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GRUPA
FIAT

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

W
wy ni ku po dzia łu z jed nej stro ny po -

wsta nie gru pa prze my sło wa zwià za na
z pro duk cjà po jaz dów, któ ra obej mie:
Fiat Gro up Au to mo bi les, udzia ły
w Gru pie Chry sler, Fer ra ri, Ma se ra ti,
Ma gne ti Ma rel li, Tek sid, Co mau oraz
dzia łal noÊç FPT Pas sen ger & Com -
mer cial Ve hic les. Z dru giej stro ny
utwo rzo ny zo sta nie Fiat In du strial

SpA, w skład któ re go wej dà: Ive co, CNH oraz dzia łal -
noÊç FPT In du strial & Ma ri ne.

DziÊ Gru pa Fiat skła da si´ z dwóch ró˝ nych
ga ł´ zi biz ne su, za rów no pod wzgl´ dem ryn -

ków jak i klien te li. Dzi siaj, kie dy pro ces
uzdra wia nia Gru py ju˝ si´ za koƒ czył,
a sek tor Au to, dzi´ ki współ pra cy z Chry -
sle rem, osià gnàł do sta tecz ny po ziom pro -
duk cji, nie ma ju˝ sen su utrzy my waç
daw ne go ukła du. „To je dy ne wyj Êcie za -
rów no z punk tu wi dze nia prze my sło we go
jak i fi nan so we go, któ re za pew ni ka˝ de -

mu biz ne so wi wła Êci wy stra te gicz ny
roz wój. Na sza de cy zja po dyk -

to wa na jest ch´ cià roz wo ju,
zwi´k sze niem au to no mii
i wzro stem efek tyw no Êci”
– stwier dził dy rek tor peł -
no moc ny Gru py Fiat,
Ser gio Mar chion ne.

powstaje nowy Fiat
Zgromadzenie akcjonariuszy

przyj´ło decyzj´ o rozdzieleniu
Grupy na dwie cz´Êci: 

Fiat i Fiat Industrial. Zdaniem
prezesa Elkanna: „To dwie grupy

o wielkich ambicjach”.
TEKST Filippo Gallino  FOTO Arch. Fiat

Klamka zapadła – 



umo˝ li wi te˝ roz wój i wzrost war to Êci po szcze gól -
nych ma rek i po zwo li wy ko rzy staç w peł ni sieç
sprze da ̋ y. W tym ce lu w kwiet niu te go ro ku
na ryn kach eu ro pej skich roz po cz´ to łà cze nie sie ci
ser wi so wej i sa lo nów sprze da ̋ y ma rek Chry sler, Je -
ep i Do dge z sie cià Fiat Gro up Au to mo bi les. 
Naj sil niej skut ki so ju szu z Chry sle rem od czu je
Lan cia. Ga ma obu ma rek zo sta nie bo wiem cał ko -
wi cie zin te gro wa na w Eu ro pie. Po zwo li to Lan cii
na czer pa nie ko rzy Êci z kom plet nej ofer ty i prze -
kształ ce nie si´ w brand full -li ne ra. Fi la rem pla nu
prze my sło we go FGA jest ch´ç roz wo ju Al fy Ro -
meo, któ ra ma staç si´ pre sti ̋ o wà mar kà Gru py.
Cho dzi mi´ dzy in ny mi o roz sze rze nie jej ga my wy -
ro bów po przez wy ko rzy sta nie tech no lo gii pro duk -
cji po jaz dów SUV, wy pra co wa nej przez Gru p´
Chry sler. W ra mach te go pro jek tu za kła da si´ po -
wrót Al fy Ro meo na ry nek ame ry kaƒ ski, ka na dyj -
ski i mek sy kaƒ ski.
So jusz z Chry sle rem uła twi Fiat Gro up Au to mo bi -
les uzy ska nie po zy cji Êwia to we go li de ra w pro duk -
cji sa mo cho dów i osià gnie cie do 2014 r. pu ła pu
sze Êciu mi lio nów wy pro du ko wa nych po jaz dów
rocz nie.
Od stro ny prze my sło wej so jusz do pro wa dzi z ko lei
do zna czà cych sy ner gii, zwłasz cza je Êli cho dzi
o po dział i roz lo ko wa nie ob sza rów pro duk cyj nych
oraz za ku pów, zwi´k sza jàc ska l´, a co za tym idzie,
si ł´ na byw czà Gru py ja ko ca ło Êci.

FIAT
Po po dzia le Fiat b´ dzie glo bal nà gru pà prze my sło -
wà o przej rzy stej mi sji biz ne so wej, sku pio nej
na bran ̋ y mo to ry za cyj nej, któ ra zy ska cał ko wi tà
swo bo d´ w po dej mo wa niu naj lep szych dla sie bie
de cy zji stra te gicz nych, do ty czà cych mi´ dzy in ny -
mi za wie ra nia po ro zu mieƒ lub so ju szy. Zgod nie
z pla nem stra te gicz nym na la ta 2010-2014, ob ro -
ty Fiata ma jà pro gre syw nie wzra staç, by osià gnàç
za czte ry la ta war toÊç 64 mi liar dów eu ro, czy li
dwa ra zy ty le, ile prze wi dzia no w ro ku 2010.
Wi´k szoÊç zy sków – oko ło 80% – wy ge ne ru je Fiat
Gro up Au to mo bi les, zaÊ Fer ra ri i Ma se ra ti
oko ło 6% ca ło Êci. Po zo sta łà cz´Êç zy sków
gru pa osià gnie z pro duk cji i ob ro tu kom po -
nen tów sa mo cho do wych.

FIAT IN DU STRIAL 
Dru gi z po wsta łych po po dzia le
ob sza rów b´ dzie wiel kà gru pà
prze my sło wà oraz jed nym ze
Êwia to wych li de rów w bran ̋ y
Ca pi tal Go ods (po jaz dów ci´ ̋ a ro wych, ma szyn
rol ni czych i bu dow la nych) z bar dzo sze ro kà ga mà
wy ro bów i siat kà za kła dów pro duk cyj nych na ca -
łym Êwie cie. Ocze ku je si´, ˝e ob ro ty tej gru py
w ro ku 2014 osià gnà po ziom 29 mi liar dów eu ro,
przy 11% wzro Êcie Êred nio rocz nym. Naj wi´k szy
udział w zy skach po dzie là mi´ dzy sie bie po rów no
ma szy ny rol ni cze oraz po jaz dy prze my sło we i ra -
zem wy ge ne ru jà 85% obrotów. 11% sta no wiç b´ dà
ma szy ny bu dow la ne, a po zo sta łe 4% pro duk cja sil -
ni ków. Po ze szło rocz nej za pa Êci wszyst kie po wy˝ -
sze ryn ki za czy na jà w tej chwi li od ra biaç stra ty
i ma jà du ̋ y po ten cjał wzro stu. 

SOJUSZ FIAT GROUP
AUTOMOBILES Z CHRYSLEREM
To so jusz za war ty dla obo pól nej ko rzy Êci, gdy˝ łà -
czy ze so bà dwa uzu peł nia jà ce si´ przed si´ bior -
stwa, któ re wspól nie mo gà wzbo ga caç si´ i roz wi -
jaç. Efek ty te go so ju szu sà wie lo kie run ko we.
Naj wa˝ niej szym jest eks pan sja glo bal na – dzi´ ki
obec no Êci w ró˝ nych cz´ Êciach geo gra ficz nych
na Êwie cie obie spół ki b´ dà mo gły pod bi jaç no we
ryn ki. FGA zy ska do st´p na ry nek Ame ry ki Pół noc -
nej, zaÊ Chry sler sil niej za ist nie je w Eu ro pie i Ame -
ry ce Ła ciƒ skiej. Po za tym, dzi´ ki po ro zu mie niom
pod pi sa nym w ostat nich la tach, za kła da si´ przy -
spie sze nie eks pan sji w Chi nach, Ro sji i In diach. 
Ko lej nà do brà stro nà so ju szu sà wy ro by i ich zró˝ -
ni co wa na ofer ta. Cho dzi o zwi´k sze nie ga my pro -
duk tów we wszyst kich seg men tach, tak by jak naj -
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le piej od po wie dzieç na za po trze bo wa nie ryn ku.
Do Êwiad cze nie i ugrun to wa na po zy cja Fia ta w ni -
skich seg men tach, a Chry sle ra w seg men tach Êred -
nich, wy so kich i SUV spra wià, ˝e Gru pa sta nie si´
kom plet nym i kon ku ren cyj nym pro du cen tem we
wszyst kich prze dzia łach ryn ku. Po dob ne efek ty po -
win no przy nieÊç po łà cze nie czo ło wej po zy cji Fia ta
w tech no lo gii mo to ry za cji eko lo gicz nej oraz pro -

duk cji ni sko emi syj nych i wy daj nych sil -
ni ków z know -how Chry sle ra w za kre -
sie tech no lo gii na p´ dów hy bry do wych
i elek trycz nych. Łà czàc moc ne stro ny
oby dwu firm b´ dzie mo˝ na zwi´k szyç

ka pi tał tech no lo gicz ny Gru py, a na -
st´p nie wy ko rzy staç
go w ca łej ga mie wy -
ro bów. Po łà cze nie
moc nych stron oby -
dwu przed si´ biorstw

Powstają dwie
mocne grupy
przemysłowe 

o wielkich
ambicjach



GRUPA
SALON W PARYŻU

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

P
o za pre zen ta cja mi no wych mo de li sa mo -
cho dów, wÊród atrak cji by ły m. in.: cen -
trum te sto we sa mo cho dów elek trycz nych,
kry ty tor wy Êci go wy, lek cje jaz dy eko no -
micz nej, czy li tzw. eco -dri vin gu. Ma gia
sto li cy Êwia to wej mo dy, rów nie˝ sa mo cho -
do wej, spra wia, ˝e wie lu pro du cen tów za -
cho wu je pre mie ro we mo de le wła Ênie na je -
sien nà wy sta w´. Pa ry ska wy sta wa to oczy -

wi Êcie naj wi´k sze po le do po pi su dla go spo da rzy. To
wła Ênie Ci tro ën, Peu ge ot oraz Re nault pre zen tu jà
naj wi´ cej no wych aut i ma jà naj bar dziej oka za łe sto -
iska. Jed nak w Pa ry ̋ u zwra ca ły uwa g´ po my sło wo
za aran ̋ o wa ne eks po zy cje Fia ta, Lan cii, Al fy Ro meo
i Abar tha, choç wło ski kon cern nie miał w tym ro ku
w Pa ry ̋ u spek ta ku lar nych sa mo cho do wych pre mier. 
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Na paryskimbruku... 
Mondial de l'Automobile

w Pary˝u ma ponad
100-letnià tradycj´. Obok

Genewy i Frankfurtu, to
jedna z najwi´kszych

wystaw motoryzacyjnych
w Europie. Tegoroczna

edycja organizowana jest
pod hasłem: „PrzyszłoÊç,

teraz” (Future, now).

TEKST

Anna Lubertowicz-Sztorc
FOTO

Arch. Fiat



ABARTH 
W BIE LI I SZA RO ÂCI
W Pa ry ̋ u po ka za no ko lej nà mo dy fi ka cj´ sa mo cho -
dów ze zna kiem Skor pio na w lo go. Swo jà Êwia to wà
pre mie r´ miał ze staw „es se es se” prze zna czo ny dla
Abarth Pun to Evo i Abarth 500C. Ze staw słu ̋ y
do po pra wy osià gów, ob słu gi i bez pie czeƒ stwa.
Pun to Evo „es se es se” osiàga moc 180 KM, uzy sku -
jàc mak sy mal ny mo ment ob ro to wy 270 Nm przy
3000 obr./min., pr´d koÊç 216 km/h, a sa mo chód
przy spie sza od 0-100 km/h w 7,5 se kun dy. Ze staw
„es se es se” do 500C czy ni ka brio let mar ki ze Skor -
pio nem w lo go praw dzi wym spor to wym sa mo cho -
dem z otwar tym da chem (moc 160 KM, mak sy -
mal ny mo ment ob ro to wy 230 Nm, mak sy mal na
pr´d koÊç 209 km/h, przy spie sza od 0-100 km/h
w 7,6 se kun dy). Bia ło-sza re ko lo ry eks po zy cji
i spor to wy styl sto iska wzbu dzał ogrom ne za in te re -
so wa nie.

AL FA RO MEO 
W MOD NEJ CZER WIE NI 
Jak co ro ku i tym ra zem w Pa ry ̋ u na sto isku Al fy
Ro meo by ły naj pi´k niej sze dziew czy ny i naj bar dziej
czer wo ne sa mo cho dy. Gwiaz dà sto iska by ła Giu -
liet ta z naj now szym sil ni kiem die sla 2.0 JTDM-2
o mo cy 140 KM. No wo Êcià był tak ̋ e ben zy no wy
sil nik tur bo 1.4 Mul tiA ir o mo cy 170 KM z au to -
ma tycz nà prze kład nià „Al fa TCT”. Pod czas pa ry -
skie go sa lo nu na sto isku wy sta wio ne by ły jesz cze
dwie wer sje Giu liet ty: Di stinc ti ve z sil ni kiem
1,6 JTDM o mo cy 105 KM i Qu adri fo glio Ver de
z sil ni kiem 1750 TBI o mo cy 235 KM. T´ spe cjal nà

FIAT 
W KO LO RACH T¢ CZY 
Ar chi tek ci pro jek tu jà cy te go rocz nà eks po zy cj´
Fia ta, stwo rzy li „Êwiat ma rzeƒ” wi dzia ny ocza mi
dziec ka. Sto isko mia ło nie zwy kle po god ny cha -
rak ter, do my sta ły na chmu rach, a ko lo ro wa t´ cza
za pra sza ła od wie dza jà cych do Êwia ta wy obraê ni
i n´ ci ła – zwłasz cza mło dà pu blicz noÊç. Chmu ry,
do my i mia sta za pro jek to wa ne jak by dzie cin nà r´ -
kà do sko na le kom po no wa ły si´ z ga mà pre zen to -
wa nych aut. 
W cen tral nym miej scu eks po zy cji znaj do wał si´
klej not in ̋ y nie rii, opra co wa ny przez Fiat Po wer -
tra in Tech no lo gies – dwu cy lin dro wy sil nik
TwinAir (85 KM, 900 cm3), któ ry mo˝ na by ło po -
dzi wiaç na tle ko lo ro wych wia tra ków. W Pa ry ̋ u,
sto li cy Êwia to wej mo dy, za pre zen to wa no dwa sa -
mo cho dy Fiat 500: je den gu stow nie „odzia ny”
w no wy od cieƒ Vo la re Az zur ro oraz edy cj´ spe -
cjal nà 500 by Die sel, wy nik wspól ne go przed si´ -
wzi´ cia ze spo łu pro jek tan tów Fia ta i Êwia to wej
sła wy wło skie go kre ato ra mo dy. Ten ostat ni był
w ko lo rze Mid ni ght Blue In di go (od cieƒ przy po -
mi na jà cy de nim) w ze sta wie niu z ma skà la kie ro -
wa nà na ko lor ko Êci sło nio wej. Obok wspo mnia -
nych wer sji sen sa cj´ wzbu dza ła po ka zo wa „pi´ç -
set ka” opra co wa na z oka zji wy pro du ko wa nia
500.000 aut te go mo de lu. Ten wy jàt ko wy
Fiat 500 stwo rzo ny zo stał przez spo łecz noÊç in -
ter ne to wà. Nad wo zie te go uni kal ne go eg zem pla -
rza by ło cał ko wi cie po kry te 1500 zdj´ cia mi
z twa rza mi wła Êci cie li i mi ło Êni ków Fia ta 500.
Zu peł nie w in nym sty lu był Fiat 500 Blac kjack –
spe cjal na edy cja mo de lu 500, któ ra wy ró˝ nia ła
si´ czar nym la kie rem o ma to wej struk tu rze.
W Pa ry ̋ u nie za bra kło no we go Doblò 1.6 z prze -
kład nià Du alo gic i sys te mem Start&Stop w stan -
dar dzie. Sa lon w Pa ry ̋ u to tak ̋ e oka zja, by po -
kazaç naj now sze ele men ty wy po sa ̋ e nia aut. 
Tak wi´c zna ne ju˝ mo de le pre zen to wa no w no -
wych wer sjach: No we Qu bo MY 2011 Trek king
(sa mo chód wy po sa ̋ o no w sil ni k 1.3 Mul ti jet
II 95 KM, Start&Stop w stan dar dzie) i Pun to
EVO z sil ni kiem 1.3 Mul ti Jet II w kon fi gu ra cji
ECO. Zwie dza jà cy eks po zy cj´ Fia ta mo gli rów -
nie˝ udaç si´ w wir tu al nà po dró˝, pod czas któ rej
mie li mo˝ li woÊç po zna nia za let sys te mów eko -
-tech no lo gii, ta kich jak sys tem Stop&Start
i opro gra mo wa nie eco: Dri ve. Uzu peł nie niem
pre zen to wa nych aut by ła ofer ta in no wa cyj nych
pro duk tów fi nan so wych skie ro wa na do sie ci 
di ler skich, klien tów in dy wi du al nych i firm, 
przy go to wa na przez fir ma FGA Ca pi tal (spół ka
jo int ven tu re Fiat Gro up Au to mo bi les i Crédit
Agri co le).
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W Paryżu
pokazano
modyfikację
samochodów 
ze znakiem
Skorpiona 
w  logo



LAN CIA Z CHRY SLE REM –
ELE GANC KIE PUZ ZLE 
Mar ka Lan cia pod czas te go rocz ne go Sa lo nu Sa -
mo cho do we go pre zen to wa ła mo de le Del ta, 
Yp si lon i Mu sa wraz z wy bra ny mi mo de la mi
Chry sle ra: Grand Voy ager Black i 300C Wal ter P.
Chry sler. Mar ki te pre zen to wa ły w Pa ry ̋ u wspól -
ny front i ni czym dwa frag men ty ukła dan ki,
two rzy ły no wà to˝ sa moÊç w mo to ry za -
cyj nym Êwie cie. By ło to je dy ne w swo im
ro dza ju sto isko, gdzie gra ficz ne mo ty wy
puz zli łà czy ły si´ z naj now szà mo dà
i ko lo ra mi. Im po nu jà co wy glà da ły
do pa so wa ne do sie bie du ̋ e frag men -
ty ukła dan ki, przed sta wia jà ce lo go
oby dwóch ma rek. Na pod ło dze
sto iska rów nie˝ wi docz ny
był mo tyw ukła dan ki,

Ekspozycja  
Alfy Romeo 
to przede
wszystkim
czerwień, 
a Lancii
i Chryslera 
to granatowe
puzzle

wer sj´, do st´p nà tyl ko z tym sil ni kiem, wy ró˝ nia
spor to wo ob ni ̋ o ne za wie sze nie, 17-ca lo we ob r´ cze
kół, wzmoc nio ny układ ha mul co wy z czer wo ny mi
za ci ska mi na tar czach ha mul co wych (Al fa red), jak
rów nie˝ je dy ny w swo im ro dza ju spor to wy wy strój
wn´ trza. Go Êcie od wie dza jà cy sto isko mo gli po dzi -
wiaç Giu liet t´ wy po sa ̋ o nà w Blue&Me -Tom Tom,
w peł ni zin te gro wa ny sys tem in for ma cyj no -roz ryw -
ko wy, któ ry po za na wi ga cjà sa te li tar nà po sia da
rów nie˝ no wo cze sny, ko lo ro wy ekran do ty ko wy
i umo˝ li wia ob słu g´ te le fo nu, na wi ga cji i za rzà dza -
nie wszel ki mi in for ma cja mi po trzeb ny mi w cza sie
jaz dy przy u˝y ciu przy ci sków na ko le kie row ni cy
oraz ko mend gło so wych. W cen trum za in te re so wa -
nia by ły rów nie˝ Al fa Ro meo Mi To, któ rà pod czas
pa ry skie go sa lo nu re pre zen to wa ły dwa sa mo cho dy
w wer sji Di stinc ti ve. Pierw szy z nich, wy po sa ̋ o ny
jest w ben zy no wy sil nik tur bo 1.4 Mul tiA ir o mo -
cy 135 KM, współ pra cu jà cy z au to ma tycz nà prze -
kład nià Al fa TCT, dru gi wy po sa ̋ o ny był w jed nost -
k´ na p´ do wà 1.3 Mul ti Jet o mo cy 95 KM w wer sji
ECO. Na sto isku mo˝ na by ło tak ̋ e oglà daç Al f´
Ro meo 159 w wer sji na rok 2011. Prze pro wa dzo ne
ostat nio w tym mo de lu zmia ny we wn´ trzu za pew -
nia jà na byw com roz wià za nia, do sto so wa ne do ich
in dy wi du al nych po trzeb. Od wie dza jà cy mo gli tak ̋ e
po dzi wiaç eks klu zyw nà wer sj´ spor twa gon „Ros so
Com pe ti zio ne” wy po sa ̋ o nà w no wy sil nik 2.0
JTDM o mo cy 136 KM. Sa mo chód wy sta wio ny
na sa lo nie wy po sa ̋ o ny był w pa kiet TI, któ ry obej -
mu je dłu gà li st´ ele men tów, na da jà cych sa mo cho -
do wi spor to wy wy glàd. 
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sym bo li zu jà cy fu zj´ Lan cii i Chry sle ra. To sa mo
do ty czy ło dwóch du ̋ ych plat form, kształ tem
przy po mi na jà cych ele men ty ukła dan ki, na któ rych
po jed nej stro nie znaj do wa ły si´ Lan cia Del ta
i Chry sler 300C, zaÊ po dru giej Chry sler Grand
Voy ager wraz z Lan cià Mu sa. Od wie dza jà cy sto -
isko sta wa li si´ istot nà cz´ Êcià ukła dan ki: lu stra,
we współ pra cy z ka me ra mi, przed sta wia ły ob raz
osób od wie dza jà cych sto isko, jak gdy by skła da li
si´ oni z ka wał ków. Sa mo cho da mi wy sta wia ny mi
pod czas sa lo nu w Pa ry ̋ u by ły Mu sa i Yp si lon
LPG, któ re te raz w tej wer sji wcho dzà na ry nek
fran cu ski. Zna la zło si´ rów nie˝ miej sce dla Del ty
Mul tiA ir w wer sji Hard Black. Znaw ców mo dy in -
te re so wa ły Yp si lon El le oraz Mu sa 5th Ave nue. T´
ostat nià wy ró˝ nia ło nad wo zie w dwóch od cie -
niach – dół miał ko lor bia ły An ge li co, na to miast
dach sa mo cho du był czar ny, a sie dze nia i de ska
roz dziel cza wy ko na na ze skó ry w ko lo rze ko Êci
sło nio wej. Wszyst ko to wy ra ̋ o no ha słem: „Lan cia
Mu sa, miej ska li mu zy na. Ele gan cja jest pi´k nem,
któ re ni gdy nie prze mi ja”. Na to miast Yp si lon El le
po wsta ła w wy ni ku współ pra cy po mi´ dzy Lan cià
i pi smem El le, sym bo lem ko bie co Êci i no wo cze -
sno Êci. Obok tych ko bie cych aut sta ły sa mo cho dy
Chry sle ra: po t´˝ ny Grand Voy ager Li mi ted Black
oraz spe cjal na wer sja Chry sle ra 300C – Wal ter P.
sta no wià ca hołd dla za ło ̋ y cie la tej ame ry -
kaƒ skiej mar ki.  

Przewodniczący
jury, 

Pieter Wieman
i Lorenzo Sistino,

dyrektor
generalny Fiat

Professional 
wraz z Vanem 

of the Year

Nowy Fiat Doblò Cargo 
Van of the Year 2011

Nowy Fiat Doblò Cargo zdobył tytuł „International
Van of the Year 2011”, otrzymując 128 na

168 możliwych do zdobycia punktów – tak wysoką
ocenę przyznało jury złożone z dziennikarzy 24 krajów,
specjalizujących się w branży samochodów
dostawczych. To prestiżowe wyróżnienie zostało
przyznane podczas uroczystej gali z okazji 63. Edycji
Międzynarodowego Salonu w Hanowerze. 
Jury doceniło Doblò Cargo za różnorodność wariantów
płyty podłogowej oraz nadwozia, znacznie bogatszą,
niż w jakikolwiek innych samochodach tej kategorii,
a także ogromny wybór jednostek napędowych, wśród
których znalazł się także turbodoładowany silnik CNG
oraz napęd elektryczny. W nowym modelu uznanie

znalazły też parametry jazdy i wysoki komfort, 
jaki oferują rozmaite wersje Doblò Cargo. 

PO PROSTU NAJLEPSZY



Niebawem w ofercie dost´pna b´dzie 500-tka wyposa˝ona
w rewolucyjny dwucylindrowy silnik o pojemnoÊci 900 cm3,
a wyprodukowany przez FPT-Fiat Powertrain Technologies.

Nadchodzi 

TEKST

Stefania 
Castano
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lip ca 2007 ro -
ku, do kład nie
w 50. rocz ni c´
de biu tu Fia ta
500, w Tu ry nie
za pre zen to wa -
no no wà wer -
sj´ te go kul to -
we go sa mo -

cho  du. Po nie wa˝ dru ga ge ne ra cja
mo de lu szyb ko zdo by ła ser ca rze -
szy klien tów, pod j´ to de cy zj´, aby
w dniu uro dzin „ma leƒ stwa” pre -
zen to waç no wo Êci do ty czà ce te go
sym pa tycz ne go au ta. Tak by ło
w 2008 ro ku, kie dy za pre zen to -
wa no Abar tha 500 i w 2009 ro ku,
gdy mia ła miej sce pre mie ra Fia ta
500C, ory gi nal nej wer sji ca brio,
któ ra do chwi li obec nej zgro ma -
dzi ła ju˝ po nad 32 ty sià ce za mó -
wieƒ. Rów nie˝ te raz, przy oka zji
trze cich uro dzin sa mo cho du,
Fiat po sta no wił za pre zen to waç
w 500-tce no wy dwu cy lin dro wy
sil nik Twi nA ir o po jem no Êci
900 cm3 i 85 KM, któ ry nie ba -
wem tra fi na ry nek. Jest to ab so -
lut na no woÊç na Êwia to wej sce -
nie mo to ry za cyj nej. Ten no wy
sil nik jest po twier dze niem czo ło -

wej po zy cji Gru py Fiat w za kre -
sie pro duk cji ukła dów na p´ do -
wych, a za ra zem pre kur so rem
przy szłej ro dzi ny dwu cy lin dro -
wych sil ni ków FPT – Fiat Po wer -
tra in Tech no  lo gies o mo cy po -
mi´ dzy 65 a 105 ko ni. No wy
dwu cy lin dro wiec Fia ta 500, 
mi mo po jem no Êci za le d wie
900 cm3, gwa ran  tuje wspa nia łe
osià gi przy wy raê nej re duk cji
zu ̋ y cia i emi sji. Je Êli cho dzi
o emi sje CO2, sil nik mo -
˝e po chwa liç si´ naj -
mniej szym wskaê ni -
kiem uzy ska nym
przez jed nost ki ben -
zy no we. Sta ło si´ to
za spra wà re wo lu cyj -
ne go sys te mu Mul -
tia ir, któ ry za de biu -
to wał w mi nio nym
ro ku, a tak ̋ e dzi´ ki
dy na mi ce pły nów
zop ty ma li zo wa nej dla jak
naj wy˝ szej wy daj no Êci pa li wa.
Pro sto ta w kon struk cji sil ni ka,
b´ dà ca wy ni kiem kon cep cji „do -
wn si zing”, dzia ła na ko rzyÊç je go
trwa ło Êci i nie za wod no Êci. Nie -
wiel kie wy mia ry tur bi ny, do sto -

Fiat 500
TwinAir

GRUPA LUDZIE PRODUKT
AUTO

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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so wa ne do stra te gii dzia ła nia od -
po wied nich za wo rów, po zwa la jà
na zmi ni ma li zo wa nie cza su re ak -
cji prze pły wu i jed no cze Ênie
na utrzy ma nie na wy so kim po zio -
mie war to Êci mo cy mak sy mal nej.
W ten oto spo sób, je Êli po rów naç
go z sil ni kiem 1.2 8v, Twi nA ir re -
je stru je po pra w´ mo cy o 23%,
a osià gów o 30%. W sto sun ku
do sil ni ka 1.4 16v osià gi sà ekwi -
wa lent ne, jed nak zu ̋ y cie spa da
a˝ o 30%. Fiat 500 wy po sa ̋ o ny
w no wy 85-kon ny sil nik dwu  cy -
lin dro wy osià ga pr´d koÊç
173 km/h i przy spie sza od 0 do
100 w za le d wie 11 se kund. Sà to
wi´c osià gi, któ rym od po wia da jà
ogra ni czo ne emi sje i zu ̋ y cie:
w cy klu mie sza nym od po wied nio,
4,2 l/100 km i 95 g/Km (z ma nu -
al nà skrzy nià bie gów), któ re w
wer sji ze skrzy nià au to ma tycz nà
Du alo gic wy no szà 4,1 l/100 km

i 92 g/Km. Obec noÊç tur bo do ła -
do wa nia zwi´k  sza wy raê nie mak -
sy mal ny mo ment ob ro to wy spra -
wia jàc, ˝e jest on osià gal ny na wet
przy bar dzo ni skich ob ro tach, co
za pew nia ela stycz noÊç i go to woÊç
re ak cji w sto sun ku do tra dy cyj -
nych sil ni ków ssà cych. Po nad to
w Fia cie 500 Twi nA ir do st´p ny

Rekordowy 
samochód

TRZY LATA SUKCESÓW

Fiat 500 TwinAir dostępny będzie
w berlinie i wersji cabrio. Powyżej
zdjęcie jednego z elementów nowego
dwucylindrowego silnika:
elektronicznie sterowane zawory

11

Mały model Fiata wprowadził wiele nowości 
i ma na swoim koncie liczne rekordy w swoim

segmencie. Przykładowo w 2007 roku był pierwszym
samochodem o długości zaledwie 3,55 metra, który

uzyskał pięć gwiazdek
EuroNCAP. Jednocześnie
wniósł do tej kategorii
siedem seryjnych
poduszek powietrznych
(w tym poduszkę
chroniącą kolana)
i dostępność
ewolucyjnego systemu
ESP we wszystkich
układach napędowych
(seryjnie ze 100-konnym
silnikiem 1.4 16v). Warto
też dodać, że Fiat 500 już
w 2007 r. dostępny był
z całą gamą silników,

jakie wyznaczają standardy Euro 5 i to z ponad
trzyletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu
ważności ustawy. Co więcej, model był pierwszym
„maluchem”, który mógł poszczycić się tak szeroką
ofertą, co było do wówczas typowe dla samochodów
z wyższego segmentu. Klienci mieli do dyspozycji
ponad 500 tysięcy wariantów, możliwych
do wykonania przez łączenie różnych wersji
wyposażenia, układów napędowych, wnętrza, siedzeń,
kolorów nadwozia, obręczy, akcesoriów itp. W tym
samym tempie podążały również nowości związane
z tym produktem: 500 by Diesel (wrzesień 2008), 500
Pink (czerwiec 2009), 500C (lipiec 2009), 500C by
Diesel (czerwiec 2010). Pięćsetka nie jest więc
jedynie zwykłym samochodem miejskim, ale
prawdziwą „platformą”, na której Fiat tworzy całą
rodzinę samochodów o zaawansowaniu
technologicznym i dbałości, jakimi cechują się raczej
„duże” samochody. Ostatnią nowością jest
innowacyjny system Blue&Me–TomTom, który
zadebiutował w Fiacie 500 razem z silnikiem TwinAir.
Ten owoc współpracy pomiędzy FGA a tą firmą TomTom
jest całkowicie zintegrowanym systemem
informacyjno-rozrywkowym (info-tainment), który
pozwala na zarządzanie, za pośrednictwem
kolorowego praktycznego ekranu dotykowego:
telefonem, nawigacją oraz wszystkimi informacjami
potrzebnymi podczas prowadzenia pojazdu.
Zastosowanie tego systemu w Fiacie 500 będzie miało
jeszcze dodatkową funkcję: możliwość obsługi również
mediaplayera za pomocą interfejsu touch-screen. 





jest przy cisk ECO, któ ry skra ca
mo ment przy war to Êci 100 Nm,
aby do dat ko wo zre du ko waç zu -
˝y cie w mie Êcie i za pew niç na -
praw d´ przy ja zne Êro do wi sku
pro wa dze nie sa mo cho du.
Se ryj nie mon to wa ny jest sys tem
„Start&Stop”, któ ry ste ru je cza -
so wym wy łà cza niem sil ni ka
i jego po now nym
włà cza niem,
za pew nia jàc
w ten spo -
sób zmniej -
sze nie zu -
˝y cia i wy ci -
sze nie w ka -
binie. Wraz
z „Start&Stop”
mon to wa ny jest
tzw. Gear Shift
I n  d i  c a  t o r
(GSI) su ge ru -
jà cy kie row cy
zmia n´ bie gu,
spra wiajàc, ˝e sil nik
pra cu je  wy daj niej. Ja ko,
˝e sil nik ten jest krót szy (−23%)
i l˝ej szy (−10%), ani ̋ e li sil nik
czte ro cy lin dro wy o ta kich sa -
mych osià gach, TwinA ir otwie ra

rów nie˝ mo˝ li wo Êci na do dat ko -
we roz wià za nia. W przy szło Êci
do st´p na b´ dzie wer sja z na p´ -
dem me ta no wym, co za gwa ran -
tu je wi´k szà re duk cj´ emi sji CO2,
dzi´ ki za sto so wa niu pa ry do -
datko wych wtry ski wa czy (poza

wtry ski wa cza mi
za si la nia ben -
zyno we go) na
od ga ł´ zie niach
p r z e  w o  d ó w

ko lek to ra ssà ce -
go. Trze ba b´ -

dzie wi´c
opra co waç
tech no lo gie
al ter na tyw -
ne: naj bar -
dziej obie cu -

jà cà zda je si´
byç na p´d hy -

bry do wy. Ze wzgl´ -
du na swo je ogra ni czo -
ne wy mia ry sil nik Twi -
nA ir pa so wał by do urzà -

dze nia, któ re – po umiesz -
cze niu go mi´ dzy sil ni kiem
a skrzy nià – mo gło by od zy ski -
waç ener gi´, któ rà tra ci si´ przy
ha mo wa niu. 

„Silnik roku”

Silnik FPT 1.4 Turbo Multiair
zdobył prestiżowe miano

silnika roku – „Engine of the
Year”. Nagrodę tę przydzieliło
międzynarodowe jury składające
się z 65 dziennikarzy specjalistów
pochodzących z 32 krajów.
Odebrał ją Aldo Marangoni,
Product Engineering Vice
President FPT – Fiat Powertrain
Technologies, który powiedział:
„Zwycięstwo to jest kolejnym
potwierdzeniem, iż docenia się
poświęcenie Grupy Fiat na rzecz
innowacji technologicznej. Grupa
bowiem już w 2005 roku uzyskała
nagrodę «International Engine of
the Year» za silnik 1.3 Multijet,
co otworzyło nowy rozdział
w historii układów napędowych
na olej napędowy. Jest to sektor,
w którym Fiat zawsze był liderem
dzięki wprowadzaniu na rynek
takich innowacyjnych rozwiązań,
jak bezpośredni wtrysk
i technologia common-rail”. 

1.4 MULTIAIRFiat 500 TwinAir
przed Zamkiem
Valentino
w Turynie, 
gdzie został
zaprezentowany
prasie.
Na środku:
zdjęcie nowego
silnika Turbo
o pojemności
900 cm3

i 85 KM,
prekursora
przyszłej rodziny
dwucylindrowych
układów
napędowych
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skorpiony
Dwa małe

WypróbowaliÊmy nowe Abarthy
Punto Evo i Abarth 500 C. Nasze
wra˝enia? Doskonałe osiàgi, mocne
trzymanie si´ drogi, pot´˝ne hamulce
i du˝e bezpieczeƒstwo, nie tylko
dzi´ki kontroli trakcji TTC. ZaÊ
w wersji cabrio przyjemnoÊç z jazdy
z otwartym dachem i wyglàd, który
spodoba si´ równie˝ płci pi´knej. 

TEKST

Stefania Castano
i Giancarlo Riolfo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
ABARTH

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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T
ak po dob ne, a jed -
nak tak ró˝ nià ce
si´ mi´ dzy so bà.
Mi mo i˝ ich ce chà
wspól nà jest jed na -
ko wa kon cep cja
i ta kie sa mo po wo -
ła nie do przy bra nia
mia na praw dzi -

wych sa mo cho dów spor to wych
w przy st´p nej ce nie, no we Abar -
thy 500C i Pun to Evo ma jà ró˝ ne
cha rak te ry. Pierw szy z nich, na -
p´ dza ny czte ro cy lin dro wym sil ni -
kiem 1.4 T -jet i kry jà cy pod ma -

me trów na go dzi n´, mo ̋ e si´ po -
do baç nie tyl ko ze wzgl´ du
na osià gi. Dla te go po za m´ skà
cz´ Êcià fa nów, zdo by wa ser ca
rów nie˝ płci pi´k nej.
Pun to Evo zaÊ to Abarth z krwi
i ko Êci. Uwiel bia ny za osià gi (od
ze ra do 100 w 7,9 se kun dy,
213 km/h), za bez bł´d ne za cho -
wa nie na dro dze oraz bez piecz ne
ha mo wa nie w ka˝ dych wa run -
kach. No i jesz cze za drob ne de -
ta le, jak na przy kład „ma net k´”
po zwa la jà cà do sto so waç re ak cj´
sil ni ka i sys te mów kon tro li dy na -

skà 140 KM, to ide al ne po łà cze -
nie osià gów i ele gan cji. Jest zwin -
ny, jak by przy kle jo ny do dro gi,
z nie przy zwo icie moc ny mi ha -
mul ca mi i su per spor to wà zauto -
ma ty zo wa nà skrzy nià bie gów ste -
ro wa nà „ło pat ka mi” na kie row ni -
cy – jak w For mu le 1, oraz z wy -
szu ka nym ze sta wie niem ma te ria -
łów i ko lo rów. Uwa g´ przy cià ga
jesz cze cha rak te ry stycz ny da szek
prze suw ny z płót na. Nie wàt pli wie
ten ma ły bo lid, zdol ny roz p´ dziç
si´ od ze ra do set ki w 8,1 se kund
i osià ga jà cy pr´d koÊç 205 ki lo -
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micz nej do sty lu jaz dy. Al bo sie -
dze nia jed no ka bi no we Abarth
Cor se fir my Sa belt (w opcji): lek -
kie i o raj do wym wy glà dzie, któ re
„okr´ ca jà” i przy trzy mu jà cia ło
w mo men cie przy spie szeƒ. Wy -
pró bo wa li Êmy te dwa no we au ta
na dro dze i na to rze, i to na to rze
Ba loc co, gdzie FGA wy ko nu je te -
sty swych sa mo cho dów. Tak zwa -
ny test dri ve prze pro wa dzi li Êmy
na ró˝ nych tra sach, aby do kład -
nie przyj rzeç si´ pa ra me trom obu
po jaz dów: test bar dziej dro go wy
w przy pad ku Abar tha 500C, zaÊ
szyb szà i bar dziej tech nicz nà
Êcie˝ k´ wy bra li Êmy dla Abar tha
Pun to Evo. Do dat ko wo, aby za -
ba wa mia ła jesz cze lep szy smak,
po sta no wi li Êmy, aby oba mo de le
oce ni ły oso by o ró˝ nej płci. Pun to
Evo prze zna czy li Êmy dla nie go,
a 500 C dla niej. 

ON
ABARTH PUN TO EVO
Abarth Pun to Evo ró˝ ni si´ od
Gran de Pun to, któ re te sto wa li -
Êmy pra wie trzy la ta te mu. Ró˝ -
ni ce mi´ dzy ni mi nie ogra ni cza jà
si´ je dy nie do de si gnu: „ser cem”
no we go Abar tha jest bo wiem re -
wo lu cyj ny 16-za wo ro wy Mul tia -
ir z tur bo do ła do wa niem, osià ga -
jà cy 165 ko ni. Dzi´ ki tech no lo gii
elek tro nicz nej kon tro li za wo rów
uzy sku je si´ do dat ko we dzie si´ç
ko ni i, co wa˝ ne, wy raê ny wzrost
mo men tu na p´ do we go, któ re mu
to wa rzy szy zde cy do wa ne ogra -
ni cze nie zu ̋ y cia i emi sji. Co wi´ -
cej, ma my do czy nie nia z do dat -
ko wym ogra ni cze niem za spra wà
sys te mu Star&Stop. Ale to nie
wszyst ko: po słu gu jàc si´ „ma -
net kà” umiesz czo nà w po bli ̋ u

dêwi gni zmia ny bie gów mo˝ na
wy braç tryb Sport, w któ rym
uru cha mia ny jest sys tem kon tro -
li trak cji TTC (To rque Trans fer
Con trol), wy ko rzy stu jà cy elek -
tro ni k´, aby prze ka zaç mo ment
na p´ do wy do kół. Prak tycz nie
rzecz bio ràc ma my wi´c do czy -
nie nia z „in te li gent nym” me cha -
ni zmem ró˝ ni co wym o kon tro lo -
wa nym po Êli zgu. Oprócz mo˝ li -
wo Êci włà cze nia TTC, w try bie
Sport „ma net ka” po zwa la
na zmia n´ spo so bu dzia ła nia sil -
ni ka, zwi´k sza jàc mo ment na p´ -
do wy, zmie nia jàc za cho wa nie
wspo ma ga nia ukła du kie row ni -
cze go (elek trycz ne go), ha mul -
ców i elek tro nicz nych sys te mów
kon tro li dy na micz nej (TTC
i ESP). Sa mo chód sta je si´
wów czas bar dziej dy na micz ny.
Ale na to rze pro wa dze nie Abar -

GRUPA LUDZIE PRODUKT
ABARTH

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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tha Pun to Evo dla ko goÊ, kto nie
jest pro fe sjo nal nym kie row cà,
rów nie˝ nie jest ła twe. Układ
kie row ni czy jest pre cy zyj ny,
a za ra zem ci´˝ ki w od po wied nim
mo men cie. Wcho dze nie w za -
kr´ ty nie mal na tych mia sto we.
Mimo 250 Nm mo men tu na p´ -
do we go i przed nie go na p´ du nie
od czu wa si´ pod ste row no Êci,
na wet przy ostrym przy spie sza -
niu na za kr´ tach. Wszyst ko to za
spra wà wy ka li bro wa nia za wie -
szeƒ, opon oraz elek tro ni ki, któ -
ra in ter we niu je w spo sób spo koj -
ny, a jed nak wy czu wal ny. Je Êli
cho dzi o ha mul ce układ przed ni
wy po sa ̋ o ny jest w za ci ski Brem -
bo i tar cze sa mo wen ty lu jà ce
o Êred ni cy 305 mm. Tar cze tyl ne
peł ne ma jà Êred ni c´ 264 mm.
W re zul ta cie sa mo chód po sia da
moc ne i do brze przy sto so wal ne
ha mul ce, tak ̋ e po spo rej licz bie
okrà ̋ eƒ na nie ła twym „to rze 
Al fy” w Ba loc co. 
We dług fi lo zo fii Abar tha zwi´k -
sze nie osià gów wià ̋ e si´ jed no -
cze Ênie ze zwi´k sze niem bez pie -
czeƒ stwa. Nie mo ̋ e byç ina czej
w przy pad ku Pun to Evo. Jesz cze
bar dziej ni˝ przy jem noÊç z jaz dy
„po wa la” w tym sa mo cho dzie
wła Ênie je go prze wa ga pod kà tem
trzy ma nie si´ dro gi, ha mul ce,
otwar toÊç i prze wi dy wal noÊç re -
ak cji. Mi n´ ły ju˝ wi´c cza sy,

w któ rych moc ne sil ni ki i wy so kie
osià gi ozna cza ły trud ne do opa -
no wa nia dla prze ci´t ne go kie row -
cy re ak cje. 

ONA 
ABARTH 500C
Za nim usa do wi my si´ za kie row -
ni cà, przyj rzyj my si´ sty lo wi tej
„pi´ç set ki”. O ile wer sja ca brio
peł na jest po wa bu, jej od mia nie
w prze bra niu Abar tha po pro stu
trud no si´ oprzeç. Po raz pierw -
szy w wer sji tej, obok kla sycz -
nych barw la kie ru, po ja wił si´
styl ma lo wa nia dwu ko lo ro we go:
klien ci ma jà do wy bo ru czerƒ
i biel ty pu bian co ga ra (per ło wa)
lub w dwa od cie nie sza ro Êci. Wy -
dłu ̋ o ny spo iler ma przy po mi -
naç, ˝e ma my do czy nie nia z ra -
so wà „raj dów kà”, ˝e zwi´k sza
on ob cià ̋ e nia ae ro dy na micz ne
i bar dziej wy daj ny jest dzi´ ki nie -
mu roz dział prze pły wu po wie -
trza. Przed ni i tyl ny zde rzak sà
szcze gól nie agre syw ne, z do dat -
ko wy mi kra ta mi wlo to wy mi
i wy lo to wy mi po wie trza oraz po -
dwój nym ter mi na lem wy de cho -
wym, któ ry wy sta je z tyl ne go dy -
fu zo ra ae ro dy na micz ne go i dol -
nej cz´ Êci zde rza ka. Za da niem
tej ostat niej jest przy Êpie sza nie
prze pły wu po wie trza pod nad -
wo ziem, aby „przy kle jaç” sa mo -

Trzy lata sukcesów
Ponad 22 tysiące sprzedanych samochodów

(spośród Abartha Grande Punto i 500), pięć
tysięcy zestawów do zwiększenia osiągów, 500
serii specjalnych i ponad 150 wyścigowych.
„Jeszcze trzy lata temu – mówi Harald Wester,
dyrektor generalny marki – Abarth był tylko jednym
z pomysłów. W trzy lata urzeczywistniliśmy nasz sen
przez utworzenie w ramach marki organizacji ds.
działań produkcyjnych, handlowych i sportowych;
międzynarodowej sieci, która dziś obecna jest już
na trzech kontynentach; gamy produktów, którą
powiększaliśmy wraz z liczbą modeli samochodów
seryjnych i wyczynowych, samochodów
specjalnych, zestawów i akcesoriów; zakładu,
w którym doświadczenie nabywane w świecie
wyścigów samochodowych wykorzystano w autach
seryjnych. Poza tym podpisano umowy partnerskie
na operacje merchandisingowe i licensingowe
z firmami będącymi liderami w sektorach
specjalizujących się w wyposażeniu i w wyrobach
technicznych, a także w wyścigach łodzi szybkich
i w projektowaniu”. Od 2008 roku Abarth
stopniowo wchodził na rynek, który – w porównaniu
z tym tradycyjnym – wykazuje się mniejszą
wielkością sprzedaży, jednak znaczną rolę odgrywa
w kwestii wartości: około 12 miliardów euro
przychodu w Europie, 10 w Stanach Zjednoczonych
i 4 w Japonii. W samym 2009 roku modele ze
Skorpionem zostały wybrane przez prawie
12 tysięcy klientów – głównie ludzi młodych
i najmłodszych – spośród których jeden na trzech
zakupił zestaw do zwiększenia osiągów. Abarth
stał się już więc marką, której pozycja utrwaliła się
już w Fiat Group Automobiles. Obecny jest dzisiaj
w 16 krajach, z 150 showroomami, 140 oficjalnymi
punktami przygotowawczymi, 300 punktami
obsługowymi i sześcioma nowymi biurami „Abarth
Racing”, które zajmują się obsługą klientów
w obszarze samochodów wyścigowych. Liczby te
ciągle będą wzrastać. „Do 2013 roku – mówi dalej
Wester – będziemy obecni na wszystkich pięciu
kontynentach. Będziemy mieli nowe samochody
i nowe serie specjalne, jak np. 695 „Tributo
Ferrari” zaprezentowane we Frankfurcie. Wszystko
po to, by kontynuować wzrost z taką samą pasją,
jaką posiadał ten austriacki inżynier, który
pięćdziesiąt lat temu wymyślił jakże prosty,
a zarazem genialny koncept: uczynić z produktów
codziennych coś nadzwyczajnego, wykorzystując
doświadczenie zdobyte na wyścigach do produkcji
modeli seryjnych”.

HERALD WESTER

Deska rozdzielcza Abarth 500C



chód do zie mi. Ozdo bà sa mo -
cho du jest no wa sty li sty ka 17-
ca lo wych ob r´ czy ze sto pów lek -
kich lub ob r´ czy w kształ cie pi´ -
cio ra mien nych płat ków w ko lo -
rze bia łym. Ka bi n´ uspor to wio -
no ta ki mi de ta la mi jak pe da ły
i kie row ni ca w praw dzi wie raj -
do wym sty lu czy ana lo go wy
wskaê nik ci Ênie nia tur bo spr´ ̋ ar -
ki. Pa sa ̋ e ro wie
mo gà usiàÊç
w wy god nych
spor to wych sie -
dze niach, a ota -
czaç ich b´ dà
do brze wy koƒ -
czo ne ma te ria -
ły. W miej scu
t r a  d y  c y j  n e j
dêwi gni zmia ny
bie gów znaj -
dzie my czte ry przy ci ski. Za po -
mo cà „1” wy bie ra si´ prze ło ̋ e -
nie: „A/M” to wy bór mi´ dzy
funk cjo no wa niem au to ma tycz -
nym i ma nu al nym, na to miast
„R” ozna cza oczy wi Êcie bieg
wstecz ny, a „N” bieg ja ło wy.

Resz ta ob słu gi wa na jest za po -
mo cà dêwi gie nek umiesz czo -
nych z ty łu kie row ni cy i wbu do -
wa nych w nià. 
W mo de lu Abarth 500C swój de -
biut od no to wu je no wa se kwen -
cyj na 5-bie go wa skrzy nia
„Abarth Com pe ti zio ne” ze wspo -
ma ga niem elek tro hy drau licz -
nym. Jest to bez po Êred nie na wià -

za nie do hi sto rii
mar ki: Karl
Abarth roz  po -
czàł bo wiem
swo jà dzia łal -
noÊç w 1949
roku od wy ko -
na nia dla To po -
li no skrzy ni bie -
gów ste ro wa nej
przy kie row ni cy.
Po wej Êciu do

wn´ trza naj pierw wy ko na li Êmy
naj prost szà czyn noÊç, czy li dzi´ ki
au to ma tycz ne mu przy ci sko wi
otwo rzy li Êmy dach. Po uru cho -
mie niu po jaz du uwa g´ zwra ca
dêwi´k sil ni ka. Po słu gu je my si´
przy ci skiem „1”, by auto ru szy ło.

Skrzy nia 
bie gów Abarth 
Com pe ti zio ne

zwi´k sza
przy jem noÊç

jaz dy 
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Dzi´ ki ba da niom ae ro dy na micz -
nym do mi ni mum zmniej szo no
ja kich kol wiek drga nia. Pierw sze
ki lo me try prze je˝ d˝a my w try bie
au to ma tycz nym: skrzy nia nie êle
so bie ra dzi, przej Êcia z jed ne go
prze ło ̋ e nia na in ne sà płyn ne
i doÊç szyb kie, nie wpły wa jà
przy tym na po gor sze nie kom -
for tu jaz dy. Po na ci Êni´ ciu przy -
ci sku Sport na de sce roz dziel czej
po pra wia si´ wy raê nie czas zmia -
ny. Prze cho dzi my do try bu r´cz -
ne go: wkrót ce po zdj´ ciu r´ ki ro -
bi si´ za baw nie. Zmia na bie gów
jest, bo pra wie nie od czu wal ne. 
Ka˝ de mu, choç by naj mniej sze -
mu na ci Êni´ ciu „na gaz” od po -
wia da za wsze go to we i nie zwy kle
dy na micz ne przy spie sza nie. Sil -
nik 1.4 tur bo T -Jet ma nie złe go
„kopa” i da je mnó stwo sa tys fak -
cji przy peł nym przy spie sza niu.
140 KM po zwa la jà na osià gni´ -
cie 100 km/h w za le d wie 8,1 se -
kund i za pew nia jà pr´d koÊç mak -
sy mal nà 205 km/h oraz mo ment
ob ro to wy wy no szà cy 206 Nm
przy 2000 ob ro tów w try bie
Sport. Osià gi sta no wià wi´c
w peł ni od zwier cie dle nie du cha
Abar tha i to przy ogra ni czo nym

zu ̋ y ciu: 6,5 li tra na 100 km
w cy klu mie sza nym. Po ło ̋ e nie do
jaz dy Abar tha 500C jest sztyw ne,
co jed nak nie wpły wa ne ga tyw nie
na kom fort. Trzy ma nie si´ dro gi
jest wy so kie, przy za cho wa niu,
któ re po zo sta wia wła Êci wà prze -
strzeƒ (w sam raz) pod czas
wcho dze nia w za kr´ ty. Sys tem
TTC po ma ga w opty mal nym roz -
ło ̋ e niu si ły na p´ do wej na as fal -
cie, ogra ni cza jàc ewen tu al ne stra -
ty mo cy i kie run ko wo Êci zwià za -
nych z po Êli zgiem kół. Układ kie -
row ni czy jest przy jem nie bez po -
Êred ni i pre cy zyj ny, a ha mul ce
w peł ni wy ko nu jà swo je za da nie

rów nie˝ w trud nych wa run kach.
Po nad to to „ma leƒ stwo” spod
zna ku Skor pio na wy po sa ̋ o ne
jest se ryj nie w sie dem po du szek
po wietrz nych: zaj mu je tym sa -
mym czo ło wà po zy cj´ w tej ka te -
go rii po jaz dów. W su mie spor to -
wy cha rak ter, osià gi i wr´cz
„pod nie ca jà cy” dêwi´k sil ni ka
po do ba jà si´ rów nie˝ ko bie tom.
A je Êli do te go wszyst kie go do da -
my jesz cze bez pie czeƒ stwo, nie -
wiel kie wy mia ry, po wa la jà cy de -
sign i urok ka brio le ta, wów czas
Abarth 500C mo ̋ e sta no wiç ide -
al nà od po wiedê na po trze by wła -
Ênie płci pi´k nej. 

Uwielbiany przez młodych
Poczytajmy wrażenia młodych ludzi po próbie drogowej: „Jeszcze bardziej niż moc zaskakuje moment obrotowy.

Elektronika interweniuje, aby poprawić niewielki nawet sygnał podsterowności, ale robi to bez wpływu na zmianę
przyjemności z jazdy”. Dwudziestoletni Pietro pasję do motoryzacji odziedziczył po ojcu rajdowcu, jest jednym 
z 60 mieszkańców Turynu, którzy z okazji „otwartych drzwi” skorzystali z test drive na starym torze 34 lotniska Aeritalia
przy trasie Marche. Na tym nieużywanym przez samoloty już od lat torze, na przestrzeni lat 60. i 70. wykonywano próby
wyścigowych modeli Abarth. W testowaniu nowych samochodów spod znaku Skorpiona wzięli udział przede wszystkim
ludzie młodzi. Jak np. dwudziestodwuletni Alex, który jest szczęśliwym posiadaczem Grande Punto Sport i chciałby
zamienić go na Abartha Punto Evo. „Ze sportowymi siedzeniami Sabelt”, precyzuje. W czasie prób nie zabrakło również
kobiet. Marta, 29 lat, wypróbowała Abartha 500C i od razu się w nim zakochała.
„Bardzo lubię prowadzić samochód. A ta 500-tka daje poczucie
bezpieczeństwa. Ważna jest również szybkość
przyspieszania, ponieważ można być
spokojniejszym przy wyprzedzaniu.
Natomiast sekwencyjna skrzynia
to prawdziwa perełka:
superszybka i w trybie
automatycznym wygodna
w mieście”.

TEST DRIVE DLA KLIENTÓW

Jazda Abarthem
Punto Evo
podczas burzy.
Nawet na mokrej
powierzchni
kontrola trakcji
TTC działała bez
zarzutów.
Na stronie obok:
Abarth 500C
i widok
kierownicy 
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Ponad 200
zabytkowych aut

prezentowano na
najsłynniejszym

w USA polu
golfowym

na 18-tej Alei
Beach Golf Links

TEKST I FOTO

Katarzyna 
Frendl

Blichtr, elegancja i luksus – t´ podniosłà
atmosfer´ mo˝na było poczuç podczas
jubileuszowego, 60. Pebble Beach Concours
d’Elegance w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie Alfa Romeo – jako goÊç honorowy
– Êwi´towała swojà setnà rocznic´.

Stulecie
w Pebble Beach

Alfa Romeo

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
ALFA ROMEO

CZAS WOLNY

Moss, Leo Le vi ne, Jo chen Mass,
czy An drea Za ga to oraz in ne,
zna ne oso bi sto Êci ze Êwia ta spor -
tu i de si gnu sa mo cho do we go. 
Ka˝ dy wła Êci ciel wy sta wia nych
aut, aby wziàç udział w wal ce
o ty tuł „Best in Show”, mu si udo -
wod niç, ˝e je go po jazd na dal jeê -
dzi. W tym ce lu, w nie wiel kim
mie Êcie Car mel pod Mon te rey
w Ka li for nii, od by wa si´ ce re mo -
nia pa rad na, gdzie na oczach tłu -
mów en tu zja stów wszy scy

za cji, kult ide al nie od re stau ro wa -
nych nad wo zi. ˚a den eg zem plarz
nie mo ̋ e mieç ska zy la kie ru, za -
dra pa ne go chro mu, czy nie ory gi -
nal nej cz´ Êci. Oce nia ne jest jed -
nak nie tyl ko przy wró ce nie daw -
nej Êwiet no Êci ka ro se rii, ale tak ̋ e
do kład ne od wzo ro wa nie od gło su
pra cy sil ni ka, sta nu tech nicz ne go
zgod ne go z ory gi nal nym, czy fa -
brycz ne go wy po sa ̋ e nia wn´ trza.
Naj wa˝ niej sze dia gno zy sta wia jà
tu taj ta kie sła wy jak: sir Stir ling

T
o nie jest zwy kły
kon kurs, w któ rym
bio rà udział uni ka -
to we na ska l´ Êwia -
to wà sa mo cho dy.
Trud no go na wet
po rów naç do od by -
wa jà ce go si´ w Villa
d’Es te – uro kli wej,

wło skiej miej sco wo Êci nad je zio -
rem Co mo – Con cor so d’Ele gan -
za. Ame ry kaƒ ski kon kurs bo wiem
to wr´cz apo te oza sta rej mo to ry -



uczest ni cy ja dà w ko ro wo dzie
naj bar dziej war to Êcio wych aut
na Êwie cie. Ce ny ta kich eg zem -
pla rzy za czy na jà si´ zwy kle od
500 ty si´ cy do la rów…

UNI KA TY AL FY RO MEO
15 sierp nia, na naj słyn niej szym
w USA po lu gol fo wym, w 18-tej
alei eks klu zyw ne go Be ach Golf
Links, zgro ma dzo no w chłod ny
po ra nek po nad 200 mo to ry za cyj -
nych ra ry ta sów. Jed nak gwoê -
dziem pro gra mu by ła wy sta wa
„bia łych kru ków” Al fy Ro meo
– z oka zji set nej rocz ni cy po wsta -

nia mar ki spro wa dzo no tu, owia -
ne splen do rem i chwa łà sa mo -
cho dy. Nad sa mym mo rzem wy -
eks po no wa no ga m´ za byt ko wych
po jaz dów z pry wat nych zbio rów,
pa r´ kro ków da lej – naj wspa nial -
szych oka zów po cho dzà cych
z Mu zeum Hi sto rycz ne go Al fy
Ro meo (Mu seo Sto ri co Al fa Ro -
meo) w Are se. W su mie za pre -
zen to wa no tam 7 cen nych eg -
zem pla rzy mu ze al nych. 
Naj star szym au tem w ko lek cji
była A.L.F.A. 24 HP – pierw szy
sa mo chód opa trzo ny lo go
wło skiej mar ki (Ano ni ma
Lom bar da Fab bri ca
Au to mo bi li), któ ry
zje chał z taÊm
mon ta ̋ o wych za -

Jednomiejscowy
model wyścigowy
Alfa Romeo Tipo
B z 1932 roku.
U góry i na dole
jazdy
kwalifikacyjne
do konkursu
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tio na les Avus – Ren nen w 1934
r., któ ry p´ dził po swój laur ze
Êred nià pr´d ko Êcià 206 km/h!
Au to bra ło udział tak ̋ e w ame ry -
kaƒ skich wy Êci gach In dia na po lis
i by ło pierw szym, któ re wy po sa -
˝o no w ko mu ni ka cj´ ra dio wà
z ze spo łem.
Fa ni sta rej mo to ry za cji naj bar -
dziej cie szy li si´ na pre zen ta cj´
praw dzi wej rzad ko Êci – Al fet ty
Gran Pre mio Ti po 158 z 1938
ro ku – wy pro du ko wa nej w ko -
ope ra cji ze Scu de ria Fer ra ri
– któ ra, de fac to, Êwi´ to wa ła
w Peb ble Be ach swo jà 60. rocz ni -
c´ udzia łu w pierw szym wy Êci gu
Mi strzostw Âwia ta For mu ły 1.
Mo de le Al fy Ro meo upla so wa ły
si´ wów czas na naj wy˝ szym, dru -
gim i trze cim miej scu po dium,
pro wa dzo ne przez ów cze sne
gwiaz dy spor tów mo to ro wych
– Giu sep pe „Ni no” Fa ri na, Lu igi
Fa gio li i Ju ana Ma nu ela Fan gio.
Jak przy sta ło na praw dzi wy bo lid,
ten jed no miej sco wy sa mo chód,
wy po sa ̋ o ny w 8-cy lin dro wy sil -
nik o po jem no Êci 1,5 li tra, tak ̋ e
do mi no wał na im pre zie.

raz po utwo rze niu fir my w Me -
dio la nie, 24 czerw ca 1910. Uwa -
g´ przy ku wał tak ̋ e kon cep cyj ny
Spi der Di sco Volante z 1952
roku. WÊród le gen dar nych Alf
Ro meo nie za bra kło tak ̋ e mo de -
lu RL Tar ga Flo rio – zwy ci´z cy
wy Êci gów z 1923 roku. 
Jed nak po ru sze nie wÊród pu bli ki
wy wo łał pierw szy sa mo chód
z ro dzi ny Al fa Qu adri fo glio Ver -
de – Gran Pre mio Ti po A. Ta wy -
Êci go wa, jed no miej sco wa Al fa,
z 12-cy lin dro wym sil ni kiem
o po jem no Êci 3,5 li tra zło ̋ o nym
z dwóch jed no stek, to naj słyn -

niej szy zwy ci´z ca trud ne go Cop -
pa Acer bo z 1931. Cie ka wost kà
jest to, ˝e au to wy po sa ̋ o no
w dwie skrzy nie bie gów. Na st´p -
cà Ti po A, była Alfa Ti po B (wy -
sta wia na w kon kur sie w uni ka to -
wej wer sji P3), bar dziej roz wi ni´ -
ta pod wzgl´ dem ae ro dy na mi ki
– to z ko lei zwy ci´z ca IV In ter na -



In na le gen dà Al fy Ro meo, bio rà cà
udział w Con co urs d’Ele gan ce,
był mo del 8C 2900 B Lun go,
przy po mi na jà cy nie co krà ̋ ow nik
Cru el li de Mon. Skon stru owa ny
w 1938 ro ku, z uro dzi wym, bł´ -
kit nym nad wo ziem wy grał Mil le
Mi glia w 1947 ro ku, zo sta jàc 11.
i ostat nim mo de lem Al fy Ro meo,
któ ry wy grał ten eks klu zyw ny
rajd. Na zwa Lun go (dłu gi) od -
nosi si´ do znacz nie wy dłu ̋ o ne go
roz sta wu osi 8C. Re kla mo wa no
go ja ko „wy Êci gów ka na dro g´”.
WÊród pry wat nych po sia da czy
aut wło skiej mar ki wy ró˝ nia ła si´
zwłasz cza Al fa Ro meo 8C 2900
A Car roz ze ria Al fa Spi der z 1936
ro ku, któ ra pod czas dru giej woj -
ny Êwia to wej na le ̋ a ła do pi lo ta
RAF i za ra zem kie row cy wy Êci -
go we go. Ten sprze dał jà ko lek cjo -
ne ro wi z Los An ge les, któ ry od se -
pa ro wał za wie sze nie, sil nik i ka -
ro se ri´. 30 lat te mu pe wien fa -
cho wiec re stau ra cji aut – obec ny
wła Êci ciel te go dzie ła sztu ki u˝yt -
ko wej – zło ̋ ył sa mo chód w je go
ory gi nal nej po sta ci. Spi der olÊnił
wszyst kich znaw ców, star tu jàc
w Mil le Mi glia w 1987 ro ku. Jest
to bo wiem je dy ny eg zem plarz na
Êwie cie – osta tecz nie na gro dzo ny
lau rem na naj bar dziej ele ganc kie -
go ka brio le ta kon kur su – któ ry
prze trwał wła Êci wie w fa brycz -
nym sta nie. 
Swój de biut za zna czył tak ̋ e je-
den z 40 ist nie jà cych na Êwie cie
eg zem pla rzy Al fa Ro meo 6C
2500 Ber to ne Co up¯, któ ry zo -
stał osa dzo ny na ul tra lek kim,
spor to wym za wie sze niu. Âwie ̋ o
od re stau ro wa ny, miał swo jà pre -
mie r´ wła Ênie pod czas kon kur su.
Po raz pierw szy mo˝ na by ło tak -
˝e zo ba czyç dru gà i je dy nà ist nie -
jà cà sztu k´ z trzech w ogó le wy -
pro du ko wa nych, dwu miej sco -
wych wy Êci gó wek w nad wo ziu
ty pu co up¯, zbu do wa nych przez
dział spor tu wło skiej mar ki
w 1948 roku. Al fa Ro meo 6C
2500 SS Com pe ti zio ne uczest ni -
czy ła w czte rech wy Êci gach Mil le
Mi glia (w la tach 1948-1951).
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Elementy
wnętrza
i konstrukcji
zabytkowych
modeli Alfa
Romeo 
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Sto lat!
Jubileusz Alfy Romeo

świętowano także w pod koniec
czerwca we Włoszech, w Arese
i Mediolanie, czyli miastach,
w których produkowane są
modele marki. Na zorganizowane
z tej okazji imprezy przyjechało
wielu miłośników Alfy z całego
świata, m.in. z Anglii, Holandii,
a nawet z Australii.
Najpierw, 24 czerwca, w Muzeum
Historycznym w Arese, ulicami
miasta przejechało ponad trzy
tysiące historycznych Alf Romeo.
Następnego dnia kolumna
samochodów wyruszyła z centrum
wystawowego Rho-Pero i dotarła
do Mediolanu. Miłośnicy
motoryzacji mogli podziwiać m.in.
Giulietty z lat 50. i MiTo,
wysłużone wyścigówki
i działające jeszcze prawdziwe
unikatowe modele marki.
Na terenie wystawowych Fiera di
Milano z tej okazji odsłonięto
także posąg z brązu nawiązujący
do 1900 Disco Volante
(ostatniego modelu
produkowanego w zakładzie
Portello). Ma on przypominać,
również w przyszłości, prestiżową
historię marki. (Carola Popaiz,
foto: Alessandro Lercara)

OBCHODY WE WŁOSZECH
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Od by ła w su mie 17 wy Êci gów,
w któ rych trzy ra zy zwy ci´ ̋ y ła,
a pi´ cio krot nie zaj mo wa ła dru gà
lo ka t´.
Cie ka wost kà wÊród przed wo jen -
nych aut by ła pre zen ta cja spek ta -
ku lar ne go con cept ca ru – Al fa
Ro meo Pan dion – zbu do wa ne go
przez Ber to ne, z otwie ra ny mi do
gó ry, strze li sty mi jak go tyc kie
okna drzwia mi, a˝u ro wym wy -
koƒ cze niem nad wo zia i fu tu ry -
stycz nym de si gnem wn´ trza.
War to pod kre Êliç, ˝e pro to typ ten
stwo rzo no w 4,5 mie sià ca! 

STA RE, ALE JA RE
Spor to we Al fy Ro meo bra ły tak -
˝e udział w wy jàt ko wych za wo -
dach za byt ko wych sa mo cho dów
wy Êci go wych – Ro lex Mon te rey
Mo tor sports Reu nion, któ re od -
by wa ły si´ w ten mo to ry za cyj ny
week end na słyn nym to rze Maz -
da La gu na Se ca pod Mon te rey.
Mo˝ na by ło po dzi wiaç m.in. Al f´
Ro meo GC -1750 GS z 1930 ro -
ku, mo del 6 cl sport z 1928, 8C
2300 MM z 1932, Vol pi Spe cial
z 1938, czy Ti po B „P3”, star tu -
jà ce w kla sie aut sprzed 1949
roku. W se rii sa mo cho dów GT,
pro du ko wa nych w la tach 1955-
1962, uczest ni czy ło kil ka wy Êci -
gó wek Giu liet ty. Przed ocza mi
roz anie lo nych wi dzów Êmi ga ły
– ni czym za daw nych lat ich
Êwiet no Êci – mo de le GT Am,
GTA, Giu lia 1600, czy Spy der
Ve lo ce.  

Na górze: zabytkowa
Alfa Romeo na placu
Muzeum
Historycznego.
Poniżej: kolumna
100 najbardziej
reprezentacyjnych
samochodów
przemierzająca
trasę z Arese
do Mediolanu.
Miłośnicy
motoryzacji mogli
podziwiać m.in.
Giulietty z lat 50.
i MiTo, wysłużone
wyścigówki i inne,
starsze modele
marki. 

Gościem
Concours

d'Elegance był
m. in. Arnold

Schwarzenegger,
gubernator

Kalifornii 
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Marek Kamiƒski
FOTO

Arch. CNH,
Satiz Poland

DoÊwiadczenie 
i przyszłoÊç
W zakładzie CNH
w Płocku w ostatnim czasie
zauwa˝yç mo˝na coraz
wi´ksze zmiany. Dotyczà
one zarówno zewn´trznego
otoczenia fabryki, jak i jej
organizacji.

Dyrektor
CNH Polska,

Tadeusz
Świerczek

Z
a kład CNH w Płoc ku do Gru py Fiat
na le ̋ y od 10 lat. Stop nio wo fa bry ka
ule gła cał ko wi te mu prze obra ̋ e niu, za -
rów no w za kre sie or ga ni za cji, jak i pro -
ce sów pro duk cyj nych, hal i lay -outów.
Obec nie wdro ̋ e niem w za kła dzie stan -
dar dów, ja kie funk cjo nu jà w ca łej Gru -
pie Fiat, zaj mu je si´ no wy dy rek tor, Ta -
de usz Âwier czek, Od 1967 r. pra co wał

w FSM, po tem w Fiat Au to Po land, od grud -
niu 2000 ro ku pra co wał ja ko dy rek tor ge ne ral ny
Fiat -GM Po wer tra in. Po tem two rzył od pod staw
fa bry k´ Fia ta w Ro sji. Od ma ja 2009 jest dy rek to -
rem fa bry ki CNH w Płoc ku. 
Jak zmie nia si´ za kład, któ re go dy rek to rem jest
Pan od kil ku na stu mie si´ cy?
„Pra cu jàc w Gru pie Fiat – Fiat Au to Po land i Fiat
GM Po wer tra in Polska, sta ra łem si´ po wià zaç
i wdro ̋ yç w tym za kła dzie best prac ti ces ist nie jà ce
w in nych spół kach Gru py w ta ki spo sób, aby za -
cho waç za sa dy je go funk cjo no wa nia, ale i prze ko -
naç lu dzi do no wych me tod pra cy. To jest bar dzo
dłu gi pro ces, ale ju˝ wi daç efek ty. Mo g´ po wie -
dzieç, ˝e od dwóch ty go dni od czu wam pe wien po -
ziom sa tys fak cji, co nie zda rzy ło mi si´ przez
ostat ni rok. WÊród pra cow ni ków wi daç du ̋ y en -
tu zjazm. Zmie ni ło si´ wie le w za kre sie bez pie -
czeƒ stwa, za rzà dza nia i po dej Êcia do umie j´t no Êci
ludz kich. W 16 ob sza rach, gdzie wdra ̋ a my ró˝ ne
me to dy, wi daç du ̋ à po pra w´”. 
Czy oprócz zmian w myÊleniu sà te˝ takie,
które wymagały zaanga˝owania Êrodków

finansowych?
„Pew ne in we sty cje by ły w tym za kła dzie ko -

niecz ne. Do sta li Êmy du ̋ o pie ni´ dzy od
Gru py Fiat, od he adqu ar ter, po to, ˝e by

zmo der ni zo waç za kład, przy go to waç
go do stan dar dów, któ re obo wià -

zu jà w ca łej Gru pie Fiat”.



Êwiad cze niach za kła dów w Biel -
sku -Bia łej i Ty chach”. 
DoÊwiadczenia zawodowe
zdobywał Pan przede
wszystkim w zakładach
w Bielsku-Białej, ale tak˝e
w Rosji. Czym ró˝ni si´
podejÊcie do pracy w polskich
i rosyjskich fabrykach? 
„Ró˝ ni ce sà i to bar dzo du ̋ e.
By łem za sko czo ny, ˝e tak du ̋ e.
W Biel sku -Bia łej ist nia ła tra dy -
cja hi sto rycz na zwià za na z Fia -
tem. Na te re nie Ro sji zaÊ by ła
zu peł nie in na kul tu ra i od mien -
ne za cho wa nia lu dzi. Za rzà dza -
nie by ło de cy zyj ne, od gór nie 
na rzu co ne. Zbie ra łem do Êwiad -
cze nia i prze no si łem je na grunt
ro syj ski, spo ty ka jàc si´ z en tu -
zja zmem, z ja kim przyj mo wa no
zmia ny i prak tycz nie bu do wa -

cej, na wet w go dzi nach nad licz -
bo wych i w nie któ re so bo ty. 
Po tem, za te prze pra co wa ne go -
dzi ny, pra cow ni cy do sta jà dni
wol ne. Ta ela stycz noÊç spraw -
dza si´ w prak ty ce. Za sa dy te sà
uzgod nio ne ze Zwiàz ka mi Za -
wo do wy mi”.
Jak fa bry ka jest od bie ra na
w Płoc ku i oko li cy? 
„Je stem z Biel ska -Bia łej, a wi´c
spo za te go te re nu, ale spo ty kam
si´ z przy ja znym od bio rem 
mo jej oso by. Pra cow ni cy do -
strze ga jà wie le zmian z punk tu
wi dze nia bez pie czeƒ stwa pra cy,
któ re wcze Êniej od bie ga ło

od stan dar dów
Gru py Fiat.
Sta wia my na
roz wój, na no -
we in we sty cje,
mo der ni za cj´
pro duk cji. Za -
ło ga zro zu mia -
ła, ˝e jest tyl ko
jed na dro ga,

je den wy bór. W krót kim cza sie
po uru cho mie niu sys te mu
WCM uzy ska li Êmy 30 punk -
tów, co pla su je nas na Êrod ko -
wej po zy cji w po rów na niu z in -
ny mi za kła da mi Gru py CNH
na Êwie cie”.
Jak b´ dzie prze bie ga ło dal sze
wdra ̋ a nie sys te mu WCM?
„Chce my w przy szłym ro ku
uzy skaç brà zo wy me dal. Ma my
przy go to wa ne od po wied nie pla -
ny, opar te cz´ Êcio wo na do -
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Na co prze zna czo no 
te pie nià dze?
„Na pra wi li Êmy da chy, któ re nie
by ły re mon to wa ne od kil ku dzie -
si´ ciu lat. Wsta wi li Êmy no we
szy by o zu peł nie in nej prze pusz -
czal no Êci Êwia tła, przez co zro -
bi ło si´ ja Êniej w miej scu pra cy.
Wszyst kie dro gi ko mu ni ka cyj -
ne, ma jà ce wpływ na bez pie -
czeƒ stwo pra cy, zo sta ły cał ko -
wi cie prze bu do wa ne. Trze ci ob -
szar obej mu je miej sca skła do -
wa nia wy pro du ko wa nych przez
nas ma szyn – kom baj nów, he -
ade rów. Wszyst kie urzà dze nia
rol ni cze sà skła do wa ne na pla -
cach o po wierzch ni kil ku dzie -
si´ ciu ty si´ cy me trów kwa dra to -
wych. Pla ce zo sta ły wy be to no -
wa ne i spe cjal nie przy go to wa ne.
Oprócz te go – po raz pierw szy
w hi sto rii tej fa bry ki – ma my par -
king na po nad 290 miejsc. Pra -
cow ni cy do tej po ry zo sta wia li
swo je sa mo cho dy na wet ki lo metr
od za kła du, pła ci li man da ty za
par ko wa nie w miej scach nie do -
zwo lo nych, przez co za czy na li
dzieƒ pra cy z ne ga tyw nym na sta -
wie niem. Ta ka sy tu acja trwa ła la -
ta mi. W koƒ cu uda ło si´ nam wy -
go spo da ro waç miej sce na te re nie
na szej fir my. Mu -
sie li Êmy zre du ko -
waç za pa sy ma te -
ria łów oraz pro -
duk tów go to wych.
W tym przy pad ku
po moc ne by ło za -
rzà dza nie do sta wà
pro duk tów na
czas do klien tów.
Opty ma li zu jàc ten pro ces, uda ło
si´ zmniej szyç licz b´ za pa sów
oraz ma te ria łów i wy go spo da ro -
waç dzie siàt ki ty si´ cy me trów
kwa dra to wych, któ re wy ko rzy -
sta li Êmy m. in. na par king dla
pra cow ni ków”. 
W ja ki spo sób tak ogrom ny
za kład ra dzi so bie z se zo no -
wo Êcià swo jej pro duk cji?
„Ma my kil ka me tod, któ re nie
ist nia ły do tej po ry w Gru pie
Fiat. W se zo nie pra cu je my wi´ -

W fabryce widać
przeobrażenia,
zmieniły się
procesy
produkcyjne 
i wygląd hal 

Zakład ma
szans´ staç
si´ najlepszy

w Grupie
CNH
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łem za kład od no wa. Do bie ra -
łem lu dzi, przy go to wa łem struk -
tu r´ za rzà dza nia. Pro ce sy prze -
bie ga ły bar dzo szyb ko i spraw -
nie. Ro sja nie za uwa ̋ y li, ˝e to, co
u nich po wsta je, jest bar dzo
war to Êcio we. Tym cza sem pro -
ble mem, któ ry za sta łem w Płoc -
ku, by ła struk tu ra or ga ni za cyj na,
nie co od mien na od Fia ta Au to.
Mu sia łem si´ na uczyç te go, co
jest w CNH i eli mi no waç naj -
słab sze punk ty. Naj lep sza me to -
da pra cy, to prze ko na nie lu dzi
i wcià ga nie ich do pra cy ze spo -
ło wej”. 
Musiał Pan te˝ zaakceptowaç
innà specyfik´. W ciàgu dnia
z taÊm fabryki w Bielsku-Białej
schodziło znacznie wi´cej
gotowych produktów ni˝
w Płocku. 
„Rze czy wi Êcie, w Płoc ku pro du -
ku je my od 7 do 10 kom baj nów
dzien nie, pod czas gdy w pro -
duk cji sa mo cho dów licz ba ta
si´ ga 2 ty si´ cy. Ale za to kom -
bajn skła da si´ z 8 tys. cz´ Êci,
sa mo chód z 3-4 tys., a sil nik
z oko ło 300 cz´ Êci. Po za tym, li -
nie pro duk cyj ne w CNH,
w prze ci wieƒ stwie do fa bry ki
sa mo cho dów, nie sta no wià jed -
ne go cià gu. Te go mu sia łem si´
na uczyç”. 

Jak długo trwa sezon
na traktory?
„Na trak to ry po pyt jest ca ło rocz -
ny, ale na in ne urzà dze nia za le ̋ y
od stre fy kli ma tycz nej. Na po łu -
dniu Eu ro py po pyt na kom baj ny
lub in ne ma szy ny rol ni cze za czy -
na si´ w ma ju, a w kra jach skan -
dy naw skich we wrze Êniu i paê -
dzier ni ku. Po za ty mi okre sa mi
sprze da˝ spa da, po mi mo ˝e eks -
por tu je my ma szy ny na wszyst kie

kon ty nen ty i do kil ku dzie si´ ciu
kra jów Êwia ta”.
Ile odmian sprz´tu rolniczego
produkuje CNH w Płocku?
„U nas jest bar dzo du ̋ a ró˝ ni ca
mi´ dzy jed nà wer sjà a dru gà.
Cz´ sto ma my nie ty le do czy nie -
nia z in nà od mia nà kom baj nu,
co z ró˝ ny mi ro dza ja mi do dat -
ko we go wy po sa ̋ e nia – w za le˝ -
no Êci od ryn ku, prze zna cze nia
itd. W tej chwi li ma my kil ka na -
Êcie no wych wer sji, a ju˝ wiem,
˝e b´ dà na st´p ne. Głów nych
„od mian” ma my 37. Wszyst kie
sà bar dzo no wo cze sne. Pi´k ne,
wy ci szo ne ka bi ny, kli ma ty za cja.
To sà bar dzo dro gie pro duk ty.
We wnàtrz kom baj nu sto su je si´

W zakładzie spotkałem wiele
osób mogàcych si´ pochwaliç
ponad czterdziestoletnim
sta˝em pracy. Jaka jest
struktura wiekowa załogi?
„Ma my oko ło 1000 sta łych pra -
cow ni ków, przy naj wi´k szym za -
trud nie niu pra cu je na wet 1900
osób. Cz´ sto sà to ca łe ro dzi ny.
Cz´Êç z nich to lu dzie mło dzi,
no wo przy j´ ci, cz´Êç to pra cow -
ni cy se zo no wi, któ rzy po trze bu jà
wspar cia i po mo cy pra cow ni ków
o du ̋ ym do Êwiad cze niu, gwa -
ran tu jà cych po praw ny pro ces.
Sta ra my si´ za tem za wszel kà ce -
n´ utrzy maç spe cja li stów, bo ich
wy szko le nie jest i cza so chłon ne
i kosz tow ne”. 
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W Płocku z linii
produkcyjnych
zjeżdża dziennie
od 7 do 10
maszyn
rolniczych.
Po prawej:
prasa BR6090



wi´c ju˝ tu taj do brze czuç. Po za
tym uwa ̋ am, ˝e Płock jest jed -
nym z naj pi´k niej szych miast
w Pol sce – i wca le nie dla te go,
˝e tu miesz kam”. 
Ale nie dłu go koƒ czy si´ Pa nu
chy ba kon trakt w Płoc ku?
„Otrzy ma łem pro po zy cj´ je go
prze dłu ̋ e nia, ale chciał bym ju˝
po wró ciç do do mu. Kon trakt
koƒ czy si´ 30 kwiet nia 2011 ro -
ku. Dwa dzie Êcia lat dy rek to ro -
wa nia wy star czy. I nie cho dzi tu
o kwe sti´ zm´ cze nia, co o pe -
wien pro ces prze mian. Na sze
po ko le nie po win no ust´ po waç
miej sca młod szym lu dziom. Ja
mam du ̋ y ogró dek, 550 ro dza -

bar dzo czu łe de tek to ry – wy s -
tar czy wrzu ciç do he ade ra me -
ta lo wà szpil k´ i ju˝ za trzy mu je
si´ ca ły kom bajn. ˚e by byç na
bie ̋ à co jeê dzi my po ca łym
Êwie cie, po rów nu je my si´ z kon -
ku ren cjà itp.”. 
Które z urzàdzeƒ
produkowanych w Płocku jest,
Pana zdaniem, najciekawsze?
„Gdy za czà łem tu taj pra c´, po -
do bał mi si´ kom bajn. Po tem
za in te re so wa ła mnie pra sa
zmien no -ko mo ro wa, pro du ku -
jà ca na po lach kil ku set ki lo gra -
mo we be le. Wy da wa ło si´, ˝e to
naj cie kaw szy pro dukt, do pó ki
nie przyj rza łem si´ he ade rom
o dłu go Êci  12 me trów, wa ̋ à cym
3.5 to ny i skła da jà cym si´ z 900
cz´ Êci i to mu si dêwi gaç kom -
bajn. W efek cie po lu bi łem
wszyst kie te ma szy ny”. 
Jak na pła skim te re nie czu je
si´ gó ral z Biel ska -Bia łej?
„Lu bi´ gó ry. Lu bi´ po wra caç
do Biel ska -Bia łej, bie gaç po
gór skich Êcie˝ kach. W mło do Êci
by łem człon kiem ka dry na ro do -
wej Êred nio dy stan so wych bie ga -
czy. Dla przy jem no Êci bie gam
do dzi siaj. W ka˝ dà so bo t´ i nie -
dzie l´, kie dy przy je˝ d˝am do
do mu, za li czam 24 ki lo me try.
Ale zna la złem tak ̋ e tu taj,
w Płoc ku, swo je Êcie˝ ki przez
las, wzdłu˝ Wi sły. Obec nie or -
ga ni zu je my bie gi prze ła jo we.
Po wsta ły gru py spor to we, siat -
ków ki, pił ki no˝ nej. Ta kie
wspól ne im pre zy przy czy nia jà
si´ do two rze nia sil nych ze spo -
łów i uczà po zy tyw ne go współ -
za wod nic twa. Za czy nam si´
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Kombajn z serii
TC5000

jów ro Êlin. Chciał bym te˝ wi´ cej
cza su po Êwi´ ciç ro dzi nie. Pra cy
jest wi´ cej ni˝ przy pusz cza łem.
W przy szłym ro ku, po za koƒ -
cze niu kon trak tu, chciał bym…
przy biec do Biel ska -Bia łej. Na
ra zie roz po czy nam tre nin gi.
Tra sa po win na mi za jàç ty dzieƒ,
za kła da jàc, ˝e dzien nie po ko -
nam ok. 75 ki lo me trów”. 
Jaka przyszłoÊç czeka, 
pana zdaniem, ten zakład
za kilka lat?
„Za pół to ra ro ku za kład ma
szan s´ staç si´ naj lep szym za -
kła dem na Êwie cie w gru pie
CNH. I to na praw d´ osià gnie!”.
Dzi´ ku j´ za roz mo w´.  
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Głów nym od bior cà wy ro bów wy twa rza nych na
po wierzch ni 44 tys. m2 jest Fiat, ale wÊród
15 klien  tów sà rów nie˝ Den so, Opel i Ma gna. Za -
kład pro du ku je 1.770 go to wych ele men tów. Je go
sztan da ro wy mi pro duk ta mi sà zde rza ki i de ski
roz dziel cze. Sprze da˝ pla no wa na na rok 2010 ma
war toÊç 270 mln zło tych. 
Prze ło mo wy był rok 2008, kie dy spół ka zo sta ła
włà czo na do struk tur mi´ dzy na ro do wej gru py
prze my sło wej. Roz po cz´ to wte dy wdra ̋ a nie stan -
dar dów kor po ra cyj nych, co wià za ło si´ z ko niecz -
no Êcià zmian or ga ni za cyj nych oraz spo so bu za rzà -
dza nia. 

W
1993 ro ku wło ska Gru pa Er -

gom, przej mu jàc fa bry k´ od Ma -
gne ti Ma rel li, za ło ̋ y ła spół k´
o na zwie ER.SI Po land, w któ rej
pro du ko wa no cz´ Êci z two rzyw
sztucz nych do sa mo cho dów Fiat,
głów nie do mo de lu „Ci nqu ecen -
to”. Spół ka za trud nia ła wte dy
175 pra cow ni ków, dziÊ spo Êród

nich na dal pra cu je w So snow cu 85 osób. 
Po 15 la tach spół ka po wró ci ła do Gru py Ma gne ti
Ma rel li i ja ko Pla stic Com po nents and Mo du les
Po land SA za trud nia 746 pra cow ni ków.
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Satiz Poland

Wyzwaniem
b´dzie Lancia Ypsilon

W sosnowieckim zakładzie Plastic Components and
Modules Poland powstajà m. in. zderzaki i deski
rozdzielcze, głównie do małych Fiatów. Codziennie
40 tirów przewozi gotowe wyroby do Tychów. 



„Kie dy przed dwo ma la ty prze j´ li Êmy za kład
od Gru py Er gom, ko niecz ne by ło od no wie nie par -
ku ma szy no we go. Od te go cza su za ku pi li Êmy
5 du ̋ ych wtry ska rek. Do tej po ry na in we sty cje
prze zna czy li Êmy 34.5 mln zło tych” – mó wi dy rek -
tor Mag dziak.
Naj no wo cze Êniej sza ma szy na zo sta ła za ku pio na
w 2009 ro ku. Kosz to wa ła 1.5 mln eu ro, ale jest
w peł ni zauto ma ty zo wa na i bar dzo wy daj na.
Co 70 se kund wy cho dzi z niej ko lej ny zde rzak
do „pi´ç set ki”. Ob ci na ne au to ma tycz nie wlew ki
wpa da jà do spe cjal ne go po jem ni ka. Na st´p nie pla -
stik mie lo ny jest w młyn ku i po now nie wy ko rzy -
sty wa ny do pro duk cji. W ten spo sób po wsta je
obieg za mkni´ ty, któ ry nie po zwa la na mar no wa -
nie su row ca. Star sze go ty pu ma szy ny, gdzie „ob -
ci na nie” i „opa la nie” pla sti ków wy ko ny wa ne jest
r´cz nie, b´ dà sys te ma tycz nie wy mie nia ne na now -
sze mo de le. Z no wym sa mo cho dem do fa bry ki
tra fi jesz cze wi´ cej no wo cze sno Êci. 
Pla stic Com po nents and Mo du les Po land jest
atrak cyj nym pra co daw cà. „Kie dyÊ dla pra cow ni -
ków naj wa˝ niej sze by ły sta bil noÊç oraz nie złe wy -
na gro dze nie – tłu ma czy dy rek tor Mag dziak. 

Dyrektor
zakładu –

Edward
Magdziak

W ma ju 2008 ro ku dy rek to rem ge ne ral nym zo stał
Edward Mag dziak, któ ry swo jà ka rie r´ roz po czy -
nał w Fiat Au to Po land. Na st´p nie kie ro wał za kła -
da mi m. in. Ma nu li, Va leo i Trel le borg. „Po przyj -
Êciu do spół ki, po za zmia na mi or ga ni za cyj ny mi,
po pra wi li Êmy wa run ki so cjal ne tak, aby speł nia ły
one stan dar dy Gru py. Wy re mon to wa li Êmy szat nie,
wsta wi li Êmy no we szaf ki, od no wi li -
Êmy sto łów ki, po wstał no wy par king
i wen ty la cja w po miesz cze niach biu -
ro wych. Po pra wa wa run ków na sta -
no wi skach pra cy szła w pa rze z in we -
sto wa niem w ma szy ny” – tłu ma czy
dy rek tor za kła du.
Oko ło 93 pro cent pro duk cji tra fia
do ty skich fa bryk Fia ta i Den so. Co -
dzien nie z So snow ca do Ty chów wy -
je˝ d˝a kil ka dzie siàt ti rów wy peł nio nych zde rza ka -
mi do Pan dy i Fia ta 500 oraz de ska mi roz dziel czy -
mi do cià gle po pu lar nej Pan dy. Po nie wa˝ au to
wcià˝ znaj du je na byw ców, war toÊç przy szło rocz -
nej pro duk cji ele men tów do te go mo de lu prze kro -
czy 200 tys. sztuk. 
Wkrót ce w Ty chach b´ dzie pro du ko wa na Lan -
cia Y. „Do te go mo de lu b´ dzie my pro du ko waç
zde rzak i de sk´ roz dziel czà. W tej chwi li trwa
przy go to wy wa nie sta no wisk pro duk cyj nych” –
tłu ma czy dy rek tor Mag dziak. Se ria prób na po win -
na wy star to waç w lu tym przy szłe go ro ku, a w paê -
dzier ni ku za kład po wi nien osià gnàç peł nà zdol -
noÊç pro duk cyj nà”. 
W zwiàz ku z pro duk cjà no we go zde rza ka do Lan -
cii po wsta nie no wy mo duł la kier ni czy. B´ dzie za -
in sta lo wa ny w miej scu sta re go ma ga zy nu su row -
ców, któ ry zo sta nie zmniej szo ny i prze nie sio ny
w in ne miej sce.
Pro duk cja cz´ Êci do Lan cii jest dla fa bry ki du˝ym
wy zwa niem. Głów nie ze wzgl´ du na spo rà licz b´
kon fi gu ra cji mo de lu. Przy kła do wo – przed ni
zde rzak b´ dzie pro du ko wa ny w 300 wer sjach
(ró˝ ne ko lo ry, Êwia tła prze ciw m giel ne, ró˝ ne
gril le). W przy pad ku Pan dy od mian zde rza ka jest
o po ło w´ mniej. 
Ele men ty z pla sti ku, za rów no de ski roz dziel cze,
jak i zde rza ki, pro du ko wa ne sà na tak zwa nych
wtry skar kach. Obec nie w wiel kiej ha li stoi 14
ogrom nych te go ty pu urzà dzeƒ o si le na ci sku od
850 kg do 3500 ton. Wkrót ce spo dzie wa na jest
do sta wa 3 ko lej nych, na któ rych b´ dà wy twa rza ne
pod ze spo ły do Lan cii Y. 
Zde rza ki wy ma ga jà jed nak jesz cze po la kie ro wa -
nia. W So snow cu sà dwie li nie la kier ni cze: r´cz na
i au to ma tycz na. Na pierw szej z nich co dzien nie 
la kie ru je si´ po nad 900 kom ple tów zde rza ków
do Pan dy, na dru giej – 740 zde rza ków do 
Fia ta 500.

Zakład
produkuje

1.770
gotowych

elementów
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O przy wià za niu do fir my Êwiad czy ni ska fluk tu -
acja. Jesz cze w 2007 ro ku z wła snej ini cja ty wy od -
cho dzi ło 7%, te raz 1,2%. Mi mo ˝e Êred nia wie ku
pra cow ni ków oscy lu je w gra ni cach 36 lat, w za -
kła dzie cià gle pra cu jà oso by pa mi´ ta jà ce jesz cze
cza sy FSM -u. Pra cu jà tu taj ca łe ro dzi ny, cz´ sto
ro dzi ce re ko men du jà do pra cy swo je dzie ci. 
Oko ło 30 pro cent za ło gi sta no wià ko bie ty. Pra -
cu jà głów nie na sta no wi skach mon ta ̋ o wych oraz
na mniej szych wtry skar kach. Kie row nic two fir my
zwra ca uwa g´ na pod no sze nie kwa li fi ka cji. Wie lu
spo Êród mło dych pra cow ni ków fir my stu diu je,
oko ło 4 pro cent pra cow ni ków fi zycz nych ma
wy˝ sze wy kształ ce nie. 

– Te raz do dat ko wym atu tem spół ki sà co raz lep -
sze wa run ki so cjal ne i za rzà dza nie za kła dem. 
Li czy si´ rów nie˝ wi ze ru nek fir my oraz jej przy -
na le˝ noÊç do du ̋ ej i roz po zna wal nej gru py ka pi -
ta ło wej, któ ra sta wia na pra cow ni ków. Pod sta wà
ka˝ dej fir my sà lu dzie. Ma szy ny mo˝ na ku piç
i za in sta lo waç, ale do ob słu gi po trzeb ny jest wy -
kształ co ny ze spół. Pra cow nik mu si czuç si´ do -
brze, ale tak ̋ e wie dzieç, ja kie wy ma ga na jest
od nie go peł na re ali za cja za daƒ”. 
In we sty cja w lu dzi za czy na przy no siç kon kret ne
efek ty. Pra cow ni cy co raz bar dziej iden ty fi ku jà si´
z za kła dem pra cy, dba jà o swo je Êro do wi sko,
uczest ni czà w ró˝ nych pro jek tach, otwie ra jà si´
na za cho dzà ce zmia ny. 

Poniżej: 
Andrzej Rolka –
Laboratorium .

Po prawej:
Marcin Słowik 

i Jerzy Frugalski,
który pracuje
w warsztacie

utrzymania form
od 1966 roku.



Spół ka pro mu je po my sło woÊç pra cow ni ków. Od
je sie ni 2009 ro ku w fir mie wdro ̋ o no pro gram
Gru py Ma gne ti Ma rel li o na zwie „IdeAction”,
w ra mach któ re go pra cow ni cy skła da jà pro po-
zy cje zmian i ulep szeƒ. W za mian otrzy mu jà
punk ty, któ re na st´p nie za mie nia ne sà na atrak -
cyj ne na gro dy. 
Pro gram zwià za ny jest z wpro wa dza nym w za kła -
dzie sys te mem WCM (World Class Ma nu fac tu -
ring), któ ry opie ra si´ na 10 fi la rach tech nicz nych
oraz 10 zwià za nych z za rzà dza niem. W pierw -
szych z wy mie nio nych fi la rów dzia ła jà ze spo ły
wie lo za da nio we. Cho dzi o włà cze nie wszyst kich
pra cow ni ków do wspól ne go dzia ła nia. Dla te go,
na przy kład, fi lar bez pie czeƒ stwa, oprócz osób
zaj mu jà cych si´ za wo do wo ob sza rem BHP, sku pia
pra cow ni ków ze wszyst kich struk tur za kła du.
Efek ty sà ju˝ wi docz ne. Dzi´ ki wspól nym dzia ła -
niom iden ty fi ku je si´ co raz wi´ cej czyn ni ków po -
ten cjal nie wy pad ko wych. Eli mi nu jàc te czyn ni -
ki wpły wa si´ bez po Êred nio na stan bez pie -
czeƒ stwa przy pra cy. 
Pro gram WCM jest wpro wa dza ny od nie speł na
ro ku. Szko le nia od by wa jà si´ w no wo cze snych
sa lach wy kła do wych. W jed nej z nich, któ rà
usy tu owa no tu˝ obok ha li pro duk cyj nej,
na mul ti me dial nym sprz´ cie, mo ̋ e szko liç
si´ jed no ra zo wo ok. 30 osób. 
Pro gram WCM od gry wa rów nie˝ istot -
nà funk cj´ in te gra cyj nà. W ze spo le
wie lo za da nio wym mo gà si´ zna leêç
za rów no dy rek tor, jak i sze re go wy
pra cow nik fir my.  

Zmieniajà si´ ludzie
i warunki pracy 

PRACOWNICY

Przy wejściu do hali wita nas napis „Źródłem
sukcesu jest zespół”. Wchodzimy do Warsztatu

Utrzymania Form. Tutaj pracują najstarsi pracownicy,
często pamiętający czasy FSMu. Tutaj liczy się wiedza
i doświadczenie. 
Jerzy Frugalski pracuje w warsztacie utrzymania form:
„Zatrudniłem się w tym zakładzie w 1966 roku.
I mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, 
że w tym czasie zaszły w naszej firmie ogromne
przeobrażenia – z małego „kurnika” zrobił się w duży,
nowoczesny zakład”.
Magdalena Nerczyńska, pracuje w Plastic Components
and Modules od 7 lat. Jest to jej pierwsza praca. 
Pani Magda, jak wielu pracowników firmy, studiuje.
Wybrała Zarządzanie Inżynierią Produkcji: „Lubię tę
pracę – nie jest łatwa, ale i niezbyt trudna. Kobiety
na wtryskarkach robią zazwyczaj małe detale, które
wymagają zręczności. Mężczyźni jej raczej nie mają. 
Odkąd pracuję, w zakładzie zmieniło się bardzo dużo –
wprowadzono kartę nadzoru produkcji, pracownicy
mogą zgłaszać swoje pomysły usprawniające pracę.
Chodzi o różne elementy – na przykład, przy stołach
obróbczych zostały wykonane uchwyty na napoje”. 
Paweł Nowak podjął pracę w Plastic Components and
Modules, ponieważ w fabryce pracuje także jego ojciec.
Na swoim koncie ma już 10–letni staż pracy. 
Jest operatorem procesów wtryskowych i montażowych,
często zastępuje materiałowca albo ustawiacza. 
Pół-żartem mówi, że jest człowiekiem od wszystkiego.
„Wprowadzanie programu WCM sporo zmienia

w zakładzie, pojawia się mniej braków, poprawiły
się warunki socjalne. Biorę także udział

w programie zgłaszania zmian”. 

Paweł Nowak, 
a niżej:

Magdalena
Nerczyńska
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N
ie ma wàt pli wo Êci, i˝ miej sce szko le -
nia, ma zna czà cy wpływ na osià gni´ -
cie wy so kiej efek tyw no Êci je go wy ni -
ków. Je Êli pra cow nik wy ma ga prze -
szko le nia w ob słu dze kon kret ne go
urzà dze nia, naj le piej by ło by pro ces
ten prze pro wa dziç na je go sta no wi -
sku pra cy – do kład nie tam, gdzie
urzà dze nie to jest wy ko rzy sty wa ne.

To sa mo oto cze nie, te sa me wa run ki pra cy, ten sam
pro ces tech no lo gicz ny – wszyst ko ra zem z pew no -
Êcià mia ło by po zy tyw ny wpływ na szyb koÊç przy -
swa ja nia wie dzy i koƒ co wy wy nik szko le nia.
Oka zu je si´ jed nak, ˝e z ta kie go roz wià za nia wy -
ni ka jà trud no Êci, szcze gól nie wi docz ne w tak za -
awan so wa nej tech no lo gicz nie fa bry ce, ja kà jest
za kład Fiat Au to Po land w Ty chach. Pro ces pro -
duk cji no wo cze snych sa mo cho dów trwa tu bo -
wiem nie prze rwa nie, a li nie pro duk cyj ne sà w cià -
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Manufacturing Training
System to zespół

elementów składajàcych
si´ na kompleksowe

szkolenia pracowników
na specjalnie do tego

celu przystosowanych
stanowiskach

szkoleniowych.

Niezawodne
metody

w szkoleniu kompetencji

TEKST

Tomasz Libich
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak



pod kà tem 90%
ope ra cji wy ko ny wa -
nych na li nii wy koƒ -
cze nia nad wo zia
(tzw. li nia Skid). Ze
wzgl´ du na tem po
pra cy li nii pro duk -
cyj nej, prze pro wa -
dze nie na niej szko -
le nia w trak cie pra cy
jest nie mal nie mo˝ -
li we. Zwłasz cza kie -
dy ma my do czy nie -
nia z okre sem no -
wych przy j´ç do
pra cy – a za tem
zwi´k szo ny mi po -
trze ba mi w tym za -
kre sie.
Na szym ce lem
przede wszyst kim
jest jed nak „ze ro

nie zgod no Êci z po wo du bł´ dów
po peł nia nych przez pra cow ni -
ka”. Prócz pra cow ni ków no wo -
przy j´ tych, któ rych obec nie nie
ma zbyt wie lu, osob nà gru p´ sta -
no wià pra cow ni cy wy ma ga jà cy
prze szko le nia wła Ênie z po wo du
po peł nia nych bł´ dów. W tym
przy pad ku co raz sze rzej si´ ga my
po za awan so wa ne tech ni ki mul -
ti me dial ne, w tym fil my – za re je -
stro wa ne ka me rà ope ra cje wy ko -
ny wa ne w spo sób wzor co wy.

niem zaj mu jà si´
kie row ni cy. Je Êli te -
mat szko le nia do ty -
czy ope ra cji wy so ce
spe cja li stycz nych,
oso bà pro wa dzà cà
jest zwy kle li der gru -
py. W na szym za kła -
dzie ma my sta łà
gru p´ tre ne rów we -
wn´trz nych (któ rej
trzon sta no wià wła -
Ênie li de rzy) i to oni
zaj mu jà si´ szko le -
niem no wych pra -
cow ni ków”.
W taj ni ki funk cjo -
no wa nia MTSów
w za kła dzie wpro -
wa dza jà nas spe cja -
li Êci z po szcze gól -
nych wy dzia łów.
Jó zef Âwi der ski, Kie row nik Ze -
spo łu Tech no lo gicz ne go na Wy -
dzia le Spa wal ni: „Sta no wi ska
szko le nio we MTS na Spa wal ni
po zwa la jà na prze ka zy wa nie
pra cow ni kom wie dzy z za kre su
po łà czeƒ Êru bo wych, mon ta ̋ u
ni to na kr´ tek oraz mon ta ̋ u ele -
men tów ru cho mych (lu zy i pro -
fi le). Bar dzo cha rak te ry stycz ne
w na szym przy pad ku jest to, ˝e
na tych wła Ênie sta no wi skach
prze szko liç mo˝ na pra cow ni ków
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głym ru chu. Na li niach mon ta -
˝o wych, z któ rych co 33 se kun -
dy zje˝ d˝a go to wy sa mo chód,
nie wie le jest miej sca i cza su
na za trzy ma nie si´ oraz do kład -
ne i po wol ne po ka za nie te go,
jak na le ̋ y wy ko ny waç po szcze -
gól ne czyn no Êci. „Wła Ênie z te -
go po wo du po wsta ła idea bu do -
wy miejsc, w któ rych szko le nia
pro wa dziç mo˝ na spo koj nie,
bez obaw, ˝e ich na si le nie b´ -
dzie mia ło ja ki kol wiek ne ga tyw -
ny wpływ na pro ces pro duk cyj -
ny”, mó wi Ar tur Sło ni na
z dzia łu HR, ko or dy nu jà cy mi´ -
dzy in ny mi funk cjo no wa nie
MTS. „A jed no cze Ênie miejsc,
w któ rych wa run ki pra cy b´ dà
mo˝ li wie mak sy mal nie zbli ̋ o ne
do tych pa nu jà cych na po szcze -
gól nych sta no wi skach. Na
obiek tach MTS szko là si´
przede wszyst kim no wi pra cow -
ni cy. Ale nie tyl ko: rów nie˝ ci,
któ rzy po sze rza jà swo je umie -
j´t no Êci, a tak ̋ e ci, któ rzy po -
peł nia jà w swo jej pra cy po wta -
rza jà ce si´ bł´ dy. Je Êli do te go
gro na doj dà pra cow ni cy zmie -
nia jà cy spe cja li za cj´, czy sta no -
wi sko pra cy, b´ dzie my mie li
peł ne spek trum osób ko rzy sta -
jà cych z za let tak za awan so wa -
nych sta no wisk szko le nio wych”.
W ca łym za kła dzie Fiat Au to Po -
land w Ty chach funk cjo nu je
w su mie pi´ç obiek tów MTS.
Dwa na Wy dzia le Spa wal ni (je -
den dla pra cow ni ków li nii wy -
koƒ cze nia nad wo zia i je den dla
utrzy ma nia ru chu), dwa na Wy -
dzia le La kier ni (je den dla li nii
uru cho mie nia i je den dla utrzy -
ma nia ru chu) oraz na Wy dzia le
Mon ta ̋ u je den MTS głów ny.
Ten ostat ni sta no wi wła Êci wie
ca ła osob na li nia pro duk cyj na,
na któ rej mo˝ na  sy mu lo waç
ruch i od zwier cie dliç nie mal
ka˝ de sta no wi sko pra cy ist nie jà -
ce na „praw dzi wej” pro duk cji.
„Oczy wi Êcie MTSy nie pra cu jà
non -stop”, wy ja Ê nia Ar tur Sło ni -
na. „Ist nie je szcze gó ło wy plan
szko leƒ, któ re go przy go to wy wa -

Na obiektach
MTS szkolą się

przede
wszystkim nowi

pracownicy.

Po prawej:
Artur Słonina

i Józef Świderski
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Ma ciej Wi Êniew -
ski, me to do log
MTS na Wy dzia le
Mon ta ̋ u: „MTS
na na szym wy dzia le
jest jed nym z naj -
wi´k szych te go ty -
pu obiek tów w ca łej
Gru pie Fiat. Sta no -
wi w isto cie mi kro -
odzwier cie dle nie li -
nii pro duk cyj nej,
dzi´ ki któ re mu
mo˝ li wa jest sy mu -
la cja pra cy wi´k -
szo Êci sta no wisk
szcze gól nie tych,
któ re sta no wià wà -
skie gar dła w pro -
ce sie pro duk cyj -
nym. Sy mu la cja ta
wspar ta jest rów -
nie˝ szko le niem do ty czà cym na -
rz´ dzi oraz oprzy rzà do wa nia,
któ re sà jed nym z głów nych ele -
men tów pro ce su mon ta ̋ u sa -
mo cho dów. 
Głów na idea je go funk cjo no wa -
nia opar ta jest na po łà cze niu na -
uki prak tycz nej z teo rià. Dzi´ ki
te mu mo ̋ e my li czyç, i˝ szko le -
nie b´ dzie mak sy mal nie efek -
tyw ne, a jed no cze Ênie jest to 
do sko na ła oka zja do prze ka -
zywa nia pra cow ni kom fi lo zo fii

Szko le niem pra cow ni ków na
sta no wi skach pra cy zaj mu jà si´
Tre ne rzy We wn´trz ni. Sà to naj -
lep si, naj bar dziej do Êwiad cze ni
pra cow ni cy, prze szko le ni do ro li
Tre ne ra, któ rzy po sia da jà do te -
go pre dys po zy cje. W JP Spa wal -
nia jest ich oko ło 140. Mo˝ na
wi´c po wie dzieç, ˝e w ich przy -
pad ku MTSy dzia ła jà tro ch´
wbrew so bie – im sku tecz niej sze
i bar dziej efek tyw ne b´ dà szko le -
nia, tym… mniej b´ dzie szko -
leƒ”. Nim tak b´ dzie, w JP Spa -
wal nia, rocz nie prze pro wa dza my
po nad 400 szko leƒ.
Da nu ta Go łàb, tech nik, La kier -
nia: „Szko le nie na na szym sta -
no wi sku MTS prze bie ga dwu -
eta po wo. Naj pierw pra cow nik
oglà da fil my in struk ta ̋ o we,
na któ rych obej rzeç mo ̋ e po -
praw ne wy ko ny wa nie wszyst -
kich ope ra cji oraz miej sca kry -
tycz ne, w któ rych do cho dzi
do naj cz´ Êciej po peł nia nych bł´ -
dów. W dru gim eta pie ma my
ju˝ do czy nie nia ze szko le niem
głów nym, na spe cjal nie do te go
ce lu przy go to wa nym mo de lu
nad wo zia. Przy kła dem mo gà
byç tu taj po wta rza jà ce si´ przy -
pad ki za bru dzo nych otwo rów
mon ta ̋ o wych. Je Êli zda rza si´ 
to cz´ sto, nie ma wàt pli wo Êci,
˝e trze ba pra cow ni ka prze szko -
liç – za wsze w ta kim przy pad ku
de cy zj´ po dej mu jà jed nak kie -
row ni cy.
Szko le nia prak tycz ne po sze rza -
jà ce kom pe ten cje pra cow ni ka sà
zwy kle dwu dnio we. Naj pierw
na st´ pu je szko le nie wst´p ne,
pod czas któ re go pra cow ni ko wi
przed sta wia na jest isto ta pro ble -
mu i spo sób je go roz wià za nia.
Na st´p nie pod okiem szko le -
niow ca sa mo dziel nie wy ko nu je
ju˝ wszyst kie ope ra cje. Po za -
koƒ cze nia szko le nia na sta no wi -
sku MTS pra cow nik otrzy mu je
cer ty fi kat po twier dza jà cy zdo by -
te kwa li fi ka cje, na st´p nie po czàt -
ko wy okres pra cy pra cow ni ka
na li nii jest pod sta łym nad zo rem
li de ra i współ pra cow ni ków”.
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oraz wie dzy z za kre -
su WCM.
Cho dzi tu przede
wszyst kim o kształ -
to wa nie od po wied -
nich po staw – nie
tyl ko wi´c po ka zu je -
my, jak unik nàç
kon kret ne go bł´ du,
ale tak ̋ e za ch´ ca my
pra cow nika, aby
sam szu kał roz wià -
zaƒ i kre ował wła sne
po my sły. A tym sa -
mym utrzy my wał
swo je sta no wi sko na
od po wied nim po zio -
mie, dbał o nie,
przy czy niał si´ do
je go uspraw nie nia
zgod nie z fi lo zo fià
„Cià głej Po pra wy”,

dzi´ ki cze mu pra ca w JP Mon -
ta˝ sta je si´ bar dziej wy daj na,
efek tyw na, bez piecz na. Ta kie
po dej Êcie po zwa la na opty ma li -
za cj´ pro ce su z uwzgl´d nie niem
wzro stu wskaê ni ków ja ko Êci
oraz re duk cji kosz tów. Licz by
mó wià sa me za sie bie – nasz
obiekt MTS jest nie zwy kle po -
trzeb ny i efek tyw ny – przez trzy
mi nio ne la ta sku tecz nie prze -
szko li li Êmy na nim  po nad 3,5
ty sià ca pra cow ni ków”.

Główna idea
funkcjonowania
MTS oparta jest

na połączeniu
nauki

praktycznej
z teorią.

Po prawej:
Danuta Gołąb 

i Maciej 
Wiśniewski
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I
m pre z´ za pla no wa no w ta ki spo sób, aby ka˝ dy
zna lazł dla sie bie coÊ in te re su jà ce go. „To ju˝
6. Dzieƒ Ro dzin ny pra cow ni ków CNH Pol ska.
W ubie głym ro ku nie or ga ni zo wa li Êmy go z po -
wo du ogra ni czeƒ bu d˝e to wych” – mó wi dy rek -
tor per so nal ny za kła du Pa weł To ma szew ski.
„Oprócz na szych pra cow ni ków go Êci my dzi siaj
lu dzi z firm Gru py Fiat, z któ ry mi na co dzieƒ
współ pra cu je my. Sà to pra cow ni cy Fiat Ser wis

oraz Sa di. Spo dzie wa my si´ po nad 4 tys. osób.”. 
Do ro dzin ne go cha rak te ru nie dziel ne go spo tka nia do -
s to so wu je si´ tak ̋ e dy rek tor Ta de usz Âwier czek, do
któ re go z Biel ska -Bia łej przy je˝ d˝a jà ˝o na i cór ka. 
Szcze gól nie du ̋ o atrak cji de dy ko wa no dzie ciom.
Ogrom ny plac obok fa brycz nych bu dyn ków wy peł nił
si´ ele men ta mi rzad ko spo ty ka ny mi w za kła dzie prze -
my sło wym – dmu cha ny mi zam ka mi, zje˝ d˝al nia mi,
ogrom nym bo iskiem do gry w pił ka rzy ki. Dzie ci nie
wa ha jà si´ wcho dziç w pasz cz´ ol brzy mie go dmu cha -
ne go smo ka. 

W rodzinnym 
gronie

KilkanaÊcie minut
przed rozpocz´ciem Dnia

Rodzinnego w CNH głównà
bramà fabryki przelewa si´ tłum

ludzi. Pracownicy płockiego
zakładu zabrali swoje dzieci,

mał˝onków, dziewczyny.
Organizatorzy szacujà,

˝e popołudnie sp´dzi na terenie
firmy około 4 tys. osób.

TEKST Marek Kamiƒski
FOTO Satiz Poland



ja kichÊ głów nych ról, ale do syç
zna czà ce. Sà to „Mi lion do la -
rów” i „Skrzy dla te Êwi nie”. Po za
tym cze kam na film, któ ry kr´ -
co ny b´ dzie w przy szłym ro ku.
To b´ dzie naj praw do po dob niej
ty tuł „Pià ta po ra ro ku” al bo
„Ostat nia szych ta”. Film o dwój -
ce lu dzi z ró˝ nych Êro do wisk,
któ rzy spo ty ka jà si´ przez przy -
pa dek i coÊ mi´ dzy ni mi za czy na
iskrzyç. Mo˝ li we, ˝e b´ dzie my
ro biç ada pta cje ksià˝ ki Jur ka Pil -
cha „Pod moc nym anio łem”.
Py ta ny o ka ba ret i ko me dio we
ro le, mó wi: „Bar dzo lu bi´ ka ba -
ret, ale to nie jest mo je głów ne
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si ł´ ude rze nia. Na sce nie gra ze -
spół Ba bi lon, pre zen tu jà cy hi ty
gru py Bo ney M. Cie ka wost kà
jest udział czar no skó rych mu zy -
ków oraz „po ły ka cza ognia”.
Głów nà gwiaz dà fe sty nu jest ka -
ba re to wy wy st´p An drze ja Gra -
bow skie go. Zna ny ak tor in te li -
gent nym hu mo rem szyb ko zjed -
nu je wi dzów. Nam opo wia da
o swo ich fil mo wych pla nach:
„Za chwi l´ wcho dzà na ekra ny

dwa fil my z mo im udzia -
łem. Mó wi´ „z udzia -
łem” z peł nà Êwia do -

mo Êcià, po nie wa˝
nie gram tam

Sylwia Kotecka
maluje swojego
dziadka
w kombajnie

za j´ cie”. Na py ta nie o Fer dy nan -
da Kiep skie go, od po wia da:
„W su mie po 12 la tach za czà łem
go lu biç, bo jak si´ nie ma, co si´
lu bi, to si´ lu bi, co si´ ma”. 
Swo je 5 mi nut ma jà tak ̋ e płoc -
cy stra ̋ a cy. Wła Ênie ty le zaj mu je
im uwol nie nie po zo ran ta za -
klesz czo ne go w sa mo cho dzie.
Ak cji przy glà da si´ kil ku set wi -
dzów. Au to tra ci dach. Po zo rant
jest osła nia ny przed odłam ka mi
szkła gru bym ko cem. Po chwi li
jest ju˝ na spe cja li stycz nych no -
szach. „Prze pro wa dza my od 8
do 10 ta kich ak cji w mie sià cu.
Ksià˝ ko wo, w cià gu 10 mi nut
po win no si´ wy do byç oso b´
z po jaz du. To jest tzw. „zło te
dzie si´ç mi nut”. Zda rza si´, ˝e
ak cja trwa pół go dzi ny czy go -
dzi n´” – mó wi aspi rant Piotr
Wój cik z Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po -
˝ar nej w Płoc ku. 

Rów nie du ̋ ym za in te re so wa -
niem cie szy si´ kon kurs ry sun -
ko wy pod ha słem „Moja ma -
ma/Mój ta ta pra cu je w CNH”.
Głów nym mo ty wem ry sun ków
jest po staç ro dzi ca pro wa dzà ce -
go trak tor lub kom bajn. Ta ta
Emil ki pra cu je w CNH. Ry sun -
ko wi przy glà da si´ cio cia – Kry -
sty na Otoc ka, któ ra mó wi, ˝e
przy go to wa no cen ne na gro dy –
ple ca ki, puz zle, na mio ty. Jest
tak ̋ e na gro da do dat ko wa – naj -
lep sze pra ce b´ dà pre zen to wa ne
na te re nie za kła du. W pla nach
jest te˝ wy da nie ka len da rza z re -
pro duk cja mi naj cie kaw szych ry -
sun ków. 
Tu˝ obok Syl wia Ko tec ka ma lu je
swo je go dziad ka w kom baj nie.
Dzia dek, Ma rian Âmi giel ski,
pra cu je w tym miej scu od po nad
40 lat. „Mon tu je kom baj ny” –
tłu ma czy 11-let nia Syl wia. 
Tym cza sem atrak cja go ni atrak -
cj´. W dzie ci´ cym show na sce -
nie po ja wia si´ Ku buÊ Pu cha tek
z przy ja ciół mi. W in nym miej -
scu Ar le ta Ja nu sie wicz z Kra iny
Baƒ ko lan dii wy cza ro wu je set ki
my dla nych ba niek. Nie któ re sà
wiel ko Êci pił ki pla ̋ o wej. 
Nie bra ku je tak ̋ e „do ro słych
atrak cji”. Ar tur Ty raj przy szedł
na Dzieƒ Ro dzin ny z 9-let nià
Klau dià. Cór ka przy glà da si´,
jak ta ta mie rzy si ł´ cio su na
urzà dze niu zwa nym „bok se -
rem”. Tu˝ obok, mi ło Êni cy pił ki
no˝ nej z ca łej si ły ko pià w fut bo -
lów k´. Wy Êwie tlacz po ka zu je 



Hie ro nim Wit kow ski wraz z ro -
dzi nà przy glà da si´ nie zwy kłe -
mu, po chy lo ne mu kom baj no wi.
Tłu ma czy, ˝e urzà dze nie wy ko -
rzy stu je si´ w gó rach. Po jazd do -
sto so wu je si´ do na chy le nia sto -
ku. Na spe cjal nej wy sta wie
sprz´ tu mo˝ na tak ̋ e oglà daç
trak to ry – od tych naj mniej -
szych, do ogrom nych, luk su so -
wych ko lo sów. 
Mo˝ li we jest tak ̋ e zwie dza nie
fir my. Po ol brzy mich fa brycz -
nych ha lach prze cha dza jà si´
wy ciecz ki pra cow ni ków wraz
z ro dzi na mi. Tym ra zem jest zu -
peł nie ina czej ni˝ zwy kle, w ty -

go dniu pra cy. Na ze wnàtrz pul -
su je mu zy ka, a w Êrod ku ude rza
mu ze al na wr´cz ci sza. 
Ar tur Cie Êli kow ski zaj mu je si´
kon tro là ja ko Êci. Zwy kle pra cu je
w biu rze. Dzi siaj po ka zu je ha le
fa brycz ne swo jej ˝o nie. To wa -
rzy szy im 9-mie si´cz ny syn. 
Ewa Choj nac ka jest w fa bry ce
po raz pierw szy, mi mo ˝e jej oj -
ciec pra cu je tu taj od wie lu lat:
„Za kład jest bar dzo du ̋ y, przej -
Êcie zaj mu je wie le cza su. Naj -
bar dziej po do ba mi si´ sło wo
gar dziel. To jest cz´Êç kom baj nu,
któ ra wcià ga zbo ̋ e. Ta ta bar dzo
cie ka wie o tym opo wia da”. Nic
dziw ne go – Woj ciech Choj nac ki
pra cu je w za kła dzie od 41 lat:
„Znam tu taj ka˝ dà dziur k´
i dro g´. Pra cu j´ ja ko spa wacz.
Ca łà fa bry k´ znam do kład nie”. 
Zwie dza jà cy ha l´ za trzy mu jà si´

Wojciech
Chojnacki

(z rodziną)
pracuje

w zakładzie
od 41 lat

je dze nia, pi cia i do brej za ba wy.
Nic dziw ne go, ˝e wiel ki plac jest
wy peł nio ny po brze gi. Czte ry ty -
sià ce osób ba wi si´ do sko na le.
Po kil ku go dzi nach pra cow ni cy
za czy na jà opusz czaç swo je miej -
sce pra cy, któ re dzi siaj za mie ni -
ło si´ w miej sce za ba wy. Na st´p -
ne go dnia z taÊm mon ta ̋ o wych
znów za cznà z je˝ d˝aç kom baj ny
i prasy. 

przed ogrom nà Êcia nà z set ka -
mi zdj´ç. To fot ki wszyst kich
pra cow ni ków płoc kie go CNH.
Nad ni mi na pis – „Te˝ bio r´
udział w two rze niu WCM. Mo -
ja dro ga do suk ce su”. World
Class Ma nu fac tu ring, pro jekt
po zwa la jà cy na zwi´k sze nie
efek tyw no Êci pro duk cji, wła Ênie
wpro wa dza ny jest w fir mie. 
Na Dniu Ro dzin nym nie bra ku je
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P
rzed po łu dniem pra cow ni cy wraz z oso ba -
mi to wa rzy szà cy mi mie li mo˝ li woÊç zwie -
dza nia za kła du. Po po łu dniu, kie dy ofi cjal -
nie roz po cz´ to Dzieƒ Ro dzin ny, Sko czów
to nàł ju˝ w stru gach desz czu. Mi mo nie po -
go dy, na sta dion, gdzie od by wa ła si´ im -
pre za, przy by ły tłu my uczest ni ków. Na
szcz´ Êcie do dys po zy cji go Êci był ol brzy mi
na miot, gdzie o fa tal nej po go dzie mo˝ na

by ło ła two za po mnieç przy cie płym je dze niu, pi wie
i przy gry wa jà cej or kie strze. 
Pro ble mów z za ba wà w desz czu nie mia ły, jak zwy kle,
dzie ci, któ re ju˝ od pierw szych tak tów mu zy ki ru szy ły
do taƒ ca na drew nia nym po de Êcie. Z my Êlà o naj młod -
szych na te re nie sta dio nu przy go to wa no ulu bio ne
atrak cje – ko lo ro we ka ru ze le, strzel ni c´ i wiel ki ba lon
– zje˝ d˝al ni´. Ro dzi ce w tym cza sie ma rzy li o schro -

nie niu si´ do na mio tu, któ˝ jed -
nak od mó wi po cie chom za ba -

wy... A pod na mio tem naj -
cz´ Êciej spo tkaç mo˝ na by ło
ca łe ro dzi ny. Trzy po ko le nio -
wa fa mi lia paƒ stwa Sło wio -

ków – pa ni Ire na i pan

38

Biesiadowanie
w rodzinnym gronie 

4 wrzeÊnia odbył si´
organizowany od lat

Dzieƒ Rodzinny
skoczowskiego zakładu

Teksid Iron. W tym roku
dodatkowà atrakcjà
programu był mecz

młodzie˝owych dru˝yn
Teksid Spa Italia i Teksid

Iron Poland.

TEKST

Joanna Lasek
FOTO

Satiz Poland



nie płci pi´k nej. „Przy szły Êmy do pin go waç na szych
ko le gów z kla sy, choç nie mo ̋ e my si´ do koƒ ca
zde cy do waç, za kim je ste Êmy” – mó wià Pa try cja Si -
ko ra i Pa me la Sztwiert nia. „Po go da wpraw dzie nie
jest szcze gól na, lecz po me czu wszy scy ru szà
na par kiet, to si´ szyb ko roz grze jà. My Êli my, ˝e za -
ba wa b´ dzie bar dzo uda na”. 
Fa mi lij ny kli mat Dnia Ro dzin ne go urzekł za gra -
nicz nych go Êci. „Je ste Êmy za sko cze ni, ˝e ty le osób,
mi mo nie po go dy, bie rze udział w tej im pre zie.
I wszy scy si´ uÊmie cha jà” – mó wi Va le ria Cop pe ri,
˝o na tre ne ra wło skiej dru ̋ y ny Mau ro Tuninetti. –
„Miej sco woÊç jest po nad to pi´k nie po ło ̋ o na, w zie -
lo nej do li nie, szko da tyl ko, ˝e jest tak zim no”. 

Tym cza sem par kiet po wo li za peł niał si´ ludê mi, nikt
ju˝ chy ba nie my Êlał o chło dzie. Za ba wa trwa ła do
póê ne go wie czo ra, a pra cow ni cy Tek sid Iron, któ rzy
4 wrze Ênia bie sia do wa li wspól nie na sta dio nie, ba -
wi li si´ Êwiet nie. 
„Or ga ni zu jàc co rocz ne Dni Ro dzin ne chce my za -
pew niç na szym pra cow ni kom i ich ro dzi nom do brà
za ba w´ w mi łej at mos fe rze – mó wi dy rek tor sko -

czow skie go za kła du Tek sid Iron, Ma rek Ka na -
fek. – Ta ki pik nik ca łym po ko le niom przy no si
tro ch´ roz ryw ki we wspól nym gro nie. W tym
ro ku Dzieƒ Ro dzin ny był wy jàt ko wy, gdy˝
wzi´ li w nim udział go Êcie z Włoch – by li to
przed sta wi cie le dy rek cji – Gio van ni Fas se ra –
dy rek tor od po wie dzial ny za ob szar Eu ro pa
i Da le ki Wschód oraz Ma rio Ame lot ti – dy rek -
tor per so nal ny Tek sid SpA. Przy je chał rów nie˝
Mas si mo Bo erio z dzia łu per so nal ne go Tek sid
SpA, któ ry ze stro ny wło skiej or ga ni zo wał
przy jazd mło dzie ̋ o wej dru ̋ y ny pił kar skiej

i ich opie ku nów, w tym pra cow ni ków Tek si du
we Wło szech. Mam na dzie j´, ˝e za rów no go Êcie

z Włoch, jak i na si pra cow ni cy, mi mo nie po go -
dy, do brze si´ ba wi li”.

An to ni wraz z cór kà – Ewà Pal kà oraz wnucz kà
Lau rà – wy bra ła si´ na Dzieƒ Ro dzin ny w to wa rzy -
stwie zna jo mych. Ro dzi na od wie lu, bo po nad 30
lat, jest zwià za na ze sko czow skim za kła dem. Pan
An to ni od nie mal 40 lat! „Po do ba jà mi si´ ta kie im -
pre zy, szko da jed nak, ˝e dziÊ po god na nam nie do -
pi sa ła” – mó wi pa ni Ire na. – „Mo ̋ e Dni Ro dzin ne
po win ny si´ od by waç wcze Êniej, bo we wrze Êniu 
au ra jest ju˝ moc no nie pew na. DziÊ naj bar dziej cze -
ka my na po pra w´ po go dy, a tak ̋ e na wspa nia łà or -
kie str´”. Cór ka Paƒ stwa Sło wio ków, Ewa Pal ka,
miesz ka w War sza wie, ale co ro ku spe cjal nie przy -
je˝ d˝a te go dnia do Sko czo wa. „Uwa ̋ am, i˝ ta kie
im pre zy in te gru jà pra cow ni ków, któ rzy raz w ro ku

ma jà mo˝ li woÊç si´ spo tkaç i po roz ma wiaç o swo ich
pro ble mach”. Z uczest nic twa w im pre zie bar dzo za -
do wo lo na jest tak ̋ e re pre zen tu jà ca naj młod sze po -
ko le nie, Lau ra: „Naj bar dziej po do ba mi si´ strzel ni -
ca i ka ru ze le, szko da tyl ko, ˝e pa da deszcz”. 
Do dat ko wym punk tem po po łu dnio wej cz´ Êci pro -
gra mu był mecz po mi´ dzy mło dzie ̋ o wy mi dru ̋ y -
na mi Tek sid SpA Ita lia a Tek sid Iron Po land. Chłop -
cy, mi mo mo krej mu ra wy, Êwiet nie da wa li so bie 
ra d´, obie dru ̋ y ny mo gły te˝ li czyç
na do ping i wspar cie ki bi ców.
Sy tu acji strze lec kich by ło co
nie mia ra, osta tecz nie pa dło
szeÊç go li. Zwy ci´ ̋ y ła pol ska
dru ̋ y na, wy gry wa jàc 4:2.
Wło si z pew no Êcià li czà na re -
wan˝, a Tek sid Iron Po land na
100% po dej mie r´ ka wi c´.  
Mecz mło dych pił ka rzy przy -
cià gnàł spo ro ki bi ców, głów -
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Zwycięską
drużynę

dekorują 
G. Fassera 

i M. Kanafek.
Mecz

„młodzików”
Teksid Italia

Teksid Iron
Poland byl jedną

z wielu atrakcji
Dnia Rodzinnego
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Tomasz Libich
FOTO

Satiz Poland

muzyki
Utalentowanych
adeptów muzyki

klasycznej nam nie
brakuje, ale

mo˝liwoÊç sp´dzenia
kilku choçby dni

pod okiem
najwybitniejszych

mistrzów jest atrakcjà
nawet dla

najzdolniejszych. 

Dla dobra

B
y ły to dwu ty go dnio we warsz ta ty mu -
zycz ne dla stu den tów kon wer sa to riów
mu zycz nych i szkół mu zycz nych
z udzia łem wy bit nych pro fe so rów z za -
gra ni cy. Przez dzie si´ç dni kil ku dzie si´ -
ciu mło dych mu zy ków mia ło oka zj´
pod daç si´ oce nie i wy słu chaç nie zwy kle
cen nych wska zó wek pod czas cy klu
szko leƒ w Paƒ stwo wej Ogól no kształ cà -

cej Szko le Mu zycz nej im. Sta ni sła wa Mo niusz ki
w Biel sku -Bia łej. W warsz ta tach, zor ga ni zo wa nych
na po czàt ku sierp nia przez fun da cj´ Pro Bo no Mu si -
cae, mo gli wziàç udział wszy scy ch´t ni, któ rzy wcze -
Êniej za re je stro wa li si´ na stro nie in ter ne to wej fun da cji.
„Nie jest to na sza pierw sza te go ty pu ini cja ty wa –
mó wi Fi lip Sty czeƒ, or ga ni za tor. – W ubie głym ro ku
po dob ne przed si´ wzi´ cie zre ali zo wa li Êmy w Cz´ sto -
cho wie. Tym ra zem, do udzia łu w biel skich warsz ta -
tach zgło si ło si´ 60 uczest ni ków, któ rych, prócz do -
sto so wa nej do pol skich re aliów ce ny, przy cià gn´ ły
przede wszyst kim na zwi ska pro fe so rów: Yurij Vol gin
(ro syj ski mistrz skrzy piec), Da niel We is (wio lon cze -
la), Mi chał Dmo chow ski (wio lon cze la), Ry szard Duê
(al tów ka i ze spo ły ka me ral ne), Ro bert Ka ba ra (or kie -
stra) i Hu bert Sal wa row ski (pia ni sta)”.



Du ̋ e zna cze nie dla or ga ni za cji te go ty pu
przed si´ wzi´ cia ma oczy wi Êcie miej sce – a sie -
dzi ba biel skiej Paƒ stwo wej Szko ły Mu zycz nej
z no wà, su per no wo cze snà sa là kon cer to wà
by ła ogrom nym atu tem. Stu den ci w kom for to -
wych wa run kach mo gli ko rzy staç z sal do çwi -
czeƒ, na gry waç swo je wy st´ py na wi deo,
a przede wszyst kim po braç na uki od Êwia to -
wej kla sy pro fe so rów.
„Nie cho dzi tyl ko o to, i˝ pro fe so ro wie po cho -
dzà z za gra ni cy – wy ja Ênia Fi lip Sty czeƒ. –
Nie mniej, dla mu zy ka kla sycz ne go prze pust kà
do dal szej ka rie ry jest po ka za nie si´ z do brej
stro ny od po wied nim lu dziom. W kon kur sach
mu zycz nych jest nie zwy kle trud no si´ prze biç,
je Êli ktoÊ nie jest rze czy wi Êcie ge niu szem
od uro dze nia. A po nie wa˝ ju ro ra mi sà zwy kle
pro fe so ro wie tej kla sy, co ci, bio rà cy udział
w warsz ta tach, war to ich do sie bie prze ko naç”.
Ka˝ dy z uczest ni ków od by wał z pro fe so rem
tej sa mej spe cjal no Êci po czte ry go dzin ne 
lek cje in dy wi du al ne. Zwieƒ cze niem warsz ta -
tów dla ka˝ de go mło de go mu zy ka był kon -
cert w for mie re ci ta lu na Zam ku Suł kow -
skich, a wiel ki fi nał sta no wił kon cert ga lo wy,
w któ rym wzi´ li ra zem udział i ucz nio  wie,
i pro fe so ro wie.
Idea or ga ni za cji te go ty pu przed si´ wzi´ cia
spo tka ła si´ z du ̋ ym uzna niem Êro do wi ska
i władz lo kal nych, któ re za de kla ro wa ły ch´ç fi nan -
so we go i or ga ni za cyj ne go wspar cia ko lej nych edy -
cji (w tym ro ku spon so rem warsz ta tów był tak ̋ e
Fiat Au to Po land). Je Êli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, or ga ni za to rzy chcà za pro po no waç naj -
zdol niej szym adep tom mu zy ki kla sycz nej sty pen -
dia, któ re po kry jà kosz ty uczest nic twa w ko lej -
nych warsz ta tach.
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Szansa
jakich mało
Prof. Michał Dmochowski
„To naprawdę doskonała
okazja do pracy nie tylko
dla samych studentów, ale
także dla nas, nauczycieli.
Pewien znakomity artysta
powiedział kiedyś: muzyk,
który po skończonym
występie mówi, że dał
przed chwilą koncert życia
i lepiej się już nie da, właśnie zakończył karierę. 
Zawsze bowiem jest coś jeszcze do zrobienia, 
to naprawdę trudna i ciągła praca.
Muszę przyznać, że dla nas, profesorów, to ogromna
satysfakcja, kiedy widzimy, że z lekcji na lekcję
na naszych oczach rosną umiejętności ucznia. Podczas
tych warsztatów studenci przez cały czas bardzo ciężko
pracują i ćwiczą niemal non-stop. Dzięki bardzo dobrej
atmosferze mogą skupić się na tym, co najważniejsze
i starają się do końca wykorzystać czas, który do nich
należy. To nie jest kurs dla 300 osób, ale zdecydowanie
bardziej kameralny – a to naprawdę sprzyja uzyskiwaniu
widocznych efektów”.
Maciej Burdzy (skrzypce, Uniwersytet Muzyczny
w Warszawie, III rok)
„Jestem niezwykle zadowolony, że wziąłem udział 
w tych warsztatach – dzięki nim wszyscy zyskaliśmy
możliwość nauczenia się naprawdę sporo nowych rzeczy.
Praca na co dzień i praca na tego typu kursie, gdzie
mamy do czynienia z tak wybitnymi profesorami,
to naprawdę coś zupełnie innego. 
Zwykle pobieramy bowiem nauki cały czas u tych
samych osób, a zatem przyzwyczajamy się do
określonych uwag i sugestii. Tu mamy do czynienia
ze spojrzeniem z zewnątrz”. 
Mikołaj Konopelski (wiolonczela, Szkoła Królowej 
Zofii w Madrycie)
„Podczas tych warsztatów mieliśmy do czynienia
z wiedzą znacznie bardziej skondensowaną. Przez 10 dni
zrealizowaliśmy 4 lub 5 lekcji z międzynarodowej klasy
profesorami i to miało dla nas niezwykle mobilizujący
wpływ. Również czas organizacji tego szkolenia jest
bardzo dobry – wakacje dobiegają końca i jesteśmy
w trakcie przygotowań na następny rok. Można się więc
naprawdę dobrze „ograć” i wziąć udział w koncertach,
które są doskonałą praktyką. A i nie bez znaczenia
będzie później fakt, iż w CV będziemy mogli sobie
wpisać, że graliśmy koncert ramię w ramię z profesorem
o światowej sławie…”.

ATUTEM JEST SALA KONCERTOWA

Fi lip Sty czeń,
Maciej Burdzy
i Mikołaj
Konopelski
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Kiedy w roku 1996 muzyka 
Henryka Mikołaja Góreckiego
brzmiała podczas pierwszego
Festiwalu Kompozytorów Polskich,
patron festiwalu pisał, ˝e „obecnie
kultura i muzyka sà pomijane
i lekcewa˝one”. Okazało si´, ˝e
w Bielsku-Białej jest zupełnie inaczej.
Od kilkunastu lat przyje˝d˝ajà tutaj
najwi´ksi muzycy i kompozytorzy. 
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F
iat Au to Po land
od po czàt ku zna -
lazł si´ wÊród me -
ce na sów fe sti wa lu.
Lo go Fia ta zmie ni -
ło si´ w ostat nich
kil ku na stu la tach,
ale za wsze wid nia ło
na fe sti wa lo wych

pla ka tach i w pro gra mach. 
Co ro ku do Biel ska -Bia łej przy -
by wa jà me lo ma ni z ca łe go kra ju.
Trud no si´ dzi wiç, bo ar ty Êci
przy je˝ d˝a jà tu taj cz´ sto tyl ko
na je den fe sti wa lo wy kon cert. 
WÊród tych, któ rzy szcze gól nie
moc no za pi sa li si´ w pa mi´ ci wi -
dzów, sà słyn ny Kro nos Qu ar tet,
wir tu ozi skrzy piec – Ka ja Dan -
czow ska i Kon stan ty An drzej
Kul ka, czy pia ni Êci – lau re at
Kon kur su Cho pi now skie go Dang
Thai Son z Wiet na mu oraz nie -
zwy kle po pu lar ny Wal de mar
Ma lic ki. 
O ran dze fe sti wa lu Êwiad czà
pra wy ko na nia dzieł zna nych ar -
ty stów. Tu taj usły sza no po raz
pierw szy III kwar tet smycz ko wy
„Pie Êni Êpie wa jà” Hen ry ka Mi -
ko ła ja Gó rec kie go w wy ko na niu
Kro nos Qu ar tet. 
Od pierw szej edy cji z Fe sti wa -
lem Kom po zy to rów Pol skich
zwià za na jest po staç Hen ry ka
Mi ko ła ja Gó rec kie go. Pa tron
biel skie go fe sti wa lu jest jed nym
z naj bar dziej zna nych pol skich
ar ty stów. Mi´ dzy na ro do wà sła -
w´ i po pu lar noÊç zdo by ła na po -
czàt ku lat 90. je go III sym fo nia,
któ ra tra fi ła na Êwia to we li sty
prze bo jów mu zy ki po wa˝ nej.
Kil ka lat te mu pod czas jed ne go
z fe sti wa lo wych kon cer tów,
kom po zy tor zwró cił si´ do pu -
blicz no Êci sło wa mi: „Prze cie˝
nikt was nie zmu sił, by Êcie tu
przy szli, a wi´c na sza mu zy ka
do cie ra do was. Dla kom po zy to -
ra naj wa˝ niej szy jest słu chacz”. 
Co ro ku fe sti wal jest po Êwi´ co ny
mu zy ce jed ne go lub kil ku ar ty -
stów. Tak by ło od ro ku 1996,
kie dy słu cha li Êmy mu zy ki Hen -
ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go.

Na stronie obok:
Henryk Mikołaj
Górecki oraz 
Ivo Po go re lić
podczas
finałowego
koncertu.
Powyżej: 
Kevin Kenner

W ko lej nych la tach w biel skich
ko Êcio łach oraz Do mu Mu zy ki
roz brzmie wa ły dzie ła za rów no
kom po zy to rów współ cze snych
(Woj ciech Ki lar, Krzysz tof Pen -
de rec ki, Zbi gniew Pre isner), jak
i kla sy ków (Sta ni sław Mo niusz -
ko, Ka rol Szy ma now ski czy
Hen ryk Wie niaw ski). 
W tym ro ku fe sti wal był wy jàt ko -
wy. Wpi sa ny przez Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
do ka len da rza ob cho dów Ro ku
Cho pi na (ob cho dzo ne go w 200.
rocz ni c´ uro dzin kom po zy to ra),
zo stał po Êwi´ co ny mu zy ce wiel -
kie go Po la ka. 
Ju˝ re ci tal Ke vi na Ken ne ra, za -
po wia da ny ja ko zwia stun fe sti -
wa lu, oka zał si´ wiel kim wy da -
rze niem. Ame ry kaƒ ski pia ni sta
przed 20 la ty zdo był II na gro d´
w Kon kur sie Cho pi now skim
(pierw szej nie przy zna no), otrzy -
mał na gro d´ pu blicz no Êci oraz
spe cjal ne wy ró˝ nie nie za naj lep -
sze wy ko na nie po lo ne za. Za do -
mo wio ny w na szym kra ju ar ty sta
(po raz pierw szy przy je chał
do Kra ko wa w wie ku 17 lat), dał
zna ko mi ty kon cert. Pu blicz noÊç
przy j´ ła go tak en tu zja stycz nie,
˝e mu siał trzy krot nie bi so waç. 

Po tym mu zycz nym trz´ sie niu
zie mi, emo cje – jak u Hitch -
cocka, mu sia ły ro snàç. W in au -
gu ra cyj nym i finałowym kon cer -
cie wy stà pi ła jed na z naj wi´k -
szych le gend Kon kur sów Cho pi -
now skich – Ivo Po go re liç, który
wcià˝ proponuje autorskie
interpretacje muzyki Chopina.
W ro ku 1980 zbun to wa ny ar ty -
sta nie do tarł do fi na łu, co wy -
wo ła ło ogrom ne pro te sty (m.in.
re zy gna cj´ zna ko mi tej pia nist ki
Mar ty Ar ge rich z udzia łu w ju -

ry). Przez na st´p nych 26 lat nie
po ja wiał si´ w Pol sce. Te raz po -
nad pi´ç dzie si´ cio let ni pia ni sta
za pre zen to wał si´ w Biel sku-
Bia łej ja ko mu zyk doj rza ły, ale
cià gle idà cy pod pràd. 
Ko lej ne gwiaz dy te go rocz ne go
Fe sti wa lu Kom po zy to rów Pol -
skich to uro dzo ny w Uz be ki sta -
nie, miesz ka jà cy obec nie w Niem-
czech, pia ni sta Mi cha il Li fits,
a tak ̋ e jaz zo wo -kla sycz ny du et
Adam Ma ko wicz – Sta ni sław
Drze wiec ki. Ozdo bà fe sti wa lu
by ły or kie stry Sin fo nia Var so via
oraz Na ro do wa Or kie stra Sym -
fo nicz na Pol skie go Ra dia w Ka -
to wi cach pod dy rek cjà Jac ka 
Ka sp szy ka. 
Tra dy cyj nie, pod czas fi na ło we go
kon cer tu, pre zy dent Biel ska-
Bia łej ogło sił te mat wio dà cy na -
st´p ne go fe sti wa lu. W ro ku
2011 Fe sti wal Kom po zy to rów
Pol skich b´ dzie po Êwi´ co ny mu -
zy ce fil mo wej. 

15 lat 
Festiwalu

Kompozytorów
Polskich
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NEWSYn
Fiat Auto Poland został laureatem konkursu

Firma Roku zorganizowanego przez
prezydenta Bielska-Białej oraz starostów:
cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego. Uroczysta
gala odbyła się w Bielskim Centrum Kultury. 
Prezes firmy Enrico Pavoni z okazji wyróżnienia
otrzymał od posłanek na Sejm RP Mirosławy
Nykiel i do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty
Handzlik listy gratulacyjne dla kierownictwa firmy,
jak i pracowników. Obie posłanki podkreśliły, że
nagroda jest dowodem uznania firmy za jej
osiągnięcia. 
Na zdjęciu: Prezydent Bielska Jacek Krywult 
i dyr. Administracji Finansowej Czesław Świstak

ZŁOTY DEDAL
DLA FIATA

Po raz pierwszy Fiat Auto Poland jest dostawcą samochodów marki
Lancia dla Policji. 12 nowoczesnych radiowozów otrzymali

warmińsko-mazurscy policjanci. 6 z nich to supernowoczesne Lancie
Delta 844. Pojemność silnika takiego auta to 1910 cm3, moc silnika
– 139,5 KW, maksymalna prędkość – 222 km/h. Każdy z tych
samochodów ma zamontowany wideorejestrator oraz zestaw
komputerowy. Oprócz samochodów osobowych, policjanci otrzymali
Fiaty Ducato 250. Są to ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego,
które mają pomóc w jak najlepszym wykonaniu czynności związanych
z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego. 

LANCIE DELTA DLA POLICJI

REDAKCJA PRZEPRASZA
W ostatnim wydaniu FWN, w materiale o Family Day w Fiat Auto Poland
w Tychach, błędnie podaliśmy nazwisko pracownika zaopatrzenia
materiałowego, który tego dnia biesiadował podczas Dnia Rodzinnego
z narzeczoną Izabelą i jej siostrą Dorotą. 
Pana Adama Zawadę bardzo serdecznie przepraszamy.

18 września odbył się XV Tyski Bieg Uliczny. Biegacze mieli
do przebycia dystans 10 km, swoją trasę miały także

dzieci. Zawody, sponsorowane m. in. przez Fiat Auto Poland,
odbyły się przy dobrej pogodzie, a ukończyło je 192 biegaczy.
Na podium stanęło dwóch zawodników z Ukrainy: I. Geletiy 
i S. Fiskovicz, a 3 miejsce zajął A. Lachowski. 

XV TYSKI BIEG ULICZNY
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Alfa Romeo była honorowym gościem tegorocznego
prestiżowego Festiwalu Prędkości w Goodwood, który miał

miejsce w angielskim hrabstwie West Sussex. Z okazji setnej
rocznicy marki ponad 50 samochodów spod jej znaku (w tym
16 modeli z Muzeum w Arese) było bohaterami tego wydarzenia. 

ALFA ROMEO KRÓLOWÑ 
GOODWOOD 2010
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Drugi rok z rzędu spółka Fiat S.p.A
zostaje uznana za lidera

zrównoważonego rozwoju i potwierdza
swoją obecność na indeksach Dow
Jones Sustainability (DJSI) World 
i Dow Jones Sustainability Europe
z wynikiem 93/100 w porównaniu
do średniej 70/100 firm z analogicznego
sektora, analizowanych przez SAM,
spółkę specjalizującą się 
w inwestycjach zgodnych z założeniem
zrównoważonego rozwoju. 
DJSI World i DJSI Europe są prestiżowymi
indeksami giełdowymi, do których
dostęp mają tylko spółki uznane
za najlepiej zarządzane, zgodnie ze
strategią zrównoważonego rozwoju.
W latach 2010/1011, liczba spółek
z branży samochodowej wpisanych
do DJSI Word, znacznie się obniżyła:
prócz Fiata, indeks uwzględnia tylko
spółki BMW i Volkswagen.

SPÓŁKA FIAT S.P.A 
NA INDEKSACH DOW JONES 

Poznaliśmy wizerunkowych liderów
w jedenastu branżach wyłonionych

w III edycji prestiżowego badania 
Top Marka. Press-Service Monitoring
Mediów, we współpracy
z miesięcznikiem Press, przygotował
tegoroczne zestawienia na
podstawie 310 tys. publikacji
prasowych, które badano od lipca 2009
do czerwca 2010 roku. W każdej z branż
przedstawiono pięć najbardziej
wartościowych brandów – łącznie
55 marek.
W branży motoryzacyjnej, w rankingu
marek, na pozycję lidera wrócił FIAT,
który był cytowany w mediach (bez radia,
telewizji i internetu) 13 283 razy,
a ekwiwalent reklamowy wymienionych
publikacji wyniósł 406 367 528 zł. 

TOP MARKI 2010NOWY ZAKŁAD MAGNETI MARELLI 
W CHINACH 

W jednej z dzielnic Szanghaju powstał zakład Saiac
Magneti Marelli Powertrain, będący joint venture

pomiędzy spółką Grupy Fiat a Shanghai Automobile Gear
Works, który będzie produkować komponenty do około
300 tysięcy skrzyń biegów rocznie. 
Na ceremonii otwarcia obecni byli: prezes Fiata, John Elkann
(na zdjęciu) i prezes Confindustrii, Emma Marcegaglia.

GRANCABRIO 
„DOWN UNDER”
Podziwiane na całym świecie nowe Maserati

GranCabrio dotarło aż na Antypody. Od 1 lipca
samochód ten można kupić w Australii i Nowej Zelandii.





Cz´ sto je steÊ w Ta trach? 
Tam je stem u sie bie, wi´c je˝ d˝´
tak cz´ sto, jak tyl ko si´ da. Za ko -
pa ne mnie wy ci sza i ga si emo cje.
Na pro ble my, któ re wy da wa ły mi
si´ nie do ogar ni´ cia w War sza -
wie, umiem w do mu spoj rzeç
z bo ku i na braç do nich dy stan su.
Wy cho wa łeÊ si´ w Ko Êcie li sku,
sko li ga co ny je steÊ z prze wod ni -
ka mi gór ski mi po cho dzà cy mi ze
zna nych ro dów. Te˝ je steÊ prze -
wod ni kiem? 
W gó ry gna ło mnie od ma łe go.
Jak mia ło nie gnaç, sko ro na słu -
cha łem si´ opo wie Êci o daw nych
ta trzaƒ skich prze wod ni kach z ro -
du Gà sie ni ców -Ro jów, z któ ry mi
je stem spo krew nio ny. Opo wia dał
mi przy szy wa ny wuj Ta de usz Gà -
sie ni ca -Gie wont, gdzie trze ba
pójÊç, by w sa mot no Êci pod cho -
dziç pod wiel kà tur ni´. Któ rà
Êcie˝ k´ wy braç, by po dej rzeç ko -
zi c´ z mło dy mi po wio sen nych
go dach. Słu cha łem i sam chcia -
łem byç ta ki sam. Nie je stem
prze wod ni kiem, ni gdy nie chcia -

ROZMAWIAŁA

Anna 
Lubertowicz-

Sztorc
FOTO

Rafał
Nowakowski/

KAYAX,
Satiz Poland

SEBASTIAN KARPIEL BUŁECKA

Bez koƒca gnam...
W utworze „Galop” Sebastian Karpiel Bułecka, lider
zespołu Zakopower, a ostatnio wzi´ty architekt Êpiewa:
biegn´ – padam – wstaj´/bez koƒca galop/ 
biegn´ – padam – wstaj´/bez koƒca gnam. 
Nam opowiada o górach, pasji tworzenia i marzeniach.

łem nim
byç, na to -
miast w szko le
Êred niej du ̋ o
wspi na łem si´.
Ko le dzy tak sa -
mo – wie lu ju˝
cho dzi ło do cen tra li
TOPR szko liç si´ na ra -
tow ni ków. Sam by łem bli ski
wy ro bie nia kar ty ta ter nic kiej.
Wte dy ju˝ mu zy ko wa łeÊ...
Tak, rów no cze Ênie za czà -
łem te˝ na po wa˝ nie mu zy -
ko waç. Gdy scho dzi łem
z gór po wspi nacz ce, to
mia łem tak obo la łe r´ ce, ˝e
na dru gi dzieƒ nie mo głem
utrzy maç smycz ka i skrzy -
piec. Mu sia łem wi´c wy -
braç – albo gó ry, albo gra -
nie. Zde cy do wa łem si´
rzu ciç wspi nacz k´, choç
gór nie prze sta łem ko -
chaç. Cià gle sà dla
mnie bar dzo wa˝ ne,
z nich czer pi´ in -
spi ra cj´.

GRUPA LUDZIE
WYWIAD
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nicz ne po wià zaç z tra dy cyj nà gó -
ral skà for mà. My Êl´, ˝e je Êli cho -
dzi o ar chi tek tu r´, to tà wła Ênie
dro gà chciał bym iÊç da lej. Ale te˝
nie b´ d´ za my kaç si´ na in ne
kon cep cje.
A dla sie bie ju˝ za pro jek to wa łeÊ
dom?
Nie, nie mam na ra zie na to cza su,
ale no sz´ si´ z ta kim za mia rem.
A jak wy glà dał by dom na ma lo -
wa ny dêwi´ ka mi?

Na sza mu zy ka jest
ostra i dy na micz na, po -
dob nie jak ar chi tek -
tura, któ rà two rz´.
Wszyst ko, co z Pod ha -
la, ma ja kiÊ wspól ny
mia now nik.
Po wie dzia łeÊ kie dyÊ,
˝e mu zy ka nie zna
gra nic? Co to zna czy? 
Ró˝ ne sty le mu zycz ne
mo˝ na ze so bà łà czyç,
mo ̋ e spo tkaç si´ dwo je

lu dzi z zu peł nie od r´b nych kul tur
i oka zu je si´, ̋ e sà w sta nie za graç
wspól ny kon cert. I to jest nie sa -
mo wi te. Mo˝ na za graç mu zy k´
gó ral skà w po łà cze niu z mu zy kà
hin du skà czy z Ja maj ki. Mie li Êmy
ju˝ ta kie przy kła dy. Na tym po le -
ga „bez gra nicz noÊç” mu zy ki. 
Skrzyp ce to Twój Êwia do my wy -
bór czy przy pa dek? 
Na Pod ha lu skrzyp ce sà bar dzo
mod ne i po pu lar ne. A po za tym,

to sà tra dy cje ro dzin ne – mój oj -
ciec był skrzyp kiem, brat rów nie˝. 
Któ ra z na gród mu zycz nych da ła
Ci naj wi´k szà sa tys fak cj´, naj -
bar dziej ucie szy ła?
Ja gram mu zy k´ nie dla na gród,
ale dla te go, ˝e mnie to cie szy, da -
je si ł´ w ˝y ciu, a na gro da jest tyl -
ko do dat kiem do resz ty. Mi ło jest
jak ta kie na gro dy si´ po ja wia jà,
ale nie jest to naj wa˝ niej sze. Istot -
ne jest to, aby czer paç ra doÊç
z te go, co si´ ro bi, i ja ta kà ra doÊç
czer pi´ z mu zy ki. 
Nie daw no kon cer to wa łeÊ w An -
glii, a po tem Êwia to wej sła wy
skrzy pek Ni gel Ken ne dy, któ ry
Ci´ tam za pro sił, po wie dział:
„Wszy scy moi zna jo mi w An glii
osza le li na punk cie Za ko po we -
ra. Ka˝ dy ku pił je go pły t´. Ta -
kiej ener gii i tak ra do sne go
folku ze Êwie cà szu kaç na Wy -
spach”. Za co tak po ko cha li ze -
spół An gli cy?
My Êl´, ˝e lu dzie do ce nia jà w na -
szej mu zy ce praw d´, na sze za an -
ga ̋ o wa nie i pa sj´. Wi daç, ˝e
ka˝ dy z nas wkła da w mu zy ko -
wa nie ca łe swo je ser ce. Ta kie
rze czy pro cen tu jà. Je ̋ e li lu dziom
prze ka zu je my po zy tyw nà ener gi´
to ona wra ca do nas. To wspa -
nia łe uczu cie. Bar dzo si´ cie sz´ 
z te go, co zro bi li Êmy w Lon dy nie.
Oprócz kon cer tu ze spo łu Za ko -
po wer, któ ry zo stał bar dzo do -

GRUPA LUDZIE
WYWIAD
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Dla cze go gó ry sà dla Cie bie ta -
kie wa˝ ne?
Sà mi stycz nym, oczysz cza jà cym
miej scem, po ma ga jà na braç dy -
stan su do ˝y cia. Jak mi jest êle to
id´ w gó ry. Gó ry kształ tu jà cha -
rak ter, uczà ̋ yç, uczà po ko ry, da -
jà po czu cie wol no Êci, ma jà wpływ
na oso bo woÊç. Uwa ̋ am za wiel -
kie szcz´ Êcie, ̋ e da ne mi by ło wy -
cho wy waç si´ i do ra staç na Pod -
ha lu. 
Skoƒ czy łeÊ ar chi tek tu -
r´ na Po li tech ni ce Kra -
kow skiej. Co Ci zo sta ło
z tam tych lat? 
Je stem czyn nym ar chi -
tek tem, ry su j´ i pro jek -
tu j´ do my, kil ka z nich
jest ju˝ w Za ko pa nem
re ali zo wa nych. Ar chi -
tek tu ra to mo ja pa sja,
nie wy obra ̋ am so bie
˝y cia bez niej. Co praw -
da wi´k szoÊç cza su po -
Êwi´ cam gra niu, ale gdy tyl ko
mam ja kàÊ wol nà chwi l´, sta ram
si´ pro jek to waç. 
Ja ka jest ar chi tek tu ra, któ rà
two rzysz?
Je stem w sta nie za pro jek to waç
wszyst ko, bo te go uczo no mnie
w szko le. Ale po nie wa˝ do my,
któ re za pro jek to wa łem po wsta jà
na Pod ha lu, to stam tàd czer pi´
in spi ra cj´. Uda ło mi si´ no wo -
cze sne roz wià za nia ar chi tek to -

Je˝eli ludziom
przekazujemy

pozytywnà
energi´, to ona
wraca do nas. 
To wspaniałe

uczucie 
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brze ode bra ny, gra łem Chopina
w no wa tor skim uj´ ciu Ni ge la
Ken ne dy’ego My Êl´, ˝e to by ło
bar dzo faj ne prze ̋ y cie i mo ̋ e uda
si´ nam to jesz cze po wtó rzyç. Ta -
kie do Êwiad cze nia roz wi ja jà...
Czy w utwo rach, któ re two -
rzysz, du ̋ o jest Cie bie, tzn. two -
ich ˝y cio wych do Êwiad czeƒ,
prze my Êleƒ, uczuç. Na przy -
kład, w „Ga lo pie” Êpie wasz:
Bie gn´ – pa dam – wsta j´/Bez
koƒ ca ga lop/Bie gn´ – pa dam
– wsta j´/Bez koƒ ca gnam...
Tak, to sà do Êwiad cze nia z ˝y cia
wzi´ te. Ka˝ de go z nas co dzien -
nym udzia łem jest p´d za czymÊ...
Za tra ca my si´ w tym. War to si´
od te go wszyst kie go zdy stan so -
waç i zo ba czyç, ˝e in ne rze czy sà
te˝ w ˝y ciu wa˝ ne, a nie tyl ko po -
goƒ za ka rie rà i pie ni´dz mi. 
Nad czym te raz pra cu jesz?
Pra cu je my nad no wà pły tà, któ ra
uka ̋ e si´ na wio sn´ przy szłe go
ro ku. Ma my ju˝ na pi sa ne wszyst -
kie utwo ry...
Wy gra łeÊ ostat ni kon kurs „Vi va
naj pi´k niej si”. Czu jesz si´ w ja -
kiÊ spo sób pi´k ny?
Nie eee, to mnie tro ch´ ˝e nu je,
uwa ̋ am ta kie kon kur sy za nie co
Êmiesz ne i ma ło po wa˝ ne. Za sta -
na wiam si´, czy coÊ wno szà do
na sze go ˝y cia, sà ja kàÊ war to -
Êcià? Je stem sku pio ny na zu peł -
nie in nych rze czach. Naj wa˝ niej -
szy jest ze spół i mo ja dzia łal noÊç
ar chi tek to nicz na. 
Co bar dziej do pin gu je Ci´ do
dzia ła nia: suk ces czy po ra˝ ka?
To i to. Je stem ty pem, któ ry si´
nie pod da je i wal czy do koƒ -
ca. I po ra˝ ka, i suk ces mo bi li zu je.
Ze zdo by tych do Êwiad czeƒ trze ba
wy cià gaç po zy tyw ne wnio ski.
Suk ces jest mi ły – czło wiek czu je
si´ speł nio ny i za do wo lo ny, na to -
miast po ra˝ k´ zno si si´ trud niej. 
Co Ci´ naj bar dziej de ner wu je
w lu dziach?
Lu bi´ lu dzi, ale nie lu bi´ głu po -
ty, a po nie wa˝ nie mam na to
wpły wu, ja cy sà lu dzie, sta ram
si´ tym nie przej mo waç i nie
dener wo waç. 

Zakopower
Zespół muzyczny założony przez skrzypka

Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Ich
debiutancka płyta Musichal to połączenie
ludowych brzmień i nowoczesnej klubowej
muzyki. Nazwa zespołu nawiązuje
do miasta Zakopane, z którego pochodzi
lider zespołu. Oprócz niego Zakopower
tworzą Wojciech Topa, Bartek Kudasik,
Józef Chyc-Scepon, Piotr Rychlec, Tomasz
Krawczyk, Michał Trąbski, Łukasz Moskal,
ostatnio dołączył również Marek
Pospieszalski. Zespół nagrał także
w 2007 roku płytę Na Siedem z gościnnym
udziałem Nigela Kennedy’ego, a dwa lata
później na rynku ukazał się album DVD
Koncertowo. W lipcu Zakopower był
gwiazdą Family Day spółek Fiata 
w Bielsku-Białej. 

Sebastian Karpiel-Bułecka (ur. 14 maja
1976 roku w Krakowie) – muzyk ludowy,

lider i wokalista zespołu Zakopower.
Absolwent architektury

na Politechnice
Krakowskiej.

A u sie bie, cze go naj bar dziej nie
lu bisz? 
Wie le rze czy mnie de ner wu je: je -
stem nad po bu dli wy, ner wo wy,
emo cjo nal ny, po dob no nad wra˝ li -
wy. Jest nad czym pra co waç.
Z po wo du kłót ni po tra fi´ przez
dwa dni nie jeÊç, bo cier pi´, a tak
na praw d´ ni cze go to nie zmie nia.
W do dat ku je stem wy bu cho wy.
Jak si´ wku rzam, to gło Êno krzy -
cz´ i u˝y wam brzyd kich słów.
W ten spo sób si´ roz ła do wu j´. Po -
krzy cz´ i za chwi l´ mi prze cho dzi.
Naj wi´k szy suk ces?
Suk ce sem jest to, ˝e ju˝ ty le lat
uda je si´ nam, ze spo ło wi, funk -
cjo no waç na ryn ku, ˝e spo tka łem
ta kich Êwiet nych lu dzi, jak ko le -
dzy z ze spo łu, z któ ry mi si´ bar -
dzo lu bi´, ro zu miem. To mój naj -
wi´k szy suk ces. I ˝e ro bi´ to, co
lu bi´, a pra ca jest mo jà pa sjà. 
Ja kie masz pla ny, ma rze nia?
Ma rzeƒ mam wie le. Ja bar dzo
˝yj´ mo im ze spo łem, wi´c chciał -
bym by Êmy trwa li, roz wi ja li si´,
na gra li ko lej nà do brà pły -
t´ i jesz cze wi´ cej kon -
cer to wa li za gra ni ca mi
kra ju. Ale wia do mo,
pra ca to nie wszyst -
ko. Ist nie je rów nie˝
˝y cie pry wat ne i tu te˝
mam spo ro ma rzeƒ. Je -
stem ju˝ w ta kim wie ku, ˝e
war to po my Êleç o za ło ̋ e niu
ro dzi ny i o tym te˝ ma rz´. To
jest pod sta wa eg zy sten -
cji. Bez te go wie le
rze czy nie ma
sen su.
Cze goÊ w ˝y ciu
˝a łu jesz?
Nie, ni cze go nie ˝a łu j´.
Wszyst kie bł´ dy, któ re
po peł ni łem, na uczy ły
mnie cze goÊ po zy tyw -
ne go, wy cià gnà łem
wnio ski, dzi´ ki cze -
mu dzi siaj je stem
moc niej szy, sil -
niej szy i po tra -
fi´ ina czej
spoj rzeç na
Êwiat. 

49



Jesieƒ, zwłaszcza póêna, nie zawsze jest „złota”, pi´kna
i kolorowa. Dzieƒ jest coraz krótszy, coraz mniej te˝ mamy
ochoty na aktywnoÊç. Nie mo˝na jednak daç si´ pokonaç
apatii. Jest mnóstwo mo˝liwoÊci na efektywne i przyjemne
sp´dzanie czasu, nawet bez opuszczania domowych
pieleszy. Warto o tej porze roku wi´cej czasu poÊwi´ciç
sobie i rodzinie. Wyłàczmy wreszcie telewizor, przestaƒmy
godzinami siedzieç przed komputerem, poÊwi´çmy wi´cej
czasu najbli˝szym, szczególnie dzieciom, które potrzebujà
jak najwi´cej naszej uwagi. Poni˝ej przedstawiamy kilka
podpowiedzi, jak w niebanalny sposób zwalczyç jesiennà
niemoc. Czas wykorzystany aktywnie nigdy nie b´dzie
zmarnowany, pami´tajmy o tym! 
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BA SEN Z DZIEĆ MI

Za bie ra nie ma lut kich dzie ci na ba sen jest u nas po -
pu lar ne od sto sun ko wo nie dłu gie go cza su. Nie -
słusz nie – za rów no pe dia trzy, jak i fi zjo te ra peu ci
przy kla sku jà te mu po my sło wi. W pra wie ka˝ dym
mie Êcie, gdzie znaj du jà si´ ba se ny, mo˝ na ju˝ sko -
rzy staç ze spe cjal nych szkó łek, w któ rych spe cja li -
Êci uczà ro dzi ców, jak po wi nien wy glà daç pierw -
szy kon takt dziec ka z wo dà. Do na uki pły wa nia
(lub ra czej chla pa nia) na da jà si´ ju˝ trzy mie si´cz -
ne nie mow l´ ta. Pierw sze spo tka nie z wo dà nie po -
win no trwaç dłu ̋ ej ni˝ 20 mi nut, trze ba rów nie˝
uwa˝ nie ob ser wo waç re ak cje dziec ka, któ re mo ̋ e
si´ zwy czaj nie prze stra szyç. Na le ̋ y zwró ciç uwa g´,
aby wo da nie by ła chlo ro wa na, lecz ozo no wa na,
a tem pe ra tu ra po win na wy no siç 32-33 °C. Po wyj -
Êciu z wo dy szyb ko owi ja my ma lusz ka r´cz ni kiem,
je Êli na ze wnàtrz jest chłod no, po wy su sze niu
i ubra niu od cze ku je my jesz cze dłu˝ szà chwi l´, ˝e -

by dziec ka nie prze zi´ biç. Plu sy wy ni ka jà ce ze
wspól nych za baw w ba se nie to przede wszyst kim
po gł´ bie nie wi´ zi mi´ dzy dziec kiem a ro dzi ca mi.
Nie mo˝ na jed nak nie wspo mnieç o zba wien nym
wpły wie çwi czeƒ w wo dzie na sty mu la cj´ mi´ Êni
ma lu cha, ogól nà ko or dy na cj´ ru cho wà czy
roz wój emo cji. Za j´ç na ba se nie nie
po le ca si´ je dy nie dzie ciom z wy -
syp ka mi skór ny mi, moc no ule wa -
jà cym, ma jà cym cho ro by dróg od -
de cho wych lub pro ble my z ocza mi.
War to sko rzy staç z usług wspo -
mnia nych szkó łek, z re gu ły na za j´ cia
skła da si´ cykl 10 spo tkaƒ, w cza sie któ rych
dziec ko stop nio wo oswa ja si´ z wo dà. W ba se nie
to wa rzy szy mu je den z ro dzi ców. Mo˝ na rów nie˝
sa me mu za bie raç ma lu cha na od po wied ni dla nie -
go ba sen, war to wte dy po my Êleç o dmu cha nych
„po mo cach” – tzw. mo tyl kach lub spe cjal nym ko -
stiu mie z wszy ty mi po dusz ka mi do na dmu cha nia. 
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ZA BA WA Z PIZ ZĄ
Nie ma lep szej za ba wy dla dzie ci, ni˝ na Êla do wa nie
do ro słych. Daj cie im bla ch´ i wa łek, po trzeb ne
do przy go to wa nia tej po tra wy, a b´ dà ska ka ły ze
szcz´ Êcia. Je Êli chce cie, by piz za by ła na praw d´
pysz na, pod sta wo we skład ni ki po win ny byç wło -
skie. Cho dzi o mà k´ z psze ni cy du rum ty pu 00,
moz za rel l´, po mi do ry bez skór ki lub prze cier po -
mi do ro wy. Resz ta skład ni ków za le ̋ y od wa szych
upodo baƒ: Êwie ̋ e po mi do ry, drob no po kro jo na ce -
bu la, szyn ka itp., a do te go ba zy lia lub ore ga no. 
Póê niej ju˝ mo ̋ e cie pu Êciç wo dze fan ta zji. Nie
kładê cie zbyt wie lu skład ni ków na jed nà piz z´. Im
piz za prost sza i mniej wy myÊl na, tym lep sza.
Skład ni ki dla 8-10 osób: 1 kg mà ki, 0,5 l let niej
wo dy, 40 g Êwie ̋ ych dro˝ d˝y, 25 g so li mor skiej. 
Se kre ty do bre go cia sta i pie cze nia: Przy go tuj cie
dwie mi ski, wsyp cie do nich po po ło wie mà ki.
Wlej cie wo d´ do dwóch kub ków, w jed nym roz -
puÊç cie sól, a w dru gim dro˝ d˝e. Na st´p nie wlej cie
roz twór z so là do mi ski z po ło wà mà ki, a roz pusz -
czo ne dro˝ d˝e do dru giej mi ski z mà kà. Za gnieç -

cie cia sto w obu mi skach, a˝ do uzy ska nia jed -
no li tej ma sy. Na st´p nie po łàcz cie je i wy ra -

biaj cie tak dłu go, by sta ło si´ gład kie, ak -
sa mit ne i od po wied nio wil got ne (nie po -
win no kle iç si´ do pal ców). Po wy ro bie -
niu, cia sto na le ̋ y od sta wiç do po miesz -
cze nia o sta łej tem pe ra tu rze (np. 23°C)
na oko ło trzy go dzi ny, ˝e by uro sło. 

Póê niej ju˝ wy star czy wsa dziç piz z´
do pie kar ni ka na grza ne go do tem pe ra tu -

ry 250 °C na 10-12 mi nut w za le˝ no Êci
od gru bo Êci cia sta. By ide al nie si´ upie kła, spró -

buj cie roz ło ̋ yç pie cze nie na dwa eta py. Naj pierw
włó˝ cie do pie kar ni ka pla cek z sa my mi po mi do ra -
mi na wierz chu. Wy cià gnij cie po upły wie po ło wy
cza su pie cze nia, do daj cie po zo sta łe skład ni ki (mi´ -
dzy in ny mi moz za rel l´) i po now nie wsadê cie piz z´
do pie kar ni ka, by si´ do pie kła.

KU LĄ W KRĘ GLE

Kr´ gle na du ̋ à ska l´ po ja wi ły si´
w Pol sce wraz z wiel ki mi cen tra -

mi roz ryw ki. Ta for ma wy po -
czyn ku jest fan ta stycz na, łà czy
bo wiem spo tka nie to wa rzy skie
ze zdro wà ry wa li za cjà. Ma ło

kto wie, ̋ e pierw sze Êla dy kr´ gli od na le zio no ju˝ w
sta ro ̋ yt nym Egip cie. W Êre dnio wiecz nej Eu ro pie
sta ły si´ roz ryw kà po pu lar nà przy oka zji wszel kich
im prez. Wte dy te˝ usta lo no licz b´ kr´ gli na 9.
Za spra wà ko lo ni stów gra do tar ła do Ame ry ki, Au -
stra lii i No wej Ze lan dii. Poniewa˝ dla wie lu ha zar -
dzi stów sta ła si´ êró dłem do cho du, by wa ła za ka -
zy wa na przez wła dze. Aby obejÊç za ka zy, wpro wa -
dzo no do gry do dat ko wy słu pek, tak, obok kr´ gli
kla sycz nych, na ro dził si´ bow ling. Pierw szy Âwia -
to wy Tur niej Kr´ glar ski ro ze gra no w 1934 r. Nie -
ste ty, mi mo sta raƒ Mi´ dzy na ro do wej Fe de ra cji
Kr´ glar stwa, do tej po ry nie uda ło si´ wpro wa dziç
tej dys cy pli ny na „olim pij skie sa lo ny”. 
Kr´ gle ma jà dwie głów ne od mia ny. Pierw sza z nich
to kr´ gle kla sycz ne. W tej grze na po lu w kształ cie
kwa dra tu jest usta wio nych 9 kr´ gli. Ku la ma wa g´
oko ło 2,85 kg, bie˝ nia, na któ rà wy rzu ca si´ ku l´
ma dłu goÊç 19,5 m, a sze ro koÊç 1,34 m. Na se ri´



skła da si´ 120 rzu tów – 4 se rie po 30 rzu tów. Dru -
ga od mia na to bar dziej po pu lar ny w USA bow ling.
W tej grze wy st´ pu je 10 kr´ gli usta wio nych w trój -
kàt, rund jest 10, ka˝ da run da ma 2 rzu ty. 
Pod czas gry obo wià zu je spe cjal ne obu wie, któ re
bez kło po tu wy po ̋ y cza si´ na kr´ giel ni.

ZA LE TY JO GI
DziÊ oÊrod ki jo gi mo˝ na zna leêç na wet w mniej -
szych mia stach. Ta for ma sp´ dza nia wol ne go cza su
jest ostat nio nie sły cha nie po pu lar na – i słusz nie, łà -
czy pra c´ nad cia łem z pra cà nad roz wo jem du cho -
wym. Plu sem jo gi jest fakt, i˝ nie ma w niej ogra ni -
czeƒ wie ko wych, na jed nej sa li çwi czà lu dzie bar -
dzo mło dzi, ale i te˝ oso by star sze. Jest to wi´c
Êwiet na pro po zy cja na wet dla trzy po ko le nio wej
ro dzi ny! Na Êwie cie naj bar dziej zna na jest ha tha -
jo ga – jest to od mia na cha rak te ry zu jà ca si´
mniej szym na ci skiem na me ta fi zy k´. Nie wy ma -
ga gł´ bo kich me dy ta cji, a po zwa la za dbaç o kon -
dy cj´ fi zycz nà i psy chicz nà. Sło wo „jo ga” ozna -
cza „łà cze nie” bàdê te˝ „kie ro wa nie”, tłu ma -
czeƒ jest zresz tà wie le i hi sto ry cy spie ra jà si´
o ety mo lo gi´ sło wa. Wia do mo, ̋ e idea jo gi na ro -
dzi ła si´ oko ło 3000 lat przed na szà erà. Głów -
nym za my słem ha tha jo gi jest pra ca z cia łem,
a wy ko nu je si´ to za po mo cà tzw. asan. Asa ny
to spe cy ficz ne po zy cje cia ła, w któ rych
po zo sta je si´ przez dłu˝ szà chwi l´, łà -
czàc çwi cze nie z od po wied nim od dy -
cha niem. Pod sta wo wych asan jest 84,
sà to na przy kład: ko bra, pies,
Êwierszcz, kor ko ciàg, pług. Za j´ cia za -
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wsze za czy na jà si´ od wy ci sze nia, pierw szym çwi -
cze niem po win no byç tzw. „po wi ta nie słoƒ ca”, któ -
re jest swo ista roz grzew kà, a jed no cze Ênie spo so -
bem na po bu dze nie cia ła i krà ̋ à cej w nim ener gii.
Do upra wia nia jo gi po trze ba nie wie le – ma t´,
na któ rej si´ çwi czy, spor to wy strój i do bre ch´ ci.
War to przed za pi sa niem si´ na za j´ cia za si´ gnàç j´ -
zy ka – na uczy ciel po wi nien byç do Êwiad czo ny
i spraw dzo ny. 

RO BÓT KI RĘCZ NE 
WRA CA JĄ DO ŁASK
To nie tyl ko wspa nia ła for ma re lak su, ale rów nie˝
mo˝ li woÊç sa mo dziel ne go wy ko na nia na praw d´
pi´k nych rze czy. Cià gle naj bar dziej po pu lar nà for -
mà ro bó tek r´cz nych po zo sta je haft, któ ry
w na szym kra ju ma bar dzo dłu gà tra dy cj´.
Ma ło kto wie, i˝ t´ for m´ ozda bia nia tka -
nin sto so wa li  na przy kład In -
dia nie ˝y jà cy w Pe ru jesz cze
przed In ka mi. Jest kil ka ro -
dza jów ha ftu np.: krzy ̋ y -
ko wy, sznu recz ko wy, łaƒ -
cusz ko wy, ri che lieu,
me re˝ ka. Naj bar -
dziej po pu lar ne jest
ha fto wa nie krzy ̋ y -
ka mi, mo˝ na w ten
spo sób two rzyç ca łe
ob ra zy, ale rów nie˝
ozda biaç r´cz ni ki czy
po Êciel. Do tej for my
ro bó tek r´cz nych po -
trze ba nie wie le – wy -
star czy do bra igła, kan -
wa – płót no, na któ rym
wy ko nu je my haft (dla po -

czàt ku jà cych naj lep sze sà
kan wy z go to wy mi wzo ra -
mi), tam bo rek (ob r´cz, któ ra
unie ru cho mi kan w´, umo˝ li -
wia jàc wy god ne trzy ma nie tka ni ny) i ni -

ci – spe cjal ne do ha fto wa nia. Kom plet po -
trzeb ny do wy szy wa nia znaj dzie my w ka˝ dej

pa sman te rii. Je Êli ko muÊ nie spodo ba si´ ha -
fto wa nie, po zo sta je mniej kło po tli we szy deł ko -
wa nie. Mniej kło po tli we, gdy˝ b´ dzie nam po -
trzeb ne je dy nie szy deł ko i włócz ka. Szy deł ko
mo ̋ e byç me ta lo we lub pla sti ko we. W In ter ne -

cie sà do st´p ne Êwiet ne stro ny, uczà ce krok
po kro ku jak do brze za czàç, na przy -
kład: www.ma kat ka.pl lub www.ma -

ran cia ki.pl. Robótki to te˝ oka zja
do spo tkaƒ i wspól ne go „ba wie nia
si´” w do mo we r´ ko dzie ło.
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JESIENNE SPACERY 
PRZEZ PARK
Kto po wie dział, ˝e zwie dza nie obiek tów pa ła co wo -
-par ko wych za re zer wo wa ne jest tyl ko dla po ry let -
niej? Je sie nià par ko we alej ki, ni czym dy wa ny, przy -
kry te war stwà ̋ ół tych li Êci, wr´cz za ch´ ca jà do spa -
ce rów, a je dy ne w swo im ro dza ju je sien ne bar wy
spra wia jà, ̋ e w ta kich chwi lach nie prze szka dza na -
wet brak słoƒ ca. Zi mà zaÊ traw ni ki i drze wa to nà
w bie li, przy kry te Ênie˝ nà cza pà lub, co naj mniej,
płat ka mi Ênie gu skrzà cy mi si´ na ga ł´ ziach. 
Tak uro kli wà at mos fe r´ od naj dzie my w wie lu pol -
skich obiek tach pa ła co wych, na przy kład w Oj co -
wie, Na to li nie, Pszczy nie. Ostat ni z wy mie nio nych,
Za mek w Pszczy nie, jest god ny po le ce nia tak ̋ e ze
wzgl´ du na zre ali zo wa nà z fun du szy unij nych „Re -
no wa cj´ kom plek su zam ko we go”. Pszczyƒ ska pla -
ców ka za pro jekt ten zdo by ła głów nà na gro d´
w kon kur sie prze pro wa dzo nym w ra mach pro jek -
tu fi nan so wa ne go przez Mi ni ster stwo Roz wo ju Re -
gio nal ne go „Âlà skie = Eu ro pej skie”. W ra mach
pro jek tu wy ko na no, mi´ dzy in -
ny mi, re no wa cj´ na wierzch ni
ta ra sów zam ko wych oraz ele -
wa cji i ba lu stra dy ta ra sów.
W Zam ku w Pszczy nie, w prze -
ci wieƒ stwie do wie lu in nych te -
go ty pu obiek tów na Âlà sku,
za cho wa ło si´ ory gi nal ne wy -
po sa ̋ e nie i me ble, dzi´ ki cze -
mu jest on obec nie jed nym
z naj cen niej szych za byt ków ar -
chi tek tu ry w Pol sce. Po za zwie -
dza niem eks po zy cji wn´trz
zam ko wych, w sa lach mu ze al -
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nych mo˝ na obej rzeç oka zjo nal ne wy sta wy ma lar -
stwa – ostat nio w Zam ku go Êci ła eks po zy cja za ty -
tu ło wa na „Pszczyƒ scy Hoch ber go wie 1847-2007”.
Mu zeum Zam ko we w Pszczy nie jest te˝ or ga ni za -
to rem wie lu wy da rzeƒ kul tu ral nych. Sà to na przy -
kład od by wa jà ce si´ cy klicz nie kon cer ty mu zy ki
po wa˝ nej, słyn nych te ma tów mu si ca lo wych i in ne. 

DO MO WE SPA, 
COŚ DLA CIA ŁA I DU CHA 
W let nie dni ch´t nie ko rzy sta my z orzeê wia jà ce go
prysz ni ca, by stru mie niem wo dy od Êwie ̋ yç si´
po ci´˝ kim i dłu gim dniu. Je sie nià zaÊ i zi mà, gdy
za oknem sza ro i po nu ro, naj wspa nial szym miej -
scem na re laks jest wan na z pia nà, olej ka mi do kà -
pie li i np. per fu mo wa ny mi płat ka mi kwia tów, któ -
re mo˝ na ku piç w nie któ rych dro ge riach.
Re lak su jàc si´ w za ci szu na szej ła zien ki mo ̋ e my
z po wo dze niem sko rzy staç z pro duk tów do st´p nych
w dro ge riach: pe elin gów, ma se czek do wło sów

i zwłasz cza do twa rzy (w tych
ostat nich wy bór jest wr´cz nie -
ogra ni czo ny). Mo ̋ e my je te˝
sa mi przy go to waç w do mu,
na ba zie na tu ral nych pro duk -
tów, co jest hi tem ostat nich lat.
Do mo we SPA naj le piej za czàç
od pe elin gu. W do mu mo ̋ e my
go przy go to waç np. na ba zie
brà zo we go cu kru z do dat kiem
oli wy z oli wek i olej ku za pa -
cho we go. Ukła da my si´ wy -
god nie w wan nie z cie płà wo -
dà, do któ rej wle wa my mik stu -

FOTO:  JOANNA SZCZYGIEŁ
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r´ przy go to wa nà np. z 1 li tra mle ka go to wa ne go 10-
15 mi nut z 1/2 szklan ki na tu ral ne go mio du i odro -
bi nà cu kru wa ni lio we go. Na st´p nie za czy na my na -
kła da nie ma se czek. Na sze wło sy b´ dà wspa nia le na -
wil ̋ o ne po od ̋ yw ce z roz gnie cio ne go ba na na z do -
dat kiem ły˝ ki mio du. Mik stu r´ na no si my na mo kre
wło sy, za kła da my na gło w´ cze pek lub wo re czek fo -
lio wy i r´cz nik. Spłu ku je my po 20 mi nu tach, a wło -
sy my je my szam po nem. 
W przy pad ku skó ry twa rzy pro po nu je my ma secz k´
prze ciw zmarszcz ko wà. Ob ra ne jabł ko ucie ra my
na tar ce o gru bych oczkach, za le wa my mle kiem,
chwi l´ go tu je my, mik su je my, a nad miar
mle ka od ce dza my na sit ku, aby pap ka nie
spły n´ ła nam z twa rzy i szyi. Ma secz k´
zmy wa my po pół go dzi nie. 
Do dat kiem do re lak su jà cej kà -
pie li b´ dzie te˝ wy ci sza jà ca mu zy -
ka, Êwiecz ki za pa cho we, cie ka wa
ksià˝ ka, ga ze ta… Do mo we SPA
to bo wiem nie tyl ko dba nie o wy glàd,
ale tak ̋ e Êwiet ny spo sób na od pr´ ̋ e nie
i zmniej sze nie na pi´ cia mi´ Êni. 

ABC NOR DIC WAL KING
Tà mod nà ostat nio for m´ ak tyw ne go wy po czyn ku
wy my Êli li Fi no wie, któ rzy szu ka li spo so bu na prze -
dłu ̋ e nie tre nin gu nar ciar skie go tak ̋ e la tem. Nor dic
wal king to nic in ne go jak marsz, czy te˝ spa cer z kij -
ka mi, któ ry w bez piecz ny spo sób po zwa la utrzy maç
przez ca ły ro k spraw noÊç oraz kon dy cj´ fi zycz nà
i osià gnàç ko rzy Êci zdro wot ne. Jest do bry dla funk -
cjo no wa nia ukła du od de cho we go i na czy nio we go,
a tak ̋ e Êwiet ny dla osób od chu dza jà cych si´. Pod -
czas wbi ja nia kij ków pra cu jà bo wiem mi´ Ênie ràk
i nóg, a dzi´ ki ich pra cy od cià ̋ o ny jest kr´ go słup
i sta wy – ko la no wy i sko ko wy.
Kij ki do Nor dic Wal king, my lo ne cz´ sto z ki ja mi
trek kin go wy mi, sà naj cz´ Êciej ko lo ru srebr no -czar -
ne go, a ich dłu goÊç za le ̋ y od na sze go wzro stu
(ok. 2/3 wzro stu). Nie trze ba ich kon ser wo waç, wy -
star czy tyl ko czy Êciç sa me koƒ ców ki i wy mie nia ç
w za le˝ no Êci od te re nu. 
Tech ni ka cho du po le ga na wy su wa niu do przo du
na prze mian le wej r´ ki i pra wej no gi, a póê niej pra -
wej r´ ki i le wej no gi, przy jed no cze snym od py cha niu
si´ kij kiem od pod ło ̋ a.
Nor dic Wal king mo˝ na upra wiaç wsz´ dzie i o ka˝ dej
po rze ro ku, tak ̋ e zi mà. Mo˝ na cho dziç sa me mu,
z przy ja ciół mi, ale te˝ z dzieç mi. Ta for ma re kre acji
nie wy ma ga sto so wa nia spe cjal ne go ubra nia ani obu -
wia. Wy star czà wy god ne, spor to we bu ty, rów nie wy -
god ne spor to we ubra nie, a zi mà r´ ka wi ce. War to pa -
mi´ taç o ma łym ple ca ku z czymÊ do pi cia, a w sło -
necz ne dni – o oku la rach sło necz nych z fil trem.

Czarodziejska 
ksí garnia
Mieszkańcy Bielska-Białej i okolic mają w swoim

mieście magiczną księgarnię. „Elf” to nie tylko
miejsce, gdzie można kupić piękne i mądre książeczki
dla najmłodszych, ekologiczne zabawki oraz napić się
dobrej kawy. Organizowane są tu również arcyciekawe
warsztaty, które stymulują rozwój naszych dzieci,
a zarazem pozwalają w ciekawy sposób spędzić z nimi
czas. Księgarnia mieści się przy ulicy Wzgórze 12,
a właścicielka – pani Agnieszka Węgrzynowska,
doradzi niezdecydowanym rodzicom, jakie warsztaty
są najlepsze dla ich pociech. „Inspiracją do otwarcia
tego miejsca było pojawienie się na rynku
wydawniczym młodych ciekawych wydawnictw, takich
jak Hokus Pokus, Wytwórnia Muchomor, Dwie Siostry
specjalizujących się w literaturze dziecięcej” – mówi
pani Agnieszka. „Zamysł był taki, aby w tym miejscu
można było zapoznać się z najnowszą literaturą
dziecięcą, ale i skorzystać z fachowego doradztwa.
W każdą sobotę o godzinie 11.00 odbywa się głośne
czytanie książek, które uczy dziecko myślenia, języka,
rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce
dobrych zachowań. Czytanie niemowlęciu stymuluje
jego umysł, kilkulatkowi pozwala zrozumieć świat,
wspólne czytanie z nastolatkiem umożliwi zachować
lub odbudować więź, pomaga w pokonywaniu wielu
problemów” – dodaje pani Agnieszka. 

Warsztaty odbywające się w Elfie to m.in. taniec
orientalny dla dzieci i ich mam, warsztaty fotograficzne,
plastyczne (np. decoupage prowadzone przez
specjalistów) oraz szachowe. Czas spędzony w Elfie
nigdy nie będzie stracony, gdyż jak mówi właścicielka
tego magicznego przysiółka „dzieciństwo trwa bardzo
krótko, a czas spędzony z dziećmi jest najpiękniejszy”. 
Księgarnia Elf ul. Wzgórze 12 Bielsko-Biała,
tel.(33) 819-36-59, www.ksiegarnia-elf.webnode.com

PROPOZYCJA DLA DZIECI

FOTO:  JACEK ROJKOWSKI
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TEKST Edward Poskier
ZDJ¢CIA Arch. muzeów, autor

Do tej pory w polskich muzeach
motoryzacyjnych podziwialiśmy

głównie samochody osobowe Fiata.
Ale marka może się pochwalić także
ciekawą historią samochodów
ciężarowych i specjalistycznych. 
Trzy polskie muzea pożarnicze
posiadają w swoich zbiorach
samochody pożarnicze Polski
Fiat. I trzeba dodać, że są to
eksponaty unikatowe na świecie,
ponieważ w Europie, poza Włochami,
nie zachowały się już samochody
pożarnicze tej marki. 
W okresie międzywojennym prym
w samochodach pożarniczych wiodły
firmy niemieckie: Benz Gaggenau,
Metz, Magirus i Deutz, ale Fiat nie
pozostawał w tyle i produkował
znakomite wozy strażackie, które
dorównywały swymi rozwiązaniami
najlepszym konstrukcjom z tego

okresu. W Polsce wytwarzano je
w efekcie zakupienia przed wojną
licencji na produkcję samochodów
Fiat. Produkcja trwała od 1935 r.,
początkowo na włoskich
podzespołach, później jednak
krajowe firmy szybko przejęły
wytwarzanie podzespołów. Trwało
to 1939 r., czyli do wybuchu wojny. 
Samochody pożarnicze Polski
Fiat 621 R (ciężka wersja wozu
pożarniczego) i 621 L, to seria oparta
wyłącznie na bazie modelu
samochodów ciężarowych 621.
Produkowano je z różnymi
zabudowami nadwozia, w których
dokonywano ciągłych zmian
i ulepszeń, dlatego pojazdy nawet
z tego samego rocznika mogą się
znacznie między sobą różnić.
W przedwojennej Polsce próby
produkcji samochodów pożarniczych

Zabytkowe samochody
pożarnicze Fiata

podjęła także wytwórnia URSUS
w Warszawie, produkująca własne
i oparte na licencjach pojazdy firmy
włoskiej SPA i szwajcarskiej Saurer. 
Ocalone od zapomnienia dawne
samochody pożarnicze Polski Fiat,
włoskich i polskich konstruktorów,
można zobaczyć w trzech poniższych
muzeach. 
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa 

im. Zbigniewa Gęsikowskiego w Alwerni –
znajdziemy tu m. in. samochód
pożarniczy Polski Fiat model 621 L
z 1938 r., wyprodukowany przez
zakłady PZInż w Warszawie,
pojazd o ciekawej ekonomicznej
i oryginalnej zabudowie.

Z przodu uwagę przyciąga
autopompa, nadwozie
z zbiornikiem wody i przenośna
drabina oraz liczne schowki
na akcesoria pożarnicze. Ciekawe
i oryginalne jest rozmieszczenie
siedzeń dla 4 strażaków po
2 na bokach nadwozia, z tyłu wygodny

Po lewej:
Polski Fiat
model 621 L
z 1938 r,
Muzeum 
w Alwernii.
Poniżej: 
Polski Fiat
model 621 R 
z Muzeum
w Mysłowicach
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podest do pracy, w wyposażeniu m.
in. zwijadła, wężownice, prądownice
i przenośna motopompa. Samochód
odrestaurowała załoga OSP w Alwerni.
Pojazd został wyróżniony III miejscem
w konkursie „Sybilla” w 2003 r.,
organizowanym przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki.
Muzeum Pożarnictwa w Warszawie – 

tu również znajdujemy model Polski
Fiat 621 L, ale o zupełnie innej
konstrukcji. Wóz z Warszawy jest
najstarszym z serii 621, pochodzi
z 1936 r., ma zabudowę typu G-B-
A z gaśnicą, beczką, agregatem

Centralne Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach – wśród wielu ciekawych

pojazdów eksponowany jest tam Polski
Fiat 621 R – wyprodukowany przez
Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż)
w Warszawie w 1938 r., z zabudową
wykonaną przez firmę H. Liefeldt& 
S. Schniffner z Warszawy. Podstawowe
dane techniczne pojazdu: silnik typ 122 B 
(nr 11-4745) gaźnikowy 6 cylindrowy,
dolnozaworowy, rzędowy o mocy 46 KM,
chłodzony cieczą. Masa własna
pojazdu 2400 kg. Za kabiną kierowcy
umieszczono zbiornik na wodę
o pojemności 650 l, z przodu przed maską
silnika zamontowano motopompę
o wydajności około 1000 l/min, (w tylnych
skrytkach przewożono motopompę

przenośną). Za siedzeniami strażaków
na stelażach metalowych

Wozy bojowe

motopompy. Samochody te pełniły
w straży pożarnej różne funkcje
od wozów bojowych do zadań
konserwacyjnych itp. Tego typu
samochody były też na wyposażeniu
wojskowych jednostek strażackich,
obecne na lotniskach, często podczas
wojny (Powstanie Warszawskie)
wspomagały działania Miejskiej
Straży Pożarnej itp. Pojazd został
przekazany do muzeum przez
jednostkę straży pożarnej w Płocku
(podobny pojazd z tej serii znajduje
się także w Muzeum Techniki
w Warszawie).

zainstalowano zwijadła ręczne z wężami
tłocznymi. W schowkach pod bocznymi
siedzeniami przewożony był sprzęt
i armatura wodna (m. in. zwijacze,
prądownice, zasysacze). Pojazd pełnił 
rolę autopogotowia okręgowego. 
Obsadę stanowiło 8 osób, w tym kierowca,
dowódca, 6 strażaków. Samochód był
eksploatowany przez OSP Pilica 
(woj. śląskie), która przekazała go 
muzeum w Mysłowicach. 

Więcej na stronach: www.cmp-muzeum.pl, www.ospalwernia@alwernia.pl i www.straz.pl 
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Jesienią brak światła słonecznego
trzeba nadrabiać w inny sposób.

Jak najwięcej humoru i optymizmu!
To powinno być hasło towarzyszące
nam w tej długiej i męczącej podróży
przez otchłanie chłodu i ciemności.
Boska „Amelia” jest dobra na każdą
niepogodę. Jeśli ktoś przez przypadek
nie obejrzał jeszcze tego uroczego
filmu Jean-Pierre Jeunet’a, musi to
zrobić koniecznie, a prawdziwym
fanom nie zaszkodzi zobaczyć „Amelii”
po raz kolejny. Genialnie prosty

pomysł, doskonała realizacja,
porywające aktorstwo i mistrzowskie
zdjęcia – oto „Amelia” w całej
okazałości. Historia dziewczyny, która
postanawia uszczęśliwiać ludzi zrobiła
na całym świecie oszałamiającą
karierę, i słusznie. Amelia, opiekując
się stetryczałym ojcem, wpada na
pomysł wyrwania go ze starczej apatii
i wysyła jego ulubionego krasnala
ogrodowego w podróż. Krasnal nie
zapomina o właścicielu i z każdego
odwiedzanego zakątka przesyła
widokówkę. Ujmujące, czyż nie?
To tylko mała zachęta, cały film
obfituje w humor i pozytywne emocje. 
Kto nie chce iść na łatwiznę i lubi
depresyjne klimaty, bo tacy widzowie
wcale nie należą do rzadkości, niech

sięgnie po „Egoistów” Mariusza
Trelińskiego. Treliński jest ostatnio
znany głównie z nowatorskiego
sposobu reżyserowania oper
i przyczynił się tym samym
do odkurzenia tego nieco
zapomnianego gatunku. Opera
na całym świecie przeżywa
renesans, między innymi
za sprawą takich właśnie młodych
ambitnych twórców. „Egoiści” to
czwarty film fabularny reżysera, kto go
zobaczy, szybko o nim nie zapomni.
Wszystko zrealizowane jest
w konwencji teledysku, obrazy z życia
współczesnej „warszawki” przesuwają
się na ekranie, wbijając widza w fotel.
Jest to film brutalny, w pewnym sensie
odpychający, lecz nie sposób się
od niego oderwać. Świetne role
zagrali Magdalena Cielecka, Rafał
Mohr oraz Jan Frycz. 
Film „Była sobie dziewczyna”
miał w kinach świetne
recenzje, zresztą zasłużenie.
Opowiada banalną z pozoru
historyjkę romansu nastolatki
z doświadczonym mężczyzną,
który zobowiązał się
wprowadzić dziewczynę
„w świat”. Sumiennie się z tego
wywiązuje, a wszystko odbywa
się przy milczącej akceptacji
rodziców. Kluczem, który czyni
ten film interesującym jest to,
co niedopowiedziane, to, co
dzieje się w głowie uroczej Jenny, dla
której ten banalny romans staje się
szybkim kursem dojrzewania. To
w istocie podróż w krainę bez złudzeń,
eksternistyczna stopniowa inicjacja.
Niewątpliwą zaletą „Była sobie
dziewczyna” jest obsada – Carey
Mulligan i Peter Saarsgard spisali się
modelowo i na medal!

TEKST Joanna Lasek

Na przekór
jesiennej chandrze

PREMIERY
KINOWE

Z filmem 
do krainy
złudzeń

Dorian  
Gray
Ekranizacja słynnej

powieści skandalisty
Oscara Wilde’a. Tytułowy
Dorian Gray to ambitny
i piękny młodzieniec, który
zaprzedaje własną duszę.
Pod wpływem zagadkowego
arystokraty zmienia się nie
do poznania. Tak bardzo
chce pozostać wiecznie
młody, iż zgadza się wyrzec
swego człowieczeństwa.
Reż.: Oliver Parker, wyst.:
Colin Firth, Ben Barnes,
Ben Chaplin.
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Tomasz Stańko
„Desperado”. Lektura

autobiografii Tomasza Stańki
to przeżycie ekstremalne.
Jeden z najbardziej znanych
trębaczy na świecie otworzył
się przed Tomaszem
Księżykiem, a rezultatem tej
współpracy jest książka
absolutnie fascynująca.
Tomasz Stańko to teraz

dojrzały człowiek ceniący sobie
spokój, lecz nie zawsze tak było,
o czym artysta chętnie opowiada. Nie
robi ze swojej przeszłości wstydliwej
tajemnicy, lecz dochodzi do wniosku,
że alkoholowo-narkotykowe ciągi po
prostu miały miejsce i są integralną
częścią nauki, którą człowiek odbiera
całe życie. Nad rozmową unosi się
klimat dusznych małych sal
klubowych wypełnionych po sufit
papierosowym dymem, ale i totalnego
dna – ławek w parku, ogródków
działkowych i melin. Wstrząsające. 
Tomasz Stańko: Desperado.
Wydawnictwo Literackie.
Kraków 2010.

Wasilij Grossman „Życie
i los”. Wasilij Grossman
pracował nad tą książką
bardzo długo – zakończył
jej pisanie w 1952 roku,
jednak maszynopis
skonfiskowano i finalnie
powieść „Życie i los”
ujrzała światło dzienne
dopiero po upadku
komunizmu.
Na Zachodzie udało się

wydać ją wcześniej, ponieważ jeden
egzemplarz maszynopisu ocalał
i został przemycony do Francji.
Powieść Grossmana to gigantyczne

oskarżenie systemu radzieckiego, lecz
nie tylko. Pamiętać trzeba, że
wiek XX to wiek totalitaryzmu.
Rosjanie z jednego dyktatu wpadali
w drugi. Życie Grossmana po wojnie
już nigdy nie wróciło do normalności.
Ludzie, którzy mieli okazję go spotkać
wspominali, że pisarz nigdy się nie
uśmiechał. Po przeczytaniu jego
powieści wiadomo już dlaczego... 
Wasilij Grossman: Życie i los.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2009.

Wydawnictwo Znak „Twarda seria”.
Wydawnictwo Znak zainaugurowało
wprowadzenie na rynek nowej serii
wydawniczej. Idąc z duchem czasu
i podążając za oczekiwaniami
konsumentów, wydawnictwo
zdecydowało się na zaproponowanie
czytelnikom tzw. „Twardej serii”.
Oferta serii wydaje się być bardzo
interesująca. Nie będzie się zamykała
w jednym gatunku, np. w kryminale,
jednak wspólną cechą książek
należących do „Twardej serii”
z pewnością będzie wzrost poziomu
adrenaliny u czytającego. Według
zapewnień pomysłodawców,
tematyka będzie oscylować wokół
pasjonujących śledztw,
ekstremalnych przygód oraz
ciekawych podróży. Brzmi
zachęcająco... Jako pierwsza ukazała
się książka Richarda Hammonda „Jak
zostać arktycznym ninja i inne
przygody z Evelem, Oliverem
i wiceprezydentem Botswany”.
To opowieść o kulisach
spektakularnych wypraw ekipy Top
Gear, pokazująca to, czego nie można
było zobaczyć w telewizji.
W przygotowaniu „Profil mordercy”
Paula Brittona – najsłynniejszego
profilera na świecie. 

Dla miłoÊników
mocnych wra˝eƒ

Tetro
Długo oczekiwany film

Francisa Forda Coppoli.
Nakręcony według jego
oryginalnego scenariusza.
Tytułowy Tetro to główny
bohater filmu, mieszkający
w Buenos Aires,
w artystycznej dzielnicy
La Boca. W odwiedziny
przyjeżdża młodszy brat
Tetro, który chce się
dowiedzieć, dlaczego ten
odciął się od rodziny. Na jaw
wyjdzie długo skrywana
tajemnica.... Reż.: Francis
Ford Coppola, wyst.: Vincent
Gallo, Carmen Maura.
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Firma Goclever Technology wprowadza
na rynek nowe urządzenie GPS

przeznaczone specjalnie dla
motocyklistów. Rider 350 dysponuje
wyraźnym dotykowym ekranem LCD.
Nawigacja jest dostępna w wersji z mapą
Polski lub dodatkowo z mapą 41 krajów
Europy. Wyposażono ją w procesor
Centrality Atlas IV Dual Core 500 MHz,
transmiter FM oraz słuchawkę FM
instalowaną wewnątrz kasku.
Obsługa jest możliwa
w rękawicach motocyklowych,
a dzięki wodoszczelności
warunki atmosferyczne nie grają
roli. Sugerowana cena
detaliczna to 799 zł za wersję
z mapą Polski i 899 zł
za wersję z mapą całej Europy. 

Nie ma
wstydu
panowie
Mężczyźni coraz częściej
trzymają swoje kosmetyki
obok tych należących
do partnerek. To żaden wstyd,
jeśli dba się o skórę i używa
kosmetyków pielęgnacyjnych.
Już dawno przestała to być
wyłącznie domena kobiet.
Rodzima firma Ocanic od kilku
już lat wprowadza na rynek
kolejne produkty z serii AA
Men. Linia classic składa się

Nokia przedstawiła
właśnie najnowszy
telefon – model
5250. Jest on
przeznaczony głównie
dla fanów muzyki,
pozwala na korzystanie

ze sklepu muzycznego Nokia oraz posiada
odtwarzacz MP3. Czuły ekran dotykowy
umożliwia oglądanie zdjęć i filmów
w wysokiej rozdzielczości. Urządzenie
umożliwia szybki i bezpośredni dostęp
do serwisów społecznościowych takich jak
Facebook czy MySpace. Telefon będzie
dostępny w 5 kolorach: ciemnoszarym,
niebieskim, czerwonym, fioletowym
i białym. Cena to około 600 zł

I dla niej, i dla niego



Dwa produkty firmy Zelmer – bezprzewodowy czajnik 17Z020
oraz odkurzacz 2750.0 ST Clarrins Twix wzięły udział
w konkursie „Dobry wzór 2010”, organizowanym przez Instytut
Wzornictwa Przemysłowego. Kilkadziesiąt produktów ze sfery

przedmiotów domowych służących do pracy, z gałęzi
usługowej oraz użyteczności publicznej zostało zgłoszonych

do konkursu. Konkurs ten jest dowodem na coraz
silniejsze poczucie estetyki konsumentów. Przedmioty

mają dziś być nie tylko funkcjonalne, ale i ładne. 
To połączenie idealne i, całe szczęście, coraz
powszechniej spotykane. Instytut Wzornictwa

Przemysłowego promuje design na wysokim poziomie,
takie konkursy jak „Dobry Wzór” będą się przyczyniały do coraz
większej dbałości o ładne otoczenie wokół nas. 
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Firma Sisley to jedna z ulubionych włoskich
marek, od dobrych już kilku lat obecna w Polsce.
Nowa kolekcja jesień/zima 2010 jest już
dostępna salonach. Motywem przewodnim
kolekcji stał się powrót do estetyki i mentalności
hippie wymieszany z latami osiemdziesiątymi
oraz francuskim szykiem. Połączenie
niemożliwe? A jednak! Sisley zaleca w sposobie
ubierania się dużo wolności – miksuj, mieszaj
i bądź odważną, podkreślaj swą niebanalną
osobowość poprzez strój. W kolekcji dominują
kolory naturalne przełamane ceglastą
czerwienią, bielą oraz fioletem.

z orzeźwiającej pianki
do golenia, orzeźwiającego
balsamu po goleniu, wody
po goleniu, żelu po goleniu,
kremu do całodziennej
pielęgnacji twarzy, kremu
przeciwzmarszczkowego, 
żelu pod prysznic oraz żelu 
do higieny intymnej. Wszystkie
produkty są odpowiednie
do skóry wrażliwej i skłonnej
do alergii. 
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RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16V ACTIVE 95KM 48.442 1368 70 - 7,2 166 5
1.3 MJT II 16V ACTIVE 90KM** 54.392 1248 66 - 4,9 129 5
1.6 MJT 16V ACTIVE 105KM 58.642 1598 77 - 5,2 138 5
1.4 16V DYNAMIC 95KM 52.692 1368 70 - 7,2 166 5
1.3 MJT II 16V DYNAMIC 90KM** 58.642 1248 66 - 4,9 129 5
1.6 MJT 16V DYNAMIC 105KM 62.892 1598 77 - 5,2 138 5
1.4 16V EMOTION 95KM 56.517 1368 70 - 7,2 166 5
1.6 MJT 16V EMOTION 105KM 66.717 1598 77 - 5,2 138 5
2.0 MJT 16V EMOTION 135KM 71.817 1956 99 - 5,7 150 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
** tylko auta ze stocku

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓWCroma

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v DY NA MIC 140KM 75.642 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet BEZ DPF DY NA MIC 120KM 82.442 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF DY NA MIC 150KM 89.242 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v BEZ DPF EMO TION 150KM 93.492 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION AUT.150KM 99.442 1910 110 205 6,9 181 5

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 AC TI VE 77KM 38.667 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v AC TI VE 120KM 46.742 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 DYNAMIC 77KM 43.767 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM 49.292 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 90KM 50.992 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC 105KM** 53.542 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM 53.542 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v EMOTION 105KM** 57.792 1598 77 190 5,0 131 5

RA BAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v AC TI VE 90KM 44.192 1368 66 179 6,3 146 5
1.6 M-Jet 16v AC TI VE 105KM 52.692 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v DY NA MIC 90KM 47.592 1368 66 179 6,3 146 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM** 50.992 1368 88 197 6,3 149 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM Euro5 51.842 1368 88 197 6,3 146 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM Euro5 57.792 1368 103 204 5,7 132 5
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM Euro5 65.442 1368 103 204 5,7 132 5
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM Euro5 65.442 1368 103 204 5,7 132 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 56.092 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC Z DPF 120KM 57.792 1598 88 195 4,8 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF DYN.DUAL.120KM 62.042 1598 88 195 4,6 125 5
2.0 M-Jet 16v EMOTION 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
2.0 M-Jet 16v SPORT 165KM 67.992 1956 121 215 5,3 139 5
1.9 M-Jet ESTIVA BLUE&ME 120KM** 56.942 1910 88 194 5,3 139 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16vDYNAMIC 4X4 120KM 54.817 1586 88 170 7,1 164 5
2.0 M-Jet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 65.017 1956 99 180 6,6 170 5
1.6 16vEMOTION 4X4120KM 59.067 1586 88 170 7,1 164 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 69.267 1956 99 180 6,6 170 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 90.015 1750 147 235 8,1 189 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 89.165 1956 125 218 5,4 142 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 98.515 1750 147 235 8,1 189 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 97.665 1956 125 218 5,4 142 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 95.115 1750 147 233 8,3 194 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 94.265 1956 125 216 5,5 145 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 103.615 1750 147 233 8,3 194 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 102.765 1956 125 216 5,5 145 5

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 77 187 5,7 134 4/5
1.4 TB M-Air 16vS&S 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 99 207 5,6 129 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTIN. 64.515 1368 99 207 5,5 126 4/5
1.3 M-Jet S&S 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 70 180 4,3 112 4/5
1.6 M-Jet E5 S&S 120KM DISTINCTIVE 63.665 1598 88 198 4,8 126 4/5
1.4 TB M-Air 16vS&S 170KM QUADR. VERDE 70.465 1368 125 219 6,0 139 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 65.365 1368 88 195 6,4 149 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE 70.465 1368 125 218 5,8 134 5
1.6 TB JTDM-2 16v 105KM DISTINCTIVE 73.865 1598 77 185 4,4 114 5
2.0 TB JTDM-2 16v 170KM DISTINCTIVE 80.665 1956 125 218 4,7 124 5
1750 TBI 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.015 1742 173 242 7,6 177 5
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WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v ORO 77KM** 42.415 1368 57 167 5,5 130 4
1.2 8v EURO 5 ORO 69KM 41.565 1242 51 160 4,9 114 4
1.2 8v EURO 5 PLATINO 69KM 45.815 1242 51 160 4,9 114 4 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 T-Jet 16v ORO 150KM** 72.242 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 T-Jet 16v SPORTRONIC ORO 200KM 90.092 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 M-Jet 16v ORO 120KM 74.792 1598 88 194 4,9 130 5 
1.6 M-Jet16v SELELECTRONICORO 120KM 78.192 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 M-Jet 16V ORO 165KM 84.142 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 Twinturbo 16V M-JET ORO 190KM 90.092 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 T-Jet 16V PLATINO 150KM** 80.742 1368 110 210 7,0 165 5 
1.8 T-JET 16V SPORTRONIC  PLAT. 200KM 98.592 1742 147 230 7,8 185 5 
1.6 M-Jet 16V PLATINO 120KM 83.292 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 M-Jet16V SELECTRONIC PLAT. 120KM 86.692 1598 88 194 4,6 120 5 
2.0 M-Jet 16V PLATINO 165KM 92.642 1956 121 214 5,3 139 5 
1.9 Twinturbo 16V M-Jet PLAT. 190KM 98.592 1910 139 222 5,7 149 5
1.8 T-Jet 16V SPORTRONIC EXECUTIVE 200KM 105.392 1742 147 230 7,8 185 5 
1.9 Twinturbo 16V M-Jet EXECUTIVE 190KM 105.392 1910 139 222 5,7 149 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
SELECTRONIC - zautomatyzowana skrzynia biegów
SPORTRONIC - automatyczna skrzynia biegów

RABAT 15%* PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v START&STOP ORO 95KM 51.765 1368 70 175 6,0 140 5
1.3 M-Jet 16v START&STOP ORO 95KM 59.415 1248 70 173 4,3 114 5
1.4 16v START&STOP PLATINO 95KM 57.715 1368 70 175 6,0 140 5

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.



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

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

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

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

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Tadeusz Âwierczek

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

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

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

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

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

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

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

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Mario Giagnoni

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz´Êciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074990, Fax (0-22) 6074879
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 30 wrzeÊnia 2010 r.

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

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

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

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

9. Plastic Components and Modules Poland SA

10. Plastic Components Fuel 
Systems Poland Sp. z o.o.

11. Comau Poland Sp. z o.o. 

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

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

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

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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

2. Fiat Bank Polska SA 

3. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

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

Joint Ventures



JESTEM GIULIETTA
              STWORZONA Z TEJ SAMEJ
            MATERII CO SNY

NAJBEZPIECZNIEJSZY EUROPEJSKI SAMOCHÓD KOMPAKTOWY
WED UG Euro NCAP
Alfa Romeo Giulietta otrzyma a 87 punktów w testach Euro NCAP. Jest to najwy szy wynik 
w ród europejskich samochodów kompaktowych. Odkryj nowy wymiar bezpiecze stwa.

BEZ SERCA BYLIBY MY JEDYNIE MASZYNAMI
* Prezentowana cena dotyczy wersji Alfa Giulietta 1.4 TB 16v 120 KM Progression w kredycie 50/50. RRSO: 1,5% (dla kalkulacji na okres 12 miesi cy,
  wp acie w asnej klienta 50%, op acie przygotowawczej 1,5% fi nansowanej w kredycie).

Alfa Romeo Giulietta ju  od 35 000 z  w kredycie 50/50*
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