wn´trze oferuje funkcjonalnoÊç
i przyjazne otoczenie, dzi´ki zastosowaniu odpowiednich połàczeƒ kolorystycznych i materiałów wykoƒczeniowych. Zastosowane inteligentne rozwiàzania,
jeÊli chodzi o wykorzystanie
przestrzeni, jak np. ró˝ne
schowki oraz mo˝liwoÊç aran˝acji wn´trza a˝ do 7 miejsc, zadowolà ró˝nych klientów.

EKOLOGIA
I EKONOMIA
W Fiacie Doblò proponowane sà
4 jednostki nap´dowe: jedna
benzynowa o mocy 95 KM oraz
trzy silniki diesla – Multijet
o mocy 90, 105 i 135 KM, do
których dołàczà póêniej silniki:
Natural Power z podwójnym zasilaniem (benzyna i metan) i kolejny silnik diesla z automatycznà skrzynià biegów Dualogic.
Wszystkie silniki majà doskonałe
osiàgi, wyró˝niajà si´ przyjemnoÊcià prowadzenia samochodu,
cichà pracà, niskimi kosztami
operacyjnymi (zu˝ycie paliwa
i koszty utrzymania), a tak˝e
niezawodnoÊcià i poszanowaniem Êrodowiska naturalnego.
Gama ta jest dost´pna z wersjami Euro 4 i Euro 5, a w wyposa˝eniu seryjnym oferowane jest
urzàdzenie Start&Stop, zarzàdzajàce czasowym wyłàczeniem
silnika w przypadku postoju.

BEZPIECZE¡STWO
Pojazd został wyposa˝ony w innowacyjne rozwiàzania mechaniczne, z których warto szczególnie podkreÊliç tylne zawieszenie typu bi-link, oferowane
w ró˝nych konfiguracjach w zale˝noÊci od zadaƒ, do jakich samochód ma słu˝yç. Doblò doskonale i w przewidywalny sposób „trzyma si´” drogi, zostało
wyposa˝one równie˝ w najbardziej zaawansowane urzàdzenia
elektroniczne do kontroli stabilnoÊci, takie jak ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania EBD i system ESP uzupełniony o Hill-holder, który
asystuje kierowcy podczas ruszania na wzniesieniu i jest
w wyposa˝eniu seryjnym.
Oprócz bezpieczeƒstwa aktywnego samochód zapewnia najwy˝szy poziom bezpieczeƒstwa
pasywnego, dzi´ki nadwoziu o zaplanowanych strefach zgniotu
oraz poduszkom powietrznym: przednim i innowacyjnym
przednio-bocznym.
Auto dysponuje ponadto wyposa˝eniem technologicznym
tworzàcym
optymalne warunki
i ułatwiajàcym skupienie si´ na prowadzeniu samochodu:
od automatycznej klimatyzacji
z nawiewami na tylne rz´dy siedzeƒ po tempomat i czujniki
parkowania; od systemu głoÊnomówiàcego
zintegrowanego
z Blue&Me po nawigacj´
Blue&Me TomTom.

TAK˚E NOWE
DOBLÒ CARGO
Razem z nowym Fiatem Doblò
pojawia si´ tak˝e nowe Doblò
Cargo. Model zaprojektowano
na najwy˝szym poziomie w tej
kategorii, zarówno jeÊli chodzi

o osiàgi jak i parametry funkcjonalne. W stosunku do swojego
poprzednika posiada przestronniejszy przedział ładunkowy,
o bardziej regularnych, kwadratowych kształtach. Nowe Doblò
Cargo zostało wyposa˝one te˝
w boczne drzwi przesuwne oraz
tylne drzwi o wi´kszych rozmiarach, co ułatwia operacj´ załadunku i rozładunku. Dzi´ki
swoim podstawowym zaletom
(długoÊç przestrzeni ładunkowej a˝ do 2,2 m, szerokoÊç mi´dzy nadkolami 1,23 m, pojemnoÊç od 3,4 do 4,2 m3, noÊnoÊç
od 750 do 1000 kg, zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie 4,8 l/100 km i zasi´g
1.250 km przy silniku 1.3 Multijet), nowy pojazd zapewnia zasadnicze korzyÊci, jeÊli chodzi
o optymalizacj´ i redukcj´ kosztów utrzymania.

Gama zawiera 7 ró˝nych typów
nadwozia: furgon z krótkim
i długim rozstawem osi, furgon
z wysokim dachem, 5-miejscowe combi z krótkim i długim
rozstawem osi; szczególnie interesujàce sà wersje „platformy do
zabudowy” z krótkim i długim
rozstawem osi, które istotnie
ułatwiajà i obni˝ajà koszty zabudowy pojazdu.
Premiera handlowa nowych modeli w Polsce b´dzie miała miejsce w I kwartale 2010 roku.
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Nauka jazdy

w Fiacie
TEKST

Paola Ravizza
FOTO

Anthony
Hardcare

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

M

łoda, energiczna
kobieta, chce poruszaç si´ modnym samochodem. To właÊnie
typowy
klient
BSM
(British
School of Motoring), najwi´kszej szkoły jazdy w Europie. O takim kliencie spółka z Bristolu nie
mogła zapomnieç, planujàc rozszerzenie swojego parku samo-
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chodowego. Dlatego jej wybór
padł na Fiata 500. Małe – zrywne, ekonomiczne auto, majàce „to
coÊ”. BSM zakupiła ich a˝ 14 tysi´cy dla swoich 94 filii w Wielkiej
Brytanii, zaÊ dostawa rozło˝ona
została na cztery najbli˝sze lata.
Wi´kszoÊç samochodów zostanie
zapewne sprzedana uczestnikom
kursów, bioràc pod uwag´ fakt,
˝e a˝ 70% uczàcych si´ zazwyczaj
kupuje samochód, którym uczy
si´ jeêdziç. Aby uatrakcyjniç ofer-

t´, Fiat zaproponował klientom
szkoły dodatkowà 500 funtowà
zni˝k´ na ka˝dy pojazd. ˚eby wyobraziç sobie lepiej skal´ tego
projektu, wystarczy uzmysłowiç
sobie, i˝ co roku do szkoły zapisuje si´ około 130 tysi´cy osób.
O tej porze roku w Bristolu cz´sto
pada i jest zimno, ale w siedzibie
BSM, w której pracuje prawie
200 z 400 pracowników, panuje
ciepła i przyjazna atmosfera. Jasna kolorystyka wn´trz, otwarta

przestrzeƒ, bar i wielkie przeszklone okna. Przewodniczàcy
zarzàdu i od niedawna tak˝e właÊciciel firmy Abu-Haris Shafi i jego wspólnik Nikolai Kesting opowiadajà o tym, w jaki sposób podj´li decyzje o zakupie Fiatów 500,
co wywołało spore zainteresowanie prasy i telewizji. „Zło˝yliÊmy
ofert´ 18 producentom – mówi
Kesting – a równolegle prowadziliÊmy badania rynku na temat gustów motoryzacyjnych młodych
Anglików oraz potrzeb i wymagaƒ instruktorów jazdy. I doszliÊmy do wniosku, ˝e najodpowiedniejszym samochodem b´dzie właÊnie Fiat 500. Potem, siedzàc za kierownicà tego pojazdu,
byliÊmy mile zaskoczeni pokaênà
widocznoÊcià, pomimo tak małych rozmiarów”.
„Na nasz wybór
–
kontynuuje
Shafi – miała
niewàtpliwie
wpływ tak˝e liczba nagród, jakà
zdobył Fiat 500,
a zwłaszcza jedna – Samochód
Roku 2008. Poza tym to bezpieczne auto, niewiele pali, ma
fajny design, styl, brand, wszystkie te cechy, których my z kolei
potrzebujemy, ˝eby wzmocniç
naszà obecnoÊç na rynku. Jednym
słowem, to auto do nas pasuje”.
W tej chwili BSM u˝ytkuje jeszcze
trzy tysiàce pojazdów, głównie
Opli Corsa i Astra, wyprodukowanych w hiszpaƒskich zakładach
brytyjskiej firmy Vauxhall. Jednak
wszystkie zostanà zastàpione
przez Fiaty 500 (głównie z silnikami benzynowymi) oraz kilkoma
egzemplarzami Fiata Punto (co
stanowi w sumie 18% floty).
Zakup nowych pojazdów, odpowiednio zresztà zareklamowany,
wywołał prawdziwy zachwyt
wÊród młodzie˝y. Wielu młodych ludzi dzwoniło do szkoły
pytajàc, czy b´dà mogli uczyç si´
jazdy właÊnie na Fiatach, i czy sà
ju˝ one dost´pne.

Fiat 500, jak si´ okazuje, stał si´
modny wÊród młodzie˝y nawet
w tak konserwatywnym kraju jak
Wielka Brytania. 73% klientów
BSM stanowià właÊnie ludzie pomi´dzy 17 a 24 rokiem ˝ycia. Pozostali to trzydziestolatkowie,
głównie kobiety,
mieszkajàce
w mieÊcie, które
do tej pory jeêdziły miejskimi
Êrodkami transportu, ale od
urodzenia dzieci,
potrzebujà samochodu, aby
sprawniej i bezpieczniej poruszaç
si´ po mieÊcie. Wszyscy
klienci nale˝à do tak zwanego „web generation”, dlatego te˝, ˝eby zaskarbiç
sobie ich sympati´,
BSM du˝o zainwestowała w komunikacj´
internetowà. „Dzisiejsza
młodzie˝
– mówi Shafi – ˝yje
w Internecie i porozumiewa si´ na portalach społecznoÊciowych, wi´kszoÊç nigdy nie była w naszej siedzibie, ale
przecie˝ zapisuje si´ na kursy, umawia si´ na jazdy z instruktorem, i to wszystko robi
poprzez sieç, a instruktor
podje˝d˝a pod ich mieszkanie
i zabiera na lekcje”.

Fiat 500
stał si´
modny wÊród
młodzie˝y
w Anglii

U góry
na pierwszym
planie uczestnik
kursu Adam
Freedman wraz
z instruktorem
Gary Lambem
podczas jazdy
po zatłoczonych
ulicach Londynu

LONDYN

Fiat i nagroda
ekologiczna

P

odczas 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
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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 przewodniczącym zarządu
Grupy Fiat
Automobiles UK
Andrew
Humbertstonem
(po prawej)

W Wielkiej Brytanii inaczej uczy
si´ jazdy ni˝ w całej Europie.
„W 80% wypadków to rodzice
pokazujà swoim dzieciom, jak
prowadziç auto – wyjaÊnia Shafi.
– Poza tym istnieje mnóstwo małych szkół, gdzie mo˝na si´ tego
nauczyç. Do BSM nale˝y 10%
rynku, co w takim kontekÊcie stanowi całkiem niezły wynik”.
Zarzàd myÊli oczywiÊcie o rozwoju firmy i ma ku temu dobre przesłanki (firma istnieje od 100 lat,
w 2010 roku b´dzie obchodziła
jubileusz), dzi´ki niej bowiem
prawo jazdy otrzymało wiele
słynnych postaci (wÊród których
nale˝y wymieniç królowà El˝biet´ w 1955 roku). Firma ta jest
poza tym naprawd´ rozpoznawalnà markà.
Współpraca Fiata z BSM obj´ła
te˝ kwestie marketingu, zwłaszcza jeÊli idzie o wybór kolorystyki
nadwozia (biały, ciemnoszary,
srebrny i czarny), a tak˝e programu nauki jazdy dla młodzie˝y.
BSM wprowadzi do swoich szkół
symulator jazdy Fiatem 500, zrealizowany przez turyƒskà spółk´.

PRZEJA˚D˚KA PO LONDYNIE
UmówiliÊmy si´ w jednej z londyƒskich siedzib BSM na Baker
Street. Nasz instruktor Gary
Lamb i jego uczeƒ Adam Freedman zaczynajà właÊnie jazd´.
Zabieramy si´ razem z nimi
Fiatem 500. „Na poczàtku
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– mówi Lamb – miałem pewne
wàtpliwoÊci, bo przyzwyczajony
jestem do pracy w pojazdach nieco wi´kszych. Kiedy jednak dostałem w sierpniu Fiata 500, zdałem sobie spraw´, ˝e pomimo
niewielkich rozmiarów zewn´trznych, wewnàtrz samochód wydaje si´ naprawd´ przestronny i odpowiedni nawet dla osób wysokich, ponadto charakteryzuje si´
bardzo dobrà widocznoÊcià
i skr´tnoÊcià. To cechy bardzo
wa˝ne w takim mieÊcie jak Londyn, gdzie
ruch na
drodze

jest dosyç chaotyczny, zaÊ prawdziwà zmorà sà parkingi”. I dodaje: „Klientom od razu spodobał
si´ wystrój wn´trza i desing modelu. Młodzi ludzie docenili z kolei zwrotnoÊç i bezpieczeƒstwo
za kierownicà. Dlatego zdecydowali si´ na jego zakup”.
Zmierzamy w kierunku zatłoczonego centrum miasta, w którym
obowiàzuje tak zwana Congestion Charge, wysoka opłata strefowa, obowiàzkowa dla osób nie
mieszkajàcych na tym terenie. Pomimo zaporowych oÊmiu funtów
ruch w centrum i tak jest spory,
ale Fiat 500 ku naszemu miłemu
zaskoczeniu nieêle sobie radzi.
Freedman zapisał si´ do BSM
dlatego, ˝e to jedna z najbardziej
uznanych szkół jazdy w kraju,
która gwarantuje odpowiedni
poziom edukacji na drodze. Ale
ostatecznym argumentem przemawiajàcym za zapisem był
Fiat 500. „Jak tylko dostan´ prawo jazdy – mówi – pojad´ samochodem z mojà dziewczynà
gdzieÊ nad morze albo do
wi´kszego miasta”. W ciàgu
najbli˝szych trzech miesi´cy
Freedman powinien zdaç egzamin i dostaç upragnione
prawo jazdy.
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Najlepsi

w World Class

Manufacturing
TEKST

Stefania Castano

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.

A

˝ dwadzieÊcia zakładów Grupy Fiat
otrzymało przynajmniej jedno wyró˝nienie World Class Manufacturing. I to
właÊnie te zakłady były uczestnikami
ceremonii wr´czania nagród, która odbyła si´ w przepi´knych murach Rahmi
Koç Museum w Istambule. WÊród
przybyłych mo˝na było doliczyç si´
około 270 uczestników reprezentujàcych zakłady produkcyjne Grupy oraz firm b´dàcych
cz´Êcià World Class Manufacturing Association, instytutu, którego celem jest poprawa efektywnoÊci
i jakoÊci procesów, mi´dzy innymi poprzez wymian´
informacji, doÊwiadczeƒ i stosowanych metod.
W tym roku na uroczystoÊci pojawiło si´ te˝ kilku
przedstawicieli Chryslera. Ceremoni´ zainaugurował Ali Pandir, CEO firmy Tofas, dzi´kujàc zakładowi Fiata w Bursie, który zdobył a˝ 66 punktów,
plasujàc si´ na pierwszym miejscu wszystkich sto-
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Powyżej:
otwarcie
ceremonii
„World Class
Manufacturing
Awards”, która
odbyła się
w Istambule

Podwoiła
si´ liczba
najlepszych
zakładów
w WCM

warzyszonych w WCM zakładów
produkcyjnych. Nast´pnie głos zabrali Luciano Massone, Prezydent
World Class Manufacturing Association, profesor Yamashina – najwy˝szy ekspert WCM oraz Stefan
Ketter Fiat Group Chief Manufacturing Officer. Wszyscy wymienieni zgodnie podkreÊlili znaczenie
osiàgni´tych w tym roku wyników
oraz nagrodzili najlepsze zakłady. Znaczenie
WCM nadal wzrasta. W stosunku do roku 2008,
w tym roku podwoiła si´ liczba zakładów wybijajàcych si´ pod wzgl´dem jakoÊci. Poza samym zakładem w Bursie, zdobywcami Silver Award (srebrnego poziomu) sà tak˝e zakłady FGA w Melfi, w Tychach i Cassino, a tak˝e zakłady FTP w Verrone i Bielsku Białej, co dowodzi stałej poprawy
ich procesów produkcyjnych, wykorzystania
bardziej zaawansowanych technologicznie
rozwiàzaƒ oraz zaanga˝owania pracowników. Zakłady FGA w Pomigliano i w Mirafiori Presse oraz zakłady
FTP w Bourban Lancy i w Mirafiori,
razem z zakładami Maserati, zostały
nagrodzone bràzowym medalem,
podobnie jak zakłady Iveco w Madrycie, Suzzarze, Ulm, Valladolid
oraz CNW w Jesi.
„Chc´ podzi´kowaç wszystkim tym,
którzy ka˝dego dnia podobnie jak
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my dokładajà staraƒ, by osiàgaç
tak wysokie wyniki, czasem
w chwilach bardzo trudnych, jak ta
obecna – mówił Stefan Ketter
podczas ceremonii. – World Class
Manufacturing pomaga nam nie
tylko w zwi´kszaniu lepszych wyników, ale stwarza tak˝e nowe
mo˝liwoÊci wewnàtrz Grupy. Jestem dumny z tego, ˝e młodzi,
uzdolnieni pracownicy zajmujà w naszej firmie wysokie kierownicze stanowiska. Uwa˝am te˝, ˝e jest
jeszcze du˝o do zrobienia nawet w naszych najnowoczeÊniejszych zakładach, i jestem pewien, ˝e
wykorzystamy t´ szans´, aby zdobyç w przyszłym roku upragniony złoty medal”.

Powyżej:
fabryka
w Bursie.
Na dole:
Stefan Ketter,
Luciano
Massone,
Hajime
Yamashima

„Rozwój World Class Manufacturing – dodał Luciano Massone – okazał si´ naprawd´ zaskakujàcy
w tym roku, zaÊ Fiat faktycznie zajàł wiodàcà pozycj´ w Stowarzyszeniu WCM. Wystarczy uzmysłowiç sobie, ˝e w 2007 roku tylko trzy nasze zakłady zostały nagrodzone, a w strukturach mieliÊmy jedynie pi´ciu asesorów, to znaczy specjalistów od całoÊciowej oceny funkcjonowania fabryki
według kryteriów WCM. Dzisiaj a˝ dwadzieÊcia
naszych zakładów otrzymało przynajmniej jednà
z nagród WCM i mamy a˝ 54 ekspertów”.

„SpoÊród wszystkich zakładów, dla których Êwiadczyłem usługi doradcze, Fiat bez wàtpienia okazał
si´ moim najlepszym klientem i uczniem – dodał
Yamashima. – To dobry znak na rok nast´pny”.
Ketter, trawestujàc słynne dzisiaj powiedzenie
amerykaƒskiego prezydenta „Yes, we can”, podsumował „Yes we are WCM”.

UCZESTNICY CEREMONII

Imponujàca sceneria

Istambułu

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

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.
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Czas na

zmiany
TEKST Aldona

Górna,

FOTO

Satiz Poland

Na poczàtku było Zakładowe
Biuro Konstrukcyjne i deski
kreÊlarskie. Teraz jest Dział
Product Development
i komputery z nowoczesnym
oprogramowaniem.

Dariusz Rejniak,
Manager
Product
Development
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T

radycje Działu Product Development
w płockim przedsi´biorstwie New Holland si´gajà 1955 roku, kiedy to w ówczesnej Fabryce Maszyn ˚niwnych powstało
Zakładowe Biuro Konstrukcyjne. W FM˚
w latach 50., 60., 70. i 80. produkowane
były głównie kombajny zbo˝owe: Vistula
na licencji radzieckiej, kombajn BIZON
Super (własnej konstrukcji), kombajn BIZON Rekord, jako nowoczeÊniejsza wersja SUPRA,
a nast´pnie BIZON BS i Dynamik (w mi´dzyczasie
równie˝ mały kombajn Z043, kombajn przyczepiany do
ciàgnika Z020 i samobie˝ny kombajn SAMPO 2020).
Przełomowym momentem był rok 1998, kiedy płocki
zakład wszedł w skład New Holland. Dział Konstrukcyjny stanàł przed wyzwaniem dostosowania zachodniej dokumentacji konstrukcyjnej do polskich warunków tak, aby mo˝liwe było uruchomienie kolejnych
wyrobów w Płocku. Wdro˝ono wtedy nowe standardy, metodologi´ oraz systemy; wszystkie działania
ukierunkowano na klienta, stawiajàc sobie za cel jego
zadowolenie.
„W 2005 roku przebudowaliÊmy nasz dział tak˝e
w sensie dosłownym – mówi Dariusz Rejniak,
Manager Product Development. – Z wielu
oddzielnych, małych pomieszczeƒ stworzyliÊmy jedno du˝e biuro z pełnym wyposa˝eniem, tzw. „open space”. Nasze
deski kreÊlarskie zostały odstawione
do lamusa – zastàpiły je nowoczesne
komputery z konstrukcyjnym oprogramowaniem: na poczàtku Solid
Edge, obecnie ProE. Zatrudnieni
zostali nowi, młodzi In˝ynierowie, którzy po szkoleniu w zakresie nowych technik projektowania zacz´li doskonaliç swoje rzemiosło, aby z czasem przejàç od
siostrzanych firm odpowiedzialnoÊç za wyroby i zaczàç konstruowaç i wdra˝aç nowe rozwiàzania

techniczne. Dzisiaj, w dobie komputerów, cały ten
proces uległ znacznemu skróceniu, gdy˝ pierwszy
etap budowy modelu przeprowadza si´ na komputerze przy pomocy specjalistycznych programów,
pozwalajàcych nie tylko na dopasowanie elementów, ale i przeprowadzenie wszystkich niezb´dnych obliczeƒ z zakresu wytrzymałoÊci, oraz symulowanie działania urzàdzenia”.
Dział Konstrukcyjny (Product Development)
składa si´ z 4 głównych obszarów: Design Engineering (w jego skład wchodzà dodatkowo zespoły zwiàzane z produkowanymi wyrobami: tj. kombajnami, hederami oraz prasami do zbioru płodów
rolnych), Service Engineering, Cost Managment
oraz Testing & Prototype, w których pracujà łàcznie 43 osoby.
„Patrzàc z perspektywy ponad 13 lat przepracowanych w Dziale Konstrukcyjnym, w tym od ponad
dwóch lat na stanowisku szefa, musz´ stwierdziç,
i˝ był to czas bardzo wielu zmian, jak równie˝ wyzwaƒ dla całego działu i poszczególnych osób –
dodaje Dariusz Rejniak. – Dzi´ki wykwalifikowanej kadrze in˝ynierskiej z du˝ym doÊwiadczeniem,
a tak˝e informacjom, jakie uzyskujemy z testów
polowych od naszych klientów i z produkcji, mo˝emy doskonaliç naszà prac´ i, co za tym idzie,
z roku na rok konstruowaç coraz lepsze oraz nowoczeÊniejsze maszyny. – Nie bez znaczenia jest
tutaj tak˝e mo˝liwoÊç wykorzystywania nowoczesnych technologii. Komputeryzacja i zaawansowane oprogramowanie 3D znacznie przyspieszyły
wdra˝anie nowych produktów. Wymiana informacji mi´dzy zakładami przy u˝yciu intranetu spowodowała, ˝e nad jednym projektem mogà pracowaç
osoby z ró˝nych zakładów. W tym zakresie ÊciÊle
współpracujemy z podobnymi biurami, mieszczàcymi si´ w Belgii – Zedelgem oraz USA – New
Holland, organizujemy lub bierzemy udział w mi´dzynarodowych videokonferencjach, podczas których omawiamy ró˝ne rozwiàzania konstrukcyjne.
Dzi´ki temu mo˝emy dokładniej poznaç lokalne
potrzeby danego rynku oraz lepiej zrozumieç problemy. Dział, którym mam zaszczyt kierowaç, to
wspaniałe zespoły składajàce si´ zarówno z konstruktorów posiadajàcych wieloletnià praktyk´, jak
równie˝ z młodych konstruktorów, którzy od podstaw zdobywali i zdobywajà praktyk´ w CNH Polska. Wiedza tych młodych z wiedzà starszych, doÊwiadczonych konstruktorów, splata si´ wzajemnie
i uzupełnia. Zawsze uwa˝ałem, ˝e potencjał ludzki
jest najwi´kszym skarbem do tworzenia i kreowania optymalnych konstrukcji, w dost´pnych nam
programach projektowych i obliczeniowych, głównie w ProE. Ogromne zaanga˝owanie, dyscyplina i determinacja kolegów pozwoliły na wprowadzenie w ostatnich latach wielu wa˝nych inicjatyw.

Były to mi´dzy innymi: przej´cie i opracowanie dokumentacji do produkcji hederów do kukurydzy
z Breganze (Włochy) w 2000 r., przej´cie i opracowanie dokumentacji kombajnu Êredniej klasy TC
z Zedelgem Belgia, którego produkcj´ rozpocz´liÊmy w 2002 roku, zaprojektowanie i wykonanie
w Płocku pierwszego prototypu hedera 12. rz´dowego w 2003 r., wdro˝enie wersji amerykaƒskiej
hederów do kukurydzy i poczàtek eksportu do

Wraz
z pojawieniem
się technologii
3D deski
kreślarskie
odeszły do
lamusa

USA (2006 r.). W 2008 roku nasz dział otrzymał
w USA nagrod´ „AE50” za innowacyjne rozwiàzania, zastosowane w hederach do kukurydzy serii 2600. Bie˝àcy rok sprzyjał realizacji wielu wa˝nych projektów. Jednym z nich były prace zwiàzane z wdro˝eniem do produkcji hederów zbo˝owych HD Varifeed 25-35ft. Ponadto opracowaliÊmy szereg dokumentacji, mi´dzy innymi: pras
stałokomorowych, stałokomorowych Combi,
zmiennokomorowych i wreszcie podbieraczy do
prasy Big Baler”.
Obfitujàcy w nowe pomysły rok 2009 stał si´ dla
pracowników Działu konstrukcyjnego motorem
nap´dowym do podj´cia dalszych działaƒ, majàcych na celu sukcesywny rozwój przedsi´biorstwa.
Regularnie przeprowadzane analizy rynku wskazujà na potrzeb´ nieustannego wprowadzania innowacyjnych rozwiàzaƒ w produkowanych urzàdzeniach – jest to priorytetowy cel Product Development.
„W kolejnych latach b´dziemy pracowaç głównie
nad udoskonaleniem parametrów, produkowanego przez nas kombajnu TC – podsumowuje Dariusz Rejniak. – Chodzi przede wszystkim o podniesienie wydajnoÊci i przepustowoÊci mechani-
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zmu czyszczàcego urzàdzenia, zwi´kszenie komfortu obsługi w czasie pracy na polu, pewnych
udogodnieƒ funkcjonalnych, obsługowych i eksploatacyjnych. Ponadto w zwiàzku ze zmieniajàcymi si´ wymogami formalnymi emisji spalin, nale˝y
doposa˝yç silnik kombajnu w dodatkowe urzàdzenia redukujàce iloÊç dwutlenku w´gla w spalinach.
Planujemy te˝ zwi´kszenie liczby produkowanych
podzespołów do kombajnów montowanych w Belgii i w Ameryce Południowej, przy jednoczesnym
ograniczaniu asortymentu sprowadzanych cz´Êci
do naszych wyrobów. Aby osiàgnàç te cele, konieczne b´dà szkolenia pracowników – dlatego
opracowaliÊmy nowy program specjalistycznych

CZAS WOLNY

kursów. W porozumieniu z siostrzanymi firmami
w Belgii, Stanach i Brazylii planujemy zacieÊnienie
współpracy i wzajemnà wymian´ pracowników
w celu doskonalenia i rozwijania potencjału naszego zespołu oraz zapoznania si´ z nowymi metodami projektowania i procesu rozwijania koncepcji.
Wspólnie z kolegami z Zedelgem pracujemy
nad rozwojem podbieraczy do prasy BigBaler,
które sà produkowane w CNHP. Wprowadzone
w tym ostatnim procesie zmiany majà wejÊç do
produkcji w 2011 roku. W chwili obecnej pracujemy tak˝e nad nowym projektem prasy zmiennokomorowej; uruchomienie produkcji zaplanowaliÊmy na 2012 rok”.

OPINIE PRACOWNIKÓW

Przez pryzmat doÊwiadczeƒ

D

Henryk Okrasko

ział 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.
Henryk Okrasko, Team Leader
Combine Power Components
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

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.

Od góry:
Paweł
Żbikowski,
Andrzej Okrasko
i Waldemar Pytel

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

23

GRUPA
CNH

Poniżej:
Zbigniew Morze.
Po prawej:
Marcin
Kaźmierczak
i Grzegorz
Starczewski

LUDZIE

PRODUKT

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.
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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 CNHPolska 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
TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland

P

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.

eople Development, czyli Rozwój Personelu jest okreÊlany mianem kluczowego czynnika konkurencyjnoÊci
do zdobywania doskonałoÊci na rynku,
w którym ewolucja procesów produkcyjnych i wyrobów wymaga solidnego
know how oraz ciàgłej poprawy. Dotyczy to wszystkich pracowników,
od dyrektora i kadry zarzàdzajàcej, poprzez specjalistów a˝ do pracowników linii produkcyjnych i operatorów. Z tej perspektywy rozwój
kompetencji wszystkich osób w firmie stanowi podstaw´, na której zbudowany jest WCM – to od ludzi
zale˝y czy metody i techniki World Class Manfacturing zostanà wprowadzone w ˝ycie właÊciwie i jakie
b´dà wyniki tych działaƒ. O zadaniach PD opowiada
Artur Słonina, lider tego filaru.
Jak mo˝na ogólnie scharakteryzowaç działanie
filaru People Development?
Ten filar techniczny WCM ma na celu powołanie
w zakładzie permanentnego systemu rozwoju kompetencji osób, bazujàcego na ciàgłej ocenie luk
(gap) tych kompetencji i okreÊleniu sposobów
szkoleniowych, majàcych na celu wyeliminowanie braku wiedzy i umiej´tnoÊci oraz zarzàdzanie
Êcie˝kami szkoleniowymi i rozwojowymi pracowników. Istotnym elementem z punktu widzenia przeprowadzenia szkoleƒ staje si´ równie˝
ich przeniesienie z „auli” na wydział, tak aby połàczyç teori´ z praktykà. Pierwszym etapem tego procesu jest uruchomienie stanowisk
szkoleniowych – MTS (Manufacturing
Training System), które dajà pracownikom mo˝liwoÊç szkolenia w warunkach
niemal identycznych do tych na linii
produkcyjnej. Nast´pnym krokiem

jest zejÊcie do szkoleƒ stanowiskowych, poprzez
maksymalne ustandaryzowanie operacji wykonywanych w miejscu pracy, wykorzystanie optymalnych
technik szkoleniowych (np. SOP – Standard Operation Procedure, filmy, itp.), a tak˝e korzystanie
z wiedzy zawodowej, tzw. trenerów wewn´trznych
wyodr´bnionych spoÊród pracowników. Innym wymiarem działalnoÊci filaru PD sà działania zmierzajàce do wzrostu zaanga˝owania osób, poprzez ich
nagradzanie, promowanie tych z najwy˝szym potencjałem rozwojowym, a tak˝e zapewnienie mo˝liwoÊci ciàgłego doskonalenia i rozwoju wszystkich
pracowników. Z tej perspektywy, ka˝da działalnoÊç
szkoleniowa w ramach konkretnego filaru WCM
jest wi´c działaniem zmierzajàcym do poszerzania
wiedzy, kompetencji i umiej´tnoÊci pracowników,
co sprawia, ˝e PD jest procesem ciàgłym, w który
zaanga˝owany jest ka˝dy pracownik.
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Czy mo˝na zatem okreÊliç, z którym filarem WCM
People Development współpracuje najbli˝ej?
Jak ju˝ powiedziałem nasza działalnoÊç obejmuje
wszystkie obszary działania zakładu, dlatego PD
przenika przez wszystkie inne filary i jest z nimi ÊciÊle zintegrowany. Natomiast sam Rozwój Personelu
w optyce WCM oznacza podejmowanie wyzwaƒ
priorytetowych, dotyczàcych kluczowych aspektów
ciàgłej poprawy: eliminacji bł´dów ludzkich (w taki
sposób, aby ludzie i systemy techniczne pracowały
harmonijnie, celem zapewnienia ciàgłej prawidłowoÊci procesów), rozwoju profesjonalizmu technicznego na wysokim poziomie (co umo˝liwia analizowanie aktualnego stanu urzàdzeƒ i rozwijanie ich
do stanu oczekiwanego), post´powania w taki sposób, aby operatorzy posiadali zdolnoÊci do przeprowadzania działaƒ utrzymania ruchu autonomicznego, uzyskania dobrej kontroli procesu (poprzez zastosowanie przez operatorów prawidłowych procedur Kontroli JakoÊci) i wreszcie czynnik najwa˝niejszy, czyli motywowanie i anga˝owanie pracowników
do przyjmowania odpowiedzialnoÊci w procesie ciàgłej poprawy.
Jakie sà warunki wykonania kolejnych kroków
w PD?
Zacznijmy od „kroku 0” czyli sytuacji, w której nie
istnieje jeszcze zdefiniowany i wprowadzony w ˝ycie
odpowiedni system okreÊlajàcy wymagany/ oczekiwany poziom wiadomoÊci i umiej´tnoÊci ka˝dego
pracownika, oraz brak jest oceny faktycznego stanu
wiedzy i umiej´tnoÊci załogi. W „kroku 1” istnieje pobie˝ny system okreÊlania wymaganych wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci w odniesieniu do
wszystkich pracowników, ale brakuje
systemu weryfikujàcego ten stan.
W „kroku 2” istnieje zarówno system
okreÊlania wiedzy i umiej´tnoÊci
(w odniesieniu do wszystkich pracowników, łàcznie z dyrektorem zakładu), jak i system weryfikujàcy rzeczywisty stan tych wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci. System sprawdzania wiedzy jest
wdro˝ony i stosowany, to samo dotyczy systemu weryfikacji (pomiary za pomocà kart radarowych).
Wprowadzony jest system identyfikacji bł´dów ludzkich i zwiàzanych z tym potrzeb szkoleniowych;
przeprowadza si´ analiz´ luk (gap), jednak˝e çwiczenia i szkolenia sà organizowane ad hoc. Pilotuje
si´ szkolenia przeprowadzane w zale˝noÊci od strat.
Nie przeprowadza si´ analizy finansowej strat, spowodowanych brakiem kompetencji. W „kroku 3”
istnieje ugruntowany system kształcenia i szkoleƒ,
majàcy na celu zminimalizowanie luki pomi´dzy wymaganym poziomem wiedzy i umiej´tnoÊci, reprezentowanym przez ka˝dego pracownika. Rozwini´ty
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Artur Słonina,
lider filaru
People
Development
w Zakładzie
Tychy Fiat Auto
Poland

Szkolenia na
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pozwalajà
łàczyç
teori´
z praktykà
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jest systematyczny program
szkoleƒ, opracowany na podstawie strat, bł´dów i (okreÊlonych)
mo˝liwoÊci. Koszty kształcenia,
szkoleƒ, jak i koszty wynikajàce
z braku wiedzy sà systematycznie kontrolowane. Programy
szkoleniowe sà corocznie uaktualniane i Êledzone przez wszystkich pracowników. Cykl szkoleƒ
jest monitorowany w odniesieniu
do ka˝dego pracownika. System
oceny jest rozpowszechniony
w całym zakładzie. „Krok 4” bazuje na ciàgłym dokładaniu staraƒ, by kształcenie i szkolenia były jak najbardziej
efektywne. Pracownicy sà zmotywowani i majà pozytywne podejÊcie do wprowadzania ulepszeƒ, a co
wa˝niejsze, sà w pełni Êwiadomi takiego działania.
Wreszcie „krok 5” przewiduje funkcjonowanie systematycznego programu szkoleƒ i kształcenia, dà˝àcy do utworzenia kompetentnego zespołu na ka˝dym szczeblu, który umo˝liwi ciàgły rozwój i zbli˝anie si´ do najwy˝szych wzorców WCM. Jest pewnoÊç co do tego, ze ka˝dy ma jasno wytyczone zadania i cele, dostosowane do strategii i wizji zakładu.
Nast´puje rozwój specjalistów. Podział ról jest zoptymalizowany, a specjalistyczne umiej´tnoÊci udoskonalane. Personel jest silnie zmotywowany i nieustannie dà˝y do nabywania nowych kompetencji.
Jak Pan ocenia drog´ do osiàgni´cia poziomu
Silver, patrzàc przez pryzmat filaru PD?
Spoglàdajàc wstecz, z perspektywy tych kilku lat,
od których wprowadzamy w naszym zakładzie metodologi´ WCM, mo˝emy powiedzieç, ˝e o ile droga
do poziomu „Bronze” miała charakter doskonalenia
i rozwijania metod i narz´dzi, o tyle poziom „Silver”
narzuca nam zmian´ mentalnego podejÊcia do problemów i wyrobienia nawyków, które, bez ingerencji
i impulsu z zewnàtrz, b´dà motorem do zmiany rzeczywistoÊci wokół nas. Innymi słowy, poziom
„Bronze” to rozwój aspektów materialnych i organizacyjnych, natomiast etap „Silver” i nast´pne kroki,
to zmiana ÊwiadomoÊci i nastawienia nie tylko
do rzeczywistoÊci zakładu, ale tak˝e do samych siebie i innych osób. Wyraênie widaç tu przejÊcie
od aspektów „twardych” (np. rozwój stref szkoleniowych MTS) do aspektów „mi´kkich”, takich jak zarzàdzanie „talentami” i budowanie Êcie˝ek rozwoju
dla osób z najwi´kszym potencjałem, czy ocena aspektów behawioralnych (dotyczàcych ich zachowania si´ na płaszczyênie zawodowej) pracowników. Istotnym czynnikiem, o którym nale˝y tu
wspomnieç mówiàc o drodze do osiàgni´cia poziomu „Silver” WCM, był fakt rozwoju zdolnoÊci produkcyjnych zakładu, a co za tym idzie, przyj´cia po-

nad 3000 osób w latach 2007 – 2009. Pociàgn´ło to
za sobà koniecznoÊç właÊciwego wdro˝enia nowych
pracowników w realia przedsi´biorstwa, zgodnie
z metodologià WCM, tak aby zapewniç realizacj´
przyj´tych celów jakoÊciowych i iloÊciowych, realizujàc jednoczeÊnie standardy bezpieczeƒstwa na stanowisku pracy.
Jakie innowacyjne rozwiàzania zostały wypracowane przez PD?
Z punktu widzenia rozwijanych technik i metod
przeprowadzania szkoleƒ, najwi´cej pracy i nakładów zostało poniesionych na przygotowanie i wyposa˝enie stanowisk MTS. Skrót ten mo˝na przetłumaczyç jako „Zakładowy system szkoleƒ” z tym, ˝e
nacisk jest tu poło˝ony bardziej na symulacj´ linii
i trening praktyczny, w odró˝nieniu do szkoleƒ
w auli. W chwili obecnej posiadamy stanowiska
MTS na Spawalni (osobne stanowiska dla utrzymania ruchu oraz produkcji), Lakierni (stanowisko
MTS dla linii uszczelniania oraz tworzone w chwili
obecnej stanowisko dla pracowników utrzymania
ruchu), a tak˝e Monta˝u (stanowiska symulujàce lini´ monta˝owà – z mo˝liwoÊcià wykonywania operacji w trakcie ruchu linii).
MTS-y sà miejscami przeznaczonymi do ró˝nych
rodzajów działania: przede wszystkim słu˝à szkoleniu nowo przyj´tych pracowników, którzy majà
mo˝liwoÊç w ramach szkolenia zapoznania si´ ze
swoimi obowiàzkami, MTS słu˝y równie˝ pracownikom, którzy z jakichÊ powodów popełnili bł´dy
podczas wykonywania operacji – tutaj mogà na
spokojnie przeanalizowaç wykonywanie czynnoÊci
i pod czujnym okiem lidera poznaç przyczyn´ bł´du. Kolejnym naszym wyzwaniem jest wykreowanie
postaci tzw. „trenerów wewn´trznych/mentorów”.
Sà to osoby odpowiedzialne, w ramach ka˝dego zespołu technologicznego czy pewnej grupy pracowników, za szkolenie, a tak˝e wspieranie innych w sytuacji pojawienia si´ jakichkolwiek wàtpliwoÊci, co
do poprawnoÊci wykonywania operacji. Ponadto
pracujemy nad ujednoliceniem i usystematyzowaniem szkoleƒ, tak aby wszyscy prowadzàcy szkolili
według tych samych metod, takich samych zasad,
i aby proces szkolenia zawierał si´ w takich samych
standardach. Tylko optymalizacja procesu szkolenia
i jego standaryzacja mo˝e nam zapewniç maksymalnà powtarzalnoÊç procesu, zgodnie z zało˝onymi przez nas celami.
Nast´pnym istotnym elementem jest rozwój profesjonalizmu załogi poprzez wprowadzenie standardu
3x3x3 (ka˝dy pracownik w Grupie musi znaç minimum 3 operacje, ka˝da operacja musi byç znana minimum 3 pracownikom; minimum 3 pracowników
musi znaç wszystkie operacje danej Grupy).
W chwili obecnej weryfikujemy tak˝e nowy rodzaj
SOP-a (standard operacyjny), b´dàcy elementem

Wyzwaniem
filaru PD jest
wykreowanie
„trenerów
wewnętrznych/
mentorów”

zarzàdzania wzrokowego na linii, tak aby zapewniał
przedstawienie ka˝dej operacji zgodnie z metodà
„5 warunków dla 0 defektów”. Innymi rozwiàzaniami, wprowadzonymi w naszym zakładzie, sà szczegółowe analizy przyczyn êródłowych bł´dów ludzkich w obszarze produkcji oraz w odniesieniu do Safety (karty ABL – Analiza Bł´dów Ludzkich), wprowadzenie analizy TWTTP (The Way To Teach People), stanowiàcej metod´ sprawdzenia wiedzy
pracownika w przypadku wygenerowania bł´du,
szczegółowe metody obliczania kosztów szkoleƒ,
bł´dów oraz realizowanych projektów. Wszystkie
wspomniane wczeÊniej metody i narz´dzia sà integralnymi elementami systemu PD, majàcymi gwarantowaç rozwój metodologii WCM, która opiera si´
na nieustannym rozwoju zasobów ludzkich przedsi´biorstwa. Jest to bowiem kluczowy element sukcesu World Class Manufacturing.
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Ponadczasowa prawda

o człowieku
TEKST

Aldona Górna
FOTO

I. Kaêmierczak, Satiz Poland

Wielkie dzieło
Êw. Jana Bosko
znalazło swoich
kontynuatorów
w zakonach
salezjaƒskich.
W listopadzie szeregi
„bojowników na rzecz
młodych” zasilił tak˝e
Fiat Auto Poland,
włàczajàc si´ w program
TechPro2.
28

P

od koniec IX wieku do OÊwi´cimia przybyła z Turynu grupa pierwszych Salezjanów, którzy zapoczàtkowali w tym mieÊcie
i na ziemiach polskich dzieło wychowawcze zakonu salezjaƒskiego. OÊwi´cim był
pierwszym miastem, w którym zakonnicy
otworzyli zakład salezjaƒski, poczàtkowo
tylko dla chłopców. Miejsce to od zarania
swego istnienia miało na celu wychowywanie i kształcenie młodzie˝y (tak˝e „trudnej”) w zakresie przyuczenia do zawodu. Trudne czasy pami´tajà
mury tej szkoły. To tutaj w okresie przedwojennym odbywały si´ çwiczenia wojskowe, obok których funkcjonował zakład szewski, krawiecki, tokarski, stolarski,
a póêniej nawet pracownia odlewnicza. Młodzie˝ przygotowywano zarówno do walki zbrojnej w obronie zagro˝onej ojczyzny, jak i do codziennej pracy na rzecz
jej odnowy. Dzisiejsi Salezjanie mówià, ˝e kształtowaç
młodych ludzi udawało si´ im wtedy i udaje si´ do dziÊ,
a receptà na sukces jest odkrywanie ich potencjału
zgodnie z mottem: „Prawda o człowieku jest tylko jedna: w ka˝dym mo˝na znaleêç dobro”.
Zadziwiajàcy wr´cz zbieg okolicznoÊci sprawił, ˝e
kontynuatorzy dzieła zapoczàtkowanego na ziemiach
polskich 111 lat temu dzisiaj wracajà do korzeni, na-

Powyżej:
uroczyste
przecięcie
wstęgi podczas
otwarcia
pracowni
TechPro2;
od lewej:
Zdzisław Arlet,
Gennaro Comite,
Marek Chrzan,
Halina Cimer
(dyrektor
Delegatury
Małopolskiego
Kuratora
Oświaty)

wiàzujàc współprac´ z firmà Fiat, równie˝ wywodzàcà si´ z Turynu. Kooperacja, o której mowa,
b´dzie si´ odbywaç w ramach programu o nazwie
TechPro2 (Technical Proffesional Program). Oficjalna inauguracja tego przedsi´wzi´cia miała
miejsce w listopadzie i zgromadziła w oÊwi´cimskiej szkole Towarzystwa Salezjaƒskiego przedstawicieli nauki i Fiata Auto Poland.
„Fiat Group Atomobiles i, co za tym idzie, tak˝e
Fiat Auto Poland pokładajà w tym projekcie bardzo
wielkie nadzieje – mówi Andrzej Jastrz´bski, kierujàcy Działem Obsługi Klienta Fiat Auto Poland.
– TechPro2 to bardzo wa˝na inicjatywa z ró˝nych
wzgl´dów: po pierwsze ze wzgl´du na swoje cele,
ale równie˝ dlatego, ˝e buduje pozytywne relacje
pomi´dzy firmà Fiat a organizacjà typu non-profit,
jakà sà szkoły salezjaƒskie. Z inicjatywy tej skorzysta przede wszystkim młodzie˝, obj´ta tym programem, ale równie˝ Fiat i jego sieç dealerska, a docelowo tak˝e klienci, posiadacze naszych marek:
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional
i Abarth. W naszej ocenie rozwój oraz zwi´kszenie

konkurencyjnoÊci gospodarki wià˝e si´ ze zwi´kszeniem efektywnoÊci kształcenia poprzez ÊciÊlejszà współprac´ ze Êrodowiskiem przemysłowym.
Z tego punktu widzenia sytuacja na dzieƒ dzisiejszy nie jest doskonała. Trudne wchodzenie młodzie˝y w Êrodowisko zawodowe jest spowodowane
przede wszystkim rozdêwi´kiem pomi´dzy wiedzà
i umiej´tnoÊciami, nabytymi w procesie edukacji
szkolnej a oczekiwaniami ze strony Êrodowiska przemysłowego. Takiej tendencji nie
wolno si´ poddaç: firmy powinny dawaç
przykład i samodzielnie, aktywnie działaç. Poprzez program TechPro2 chcemy
daç szans´ młodzie˝y, tworzàc pomost
pomi´dzy szkołà a pracà. Dlatego szukaliÊmy partnera, który miałby nie tylko
du˝e kompetencje z zakresu nauczania
szkolnego, ale przede wszystkim dobrze
znałby młodzie˝. W ten sposób została
podpisana umowa pomi´dzy Fiat Group Automobiles i szkołami Towarzystwa Salezjaƒskiego”.

Andrzej
Jastrzębski,
kierujący
Działem Obsługi
Klienta FAP

W SKRÓCIE

Na czym opiera si´ inicjatywa TechPro2?
nicjatywa 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

I

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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„Przeci´tny obserwator mógłby zapytaç: co łàczy
szkoł´ salezjaƒskà ze Êwiatem motoryzacji? – komentuje Zdzisław Arlet, dyrektor Zakładu Tychy
Fiat Auto Poland – przecie˝ na pozór te dwa Êwiaty funkcjonujà na ró˝nych zasadach. Audytorium
Fiata jest wi´ksze ni˝ szkoły salezjaƒskiej – w koƒcu pracuje u nas 13 000 osób. Nie mamy natomiast sal wykładowych i musimy zdaç si´ na nauczycieli, którzy przygotowujà młodych – naszych
przyszłych pracowników, do wykonywania okreÊlonego zawodu. W ten sposób trafiajà do nas ludzie z ró˝nym stopniem przygotowania do pracy –
niektórzy od poczàtku radzà sobie Êwietnie, innym musimy pomóc, przyuczyç. Naszym priorytetowym zadaniem jest wi´c nie tylko daç prac´,
ale wykształciç i zagwarantowaç pracownikom
Êrodki niezb´dne do utrzymania rodziny, czy realizacji marzeƒ. To nas właÊnie łàczy: w centrum
naszego zainteresowania znajduje si´ człowiek…
to on jest wartoÊcià nadrz´dnà naszych codziennych działaƒ. Dodam, ˝e niejednokrotnie bł´dy,
które pracownicy popełniajà na poczàtku swej
drogi zawodowej wynikajà z luk w wiedzy, dlatego
tym bardziej ciesz´ si´, ˝e powstała inicjatywa,
która zasili nasz zakład specjalistami, doskonale
przygotowanymi do pracy.
Nadrz´dnym celem, jaki przyÊwieca naszej firmie,
jest satysfakcja klienta, co nale˝y rozumieç bardzo
gł´boko, bo to nie jest tylko satysfakcja z wyrobu.
Kontakt klienta z firmà zaczyna si´ bowiem w momencie, kiedy pierwszy raz otwiera on drzwi salonu, ˝eby kupiç wymarzony samochód. Klimat tego
pierwszego spotkania w bardzo du˝ym stopniu
rzutuje na stosunek klienta do marki. Otrzymany
wyrób, w postaci samochodu, musi zaÊ co jakiÊ
czas kontrolowaç w specjalistycznym punkcie –
wtedy nast´puje kolejna faza kontaktów z firmà,
a nade wszystko z pracownikami, którzy jà tworzà.
Majàc w perspektywie mo˝liwoÊç zatrudnienia
absolwentów szkoły salezjaƒskiej jestem spokojny
o naszà przyszłoÊç.
Na co dzieƒ w naszej pracy posługujemy si´
wskaênikiem Customer Satisfaction, gdzie
w 10 punktowej skali mierzymy stopieƒ zadowolenia klienta z naszych wyrobów;
w tej chwili jesteÊmy na poziomie 8,5. Jestem przekonany, ˝e dzi´ki absolwentom,
wykształconym w programie TechPro2, zbli˝ymy si´ do 9. Mam nadziej´ na pełnà realizacj´ wytyczonych celów z jednoczesnà satysfakcjà z pracy, którà młodzie˝ póêniej podejmie i miejmy nadziej´, ˝e b´dzie jà wykonywaç z pasjà, bo bez niej trudno o dobre
rezultaty. Wi´kszoÊç z nas zdaje sobie spraw´, ˝e zarówno rzeczy dobre, jak i złe zaczynajà si´ od człowieka: wszystko, co dobre
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Inauguracja
TechPro2
w Oświęcimiu,
poniżej:
budynek szkoły
salezjańskiej
i Gennaro
Comite

CZAS WOLNY

powstaje dzi´ki ludziom, którzy we właÊciwy sposób wykorzystujà swojà wiedz´”.
„Jestem bardzo szcz´Êliwy, ˝e mogłem uczestniczyç w tym wielkim wydarzeniu, jakim jest inauguracja programu TechPro2 w Polsce – komentuje ks.
Gennaro Comite, dyrektor Włoskiego Centrum
Dzieł Salezjaƒskich w zakresie kształcenia zawodowego (CNOS-FAP).
– Kiedy w maju ubiegłego roku rozpocz´liÊmy realizacj´ tej inicjatywy, wspólnym interesem, zarówno Fiata jak i zgromadzenia salezjaƒskiego, było
rozszerzenie TechPro2 na całà Europ´: w ten sposób skierowaliÊmy realizacj´ programu najpierw
w stron´ Hiszpanii, a teraz Polski. Kilka dni temu

zakoƒczona została pierwsza faza TechPro2, w której zostało przekazanych 10 laboratoriów kształcenia zawodowego. W latach 2010-2011 zostanie
wyposa˝onych nast´pnych 10 oÊrodków salezjaƒskich. Najwa˝niejszym celem tej inicjatywy jest
umacnianie centrów kształcenia, prowadzonych
przez zgromadzenie w sektorze mechaniki samochodowej, przede wszystkim poprzez doposa˝enie
obszaru diagnostyki elektronicznej we wszystkie
podzespoły i urzàdzenia, które sà zwiàzane z funkcjonowaniem tej˝e mechaniki. Celem głównym,
który przyÊwieca przede wszystkim firmie Fiat, jest
otwarcie przed młodymi nowych mo˝liwoÊci, poprzez budowanie pomostu pomi´dzy szkołà i Êwia-

tem pracy. W trakcie 3 lat nauki młodzie˝ przygotowuje si´ i zdaje egzamin, dzi´ki któremu zyskuje
kwalifikacje niezb´dne do podj´cia pracy w zawodzie mechanika. W programie przewidziane sà
tak˝e sta˝e w miejscach zwiàzanych z Fiatem, co
stwarza dodatkowà mo˝liwoÊç zapoznania si´ ludzi, zwiàzanymi z firmà Fiat w Europie. To jest
z jednej strony to, co otrzymujemy od Fiata; z drugiej strony zaÊ Fiat otrzymuje od nas dobrze przygotowanych młodych ludzi. WłaÊnie dlatego przygotowanie fachowców, ale równie˝ kształtowanie
młodych ludzi, którzy b´dà w stanie stawiç czoła
wyzwaniom, czekajàcym na nich na współczesnym
rynku pracy, jest celem nadrz´dnym. Uczestniczyłem w wielu tego typu inauguracjach w innych
miejscach i bardzo si´ ciesz´, ˝e przedstawiciele
Fiata doceniajà wartoÊç formacji, która skierowana
jest do młodych osób. Zarówno Fiat, jak i Salezjanie wierzà, ˝e przyszłoÊç jest uzale˝niona od tego,
czy dzisiaj wyciàgniemy r´k´ do młodzie˝y, która
musi si´ odnaleêç we współczesnym Êwiecie. Wie-

rzymy, ˝e przyszłoÊç jest w naszych r´kach. Postarajmy si´ jà dobrze, pomyÊlnie wykorzystaç. Korzystajàc z okazji chciałbym ˝yczyç młodzie˝y,
do której adresowany jest program, aby mogła
wejÊç na rynek pracy z godnoÊcià, pasjà i fachowoÊcià w duchu Êw. Jana Bosko, zało˝yciela Zgromadzenia Salezjanów we Włoszech, a firmie Fiat skutecznej realizacji zało˝onych celów. Mam nadziej´,
˝e w trakcie trwania tej inicjatywy uda si´ zrealizowaç tak˝e program wymiany młodzie˝y polskiej
i włoskiej w zakresie kształcenia zawodowego.
Dlatego ju˝ dziÊ serdecznie zapraszam do Włoch”.
„Ciesz´ si´, ˝e mogłem uczestniczyç w tak wa˝nym wydarzeniu – podsumowuje Prowincjał Sale-

Wybrani
uczniowie,
objęci
programem
TechPro2
i wnętrze
odnowionego
warsztatu

zjanów, ks. Inspektor Marek Chrzan. – Moja radoÊç jest tym wi´ksza, ˝e to dzieło w OÊwi´cimiu
jest wspierane przez wysoki profesjonalizm Fiata,
w kontekÊcie którego oceniamy samà firm´, jak
i ten projekt. Poczàtek dzieła Êw. Jana Bosko ma
miejsce w Turynie, dlatego wià˝àc si´ z Fiatem,
Salezjanie wracajà do swoich korzeni. TechPro2
nawiàzuje wi´c do poczàtku, czyli do tego, co najwa˝niejsze. Tradycja podpowiada, ˝e to dzieło ma
moc przede wszystkim wychowawczà i dziÊ mo˝emy byç usatysfakcjonowani, ˝e do wychowania
dołàcza równie˝ profesjonalizm, który daje nam
mo˝liwoÊç pozyskania nowych uczniów i doÊwiadczeƒ. Z drugiej strony dajemy młodym szans´ na budowanie przyszłoÊci, na bazie solidnych
wartoÊci. Dlatego wierz´, ˝e ten projekt b´dzie si´
rozwijał dla dobra Fiata, Salezjanów, a nade
wszystko dla dobra tych, którzy nas połàczyli: dla
młodych ludzi. Wierzymy, ˝e dobro, które tkwi
w ka˝dym człowieku jest wspomagane przez takie
inicjatywy”.
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MODA

ekologiczna

D

awne opony samochodów osobowych i ci´˝arowych dziÊ słu˝à jako
materiał na torby do laptopa, portfele i paski. Jak to mo˝liwe? Mowa
o nowym ekologicznym merchandisingu Alfa Romeo, czyli nowej linii wyrobów wykonanych z materiałów wtórnych i nakładem rzemieÊlniczej pracy, co jest zgodne
z filozofià „sprawiedliwego handlu” (Fair Trade),
którego celem jest pomoc w rozwoju drobnych wytwórców z Trzeciego Âwiata. Wyroby te, charakteryzujàce si´ sportowym designem oraz ciekawym połàczeniem koloru czerwonego i czarnego, kierowane
sà głównie do klienteli m´skiej, co podkreÊlaç ma
sportowy charakter tej marki. Adresatami wyrobów
sà tak˝e klienci wra˝liwi na kwestie Êrodowiska naturalnego, którzy chcà aktywnie uczestniczyç w poprawie naszego ekosystemu, dlatego nowej linii z logo Alfa Romeo towarzyszy hasło reklamowe „opony
wykorzystane w 100 procentach”.

Dwie marki Grupy Fiat
przygotowały linie
swoich wyrobów,
których najwi´kszà
zaletà jest oryginalnoÊç
i ekologia.
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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-shirty
z krótkim rękawem, z zabawnymi aplikacjami – promujące Fiata 500.
Po prawej: nowa linia produktów ekologicznych marki Alfa Romeo:
pasek, portfel, torba na PC

Nowe ekologiczne akcesoria proponuje równie˝
Fiat. Wysmakowanemu 500 C towarzyszyç b´dzie
linia tekstyliów stworzona we współpracy ze znanà
markà odzie˝owà K-Way. Mowa o kurtkach – wiatrówkach, u˝ytecznych zwłaszcza podczas podró˝y kabrioletem z otwartym dachem. Kurtki sà dost´pne w trzech wersjach: dla kobiet, m´˝czyzn
i dzieci. Do kurtek dopasowano tak˝e czapeczki
z tego samego nieprzemakalnego materiału
o dwóch kształtach: klasycznej rybaczki oraz czapeczki baseballowej.
Zainteresowaniem cieszyç si´ powinna ponadto
kolekcja ubraƒ 2010 poÊwi´cona Fiatowi 500 C,
która obejmuje T-shirty z krótkim r´kawem, z zabawnymi aplikacjami zwiàzanymi z pojazdem i jego u˝ytkowaniem. Koszulki sà białe, zmienia si´
natomiast kolor rysunków: czerwony dla paƒ, niebieski dla panów. Uzupełnieniem kolekcji sà niepowtarzalne bluzy – wersja dla kobiet czerwona,
dla m´˝czyzn niebieska.
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Anioły, demony
i LANCIA
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.

34

L

ancia i kino – niekoƒczàca si´ historia miłosna. WÊród amatorów tych turyƒskich
aut znajdziemy takie
gwiazdy, jak Greta
Garbo (słynne zdj´cie
przedstawia jà za kierownicà Dilambdy),
Gary Cooper (z Lancià B20),
Marcello Mastroianni (z Flaminià
Convertibile Touring). ZaÊ w filmie I Bóg stworzył kobiet´, w którym młoda Brigitte Bardot wykreowana została na symbol seksu,
wielokrotnie mo˝emy zobaczyç
wspaniały model Aurelia B24
Spider, nale˝àcy do partnera BB
i re˝ysera, Roberta Vadima.
Ten harmonijny zwiàzek trwa do
dzisiaj. Czarna Lancia Delta,
przemierzajàca ulice Rzymu, jest
bohaterkà filmu Anioły i Demony
Rona Howarda, który niedawno
osiàgnàł niebywały sukces kasowy. Ponadto od prawie czterech
lat marka wià˝e swojà nazw´
z głównymi wydarzeniami ze
Êwiata kina, choçby z 66. edycjà
Festiwalu w Wenecji, który odbył
si´ we wrzeÊniu br. Tak˝e w spotach reklamowych najnowszych
modeli przewija si´ istny korowód gwiazd kina, od Carli Bruni
po Richarda Gere’a.
Dlaczego marka tak mocno
zwiàzała si´ z kinem?
Oliver François: – Czwarty rok
z rz´du Lancia była głównym
sponsorem Festiwalu Filmowego
w Wenecji. Naszymi samochodami, jak co roku, jeêdziły
gwiazdy filmowe, które przemieszczały si´ z Lido do czerwonego dywanu i do Lancia Café,
czyli oficjalnego miejsca spotkaƒ
producentów i przedstawicieli
mediów. W tym roku jednak˝e
mieliÊmy dwie dodatkowe nowoÊci, które nadały naszej obecnoÊci w Wenecji wyjàtkowy charakter. Przede wszystkim widoczni byliÊmy ju˝ na ekranie
w Palazzo del Cinema, gdzie zabytkowe Lancie pojawiły si´
na pierwszym planie nowego fil-

mu Giuseppe Tornatore Baarìa z Monicà Bellucci w roli
głównej, otwierajàcego 66. edycj´ przeglàdu. Nast´pnà nowoÊç
stanowiła luksusowa, 13 metrowa łódê „Lancia di Lancia”
(patrz str….), zbudowana we
współpracy z FPT, którà podczas Festiwalu pływali znani celebryci.
Srebrne taÊmy, Roma Fiction
Fest, Biografilm Festival, Taormina Film Fest (by przytoczyç
tylko kilka ostatnich imprez):
od 2006 r. marka sponsoruje
najbardziej znane festiwale filmowe. Jak narodził si´ i rozwijał ten pomysł?
Historia wi´zów łàczàcych Lanci´ ze Êwiatem kina si´ga poczàtków ubiegłego stulecia. Samochody naszej marki „grały”
w wielu filmach ró˝nych gatunków. Lancie ju˝ od czasów kina niemego
przyczyniały si´ do sła-

wy panteonu włoskich gwiazd,
tak kobiecych jak i m´skich. Nast´pnie, wraz z kinem lat trzydziestych, nasze modele były
wybierane, by odzwierciedlaç
marzenia Włochów o lepszym
˝yciu. Od lat pi´çdziesiàtych
i siedemdziesiàtych Lancie zostały współbohaterkami cieszàcych si´ olbrzymim powodzeniem filmów. Powiem tu tylko
o Aurelii B24 Convertibile, która
urosła do rangi symbolu włoskiej, beztroskiej młodzie˝y
dzi´ki słynnym kadrom
z filmu z 1962 r.
Fanfaron
Dino
Risiego. Równie˝
i w obecnej kinematografii nie brakuje
„gwiazd”: Lancia
Ypsilon była bohaterkà krótkometra˝owego obrazu
Affinità elettive
(2003), nakr´conego przez Gabriele Muccino,

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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Thesis grała w produkcji Wezwanie Antoine’a Fuqua i ostatnio Ypsilon w kultowym filmie
młodzie˝owym Noc przed egzaminami w re˝yserii Fausto Brizzi. Dzisiaj kino stanowi ju˝ cz´Êç naszego
j´zyka. Nie tylko podczas imprez oraz w filmach, ale tak˝e w reklamie, tak jak w ostatniej kampanii Delty.
Spot ten z udziałem
znanego aktora Richarda Gere i Êcie˝kà
dêwi´kowà skomponowanà przez samego mistrza Ennio Morricone,
przypomina film krótkometra˝owy.
Czy Lancia i kino majà wspólne wartoÊci i jaki jest ich punkt
odniesienia?
Lancia w kinie odnajduje te same wartoÊci, jakie odzwierciedlajà charakter samochodów
spod jej znaku, czyli jakoÊç, entuzjazm, tradycj´ i innowacj´,
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elegancj´ i temperament. Nieprzypadkowo marka zdecydowała si´ na sponsorowanie imprez wyró˝niajàcych si´ klasà
i stylem, znaczeniem i mi´dzynarodowym oddêwi´kiem.

Zatem, zgodna relacja,
która trwa nawet w dobie Internetu?
Kino jest wiecznie ˝ywym Êrodkiem przekazu. Ludzie chodzà
na filmy pomimo kryzysu. Natomiast Internet stanowi koło zamachowe tego połàczenia. Wła-

Ênie przy okazji Festiwalu w Wenecji powstał Lancia Channel
(www. lanciachannel. tv), kanał
internetowy, gdzie mo˝na obejrzeç najwa˝niejsze imprezy ze
Êwiata kina i mody, zdj´cia oraz
materiały wideo czy poczytaç
wiadomoÊci o wydarzeniach,
w których Lancia miała swój
udział.
Anioły i Demony, ostatni film
nakr´cony przez Rona Howarda, jest równie˝ nowà formà współpracy pomi´dzy producentami a sponsorami. Zechce Pan opowiedzieç o tej inicjatywie?
Delta jeszcze nie istniała, kiedy
zdołaliÊmy przekonaç kierownictwo Sony i re˝ysera Rona
Howarda, by zrobili z niej hollywoodzkà gwiazd´. Nie mieliÊmy
nawet pieni´dzy, ˝eby pozwoliç
sobie na pojawienie si´ w tym
ogromnym
amerykaƒskim
przedsi´wzi´ciu filmowym. Ale
wpadliÊmy na genialny pomysł.
Dlaczego nie połàczyç sił na po-

LANCIA W FILMACH
Lancia Astura (1936) i Lancia Aurelia Limousine (1954) w „Pobij diabła” (1953) Johna Hustona, z Humphrey’em Bogartem i Giną Lollobrigidą
Lancia Aprilia (1939) w „Wałkoniach” (1953) Federico Felliniego, z Alberto Sordi, Franco Interlenghi i Aldo Fabrizi
Lancia Aurelia B24 Spider w „I Bóg stworzył kobietę” (1956) Rogera Vadima, z Brigitte Bardot i Johnem-Louisem Trintignantem
Lancia Ardea (1949) i Lancia Aurelia (1950) w „Sprawcach nieznanych” (1958) Mario Monicelliego, z Marcello Mastroiannim, Vittorio Gassmanem i Claudią Cardinale
Lancia Esadelta (1963) i Lancia Flaminia w „Dolce Vita” (1960) Federico Felliniego, z Marcello Mastroiannim, Anitą Ekberg i Anouk Aimee
Lancia Appia, Lancia Aurelia B20, Lancia Aurelia B24 w „Dolci inganni” (1960) Alberto Lattuada, z Jeanem Sorelem i Catheriną Spaak
Lancia B24 Cabriolet w „Niebezpiecznych związkach” (1959) Rogera Vadima, z Jeanem Moreau i Johnem-Louisem Trintignantem
Lancia Appia 2ª Serie (1956), Lancia Appia 3ª (1959), Lancia Ardea (1945), Lancia Esatau 703 Viberti w „Zaćmieniu” (1962) Antonioniego
Lancia Aurelia B24 (1958), Lancia Appia 3ª Serie w „Fanfaronie” (1962) Dino Risiego, z Vittorio Gassmanem i Johnem-Louisem Trintignantem
Lancia Flaminia w „8 i ½” (1963) Federico Felliniego, z Marcello Mastroiannim i Claudią Cardinale
Lancia Flavia i Lancia Flavia Zagato w „Kobiecie i mężczyźnie” (1966) Claude’a Leloucha, z Johnem-Louisem Trintignantem i Anouk Aimee
Lancia Flaminia (1957), Lancia Flavia (1967) w filmie „Teoremat” (1968) Pier Paolo Pasoliniego, z Silvaną Magnano i Massimo Girottim
Lancia Appia 1ª Serie (1953), Lancia Flaminia Coupè (1959) w „Włoskiej robocie” (1969) Petera Collinsona, z Michaelem Caine i Noelem Cowardem
Lancia Artena Viberti (1938) w „Rzymie” (1972) Federico Felliniego, z Marcello Mastroiannim, Anną „Magnani i Alberto Sordi
Lancia Beta (1973), Lancia Fulvia Coupè w „Głębokiej czerwieni” (1975) Dario Argento, z Davidem Hemmingsem, Gabrielą Lavia i Clarą Calamai
Lancia Fulvia w filmie „Omen” (1976) Richarda Donnera, z Gregory Peckiem
Lancia Theta (1913) w „Ostatnim cesarzu” (1987) Bernardo Bertolucciego, z Peterem O’Toole
Lancia Fulvia w filmie „Frantic” (1988) Romana Polańskiego, z Harrisonem Fordem i Emmanuelle Seigner
Lancia Aurelia B12 w „Ojcu Chrzestnym III” (1990) Francisa Forda Coppoli, z Al Pacino i Andy Garcią
Lancia Delta II w „Ukrytych pragnieniach” (1996) Bernardo Bertolucciego, z Liv Tyler, Jeremy Ironsem
Lancia Augusta w „Życie jest piękne” (1997) Roberto Benigniego, z Roberto Benignim i Nicoletą Braschi
Lancia Augusta (1935) w „Herbatce z Mussolinim” (1999) Franco Zeffirelliego, z Cher, Judy Denchem i Maggie Smithem
Lancia Ardea (1950) w filmie „Tama – tragedia w Vajont” (2001) Renzo Martinelliego, z Danielem Auteuilem i Laurą Morante
Lancia Fulvia w „Monachium” (2005) Stivena Spilberga, z Erickiem Bana i Matthieu Kassovitzem
Lancia Thesis „Kod Leonarda da Vinci” (2006) Rona Howarda, z Tomem Hanksem i Audrey Tautou
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ziomie medialnym? Zaproponowałem zatem, by przeznaczyç
na sponsoring filmu fundusze
z kampanii Lancii, do której moglibyÊmy wykorzystaç zwiastuny
filmu. Ronowi Howardowi pomysł przypadł do gustu, choç
miał du˝e wàtpliwoÊci: w oryginalnym tekÊcie Dana Browna
bohater jeêdził Alfà 166, której
dziÊ ju˝ si´ nie produkuje. Aby
go przekonaç, wyprodukowaliÊmy Delt´ w oparciu o mechanik´ Bravo. Ona
w pełni go urzekła. Po podpisaniu kontraktu pozostał problem
szybkiej realizacji
Delt – nie tylko
przed wylansowaniem na rynku, ale i przed
uru cho mie niem
wersji przedseryjnej: pi´ciu modeli, które miały
braç udział w sesji filmowej
w Rzymie, i dziewi´ciu wysłanych do Los Angeles, gdzie na
potrzeby filmu firma Sony wykonała replik´ naturalnych rozmiarów bazyliki Âw. Piotra.
W koƒcu stał si´ cud – w salach
kinowych całego Êwiata Lancia
wiozła Toma Hanksa i Ayelet
Zurer Êcigajàcych „Iluminatów”,
którzy gro˝à wysadzeniem Watykanu w powietrze. Wyjàtkowy
spot dla produktu i wyÊmienita
akcja marketingowa.
Alessandro Gassman, Carla
Bruni, Stefano Gabbana, Richard Gere. W jakim stopniu
idol wpływa na wi´kszà sprzeda˝ samochodu?
Samochód sprzedaje si´ głównie
dlatego, ˝e ma bogate wn´trze.
Idol jest potrzebny, bo sprawia,
˝e auto z jego pomocà przemawia do klienta, pomaga przekazywaç wartoÊci. Aktorzy i celebryci, których wybraliÊmy do uwiarygodniania
naszych modeli, najlepiej

oddajà charakter ka˝dego samochodu. Carla Bruni, na przykład,
jest ikonà elegancji, kobietà inteligentnà i wyrafinowanà. Doskonała jest zatem do „city Limousin”, takiej jak Musa. ZaÊ dla
„fashion car”, jak Ypsilon, wybraliÊmy Stefano Gabban´, jednego z czołowych przedstawicieli mody włoskiej. Alessandro
Gassman okazał si´ fantastyczny
w przyciàganiu szerokiej publicznoÊci; w tym przypadku si´gn´liÊmy do Êwiata kina równie˝
i ze wzgl´du
na VIP service,
czyli ich obsług´.
Wreszcie Richarda Gere wybraliÊmy nie tylko dlatego, ˝e jest Êwietnym aktorem, ale
te˝ człowiekiem
potrafiàcym połàczyç talent i sław´
z zaanga˝owaniem w prac´ na rzecz pokoju.
Spot, w którym za kierownicà
Delty zostawia za sobà wielkomiejski blask Los Angeles i dociera do himalajskiej wioski,
gdzie czeka naƒ grupka dzieci,
podkreÊla nie tylko dane techniczne i osiàgi samochodu, ale
te˝ wartoÊci ludzkie. Aktora
i Delt´ łàczy wspólna osobowoÊç, która tłumaczy hasło:
„The Power to be different”.
Jaki jest Paƒski ulubiony gatunek filmowy? A gdyby pewnego
dnia został Pan re˝yserem, kogo by Pan w nim obsadził?
Nie jestem znawcà kina, ale bardzo podobajà mi si´ filmy drogi.
W mojej obsadzie, oczywiÊcie,
widziałbym Lanci´.

Wi´ê
z kinem
si´ga
poczàtku
ubiegłego
wieku

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

ze Âwi´tym

Mikołajem
Czy znacie t´
charakterystycznà
postaç z siwà brodà,
w czerwonym płaszczu
i z workiem pełnym
prezentów?
Dzieci na pewno
jà znajà.
TEKST

Mirosława Malich
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak,
Magneti Marelli,
Teksid Iron,
Satiz Poland
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C

o roku dzieci na całym Êwiecie wyczekujà w grudniu starszego m´˝czyzny
z długà, siwà brodà, ubranego w czerwony strój. Przyje˝d˝a saniami ciàgni´tymi przez zaprz´g reniferów, a na plecach dêwiga ogromny worek z prezentami. Któ˝ z nas nie zna tej charakterystycznej postaci, chocia˝ ma ona
niewiele wspólnego ze Êwi´tym biskupem-cudotwórcà z Miry, w ornacie i z pastorałem.
Mikołaj w tym roku zawitał 6 grudnia do dzieci pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce, by przynieÊç
im wymarzone podarunki.
W Fiat Auto Poland i spółkach
działajàcych w Bielsku-Białej
i Tychach pociechy (ponad
9 ysi´cy) spotkały si´ z Mikołajem po projekcji filmu
„Renifer Nico ratuje Êwi´ta”
– w podobnym spotkaniu
uczestniczyły dzieci pracowników w Warszawie. Natomiast dzieciom, które jeszcze
filmów nie rozumiejà oraz tym
ciut starszym prezenty odebrali
rodzice w zakładach pracy.

Tychy

Tychy

W Teksid Iron w Skoczowie przed spotkaniem
z Mikołajem najmłodsze dzieci obejrzały film Disneya „Królewna Ânie˝ka i 7 krasnoludków”, troch´ starsze „Wysp´ Dinozaura 2”, a najstarsze
– do 14 lat – „Wysp´ czarownic”.
W CNH w Płocku prezenty Mikołajkowe dla dzieci odebrali w zakładzie rodzice.
Do dzieci z Automotive Lighting i spółek z Grupy
Magneti Marelli w Sosnowcu i Dàbrowie Górniczej Mikołaj przybył natomiast nieco wczeÊniej, bo
ju˝ 29 listopada, i z bogatym programem. Maluchy
wraz z Mikołajem zabawiały si´ podczas
programu muzycznego w wykonaniu „teatru Wit-Wit”, starsze dzieci w „Ataku
clownów” zabawiał „Teatr Na walizkach”,
a najstarszych do taƒca i wspólnej zabawy
z Mikołajem zapraszał Rafał „Tito”.
Dzieci ch´tnie pozowały do zdj´ç z Mikołajem, co zresztà pokazujà zdj´cia.

Uśmiechnięte
twarze dzieci
oczekujących
na prezenty
pokazują,
że warto
zapraszać
Świętego
Mikołaja

Tychy
Bielsko-Biała

Sosnowiec
Sosnowiec

Bielsko-Biała

Skoczów
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NEWSY

PRESTI˚OWA „ZŁOTA KIEROWNICA”

DLA LUCA DI MONTEZEMOLO

P

rezes 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”.

FIAT MARKÑ NUMER 1 W POLSCE

N

arastająco 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.
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JOIN VENTURE

W ROSJI
C

NH 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.

TOP BUS
2009

NA SŁOWACJI

M

agelys, 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.

FIAT 500 I 500C – DEBIUT NOWEGO SILNIKA

1.3 MULTIJET II 95 KM (EURO5)

D

o 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.

MASERATI WYGRYWA

MISTRZOSTWA FIA GT
P

o 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.

ALFA ROMEO MITO
NOWE SILNIKI
W GAMIE

C

zarujące 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.
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GRA˚YNA TORBICKA

Kocham kino
i...Włochy
TEKST

Anna
LubertowiczSztorc
FOTO

PAP,
Robert Wolaƒski

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

Dzisiaj jest piàtek i 13-ty. Jest Pani przesàdna?
Nie, teoretycznie nie zwracam na takie rzeczy uwagi, a skoro ju˝ pani o tym wspomniała, to moja wyobraênia zaczyna pracowaç. Ale na przykład we
Włoszech 13-tka jest szcz´Êliwa, natomiast pechowa jest 17-tka. Przyjmijmy wi´c, ˝e dzisiaj jest bardzo szcz´Êliwy dzieƒ...
Z pewnà takà nieÊmiałoÊcià podchodz´ do rozmowy z Panià, poniewa˝ w Internecie, gdzie
opluwani sà wszyscy bez wyjàtku, nie znalazłam ani jednej krytycznej opinii o Pani...
Oj, pewnie by si´ coÊ znalazło. Takie idealne
osoby sà strasznie nudne... nie znalazła pani takiej opinii!
„Kocham kino” to od 12 lat Pani sztandarowy program. Co takiego jest w kinie, ˝e tak
bardzo je Pani kocha, ˝e tak uzale˝nia
i wciàga?
W dzisiejszych czasach kino jest sztukà najbardziej komunikatywnà. Łàczy w sobie literatur´, plastyk´, muzyk´, sztuk´ aktorskà.
Jest miejscem, gdzie mo˝emy prze˝yç niesamowite emocje, poczuç si´ cz´Êcià innego
Êwiata, gdzie mo˝emy zajrzeç w psychik´
bohaterów, a cz´sto z wieloma z nich mo˝emy si´ zidentyfikowaç. Dobry film daje
spełnienie emocjonalne i estetyczne i nie
wa˝ne czy jest to dramat, thriller, czy kome-
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dia. Liczy si´ siła prze˝yç. Kinem zajmuj´ si´ od tylu lat i do tej pory mnie nie znudziło. Za wybitnym
filmem stojà zawsze wybitne osobowoÊci twórców
i spotkanie z nimi jest zawsze interesujàce.
Od kiedy zacz´ła si´ ta miłoÊç do kina?
Mogłabym powiedzieç, ˝e paradoksalnie
wszystko zacz´ło si´ od teatru, bo to właÊnie
miłoÊç do teatru spowodowała, ˝e zaj´łam si´
kulturà w telewizji. Potem Redakcja Programów Artystycznych, w której pracowałam,
potrzebowała programu, który wypełniałby
luk´ zwiàzanà z kulturà wysokà. StworzyliÊmy wi´c program „Kocham kino”, który
bardzo mnie wciàgnàł i choç ró˝ne były jego koleje, zawsze o niego walczyłam, wierzàc, ˝e ten program ma swoich odbiorców i jest potrzebny. Zwraca bowiem
uwag´ na te filmy, które nie majà szansy si´ przebiç. Wyłowiç z „masówki” to,
co jest naprawd´ wartoÊciowe, co przetrwa, to jest właÊnie rola mojego programu. To jest fascynujàca, pasjonujàca
praca, bo stale spotykam nowych ludzi,
którzy mnie ciekawià.
Dobrze, gdyby było dla kogo takie programy robiç...
W odbiorc´ trzeba zawsze wierzyç, a ludzi,
którzy majà zainteresowania kulturalne
w Polsce nie brakuje...
Kto z wielkich tego kina był najbardziej charyzmatyczny, wyjàtkowy, onieÊmielajàcy?
Pierwszy wywiad z Woody Allenem czy Miloszem
Formanem. Te momenty b´d´ zawsze pami´taç, to były nieprzespane noce. Bardzo si´

Sukces mnie
uskrzydla i mogę
natychmiast
podejmować
kolejne
wyzwania

44

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

dener wowałam, bo to były poczàtki mojej pracy
dziennikarskiej i nie miałam du˝ego doÊwiadczenia, a w dodatku dochodziły emocje zwiàzane ze
spotkaniem kogoÊ, kto jest dla ciebie idolem! Wtedy były to dla mnie (i do dziÊ sà) mega postaci, wobec których có˝ ja mog´ zrobiç? Najwy˝ej mog´
byç ciekawa ich twórczoÊci, bo – tak to sobie wtedy
tłumaczyłam – oni robià filmy dla widzów, tak˝e
dla mnie i ciekawi sà kontaktu z tym widzem.
Ulubiony film, do którego Pani wraca lub, który
zawsze robi na Pani wra˝enie?
Sporo jest takich filmów i w ró˝nych okresach mojego ˝ycia wymieniłabym inne tytuły.
Wczoraj np. przed snem zacz´łam szukaç jakiegoÊ
filmu do oglàdania i w efekcie włàczyłam „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 filmie „Po˝egnania” Wojciecha Jerzego
Hasa i z mojà ulubionà piosenkà „Pami´tasz była
jesieƒ…”.
Pani miłoÊcià – oprócz m´˝a i kina – sà równie˝
Włochy. Czy zawsze, wsz´dzie i wszystko w Italii Pani akceptuje?
Poniewa˝ nie mieszkam tam na stałe, wi´c nie musz´ skupiaç si´ na tym, co złe, tylko wybieraç te
aspekty Włoch, które mi si´ podobajà. Była kiedyÊ
taka mo˝liwoÊç, abyÊmy z m´˝em zostali we Włoszech, ale stwierdziliÊmy wtedy, ˝e szkoda mieç to
wszystko na co dzieƒ, warto tu przyje˝d˝aç
od Êwi´ta. Ten kraj ma wszystko: wspaniałà kultur´, zabytki, przepi´kne miasteczka te małe, mniejsze i najmniejsze, ró˝nie ukształtowane wybrze˝e,
pi´kne wyspy, jezioro Garda, Como. Włosi sà
wspaniali: emocjonalni, z fantazjà, poczuciem humoru. Majà te˝ doskonałe jedzenie. Włochy sà
miejscem, do którego chc´ wracaç i sp´dzaç cudowne chwile.
Ale czasem Pani tam równie˝ pracuje prowadzàc np. festiwal filmowy w Taorminie na Sycylii czy w Wenecji?
To wtedy Włochów nie znosz´! To ˝art, oczywiÊcie.
Chodzi o to, ˝e Włosi uwielbiajà improwizacj´,
wi´kszoÊç rzeczy robià na ostatnià chwil´,
spontanicznie. Ale si´ udaje! Poczàtkowo bardzo mnie to dener wowało i stresowało, ale
dziÊ ju˝ wiem, ˝e tak jest i ˝e tak te˝ mo˝na
pracowaç i ma to nawet swój urok. Kiedy
po szeÊciu latach prowadzenia festiwalu
filmowego w Taorminie jeden z wieczorów finałowych zrobiłam tak, jak
chciałam, wszystko udało si´ doskonale, to stwierdziłam, ˝e jest to ten
moment, kiedy trzeba t´ współprac´ przerwaç i odejÊç w chwale. To
jest dobra sportowa zasada.

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

KARTKI Z ˚YCIORYSU

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.

Ukochane miejsce na ziemi?
Tam gdzie sà moi ukochani. Bo miejsca to dla mnie
przede wszystkim ludzie. To ci, których kiedyÊ
gdzieÊ spotkałam, miejsca, z którymi wià˝à si´
wspomnienia.
W Rzymie uwielbiamy z m´˝em Forum Romanum.
Z najwy˝szego miejsca roztacza si´ niesamowity
widok Rzymu – pi´kna, homogenna stara zabudowa, bez jednego wie˝owca. Wtedy mo˝na poczuç
sił´ Wiecznego Miasta.
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Robi Pani wiele rzeczy: ma swój autorski program, prowadzi włoskie festiwale filmowe, stworzyła i dyrektoruje festiwalowi filmowemu Dwa Brzegi
w Kazimierzu nad Wisłà, prowadzi
presti˝owe gale. Która z tych form
działalnoÊci daje najwi´cej satysfakcji?
Ka˝da z tych działalnoÊci daje inny rodzaj
satysfakcji. To, co przychodzi mi najłatwiej, to prowadzenie uroczystoÊci na scenie i bezpoÊredni kontakt z publicznoÊcià.
Teraz najwi´kszym wyzwanie jest dla mnie
tworzenie festiwalu filmowego w Kazimierzu i Janowcu. W tym roku była trzecia
edycja tej imprezy. Ta praca daje mi ogromnà satysfakcj´ i – wbrew temu, co piszà tabloidy – robi´ jà
na zasadzie wolontariatu. Wspólnie z kilkoma osobami chcemy t´ imprez´ wykreowaç tak, by dawała
jak najwi´cej satysfakcji i inspiracji tym, którzy jà
odwiedzà. Ju˝ teraz zapraszam na IV edycj´
w sierpniu 2010! To zupełnie naturalne, ˝e wykorzystujàc swoje doÊwiadczenia z pracy przy innych
festiwalach. Nie ˝ałuj´, ˝e podj´łam ten krok, choç
kosztuje mnie to wiele pracy. Ale ja lubi´ jak coÊ si´
dzieje, nie lubi´ siedzenia z nogami do góry...

CZAS WOLNY

Nigdy?
Lubi´, na chwil´, aby zebraç myÊli i nabraç ochoty do działania. Najlepiej si´
czuj´ jak działam, jak coÊ si´ dzieje, praca to mój ˝ywioł.
Ale to równie˝ ogromny stres, który
trzeba jakoÊ odreagowaç?
Potrafi´ bardzo szybko regenerowaç siły.
Jak ju˝ jestem bardzo zm´czona to wystarczà mi 2-3 dni odpoczynku i zupełnego wyłàczenia si´, a czasem szybka
drzemka w ciàgu dnia...
Wypoczynek czynny czy bierny?
Zdecydowanie czynny. Przede wszystkim
podró˝e i zwiedzanie (ostatnio odkrywaliÊmy Korsyk´, wspaniała!), a w zimie oczywiÊcie narty. To
cudowny sport.
Co pomaga w karierze: szcz´Êcie, praca talent?
To pochodna tych wszystkich elementów. Ale
na pewno niezb´dne jest szcz´Êcie. Mo˝na mieç talent, ale brak szcz´Êcia sprawi, ˝e nie trafimy na ten
właÊciwy moment i nie b´dziemy w tym miejscu, co
trzeba. Talent mo˝e si´ rozminàç z chwilà, w której
ma byç odkryty. Tak jak w ˝yciu – szcz´Êcie jest
szalenie istotne. Jak rozdaj´ autografy to zawsze pi-

Najłatwiej
przychodzi mi
prowadzenie
uroczystoÊci
na scenie
i bezpoÊredni
kontakt z
publicznoÊcià
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sz´: „z ˝yczeniami szcz´Êcia w ˝yciu”. Ono kryje
w sobie wszystko. A je˝eli ma si´ ju˝ to szcz´Êcie to
konieczna jest praca...
Wstaje pani rano i myÊli...
Znowu pi´kny dzieƒ. Polecam wszystkim tekst Samuela Becketta „Szcz´Êliwe dni”. To fantastyczna
rzecz. Prosz´ przeczytaç albo obejrzeç spektakl
z Majà Komorowskà!
Czytałam. Wbrew pozorom to niezwykle optymistyczna sztuka, a Êmierç mał˝onków to jeszcze
jeden, kolejny, szcz´Êliwy dzieƒ w ich ˝yciu.
Pani jest osobà szcz´Êliwà. To właÊciwie stwierdzenie faktu...
Tak. Mam bardzo du˝o szcz´Êcia w ˝yciu, choç nie
lubi´ o tym mówiç, aby nie zapeszyç.
Dla Pani szklanka jest zawsze do połowy pełna
czy do połowy pusta?
Zawsze do połowy pełna.
Co jest miarà sukcesu?
Bardzo trudno odpowiedzieç na to pytanie. Dla
mnie miarà sukcesu jest satysfakcja, ˝e nie robiłam
niczego wbrew sobie. Nawet, jeÊli coÊ takiego zdarzyło si´, to po to, bym nie popełniła takiego samego
bł´du po raz drugi. Potkni´cia przytrafiajà si´, jesteÊmy dzi´ki nim màdrzejsi. ˚ycie kusi bł´dnymi drogami i trzeba ich spróbowaç, ˝eby wróciç na dobrà.
Boi si´ Pani czegoÊ? Zawodowo? ˚yciowo?
Zawodowo nie. Zawsze jakoÊ dam rad´. Je˝eli ju˝ si´
czegoÊ boj´ to nie˝yczliwoÊci i nielojalnoÊci ludzkiej,
bo nie mam na to wpływu, a mo˝e byç powodem
przykrych sytuacji. A w ˝yciu wa˝ne jest zdrowie!
Do działania bardziej inspiruje sukces czy pora˝ka?
Pora˝ek nie lubi´. Pora˝ka mnie dołuje i bardzo
trudno mi jest si´ pozbieraç. Natychmiast opadam
z sił, jestem zm´czona, nic mi si´ nie chce. Nawet
małe niepowodzenie jest dla mojej psyche groêne.
Natomiast sukces uskrzydla i mog´ natychmiast
podejmowaç kolejne wyzwania.
JakieÊ upodobanie do luksusu?
Ka˝dy z nas lubi ładne przedmioty. Ja uwielbiam
mojà czarnà Alf´ Romeo 147. Na punkcie Alfy Romeo jestem naprawd´ zwariowana. Uwa˝am, ˝e
jest to fantastyczny samochód, a te stare modele
Alfy sà rewelacyjne. Kilka z nich miało swoje epizody w filmach. Dziwi mnie, ˝e dzisiaj nie wraca si´
do dawnej stylistyki tych aut. Wystarczyłaby odrobina korekty i... jest pi´kny samochód. Alfa dzisiaj
nadal jest modelem wyjàtkowym – ma styl, wdzi´k.
Nadaje koloru ˝yciu...
Ma Pani podpisany pakt z jakimÊ wa˝nym Lucyfyrem – myÊl´ o Pani wyglàdzie...
To optymizm, wyłàcznie optymizm. ˚adna kosmetyczka nie pomo˝e na chorà, smutnà dusz´. Wa˝ne
jest, by zawsze przechodziç na t´ słonecznà stron´
ulicy, a cieƒ zostawiç za sobà i nie oglàdaç si´.
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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

Zwariowani
na punkcie

Facebooka
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Sukces Facebooka

i talent pana Zuckerberga
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.
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o nie tylko chwilowa moda lub upodobanie. PopularnoÊç Facebooka na Êwiecie stale roÊnie. Tylko w okresie ostatnich dwóch miesi´cy w tym portalu zarejestrowało si´ 50 milionów nowych
u˝ytkowników (dołàczajàc do grona
zapisanych wczeÊniej 300 mln); najwi´kszy odsetek pochodzi z USA
i Wielkiej Brytanii. Liczba Polaków na
Facebooku nie jest imponujàca, bo oscyluje w granicach miliona, niemniej od kilku miesi´cy Polska
odnotowuje najwy˝szy przyrost nowych u˝ytkowników portalu (około 12% tygodniowo). Ni˝sze
ni˝ w innych krajach zainteresowanie Facebookiem w Polsce jest zapewne uwarunkowane faktem istnienia Naszej-Klasy. Ten portal powstał
trzy lata po uruchomieniu Facebooka i miał na celu umo˝liwienie u˝ytkownikom odnalezienia kole˝anek i kolegów ze szkolnej ławki. O tym, który
portal wygra w naszym kraju pojedynek popularnoÊci zdecyduje liczebnoÊç u˝ytkowników w poszczególnych kategoriach wiekowych (Nasza-Klasa jest dedykowana „młodym nastolatkom” i „starszym dorosłym”, a Facebook wydaje si´ byç idealnym portalem globalnym dla młodych i aktywnych
zawodowo dorosłych, którzy chcà odnaleêç tak˝e
swoich zagranicznych przyjaciół).
Na Facebooku mo˝na szukaç dawnych znajomych
z imienia i nazwiska, czatowaç, wysyłaç wiadomoÊci, wymieniaç si´ plikami foto i video, linkami, wpisywaç komentarze w ramkach na profilach innych
u˝ytkowników, uczestniczyç w grupach tematycznych i promowaç ka˝dego typu działania... Prawie
wszystko to, czego szukamy w Internecie znajdziemy na Facebooku, stàd te˝ ludzie pozostajà na tym
portalu dłu˝ej czy nawet przenoszà wi´kszà cz´Êç
swojej internetowej aktywnoÊci do Facebooka.
Poza tym umo˝liwia instalowanie we własnym profilu szeregu aplikacji, a wi´c wewn´trznego oprogramowania Facebooka, które pozwala na uprawianie ró˝nego rodzaju gier on line, dzwonienie
przez skype oraz wiele, wiele innych rzeczy.
Facebook swój sukces zawdzi´cza temu, ˝e wi´kszoÊç zapisanych tam osób podaje swoje prawdziwe imi´ i nazwisko. W ten sposób o wiele łatwiej
jest znaleêç przyjaciół lub członków rodziny, z którymi straciliÊmy kontakt.
Facebook jest miejscem zawiàzywania nowych przyjaêni i bli˝szych kontaktów mi´dzyludzkich, przełamuje najtrudniejsze bariery prywatnoÊci i zach´ca
do wymiany nie tylko informacji, ale tak˝e emocji.
U˝ytkownik mo˝e utworzyç swój rzeczywisty profil
i jednoczeÊnie zawrzeç w nim tylko te dane, które
chce udost´pniaç innym. Zasada autentyzmu była
czynnikiem, który przesàdził o wi´kszej popularnoÊci Facebooka w stosunku do innych portali.

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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Pi´ç powodów, dla których kochamy
i nienawidzimy

Facebooka!

Jakie czynniki wpływajà na to, ˝e mamy ochot´ wypełniç krótki formularz rejestracyjny? Ka˝dy ma
swoje osobiste powody i bioràc od uwag´ obecnà
liczb´ u˝ytkowników Facebooka, tych powodów b´dà tysiàce. Ale zbierajàc te najcz´Êciej podawane,
mo˝emy utworzyç rodzaj małej listy:
Odnaleêç starych znajomych – ludzie rejestrujà si´
na Facebooku po to, by zobaczyç, czy zdołajà odnaleêç dawnych znajomych, z ciekawoÊci, jak wiedzie
im si´ po skoƒczeniu szkoły, czy ktoÊ ma m´˝a lub
˝on´, przeniósł si´ do innego miasta itd., i jaki ma
aktualny numer telefonu? Mo˝e uda si´ zorganizowaç jakieÊ spotkanie lub sp´dziç razem wieczór,
wspominajàc dawne czasy!
Zapisaç si´ do grupy. Facebook obfituje w ró˝nego
rodzaju grupy tematyczne, które
mogà zadowoliç najbardziej wybredne gusty. Wi´kszoÊç u˝ytkowników bardzo lubi wymieniaç opinie
na temat ulubionej dru˝yny sportowej, ulubionego serialu, piosenkarza, aktora, miasta lub wsi… cz´sto
z ludêmi, którzy sà mu zupełnie nieznani, ale to zawsze miło pogadaç
na tematy, który nas szczególnie interesujà!
Niech o mnie mówià. Dla kogoÊ,
kto dopiero utworzył swojà stron´,
ma sklep za rogiem lub gra w jakimÊ zespole, Facebook mo˝e zadziałaç jak trampolina do kariery,
wszyscy na Êwiecie mogà dowiedzieç si´, ˝e otworzyliÊmy bar w Krakowie, przy takiej a takiej ulicy,
klienci sà zadowoleni, zdj´cia pokazujà całkiem fajny lokal i drobny zach´cajàcy pocz´stunek! Wszystko to, o co chcielibyÊcie zapytaç koleg´, znajdziemy
na Facebooku!
Darmowa komunikacja. No właÊnie, wszystko jest
za darmo, mo˝na składaç ˝yczenia Êwiàteczne,
urodzinowe, dowiedzieç si´, co słychaç i nie wydaç
ani grosza! Nieêle, zwłaszcza w obecnych czasach!
Jednak na pierwszym miejscu listy bez cienia wàtpliwoÊci znajdzie si´ punkt: Wiedzieç, co robià inni.
Choç nie ka˝dy b´dzie chciał si´ do tego przyznaç,
to jednak trudno zaprzeczyç, ˝e wszyscy lubimy wiedzieç wszystko o innych, chcemy wiedzieç, kto si´
z kim spotyka... czy nadal spotyka si´ z tà samà
dziewczynà... Chcemy koniecznie zobaczyç zdj´cia
ze Êlubu, na który nie zostaliÊmy zaproszeni, jesteÊmy ciekawi, jak udało si´ wesele, jak wyglàda pan
młody?! Trzeba przyznaç z całà mocà, ˝e Facebook
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Wszyscy
lubimy wiedzieć
wszystko

ma t´ właÊnie podstawowà zalet´, pozwala zaglàdaç
w ˝ycie innych w sposób stosunkowo nienachalny!
Po prostu wszyscy wszystko wiedzà (to znaczy tyle,
ile „autor” ma ochot´ odsłoniç).
Facebook pod tym wzgl´dem zrewolucjonizował nasze stosunki mi´dzyludzkie i nasze relacje z samym
internetowym medium. I jak ka˝da rewolucja, ma
swoich zwolenników i przeciwników. Dlatego te˝ ludzie nie tylko uwielbiajà Facebooka, ale tak˝e czasem szczerze go nienawidzà. Koniecznie wi´c musi-

Bezsenne
noce
z Facebookiem

PrywatnoÊç. Zaczyna si´ niewinnie od zebrania
standartowych informacji: imi´, nazwisko, wiek, data urodzenia, szkoła, praca, ale póêniej Facebook zaczyna si´ dopytywaç, co takiego robisz… Wi´c kiedy
wybierasz si´ na wakacje i pakujesz walizki, napiszesz: pakuj´ walizki … jesteÊ w Pary˝u? Rzymie?
Warszawie? Gdziekolwiek si´ nie znajdziesz i postanowisz połàczyç si´ z Facebookiem, poinformujesz
przyjaciela o tym gdzie si´ znajdujesz, wpiszesz komentarz, powiesz, jak si´ czujesz.... wszyscy dowiedzà si´, gdzie jesteÊ, ale nie tylko. Tak˝e tego, z kim
jesteÊ! Co robisz! A wi´c gdzie twoja prywatnoÊç?
Dopóki nic si´ nie dzieje, to ˝aden problem, ewentualnie, jeÊli ci´ to m´czy, mo˝esz zawsze si´ wyrejestrowaç i zlikwidowaç konto. Ale czy mo˝esz byç pewien, ˝e wszystkie informacje o tobie zostanà usuni´te?… Zastanów si´ przez chwil´…
Uzale˝nienie. Ja sam zarejestrowałem si´ na Facebooku i znalazłem kilku przyjaciół, z którymi straciłem od dawna kontakt. Potem co jakiÊ czas zaglàdałem na profile moich znajomych, oglàdałem zdj´cia,
pogadałem z kimÊ przez chwil´, wpisałem jakiÊ komentarz. I do tego momentu wszystko było ok. Ale
jeÊli zaczniecie tworzyç grupy tematyczne, wysyłaç
buêki i uÊciski i nie zm´czy was rozpowszechnianie
inicjatyw, albo jeÊli jesteÊcie członkami grupy, w której wszyscy majà twoje nazwisko, i przestaniecie wychodziç z domu, ˝eby zobaczyç najnowsze aktualizacje, i napiszecie o tym co robicie zanim cokolwiek
zrobicie naprawd´, to chyba zaczyna si´ problem...
Czy czasem nie uzale˝niliÊcie si´ od Facebooka?
I jak to z ka˝dym uzale˝nieniem bywa, prawie zawsze jest ono szkodliwe!

Fotolia

my przedstawiç drugà konkurencyjnà list´: pi´ciu
powodów, dla których nienawidzimy Facebooka.
Argumenty szefa. W biurze Facebook zdecydowanie utrudnia prac´, człowiek pogrà˝a si´ w oceanie
zdj´ç, komentarzy, nastrojów i myÊli, a na koniec ten
sam Facebook zadaje pytanie: Co teraz robisz? Najzwyczajniej w Êwiecie trac´ czas, który powinienem
poÊwi´ciç pracy. Nieustannie stymulowanie naszej
uwagi przy ka˝dym nowo pojawiajàcym si´ kontakcie mo˝e prowadziç tylko i wyłàcznie do znacznego
obni˝enia wydajnoÊci…, to dlatego w pracy strony
Facebooka sà cz´sto blokowane!
Zaufanie. Facebook tak naprawd´ zbiera tysiàce informacji o ka˝dym zarejestrowanym kliencie. A gdyby potem zechciał je sprzedaç komuÊ innemu?
I do jakich celów? Mo˝emy mieç do tego portalu zaufanie? Czy ktoÊ nas Êledzi? I kto? Ufo?

Spokój. Na Facebooku nie dadzà ci spokoju. Nawet, jeÊli nie u˝ywasz go od miesi´cy to i tak
na twój email przychodziç b´dà stosy informacji,
niekoƒczàcych si´ zawiadomieƒ itp. KtoÊ tam b´dzie chciał zostaç twoim znajomym, ktoÊ zaprosi
ci´ do grupy znajomych z baru za rogiem, powstał fan klub twojego dawnego nauczyciela lub szkoły, poza tym
dotrà do ciebie ró˝nego rodzaju inicjatywy, do których powinieneÊ przystàpiç
– przystàp, przystàp, choç przyst´pujàc
i tak niczego nie zmienisz! Mo˝na oczywiÊcie zapobiegaç tej lawinie informacji
włàczajàc odpowiednie filtry, które b´dà
chroniç nasz Êwi´ty spokój.
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La bella

Sicilia

TEKST

Anna
LubertowiczSztorc
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Fotolia, arch.

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.
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SPOTKANIE
Z PALERMO
Palermo – najwi´ksze miasto na wyspie, stolica
Sycylii. T´tni ruchem, pełne jest ˝ycia i zgiełku.
Ma niesamowity klimat i posiada wiele ciekawych
miejsc, które warto zobaczyç. Najciekawsza cz´Êç
Palermo to obszar wokół głównego skrzy˝owania,
Quatro Canti (Cztery Rogi). Warto równie˝ udaç
si´ na Piazza Pretoria, który otaczajà pi´kne, barokowe koÊcioły, nad placem góruje Ratusz,
a na jego Êrodku znajduje si´ najpi´kniejsza fontanna w mieÊcie. Nie sposób przejÊç oboj´tnie
obok monumentalnego Palazzo dei Normanni
(Pałac Normaƒski, inaczej Palazzo Reale), czyli

Parlamentu. Jest to najokazalszy gmach w zabytkowej cz´Êci miasta. Obecnie siedziba parlamentu
sycylijskiego. Najlepiej jednak snuç si´ ulicami Palermo, chłonàç jego klimat, ró˝norodnoÊç, wstàpiç na najwi´kszy bazar w mieÊcie – targowisko
Vucciria, który oszałamia barwami, iloÊcià i ró˝norodnoÊcià towaru.

DOLINA
ÂWIÑTY¡
Ta miejscowoÊç jest ˝elaznym punktem programu
pt. zwiedzanie Sycylii. Onegdaj było to staro˝ytne
greckie miasto i nosiło nazw´ Akragos. DziÊ to
miejsce, w którym kiedyÊ Grecy zbudowali budynki Êwiàtynne, nazywa si´ Dolinà Âwiàtyƒ. Budowle

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

powstały z miejscowego, ˝ółtego piaskowca. Sà
one olbrzymim skarbem okolicy. Najstarszà budowlà jest Tempio di Ercole (Âwiàtynia Heraklesa) Kolejna, Âwiàtyna Zeusa, (Tempio di Zeus
Olimpico) pochodzi mniej wi´cej z 480 roku
p.n.e., a najbardziej efektownie na zdj´ciach wyglàda Tempio di Castore e Polluce.

ETNA WIECZNIE
CZYNNA
Na wschodnim wybrze˝u Sycylii niezmiennie króluje Etna, najwy˝szy i najwi´kszy w Europie sto˝ek wulkaniczny, jego wysokoÊç liczy około
3323 m n.p.m. (z powodów wybuchów jest
zmienna). Jest to wulkan czynny, składajàcy si´
głównie z trachitów i bazaltów. Z krateru stale wydobywa si´ para i gaz, a w czasie erupcji dochodzà
do tego bomby wulkaniczne i popiół. Etna ma
około ponad 270 kraterów bocznych. Od V wieku
zanotowano tutaj 80 du˝ych wybuchów, a najsilniejszym z nich był ten z 1669 roku, który zniszczył Katani´. Ostatnia erupcja Etny miała miejsce
w czerwcu 2004 roku. Etna to tak˝e raj dla narciarzy i chyba jedyne miejsce w Europie, gdzie je˝d˝àc na nartach mo˝na obserwowaç morze. Dwie stacje
narciarskie Etna Nord i Etna
Sud nie dorównujà tym w Madonna di Campiglio, ale wyciàgi krzesełkowe i orczykowe
wywo˝àce narciarzy na prawie 2,5 tysiàca metrów pozwalajà na niezłe szusowanie na...
czynnym wulkanie. Narciarskim miasteczkiem u podnó˝a
Etny jest Nicolosi, dobrze
przygotowane na przyj´cie miłoÊników dwóch desek.

Etna,
najwi´kszy
wulkan
w Europie,
mo˝e si´
w ka˝dej chwili
uaktywniç
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TAORMINA
Jest to naprawd´ niepowtarzalne miejsce. Miasteczko le˝y na stokach wulkanu Etna,
a jego niesamowicie strome
i kr´te uliczki biegnà prosto
do pi´knych, czystych pla˝,
otulonych bł´kitem morza.
Zniewalajàce
krajobrazy
współtworzà – prócz wspomnianej natury – wybudowane na stokach malownicze,

Sycylia to
również
zapierajace
dech w piersiach
widoki

kolorowe domki, urokliwe zatoczki i przesiàkni´ty
wspaniałà atmosferà zabytkowy port. Zaproszeni
niech czujà si´ tak˝e miłoÊnicy czynnego wypoczynku – Taormina oferuje fantastyczne zaplecze
tym, którzy nurkujà, uprawiajà windsurfing, wspinaczk´ górskà czy trekking. U podnó˝a wulkanu
mo˝na tak˝e zagraç w golfa i w tenisa na Êwietnie
utrzymanych kortach. Jak w wsz´dzie mo˝na tu
spróbowaç wina, na które to owoce zbiera si´
z winoroÊli porastajàcych Etn´ – podobnego smaku i aromatu tak łatwo si´ nie zapomina.

A W KUCHNI....
Mieszkaƒcy Sycylii majà opini´ kulinarnych koneserów. Wystarczy raz zasmakowaç na przykład pistacji z Bronte czy migdałów z Noto, spróbowaç
jednej ze 144 pizz a ju˝ zawsze b´dziemy t´skniç
za sycylijskimi smakami. Ciepły klimat gwarantuje
słodkie i soczyste owoce i warzywa niemal˝e przez
cały rok. Ale to makaron – dla Włochów „la pasta”
– jest podstawà kuchni na tej wyspie. Do tego
sporo Êwie˝ych ziół, w szczególnoÊci bazylii, tymianku i mi´ty. La pasta musi byç oczywiÊcie „al
dente”, czyli półtwarda. Drugim „niezb´dnikiem”
kuchni sycylijskiej jest oliwa z oliwek, cz´sto wyciskana własnor´cznie. OczywiÊcie nikt, tak jak kucharze z Sycylii nie przyrzàdza na setki sposobów
owoców morza. Wszechobecne jest wino, bez którego nie obejdzie si´ ˝aden posiłek.

Taormina
Poniżej:
Mondello
(Palermo)

W SKRÓCIE

Âródziemnomorska

wyspa

S

ycylia 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.
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Abarth Grande Punto
na podium Rajdu Barbórka
N

a 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
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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

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

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

Niepełnosprawni

w rajdzie

P

odczas 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.

Luca Rosetti nie
krył dużego
wrażenia, jakie
wywarły na nim
tłumy kibiców
i postawa
polskich
uczestników
„Barbórki”.
Poniżej:
kierowca i pilot
(z lewej) Abartha

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.
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TEKST

Joanna Lasek

Potrzeba

wielkiej ciszy
S

ezon 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
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PREMIERY
KINOWE
Amerykaƒskie
ciacho
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.

ytuł 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.

T

Czego nie wie

Kowalski
T

Wrota

do piekieł

T

ym 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.

a 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.

S

zymon 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.

M

isia 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.

59

r
GRUPA

LUDZIE
LUDZIE

PRODUKTY

AKTUALNOŚCI

RUBRYKI

CZAS WOLNY
OSOBLIWOŚCI

TEKST Jerzy Bàk
RYS. Janusz Stefaniak

Noworoczne

postanowienia

N

owy 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
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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.

N

oworoczne 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.

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...?

W postanowieniach
noworocznych
chodzi głównie o to,
abyśmy przestali
udawać, a zaczęli
naprawdę
działać
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Panda

WYMIARY
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM
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

Punto EVO
RABAT 15,5%*
1.2 ACTIVE 65KM 3D
1.4 DYNAMIC 77KM 3D

WYMIARY
407/169/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

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

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
35.482 1242 48 155 5,7 135 5
40.552 1368 57 165 5,9 139 5

Grande Punto

WYMIARY
403/169/149

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

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
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WYMIARY
355/163/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

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

RABAT 15,5%*

500

Qubo
RABAT 15,5%*

WYMIARY
396/172/174

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 73KM ACTIVE
38.862 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 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

Bravo

WYMIARY
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 16,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 90KM ACTIVE
42.577 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM ACTIVE 50.509 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DYNAMIC
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 16v165KM SPORT 65.539 1956 121 215 5,3 139 5
1.9 M-Jet 16v165KM 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

Croma
RABAT 21%*

WYMIARY
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
65.990 1796 103 206 7,4 173 5
73.990 1910 88 195 6,0 157 5
81.990 1910 110 210 6,0 157 5
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
1.8 16v 140KM DYNAMIC
1.9 M-Jet120KM BEZ DPF DYNAMIC
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DYNAMIC
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMOTION

Linea

WYMIARY
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
38.439 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM ACTIVE
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

Doblò

WYMIARY
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

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 9,2/9m 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
3

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Brera

BAGAŻNIK
WYMIARY
441/183/134 300 LITRÓW

RABAT 15%*
1750 TBi16v 200KM
2.0 JTDM 170KM
2.4 JTDM 20v210KM
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4

PLN
104.465
106.165
127.415
134.215
147.815

poj.
1750
1956
2387
2387
3195

kW
147
125
154
147
191

159

km/h
235
218
231
225
244

l/100km CO2 miejsca

8,1
5,4
7,8
7,9
11,4

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%*

PLN
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 82.365
1750 TBi16v 200KM PROGRESSION 94.265
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 89.165
2.0 JTDM 170KM PROGRESSION 93.415
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 115.515
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.165
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.065
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
95.965
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.615
2.0 JTDM 170KM DISTINCTIVE
100.215
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
122.315
2.4 JTDM200KMDISTINCTIVE Q-TRONIC 129.965
3.2 JTS 260KMDISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.215

GT

poj.
1796
1750
1910
1956
2387
2387
1750
1910
1910
1956
2387
2387
3195

kW
103
147
110
125
154
147
147
110
110
125
154
147
191

km/h
208
235
212
218
231
225
235
212
209
218
231
225
244

RABAT 15%*
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2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km CO2 miejsca

7,6
8,1
5,7
5,4
6,8
7,9
8,1
5,7
6,8
5,4
6,8
7,9
12,1

WYMIARY
449/176/136

2.0 JTS 165KM PROGRESSION
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE

189
142
179
208
270

179
189
150
142
179
208
189
150
180
142
179
208
286

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

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
84.915 1970 122 216 8,7 207 5
92.565 1910 110 209 6,2 165 5

Spider
RABAT 15%*
1750 TBi16v 200KM
2.0 JTDM 170KM
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4

WYMIARY
BAGAŻNIK
439/183/132 253 LITRÓW

PLN
109.565
111.265
139.315
159.715

poj.
1750
1956
2387
3195

kW
147
125
147
191

km/h
235
218
225
244

159 Sportwagon
RABAT 15%*
PLN
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.465
1750 TBi16v 200KM PROGRESSION 99.365
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 94.265
2.0 JTDM 170KM PROGRESSION 98.515
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 120.615
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.265
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.165
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
101.065
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.715
2.0 JTDM 170KM DISTINCTIVE
105.315
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
127.415
2.4 JTDM200KMDISTINCTIVE Q-TRONIC 135.065
3.2 JTS 260KMDISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.315

MiTo
RABAT 15%*

l/100km CO2 miejsca

8,2
5,4
7,9
12,1

WYMIARY
466/183/143

poj.
1796
1750
1910
1956
2387
2387
1750
1910
1910
1956
2387
2387
3195

kW
103
147
110
125
154
147
147
110
110
125
154
147
191

km/h
206
233
210
216
229
223
233
210
207
216
229
223
242

192
142
208
288

2
2
2
2

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

l/100km CO2 miejsca

7,8
8,3
5,8
5,5
6,9
8,0
8,3
5,8
6,9
5,5
6,9
8,0
12,2

WYMIARY
406/172/145

183
194
153
145
181
210
194
153
182
145
181
210
288

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

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

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

Ypsilon
RABAT 15%*
1.4 8v 77KM ORO
1.4 16v 95KM ORO
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO
1.4 16v 95KM PLATINO
1.416v95 KMVERSUS
1.3 M-Jet16v90KMVERSUS

WYMIARY
381/170/153

PLN
42.420
44.970
48.370
48.880
44.970
50.920

poj.
1368
1368
1248
1368
1368
1248

Musa
RABAT 15%*
1.4 16v 95KM ORO
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO
1.4 16v 95KM PLATINO
1.6 M-Jet 16v 120KM PLATINO

kW km/h l/100km
57 167 5,5
70 175 6,6
66 175 4,5
70 175 6,6
70 175 6,6
66 175 4,5

WYMIARY
403/169/166

PLN
51.770
54.320
60.270
72.170

poj.
1368
1248
1368
1598

kW km/h l/100km
70 175 6,6
51 159 4,7
70 175 6,6
88 190 4,9

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

CO2 miejsca
130 4
155 4
117 4
155 4
159 4
117 4

Delta

WYMIARY
452/180/150

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

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

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

CO2 miejsca
157 5
125 5
157 5
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.
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NASZE ŁAMY DLA WAS

Annie Lennox
była honorowym
gościem
uroczystości
z okazji 20.
rocznicy
obalenia muru
berlińskiego

Lancia dla pokoju

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.
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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.

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.

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 grudnia 2009 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

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

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

handel cz´Êciami zamiennymi

9. Plastic Components and Modules Poland SA

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

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

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

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

11. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

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

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

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

leasing samochodów

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

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

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

