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90 LAT FIATA W POLSCE

zima – w teorii to jedna z czterech pór roku,
charakteryzująca się niskimi temperaturami,
które wprowadzają świat roślin i zwierząt
w stan uśpienia.

zima – w praktyce to najgorętszy czas w roku:
wyprzedaż rocznika 2010.

Fiat Panda – rabat do 6500 zł

Fiat Punto – rabat do 9500 zł

Fiat Bravo – rabat do 9500 zł

plus pakiet OC, AC, NW

plus pakiet OC, AC, NW

plus pakiet OC, AC, NW

za 290 zł

za 590 zł

za 890 zł

Kredyt 5 lat x 0%
bez wpłaty własnej.

VAT

:*Ð5Ĕ

CENY
FIATA

: 'Ðâ

www.ﬁat.pl

Prezentowane samochody są jedynie ilustracją. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2010 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. do wyczerpania zapasów,
z zastrzeżeniem, że w przypadku rabatów połączonych z pakietami ubezpieczeń nie dłużej niż do dnia 31 marca 2011 r., a w przypadku kredytu 5x0% bez wpłaty własnej
nie dłużej niż do 31 stycznia 2011 r. W przypadku niewyczerpania zapasów w powyższych terminach okres promocji może ulec wydłużeniu. Kredyt 5x0% bez wpłaty własnej
dostępny na wybrane modele. Oferta Kredyt 5x0% nie podlega łączeniu z ofertą rabatową połączoną z pakietami ubezpieczeń. RRSO: 3,37% (parametry kredytu przyjęte
do kalkulacji RRSO: Fiat Punto Evo Estiva 1.2, oprocentowanie nominalne: stała stopa procentowa 0%, okres kredytu 60 miesięcy, 30% pierwszej wpłaty, ubezpieczenie
spłaty kredytu Bezpieczny Kredyt w opcji Promo i opłata przygotowawcza 5%, ﬁnansowane w kredycie. W przypadku innych parametrów kredytu wysokość RRSO może
być inna). Szczegóły w salonach.
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Fiat Spa i Fiat Industrial SpA:

Nowe Grupy

nowa to˝samoÊç

W

W wyniku podziału zatwierdzonego przez udziałowców 16 września, od 1 stycznia 2011 r. powstaną
dwie nowe Grupy: Fiat S.p.A. i Fiat Industrial S.p.A. (obie notowane na mediolańskiej giełdzie papierów
wartościowych), o dwóch różnych logo.
Logo Fiat S.p.A., firmy działającej w sektorze motoryzacyjnym, zastąpi logo Fiat Group i przywoływać
będzie nazwę Fiat napisaną wydłużoną, niebieską czcionką. Nowe logo stworzono dla odróżnienia
grupy sektora motoryzacyjnego od marki powiązanej z produktem, podkreślając wiodącą rolę
macierzystej spółki w zarządzaniu grupą wielu marek. Ideą przy projektowaniu logo było stworzenie
graficznego symbolu, ukazującego silny związek między przeszłością i przyszłością. W rezultacie
uzyskano logo odwołujące się do historii znaku marki, a jednocześnie bardzo mocno nawiązujące
do nowoczesności i innowacji.
Fiat Industrial S.p.A., której działalność obejmuje samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny rolnicze
i budowlane oraz związane z nimi zespoły napędowe, otrzyma logo, które powstało na bazie logo Grupy
Fiat, symbolizujące w ten sposób nawiązanie i kontynuację solidności z wielką grupą przemysłową.
W odróżnieniu od logo Grupy Fiat, tło ma tradycyjny, niebieski kolor, a napis Fiat Industrial S.p.A.
wykonany jest czcionką w kolorze żółto-pomarańczowym.
Obydwa logo, zaprojektowane przez Robilant Associati, zastępują logo Grupy Fiat istniejące
od października 2005 r., przy czym okrągłe, rubinowe logo marki Fiat pozostaje bez zmian.
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Młodzi, zdolni
i

Wiara, ˝e nasz trud i wysiłek znajdà uznanie u innych,
jest jednà z podstawowych potrzeb człowieka, która
motywuje te˝ do zdobywania wiedzy.

TEKST

Mirosława
Malich
FOTO

Satiz Poland

„

wytrwali

D

zisiejsza uroczystoÊç jest dla
mnie du˝à przyjemnoÊcià,
znajdujemy si´ bowiem w elitarnym gronie młodych ludzi,
wyró˝niajàcych si´ intelektem,
zdolnoÊciami, umiej´tnoÊciami
i wytrwałoÊcià. Ka˝dy z obecnych tu na sali zdaje sobie spraw´, ile wysiłku kosztuje doskonale zdana matura, dostanie si´ na studia, obrona
pracy magisterskiej. Ciesz´ si´, ˝e nasza Grupa
dostrzega w Was te wartoÊci i – jak co roku – nagradza je, wyra˝ajàc tym samym uznanie dla Waszych rodziców, a naszych pracowników – napisał
w swoim liÊcie do wyró˝nionej za dobre wyniki
w nauce młodzie˝y Enrico Pavoni. Prezes Fiat Polska z powodów osobistych nie mógł uczestniczyç

6

w uroczystoÊci wr´czenia nagród, ale jego słowa wyra˝ały
szczere uznanie dla wysiłku, jaki
stał si´ udziałem tych młodych
ludzi, zanim znaleêli si´ w gronie wyró˝nionych. Konkurs nagród za dobre wyniki w nauce
doczekał si´ ju˝ XV edycji. Od
1996 roku obejmuje on dzieci
pracowników Grupy we wszystkich krajach, w których prowadzi ona swà działalnoÊç. Fiat zawsze interesował si´ rozwojem
młodych ludzi, szczególnà wag´
przywiàzujàc do dzieci swoich
pracowników, których wyró˝niał za dobre wyniki w nauce.

Za pracę
i wysiłek zostali
nagrodzeni przez
Grupę Fiat.
Na zdjęciu:
Śląski Kurator
Oświaty
Stanisław Faber
i dyrektor
Zakładu Tychy
Zdzisław Arlet

Jest to dobra inwestycja w przyszłà kadr´, która
b´dzie miała wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju. Jest to te˝ element długofalowej strategii
majàcej na celu przygotowanie jak najlepszych
pracowników dla ró˝nych dziedzin gospodarki.
Dotychczas w Polsce w pi´tnastu edycjach konkursu przyznano 2527 nagród o łàcznej wartoÊci prawie 9,5 mln złotych. W tegorocznej edycji konkursu przyznano w Polsce 176 nagród pieni´˝nych w kategoriach: Êwiadectw dojrzałoÊci
(nagrodzono 50 osób), dyplomów licencjata lub
in˝yniera (30 osób) oraz dyplomów magistra lub
lekarza (96 osób), na łàcznà kwot´ 577 000
złotych. Warunkiem ubiegania si´ o nagrod´
w kategorii Êwiadectw dojrzałoÊci było posiadanie Êredniej ocen z przedmiotów obowiàzkowych
na Êwiadectwie ukoƒczenia szkoły nie ni˝szej ni˝
4,25 oraz uzyskanie z cz´Êci pisemnej egzaminu
maturalnego Êredniej ocen powy˝ej Êredniej krajowej. W przypadku studiów licencjackich warunkiem ubiegania si´ o nagrod´ było uzyskanie
oceny nie ni˝szej ni˝ bardzo dobra (5) na dyplomie ukoƒczenia szkoły wy˝szej, natomiast
w przypadku studiów in˝ynierskich, magisterskich oraz medycznych uzyskanie na dyplomie
oceny nie ni˝szej ni˝ dobra (4).
O przyznaniu nagrody w ka˝dej kategorii decydowała ostatecznie, zgodnie z zapisami regulaminu
konkursu, pozycja w rankingu tworzonym na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów
ubiegajàcych si´ o nagrod´ w danej kategorii, w ramach przewidzianej puli nagród.
„Otrzymaç nagrod´ z ràk tak znakomitych osób
jest dla nas sprawà niezwykłà – mówiła w imieniu
nagrodzonych Paulina Met. – Arystoteles powiedział, ˝e màdroÊç jest najwi´kszym dobrem i najbardziej po˝ytecznym ze wszystkich rzeczy. Nagradzanie uczniów i studentów za wyniki w nauce
jest potwierdzeniem tego, ˝e organizatorzy i fundatorzy dzisiejszej uroczystoÊci wierzà, ˝e edukacja przynosi korzyÊci. Nie sposób tak˝e nie wyraziç
słów uznania dla rodziców, którzy wspierali nas
w ka˝dym dniu i wło˝yli wiele trudu w nasze wychowanie. To dzi´ki Wam wyroÊliÊmy na màdrych
i prawych ludzi. To dzi´ki Wam tu dziÊ jesteÊmy”.
UroczystoÊç wr´czenia nagród odbyła si´ 26 listopada w Hotelu pod Orłem w Bielsku-Białej.
WÊród zaproszonych znamienitych goÊci był
m. in.: Âlàski Kurator OÊwiaty Stanisław Faber,
który wyraził zadowolenie z inicjatywy, podkreÊlajàc, ˝e Âlàski Urzàd Wojewódzki tak˝e stara
si´ premiowaç uzdolnionà młodzie˝ bioràcà
udział w olimpiadach przedmiotowych.
Imprez´ tradycyjnie uÊwietnił koncert artystyczny, który w tym roku przygotowała młodzie˝ ze
Szkoły Muzycznej w Tychach.

BOHATEROWIE DNIA

Dominika
Krzeszowska,
Sonia Rak
i Mateusz
Polak

Dominika Krzeszowska – ojciec pracuje
w CNH Polska
„W czerwcu tego roku obroniłam prac´ z zarzàdzania i marketingu, ale nadal studiuj´, na 3 roku
studiów licencjackich w zakresie finansów i rachunkowoÊci. Póêniej chciałabym wyjechaç na 3
miesi´czny sta˝ do jednego z oddziałów CNH
w Wielkiej Brytanii. Mam nadziej´, ˝e dostan´ tak˝e stypendium z uczelni w ramach programu Erasmus, dzi´ki czemu czas ten b´d´ mogła poÊwi´ciç
nie tylko na lepsze poznanie firmy, ale tak˝e
na szlifowanie j´zyka angielskiego.
W lipcu odbyłam miesi´cznà praktyk´ w CNH
i chciałabym swojà przyszłoÊç zwiàzaç, jak mój tato, z tà właÊnie firmà.
Pieniàdze z nagrody wykorzystam podczas planowanego wyjazdu do Anglii, bo stypendium z pewnoÊcià nie wystarczy na pokrycie kosztów pobytu.
Ale te˝ myÊl´, ˝e mo˝e starczy ich jeszcze na jakiÊ
mały prezent, tak˝e dla rodziców, którym du˝o zawdzi´czam”.
Sonia Rak – matka i ojciec pracujà
w Fiat Auto Poland
„Obroniłam prac´ magisterskà na
Uniwersytecie Âlàskiem, na wydziale
Ochrona Ârodowiska, specjalnoÊç
geoekologia. Kierunek nie nale˝y
do łatwych, ale zaliczam siebie do ludzi ambitnych, którzy lubià si´ spełniaç w tym, co robià. Chc´ patrzeç
w lustro i utwierdzaç si´ w przekonaniu, ˝e jestem dumna z tego, co zrobiłam i ˝e zasługuj´ na to, co mnie spotyka i co mnie spotka w przyszłoÊci.
Taki dzieƒ, jak dzisiejszy, rekompensuje ten wysiłek. Dzi´ki temu czujemy
si´ dowartoÊciowani i mo˝emy sobie
powiedzieç – warto było. Dlatego tak˝e otrzymanà dziÊ nagrod´ zamierzam
wydaç na coÊ, co wynagrodziłoby mi
dotychczasowà prac´. Mo˝e b´dzie to
podró˝ zagraniczna albo te˝ zakup
czegoÊ, czego z ró˝nych wzgl´dów
musiałam sobie odmówiç. JeÊli chodzi
o plany, postanowiłam rozpoczàç studia doktoranckie w Katedrze Klimatologii – właÊnie jestem na etapie omawiania tematu pracy doktorskiej i zakresu moich badaƒ”.
Mateusz Polak – syn pracownika
Fiat Services Polska
„Otrzymałem nagrod´ za dyplom in˝yniera, na wydziale Automatyka i Robotyka Akademii Techniczno-Huma-
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nistycznej w Bielsku-Białej. Ten profil
nauczania obejmuje rozległà wiedz´
i wiele dziedzin nauki, od matematyki
poczynajàc, a koƒczàc na kierunkach
zawodowych. Dlatego te˝ na nauk´
trzeba poÊwi´caç du˝o czasu, by nie
tylko przyswoiç, ale tak˝e zrozumieç
rozległy materiał. Kiedy si´ jednak to
zrozumie, nauka zaczyna sprawiaç
przyjemnoÊç i jest o wiele prostsza.
Pieniàdze, które dzisiaj otrzymałem,
przeznacz´ najprawdopodobniej na
laptopa, który bardzo ułatwi mi ˝ycie
i dalszà nauk´. Chciałbym bowiem
uzupełniç swoje wykształcenie na studiach magisterskich, na kierunku Budowa Maszyn i Automatyka Przemysłowa. Potem równie wa˝ne b´dzie
poszukanie dobrze płatnej pracy, która b´dzie mnie tak˝e satysfakcjonowaç i poÊwi´cenie czasu rodzinie, bo
niedawno si´ o˝eniłem”.
Anna Krzywoƒ – córka pracownika
Teksid Iron Poland
„Ukoƒczyłam Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wydział Finanse
i RachunkowoÊç. Od roku pracuj´
i bardzo si´ ciesz´, ˝e udało mi si´ znaleêç prac´ w wyuczonym zawodzie, co
w dzisiejszych czasach nie jest takie
proste. Mam nadziej´, ˝e przyczyniły
si´ do tego mi´dzy innymi dobre oceny.
W czasie studiów poÊwi´całam sporo czasu na
zgł´bienie wiedzy. Nauka nie sprawiała mi przykroÊci, zapewne dlatego znalazło to odbicie w moich wynikach. Poza tym, studiowanie wcale nie
oznacza rezygnacji z przyjemnoÊci. W ˝yciu trzeba
umieç wszystko wypoÊrodkowaç”.
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Krzywoƒ,
Emilia
Ogrodowczyk
i Anna Maria
Biernat

CZAS WOLNY

Emilia Ogrodowczyk – ojciec pracuje
w Fiat Auto Poland
„Skoƒczyłam Wydział Chemiczny Politechniki
Âlàskiej w Gliwicach, specjalnoÊç bioanalityka.
Kierunek raczej Êcisły, dlatego trzeba było wło˝yç
du˝o pracy, by osiàgnàç dobre wyniki, a dni takie,
jak dzisiejszy, podbudowujà. Rynek pracy jest niestety trudny, zwłaszcza dla in˝ynierów chemii, dla
których problemem jest znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Mnie to tak˝e spotkało, ale
w koƒcu znalazłam prac´, w której si´ spełniam
i jestem bardzo zadowolona. Pracuj´ w górnictwie
jako chemik, analizujàc produkty naftowe. Przyznam szczerze, ˝e jeszcze si´ nie zastanawiałam,
na co przeznacz´ otrzymanà dziÊ nagrod´. Mo˝e
to b´dzie jakiÊ kurs j´zykowy, bo trzeba si´ cały
czas doskonaliç i uczyç czegoÊ nowego, a mo˝e
b´dà to wakacje. Zobaczymy. Na razie jestem bardzo zadowolona z otrzymanych Êrodków finansowych – to takie miłe, gdy jest si´ docenionym za
swojà prac´. Nagroda powoduje, ˝e człowiek jest
z siebie dumny, ˝e skoƒczył studia i jego wysiłek
znalazł uznanie”.
Anna Maria Biernat – matka pracuje
w Automotive Lighting Polska
„Skoƒczyłam Filologi´ Germaƒskà w Cz´stochowie na Akademii Polonijnej. Nagrod´ t´ traktuj´
jako du˝e wyró˝nienie i docenienie wło˝onej pracy. Lubi´ nauk´ i dlatego poÊwi´całam na nià du˝o czasu. Na pewno nie było łatwo obroniç si´
z bardzo dobrym wynikiem, ale udało si´ i ta nagroda te˝ w pewnym sensie wynagrodziła ten trud.
Nagrod´ zamierzam przeznaczyç na dalsze kształcenie. Chciałabym poszerzyç swojà wiedz´, dlatego w przyszłym roku planuj´ wybraç si´ jeszcze na
jakieÊ studia podyplomowe. MyÊl´ o logopedii,
choç nie podj´łam na razie decyzji, co do kierunku dalszych studiów. Teraz pracuj´ jako nauczycielka na studium zaocznym, gdzie ucz´ j´zyka
niemieckiego studentów logistyki. Bardzo lubi´
swojà prac´ i ciesz´ si´, ˝e moje studia to był naprawd´ dobry wybór, ale nie chciałabym na tym
poprzestaç. Poniewa˝ zawsze intrygowała mnie
logopedià, to właÊnie mo˝e na jej poznanie przeznacz´ t´ nagrod´. W ka˝dym razie pieniàdze zamierzam wykorzystaç na dalsze kształcenie”.
Marcin Kula – syn pracownika
Fiat Powertrain Technologies Poland
„Obroniłem si´ na kierunku Administracja na
Uniwersytecie Jagelloƒskim w Krakowie. Aby
uzyskaç tak dobre wyniki, trzeba si´ napracowaç,
ale warto było, chocia˝by dla takich chwil jak dzisiejsza. Poza tym, dobre wyniki dajà wi´ksze
szanse na dobrà przyszłoÊç, mam na myÊli ciekawà i dobrze płatnà prac´. Chciałbym w przyszłoÊci nie martwiç si´ o stron´ materialnà ˝ycia

i oczywiÊcie znaleêç takà prac´, którà si´ lubi,
i w której jest si´ dobrym.
Od miesiàca pracuj´, chocia˝ nie w administracji
publicznej, ale w korporacji rekrutacyjnej. Wykonuj´ tam te˝ czynnoÊci administracyjne i generalnie
bardzo mi si´ przydała moja znajomoÊç przepisów
prawnych, j´zyków obcych (bo pracuj´ w firmie zagranicznej). Równie istotna jest umiej´tnoÊç szybkiego uczenia si´, którà nabyłem i rozwinàłem
w czasie studiów, a tak˝e umiej´tnoÊci komunikacyjne. Chciałbym pojechaç na jakiÊ czas do Wielkiej
Brytanii, by zdobyç tam doÊwiadczenie. W mojej
firmie istniejà takie mo˝liwoÊci. A nagrod´ przeznacz´ na spłat´ kredytu zaciàgni´tego na zakup
samochodu, który wspólnie kupiliÊmy z tatà”.
Krzysztof Kozak – matka pracuje
w Fiat Services Polska
„Obroniłem si´ na Informatyce i Ekonometrii, specjalnoÊç Statystyka i Ekonometria, Pisałem prac´
magisterskà o firmie powiàzanej z bran˝à motory-

Marcin Kula
i Krzysztof Kozak

zacyjnà, produkujàcà ró˝ne podzespoły, głównie kolumny kierownicy
m. in., do samochodów marki Fiat.
Analizowałem procesy produkcyjne
pod kàtem jakoÊci.
Podczas studiów poÊwi´całem sporo
czasu na nauk´, bo na moim kierunku
jest du˝o wzorów do nauczenia, zadaƒ do rozwiàzywania, trzeba poznaç
dokładnie ka˝dà gałàê matematyki.
Teraz chciałbym sobie rok odpoczàç –
nie podjàłem jeszcze decyzji, czy kontynuowaç nauk´ na studiach doktoranckich – jeÊli tak, na pewno zaocznie, bo w przyszłym roku chciałbym
si´ o˝eniç i właÊnie na ten cel przeznacz´ otrzymanà dzisiaj nagrod´”.

LAUREACI

Lista nagrodzonych
Nagrodzeni w kategorii świadectw maturalnych

Nagrodzeni w kategorii magistra lub lekarza

PAULINA BIAŁOŃCZYK, DARIA BŁAHUT, JOLANTA BOGDANOWICZ,
KATARZYNA BORYŚ, MARTA BURGIEL, KLAUDIA CHOLEWA,
KAMILA CYWIŃSKA, HANNA DRAPAŁA, JULIA DZIUBKA,
MONIKA GODLEWSKA, EDYTA GRABOWSKA, WOJCIECH ISKRA,
KINGA JAKUBIEC, MIKOŁAJ JANKOWSKI, MICHAŁ KĘDZIERSKI,
ANNA KOLASA, KRZYSZTOF KORZUNOWICZ, JUSTYNA KOWALCZYK,
BEATA KRÓLIKOWSKA, AGNIESZKA KRZEMIŃSKA, NATALIA KUŚ,
TOMASZ LABZA, ANETA ŁACIAK, PATRYK LOLO, MAJA LULEK,
ALBERT MASSALSKI, BARBARA MICHALSKA, JUSTYNA MIGDAŁ,
ANNA MILEWSKA, PATRYCJA MROWIEC, IZABELA MRUGAŁA,
MAŁGORZATA NIEMCZEWSKA, MATEUSZ ODRZYWOLSKI,
MAGDALENA ONYSZCZUK, PAWEŁ ORUBA, SEBASTIAN PAJĄK,
MARTA PASIEKA, SANDRA PAŻYNIOWSKA, MONIKA PIETRZAK,
JAKUB REICHERT, ALEKSANDRA SAGAN, ADAM STEMPLEWSKI,
DOMINIK SZCZUKIEWICZ, PAULINA TOPOLSKA, TOMASZ URBAŃSKI,
MARTA WANDZEL, DAMIAN WIECZOREK, WIKTORIA WRONIEWSKA,
JUSTYNA ZARECKA, KATARZYNA ŻELEZIK

ANNA MARIA BIERNAT, MARTA BARGIEL, WOJCIECH BEDNAREK,
ELŻBIETA BIENIEK, BEATA BOROWSKA, ŁUKASZ BORYSEWICZ, DIANA
BUDNICKA, SABINA BYRDY, BERNADETTA CIESEK, MARTA CIEŚLAK,
KRZYSZTOF CIUCH, JOANNA DEMBIŃSKA, RAFAŁ DRĄG, KAMIL FATYGA,
PIOTR FERENC, EDYTA FIUK, ŁUKASZ GACH, BARBARA GIZDOŁ, ROBERT
GODLEWSKI, JOANNA GÓRNA, KATARZYNA GÓRSKA, BARBARA GRELA,
ALEKSANDRA GRZESIAK, ANNA GRZYBOWSKA, MATEUSZ HABDAS,
BEATA HOROSZKO, MONIKA JAKUBOWSKA, BARTŁOMIEJ JAMROŻ,
JACEK JANUSZCZAK, JUSTYNA JARMOSZKO, HONORATA JASEK, RAFAŁ
KIELMAS, MARTA KLIMCZEWSKA, MICHAŁ KŁODAWSKI, KATARZYNA
KOPERA, MARCIN KOPYTIUK, KRZYSZTOF KOZAK, KAMIL KOZERA, EDYTA
KOZIOŁ, ŁUKASZ KRAUS, MICHAŁ KRZEŚLAK, DOMINIKA KRZESZEWSKA,
ANNA KRZYWOŃ, MARCIN KULA, ANNA KUŚMIEREK-RUDY, MARTA
MAŁKIEWICZ, EWELINA MASSALSKA, EWELINA MAZUREK, PAULINA MET,
TOMASZ MICHERDA, JOANNA MIKA, JAKUB MUSZYŃSKI, PIOTR
NIEDOŚPIOŁ, MAGDALENA NIEWIARA, MARTYNA NOWAK, AGNIESZKA
NOWAKOWSKA, EMILIA OGRODOWCZYK, AGATA OLEK, JUSTYNA ORZEŁ,
JOANNA PAKULNIEWICZ, NATALIA PASIERBEK, PATRYCJA PETRYKOWSKA,
RAFAŁ PIEKARCZYK, KATARZYNA PIETRZAK, JOANNA PINDEL,
ALEKSANDRA PŁUCIENNIK, JAKUB PNIAK, PAWEŁ POŁĄCARZ, PIOTR
PREJS, AGATA RĄBA, SONIA RAK, ANNA REICHERT, ŁUKASZ SIKORA,
JUSTYNA SKIBA, DANUTA SKOWRON, EWA SLITER VEL SZRETER, JOANNA
ŚLIWIŃSKA, KAMIL STANISZEWSKI, JUSTYNA STOLORZ, MATEUSZ
STUSEK, JOANNA SZCZERBATY, MICHAŁ SZEMPLIŃSKI, IZABELA
SZOSTOK, BEATA TANISTRA, EWELINA WACŁAWIK, MARCIN WANDZEL,
MARCIN WIECZOREK, DOROTA WITEK, KRZYSZTOF WÓJCIK, MAGDALENA
WOLDER, ANNA WOŁOWIEC, NATALIA WRÓBEL, ADAM ZACHURA,
BOŻENA ZAWISZA, KAROLINA ZIELEŃ, KAROL ŻUREK

Nagrodzeni w kategorii licencjata lub inżyniera
DARIUSZ BABRZYŃSKI, PAWEŁ BALCER, ARTUR BROŻEK,
ANNA CIARKOWSKA, ŁUKASZ CYBULA, AGNIESZKA CZERWONKO,
JAKUB CZUBCZYŃSKI, MONIKA DAMEK, ANDRZEJ DROŻDŻ,
KATARZYNA GÓRNA, JOANNA GROSMAN, AGNIESZKA IDZIK,
SYLWIA JACUNIAK, EWELINA KAŁĘKA, ŻANETA KOWALCZYK,
SZYMON KOWALSKI, MARCELINA KRAUS, NATALIA KRZEMIEŃ,
DAMIAN ŁYCZKO, EWELINA MAJ, KAROLINA MATULA,
KATARZYNA PIÓRKO, MATEUSZ POLAK, OLIWIA PYSZYŃSKA,
BARBARA SKOWRON, MARTYNA ŚWIĄTEK, MICHAŁ TOMCZYK,
AGATA WILCZYŃSKA, MAGDALENA WOŹNIAK, MARIA ŻACZEK
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Z Pi´çsetkà

w Stanach
TEKST

Antonella Galasco

W Los Angeles
zaprezentowano „fiatowskiego
malucha”, który wkrótce
pojawi si´ na rynku
amerykaƒskim. PublicznoÊç
przyj´ła samochód
z entuzjazmem: w dwie godziny
sprzedano 500 egzemplarzy.
10

N

iełatwo opisaç lansowanie modelu 500
w Stanach Zjednoczonych. Okazjà do jego zaprezentowania był Mi´dzynarodowy
Salon Samochodowy w Los Angeles,
w połowie listopada br. Amerykanom, odwiedzajàcym ten motoryzacyjny show,
zaprezentowanego małego Fiata w ró˝nych typach wyposa˝enia – Pop, Sport
i Lounge – oraz z nowym silnikiem
MultiAir o pojemnoÊci 1,4 litra, który niedawno otrzymał nagrod´ „Best of What’s New in 2010” przyznawanà przez magazyn Popular Science.
Samochód, który został wprowadzony na rynek USA,
zmodyfikowano w taki sposób, aby nie tyle spełniał normy obowiàzujàce w Europie, co odpowiadał przede
wszystkim potrzebom i gustom rynku amerykaƒskiego.

Mowa tu – na przykład
– o nowej automatycznej, szeÊciobiegowej
skrzyni biegów, układzie
ogrzewania i klimatyzacji dostosowanych do
ekstremalnych warunków klimatycznych panujàcych w Stanach
Zjednoczonych, wi´kszym zbiorniku paliwa
pozwalajàcym na pokonywanie długich dystansów czy bardziej pojemDyrektor pełnomocny Fiata Sergio Marchionne w czasie swojego pobytu w Stanach towarzyszył
nych wgł´bieniach na
prezydentowi USA Barackowi Obamie oraz wiceprezydentowi Joe Bidenowi, podczas wizyty w fabryce
kubki do kaw´.
Kokomo, w Stanie Indiana, gdzie produkowane są przekładnie do modeli Chryslera. Komentując
Fiat 500 został wprowazaangażowanie Fiata Obama powiedział: „To, co dzieje się w tym zakładzie, jest nadzieją na przyszłość”
dzony na rynek Ameryki
Północnej w dogodnym
Swój stosunek do promocji Fiata udokumentowała
momencie. Samochód ten nale˝y bowiem do segpokazujàc zdj´cie małej dziewczynki, stojàcej na mamentu rynku, odnotowujàcym w ostatnim czasie najszybszy wzrost, czyli segmentu samochodów małych,
sce starej Pi´çsetki w bł´kitnym kolorze z rejestracjà
Prowincji Frosinone. To ona, w wieku trzech lat, podktórych produkcj´ zamierza si´ podwoiç w ciàgu
czas wakacji sp´dzanych w domu swojego wuja
najbli˝szych kilku lat, i który odpowiada najbardziej
ekologicznym wymaganiom. W bran˝y samochodow Cassino. Zdj´cie wyblakłe, ale wspomnienie wcià˝
˝ywe. Podczas spotkania z dziennikarzami obecny był
wej przekonanie, ˝e „wi´kszy” oznacza „lepszy” zostało ostatnio zdewaluowane na fali kryzysu ekonotak˝e Roberto Giolito, projektant Fiata 500, któremu
zadano wiele pytaƒ, m.in. o sposób, w jaki narysował
micznego. JeÊli chcemy rozmawiaç o perspektywach
pierwsze linie modelu. Dziennikarze prosili go tak˝e,
warto przypomnieç, ˝e pierwsze 500 egzemplarzy,
by narysował dla nich jakiÊ detal samochodu.
oferowane w limitowej edycji, sprzedano w dwie goPrzybycie Fiata 500 do Stanów Zjednoczonych o˝ydziny na stronie Fiat USA i – co warto dodaç – bez
kampanii promujàcej model.
wiło równie˝ wiele pokoleƒ włoskich emigrantów,
Po lewej: model
Podobne zainteresowanie towarzyszyło wylansowaktórzy dziÊ ju˝ po włosku nie potrafià powiedzieç ani
na tle
niu modelu na Salonie Samochodowym w Los Angesłowa. Tłumnie jednak przybyli na wystaw´ i z dules. Uwag´, poza samym modelem, zwracało tak˝e nowojorskich
˝ym zainteresowaniem oglàdali auto, jak gdyby
wieżowców.
stoisko w West Hall – budynku Convention Center,
chcieli w nim odnaleêç własne korzenie. O tym,
Poniżej: tłum
gdzie zaprezentowano nowy Fiat 500, które wyró˝˝e 500-ka nie jest jedynie zwykłym samochodem,
przy stanowisku
niało si´ dwoma delikatnymi skrzydłami, rozpoÊciewiedzieliÊmy od dawna. Nie było wi´c lepszego
Fiata na Salonie
rajàcymi si´ nad wystawianymi modelami. Zaciekamiejsca na jej promocj´ ni˝ Miasto Aniołów.
w Los Angeles
wienie wzbudzał tak˝e kàcik, w którym Amerykanie,
wypijajàcy dziennie mnóstwo kaw, mieli okazj´ posmakowaç małej, prawdziwej espresso. W ten sposób
chciano jak gdyby poÊwiadczyç włoskie pochodzenie
nowego przybysza. Ale prawdziwa opowieÊç o przybyciu 500-tki do Stanów Zjednoczonych zawarta została w słowach, otoczonego przez dziennikarzy szefa Fiata Sergio Marchionne, który mówił: „DziÊ
wracamy na rynek amerykaƒski po 27 latach nieobecnoÊci. Jestem szcz´Êliwy i dumny z tego, ˝e jestem Włochem”. Osobisty ton pobrzmiewał równie˝
w wypowiedzi wzruszonej Laury Soave, odpowiedzialnej za Fiata w Ameryce Północnej, pół Włoszki,
pół Amerykanki, kiedy wyjaÊniała, ˝e powrót do USA
marki, jakà jest Fiat oraz ikony motoryzacji, jakà jest
bez wàtpienia model 500, jest nie tylko marzeniem
ka˝dego mened˝era zajmujàcego si´ marketingiem.

OBAMA Z WIZYTÑ W CHRYSLERZE
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Badania przeprowadzone
przez Fiata na pi´ciu
tysiàcach kierowców
pokazujà, ile mo˝na
zaoszcz´dziç, jeÊli
samochód prowadzi
si´ z wi´kszà
uwagà i dbałoÊcià
o poszanowanie
Êrodowiska.
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Stefania
Castano

„Ecokierowcy”

P

Każdy, kto
posługuje się
oprogramowaniem,
stanowi część
eco:Ville,
tj. społeczności
w sieci, dzięki
której gromadzone
są informacje
o oszczędnościach,
wynikających
z odpowiedniego
stylu jazdy każdego
uczestnika:
dotychczas
zaoszczędzono
3.500 ton CO2

roponowane przez
producentów samochody przyjazne Êrodowisku to jeszcze
nie wszystko. Kiedy
mowa o transporcie
zrównowa˝onym
wszystko zwykło si´
przypisywaç technologii. A tak niewielu z nas zadaje
sobie pytanie, co my sami mo˝emy zrobiç, by ograniczyç zu˝ycie
i emisje. W rzeczywistoÊci bowiem styl jazdy ma w tej kwestii
spore znaczenie. Dowodem na to
jest jedyna na Êwiecie istniejàca
w sieci baza danych na temat zachowaƒ podczas prowadzenia samochodu. Zadania tego podjàł si´
Fiat, korzystajàc z danym zebranym za poÊrednictwem systemu
eco:Drive. Jest to darmowa aplikacja, którà mo˝na pobraç ze
strony fiat.com/ecoDrive, pozwalajàca u˝ytkownikowi na analizowanie własnych danych o stylu
jazdy przy u˝yciu portu USB systemu Blue&Me w samochodzie.
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Oprogramowanie to, pobrane
przez 140 tysi´cy u˝ytkowników
i wykorzystywane regularnie
przez ponad 50 tys. kierowców,
przekazało do serwerów Fiata informacje uzyskane z około 10 mln
przebytych tras. Nale˝y podkreÊliç, ˝e dane te sà w pełni obiektywne, poniewa˝ opierajà si´ nie
na percepcji kierowców, ale na informacjach uzyskiwanych z centralek silników prowadzonych
przez nich pojazdów. Dzi´ki
tym informacjom mo˝na było

dokonaç analizy zachowaƒ kierowców z ró˝nych krajów i ich
jeêdzie w ró˝nych warunkach
drogowych. Z analizy tej zrodziła si´ idea przeprowadzenia badania pod nazwà „White Paper
eco:Drive”, w którym bazuje si´
na reprezentatywnej próbce ponad 400 tys. tras zrealizowanych
przez ponad 5 tysi´cy eco:Kierowców we Włoszech, Francji,
Hiszpanii, Niemczech i Anglii.
W opracowaniu zestawiono osiàgi
kierowców, którzy dopiero roz-

poczynajà stosowanie eco:Drive
z osiàgami, jakie uzyskali u˝ytkownicy bliscy zakoƒczenia 30dniowego okresu testowania systemu. Zauwa˝ono w ten sposób,
˝e na ogólnà popraw´ 31-procentowy wpływ ma właÊciwa zmiana
biegów, 29% jednolite przyÊpieszanie, 25% przypada stopniowemu zwalnianiu, zaÊ Êredniej
stałej pr´dkoÊci najmniej, bowiem
15%. Dzi´ki analizie okazało si´,
˝e eco:Drive pozwala równie˝
na osiàgni´cie, w ciàgu 30 dni,
oszcz´dnoÊci na poziomie 16%
paliwa, CO2, a tak˝e pieni´dzy
w portfelu. Oznacza to, ˝e ka˝dy
z najlepszych eco:Kierowców,
w okresie całego cyklu eksploatacji samochodu (około siedem
i pół roku), mo˝e przyczyniç si´
do mniejszej emisji prawie trzech
ton dwutlenku w´gla, pozostawiajàc jednoczeÊnie w swoim
portfelu około 1.600 euro. Gdyby
wi´c wszyscy kierowcy w Europie
prowadzili swoje samochody tak,
jak najlepsi eco:Driverzy, w skali
roku zaoszcz´dzono by 37 mld litrów ropy. Redukcja CO2 wyniosłaby 90 mln ton, czyli wi´cej ni˝
suma rocznych emisji Portugalii.
Zaoszcz´dzono by w ten sposób
50 mld euro, czyli wi´cej ni˝ wartoÊç wszystkich inwestycji europejskich w energie odnawialne
w 2009 roku. Badanie ujawniło
równie˝, ˝e Anglicy i Niemcy prowadzà auta w sposób bardziej
regularny i płynny ni˝ Włosi
i Hiszpanie, natomiast kierowcy
francuscy sà w stanie szybciej i lepiej od innych poprawiç swojà
skutecznoÊç. Ponadto odkryto, ˝e
„agresywne” prowadzenie wcale
nie sprawia, ˝e mo˝na szybciej
dojechaç na miejsce. W okresie
30 dni Êredni dystans tras pokonywanych przez kierowców nie
zmieniał si´, za to zmniejszył si´
– dzi´ki eco:Drive – czas potrzebny do ich przejechania: wzrosła
nieco pr´dkoÊç Êrednia i, co istotne, znacznie skrócił si´ czas tracony na tzw. stop&go, poniewa˝
kierowcy nauczyli si´ wczeÊniej

eco:Kierowcy
zu˝ywajà
mniej paliwa
i szybciej
docierajà
na miejsce
zwalniaç przed czerwonym Êwiatłem i szybciej przewidzieç, ˝e
wkrótce zmieni si´ na zielone.
Jak wynika z „White Paper
eco:Drive”, jeÊli ktoÊ zaczyna stosowaç zalecenia dotyczàce ekologicznej jazdy, stosuje si´ do nich
równie˝ póêniej. OczywiÊcie trzeba wziàç pod uwag´ równie˝
elementy mogàce przeszkodziç
w ekologicznej jeêdzie, czyli przede wszystkim zatłoczone centra
miast. A paƒstwami, w których
płynnoÊç ruchu jest najbardziej
ograniczona, sà właÊnie Włochy
i Hiszpania. Pozostaje jeszcze
wziàç pod uwag´, ˝e eco-driving
– który nic nie kosztuje – stanowi
najkorzystniejszy sposób na ograniczanie emisji CO2. Warto wi´c
z niego korzystaç.
Dlatego właÊnie Fiat uczynił z eco:Drive
„system otwarty”, a u˝ytkownicy, przez

przekazywanie informacji zwrotnych, majà swój wkład w jego
rozwój. Warto jeszcze dodaç, ˝e
we Włoszech rozpocz´to projekt
eco-prawa jazdy, w którym instruktorzy nauki jazdy poznajà sekrety eco:Drivingu, by nast´pnie
przekazaç wiedz´ w tym zakresie
swoim kursantom. Tym samym,
ewolucja Eco:Drive trwa. W lutych wprowadzono do obiegu
wersj´ Fleet dla firmowych samochodów flotowych, a w przyszłoÊci system ten b´dzie kompatybilny z urzàdzeniami przenoÊnymi.
Wkład eco:Drive traktowany jest
jako propozycja dodatkowa do
innych rozwiàzaƒ eco-friendly
oferowanych przez Fiata
– chodzi o skrzyni´
biegów Dualogic,
system start&stop,
silniki Multijet
drugiej generacji
– MultiAir i TwinAir.
Co wi´cej, system
ten pomaga kierowcy lepiej wykorzystywaç wspomniane rozwiàzanie, proponowane przez
Fiata.
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Aplikację można
pobrać za darmo
ze strony
fiat.com/ecoDrive.
Użytkownik
gromadzi dane
przez port USB
systemu Blue&Me.
Następnie, po
włożeniu pamięci
USB do swojego
komputera,
eco:Drive przesyła
informacje do
serwera Fiata, który
opracowuje, pod
kątem skuteczności
stylu jazdy, cztery
parametry:
przyśpieszanie,
zwalnianie, zmianę
biegów i prędkość.
Uzyskana punktacja
jest sumowana
i składa się na tzw.
eco:Index, który
stanowi
podsumowanie
jakości jazdy w skali
od 1 do 100.
eco:Kierowcy
otrzymują
spersonalizowane
rady dotyczące
tego, w jaki sposób
udoskonalić osiągi,
widzą poczynione
postępy i mogą
stale sprawdzać
w komputerze
oszczędności, jakie
uzyskują
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Jak powstaje

głos silnika
aka jest ró˝nica mi´dzy
dêwi´kiem a hałasem?
Wi´kszoÊç myÊli: to proste, pierwszy jest przyjemny, a ten drugi dra˝niàcy. Proces ten jednak
dotyczy subiektywnych
odczuç. Stukot silnika
mo˝e byç zarówno przyjemny jak i irytujàcy, zale˝y to
od słuchajàcego, czasem tak˝e
od jego nastroju, bo na przykład
dla pasjonata motoryzacji dêwi´k
Formuły 1 b´dzie muzykà dla
uszu. OkreÊlaniem ró˝nicy mi´dzy dêwi´kiem a hałasem zajmu-

J

TEKST

Carola Popaiz
FOTO

Alessandro
Lercara

W Venarii,
nieopodal
Turynu, spółka
Magneti Marelli
prowadzi
badania
nad układami
wydechowymi,
które sà w stanie
zagwarantowaç
bardziej czyste
powietrze
i przyjemny,
miły dla ucha
dêwi´k.
14

je si´ dyscyplina zwana psychoakustykà, która bada subiektywny odbiór dêwi´ków przez ludzi.
Dokładne zrozumienie tego,
w jaki sposób odbierane sà
dêwi´ki docierajàce do narzàdu
słuchu nie jest zadaniem łatwym. Ilu z nas przydarzyło si´
„zakochaç od pierwszego wejrzenia” w samochodzie, który
zobaczyliÊmy (i usłyszeliÊmy)
na ulicy? Pewnie wiele jest takich osób, przede wszystkim
wÊród tych, którzy pami´tajà
czasy, gdy łoskot silnika stanowił rzeczywiste odzwierciedlenie

jego mocy. Całe szcz´Êcie, ˝e
dzisiaj istniejà normy wyznaczajàce warunki ciszy. W dziale
Magneti Marelli w Venaria Reale
opracowuje si´ układy wydechowe, które nie tylko wydajà z siebie cichszy odgłos i emisj´ spalin, ale te˝ zapewniajà dêwi´k
o przyjemnym brzmieniu. To tutaj okreÊlane sà wewn´trzne
struktury tłumików, właÊciwoÊci
dêwi´ku silnika i jego brzmienia.
Jest to miejsce bogate w technologie, gdzie podstawà sà umiej´tnoÊci człowieka.
Dyrektorem technicznym oddziału, gdzie sà projektowane,
zatwierdzane i wykonywane
komponenty majàce zmniejszyç
wypływ szkodliwych substancji
oraz systemy tłumików, jest Luigi Lubrano. „Sukces danego
modelu – wyjaÊnia Lubrano
– zale˝y równie˝ od dêwi´ku,
jaki wytwarza pracujàcy silnik.
Ma on bowiem wpływ na nasze
emocje”. Zatem stwierdzenie,
˝e na decyzj´ o wyborze samochodu wpływa „g´sia skórka”,
jakà dostajemy na dêwi´k pra-

cujàcego silnika, nie jest wcale
przesadzone.
Lubrano oprowadza nas po zakładzie. „Przede wszystkim
– opowiada – producent samochodów dostarcza nam tzw.
„target akustyczny”, czyli parametry odpowiadajàce normom
prawnym. Potem nast´puje
przejÊcie do fazy obliczeƒ specyfikacji i parametrów wibracyjno-akustycznych elementów”. Systemy testowe i pomiarowe drgaƒ
i hałasu przeprowadzane sà
m.in. w komorze półbezechowej, czyli sali wyło˝onej materiałem dêwi´kochłonnym, która symuluje neutralne pole akustycz-

ne wolne od zakłóceƒ. Na podłodze znajduje si´ stanowisko
rolkowe, po którym przesuwa
si´ samochód. Przy koƒcówce
rury wydechowej i wewnàtrz samochodu znajdujà si´ ró˝nego
rodzaju mikrofony, w które wyposa˝ony jest tak˝e manekin,
które rejestrujà to, co słyszy kierowca w jadàcym samochodzie
– cyfrowe mikrofony odbierajà
bowiem hałas podobnie jak człowiek. Nast´pnie przeprowadzane sà testy na emisje i wibracje.
Przy stole prób katalizator jest
doprowadzany do wysokiej temperatury i nast´pnie spłukiwany
wodà, ale sam „szok termiczny”
ogranicza si´ do kolektora.
Wreszcie nast´puje próba dziesiàtkowa, weryfikujàca czy
dêwi´k z rury wydechowej jest
taki, jak oczekiwano. Dalej samochód przeje˝d˝a do komory,
w której raz jeszcze odtwarza si´
dêwi´k. Tutaj głównà rol´ odgrywajà eksperci b´dàcy w stanie wyłapaç jego najmniejsze nawet odgłosy.
W Venarii produkowane sà równie˝ zestawy do sieci posprzeda˝nej: nie tylko koƒcówki rur
wydechowych, ale równie˝ kolektory lub kompletne układy,
które zwi´kszajà zdolnoÊci układu nap´dowego w celu udoskonalenia dêwi´ku i osiàgów. Jak
te, w które wyposa˝ane sà
Abarth 500 i Punto Evo. Dla Alfy Romeo utworzono zestaw Mito, wersj´ supersportowà z podwójnà koƒcówkà, który sprawia, ˝e samochód jest jeszcze
bardziej dynamiczny.
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Komora, w której
ponownie
odtwarza się
dźwięk i obniża
jego poziom
wydobywający
się z rury
wydechowej.
Na dole, sala
półbezechowa
i manekin
binauralny
wychwytujący
poprzez
mikrofony dźwięk
niczym ucho
ludzkie.
Na stronie obok:
Luigi Lubrano,
dyrektor
techniczny działu
układów
wydechowych
Magneti Marelli
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CZAS WOLNY

NEWSY

PRACOWITY KONIEC ROKU
W TYCHACH

przeddzień Wigilii, na corocznym Convention Zakładu Tychy, dyrektor
Zdzisław Arlet podsumował bieżący rok i przedstawił cele i plany
wyznaczone na rok 2011. Istotnym czynnikiem rozwoju zakładu jest dalsza
realizacja metodologii WCM i nieustanne wdrażanie nawet najmniejszych
i najprostszych propozycji poprawy. Następnym punktem programu było
nagrodzenie właśnie tych spośród pracowników, którzy wykazali się
największym zaangażowaniem w udoskonalanie środowiska pracy.
Jednocześnie na terenie całego zakładu odbywały się warsztaty Zespołów
Technologicznych (fot. obok). Kierownicy i ich bezpośredni pracownicy
wspólnie dyskutowali na temat codziennych, występujących w trakcie pracy,
problemów i ewentualnych zagrożeń. Warsztaty zorganizowane były w dwóch
panelach. Pierwszy dotyczył problemów związanych z bezpieczeństwem
na stanowisku pracy, drugi zaś poruszał tematykę standardów związanych
m. in. z jakością i organizacją pracy. Wszystko odbywało się zgodnie
z zasadami wszechobecnej na terenie zakładu metodologii World Class
Manufacturing. O tych inicjatywach opowiemy szczegółowo w następnym
numerze Fiata Wokół Nas.

W

FIAT AUTO POLAND

„FIRMĄ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNĄ”
iesięcznik Forbes uhonorował śląskie firmy pod względem społecznej
odpowiedzialności biznesu. Liderem tego rankingu został Fiat Auto
Poland, w imieniu którego dyplom i statuetkę z rąk redaktora naczelnego
pisma, Kazimierza Krupy, odebrał Bogusław Cieślar, dyrektor biura
prasowego. Fiat Auto Poland aktywnie uczestniczy w lokalnym życiu
społecznym i wspiera liczne inicjatywy kulturalne i sportowe w swoim
regionie. Priorytetami FAP w działalności społecznej na rzecz pracowników
jest dbałość m. in. o ich rozwój, ochrona i promocja zdrowia, oferta
rekreacyjna, organizacja kolonii letnich, zielonych szkół i imprez
choinkowych dla dzieci, jak również nagrody pieniężne dla dzieci
pracowników wyróżniających się w nauce. FAP jest też fundatorem nagród
dla absolwentów i doktorantów największych uczelni technicznych.

M

CNH POLSKA

LAUREATEM NAGRODY
„INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI”
NH Polska
dołączyła ostatnio
do grona laureatów
programu „Inwestor
w Kapitał Ludzki”,
organizowanego przez
Fundację Obserwatorium
Zarządzania.
To najbardziej prestiżowa
nagroda w Polsce w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi. Program przeznaczony jest dla wszystkich firm
i instytucji, które myślą o rozwoju kompetencji swoich
pracowników, a poprzez to całej organizacji.
Jego założeniem jest pomoc organizacjom w podnoszeniu
standardów zarządzania zasobami ludzkimi.
Udział w programie, który działa pod patronatem
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, pozwala
na budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy
(Employer Branding) na rynku marketingu personalnego.

C

ALFA ROMEO 159
W „MUNDURZE” POLICJI
drugiej połowie grudnia 2010 r. funkcjonariusze
Policji wsiądą za kierownicę 120 nowych radiowozów
marki Alfa Romeo. Każda Alfa 159 wyposażona jest
w sportowy, nowoczesny czterocylindrowy silnik turbo
o pojemności 1750 TBi oraz w radar i wideorejestrator.
Alfy Romeo od lat z powodzeniem są wykorzystywane przez
funkcjonariuszy policji m.in. we Włoszech czy Austrii.

W

FIAT 600 WZBOGACA
ZBIORY MUZEUM TECHNIKI
W

dniu 14 grudnia w Muzeum Techniki w Warszawie prezes zarządu Fiat
Auto Poland Enrico Pavoni wraz z dyrektorem handlowym, Wojciechem
Masalskim, przekazali na ręce dyrektora Muzeum Techniki, Jerzego Jasiuka,
symboliczne kluczyki do Fiata 600, którego produkcja zakończyła się w maju
br. w Tychach. Podarowany Fiat 600 to wersja Classic, z silnikiem Fire 1,1 MPI
o mocy 54 KM. To po Fiacie 126p drugi samochód podarowany przez Fiat
Auto Poland, który wzbogaca zbiory Muzeum Techniki w Warszawie.

FIAT 500 NAJBARDZIEJ
NIEZAWODNYM SAMOCHODEM
iemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego GTÜ opublikowało
raport na temat jakości samochodów używanych. Podstawą raportu
na rok 2011 jest 5 mln przeglądów technicznych samochodów używanych.
Wśród samochodów segmentu A i B, w rankingu jakości pojazdów w wieku
1-3 lat, Fiat 500 zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Toyotę Yaris i Mazdę 2.
Przypomnijmy, że wg Niemieckiego Automobilklubu ADAC w rankingu
niezawodności samochodów segmentu A i B, Fiat Panda zajął pierwsze
miejsce za rok 2008, a w 2009 roku został uznany za najbardziej
niezawodny model w klasie samochodów małych.
Pierwsze miejsca dla Fiatów: Pandy i 500-tki w niemieckich rankingach to
potwierdzenie najwyższych standardów jakościowych, stosowanych
w tyskim zakładzie Fiat Auto Poland.

N

MIKOŁAJ DLA DZIECI
ę postać znają wszystkie dzieci na świecie. Święty
Mikołaj z charakterystyczną długą, siwą brodą,
w czerwonym stroju, odwiedza je na Boże Narodzenie
z workiem pełnym prezentów. Co roku
spotyka się także z dziećmi
pracowników wszystkich
spółek Fiata w Polsce.

T

MULTIAIR PODBIJA STANY ZJEDNOCZONE
merykański magazyn Popular Science przyznał rewolucyjnej technologii
wprowadzonej przez Fiat Powertrain Technologies nagrodę „Best of
What’s New”. Jest to najnowszy z tak wielu już wyrazów uznania dla
elektrohydraulicznego układu sterowania zaworami ssącymi MultiAir.
Bowiem nie dalej jak w czerwcu bieżącego roku jury, w którego składzie
zasiadali wyspecjalizowani dziennikarze, nadali nowemu silnikowi tytuł
„Engine of the Year” (Silnik roku).

A
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POLSKA DROGA FIATA
Fiat odgrywał i nadal odgrywa nieporównywalnà rol´ w polskim
przemyÊle samochodowym. Patrzàc na jego histori´ w naszym kraju,
mo˝na powiedzieç, ˝e Polska jest dla Fiata drugà ojczyznà.
Nigdy z własnej woli nie wycofał si´ z polskiego rynku. Przez
dziesi´ciolecia produkował nad Wisłà wi´cej samochodów
ni˝ jakikolwiek inny producent motoryzacyjny. Fiat zmotoryzował
Polsk´. Robił to przed II wojnà Êwiatowà i wiele lat po niej.

W Y D A N I E S P E C J A L N E D O D W U M I E S I ¢ C Z N I K A F I AT W O K Ó Ł N A S

Enrico Pavoni
Prezes Fiat Polska
Nabycie przez Fiat Auto w 1992 roku Fabryki
Samochodów Małolitra˝owych stanowi ostatni
i najwa˝niejszy etap współpracy przemysłowej
pomi´dzy Fiatem a paƒstwem polskim. Mowa
o długich, bo rozpocz´tych w odległym ju˝
1921 roku, wzajemnych relacjach.
Jednak prawdziwym przełomem był rok 1987,
niemal dwa lata przed wydarzeniami, które
doprowadziły do upadku Muru berliƒskiego.
Fiat zdecydował wtedy o umieszczeniu
wyłàcznie w Polsce produkcji strategicznego
w gamie Fiat modelu Cinquecento, którego
sprzeda˝ obejmowała wszystkie rynki na całym
Êwiecie. ˚aden inny producent z Zachodu
nie oÊmielił si´ nigdy wczeÊniej uczyniç
takiego kroku.
Nikt nie był w stanie przewidzieç szybkiego
upadku panujàcego ju˝ od czterdziestu lat
ustroju komunistycznego, ale nie mo˝na
powiedzieç, ˝e tego typu decyzja, powzi´ta
w kontekÊcie naznaczonym du˝à niepewnoÊcià,
nie była odwa˝na, dalekowzroczna i podj´ta
w odpowiednim momencie.
Utworzenie firmy Fiat Auto Poland
i przekształcenie kompleksu przemysłowego
w Bielsku i Tychach było niezaprzeczalnym
sukcesem. Aby zrozumieç zasi´g tych działaƒ,
wystarczy przyjrzeç si´ rozwojowi jednemu
z głównych wyznaczników, jakim jest
klasyczny wskaênik produktywnoÊci: wkrótce
po nabyciu FSM-u produkcja wynosiła
5 samochodów na pracownika. Dzisiaj
wskaênik ten wzrósł do liczby 95.

Fiat Auto Poland wyznaczał Êcie˝k´ innym
spółkom Grupy, które stopniowo budowały
swoje zakłady w Polsce, czy to na potrzeby
Fiata Auto Poland czy z zamiarem realizacji
własnych planów produkcyjnych. Takimi
spółkami były i sà nadal m. in. CNH Polska
w sektorze maszyn rolniczych, Iveco Poland
w bran˝y pojazdów u˝ytkowych
i Fiat Powertrain Polska, który zajmuje si´
produkcjà silników.
Obecnie Grupa Fiat – za poÊrednictwem
swych 18 spółek i 3 joint ventures – fakturuje
w Polsce ponad 26 miliardów złotych
i zatrudnia 13.500 pracowników. Sà to
imponujàce dane, zwłaszcza jeÊli wziàç
pod uwag´ fakt, i˝ wszystko to zacz´ło si´
od przywiezienia do Polski dwóch Fiatów
w roku 1906 i poło˝enia kamienia
w´gielnego pod budow´ pierwszej w kraju
fabryki w dniu 10 stycznia 90 lat temu.
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1. SZAN SA PRZE RWA NA WOJ NÑ
Kawaleryjska fantazja na Corso Dante
Kiedy w ostatnim roku ubiegłego stulecia wyprodukowano w Turynie pierwszy samochód, nikt nie
przypuszczał, ˝e mały zakład rzemieÊlniczy przy
Corso Dante stanie si´ zalà˝kiem wielkiej pot´gi
przemysłowej, wskazujàc jednoczeÊnie kierunek
przemysłowej ekspansji.
11 lipca 1899 roku dziewi´ciu udziałowców
podpisało akt zało˝ycielski firmy. Sekretarzem zarzàdu nowo powstałej spółki został 33-letni
Giovanni Agnelli, oficer włoskiej kawalerii, który zdecydował si´ porzuciç słu˝b´ wojskowà, aby poÊwi´ciç si´ swej wielkiej pasji – silnikom. Postanowił uczyniç z samochodu Êrodek
lokomocji dost´pny dla wszystkich. Swà silnà
osobowoÊcià i kawaleryjskà fantazjà od samego
poczàtku naznaczył Fabbrica Italiana Automobili
Torino – takà bowiem nazw´ przyj´ła firma przy
Corso Dante.
Agnelli był wizjonerem, który zdawał sobie spraw´, czym stanie si´ samochód w przyszłoÊci.
Wierzył, ˝e dost´pny
poczàtkowo tylko nielicznym, produkt jego
fabryki, zdob´dzie masowego klienta. Zarówno na rynku włoskim,
jak i w innych krajach,
gdzie turyƒska fabryka

zacz´ła sprzedawaç swoje auta, konkurujàc
z innymi potentatami przemysłu samochodowego. Pionierska działalnoÊç natrafiała na
przeszkody, gdy˝ były to pierwsze kroki
na obszarze „nieznanym”. Mimo pi´trzàcych si´ problemów, w pierwszym roku
przez bram´ fabryki przy Corso Dante wyjechało osiem samochodów – legendarnych
ju˝ 4 HP. W 1906 r. liczba ta urosła do
ponad tysiàca aut z silnikami o mocy od 8 do
110 KM. Dwie trzecie produkcji szło na eksport.
Liczba pracowników wzrosła do 2500. W tym
czasie powstały równie˝ pierwsze autobusy, ci´˝arówki i tramwaje z silnikiem benzynowym. Taksówki Fiata pojawiły si´ na ulicach Nowego Jorku,
Londynu i Pary˝a.

Pierwsze polskie kroki
Pierwsze samochody Fiata trafiły na ziemie polskie w 1906 r. Zasługa w tym przedstawiciela turyƒskiej firmy, Hermana Meyera, b´dàcego równie˝ przedstawicielem Fiata na Rosj´. W lutym
1920 r. kontrakt z firmà Herman Meyer dał
poczàtek spółce Polski Fiat. Kapitał zakładowy wynosił milion polskich marek, turyƒska firma posiadała w nim 51% udziałów,
pozostałe – udziałowiec polski, któremu powierzono prowadzenie spółki. Polska „terra
incognita” została odkryta dla samochodu.
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U góry:
podpisanie aktu
założycielskiego,
a obok: pierwsza
fabryka Fiata
przy Corso Dante
w Turynie.
Powyżej:
Fiat 4 HP,
z lewej:
Giovanni Agnelli

W archiwach fiatowskich w Turynie znajduje si´
interesujàcy r´kopis. Nosi dat´ 10 stycznia
1921 r. Sporzàdzono go z okazji poło˝enia kamienia w´gielnego „pod budow´ pierwszej w kraju
fabryki samochodów na chwał´ i po˝ytek przemysłu polskiego”. Warto przytoczyç niektóre fragmenty tego dokumentu, niezwykle wa˝nego dla
historii polskiego przemysłu motoryzacyjnego.
„WłaÊciciele przyst´pujà do wielkiego i kosztownego dzieła, nie baczàc na nader ci´˝kie warunki
ekonomiczne, a zwłaszcza niepewnà sytuacj´ politycznà, w jakiej odrodzona Polska si´ znajduje,
z gł´bokà wiarà, ˝e siły twórcze narodu, najgroêniejsze nawet przeciwieƒstwa zwyci´sko zwalczà”.
Mowa jest równie˝ o „groêbie nawałnicy ze
Wschodu”. Konkretnie o bolszewickiej Rosji,
z którà par´ miesi´cy wczeÊniej zawarto porozumienie o przerwaniu działaƒ wojennych, ale wcià˝
trwały przeciàgajàce si´ rokowania w sprawie traktatu pokojowego.
Fabryka miała stanàç w Warszawie przy ul.
Zakroczyƒskiej 1, ale trudnoÊci ekonomiczne Polski, które przerodziły si´ nast´pnie w powa˝ny
kryzys, sprawiły, ˝e realizacja zamiaru opóêniła
si´ o ponad dziesi´ç lat. Na miejscu, gdzie projektowano budow´ fabryki samochodów, powstał
dobrze wyposa˝ony warsztat naprawczy, który
sprowadzonym z Włoch samochodom fiatowskim
gwarantował niezawodny serwis.
W grudniu 1921 r. Fiat wykupił od firmy Meyer akcje, przejmujàc 98% kapitału zakładowego spółki
Polski Fiat. Tymczasem kryzys ekonomiczny sprawił, ˝e sprzeda˝ samochodów Fiata, która
w 1927 r. osiàgn´ła liczb´ 675 sztuk, spadła
do kilkudziesi´ciu.
Pod koniec 1929 r. władze polskie rozpocz´ły
negocjacje w sprawie monta˝u, a nast´pnie
produkcji samochodów osobowych i ci´˝arowych. Uprzywilejowanym partnerem w tych
rozmowach – nie bez znaczenia były tu wzgl´dy
polityczne – stał si´ przemysł francuski. Konkretnie
firmy Renault i Citroën. Do produkcji samochodów
wytypowano Paƒstwowe Zakłady In˝ynieryjne (PZIn˝), w których 90% udziałów posiadał skarb paƒstwa (nale˝ały do nich m. in. Paƒstwowa Wytwórnia Samochodów i Zakłady
Mechaniczne w Ursusie). Rzàd polski, zainteresowany inwestycjami, skłonny był nawet do udzielenia
znacznych przywilejów firmie, która zostanie wybrana. Chodziło o zwolnienie od cła cz´Êci importowanych do monta˝u samochodów, zach´ty finansowe
dla prywatnych klientów oraz obowiàzek zakupywania przez administracj´ paƒstwowà licencyjnych samochodów. W zamian ˝àdano kredytów na zakup
maszyn i modernizacj´ PZIn˝.
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Wnętrze fabryki
w Lingotto,
a poniżej:
Polski Fiat
w Warszawie
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mysłowych. Florenckie dzieło, precyzyjne, wyraziste, jasne, wzór dla urbanistyki”.
Budynek był równie˝ wzorem funkcjonalnoÊci.
Nowy rodzaj fabryki był „racjonalny” i „ludzki”.
Ze starych, ciemnych, zadymionych wydziałów,
przechodziło si´ do przestronnych, jasnych, uporzàdkowanych pomieszczeƒ. Lingotto zwiedził
Mussolini, posiadajàcy od 1922 r. władz´ niemal
dyktatorskà. Niektóre spoÊród przeprowadzanych przez niego reform dotyczyły gospodarki.
MyÊlàc o rozwoju gospodarczym Włoch nie mo˝na było zapomnieç o Turynie, skàd wyjechało
w 1925 r. 37 tys. samochodów. Lingotto zapewniało Fiatowi rozwój.
Ogrom tej fabryki rzuca si´ w oczy szczególnie
wtedy, gdy panoram´ Turynu oglàda si´ z malow-

Lingotto zdumiewa Êwiat
Giovanni Agnelli rozwa˝ał mo˝liwoÊç budowy fabryki samochodów z prawdziwego zdarzenia. Zamiar stworzenia „wielkiego przedsi´biorstwa
w stylu amerykaƒskim” pojawił si´ w dokumentacji firmy ju˝ w 1915 r., ale sytuacja nie sprzyjała
realizacji projektu. Dopiero co zacz´ła si´ wojna,
perspektywy rynkowe były wielkà niewiadomà.
W nast´pnym roku to zadanie powierzono in˝ynierowi Giacomo Matté Trucco – projektantowi
odpowiedzialnemu za urzàdzenia produkcyjne
Fiata. W 1917 r. na via Nizza zacz´to budow´ nowej fabryki – inwestycji niezwykłej jak na owe
czasy. Lingotto oddano do u˝ytku w 1922 r.
Jeszcze niedawno nazwa ta oznaczała stare, pozbawione historii osiedle. Teraz Fiat czynił z niej
synonim nowoczesnoÊci, awangardowej technologii, racjonalnoÊci i post´pu. Wszystko to na
153 tys. m2, podwojonych niebawem, w pi´ciokondygnacyjnych budynkach o długoÊci dwóch
kilometrów. Wybitny architekt, Le Corbusier,
po obejrzeniu nowej siedziby Fiata, napisał:
„Wszystko w kolorze Êwiecàcej bieli. Zapewne
jedno z najbardziej sugestywnych widowisk prze-

niczych wzgórz poło˝onych po prawej stronie Padu. Kolorowe samochodziki mknàce po dachu
najwi´kszego budynku przy via Nizza były czymÊ
niespotykanym. Szczytem pomysłowoÊci architekta było bowiem umieszczenie na dachu
budynku toru próbnego długoÊci 1100 metrów.
Pod nim, na pi´ciu poziomach, przebiegał proces
produkcyjny.
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Fiat typ 3 1-2 HP
oraz Lingotto –
na dole: slynny
tor prób na
dachu budynku

spektoratu Fiata na Europ´ Ârodkowo-Wschodnià, Carlo Edoardo Schmidt, zło˝yli podpisy pod
umowà. Przewidywała ona, ˝e przez dziesi´ç lat
bramy fabryki opuszczaç b´dzie dziesi´ç
samochodów dziennie. Z kolei zadaniem powołanej spółki „Polski Fiat Spółka Akcyjna” b´dzie działalnoÊç w zakresie zaplecza technicznego oraz obsługi i napraw samochodów
montowanych i produkowanych na licencji. Akcjonariuszami spółki stali si´ PZIn˝ oraz Fiat.
Była to pierwsza w historii turyƒskiej firmy umowa, w której przekazywano zagranicznemu partnerowi licencj´ na produkcj´ samochodów.
Fiat 500
Topolino
i samochód
ciężarowy
Polski Fiat 621-L
oraz
siedziba Fiata
w Warszawie
w latach 30.

Polska patrzy na Balill´
Kolejne modele to ju˝ nast´pstwo post´pu w technologii i projektowaniu. W drugiej połowie lat 20.
wielkie, szeÊciocylindrowe auta z r´cznie wykonanà drewnianà ramà, zostały wyparte przez mniejsze wozy ze spawanymi metalowymi ramami.
Eksport wzrastał. W 1926 r. za granic´ wysyłano
70% całej produkcji samochodów. Dobrà koniunktur´ lat dwudziestych przerwał wielki
kryzys 1929 r. Nie min´ły dwa lata, a produkcja spadła o połow´. Fiat odzyskał utraconà pozycj´ dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych,
dzi´ki wprowadzeniu do produkcji dwóch modeli:
508 Balilla w 1932 r. i 518 Ardita rok póêniej.
Balilla była pierwszym ekonomicznym, a przez to
przeznaczonym dla szerokiego kr´gu odbiorców,
samochodem Fiata. Czterocylindrowy, 20-konny
silnik o pojemnoÊci 995 cm3 pozwalał osiàgnàç
pr´dkoÊç 85 km/godz. W ciàgu pi´ciu lat sprzedano 113 tys. samochodów.

Balilla stała si´ przebojem lat 30. Ona właÊnie
zwróciła uwag´ władz polskich, rozpatrujàcych
mo˝liwoÊç podj´cia w Polsce produkcji ekonomicznego samochodu. WłaÊnie finalizowały si´
zawody o to, kto otrzyma licencj´ na wejÊcie
z produkcjà samochodów na polski rynek.
Citroën czy Fiat? Firma włoska proponowała warunki korzystniejsze. Nie ˝àdała opłat w okresie
monta˝u samochodów, zaÊ na etapie produkcji
– 5% od włoskiej ceny dla samochodów osobowych i 8% dla pojazdów wojskowych. Citroën –
w okresie monta˝u – 4-7%, a od wozów produkowanych – 15%. Za Fiatem przemawiały równie˝ warunki kredytowe: firma z Turynu była gotowa udzieliç kredytu w wysokoÊci 1,2 mln
dolarów, Citroën – tylko 200 tys. Mimo nacisków kanałami dyplomatycznymi na francuskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Citroën nie
był skory do ust´pstw. W tej sytuacji wybór padł
na Fiata. 21 wrzeÊnia 1931 r. dyrekcja Paƒstwowych Zakładów In˝ynieryjnych i dyrektor In-
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Debiut Polskiego Fiata
Sama zasada sprzedawania licencji stała si´ właÊciwym kierunkiem ekspansji. Wizja nieuchronnej
motoryzacji Êwiata i dà˝enie wielu krajów do uruchamiania własnego przemysłu samochodowego
doÊç wczeÊnie utrwaliły w kierownictwie turyƒ-
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skiego koncernu przekonanie, ˝e przyszłoÊç to nie
tylko produkcja i sprzeda˝ gotowych samochodów. Zrozumiano, ˝e podobnie jak auta, sprzedawaç mo˝na własne doÊwiadczenia: technologie
i konstrukcje, patenty i pomoc przy uruchamianiu
fabryk w krajach, których ambicjà stało si´ posiadanie własnego przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z takich krajów była właÊnie Polska.
Umowa z Polskà przewidywała produkcj´ popularnego, czteroosobowego samochodu
silnikiem benzynowym
508 z 4-cylindrowym
o pojemnoÊci 995 cm3 i mocy 17,5 kW (24 KM)
przy 3600 obr/min, oraz wi´kszego, 5-osobowego modelu 518 z 2-litrowym silnikiem o mocy
33 kW (45 KM) przy 3400 obr/min. Mowa była
równie˝ o produkcji samochodów ci´˝arowych
typu 618 oraz 621 L i R. Zgodnie z umowà, licencjodawca zobowiàzywał si´ do opracowania
projektu fabryki o zdolnoÊci produkcyjnej 2500-

Polski Fiat 518
i montaż Fiata
500 Topolino,
który
produkowany był
w Polsce do
1955 r.

3000 sztuk samochodów osobowych i ci´˝arowych rocznie, przekazania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz dostarczenia
wyposa˝enia niezb´dnego do uruchomienia produkcji. Licencjodawca gwarantował ponadto pełnà pomoc technicznà, włàczajàc w to szkolenie,
zarówno w Polsce, pod nadzorem techników
włoskich, jak i w Turynie. Dowodem du˝ego zaufania do polskich mo˝liwoÊci technicznych było
przyznanie samochodom produkowanym nad
Wisłà marki Polski Fiat.
Na miejsce produkcji wybrano Paƒstwowà
Wytwórni´ Samochodów (dawne Centralne
Warsztaty Samochodowe) w Warszawie przy ulicy Terespolskiej 34 na Pradze, wchodzàcà
w skład Paƒstwowych Zakładów In˝ynieryjnych.
W ramach tej organizacji, nastawionej przede
wszystkim na produkcj´ na potrzeby armii,
wchodziły równie˝ od 1930 r. Zakłady Mechaniczne w Ursusie. Niedługo potem zakłady produkujàce Polskie Fiaty przeorganizowano. Tak

powstała Fabryka Samochodów Osobowych
i Półci´˝arowych.
Poczàtki realizacji umowy licencyjnej z PZIn˝.
przebiegały z du˝ymi trudnoÊciami. Wiosnà
1932 r. przybył do Warszawy, w roli konsultanta
ze strony Fiata, in˝. Armando Fiorelli – posiadajàcy du˝e doÊwiadczenie w zakresie uruchamiania
produkcji samochodów. Jego udział w realizacji
inwestycji licencyjnej miał szczególne znaczenie.
Pod jego nadzorem w rekordowym czasie zainstalowano linie monta˝owe. 6 sierpnia 1932 r., dacie
dla Polski znaczàcej, gdy˝ tego dnia obchodzono
kolejnà, 18. rocznic´ wymarszu Pierwszej Kadrowej Józefa Piłsudskiego, z Paƒstwowych Zakładów In˝ynieryjnych zjechał pierwszy samochód
zmontowany w Polsce.
W 1935 r. rusza monta˝ ci´˝arówek. Polski Fiat
dominuje na rynku: 50% udziału w sprzeda˝y samochodów osobowych, 70% – w sprzeda˝y ci´˝arówek. W nast´pnych latach wprowadzony zostaje do produkcji Fiat 500 Topolino,
model 1500 oraz półci´˝arówki 621 R i 621 L. To
właÊnie Fiat 500, nazwany Topolino – myszka,
zapoczàtkuje we Włoszech masowà motoryzacj´,
a sam model, z małymi zmianami, produkowany
b´dzie do 1955 r.
W 1937 r. sprzeda˝ wszystkich samochodów
z markà Polski Fiat, wliczajàc w to równie˝ wozy
importowane, osiàga 10 tys. sztuk – liczb´, jak
na owe czasy, imponujàcà. Spory jest w tym
udział samochodów ci´˝arowych, w które m. in.
zaopatruje si´ armia. Spółka Polski Fiat dokłada
staraƒ, aby zapewniç dobry serwis samochodowy
i zorganizowaç zaplecze techniczne w całym kraju. TrzydzieÊci stacji obsługi – od Stanisławowa
po Gdyni´, od Wilna po Zakopane – stoi do dyspozycji właÊcicieli aut z markà Polski Fiat. Najwi´kszym powodzeniem cieszy si´ model 508.
„Czterodrzwiowa kareta” dla czterech osób jest pierwszym popularnym samochodem produkowanym seryjnie w Polsce.
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Ostatnie lata przed burzà
W 1937 r. nikt jeszcze nie przewiduje, co si´ wydarzy ju˝ za dwa lata. Fiat pracuje na najwy˝szych
obrotach. Pada nowy rekord produkcji – 65 tys.
samochodów osobowych. W du˝ym stopniu przyczynia si´ do tego nowy model – 500 Topolino.

Poniewa˝ Lingotto p´ka w szwach, podj´ta zostaje decyzja budowy nowego kompleksu fabrycznego – Mirafiori. Stare Lingotto b´dzie jednak
produkowaç samochody do poczàtku lat 80. Powierzchnia nowego kompleksu fabrycznego zajmuje milion metrów kwadratowych, z których
prawie jednà trzecià stanowià hale fabryczne.
W Polsce w tym samym czasie fabryk´ PZIn˝
przy ul. Terespolskiej opuszczajà kolejne samochody, których jakoÊç ocenia si´ wysoko, dzi´ki
czemu pewna ich cz´Êç mo˝e byç przeznaczona
na eksport.
Pierwszy, bogaty w doÊwiadczenia rozdział
współpracy Polski z Fiatem, koƒczy si´ we wrzeÊniu 1939 r. Niemieckie bomby spadajà
na zakłady Polskiego Fiata. Zniszczenia sà znaczne. Samochody produkuje si´ jeszcze na małà
skal´ do 1944 r., kiedy dochodzi do całkowitego
zniszczenia fabryki. Upłynie dwadzieÊcia lat zanim Polski Fiat powróci nad Wisł´.

2. NO WY PO CZÑ TEK
Druga wojna Êwiatowa zniszczyła cz´Êciowo potencjał przemysłowy Fiata. Odbudowa fabryk
trwała do 1947 r. Na czele firmy stał ju˝ Vittorio
Valletta, który zajàł miejsce zmarłego w 1945 r.
Giovanniego Agnelli. Valletta to entuzjasta małego, ogólnie dost´pnego samochodu.
W 1948 r., w trzy lata po zakoƒczeniu wojny,
władze Polski Ludowej postanowiły
wznowiç produkcj´ samochodów osobowych.
W kraju dêwigajàcym si´ z ruin była to decyzja
Êmiała i niezwykła. Patrzàc na niewyobra˝alny
rozmiar zniszczeƒ wojennych, wydawało si´, ˝e
w skali potrzeb paƒstwa pierwszeƒstwo nale˝y
daç budownictwu mieszkaniowemu. Odwagi wymagało nie tylko zdecydowanie si´ na produkcj´
samochodów osobowych, ale równie˝ wskazanie
na Fiata jako budowniczego fabryki. Była to decyzja Êmiała równie˝ ze wzgl´dów politycznych.
W tym czasie Europ´ zaczynała dzieliç ideologia,
wkraczajàc nie tylko do polityki, ale równie˝ do
ekonomii. Współpracowaç z koncernem z „obozu
imperialistycznego”? Z koncernem,
który wspierał polityk´ gospodarczà
przedwojennego, sanacyjnego polskiego rzàdu, którego dokonania
stara si´ teraz pomniejszyç władza
ludowa? Kiedy pojawiały si´ takie
pytania, wiadomo było, ˝e całe
przedsi´wzi´cie zostanie uznane za
pomysł godny pot´pienia. Wzorce
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Fiat 508
Balilla Sport
i Vittorio
Valetta, który
zajął w 1945 r.
miejsce
zmarłego
Giovanniego
Agnelli

szły przecie˝ zza wschodniej granicy, z Kraju
Rad, którego Êladem miała teraz podà˝aç polska
gospodarka.
14 kwietnia 1948 r. podpisano w Turynie „Kontrakt o współpracy technicznej mi´dzy Centralnym Zarzàdem Przemysłu Metalowego a spółkà
Fiat, w sprawie budowy w Polsce zakładu produkcji samochodów”. Stron´ polskà reprezentował dr
Stefan Askanas, póêniejszy dyrektor naczelny fabryki na ˚eraniu. Ze strony włoskiej dokument
podpisał sam prezes, Vittorio Valletta.
W kontrakcie Fiat zobowiàzywał si´ do zaprojektowania nowej fabryki i uruchomienia
w niej produkcji samochodu „1100”, cieszàcego
si´ du˝ym powodzeniem we Włoszech i innych
krajach europejskich. Kontrakt zawierał jednak
doÊç niezwykłà klauzul´: dawał stronie polskiej
prawo produkcji innego samochodu w miejsce
„1100”, nawet o pojemnoÊci 2000 cm3, który byłby uruchomiony w turyƒskiej fabryce. Czy klauzul´ podyktowała ch´ç posiadania presti˝owego
auta przez ówczesnych prominentów? – nie wiadomo. Póêniej prominenci mieli ju˝ do dyspozycji
wyłàcznie czarne, radzieckie Wołgi.

Zerwany kontrakt
Nowa Fabryka Samochodów Osobowych została
zlokalizowana w Warszawie, podobnie jak przedwojenna, na prawym brzegu Wisły, lecz ju˝ nie
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rezygnował m. in. z opłat za prawa licencyjne, dokumentacj´ oraz patenty.
Niektóre jego zapisy dajà wyobra˝enie o ówczesnej sytuacji zaopatrzeniowej w Polsce, ale tak˝e
o specyficznych wymaganiach personelu włoskiego. Strona polska zobowiàzywała si´ do zwolnienia z opłat celnych niektórych artykułów spo˝ywczych, aby Włosi nie byli skazani wyłàcznie na
kotlety schabowe z kapustà. Na pierwszym wi´c
miejscu znalazło si´ wino, potem oliwa z oliwek,
ser parmezan, owoce cytrusowe, a tak˝e màka
kukurydziana do przyrzàdzania polenty – typowego przysmaku piemonckiego.
Pierwsze trudnoÊci zacz´ły si´ wiosnà
1949 r. Strona polska nie wywiàzała si´ ze zobowiàzaƒ płatniczych, co stało si´ przyczynà licznych interwencji z Turynu. Jak doszło do zerwania umowy – trudno dzisiaj ustaliç z powodu
braku dokumentów. Nastàpiło to ju˝ w 1949 r.,
a najwa˝niejszà z przyczyn było zaostrzenie si´
zimnowojennych nastrojów. Polska wkraczała

w rejonie ulicy Terespolskiej, ale w północnej cz´Êci miasta – na ˚eraniu. Zobowiàzania kontraktu
obejmowały m. in. opracowanie projektu budowlanego i technologicznego, dostarczenie pełnej
dokumentacji konstrukcyjnej samochodu, pomoc
w uruchomieniu produkcji i przy zakupie maszyn,
których wartoÊç wyceniono na 2-2,5 mln dolarów. Prace budowlane ruszyły przed
koƒcem roku, pierwszy samochód zjechaç miał
po trzech latach, wiosnà 1951 r. Fabryka na ˚eraniu miała wytwarzaç rocznie 10 tys. aut z mo˝liwoÊcià podwojenia produkcji. Warunki ekonomiczne kontraktu były wyjàtkowo korzystne. Fiat

Fiat 1100,
który miał być
produkowany
w nowej fabryce.
Poniżej: widok
żerańskiej
fabryki

w okres „bł´dów i wypaczeƒ”, przerwany
dopiero wydarzeniami paêdziernika 1956 r., które
poło˝yły kres polskiej wersji stalinizmu. WÊród emerytowanych pracowników Fiata utrzymuje si´ wersja
o rzekomej interwencji marszałka Rokossowskiego,
który miał doprowadziç do zerwania kontraktu zaraz
po swoim przyjeêdzie z Moskwy do Warszawy w charakterze ministra obrony narodowej.
Niezale˝nie od tego, komu przypisaç decyzj´ koƒczàcà współprac´ z Fiatem, było mało prawdopodobne,
aby podobny zwiàzek mógł mieç przyszłoÊç w kraju,
w którym wszystko, co pochodziło zza „˝elaznej
kurtyny”, pachniało „imperializmem amerykaƒ-
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skim”. Samochód osobowy wyprodukowany
z pomocà „kapitalistów”, nie mieÊcił si´ w obowiàzujàcej wówczas logice politycznej.
Podobno odszkodowanie za zerwanà umow´ Polska spłaciła w´glem. Na szcz´Êcie było go pod dostatkiem, a Włosi potrzebowali paliwa do swych
elektrowni. Tak zakoƒczył si´, trwajàcy niewiele
dłu˝ej ni˝ rok, epizod współpracy z turyƒskim
koncernem. Zaprojektowane we Włoszech i postawione na ˚eraniu hale fabryczne, pozostały.
Nowy partner był ju˝ ideologicznie bez zarzutu.
W styczniu 1950 r. podpisano umow´ licencyjnà
na produkcj´ samochodu M-20 Pobieda,
czyli radzieckà wersj´ amerykaƒskiego Forda
z lat 20., produkowanà w Zakładach Samochodowych w Gorki. Słowo „pobieda” znaczy po rosyjsku – zwyci´stwo.

Mamma Fiat

M-20 Warszawa,
czyli
spolonizowana
wersja Pobiedy
oraz Syrena,
pierwszy
samochód
polskiej
konstrukcji

W 1957 r. we Włoszech weszła na rynek nowa
wersja „pi´çsetki” (Nuova 500) – wyjàtkowo ekonomicznego samochodu nap´dzanego
dwucylindrowym, chłodzonym powietrzem silnikiem, zastosowanym po raz pierwszy przez Fiata.
Długo trzeba wyliczaç wszystkie modele, które
rozsławiały fabryk´ w Mirafiori. Nie sposób pominàç nap´dzanej umieszczonym z tyłu silnikiem
„szeÊçsetki”. Z kolei Multipla – stała si´
przedmiotem po˝àdania wszystkich włoskich taksówkarzy. Nie mo˝na nie wymieniç modeli:
1300, 1500 i 125 choçby z tego powodu, ˝e z połàczenia mechaniki pierwszego i karoserii drugiego, powstanie w Fabryce Samochodów Osobowych na ˚eraniu pierwszy powojenny Polski
Fiat 125 p. Warto pami´taç o modelu „850” i jego
wersji coupé o pi´knej sylwetce nadwozia.
Ogromny sukces odnosił „124” wraz z wersjami
familiare i spider – pierwszy wóz fiatowski uhonorowany tytułem „Samochód Roku”.
W 1965 r. produkcja samochodów przekroczyła
we Włoszech poziom jednego miliona.
Prawie połowa rodzin turyƒskich ˝yła z przemysłu
samochodowego, który stanowił sił´ nap´dowà
Turynu i Piemontu. Z Fiatem zwiàzało swój los
kilkanaÊcie tysi´cy du˝ych, Êrednich i małych
firm. „Mamma Fiat” – mówià o nim Włosi. Losy
wielkiego koncernu rzutowały na powodzenie
i koniunktur´, ale w okresach kryzysowych, stawały si´ równie˝ przyczynà niepokojów turyƒczyków. Perspektywa pracy i zarobku Êciàgała tutaj
setki tysi´cy Włochów, głównie z biednego, naznaczonego pi´tnem bezrobocia, południa.
In˝ynier Armando Fiorelli po wojnie wspinał si´
po szczeblach kariery, aby ostatecznie zostaç dyrektorem Mirafiori. Z pozycji szefa całego pionu
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samochodów osobowych, rozpoczàł w 1965 r.
rozmowy z polskà delegacjà w sprawie umowy
licencyjnej na kolejnego Polskiego Fiata – tym razem z dodatkiem 125p.
FSO na ˚eraniu, mieszczàca si´ wówczas
przy ul. Stalingradzkiej, produkowała ju˝ czternasty rok samochód M-20 Warszawa – spolonizowanà wersj´ radzieckiej Pobiedy. Do tego dochodził pierwszy popularny, małolitra˝owy samochód
polskiej konstrukcji – Syrena, którego produkcj´ seryjnà rozpocz´to w 1957 r. Wysiłki in˝ynierów z FSO, zmierzajàce do modyfikacji karoserii Warszawy (trójbryłowe nadwozie i wersje
pochodne: combi, pick-up, sanitarka) i silnika,
na niewiele si´ zdały. Ani Warszawy, ani Syreny
nie spełniały nawet umiarkowanych wymagaƒ
Êwiatowego poziomu konstrukcji i technologii.
Nie mówiàc o kosztach, które podnosiły zarówno
krótkie serie produkcyjne, jak równie˝ ich masa.
Grupa in˝ynierów, zwiàzanych z fabrykà oraz
Zjednoczeniem Przemysłu Motoryzacyjnego, zdawała sobie z tego spraw´ a˝ nazbyt dobrze. Klimat
polityczny był sprzyjajàcy, choç nie tak, jak myÊla-

.%

LAT W POLSCE

no w paêdzierniku 1956 r., kiedy liczono na radykalne zmiany w polityczno-gospodarczym systemie. Doktrynalny gorset poluênił si´ jednak na tyle, ˝e mo˝na było mówiç o niezrealizowanym
kontrakcie z 1948 r.

Zwyci´˝yç opór
Powraca koncepcja zakupu licencji. Chodzi o to,
aby samochód z FSO spełniał wymagania techniczne na tyle, aby miał szans´ sprzedaç si´
na Zachodzie. W gr´ wchodzi oczywiÊcie licencja

strony – trzeba pokonaç opór ludzi, którzy podejmujà decyzje polityczne, z drugiej – pogodziç to
wszystko z sytuacjà w Polsce, nale˝àcej do Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Kiedy si´ jest
członkiem RWPG to wiadomo, ˝e jest si´ uzale˝nionym od decyzji zapadajàcych w Moskwie.
Jak przekonaç Moskw´ do celowoÊci modernizacji polskiego przemysłu samochodowego, skoro
Zwiàzek Radziecki te˝ zamierza produkowaç samochody Êredniolitra˝owe i równie˝ spoglàda
w stron´ Turynu? Konkurencja polska nie jest
po myÊli strategów z Moskwy, którzy fabryki
Fiat 500
z 1957 roku –
ekonomiczny
samochód
napędzany
dwucylindrowym
silnikiem,
zmotoryzował
Włochy

od któregoÊ z zachodnich producentów. Stosunki
mi´dzy Wschodem i Zachodem, choç nadal pełne
antagonizmów, nie sà ju˝ tak lodowate jak po
1948 r. WÊród kandydatów na nowego partnera
licencyjnego czołowe miejsce zajmuje Fiat. Zerwany kontrakt nie zaszkodził utrzymywaniu poprawnych kontaktów odwołujàcych si´
do sprawdzonej przed wojnà współpracy. W kierownictwie turyƒskiego koncernu sà ludzie, którzy uruchamiali produkcj´ Polskiego Fiata w zakładach przy ulicy Terespolskiej. In˝. Armando
Fiorelli, dyrektor generalny zakładów Mirafiori, pami´tajàcy uruchamianie produkcji w Polsce, jest zwolennikiem odnowienia współpracy. Równie˝ nad Wisłà
mamy zwolennika modernizacji ˝eraƒskiej fabryki w oparciu o zachodnià technologi´. Nazywa si´ Tadeusz Wrzaszczyk
i właÊnie awansował z dyrektora technicznego FSO na stanowisko dyrektora naczelnego
Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego. Ma
teraz wi´kszà sił´ przebicia i wi´ksze mo˝liwoÊci.
Ale zakup licencji to sprawa delikatna. Z jednej

z „bratnich krajów” chcà raczej widzieç w roli kooperantów producenta radzieckiego.
Jednym z argumentów polskich negocjatorów,
forsujàcych zakup licencji od Fiata, była mo˝liwoÊç nawiàzania współpracy z jugosłowiaƒskim
przemysłem samochodowym. Jugosławia
szła po wojnie własnà drogà, z czym pogodzono
si´ ju˝ w krajach RWPG, chocia˝ jeszcze kilkanaÊcie lat wczeÊniej, wraz ze swoim przywódcà, marszałkiem Tito, była w tzw.
obozie socjalistycznym na czarnej
liÊcie renegatów. Jugosławia nawiàzała współprac´ z Fiatem ju˝
w 1962 r. W zakładach Črvena
Zastava w Kragujevacu
udało si´ uruchomiç produkcj´ samochodu małolitra˝owego „600”.
W nast´pnej kolejnoÊci
umow´ licencyjnà rozszerzono na wi´kszy model 1300, wzbogacony nast´pnie we Włoszech o silnik
1500 cm3. Model, do którego produkcji przymie-
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rzano si´ na ˚eraniu, był bardzo zbli˝ony do tego
ostatniego, produkowanego w Jugosławii. Pozwalało to ka˝demu z krajów specjalizowaç si´ w produkcji poszczególnych zespołów wymienianych
nast´pnie mi´dzy sobà. Ten jugosłowiaƒski atut
został przyj´ty przez polskich decydentów, co korzystnie wpłyn´ło na zakup licencji.

Wymuszona dyskrecja
Fiat 600
produkowany
na licencji
w Jugoslawii,
a obok:
Fiat 1500
i Multipla

W latach 50. i na poczàtku lat 60. Fiat dokonał
ogromnego wysiłku organizacyjnego i technologicznego w sektorze samochodowym – najwa˝niejszej dla koncernu dziedzinie produkcji, stajàc
si´ potentatem na skal´ Êwiatowà. Specjalizuje si´
w sprzeda˝y know-how i uruchamianiu produkcji za granicà – w Hiszpanii, Jugosławii, Turcji, Argentynie. Inwestuje ogromne pieniàdze w sektor samochodów u˝ytkowych.
W innych dziedzinach równie˝ panuje o˝ywienie.
Rozwija si´ produkcja samolotów, ciàgników
i maszyn rolniczych, maszyn do robót ziemnych,
taboru kolejowego, silników i turbin dla przemysłu okr´towego. Buduje kompleksy przemysłowe
i elektrownie, autostrady i mosty, niedaleko Turynu projektuje i buduje doÊwiadczalne centrum
nuklearne. WszechstronnoÊç zaiste imponujàca.
Z takim właÊnie partnerem zostaje podpisana
umowa licencyjna o współpracy technicznej. Pod dokumentem datowanym 22 grudnia 1965 r., obok podpisu in˝. Armando
Fiorelli – dyrektora Mirafiori, widnieje nazwisko dyr. Riccardo Chivino, który nadzorowaç b´dzie realizacj´ umowy w sposób niezwykle przychylny dla partnera polskiego.
Umowa przewiduje uruchomienie w ˝eraƒskiej
FSO produkcji Fiata 1500 – wytwarzanego w Mirafiori od 1961 r.
Podpisanie umowy odbyło si´ bez rozgłosu, niemal˝e w tajemnicy. Chodziło o to, aby nie dra˝niç
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tych, których ten fakt nie zachwyca. Nie było potrzeby prowokowaç reakcji zarówno w kraju, jak
i u sàsiadów, gdy˝ mogły zaszkodziç całemu
przedsi´wzi´ciu. Opłata licencyjna miała byç
umorzona zakupami dokonywanymi u Fiata. Innym korzystnym uzgodnieniem było obj´cie licencjà komponentów i zespołów samochodu, równie˝ tych, wytwarzanych przez dostawców Fiata.
Po stronie polskiej kontrahentem był Motoimport
– centrala posiadajàca wówczas monopol na handel zagraniczny w bran˝y motoryzacyjnej. Jednak
rzeczywistymi partnerami były: Zjednoczenie
Przemysłu Motoryzacyjnego i FSO. Dopiero dwa
lata póêniej miało nastàpiç formalne przej´cie
przez Zjednoczenie uprawnieƒ w handlu zagranicznym. Umowa licencyjna weszła w ˝ycie pod
koniec lutego 1966 r.
Jednym z pierwszych posuni´ç strony polskiej
było utworzenie w Turynie biura, które miało si´
zajmowaç koordynacjà i sygnalizowaç trudnoÊci
mogàce zagroziç realizacji umowy. Szczególnà
rol´ odegrało biuro w programie szkolenia
polskich pracowników, którzy wyje˝d˝ali do
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Włoch. Kiedy do Turynu zacz´ły przyje˝d˝aç
delegacje z FSO, jednà z trudnoÊci okazała si´
właÊnie ba rie ra j´ zy ko wa . J´zyki zachodnie znało niewielu polskich techników, pr´dzej ju˝ rosyjski, wyniesiony ze współpracy z fabrykà w Gorki. Do czego jednak mogła si´
przydaç znajomoÊç rosyjskiego we Włoszech?
Po drugiej stronie te˝ nie było najlepiej. Włosi
uwa˝ali, ˝e znajomoÊç ojczystego j´zyka wystarczy im w zupełnoÊci. W biurach Mirafiori panował w dodatku dialekt piemoncki, którym najch´tniej posługiwali si´ mi´dzy sobà technicy
Fiata. Przybysze znad Wisły powoli musieli si´
oswajaç z nawykami panujàcymi nad Padem.
Nie byli przyzwyczajeni do przerwy obiadowej, uznanej we Włoszech za Êwi´toÊç.
Dziwili si´, dlaczego w miar´ zbli˝ania si´ południa, włoscy rozmówcy wykazywali zwi´kszonà
nerwowoÊç i coraz cz´Êciej spoglàdali na zegarki. Dopiero z czasem Polacy poj´li, ˝e perspektywa spo˝ywania rozgotowanego spaghetti
mo˝e si´ negatywnie odbiç na wynikach prowadzonych rozmów.

Linia montażowa
Fiata 125p
w FSO, który był
połączeniem
modeli 125
i 1500

W trakcie przygotowaƒ do produkcji w FSO kierownictwo przemysłu motoryzacyjnego dokonało
radykalnej reorganizacji całej bran˝y. Szczególnà
uwag´ zwrócono na kooperantów. Polskie przedsi´biorstwa współpracujàce z FSO były mocno
zacofane. Teraz stan´ła przed nimi ogromna
szansa. Umowa przewidywała bowiem przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
polskiemu partnerowi i jego dostawcom. Obejmowało to równie˝ tantiemy, a te miały wartoÊç
szczególnà dla ka˝dego przedsi´biorstwa. Kierownictwo PZMot zdawało sobie z tego spraw´
dokonujàc w zakładach współpracujàcych z FSO
takiej reorganizacji, która wychodziła naprzeciw
nowym wymaganiom. W przemyÊle motoryzacyjnym była to rewolucja, która nie ograniczyła si´ zresztà do jednej tylko bran˝y.
Kiedy w połowie 1966 r. zacz´ły si´ szkolenia polskich techników w zakładach Fiata, skorzystała
z tego zarówno kadra kierownicza, jak i specjaliÊci Êredniego szczebla. Akcjà obj´to ponad 40
polskich zakładów produkcyjnych. Do Włoch
przyje˝d˝ali technicy z rozsianych po całej Polsce

Coraz bli˝ej celu
Wiosnà 1966 r. Fiat zaproponował, aby nadwozie
licencyjnego modelu 1500 zastàpiç bardziej nowoczesnym „125”, którego produkcj´ miał rozpoczàç Turyn za dwa lata. W ten sposób, bez ˝adnych dodatkowych opłat, licencyjny samochód
uzyskał nowoczesnà, jak na owe czasy, karoseri´.
Stàd si´ wzi´ło 125p jako oznaczenie modelu,
którego produkcj´ miała rozpoczàç FSO. Ten samochód nie miał odpowiednika poÊród produkowanych w Turynie. Ułatwiło to uzyskanie od Fiata
wa˝nych dla strony polskiej uprawnieƒ eksportowych, dzi´ki którym fabryka ˝eraƒska mogła spłacaç zobowiàzania dewizowe.
W tym samym czasie kierownictwo Fiata przyznało FSO prawo u˝ywania na licencyjnym samochodzie znaku Polski Fiat. Było to, z jednej strony,
nawiàzanie do przedwojennej współpracy, z drugiej – Êwiadczyło o stosunkach łàczàcych obydwu
partnerów kontraktu. ˚adnemu innemu licencjobiorcy nie dano uprawnieƒ do posługiwania si´
nazwà turyƒskiego koncernu.
Termin uruchomienia monta˝u samochodu
w FSO wyznaczono na 1967 rok, niemal równoczeÊnie z uruchomieniem w Turynie produkcji
„125”. Dla Fiata stwarzało to pewne kłopoty, bowiem nie zakoƒczono jeszcze prac nad ostatecznà
konstrukcjà podwozia. Istniał ponadto problem
dostosowania karoserii „125” do mechanizmów
„1500” i wprowadzenia przez fiatowskich konstruktorów niezb´dnych zmian, aby uzyskaç hybryd´ powstałà z połàczenia obydwu modeli.

zakładów kooperujàcych z fabrykà na ˚eraniu –
z Brodnicy, Krosna, Dusznik, Âwiebodzina itd.
Przyje˝d˝ali, aby zetknàç si´ z nowoczesnym zachodnim przemysłem. WczeÊniej nie mieli takich
mo˝liwoÊci. Umowa licencyjna to nie był tylko zastrzyk technologiczny dla bran˝y motoryzacyjnej.
Skorzystał z niej przemysł gumowy, tworzyw
sztucznych, farb, lakierów, hutniczy, a nawet
przemysł szklarski i papierniczy. Pierwsze
polskie Fiaty 125p zeszły z taÊmy monta˝owej
w listopadzie 1967 r. Od wejÊcia w ˝ycie umowy
upłyn´ło zaledwie 20 miesi´cy. Mimo ˝e montowano je głównie z cz´Êci włoskich, tempo wdra˝ania produkcji Włosi uznali za rekordowe.
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Liczba samochodów na licencji Fiata, które od
1967 r. opuÊciły bramy FSO, była niemała. Model 125p, poczàtkowo jako Polski Fiat, potem
pod nazwà FSO, do zakoƒczenia produkcji zamknàł si´ liczbà 1.445.699 sztuk. Współpraca
z Turynem doprowadziła do rozpocz´cia, cieszàcej si´ du˝ym powodzeniem, produkcji wersji
combi oraz sanitarki dla słu˝by zdrowia. Mijały
lata. W Warszawie myÊlano ju˝ o nowym modelu,
ale brak Êrodków finansowych uniemo˝liwiał realizacj´ zamiarów. Postanowiono wi´c całe przedsi´wzi´cie rozło˝yç na etapy. Odmłodzenie samochodu w pierwszej kolejnoÊci miało si´
sprowadzaç do bardziej nowoczesnej karoserii.

Poloneza czas zaczàç
Kolejne porozumienie, zawarte
w 1976 r., doprowadziło w dwa
lata póêniej do powstania Poloneza
– dwubryłowej, niemal ponadczasowej karoserii. Samochód zaprojektowało turyƒskie Centro Stile
przy udziale stylistów z FSO. Niezale˝nie od tej produkcji fabryka
na ˚eraniu montowała równie˝ niektóre modele Fiata: 127, 131,
128-3d. i 132. Do tego dochodził produkowany w Jugosławii
na licencji Fiata model 128 Zastawy
1100.
W niektórych latach eksport osiàgał znaczne rozmiary Êciàgajàc do niezbyt zasobnej kasy paƒstwowej spore iloÊci dewiz. W ten sposób zarówno 125p jak i Polonezy, trafiały na Êwiatowy
rynek, w tym równie˝ do krajów o du˝ych wymaganiach i ostrej konkurencji, jak Wielka Brytania,
Francja, Belgia czy Holandia. Montownie zorganizowano w Egipcie i Kolumbii.
Drugi etap, polegajàcy na modernizacji
cz´Êci mechanicznej Poloneza, nie doczekał si´
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Od góry:
Fiat 125p,
Fiat 131
Super Mirafiori
a poniżej:
Polonez –
zaprojektowany
przez Centro
Stile Fiata
przy udziale
stylistów z FSO

realizacji. Zawarto jedynie porozumienie ramowe
mi´dzy Fiatem a Pol-Motem, przewidujàce zastàpienie starego silnika 1500 rodzinà silników benzynowych o pojemnoÊci 1600, 1800 i 2000 cm3
oraz diesla o pojemnoÊci 1700 cm3. Na przeszkodzie stan´ły wydarzenia polityczne z poczàtku
lat 80., które doprowadziły do powstania niezale˝nego zwiàzku zawodowego „SolidarnoÊç”,
a nast´pnie stanu wojennego, który
13 grudnia 1981 r. na kilka lat zamroził polskie
sny o wolnoÊci.
Szans´ swego przetrwania, swego „byç albo nie
byç”, widziała FSO w zastàpieniu dotychczas produkowanych samochodów czymÊ nowym. Rozpocz´to poszukiwanie partnera, z pomocà którego
mo˝na by przystàpiç do modernizacji fabryki i realizowaç plany jej rozwoju. Sytuacja była jednak
o tyle niesprzyjajàca, ˝e na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego paƒstwa zachodnie odpowiedziały sankcjami gospodarczymi, w tym równie˝ blokadà kredytów. Tymczasem bez kredytów
dewizowych uruchomienie produkcji nowego samochodu było czystà fantazjà.
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Spoglàdano wi´c w stron´ tradycyjnego partnera
z Turynu, lecz otrzymywane stamtàd propozycje
dotyczàce modeli Uno i Ritmo nie były mo˝liwe do zaakceptowania przez stron´ polskà. Szukano wi´c innych ofert. Za najbardziej interesujàce uznano propozycj´ francuskà – Renault model
R-5 oraz japoƒskà – Daihatsu Charade. Lata negocjacji z innymi producentami samochodów
zakoƒczyły si´ powrotem do Turynu, skàd nadeszła nowa oferta licencji opartej na modelu
Uno, uwzgl´dniajàcej modyfikacje, których
domagała si´ strona polska.
1 grudnia 1988 r. doszło do parafowania kontraktu Pol-Motu z Fiatem Auto. Pojawiła si´

mo˝liwoÊç długofalowej współpracy. Kontrakt
przetrwał jednak niewiele godzin, gdy˝ minister
przemysłu, Mieczysław Wilczek nie uznał wyboru
FSO za trafny. Jego zdaniem nale˝ało rozszerzyç
produkcj´ samochodu małolitra˝owego X1/79,
co przewidywała podpisana rok wczeÊniej umowa
Fiata z Fabrykà Samochodów Małolitra˝owych
w Bielsku-Białej. Inna wersja planu uwzgl´dniała
produkcj´ tego samochodu równie˝ na ˚eraniu.
W ten sposób obie fabryki miały wytwarzaç rocznie 650 tys. aut. Nigdy nie zaakceptowana przez
FSO koncepcja ministra upadła wraz z jego odejÊciem z resortu, koƒczàc przeciàgajàcy si´ spór.
To był ostatni kontakt Fiata z ˝eraƒskà fabrykà.
Potem FSO podà˝yła własnà drogà rozwoju. Fiat tymczasem kierował swoje zainteresowanie w stron´ Bielska-Białej.

Fiat Ritmo
i Fiat 128 3P
coupè Special

3 . AU TO DLA K A˚ DE GO
W połowie lat 60. przedzielajàca Europ´ „˝elazna
kurtyna” zacz´ła rdzewieç. Ulegajà odpr´˝eniu
kontakty polityczne mi´dzy Wschodem a Zachodem, chocia˝ w 1968 r. zakłóci je powa˝nie interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, kładàc kres próbom stworzenia tam
„socjalizmu z ludzkà twarzà”. Post´pujàce odpr´˝enie najbardziej widaç w stosunkach gospodarczych. Coraz cz´Êciej dochodzi
do współpracy mi´dzy krajami Europy Zachodniej i RWPG, zrzeszajàcej kraje znajdujàce si´
pod wpływem Zwiàzku Radzieckiego. Znacznà
rol´ odgrywa tutaj przemysł motoryzacyjny. Podpisana w 1966 r. umowa Fiata z rzàdem radzieckim na budow´ nad Wołgà wielkiego kompleksu
przemysłowego WAZ, który ma wytwarzaç 660
tys. samochodów rocznie, nazywana jest „kontraktem stulecia”. Nie jest wykluczone, ˝e miały
w tym swój udział doÊwiadczenia polskiego kontraktu z Fiatem z 1965 r.

Rozmiary przedsi´wzi´cia włosko-radzieckiego
wykraczały poza ramy jakiejkolwiek umowy w historii przemysłu motoryzacyjnego. Dla złagodzenia zgrzytu ideologicznego fabryka miała powstaç w mieÊcie, nazwanym Togliatti – dla
uczczenia przywódcy włoskich komunistów. Na
to wydarzenie nale˝ało patrzeç jeszcze z innej
strony. Radziecki minister przemysłu maszynowego Tarasow oraz prezes Fiata – Valletta, składajàc swój podpis na dokumencie dawali przykład, ˝e wiàzanie si´ z kapitalistami nie jest
grzechem ideologicznym, za jaki było uznawane
jeszcze do niedawna.
Wpływ Moskwy na inne stolice bloku „bratnich
krajów socjalistycznych” był decydujàcy. Skoro
jednak Wielki Brat zniósł obowiàzujàce tabu, bracia pomniejsi mogli ju˝ swobodniej myÊleç.
Miało to szczególne znaczenie w Polsce, gdzie
w kierownictwie przemysłu motoryzacyjnego dojrzewała decyzja o nawiàzaniu współpracy ze zna-
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nymi producentami z paƒstw zachodnich. Chodziło tylko o poparcie polityczne dla tej inicjatywy.
Konkretnie – Biura Politycznego KC PZPR, partii, która miała decydujàcy wpływ na wszystkie
dziedziny ˝ycia. Argumenty mo˝na było mno˝yç.
Za najwa˝niejszy nale˝ało uznaç ten, ˝e realizacja
kontraktu z Fiatem na samochód „125p” ju˝ udowodniła, jakie korzyÊci mo˝e osiàgnàç przemysł
krajowy, zasilony nowoczesnymi technologiami
z Zachodu. Był jeszcze inny argument: eksport
samochodów z FSO sprzyjał pozyskiwaniu
dewiz i poprawie równowagi rynkowej. Tymczasem właÊnie brak dewiz był w tamtych latach
koszmarnym snem polskiej gospodarki.

Przełamywanie lodów
Turyn 1971 r.,
minister
przemysłu
maszynowego
Tadeusz
Wrzaszczyk
i prezes Fiata
Giovanni Agnelli
przed
podpisaniem
„Kontraktu
o współpracy
technicznej
i licencyjnej”
podpisali umowę
o rozwijaniu
współpracy we
wszystkich
dziedzinach.
Poniżej: Fiat 127

Argumenty przewa˝ajàce za rozwojem przemysłu
motoryzacyjnego wydawały si´ zatem oczywiste.
Nie wszystko jednak co oczywiste, było w ten sam
sposób pojmowane w kierownictwie partyjnym.
Jego cz´Êç wcià˝ uwa˝ała samochód za przedmiot
luksusu i zbytku. I sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka, chocia˝ nale˝ał do organizacji
partyjnej w ˝eraƒskiej FSO, podzielał podobne
wàtpliwoÊci. Inni patrzyli bardziej perspektywicznie. Dla nich było oczywiste, ˝e rozwój tej gał´zi
przemysłu przyniesie gospodarce same korzyÊci.
Jednym z polityków podzielajàcych ten poglàd był
Edward Gierek – I sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Katowicach i członek
Biura Politycznego. Opowiadajàc si´ za produkcjà
popularnego samochodu osobowego uwa˝ał, ˝e
powinien byç on produkowany na Âlàsku. Pierwszym zwiastunem, ˝e bariery zaczynajà kruszeç,
była decyzja o przeniesieniu produkcji samochodu
Syrena z FSO do Wytwórni Sprz´tu Mechanicznego w Bielsku-Białej. Do tej pory wytwarzała
ona silniki dla warszawskich Syren, a tak˝e motopompy dla stra˝y po˝arnej. Od 1969 r. bielska WSM stała si´ drugà fabrykà samochodów i poligonem, na którym załoga miała
zdobywaç doÊwiadczenia w nowej produkcji.
Ch´ci i poparcie polityczne to jednak za mało, aby
zbudowaç nowà fabryk´. Potrzebne były pieniàdze, konkretnie – kilkaset milionów dolarów.
Tymczasem kasa paƒstwowa Êwieciła pustkami.
Potrzebny był równie˝, doÊwiadczony w bran˝y
motoryzacyjnej, zachodni producent, ch´tny do
przekazania licencji i udzielenia pomocy technicznej przy uruchamianiu produkcji.
W lipcu 1970 r., Andrzej Władyka, szef biura Pol-Mot w Turynie, otrzymał od dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego, Tadeusza
Wrzaszczyka, polecenie zorganizowania w mo˝liwie krótkim czasie spotkania z kierownictwem
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Fiata, najlepiej z samym jego prezesem. Tematu
rozmowy nie sprecyzowano – dotyczyła ona jednak rozwoju polskiej motoryzacji. Do spotkania
doszło w ciàgu dwóch dni. Avvocato Giovanni
Agnelli – tak powszechnie tytułowano ówczesnego prezesa Fiata, wnuka współtwórcy firmy – zjawił si´ wraz z dyrektorem naczelnym koncernu,
Niccolò Gioia. Stron´ polskà reprezentował Tadeusz Wrzaszczyk, dyrektor naczelny Pol-Mot, Andrzej Górecki oraz Andrzej Władyka.
Przebieg tej rozmowy przesàdził o losach polskiej
motoryzacji. Tadeusz Wrzaszczyk przedstawił
przyj´te w Polsce zamierzenia rozwojowe.
Nast´pnie zadał prezesowi Fiata dwa pytania: –
Czy Fiat jest gotów przekazaç Polsce licencj´
na produkcj´ popularnego samochodu małolitra-
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˝owego oraz czy zaakceptuje zasad´ pełnej kompensaty wydatków dewizowych, które trzeba b´dzie ponieÊç w zwiàzku z realizacjà całego przedsi´wzi´cia?
Kompensata miała polegaç na spłacie wydatków
dostawami samochodów lub, na przykład, zespołów nap´dowych, pochodzàcych z przyszłej fabryki. Avvocato stwierdził zwi´êle i jednoznacznie: –
Na pierwsze pana pytanie odpowiadam – tak.
Na drugie – sì.
Delegacja polska szybko wróciła do kraju. Nale˝ało teraz niezwłocznie opracowaç sprawozdanie
z przebiegu rozmów. Czekał na nie w Katowicach
Edward Gierek, który przed wyjazdem urlopowym na Krym, chciał si´ zapoznaç z ustaleniami,
jakie zapadły w Turynie.

Fiat 127 i Fiat 126
na przekór kryzysowi

Na początku
lat 70.
rozważano
rozpoczęcie
w Polsce
produkcji
Fiata 127, ale
ponieważ mial to
być samochód
„dla każdego”,
wybór padl
na „126”

Pod koniec lat 60. włoska gospodarka gwałtowanie wyhamowuje. Roszczenia zwiàzków przyczyniły si´ do wzrostu stopy inflacji, która od połowy
lat 70. zostanie wzmocniona przez wy˝sze ceny
ropy i surowców. Posiadanie samochodu stało
si´ wi´c dodatkowym obcià˝eniem bud˝etu domowego.
Firma Fiat, która w 1970 r. produkowała ponad 1,5 mln pojazdów i dopiero co zakupiła mark´ Lancia, zareagowała na t´ sytuacj´, opracowujàc nowe technologie procesu i produktu. Z jednej
strony zastosowała rozwiàzania, których celem
było ograniczenie efektów wzrostu kosztu pracy
i niskiej wydajnoÊci produkcyjnej, z drugiej zaÊ,
silnie zaanga˝owała si´ w projektowanie nowej
generacji samochodów o bardziej ograniczonym
zu˝yciu paliwa. Na szcz´Êcie dekada kryzysu dla
Fiata rozpocz´ła si´ wraz z wypuszczeniem na
rynek dwóch nadzwyczajnych produktów:
Fiata 127, kompaktowego samochodu o dwubryłowym nadwoziu, trzydrzwiowego i z nap´dem
na przednià oÊ, oraz Fiata 126. Ich innowacyjna forma wyprzedza tamte czasy i jest odpowiedzià na potrzeb´ prostoty, racjonalnoÊci i odrzucenie nieu˝ytecznoÊci. Oprócz modeli 132
i 131, na rynku pojawia si´ równie˝ Fiat Ritmo
(1978), wraz z którym marka zapowiada przełom
technologiczny i designerski lat 80.

Coraz bli˝ej malucha

Nie wiadomo jak długo przyszłoby czekaç
na realizacj´ uzgodnieƒ, gdyby nie wydarzenia, które nastàpiły w Polsce niecałe pół roku
póêniej, w grudniu 1970 r. W ich nast´pstwie
Władysław Gomułka ustàpił z funkcji I sekretarza KC PZPR. Jego miejsce zajàł Edward
Gierek. Tak zacz´ła si´ dekada, która miała
przynieÊç Polsce znaczne o˝ywienie gospodarcze i otwarcie na Zachód. Po radykalnych
zmianach w składzie rzàdu na czele nowo
utworzonego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego stanàł Tadeusz Wrzaszczyk. Nietrudno było sobie wyobraziç, ˝e układ Gierek –
Wrzaszczyk b´dzie sprzyjał polskiej
motoryzacji, a w szczególnoÊci przyÊpieszy
produkcj´ popularnego samochodu. Tak te˝
si´ stało.

W lutym 1971 r., na polecenie ministra Wrzaszczyka, skierowano do prezesa Agnelli propozycj´
rozmów w sprawach uzgodnionych wczeÊniej
w Turynie. Niebawem powołano zespoły negocjacyjne. Na czele polskiego stanàł Andrzej Górecki;
zespołem Fiata kierował Ermanno Pedrana – dyrektor do spraw współpracy mi´dzynarodowej
koncernu. Jednym z pierwszych ustaleƒ było
przyj´cie zasady, ˝e przyszły kontrakt opieraç si´
ma na ustaleniach umowy licencyjnej z 1966 r.
Co prawda charakter kontraktu był znacznie bardziej zło˝ony ni˝ tego sprzed szeÊciu lat, jednak
takie uzgodnienie miało swoje korzyÊci. Mi´dzy
innymi dlatego, ˝e kontrakt z FSO zawierał wiele
postanowieƒ dogodnych dla strony polskiej.
Rozmowy prowadzono nie tylko z Fiatem. WÊród partnerów, których ofert´ rozpatrywano bardzo powa˝nie, były koncerny francuskie:
Renault i Citroën. Propozycje pierwszego
uwzgl´dniały ˝àdania strony polskiej, ale nie w takim stopniu jak Włosi. Proponujàc rekompensat´
Francuzi chcieli realizowaç jà dostawami wersji
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coupé samochodu licencyjnego, którym miał byç
póêniejszy R5. Oznaczało to uruchomienie produkcji drugiego modelu, którego karoseria ró˝niła
si´ od modelu podstawowego, i który miałby
w Polsce doÊç ograniczony popyt. A nawet – jak
si´ okazało – brak zainteresowania nim tak˝e
na rynku francuskim sprawił, ˝e nigdy nie podj´to
jego produkcji.
Z kolei Citroën, który zaproponował Dyane 6, nie
potrafił przedstawiç interesujàcej propozycji rekompensaty. Oferty przedstawiły równie˝ Volkswagen (NSU Prinz 4 lub Beatle), Ford, Toyota
oraz Nissan, lecz zawarte w nich propozycje ró˝niły si´ od polskich koncepcji.
Rozmowy z Fiatem toczyły si´ szybko,
lecz iloÊç problemów, zarówno technicznych, jak
i handlowych, była przeogromna. W budynku
Pol-Motu przy dawnej ul. Stalingradzkiej, a dzisiaj – Jagielloƒskiej, i w rotundzie Motoprojektu
przy ulicy Êw. Barbary, gdzie toczyły si´ rozmowy,
Êwiatła gasły póênà nocà.
Jednym z podstawowych problemów był oczywiÊcie wybór samochodu, który b´dzie wytwarzany
w Polsce. Wydawało si´ nawet, ˝e b´dzie nim
„127”, znajdujàcy si´ właÊnie w zakładach fiatowskich w koƒcowej fazie uruchomienia. Jednak
w tym przypadku powa˝nà trudnoÊç sprawiała,
zasadnicza dla strony polskiej, rekompensata. Wszystkie zespoły produkowano we Włoszech, wi´c na dostawy z Polski, którymi zamierzano spłacaç nale˝noÊci, nie było szans. Z kolei
spłata wyłàcznie dostawami samochodów „127”
była nierealna. Inaczej sprawa wyglàdała jeÊli chodzi o – rozwa˝any alternatywnie – najmniejszy
model fiatowski – „126”. Ten model, który miał
si´ pojawiç na rynku w 1972 r., znajdował si´ na
deskach projektantów jako nast´pca produkowanej od wielu lat „pi´çsetki”. Fiat dostrzegał tutaj
mo˝liwoÊç ograniczania produkcji zespołów nap´dowych we włoskich fabrykach i kupowania ich
w Polsce. Nie wykluczał te˝ zakupu pewnej liczby
gotowych samochodów „126” i sprzedawania ich
na rynku włoskim.
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Biurowiec
w Bielsku-Białej
będący siedzibą
zarządu FSM.
Na pozostałych
fotografiach
plac budowy
Zakładu
w Tychach

Nie bez znaczenia dla wyboru modelu był równie˝
koszt produkcji. Z analizy opracowanej przez Fiata na ˝yczenie strony polskiej wynikało, ˝e koszt
„127” przewy˝szy koszt „126” o 20-25% przy
porównywalnej skali produkcji. Musiało to rzutowaç na cen´. Tymczasem zgodnie z decyzjami politycznymi, w tym samego Gierka, nowy samochód miał byç „dla ka˝dego”, dlatego
musiał byç jak najtaƒszy. Wybór „126” podyktowała myÊl o masowej motoryzacji kraju. Ka˝dy
inny samochód musiałby kosztowaç wi´cej ni˝ to
czteroosobowe auto prostej konstrukcji, łatwe
w naprawie i tanie w eksploatacji.
Sporo czasu zaj´ły sprawy zwiàzane z projektowaniem nowego zakładu. Ustalono, ˝e zespoły mechaniczne dostarczaç b´dzie radykalnie przeprojektowana i rozbudowana WSM w Bielsku-Białej.
Monta˝ koƒcowy, tłocznia i lakiernia, miały si´
znaleêç w nowym, zbudowanym od podstaw zakładzie w Tychach. Wzorem dla niego był oddany
niedawno do u˝ytku, nowoczesny zakład w Cassino, nastawiony równie˝ na produkcj´ „126”.
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Wymiana pracy i myÊli

Nowy kompleks
fabryczny
w Tychach
powstawał
od podstaw.
Jego budowę
zakończono
w 1975 r.

Podobnie jak w kontrakcie z FSO, przewidywano
transfer technologii oraz patentów Fiata i jego kooperantów. Dawało to nowy impuls dla
rozwoju polskiego przemysłu nie tylko motoryzacyjnego, uwzgl´dniajàc jego powiàzania z innymi
dziedzinami produkcji.
Zanim 29 paêdziernika 1971 r. doszło do podpisania umowy, minister przemysłu maszynowego,
Tadeusz Wrzaszczyk i prezes Giovanni Agnelli
spisali w Turynie umow´ o rozwijaniu współpracy
we wszystkich dziedzinach, nie tylko dotyczàcych
motoryzacji. Sam „Kontrakt o współpracy technicznej i licencyjnej” sfinalizowany został w Warszawie. Na miejsce podpisania wybrano Motoprojekt. Nie tyle ze wzgl´du na wystrój wn´trza
gmachu, nawiàzujàcy do rzymskiej architektury,
co dla podkreÊlenia wkładu, jakie to przedsi´biorstwo wniosło do umowy. Wszystko odbyło si´
w obecnoÊci prezesa Agnelli, grona wysokich osobistoÊci Fiata oraz – równie wysoko postawionych
– przedstawicieli polskich ministerstw. Na koƒcowym dokumencie zło˝yli swe podpisy dyrektor
generalny Fiata, Niccolò Gioia, dyrektor Pionu Samochodów Osobowych, Sergio Palmuzzi, dyrektor naczelny
Pol-Motu, Andrzej Górecki oraz

dyrektor handlowy, Andrzej Władyka. Wieczorem, podczas uroczystej kolacji w pałacu w Jabłonnej, prezes Fiata i polski minister wznieÊli toasty, dzi´kujàc wszystkim, którzy współtworzyli
kontrakt oraz wyrazili nadziej´, ˝e zostanie zrealizowany pomyÊlnie.
Charakter zawartego kontraktu był odmienny
i znacznie szerszy od wczeÊniejszych porozumieƒ
tego rodzaju. W Polsce miała zostaç uruchomiona
produkcja samochodu małolitra˝owego pod nazwà Polski Fiat 126p. Jego parametry były identyczne jak modelu, którego produkcja miała si´
rozpoczàç w Cassino w drugim półroczu 1972 r.
Zaprojektowany od nowa kompleks fabryczny
w Polsce nazwano od tej pory – Fabrykà
Samochodów Małolitra˝owych.
Docelowo planowano produkcj´ 150 tys. samochodów rocznie. Wkrótce, gdy si´ okazało, ˝e zapotrzebowanie rynku jest znacznie wi´ksze, podniesiono jà do 200 tysi´cy. Wydatki dewizowe,
poniesione na Zachodzie na zakup maszyn
i oprzyrzàdowania, spłaciç miał eksport wyrobów
FSM. Dostawy te obejmowały 820 tys. sztuk zespołów nap´dowych dla produkowanych we Włoszech samochodów „126” oraz 50 tys. samochodów, które Fiat zamierzał sprzedawaç we
Włoszech i krajach zachodnich, korzystajàc z własnej sieci handlowej. Podobnie jak w kontrakcie licencyjnym z 1965 r., równie˝ FSM uzyskała prawo u˝ywania nazwy Polski Fiat. W samochodach
przeznaczonych na eksport, dopuszczono u˝ywanie markowej nazwy – Fiat.
Umowa odbiła si´ szerokim echem w krajach europejskich. Szwajcarski „Journal de Genéve” pisał
pod koniec paêdziernika 1971 r.: „Mamy do czynienia z przykładem współpracy przemysłowej
nowego typu mi´dzy paƒstwami o ró˝nych systemach ekonomicznych. Odpowiadajàc na ˝yczenia
Polaków, Fiat przyjàł jako podstaw´ umowy zasad´ wymiany pracy i myÊli”. Takich opinii było wi´cej. Produkcja „126p” wiàzała si´ z radykalnà
przebudowà starej Wytwórni Sprz´tu Mechanicznego w Bielsku-Białej oraz budowà, od postaw,
nowej fabryki w Tychach, ostatecznie ukoƒczonej
w 1975 r. Towarzyszyła temu restrukturyzacja zakładów kooperujàcych, budowa nowych obiektów
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takich jak odlewnia ˝eliwa w Skoczowie, tak˝e
rozwój infrastruktury, w tym budowa ekspresowej, dwupasmowej szosy Bielsko-Tychy, słu˝àcej
do transportu około tysiàca zespołów nap´dowych dziennie.
Zanim wysechł atrament na podpisanym
w Tychach kontrakcie, pot´˝ne maszyny do robót
ziemnych wryły si´ w pola, przygotowujàc teren
pod fundamenty fabryki.

Nowe ˝ycie Tych

Bielsko -Biała jest miastem o du˝ych tra-

W Zakładzie nr 2
w Tychach
tłoczono blachy
do nadwozia
Fiata 126p,
a następnie
spawano je,
lakierowano
i montowano.
Stąd z taśmy
produkcyjnej
zjechał pierwszy
tyski Fiat 126p,
wyposażony
w zespół
napędowy
z Bielska-Białej

dycjach przemysłowych. Wytwórnia Sprz´tu Mechanicznego stanowiła cz´Êç tej tradycji. Tutaj
w 1872 r. powstał zakład rzemieÊlniczy wytwarzajàcy kotły, zbiorniki i ró˝ne wyroby metalowe.
Profil produkcji uszlachetniano stopniowo. Specjalizacja nastàpiła najpierw w wytwarzaniu pomp
odÊrodkowych i motopomp stra˝ackich, z czasem
– silników wysokopr´˝nych. Tutaj produkowano
silniki do Syren, pochodzàcych z ˝eraƒskiej FSO.
Od 1971 r. Syrena 105 posiadała ju˝ bielski rodowód, co zadecydowało o przyszłoÊci fabryki, którà
w nowo powstajàcym kombinacie nazwano Zakładem nr 1. „Numer 2” wyrastał tymczasem
na polach koło Tych – miasta znanego do tej pory
tylko amatorom dobrego piwa. Powstajàca na powierzchni 210 tys. m2, wówczas jedna z najnowoczeÊniejszych w Êwiecie fabryk, za kilka lat miała
wytwarzaç 200 tys. samochodów rocznie. Tychom przypadła rola zakładu finalnego, w którym
nast´puje monta˝ samochodu. Tutaj niebawem
zacz´to dostarczaç z Bielska zespoły nap´dowe
montowane do karoserii samochodu, spawanej
i lakierowanej właÊnie w Tychach. Stàd Polski
Fiat 126p zje˝d˝ał z taÊmy monta˝owej, aby ruszyç w Êwiat.

Oprócz bielsko-tyskiej „Wielkiej Dwójki”, kombinat FSM obejmował osiem innych zakładów pełniàcych w wi´kszoÊci rol´ kooperantów. Lampy
samochodowe przywo˝ono z Zakładów Elektroniki Samochodowej w Sosnowcu, które stały
si´ wielkim ich eksporterem dla fabryki samochodów w Togliatti. Inne zadania przypadły jednemu
z najstarszych zakładów przemysłowych w Polsce
– kuêni w Ustroniu, a tak˝e kuêni i odlewni
w Skoczowie i Bielsku. UnowoczeÊnienie
odlewni w Skoczowie nastàpiło w oparciu o podpisany w 1972 r. kontrakt z Fiatem, dla którego
zacz´ła od tej pory pracowaç.
Trzy daty wyznaczyły etapy powstania FSM.
Pierwsza wiàzała si´ z uruchomieniem taÊmy
monta˝owej w Zakładzie nr 1 w Bielsku-Białej.
W 1973 r. zeszły z niej pierwsze Fiaty 126p wy-
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twarzane z cz´Êci sprowadzanych z Włoch, gdzie
produkcja rozpocz´ła si´ pod koniec 1972 r. Nikt
wówczas nie przypuszczał, ˝e b´dzie on jeêdził po
polskich drogach jeszcze prawie 30 lat.
Drugà dat´ wyznaczał paêdziernik 1974 r. Równo
w trzy lata od podpisania kontraktu licencyjnego,
wysłano z Bielska do Włoch pierwsze zespoły nap´dowe (silnik, skrzyni´ biegów i sprz´gło). Od
tego momentu fabryka zarabiała ju˝ dewizy, spłacajàc paƒstwu dług zaciàgni´ty na zakup licencji,
patentów, dokumentacji i maszyn. Ka˝dego dnia
wyje˝d˝ały z Bielska tiry z polskimi silnikami.
Transporty zmierzały na południe, do fabryk Fiata
produkujàcych „126p”: do Termoli nad Adriatykiem, do najnowoczeÊniejszego z zakładów fiatowskich w Cassino, le˝àcego u stóp góry dobrze
znanej Polakom z II wojny Êwiatowej; wreszcie do
Desio w północnych Włoszech. Póêniej dodano
jeszcze nowy adres: Termini Imerese na Sycylii,
nad morzem Tyrreƒskim, gdzie najdłu˝ej, a˝ do
1975 r., produkowano historycznà „pi´çsetk´”,
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która upowszechniła motoryzacj´ we Włoszech
w podobny sposób jak uczynił to w Polsce „126p”.
Trzecia data wiàzała si´ z uruchomieniem
produkcji Polskiego Fiata 126p. W sierpniu 1975
r. nastàpiło ukoronowanie 3,5-letniej pracy Polaków i Włochów. „Naczelnym” FSM był dyrektor
WSM, Ryszard Dziopak, którego energii i zdolnoÊciom fabryka wiele zawdzi´czała. Istotnà rol´
odegrał równie˝ jego pierwszy zast´pca, główny
in˝ynier, Ryszard Welter.
Konsekwencje budowy kompleksu FSM odczuło
wiele fabryk nie tylko przemysłu maszynowego.
Kooperanci zostali niemal zmuszeni do modernizacji własnych wyrobów i zwi´kszenia produkcji.
FSM była przedsi´wzi´ciem na skal´ nieporównywalnie wi´kszà ni˝ uruchamianie produkcji Polskiego Fiata kilka lat wczeÊniej w FSO. Dostawcy
musieli si´ przystosowaç do zaostrzonych norm
i wymagaƒ obowiàzujàcych w eksporcie, najpierw
zespołów nap´dowych, potem – gotowych samochodów. Niespełnienie wymagaƒ jakoÊciowych
Pierwsze
w historii FSM
Fiaty 126p
zjechały z linii
montażowej
w Bielsku-Białej
w 1973 r.
Nikt wtedy nie
przypuszczał,
że mały Fiat
produkowany
będzie jeszcze
przez 27 lat

oznaczałoby koniec obecnoÊci na wymagajàcym
rynku Zachodniej Europy.
W 1975 r., w pierwszym roku eksportu, zakład
w Bielsku-Białej wysłał 140 tys. zespołów nap´dowych do Włoch, gdzie montowano je w 80%
samochodów opuszczajàcych zakłady w Cassino.
W tym czasie doszło do wydarzeƒ, które mogły
zacià˝yç na realizacji kontraktu. Przez włoskie zakłady Fiata przeszła fala strajków. Organizacje
zwiàzkowe były niezwykle silne, zwłaszcza te
znajdujàce si´ pod wpływem partii komunistycznej jak CGIL, a tak˝e pozostałe – socjalistyczny
UIL oraz chrzeÊcijaƒska CISL. Kontrakt z Polskà
tylko zaostrzył nastroje, poniewa˝ przekazywano
cz´Êç produkcji poza Włochy. Przy istniejàcym
wysokim bezrobociu, centrale zwiàzkowe widziały
w tym posuni´ciu zamiar zmniejszenia miejsc
pracy u Fiata i jego kooperantów. Zacz´ły si´ naciski na rzàd, aby uniemo˝liwiç import
zespołów nap´dowych z Polski, samochodów bowiem jeszcze nie sprowadzano. Pod naciskiem
zwiàzków zawodowych włoski minister handlu
zagranicznego, Ciriaco De Mita wstrzymał wydawanie licencji na import z Polski, co groziło sparali˝owaniem realizacji całego kontraktu. Dla
Fiata zagro˝enie było podwójne. Z jednej strony –
niemo˝liwe stawało si´ spłacanie przez Polsk´
długu, z drugiej – pod znakiem zapytania stawała
dalsza produkcja samochodów „126”. Wydawanie licencji wznowiono dopiero po ostrym proteÊcie rzàdu polskiego oraz interwencjach ze strony
Fiata, który udowadniał, ˝e straty miejsc pracy sà
wyrównywane zwi´kszeniem produkcji maszyn,
oprzyrzàdowania i zespołów dostarczanych do
Polski na mocy kontraktu.
W najbardziej goràcym okresie, kiedy strajki groziły sparali˝owaniem ˝ycia gospodarczego we
Włoszech, doszło do niezwykłego spotkania dwóch osób reprezentujàcych obie
strony konfliktu. Prezes Agnelli, który przez wiele
lat pełnił równie˝ funkcj´ szefa Confindustrii –
organizacji włoskich przemysłowców, zaproponował spotkanie z kimÊ z kierownictwa Włoskiej
Partii Komunistycznej – zwiàzanej z najbardziej
radykalnym ugrupowaniem zwiàzkowym, CGIL.
W roli poÊrednika wystàpiła Polska. Chodziło
o zorganizowanie spotkania z dala od włoskich
dziennikarzy. Na jego miejsce wybrano oÊrodek
rzàdowy w Łaƒsku. Przez dwa dni w głuszy mazurskich lasów, z dala od wielkiego Êwiata, dwóch
ludzi rozmawiało o skomplikowanych losach swego kraju: prezes Agnelli, sztandarowy przedstawiciel kapitalizmu i członek WPK, Giancarlo Paietta. Przebieg rozmów okryto tajemnicà. Musiały
jednak odnieÊç pozytywny skutek skoro we Włoszech fala strajków zacz´ła opadaç.
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Eksportowy sukces
Fiat, przygotowujàc swoje zakłady do produkcji
nowych modeli samochodów, postanowił przenieÊç całà produkcj´ „126” do Polski. Decyzja zwi´kszała wartoÊç polskiego eksportu, przyÊpieszajàc tym samym spłat´ zobowiàzaƒ oraz
tworzyła nadwy˝k´ dewizowà, szczególnie cennà
dla kraju majàcego deficyt płatniczy. W efekcie
rynek włoski i niektórych krajów Europy Zachodniej jeszcze przez wiele lat był odbiorcà
„maluchów”.
W 1980 r. FSM wyprodukowała 214 tys. Fiatów
126 – za granicà sprzedano 90 tysi´cy. Do koƒca
1981 r. na eksport przeznaczono 350 tys. małych
Fiatów. Niewàtpliwie był to sukces, gdy˝ nale˝ało
si´ przebiç na rynkach, na których panowała ostra
konkurencja.
Fiat starał si´ uatrakcyjniç samochód wytwarzany
w bielskiej fabryce. Z linii produkcyjnej zszedł
Face Lifting, niczym pacjent po operacji plastycznej, stàd bowiem zapo˝yczono termin. Restyling
poszedł jeszcze dalej ze zmianami. Wprowadzono
wersje eleganckie: Black i Silver oraz Red
i Brown. W koƒcu, na skutek szeregu modyfikacji, samochód z Bielska-Białej, otrzymał nazw´
126 bis.
Pokonano kolejny etap w rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Rozmowy na ten temat
rozpocz´to w drugiej połowie lat 70. Utworzonej
w tym celu Grupie Mieszanej Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Fiata przewodniczyli wiceminister Janusz Szotek oraz dyrektor Ermanno
Pedrana. Rozmowy, dotyczàce przyszłoÊci niektóPo przeniesieniu
całej produkcji
„126” do Polski,
Fiat starał się
uatrakcyjnić
malucha poprzez
Face Lifting.
Na rynku
pojawiło się więc
wiele wersji,
m. in.: Black,
Silver, Red,
Brown itp.

40

rych zakładów rozwijajàcych polskà motoryzacj´,
prowadzone przez Pol-Mot i zainteresowane
współpracà z Fiatem fabryki, doprowadziły do
uzgodnienia tzw. Umowy Ramowej. „Accordo
Quadro” przewidywała: w FSM – monta˝ i przyszłà produkcj´ samochodu, który pod nazwà
Panda, zacz´to produkowaç we Włoszech w 1980
roku; w FSO – zwi´kszenie mo˝liwoÊci produkcyjnych oraz wytwarzanie całej rodziny silników
benzynowych (1600, 1800 i 2000 cm3) oraz diesla 1700 cm3, które miały zastàpiç silnik 1500
stosowany w samochodzie Polonez; w Fabryce
Samochodów Rolniczych – gruntownà modernizacj´ Tarpana, eksportowanego nast´pnie przez
sieç fiatowskà do innych krajów.
Umow´ Ramowà podpisano w Poznaniu
w czerwcu 1979 r. Jej realizacji przeszkodziło zablokowanie przez paƒstwa zachodnie kredytów
w nast´pstwie wprowadzonego w Polsce, w grudniu 1981 r., stanu wojennego, który na trzy lata
spowodował zastój w kontaktach z Fiatem.
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W 1977 r. z linii
montażowej
zjechał 10.000
Fiat 126p.
Na początku
lat 80. rocznie
produkowano
ponad 200 tys.
małych Fiatów.
Nikogo
w Tychach nie
dziwił więc
widok wagonów
wywożących
Fiaty 126p
w świat

Po zniesieniu stanu wojennego, powrócono
do sprawy nie tyle modernizacji eksportowanego
do Włoch samochodu małolitra˝owego, co uruchomienia produkcji nowego modelu. „126 bis”
wymagał ju˝ zastàpienia go czymÊ nowym.
W tym celu wiosnà 1983 r. odwiedziła FSM delegacja z Turynu. Na jej czele stał Domenico Ferraris, szef Direzione Attivit∫ Internazionali,
do której nale˝ały sprawy współpracy z Polskà.
Delegacja przywiozła konkret-

ne propozycje: w miejsce „126” uruchamiamy
w Bielsku model wi´kszy, z przednim nap´dem,
o nowej sylwetce i silniku pojemnoÊci 700 cm3.
W tym samym czasie w FSM pracowano intensywnie nad konstrukcjà własnego modelu. Nazywał si´
Beskid, ale nie zdobył akceptacji w Turynie. Fiat nie
podejmował si´ opracowania technologii dla Beskida, jak równie˝ udost´pnienia własnej sieci dla jego
sprzeda˝y. Brał tylko pod uwag´ swój własny model
oznakowany jako X1-79.
Rozmowy posuwały si´ naprzód, ale szło to powoli.
Zasadniczà przyczynà uniemo˝liwiajàcà doprowadzenie ich do koƒca, była kwestia uzyskania włoskiego kredytu na zakup maszyn. Bowiem mimo
formalnego zniesienia stanu wojennego, embargo
kredytowe nadal trwało.

Do fabryk Fiata przybywajà roboty
Po kryzysie lat 70. gospodarki krajów zachodnich
wchodzà w nowà faz´ wzrostu pod znakiem liberalizmu i konsumpcjonizmu. Włoski design i włoska
moda odnoszà coraz wi´ksze sukcesy na rynkach
mi´dzynarodowych, a w motoryzacji odczuwana jest
coraz ostrzejsza konkurencja wynikajàca z deregulacji. Fiat, zmuszony do ograniczenia kosztów i podwy˝szenia jakoÊci, inwestuje ogromne sumy w automatyzacj´ swych fabryk. W 1980 roku
w zakładach Fiata zainstalowanych jest zaledwie 300
robotów. W połowie dekady jest ich ju˝ ponad 2000.
W projektowaniu modeli koƒca lat 80. konieczne jest
uwzgl´dnienie masy i profilu aerodynamicznego:
priorytetem jest bowiem ograniczenie zu˝ycia paliwa. Co wi´cej, ostra konkurencja determinuje potrzeb´ poszerzenia gamy o wi´kszà liczb´ wersji.
Sposobem na to jest wspólna produkcja modeli,
a nawet gam ró˝nych marek. W ten
sposób rodzi si´ pomysł stylu
„family feeling”, który
charakteryzował modele:

Uno i Regata (1983), Croma (1985), Tipo
(1988), Tempra (1990) i Cinquecento (1991).
Nowe dziesi´ciolecie zapowiadał wówczas,
w 1980 roku, samochód Fiat Panda. Natomiast
w 1986 r. do Grupy Fiat włàczono kolejnà presti˝owà mark´ włoskà – Alfa Romeo.

Ostatnia umowa licencyjna
Podobnie jak jego poprzednik, „X1-79” miał byç
produkowany w Polsce. Fiat gwarantował eksport
do Włoch, a przez własnà sieç sprzeda˝y – równie˝ do krajów Europy Zachodniej. Pozostawało
tylko pytanie, jak rozwiàzaç problem kredytowy.
Włoscy finansiÊci znaleêli na to sposób i 9 wrzeÊnia 1987 r. mo˝na było podpisaç umow´ z Fiatem Auto na nast´pc´ „malucha”. W tym czasie
Fiat wystàpił z nowà inicjatywà. Chodziło o rozpocz´cie w Polsce produkcji silników do nowego
samochodu. Nast´pstwem było uruchomienie
produkcji silnika o pojemnoÊci 900 cm3.
Umowa pozostała w niezmienionej formie, okre-

Êlała wi´c warunki uzyskania przez stron´ polskà
licencji, a tak˝e niezb´dnych po˝yczek na uruchomienie produkcji, wyeksportowanie modelu
za poÊrednictwem sieci sprzeda˝y Fiat, zapewnienie obsługi technicznej i handlowej oraz zapłat´
za licencj´ w postaci rekompensaty. Niemniej jednak, przynajmniej dla partnera włoskiego, porozumienie to znacznie ró˝niło si´ od poprzednich.
Nowy model, któremu wkrótce nadano imi´
Cinquecento, miał byç produkowany ju˝
tylko i wyłàcznie w Polsce. Po raz pierwszy zachodnio-europejski producent samochodowy wybrał jeden z krajów Europy Wschodniej do produkcji samochodu, który miał byç strategicznym
modelem w jego gamie i był przeznaczony do
sprzeda˝y na wszystkich rynkach mi´dzynarodowych. Władze firmy w Turynie usytuowały wi´c
Polsk´ w obr´bie swojej struktury produkcyjnej
w Europie i na Êwiecie, jako niezaprzeczalne strategiczne centrum przemysłowe. W tym celu
w 1988 r. rozpocz´to prace nad rozbudowà zakładów w Bielsku-Białej, Skoczowie, Sosnowcu,
Tychach i Cz´stochowie. W ciàgu trzech lat
w FSM nastàpiły du˝e przeobra˝enia i znacznie
zwi´kszono zdolnoÊç produkcyjnà. W zakładzie
nr 2 w Tychach stopniowo zacz´to automatyzacj´
procesu tłoczenia, na lakierni zainstalowano 70
robotów i wózków samojezdnych do transportu
detali. Wybudowano nowy, awangardowy wydział
lakierni. W czerwcu 1991 r. z linii monta˝owych tyskiego zakładu zjechał pierwszy Fiat
Cinquecento, ale w mi´dzyczasie w Polsce nastàpiły bezprecedensowe wydarzenia polityczne.

4. OTWAR CIE NA ÂWIAT
W stron´ prywatyzacji
Powyżej:
Fiat X1-79.
Po prawej: linia
produkcyjna
Fiata
Cinquecento,
następcy
malucha,
produkcję
którego
rozpoczęto
w 1991 r.

Transformacja ustrojowa, jaka dokonała si´ w Polsce w 1989 r., spowodowała przełom w polskiej
gospodarce. Wprowadzono Plan Balcerowicza,
którego celem było powstrzymanie pogł´biajàcego
si´ kryzysu gospodarczego, opanowanie galopujàcej inflacji (585% w 1990 r.), a nast´pnie stabilizacja finansowa polskiej gospodarki
i przekształcenie jej w gospodark´ wolnorynkowà.
W dniu 13 lipca 1990 r. Sejm zatwierdził ustaw´,
która prywatyzowała przedsi´biorstwa paƒstwowe
oraz utworzyła Ministerstwo Przekształceƒ WłasnoÊciowych. Wobec braku rodzimego prywatnego
kapitału, zainteresowanego przejmowaniem upadajàcych firm paƒstwowych, przyj´to polityk´
sprzyjania inwestorom zagranicznym.
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W listopadzie 1990 r. FSM została przekształcona z przedsi´biorstwa paƒstwowego w spółk´
akcyjnà Skarbu Paƒstwa. Fiat, majàc za sobà kilkanaÊcie lat współpracy z FSM-em, podjàł wyzwanie i zadeklarował ch´ç przej´cia wi´kszoÊciowego pakietu akcyjnego. FSM, produkujàca od
15 lat na licencji Fiata model 126, dysponowała
fachowà kadrà, wyszkolonà w turyƒskich zakładach. Dlatego idea włàczenia FSM do koncernu
Fiat pojawiła si´ niejako w naturalny sposób.
Z kolei rzàd polski zdawał sobie spraw´, ˝e alternatywà prywatyzacji mogło byç tylko dalsze dotowanie FSM-u przez paƒstwo.
Rozpocz´ła si´ pionierska, pierwsza w Polsce na
tak du˝à skal´, prywatyzacja i przej´cie
paƒstwowego przedsi´biorstwa przez inwestora
zagranicznego. Pierwszym formalnym dokumentem tej operacji był list intencyjny – „Memorandum of Understanding” – podpisany 11
paêdziernika 1991 r. przez Ministerstwo PrzeOprócz
Cinquecento,
a później
Seicento
w Tychach
nadal trwała
produkcja
Fiata 126p

kształceƒ WłasnoÊciowych, Fiat Auto SpA
i FSM SA, w którym zawarto intencje stron oraz
ustalono podstawowe zało˝enia transakcji. Rada
Ministrów, uchwałà nr 131/91 z 9 listopada
1991 r., udzieliła Ministerstwu Przekształceƒ
WłasnoÊciowych zezwolenia na podj´cie rokowaƒ z Fiatem.
Negocjacje miały intensywny przebieg i wymagały
zaanga˝owania wielu specjalistów z obu stron.
Struktura przedsi´biorstwa była bowiem bardzo
rozbudowana, poczynajàc od produkcji samochodów, poprzez kuêni´, produkcj´ rowerów, na nieruchomoÊciach i terenach łowieckich koƒczàc,
a poszczególne jego zakłady były zlokalizowane
w ró˝nych, nawet odległych od Bielska-Białej,
miejscowoÊciach. OkreÊlenie wartoÊci przedsi´biorstwa – wa˝ny punkt negocjacji – obie strony
zleciły wyspecjalizowanym firmom. Do przeprowadzenia niezale˝nego audytu Fiat Auto SpA zatrudnił Price Waterhouse, natomiast rzàd polski –
Arthura Andersena, a na doradców wybrano dwie
kancelarie prawne: Credit Suisse First Boston
oraz Kancelari´ Sołtysiƒski Kawecki & Szl´zak.
Straty finansowe FSM były olbrzymie.
Strona polska przewidziała sfinansowanie uruchomienia produkcji nowego modelu cz´Êciowo
z zysków pochodzàcych ze sprzeda˝y modelu 126p, a cz´Êciowo z dostaw do Fiata nowych
gotowych
samochodów.
Podstawà tych planów
miała byç stabilna
gospodarka cha-

rakteryzujàca si´ oficjalnym wysokim kursem waluty, niskim kosztem zu˝ycia energii i robocizny
oraz – przede wszystkim – scentralizowanym zarzàdzaniem cenami. Wszystkie te idealistyczne
wizje, zwiàzane z zało˝eniami „ksi´˝ycowej” gospodarki epoki Gierka, szybko jednak prysły niczym baƒka mydlana przy pierwszym zetkni´ciu
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si´ z okrutnà rzeczywistoÊcià wolnego rynku.
Wprowadzenie rzeczywistych cen, inflacja i utrata
wartoÊci monety przyczyniły si´ do 43-krotnego
wzrostu kosztów wdro˝enia nowego modelu
w stosunku do poczàtkowych zało˝eƒ. W takim
kontekÊcie nawet sprzeda˝ Fiata 126p przestała
byç rentowna. Usiłujàc ograniczyç straty, FSM
podj´ła decyzj´, by ograniczyç jego produkcj´
z 208 tysi´cy w 1989 roku do niewiele ponad 120
tysi´cy w roku 1991. Zadłu˝enie spółki
si´gn´ło rekordowej sumy blisko 900 mln dolarów. Banki i dostawcy grozili zło˝eniem do sàdu
wniosku o upadłoÊç przedsi´biorstwa. Fiat Auto
SpA Êwiadom, ˝e bez pokaênego zastrzyku finansowego fabryka b´dzie zmuszona do ogłoszenia
bankructwa, podjàł decyzj´ o uruchomieniu nad28 maja 1992 r.
minister finansów
Andrzej
Olechowski
i dyrektor
pełnomocny Fiata
Paolo Cantarella
podpisali Umowę
Definitywną

zwyczajnego finansowania FSM-u. Pozwoliło to
na utrzymanie jego bie˝àcej działalnoÊci i oddaliło od tysi´cy osób groêb´ utraty miejsc pracy.
„Memorandum of Understanding” przewidywało
utworzenie spółki z udziałem kapitału Fiata; jej
bazà miała byç FSM i niektóre jej zakłady, ÊciÊle
zwiàzane z produkcjà samochodów. Ponadto zawierało zobowiàzanie Fiata do zainwestowania
800 mln dolarów i zwi´kszenia zdolnoÊci produkcyjnych fabryki. Rozpocz´ła si´ najwi´ksza w Polsce inwestycja z udziałem kapitału zagranicznego,
której jeszcze przez wiele lat ˝aden inny zagraniczny inwestor nie mógł dorównaç wielkoÊcià
zainwestowanego kapitału. Był to moment
przełomowy, który otworzył nowe drogi
rozwoju przed polskim przemysłem samochodowym oraz umo˝liwił Polsce dost´p do Êwiatowych
rynków, gdzie marka Fiata była obecna.
Intensywne negocjacje prowadzone przez Fiat
Auto SpA z polskim rzàdem zostały zakoƒczone
28 maja 1992 r. Podpisano Umow´ Definitywnà
pomi´dzy Skarbem Paƒstwa i FSM SA, reprezentowanymi przez wicepremiera i ministra finansów
Andrzeja Olechowskiego z jednej strony, a Fiatem
Auto SpA, reprezentowanym przez CEO Paolo
Cantarell´ z drugiej. W czasie uroczystoÊci obecni
byli m. in.: premier Jan Olszewski i prezes Giovanni Agnelli. Umowa regulowała kompleksowo
prawa i obowiàzki stron oraz sposób dochodzenia
do zawiàzania trzech spółek akcyjnych, na bazie
przej´tego od FSM-u majàtku: Fiat Auto
Poland, Teksid Poland i Magneti
Marelli Poland. Spółki te miały prowadziç
działalnoÊç w sektorach: samochodowym, odlewniczym i komponentów samochodowych. Umowa
Definitywna okreÊlała etapy jej realizacji, głównie
tzw. Dat´ Otwarcia i Dat´ Zamkni´cia. Stanowiła te˝, ˝e rzeczywista wartoÊç majàtku FSM-u zostanie ustalona na podstawie danych wynikajà-
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cych z działalnoÊci przedsi´biorstwa w okresie
pomi´dzy Datà Otwarcia a Datà Zamkni´cia. Warunkiem zaistnienia Daty Otwarcia było m. in. zawiàzanie przez Skarb Paƒstwa i Fiat Auto SpA
trzech ww. spółek akcyjnych. Nastàpiło to
16 paêdziernika 1992 r. Protokoły stwierdzajàce
Dat´ Otwarcia zostały podpisane w Warszawie
przez ministra finansów Jerzego Osiatyƒskiego
i Dyrektora ds. Operacji Mi´dzynarodowych Fiata
Auto SpA, Guglielmo Capr´, w obecnoÊci premier
Hanny Suchockiej. Po spełnieniu warunków
okreÊlajàcych Dat´ Zamkni´cia, 15 wrzeÊnia
1993 r. dokonano podwy˝szenia kapitału akcyjnego, co skutkowało m. in. wniesieniem Przedsi´biorstwa Produkcji Samochodów FSM SA przez
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Skarb Paƒstwa RP do nowej spółki. Zakoƒczono
tym samym proces prywatyzacji FSM SA, rozpocz´ty listem intencyjnym z 11 paêdziernika
1991 r. Nowa spółka, z 90% udziałem Fiat Auto
SpA, przyj´ła nazw´ Fiat Auto Poland SA.
W mi´dzyczasie w Tychach uruchomiono produkcj´ nowego modelu Fiata – Cinquecento.
Wprowadzony na rynek w 1991 r., ju˝ po dwóch
latach stał si´ najlepiej sprzedajàcym si´ w Polsce
modelem Fiata. W 1994 r., spoÊród 250 tys. wyprodukowanych w Polsce aut, dwie trzecie stanowiły Cinquecento, reszt´ Fiaty 126p.

W 1994 roku
uruchomiono
produkcję
Fiata Uno.
Powyżej:
montaż tego
modelu

skim przemyÊle. Ka˝dy zakład miał własny system
ksi´gowy. W zaopatrzeniu nie było koordynacji
działaƒ i ekonomiki zakupów. Dostawcy, pracujàc
wyłàcznie na potrzeby FSM, nie musieli
konfrontowaç swych wyrobów z innymi
producentami, co obni˝ało ich konkurencyjnoÊç.
Dla osiàgni´cia wy˝szej jakoÊci i zlikwidowania
marnotrawstwa, nale˝ało zatem zreformowaç system. Pierwszym krokiem było ograniczenie niezale˝noÊci poszczególnych jednostek FSM. Drugim
– stworzenie jednego managementu, aby w miejsce celów wytyczonych przez ka˝dego z dyrektorów, pojawiły si´ cele wspólne.
W ciàgu trzech lat przeznaczono znaczne Êrodki
na szkolenie pracowników dawnej FSM. Uczestniczyli w nich wszyscy managerowie, pracownicy
umysłowi, wielu techników i wyspecjalizowanych
pracowników fizycznych – łàcznie 3.700
osób. Poczàtkowo najwy˝szy poziom zarzàdzania stanowili wyłàcznie managerowie włoscy.
Zgodnie z zamiarem przechodzenia z czasem
na management lokalny, stopniowo ograniczano
personel włoski: od maksymalnej liczby 160 do
kilkunastu w 1999 r. i kilku w roku 2005.
Olgierd Andrycz, wieloletni dyrektor techniczny
i naczelny Zakładu FSM w Tychach, a nast´pnie
pierwszy Polak kierujàcy zakładem Fiata w Cassino, tak mówi o przedsi´biorstwie przed transformacjà: „Dla FSM jedynym celem była iloÊç. Nale˝ało wyprodukowaç jak najwi´cej samochodów.
JakoÊç była jak prognoza pogody – miało
si´ nadziej´, ˝e wszystko b´dzie dobrze”.
Po przej´ciu FSM przez Fiat Auto trzy lata przeprowadzano restrukturyzacj´ i reform´ organizacji przedsi´biorstwa, wprowadzajàc jednoczeÊnie
nowe metody pracy i zarzàdzania. Post´p widoczny był tak˝e poprzez wskaêniki sprawnoÊci systemu, jak efektywnoÊç, jakoÊç wyrobów i dostaw.
Pojawienie si´ du˝ej firmy zachodniej było postrzegane przez polskà opini´ publicznà przede
wszystkim jako gwarancja przetrwania FSM.

Problemy z autonomià
Kiedy Fiat Auto przejàł FSM, była ona swojego
rodzaju konfederacjà 20 rozproszonych jednostek, z których ka˝dà zarzàdzano tak, jak niezale˝nym przedsi´biorstwem. Był to skutek decentralizacji, zapoczàtkowanej w całym kraju na
poczàtku lat 80., i cz´Êç programu, który miał
przynieÊç wi´kszà autonomi´ zarzàdzania w pol-
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OczywiÊcie jednym z najbardziej pozytywnych skutków inwestowania Fiata
w Polsce było zachowanie wielu tysi´cy miejsc pracy. Bł´dem byłoby
jednak poprzestanie na tym. Du˝y koncern mi´dzynarodowy, dà˝àc do poszerzania swojej produkcji, zarówno na rynek wewn´trzny, jak i na eksport,
wpływał korzystnie na bilans płatniczy
kraju. Poza tym Fiat uruchomił proces
innowacji, wzrastała konkurencyjnoÊç,
rozwijali si´ krajowi dostawcy. Od poczàtku FAP zach´cał do tworzenia joint
venture mi´dzy najlepszymi dostawcami
włoskimi a najbardziej obiecujàcymi firmami polskimi. Celem było sprowadzenie bezpoÊrednio do Polski know how niezb´dnego do rozwoju tych sektorów.
DoÊwiadczenie Fiat Auto Poland nie miało sobie
podobnych zarówno w Polsce, jak w całej Europie
Ârodkowo-Wschodniej. Fiat w Polsce przyczynił
si´ niewàtpliwie do rozpowszechnienia nowej kultury przemysłowej, spowodował napływ do Polski
najnowoczeÊniejszych technologii i przyciàgnàł
czołowe firmy Êwiatowe wielu bran˝. Przej´cie
i dostosowanie systemu pracy Fiat Auto do polskich uwarunkowaƒ gospodarczych, gwarantowało w naszym kraju standardy produkcyjne, jakoÊciowe i organizacyjne cenione na arenie
mi´dzynarodowej i wspólne dla wszystkich zakładów koncernu.

Nowy model organizacyjny
W latach 90.
w Fiat Auto
Poland
produkowano
jednocześnie
kilka modeli.
Był to: Fiat
Cinquecento
(do 1998 r.),
Fiat Seicento,
Uno, Siena,
Palio Weekend
i Fiat 126p

Automatyzacja zakładów, jakà zainicjowano w latach 80., nie zdołała przeciwstawiç si´ coraz
wi´kszym wymogom zmieniajàcego si´ rynku.
Oprócz robotów pojawiła si´ jeszcze potrzeba
utworzenia „inteligentnej”, elastycznej, szybko reagujàcej na zmieniajàce si´ warunki popytu fabryki. Stara taylorowska struktura produkcji masowej funkcjonujàca od lat 90. została wi´c
zastàpiona koncepcjà „fabryki zintegrowanej”. W nowym modelu organizacyjnym
dostawcy znajdujà si´ fizycznie w obr´bie zakładu
i stanowià cz´Êç integralnà systemu produkcyjnego. Jest to nieodzowny warunek strategii just
in time, ale równie˝ jedyny sposób na zagwarantowanie maksimum spójnoÊci w działaniach
wszystkich aktorów całego cyklu produkcyjnego.
SpójnoÊç kryteriów, metod i procedur to bowiem
jeden z podstawowych wymogów zagwarantowania odpowiedniej jakoÊci wyrobu.
Poza tym dzi´ki nowym, bardziej dost´pnym dla
ka˝dego, technologiom w fabryce zintegrowanej
wiedza specjalistyczna i odpowiedzialnoÊç funkcjo-
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nalna nie sà ju˝ zamkni´te w biurach czy oddzielone od linii produkcyjnej. Podstawowà komórkà nowego modelu organizacyjnego jest zespół technologiczny, który jest w posiadaniu narz´dzi
i kompetencji potrzebnych do rozpoznania ewentualnych tendencji do zmian lub pogorszenia sytuacji
oraz do interweniowania prewencyjnego w proces.
Wraz z nadejÊciem Punto (1993), czyli samochodu przełomu, nowe produkowane modele
sà wynikiem nowej filozofii przemysłowej Grupy.
Filozofii, którà polskie zakłady Fiata, które dopiero co wyszły ze struktury zarzàdzania scentralizowanego okresu FSM-u, szybko nauczyły si´ stosowaç na własnym podwórku, odnoszàc przy tym
zaskakujàce rezultaty. Tak długo oczekiwana
Êcie˝ka rozwoju w kierunku nowoczesnoÊci była
jak gdyby nast´pstwem upadku Muru berliƒskiego, dlatego nie mo˝na było nawet pomyÊleç, by
móc to zaprzepaÊciç.

Inne czasy, inne oczekiwania
W 1993 r. rozpoczàł si´ proces przekształcania
Fiat Auto Poland w przedsi´biorstwo sieciowe według modelu stosowanego we Włoszech. Firma
skoncentrowała swoje wysiłki na zespoleniu podstawowej produkcji w Bielsku-Białej i Tychach.
Pozostałe zakłady produkcyjne wydzielono na zewnàtrz. Stopniowo te˝ spółka zacz´ła powierzaç
swojà dotychczasowà działalnoÊç pomocniczà
specjalistycznym firmom zewn´trznym (w Grupie
Fiat, jak i poza nià), i coraz bardziej koncentrowaç si´ na swoim „core business”, czyli produkcji
samochodów. Proces „outsourcingu”,
trwajàcy nieprzerwanie od 1993 do 2002 r., przyczynił si´ – wraz z ciàgłà racjonalizacjà produkcji
– do zwi´kszenia jej poziomu z 16,3 samochodów
na jednego pracownika w 1993 r., do 45 w roku
2000 i 95 w 2009 roku.

Fiat 126p
produkowany był
nieprzerwanie
od 1973
do 2000 r.
Historia tego
małego,
wielkiego
samochodu,
który
zmotoryzował
Polskę,
zakończyła się
22 września
2000 roku

Oprócz Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland
i Teksid Poland, czyli spółek działajàcych ju˝
od 1992 roku, stopniowo powstało w Polsce ponad dwadzieÊcia innych spółek nale˝àcych do
Grupy Fiat. JednoczeÊnie mnóstwo dostawców
umieÊciło swojà produkcj´ na terenach zakładów
w Bielsku-Białej i Tychach. Sektor motoryzacyjny
otwierał drog´ tak˝e innym rodzajom działalnoÊci przemysłowej Grupy w Polsce. W 1995 roku
powstała Iveco Poland, która zaj´ła si´
sprzeda˝à oraz ser wisem pojazdów u˝ytkowych
marki. Trzy lata póêniej nadszedł czas na New
Holland (dzisiaj CNH Polska, ok. 1200
pracowników), która zakupiła fabryk´ Bizona
w Płocku, by produkowaç w niej kombajny i inne
maszyny rolnicze.
W roku 1998 Fiat Cinquecento, wyprodukowany
w liczbie 1.164 tys. szt., ustàpił miejsca swemu
nast´pcy, modelowi Seicento. W mi´dzyczasie
w Zakładzie Karoserii w Bielsku-Białej uruchomiono produkcj´ Fiata Uno (1994), Sieny i Palio
Weekend (1997).
W 2000 r., dokładnie 22 wrzeÊnia, zakoƒczyła si´
historia Fiata 126. Model, który w latach 70. i 80.
zmotoryzował Polsk´, produkowano nieprzerwanie przez 27 lat. Ogółem powstało 3.318.674 egzemplarzy, z tego 1.152.325 w Bielsku-Białej
i 2.166.349 w Tychach.
Wraz z zejÊciem z linii ostatniego Fiata 126, całà
działalnoÊç produkcyjnà Fiata Auto Poland przeniesiono do Zakładu Tychy. W Bielsku-Białej rozwini´to produkcj´ silników, która w grudniu 2000
roku została wprowadzona w szeregi nowego sektora Grupy Fiat – FPT Powertrain
Technologies. Zakład produkuje obecnie
dwa strategiczne silniki gamy Fiat: turbodiesel
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1.3 SDE, którego produkcj´ uruchomiono

w 2003 roku, oraz rewolucyjny benzynowy silnik
dwucylindrowy o pojemnoÊci 0.9 litra z systemem MultiAir, wprowadzony do produkcji
w 2010 roku. W tym celu zainwestowano ponad
300 mln euro.
Fiat Auto Poland z coraz wi´kszà determinacjà
optymalizował produkcj´ i poprawiał jakoÊç swoich wyrobów, co zapewniło mu pozycj´ jednego
z najlepszych zakładów Grupy Fiat na Êwiecie.
Osiàgni´cie wysokiego poziomu jakoÊci i wydajnoÊci, przy jednoczesnej redukcji kosztów produkcji, przekonało dyrekcj´ generalnà w Turynie
do powierzenia polskiej fabryce produkcji nowego
Fiata Panda (w 2003 r.), co miało si´ staç
przełomem w historii firmy.

Wielki skok jakoÊciowy
Kolejny
dynamiczny
rozwój Fiat Auto
Poland związany
jest z decyzją
władz koncernu
o ulokowaniu
w Polsce
produkcji
nowego modelu
Fiata Panda,
którego
produkcję
rozpoczęto
w maju 2003 r.,
a który rok
później zdobył
prestiżowy tytuł
„Car of the Year”

Dzi´ki osiàgni´temu poziomowi gwarancji jakoÊciowych we wszystkich dziedzinach zarzàdzania,
przedsi´biorstwo uzyskało ceniony na Êwiecie Certyfikat ISO 9001. We wrzeÊniu 1996 roku,
kiedy go przyznano, Fiat Auto Poland był jedynà
spółkà w Grupie Fiat, a tak˝e pierwszym, rozumianym jako całoÊç, przedsi´biorstwem samochodowym w Europie, które otrzymało taki certyfikat.
Wprowadzenie certyfikowanych systemów jakoÊci
doprowadziło do uzyskania w 2002 roku Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, Ârodowiskiem oraz Bezpieczeƒstwem i Higienà Pracy. Wkrótce firma przystàpiła do udziału
w krajowych konkursach jakoÊci (Polska Nagroda
JakoÊci zdobyta ju˝ za pierwszym podejÊciem
w 2004 r.) i mi´dzynarodowych (EFQM – European Foundation Quality Management i WCM –
World Class Manufacturing).
Dzisiaj – na podstawie obiektywnych pomiarów
– tyska fabryka uznawana jest za jednà z najlepszych w Europie. To zakład, w którym pracownik sam certyfikuje swojà prac´, bierze za nià
pełnà odpowiedzialnoÊç i potrafi autonomicznie reagowaç na negatywne zjawiska,
uruchamiajàc zintegrowane procedury korygujàce, a w swych codziennych czynnoÊciach
stosuje metodologi´ TPM (Total Productive
Maintenance) oraz nowoczesne systemy rozwiàzywania problemów (Six Sigma).
W 2007 roku Fiat Auto Poland dołàczył do zaszczytnego grona „World Class Manufacturing”,
tj. przedsi´biorstw stosujàcych najlepsze systemy
produkcyjne na Êwiecie. WCM to kompleksowy program reorganizacji systemu zarzàdzania
produkcjà, który bazuje na fundamentalnych zasadach ciàgłej poprawy, eliminowania strat i walki
z ka˝dym rodzajem marnotrawstwa.
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Zasi´g funkcjonowania systemu WCM jest stopniowo poszerzany na wszystkie zakłady Grupy
Fiat, poczàwszy od zakładu Fiat Powertrain Technologies.

Jeden zakład, dwa „Samochody Roku”

Rok 2007
to czas szczególny
dla Fiat Auto Poland:
firma obchodzi swoje
15-lecie, a na liniach
montażowych rozpoczyna
się produkcja nowego
modelu Fiat 500, który
w następnym roku
zdobywa tytuł
„Car of the Year”

Nowy Fiat Panda, dzi´ki zainwestowaniu 570 milionów euro, pojawił si´ na rynku pod koniec
2003 r. – rok póêniej został „Samochodem Roku”. Zwa˝ywszy na niewielkie rozmiary polskiego
rynku, ponad 90% produkcji przeznaczane jest
na eksport. Powodzenie nowego modelu jest tak˝e
sukcesem polskiego przemysłu: 80% podzespołów
i komponentów powstaje w Polsce, ich zagraniczny zbyt – pod postacià gotowego samochodu –
osiàgał ponad 2,5% wartoÊci polskiego eksportu.
Mimo upływu lat model do dziÊ cieszy si´ niesłabnàcà popularnoÊcià wÊród klientów na całym Êwiecie – w 2009 roku odnotowano rekordowà liczb´ 300 tysi´cy wyprodukowanych egzemplarzy.
W miar´ upływu czasu, model podstawowy uzupełniały coraz atrakcyjniejsze wersje: od Pandy
4x4 i Pandy Cross z nap´dem integralnym poprzez
wersj´ z silnikiem 1.3 Multijet, do sportowej 100
HP, która zadebiutowała w 2006 roku. Anno Domini 2007 to szczególny czas dla Fiat Auto Poland
SA. Firma obchodzi właÊnie swoje 15-lecie,
a zapisana w dziejach motoryzacji „Pi´çsetka”
wchodzi na linie produkcyjne, zdobywajàc pod koniec roku presti˝owy tytuł „Car Of The Year
2008”. Aby – obok Seicento, Pandy i od 2008 roku Forda Ka – produkowaç nowy modelu, zakład
został rozbudowany i zmodernizowany, co odbyło
si´ za sprawà inwestycji wynoszàcych 300 mln euro. Zainstalowanie nowych robotów, powi´kszenie Wydziału spawalni i zbudowanie nowej hali
Monta˝u pozwoliły na zwi´kszenie produkcji
dziennej do 2.300 egzemplarzy. W 2009 r.
zakład wyprodukował rekordowà liczb´
605.797 samochodów przy pracy około
6500 pracowników. Poza samymi wydziałami Fiata, na terenie zakładu pracuje 56
dostawców. W sumie wi´c na obszarze
tym znajduje si´ ka˝dego dnia ponad 12 tysi´cy osób, co czyni z niego prawdziwe
miasteczko przemysłowe.
W styczniu 1921 roku, czyli 90 lat temu, Fiat stawiał swoje pierwsze kroki produkcyjne w Polsce.
Od pionierskiego na tamte czasu uruchomienia
produkcji po dziÊ dzieƒ Grupa Fiat, dzi´ki
ogromnej determinacji, utworzyła w Polsce działalnoÊç, która w 2009 roku osiàgn´ła w sumie
przychody w wysokoÊci 26,3 mld złotych (z tego
67% na eksport) i zatrudniała ponad 13.500
polskich pracowników.
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Giulietta

na DesignForum
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TEKST D. F.
Andrzej Ró˝ycki

2010

Co roku podczas wystaw samochodowych
młodych adeptów sztuki stylistycznej
przyciàga DesignForum, gdzie odbywajà si´
warsztaty poÊwi´cone projektowaniu
samochodowemu. W tym roku bohaterkà
stoiska była Alfa Romeo Giulietta.

C

zołowy dziennikarz
motoryzacyjny
Wojciech Sierpowski, juror konkursu
Car of the Year
i wydawca rocznika AutoRok, od lat
zajmuje si´ designem samochodowym. Sam był rysownikiem, a jego prace zamieszczano w wielu
krajowych i zagranicznych magazynach motoryzacyjnych. Zało˝ył
klub DesignForum, a w jego ramach organizuje, w czasie wystaw i salonów samochodowych,
konkursy rysownicze, w których

jurorami sà niejednokrotnie słynni projektanci samochodowi. Tak
było w przypadku konkursu poÊwi´conego Lancii Delta, gdy jurorem został szef designu oÊrodka I.DE.A – Justyn Norek.
Nast´pnie DesignForum projektowało współczesnego Fiata 500
(jeszcze przed jego premierà na
rynku), a jurorem był guru designu – Giorgetto Giugiaro. Kolejna edycja zorganizowana podczas
Poznaƒ Motor Show zwiàzana
była z Alfà Romeo. Wówczas jurorem został Zbigniew Maurer
z Centro Stile Alfy Romeo, mieszczàcego si´ w Arese. Dwa lata
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Jurorem
w konkursie
rysowniczym
był Alessandro
Maccolini
(na zdjęciu),
który stylizował
Giuliettę.
Powyżej:
zwycięska praca
Łukasza
Lewandowskiego
z Białegostoku.
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temu, ponownie w Poznaniu, goÊcił Ruben Wainberg, by rozwiàzaç konkurs na nowà generacj´
Fiata 500. Jego zwyci´zca – Tomasz Prygiel z Kielc został w nagrod´ zaproszony do turyƒskiego
Centro Stile Fiat.
Najnowsza edycja DesignForum,
konkurs rysowniczy oraz całe stoisko poÊwi´cone były Alfie Romeo
Giulietta. OczywiÊcie nieprzypadkowo, bo Wojciech Sierpowski
postanowił w ten sposób odwdzi´czyç si´ za mo˝liwoÊç jazdy
na torze w Balocco historycznymi
Alfami Romeo, a jednoczeÊnie zaakcentowaç w Polsce 100-lecie
Alfy Romeo. Spotkanie odbyło si´
w listopadzie podczas Auto Show
Poland 2010. Choç sama wystawa
nie zgromadziła zbyt wielu zwiedzajàcych, stoisko DesignForum
jak zwykle t´tniło swoim ˝yciem.
Z ró˝nych stron Polski przyjechało blisko 30 młodych rysowników, w tym liczne grono
studentów, by spotkaç si´
z goÊciem specjalnym, którym
był włoski stylista Alessandro
Maccolini z Centro Stile Alfy
Romeo – odpowiedzialny
za design nowej Giulietty. Stoisko zdobiły
dwie nowe Giulietty
oraz jedna historyczna Giulietta Spider.
Alessandro Maccolini przedstawił swoje
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dotychczasowe osiàgni´cia i trendy obowiàzujàce przy kształtowaniu samochodów tej marki, oraz
zasady panujàce w tym – jak si´
okazuje – wcale niełatwym zawodzie. Mo˝na powiedzieç, ˝e starał
si´ dodaç otuchy rysownikom,
przy czym wyraênie sygnalizował
potrzeb´ nieustajàcego podnoszenia kwalifikacji, konfrontowania
umiej´tnoÊci i wytrwałego trzymania si´ swojej pasji. Jak wielkiej, widaç było podczas obywajàcego si´ w czasie Auto Show
konkursu rysunkowego. Alessandro Maccolini poprosił o narysowanie własnej wizji Giulietty.
Mimo ograniczonego czasu i niekoniecznie wymarzonych warunków do pracy twórczej – zdaniem
jurora – powstało wiele prac godnych uwagi. Niezale˝nie od tego
czy wizje miały charakter zachowawczy, czy te˝ zupełnie
odlotowy – od razu
widaç w nich
było rysy

Uczestnicy
DesignForum
z Alfą Romeo
Giulietta Spider
z lat 60.
Poniżej: Być
może warunki
do skupienia się
nie były
najlepsze,
ale takie same
dla każdego.
Alessandro
Maccolini
przejrzał i ocenił
wszystkie prace.

charakterystyczne dla Alfy Romeo. Zwyci´skà okazała si´ praca
Łukasza Lewandowskiego z Białegostoku, a drugie miejsce zaj´ła
wizja Łukasza Nowickiego z Warszawy. Wyró˝nienia zaÊ otrzymali: Adrian Łagowski (Łykoszyn),
Tomasz Prygiel (Kielce), Tomasz
Marcinkiewicz (Siemiatycze),
Konrad Cholewka (Cieszyn), Łukasz Myszyƒski (Turek) i Ryszard
Szymaƒski (Jelcz-Laskowice).
Dodatkowe wyró˝nienie przypadło, rysujàcej zaledwie od miesiàca, jedynej kobiecie w tym gronie,
Natalii Chachuj (Wrocław). Nagrody i upominki ufundował Fiat
Auto Poland, redakcja AutoRok,
a w zestawie składajàcym si´ na
nagrod´ głównà znalazł si´, mi´dzy innymi, samochód RC 1:10,
ufundowany przez sklep Âwiat
Modeli i Zabawek – w warszawskim Blue City.
Alessandro Maccolini chciał sp´dziç znacznie wi´cej czasu z rysownikami, musiał jednak wracaç do Turynu, bo ostro pracuje
nad kolejnym modelem Alfy, ale
jego kontakt z polskimi rysownikami nie skoƒczył si´ na DesignForum. Alessandro zorganizował
dla młodych projektantów kolejny konkurs, którego bohaterem była Giulia – a wi´c teoretycznie wi´ksza siostra Giulietty.
Konkurs odbywał si´ poprzez
stron´ www.designforum.pl. Tam
te˝ uka˝à si´ jego wyniki.

Wojciech Sierpowski opowiada o Giuliettach

„D

ecydując się na powrót do nazwy Giulietta, nawiązano do dwóch generacji modeli tej
klasy, wytwarzanych na przełomie lat 50 -60 i 70-80. Pod względem designu – między
innymi za sprawą dużego wlotu powietrza – doszukamy się większego podobieństwa
do starszej Giulietty, bowiem powstawała ona w czasach sylwetek obłych, podczas gdy
nowszy model miał kanciastą, pudełkowatą bryłę i jedynie symboliczny trójkąt Alfy. Choć
Giulietta stanowi rozwinięcie stylu MiTo, wywodzącego się z supersportowej Alfy Romeo 8C
Competizione, jest bezpośrednią następczynią modelu 147. Siłą rzeczy – a zarazem zgodnie
z tendencją w tym segmencie – Giulietta nie jest trójbryłowym sedanem tak jak jej
protoplaści, lecz dwubryłowym hatchbackiem. Pod względem stylu nowa Giulietta stanowi
wypośrodkowanie między kształtem pierwszej i drugiej Giulietty. To znaczy ma obłą
(opływową) sylwetkę, ale z wpisanymi w nią ostrymi przetłoczeniami, sprawiającymi,
że nadwozie zrobiło się zadziorne. Motywem, który najbardziej mi się podoba w nowej
Giulietcie jest wlot powietrza z luźno osadzonym scudetto”.

Za kierownicà
historycznych Alf

„K

iedy otrzymałem listę aut, które
zostaną udostępnione podczas
prezentacji w Balocco z okazji 100-lecia Alfy
Romeo, ucieszyłem się, że wreszcie będę mógł
porządnie przyjrzeć się tym legendarnym
autom i zdobić plenerowe zdjęcia. Miałem
cichą nadzieję, że kilkoma z nich – przynajmniej
tymi świeższymi, mniej unikatowymi – uda się
przejechać. Własnym uszom nie mogłem
uwierzyć słysząc, że jeździć mogę wszystkimi
wozami z muzeum w Arese. To niemal
niewiarygodne. Na liście były: ALFA 24 HP
z 1910 roku, Gran Premio Tipo B „P3”
z 1932 roku, 425-konna Gran Premio Tipo 159
„Alfetta” z 1951 roku, 1900 C52 „Disco
Volante” z 1952 roku, Giulietta SZ z 1960 roku,
Alfa Romeo TZ2 z 1965 roku, Alfa 33 Stradale
Prototipo z 1960 roku, i na deser
wyczynowa 450-konna 155-ka V6 Ti „DTM”.
Mnie od dawna fascynowała Alfa Romeo Disco Volante,
która za sprawą swojej sylwetki stała się prekursorem
nowego trendu stylizacyjnego i mody na „latające
spodki”. Po wizycie w Balocco, zapomniałem już co mi
się marzyło – przyjrzeć się temu autu poza smutnym
miejscem jakim w gruncie rzeczy jest każde muzeum?
Zrobić fajne zdjęcia? Usłyszeć ryk silnika? Zobaczyć
auto w akcji na torze? Otrzymałem to wszystko naraz,
a nawet coś o czym nie mogłem marzyć – jechałem Disco
Volante po torze, doznając tego wszystkiego, co
odczuwali kierowcy wyścigowi na początku lat 50. Czy
miłośnik historii motoryzacji może otrzymać coś bardziej
wartościowego?”

Na zdjęciu powyżej:
Wojciech Sierpowski
za kierownicą Alfy Romeo
Disco Volante. Wojciech
Sierpowski jest wydawcą
prestiżowego rocznika
AutoRok, w którym opisuje
wszystkie ważne wydarzenia
motoryzacyjne. Zamieszcza
też relacje z rajdów. To się
podoba zawodnikom.
Na zdjęciu obok: Rajdowy
Mistrz Europy Luca Rossetti
z czasopismem.
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DwadzieÊcia tysi´cy

litrów życia

TEKST

Marek
Kamiński
FOTO

Ireneusz
Kaźmierczak

Jednorazowo
można oddać
450 mililitrów
krwi: mężczyźni
co 8 tygodni,
kobiety co
3 miesiące.
Honorowy
krwiodawca musi
mieć ukończone
18 lat, powinien
być zdrowy,
a krew może
oddać po spożyciu
lekkiego posiłku

Przy tyskim zakładzie Fiat Auto Poland od 35 lat działa
koło Polskiego Czerwonego Krzy˝a i klub Honorowych
Dawców Krwi. Przez ten czas członkowie koła oddali
około 20 tysi´cy litrów krwi.
o jeden z najwi´kszych i najbardziej
pr´˝nych klubów
HDK w województwie Êlàskim. Zaczynali skromnie
– w roku 1975 organizacja liczyła
zaledwie 30 członków. Wkrótce ich liczba zacz´ła
rosnàç. 15 lat póêniej koło PCK
liczyło ju˝ 1000 członków,
w tym ok. 700 krwiodawców.
Obecnie do PCK nale˝y 350
osób, z czego 200 oddaje honorowo krew.

T
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Zało˝ycielem koła był Jan Cieluch. Póêniej funkcj´ prezesa
pe∏nili: Grzegorz Jankowiak,
Jerzy Drapiƒski, Stanis∏aw
Kostecki i Stanis∏aw Konieczny.
Od 1980 roku prezesem jest
Andrzej Lis (foto poni˝ej). Po-

czàtkowo ko∏a PCK i HDK działa∏y jako osobne podmioty. W tej
chwili jest to jedna organizacja,
działajàca pod szyldem Zakładowe Koło Polskiego Czerwonego
Krzy˝a i Klub Honorowych
Dawców Krwi. Tyscy krwiodawcy nie tylko oddajà krew. Biorà
te˝ udział w akcjach charytatywnych, organizujà konkursy wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i PCK, biorà udział w organizowanych Rajdach HDK - PCK
pod nazwà „Czerwona Ró˝a”,
jak równie˝ w Zawodach W´dkarskich organizowanych przez

zaprzyjaênione kluby, organizujà równie˝ kwesty i pomagajà
chorym. Do ich najwi´kszych
akcji nale˝à: oddawanie krwi dla
Centrum Zdrowia Dziecka
(w latach 1978-1980 zebrano
260 litrów krwi), Szpitala Matki
Polki (120 litrów oddanych
w roku 1984) oraz dla poszkodowanych w trz´sieniu ziemi
w Armenii (rok 1988 – 80 litrów). Członkowie Koła PCK
i Klubu HDK finansowo wspierali tak˝e powodzian, niepełnosprawnych oraz ofiary trz´sienia
ziemi w Turcji. To oczywiÊcie tylko niektóre z akcji organizowanych w ciàgu 35 lat. O skali działalnoÊci Koła PCK i Klubu HDK
Êwiadczy liczba odznak Zasłu˝ony Honorowy Dawca Krwi. Odznak´ I stopnia, przyznawanà
po oddaniu 18 litrów, otrzymało
890 osób, odznak´ II stopnia
(po oddaniu 12 litrów) – 1250
osób, a III stopnia (po oddaniu 6
litrów krwi) posiada a˝ 2500 tyskich krwiodawców.
Podczas uroczystego jubileuszu
nagrodzono tych najbardziej
ofiarnych. WÊród nich znaleêli
si´ mi´dzy innymi Zbigniew Kufelin – dawca szeÊçdziesi´ciu litrów krwi, oraz Leszek Prałat,
który mo˝e si´ poszczyciç pi´çdziesi´cioma litrami oddanej honorowo krwi. Spotkanie, które
zacz´to hymnem Polskiego Czerwonego Krzy˝a, było te˝ okazjà
do wr´czenia dyplomów, pucharów, wspomnieƒ i… rozmów
z goÊçmi z zaprzyjaênionych
czerwonokrzyskich organizacji.
„KiedyÊ wÊród oddajàcych krew
organizowaliÊmy loterie”– wspomina prezes Andrzej Lis.
– „Oprócz tego krwiodawcy dostawali bony do tyskich restauracji i barów. W tej chwili pracownik oddajàc krew otrzymuje
8 czekolad i paczk´ kawy.
W dniu oddania krwi przysługuje mu tak˝e wolny od pracy
dzieƒ. Zgodnie z ustawà, zamiar
oddania krwi nale˝y za ka˝dym
razem zgłosiç przeło˝onemu 3

dni wczeÊniej, u nas podnieÊliÊmy to do 4 dni”.
Pracodawcy nie zawsze ˝yczliwym okiem patrzà na krwiodawców. Jednak w Fiat Auto Poland
działalnoÊç czerwonokrzyska
znajduje du˝e uznanie. „Trudno
jest wyceniç krew, to jest niezastàpione lekarstwo” – mówi Bogusław CieÊlar, rzecznik prasowy Fiat Auto Poland. – „JesteÊmy
dumni, ˝e tego typu działalnoÊç
jest tak pr´˝na w naszej spółce.
Kierownictwo Fiata wspiera t´
inicjatyw´. Widaç, ˝e prekursorzy klubu znajdujà naÊladowców. Trwa sztafeta pokoleƒ, która daje nadziej´, ˝e klub b´dzie
działał jeszcze przez długie lata”.
Prezes Andrzej Lis wspomina, ˝e
w ruchu krwiodawstwa nastàpiło wiele zmian. Dotyczy to te˝
miejsc oddawania krwi. Obecnie
oddaje si´ jà w Ambulansach
do pobierania krwi, które w ka˝dà Êrod´ miesiàca ustawiajà si´
przed Domem Handlowym A-Zet w Tychach od godz. 9.00
do 16.00 oraz w ka˝dy piàtek
miesiàca przed hipermarketem
„REAL” od godz. 9.00 do 16.30.
Nie zmieniła si´ tylko ofiarnoÊç
tych, którzy chcà pomagaç potrzebujàcym.

NAGRODZENI
CZŁONKOWIE
PCK I HDK
odczas uroczystości 35-lecia koła Polskiego
Czerwonego Krzyża i klubu Honorowych
Dawców Krwi przy Fiat Auto Poland zasłużonych
krwiodawców wyróżniono za wybitne zasługi na rzecz
PCK oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa.
Odznakę honorową PCK III stopnia otrzymało Koło
PCK i klub HDK przy Fiat Auto Poland w Tychach,
Odznakę honorową PCK II stopnia – Andrzej
Czerniak, a Odznakę honorową PCK IV stopnia
– Sylwester Kozieł i Krzysztof Józefowicz. Odznaki
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi przypadły w udziale:
Sławomirowi Smolińskiemu, Piotrowi
Mazurkowskiemu, Grzegorzowi Rosińskiemu,
Pawłowi Zalewskiemu, Damianowi Józefowiczowi.
Za propagowanie idei czerwonokrzyskiej
i honorowego krwiodawstwa wyróżniono: Małgorzatę
Wilczak, Rafała Sołtysika, Zdzisławę Syrek, Adama
Syrka, Małgorzatę Harężę, Elżbietę Jędryczko, Janinę
Bebak, Michalinę Grzegorzek, Bożenę Walugę,
Bożenę Smolińską, Jana Drobca, Jerzego Sitko.
Za wieloletnie oddawanie krwi honorowo zarząd PCK
i HDK wyróżnił: po oddaniu 30 litrów krwi – Andrzeja
Czerniaka, Krzysztofa Stachowicza, Jerzego
Plewniaka, Piotra Fijałkowskiego, Jacka Dobiesa,
Eugeniusza Rozwałkę, Andrzeja Lisa; po oddaniu 40
litrów: Bogusława Kurkowskiego, Pawła Bojczuka,
Leszka Magasa, po 50 l: Leszka Prałata i po 60
litrach: Zbigniewa Kufelina.
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Najbardziej ofiarni honorowi dawcy

Z

bigniew Kufelin (po lewej), dawca sześćdziesięciu litrów krwi, po raz pierwszy oddał krew
35 lat temu. „Kiedy miałem 16 lat moja mama zachorowała na białaczkę i potrzebowała
krwi. Ale w tym wieku nie można jeszcze zostać krwiodawcą. Krew dla mamy oddała więc
rodzina, która musiała przyjechać aż z Lublina. Wtedy postanowiłem pomagać
ludziom. Kiedy tylko skończyłem 18 lat zostałem
honorowym krwiodawcą”. Krew oddaje także jego
kuzyn, brat oraz córka. Od 2001 roku jest
na emeryturze, zajmuje się więc wnukami,
dużo czasu spędza także w swoim ogródku.
Leszek Prałat od 1979 roku do dzisiaj oddał ponad
50 litrów krwi. „Zachęcił mnie do tego kolega,
który, podobnie jak ja, nadal oddaje krew.
Sprawia mi to przyjemność, zdrowie mi
dopisuje, cieszę się że mogę komuś pomóc,
może nawet uratowałem komuś życie. Jeśli jest
taka potrzeba, zawsze stawiam się na wezwanie
i zawsze jestem gotów do oddania krwi”.
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Zawsze
w listopadzie
Bielsko-Biała
staje si´ mekkà
jazzu, do której
przyje˝d˝ajà
miłoÊnicy tej
muzyki z całej
Polski. W tym
roku odbyła si´
ju˝ 8. edycja
festiwalu
Jazzowa Jesieƒ.
TEKST Marek

Kamiński
Cykarski

Gwiazdy jazzu
FOTO Lucjusz

„nad”miastem
Gwiazdą
inauguracyjnego
koncertu był
amerykański
kwartet Oregon.
Ralph Towner
(na zdjęciu)
i przyjaciele
zagrali gorąco
przyjęty koncert.
Po prawej: show
w wykonaniu
szwedzkiej grupy
Gunhild Carling
& Carling Family,
grającej jazz
tradycyjny

ista gwiazd Êwiatowego jazzu, które
do tej pory wystàpiły na bielskim festiwalu, jest bardzo długa. Pierwszà
edycj´ otwierał Tomasz Staƒko grajàcy wtedy z grupà Niewinni Czarodzieje. Oprócz niego goÊcili m.in.
jazzmani z Rosji oraz takie polskie
gwiazdy, jak Adam Makowicz, Włodzimierz Nahorny i Lora Szafran.
Z roku na rok gwiazd było coraz wi´cej i Êwieciły
coraz jaÊniejszym blaskiem. Na estradzie goÊcili
m.in. John Scofield, Manu Katche, Ornette Coleman, Miroslav Vitous i Chick Corea. Pojawiali si´
zarówno muzycy europejscy (Włosi, Skandynawowie, Anglicy i Rosjanie), jak i goÊcie ze Stanów Zjednoczonych. Niewàtpliwym magnesem dla publicznoÊci i jednoczeÊnie gwarantem jakoÊci festiwalu jest
jego dyrektor artystyczny – Tomasz Staƒko, który
stale podkreÊla, ˝e nie czuje si´ najlepiej w „dyrektorskim fotelu” i woli wyst´py sceniczne, jednak co
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roku udaje mu si´ zgromadziç znakomitych wykonawców. „Âwie˝oÊç festiwalu objawia si´ w elastycznoÊci i ró˝norodnoÊci – mówi. – Nie zamykamy sobie drogi. Wszystko co dobre, pi´kne i ładne jest tu
mile widziane. Nazwa Bielsko jest doskonale znana jazzowym muzykom z Nowego Jorku, jako miejsce gdzie si´ gra i gdzie jest znakomity klimat”.
Tegoroczny festiwal był długi i bardzo zró˝nicowany.
Ze wzgl´du na kłopoty ze zsynchronizowaniem wolnego czasu wykonawców, w tym roku koncert inauguracyjny odbył si´ 3 tygodnie przed pozostałymi
wyst´pami. Gwiazdà był amerykaƒski kwartet Oregon, który przyciàga fanów jazzu ze wzgl´du na znakomity poziom muzyków oraz to, ˝e spotykajà si´
na scenie raz na kilka lat. Ralph Towner i przyjaciele zagrali fantastyczny, goràco przyj´ty koncert.
Niezapomniany show zaprezentowali wykonawcy
ze Szwecji. Muzykujàca rodzina z Goteborga, wyst´pujàca pod szyldem Gunhild Carling & Carling
Family, grała jazz tradycyjny. Zapewne festiwalowà

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

Tomasz Stańko:
Projekt Bielsko-Biała

R

anegdotà stanie si´ opowieÊç o tym, ˝e patron festiwalu, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult,
długo namawiał Tomasza Staƒk´, aby ten znalazł
jakiÊ zespół grajàcy jazz tradycyjny. Dyrektor artystyczny długo odpowiadał, ˝e wszyscy muzycy,
którzy wykonywali ten rodzaj jazzu ju˝ wymarli.
W koƒcu jednak jego przyjaciel opowiedział mu
o pewnej znakomitej tr´baczce ze Szwecji. Zaproszenie Carlingów okazało si´ strzałem w dziesiàtk´.
W ich przypadku muzyka (brzmiàca bardzo stylowo), była tylko jednym z elementów scenicznego
show. Ubawiona do łez publicznoÊç zapewne długo nie wypuÊciłaby muzyków ze sceny, gdyby nie
to, ˝e Szwedzi sami zeszli z estrady w muzycznym
korowodzie, wychodzàc do holu i zapraszajàc
za sobà całà widowni´. W tej doÊç nietypowej scenerii grali jeszcze kilka minut.
Głównà cz´Êç festiwalu wypełniły cztery koncertowe dni, podczas których odbyło si´ a˝ szeÊç koncertów. Oprócz festiwalowej tradycji, czyli koncertu Tomasza Staƒki, prezentowali si´ saksofonista
Chris Potter (okreÊlony przez specjalistyczne pismo
Downbeat jako „jeden z najpilniej studiowanych
i najcz´Êciej cytowanych saksofonistów na naszej
planecie”), Włoch Paolo Fresu, saksofonista Lee
Konitz (goÊcinnie wystàpił tak˝e wspólnie z Tomaszem Staƒkà), Abdullah Ibrahim (wzbogacajàcy
jazz o afrykaƒskà tradycj´) i znakomity perkusista
Manu Katche (z repertuarem ze swojego nowego
krà˝ka „Third round)”.
Na kolejnà dawk´ jazzowych prze˝yç w Bielskim
Centrum Kultury fani tej muzyki poczekajà
do przyszłego roku. Zapewne za kilka miesi´cy poznamy nazwiska gwiazd kolejnej edycji festiwalu,
którego jednym z głównych sponsorów jest, jak co
roku, Fiat Auto Poland.

ekordy popularności biją koncerty Tomasza
Stańki. Biletów zwykle brakuje na kilka tygodni
przed jego występem. Trudno się dziwić – muzyk jest
uznawany za jednego z najlepszych jazzowych trębaczy
na świecie. Artysta przyznaje się do fascynacji takimi
muzykami jak Monk, Coltrane, Parker czy Miles Davis.
Tego ostatniego uważa Stańko za swojego guru,
żartem mówiąc, że jeżeli czegoś nie wie,
stara się wyobrazić, jak zareagowałby
Miles – szukając muzyków, czy oceniając
ich przydatność do danego projektu.
Co roku Tomasz Stańko zaprasza ciekawych
artystów, przygotowując specjalne programy.
W tym roku jego koncert był zatytułowany
– Projekt Bielsko-Biała. „Zaprosiłem
do współpracy Lee Konitza, którego
największym i najwspanialszym dokonaniem
są standardy, które ja też grywałem
w młodości. Korzeniami mojej muzyki zawsze
była „Stella by starlight” i inne utwory. Chciałbym
z nim to zagrać. On jest znany z tego, że gra free, wolno – ale tę
standardową muzykę. Połączę to z moimi nowymi kompozycjami
i liczę, że będzie to początek długiego projektu. Chciałbym
za jakiś czas nagrać w tym składzie płytę live w Nowym Jorku”.
Koncert Tomasza Stańki jak zwykle oczarował bielską widownię.

Manu Katche:
Francuski perkusista

S

łynny muzyk specjalizujący się w grze na instrumentach perkusyjnych
wystąpił po raz trzeci w Bielsku-Białej. Poprzednio bielszczanie
mogli go posłuchać na Jazzowej Jesieni w 2005 roku (program z płyty
„Neigbourhood”) oraz w 2008 roku jako muzyka zespołu Jana Garbarka.
Tym razem, obok wcześniejszych kompozycji, zagrał utwory z najnowszej
płyty „Third round”. Artysta gra nie tylko jazz – nagrywa i występuje
z największymi postaciami muzyki pop i rock. Manu Katche
współpracował z takimi artystami jak Eurythmics, Sting, Dire Straits czy
Peter Gabriel, z którymi nagrywał najważniejsze płyty. Niedawno był
jurorem francuskiej edycji programu Idol. Swoją grę określa jako
„wypadkową stylu afrykańskich
bębniarzy plemiennych
i klasycznej szkoły
europejskiej”.
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Jerzy Piekarczyk

Gwiazdy patrzà na nas?
S
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półka Polski Fiat w dniu swego
poczęcia znalazła się w dobrym
układzie planetarnym, co jeszcze raz
dowodzi, że dobre układy dobrze mieć
wszędzie. Tak twierdzą nie tylko
fachowcy od podglądania gwiazd.
Słońce odbierało wtedy dobre wpływy
od Jowisza i Saturna, co zapewniało
nowo powstałej firmie długotrwałość
oraz zainteresowanie odbiorców jej
wyrobami a to zawsze jest miarą
sukcesu.
Znak Byka, w którym firma znalazła
się 10 stycznia 1921 roku
prognozował spore zyski. Bogna
Wernichowska, dziennikarka
czytającą w gwiazdach, uchyliła nam
rąbka tajemnicy, bo skoro dzięki niej
mogliśmy spojrzeć w przeszłość,
dobrze byłoby wiedzieć, co nas spotka
w 2011 roku. Zapowiedziała poprawę
sytuacji między kwietniem
a czerwcem i nowe produkty, które
znajdą uznanie odbiorców. Mówiąc
najogólniej, ponieważ firma
rozpoczęła działalność w dobrym
układzie planetarnym, będzie rosła
w siłę. Nie znaczy to jednak, że skoro
sukces zapisany jest w gwiazdach,
można sobie pozwolić na dolce far
niente. Historia Fiata pokazuje, że
na swą markę firma pracowała
w pocie czoła, chociaż Henry Ford nie
mógł się nadziwić, jakim cudem Włosi
załatwili sobie z Watykanem slogan
reklamowy „Fiat lux!”
Zgodnie ze starożytną tradycją
astrologiczną ściśle określone
działania przypisywano nie tylko
poszczególnym planetom, lecz
również konstelacjom gwiezdnym.
Wierzono, że właśnie one,
a szczególnie te, umieszczone wzdłuż
równika niebieskiego, zwane

Zgodnie
ze starożytną
tradycją
astrologiczną
ściśle określone
działania
przypisywano
nie tylko
poszczególnym
planetom, lecz
również
konstelacjom
gwiezdnym.

zodiakiem, to niewymyślone przez
ludzi figury pomagające w układaniu
mapy nieba, lecz tajemniczy szyfr,
dany człowiekowi do odczytania.
Zwolennicy astrologii głoszą, że ciała
niebieskie są przyczyną wydarzeń
ziemskich i człowiek powinien ten fakt
brać pod uwagę niezależnie od tego,
czy to mu się podoba, czy nie. Nie
znaczy to jednak, że każdy prezydent
ma iść śladem Ronalda Raegana,
który przed podjęciem w Białym
Domu ważnych decyzji, zasięgał opinii
astrologa. Leszek Szuman, jeden
z najbardziej znanych polskich
ekspertów sfer niebieskich,
na pytanie czy wierzy w astrologię
zwykł był odpowiadać: „Wierzyć
można w życie pozagrobowe,
na astrologii trzeba się znać”. Tak więc
jeszcze długo skazani będziemy
na trwający od stuleci spór, czy racje
mają ci, którzy szukają w gwiazdach

odpowiedzi na ziemskie dylematy
ludzi, czy ci, którzy traktują astrologię
jak zabobon, który zamula ludziom
umysły. Popularność, jaką cieszą się
horoskopy i przepowiednie świadczy,
jednak o tym, że wiara wyprzedza
rozum, a stawianie pytań nie zawsze
być musi przejawem głupoty.
Niezależnie od stopnia naszej wiary
lub niewiary, należy przyjąć, że
prawdziwa astrologia nie ma nic
wspólnego z paranaukową sieczką,
którą magazyny ilustrowane karmią
swoich czytelników, poszukujących
w horoskopach dobrego jutra dla
siebie. Nie należy obrażać się też
na uczonych, którzy w astrologii widzą
tylko komercję żerującą
na pragnieniach człowieka, chcącego
poznać to, co nieodgadnione. Gdyby
horoskopy i wiedza astrologiczna
same z siebie posiadały moc
sprawczą, można by leżeć brzuchem
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zamiast
wró˝b
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spółczesna astrologia
odchodzi od wróżenia
i przepowiadania
przyszłości na rzecz
służenia człowiekowi radą
i pomocą. Dlatego nie
należy oczekiwać
od astrologa, że powie nam,
co osiągniemy w życiu,
ponieważ jako wolni ludzie
sami decydujemy o swojej
przyszłości i wszystkiego
na gwiazdy zwalić się nie
da. Przyczyn tego, co nas
spotka, nie należy szukać
w świecie zewnętrznym,
lecz w sobie. Nikt nie
rozwiąże za nas naszych
problemów. Współczesna
astrologia pełni tylko rolę
mapy, która błądzącemu
może pomóc wyjść
z labiryntu. Ale nie musi.

Wielu wierzy,
że przyszłość
jest zapisana
w gwiazdach

do góry wierząc, że skoro przyszłość
tak czy inaczej zapisana jest
w gwiazdach, nie należy się
fatygować przesadnie.
Obserwacja otaczającego nas świata
zdaje się sprzyjać twierdzeniu, że
życie na Ziemi w pewnym sensie
uzależnione jest od Słońca.
Co prawda ścieranie się obcasów nie
jest dowodem na kulistość Ziemi,
jednak zjawiska przyrodnicze nie są
wobec siebie obojętne, chociaż – jak
twierdzą zwolennicy trzeźwego
myślenia – to jeszcze nie powód, aby
twierdzić, że ból głowy pana
Kowalskiego jest uzależniony
od ruchu ciał niebieskich. Kiedy
ubywa argumentów, mówi się o braku
naukowego uzasadnienia. Na tej
zasadzie łączy się astrologię
z praktykami wróżbiarskimi,
a astrologów z ludźmi
wtajemniczonymi, którzy na temat
przeszłości i przyszłości wiedzą więcej
od przeciętnego zjadacza chleba.
Astrologia nie tłumaczy
mechanizmu zależności
między gwiazdami
a losem
człowieka.

FOTOLIA

Porady

Czytanie z gwiazd bywa równie
wiarygodne, co wróżenie z fusów.
Mijają stulecia, wiedza stawia
w swoim rozwoju kroki olbrzyma,
a pragnienie człowieka do poznania
sensu życia i własnej przyszłości nie
słabnie. Dlatego nie maleje
zapotrzebowanie na „wiedzę
tajemną” i astrologiczne
przepowiednie, które mają
człowiekowi zastąpić podstawowe,
lecz niełatwe pytanie o cel życia.
Dopóki horoskopy są formą rozrywki,
którą traktujemy z dystansem, nic
nam nie grozi. Problem zaczyna się
wtedy, gdy astrologia w każdej swojej
odmianie traktowana jest
bezkrytycznie niczym światopogląd.
Współczesna astrologia posługuje się
językiem bardziej przystającym
do mentalności współczesnego
człowieka, który nie jest skłonny
przyjmować wszystko na wiarę.
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Joanna Lasek

NowoÊci

ze Êwiata gad˝etów
F

irma Emporia Telecom produkuje telefony
komórkowe dla konsumentów w wieku 60 lat
i powyżej. Skomplikowane procesy upraszcza
się, aby technologia była dostępna dla każdego.
Sieć Orange wprowadziła do swych salonów
telefon emporiaElegance, właśnie z myślą
o seniorach. Myślą przewodnią producentów
była jakość połączona z wygodą. Główne cechy
urządzenia to duże przyciski, szeroki wyświetlacz
z dużymi literami, głośnik dostosowany do pracy
z aparatami słuchowymi oraz łatwość wyboru
funkcji. Ten model telefonu jest laureatem wielu
konkursów krajowych i zagranicznych.

Firma BenQ, jako pierwsza
na świecie, zaprezentowała
kieszonkową kamerę
z wbudowanym mini projektorem
LED- model S11. Nakręcone
kamerą filmy można natychmiast
pokazać znajomym, nie tylko
na 3,5 calowym ekranie, ale
i na ścianie, dzięki wbudowanemu
projektorowi. Co więcej,
po podłączeniu S11 do komputera
można przesłać do kamery inne
materiały – klipy, filmy itp. i oglądać
je na dużym ekranie. Wygodny
w użyciu dotykowy ekran LCD
pozwala na wybór pojedynczych
klatek filmu i zapisywanie ich
w pamięci kamery w postaci
oddzielnych zdjęć.
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S

klep czytio.pl rozpoczął
przedsprzedaż
najbardziej zaawansowanego
na polskim rynku czytnika
e-książek. Firma PocketBook
należy do wiodących
producentów e-czytników.
Polscy klienci będą mieli
możliwość zakupu
urządzenia już w pierwszym
miesiącu ich światowej
premiery. PocketBook 603

Pralka PTDE 136 Dose Mastercook była
finalistką ogólnopolskiego konkursu
„Dobry Wzór 2010”. Unikalność pralki,
oprócz oryginalnego designu, polega
na nowej technologii e-Dose. Jest to
całkowicie automatyczny system
dozowania detergentu, który samodzielnie
dobiera niezbędną ilość środków
piorących w płynie. System dozuje płyn
do prania zależnie od twardości wody,
ilości pranej odzieży i stopnia zabrudzenia.
Jest to więc urządzenie nowej generacji,
łączące w sobie estetykę i ekologię.

Pro, 602 Pro, 902 Pro i 903
Pro będą stanowić poważne
zagrożenie dla iPada.
Modele mają mieć
przystępną cenę,
nowoczesny design,
posiadać najnowszą
generację e-papieru,
łączność bezprzewodową
Wi-Fi, Bluetooth, oraz
dotykowy ekran. Fani
czytania elektronicznych
książek otrzymują doskonałą
alternatywę dla
najpopularniejszych obecnie
czytników Amazon i Apple.

Ekologia wkrada się także w systemy grzewcze,
które stają się bardziej energooszczędne.
Polska firma Instal-Projekt jest rynkowym
liderem w dziedzinie nowoczesnych grzejników.
Nie boi się też odważnej reklamy, dlatego
o wykonanie sesji zdjęciowej poproszono
Szymona Brodziaka – znanego polskiego
fotografa. Banalna z pozoru rzecz aspiruje
na wspomnianych zdjęciach niemal do miana
dzieła sztuki. Przestaje być skrywanym
nieestetycznym przedmiotem, lecz wychodzi
na pierwszy plan. Instal-Projekt chwali się
wprowadzeniem ponad 20 nowości oraz
stworzeniem szerokiej palety kolorów, a także
kolekcji akcesoriów w postaci suszarek, grzałek,
półeczek oraz wieszaków.

Zimą pielęgnacja włosów staje się sprawą kluczową.
Zmęczone nakryciami głowy tracą blask i stają się
łamliwe. Znana wśród fryzjerów marka Syoss
wprowadziła na rynek dwa nowe szampony – Intensive
Moisture Care oraz Anti-Dandruff Control. Linia
Moisture głęboko pielęgnuje strukturę włosa oraz
nawilża go od środka, jednocześnie wzmacniając
i wygładzając uszkodzony włos. W jej skład
wchodzą: Syoss Moisture Intensive Care szampon,
Moisture Intensive Care balsam, Moisture
Intensive Care natychmiastowa odżywka
w sprayu i 1-minutowa maseczka. Linia
Anti-Dandruff zapewnia natomiast skuteczną
pielęgnację zapobiegającą nawrotom łupieżu.
Nie można zapominać również o ciele. Nowa
linia Fa Mystic Moments pozwala
na zasłużoną chwilę przyjemności każdego
dnia. W skład serii wchodzą: żel, mydło w kostce,
płyn do kąpieli oraz dezodorant. Masło shea zapewnia
komfort i nawilżenie nawet najbardziej suchej skóry,
pozostawiając ją miękką i delikatną w dotyku.

61

r
GRUPA

LUDZIE

RUBRYKI

PRODUKT

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY
SPORT

TEKST

Maria Cecilia del Freo

Zjazd na desce
B

ack i front side, half-pipe, rail,
kicker, spin. Terminy
niezrozumiałe dla zwykłego
śmiertelnika, ale dobrze znane
każdemu, kto jeździ na desce, by
dać się ponieść wiatrowi na stoku
lub pobawić się w snowboardowe
„tricki” (w żargonie: rodzaje
ewolucji na śniegu) w jednym
z snowparków. W ostatnich latach
przybywa amatorów snowboardu:
mowa tutaj zarówno o całkowitych
nowicjuszach, jak
i dotychczasowych narciarzach,
którzy postanowili porzucić dwie
deski, by rozpocząć
nową przygodę
na jednej, ale nieco
szerszej. Nie można
jednak dać się oszukać
pozorom: mimo alternatywnego
ubioru, na który składają się zwykle
puchowe, ponadwymiarowe spodnie
i kurtki, a także pomimo tak zwanej
„luźnej” postawy zjazdowej,
snowboarding to niełatwa
dyscyplina, wymagająca
wytrzymałości fizycznej,
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odpowiedniej techniki i kontroli, nie
mówiąc już o sprzęcie. Właśnie
dlatego, zanim rozpocznie się
szusowanie na śniegu, dobrze jest
przygotować się do sezonu poprzez
odpowiednie ćwiczenia.
Wskazane są różne rodzaje
aktywności fizycznej, które
przyzwyczajają organizm do wysiłku.
Ponadto powinno się wzmocnić
również mięśnie brzucha i rąk, ale
też, a właściwie przede wszystkim,
mięśnie nóg. Dodatkowo,
przed włożeniem na nogi
snowboardowych butów
i rozpoczęciem
szusowania, dobrze jest
zrobić sobie rozgrzewkę
i kilka ćwiczeń rozciągających.
Snowboarding obejmuje wiele
dyscyplin, a każdej z nich
odpowiada specyficzne
oprzyrządowanie. Najczęściej
stosowana jest odmiana soft,
z bardziej zwinną i łatwą
do kontrolowania deską, wygodnymi
i miękkimi butami. Co więcej, deska
soft bardziej niż inne rodzaje desek

wyznacza kierunek, czyli zarówno jej
przednia jak i tylna część są
podniesione, ale kształt zwężania
jest asymetryczny i deski te są
stosunkowo miękkie. Pozwala to
na większą elastyczność, dzięki
której zakręty i lądowanie
po wykonaniu skoku wykonuje się
miękko, gwarantując przy tym
odpowiednią kontrolę. Każdy
snowboardzista ma swój własny
znak szczególny, jeśli chodzi o styl
jazdy: ten kto zjeżdża zazwyczaj
z wysuniętą do przodu lewą nogą to
„regular”, postawa przeciwna, czyli
wysunięcie prawej nogi zwana jest
„goofy” (ci ostatni mają stanowić
tylko 10 i to najlepszy procent
ogółu). Wyczucie odpowiedniego
ustawienia ciała wpływa na pozycję
podczas jazdy: wystarczy kilka
zjazdów, by pojąć własne
predyspozycje i poprawić
ustawienie.
Ważne w snowboardzie jest obuwie
– nie może być zbyt ciasne, ale i zbyt
luźne: aby właściwie kontrolować
deskę, niezwykle ważne jest

Na pamiàtk´
ak w oryginalny sposób uporządkować
zdjęcia z najpiękniejszych chwil, jakie udało
się nam uchwycić w obiektywie? Jeśli chcesz
zatrzymać czas, nie ograniczaj się do jednego
prostego zdjęcia! Dzięki Internetowi można
tworzyć całe albumy fotograficzne, plakaty,
wydruki ścienne na płótnie, a także
oryginalne reprodukcje
w aluminiowych oprawach z własnych
zdjęć. W Internecie są strony, które
oferują całą gamę elementów
personalizacji: dostępne są
na przykład fotoksiążki w różnych
formatach i rodzajach opraw.
Ponadto zdjęcia można oprawić
w błyszczący laminat zapewniający
większą ochronę przed zużyciem,
jednocześnie nadając fotografiom
wyrafinowany wygląd. Co więcej,
każdy ze sfotografowanych
obiektów można opatrzyć
zdaniem, myślą, tekstem
piosenki itd. Wykonanie tego
wszystkiego jest niezwykle proste: wystarczy
posurfować po stronach internetowych,
puścić wodze fantazji i skorzystać z jednej
z wielu możliwości graficznych
proponowanych on-line.

odpowiednie
przyleganie. Wreszcie,
nie można zapomnieć
o ochraniaczach.
Niezbędnym
elementem jest
również kask (ważne,
żeby był we właściwym
rozmiarze), ale równie
użyteczne mogą okazać się
rękawice chroniące nadgarstki,
ponieważ przy upadku każdy
instynktownie próbuje
podtrzymać ciało
dłońmi. I ostatni istotny element
– szorty ochronne
(przeciwuderzeniowe), które
chronią kość krzyżową i miednicę.
Zarówno w przypadku
początkujących amatorów
snowboardu, ale również
w przypadku tych, którzy
zamierzają próbować swych sił
w różnego rodzaju śnieżnych
ewolucjach, zawsze dobrze jest
powierzyć się opiece
dobrego
instruktora.
FOTOLIA

J
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Panda Euro 5
RABAT 15%*
1.2 ACTUAL ECO 69KM
1.2 ACTIVE ECO 69KM
1.2 DYNAMIC ECO 69KM
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 75KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
28.042
30.592
33.992
35.692
39.942

poj.
1242
1242
1242
1248
1248

Punto EVO Euro 5
RABAT 15%*
1.2 ACTIVE 69KM 3D
1.4 DYNAMIC 77KM 3D
1.4 M-Air Turbo 16v ENERGY 135KM 3D
1.2 ACTIVE 69KM 5D
1.4 ACTIVE 77KM 5D
1.4 ACTIVE DUALOGIC 75KM 5D
1.3 M-Jet 16vACTIVE 75KM 5D
1.4 DYNAMIC 77KM 5D
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D
1.4 M-Air 16v DYNAMIC 105KM 5D
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 95KM 5D
1.3 M-Jet 16v DYN. DUALOGIC95KM 5D

PLN
36.542
41.642
53.117
37.817
38.667
42.917
45.892
42.917
47.167
48.867
51.842
56.092

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5
162
4,9
4/5
162
4,9
4/5
165
4,2
4/5
165
4,2
4/5

WYMIARY
407/169/149

poj.
1242
1368
1368
1242
1368
1368
1248
1368
1368
1368
1248
1248

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
156
5,2
5
165
5,7
5
200
5,6
5
156
5,2
5
165
5,7
5
165
5,7
5
165
4,1
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
178
4,2
5
175
4,1
5

500 Euro 5
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 SPORT 69KM
1.4 16v SPORT 100KM
1.2 LOUNGE 69KM
1.4 16v LOUNGE 100KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
36.125
42.925
49.725
42.925
49.725

poj.
1242
1242
1368
1242
1368

500C Euro 5
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
1.4 16V LOUNGE 100KM
1.3 M-Jet 16v LOUNGE S&S DPF 95KM

Grande Punto Euro 5
RABAT 15%*
1.4 ACTUAL 77KM 5D
1.4 ACTUAL DUALOGIC 77KM 5D
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 5D z DPF
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PLN
36.967
41.217
44.192

poj.
1368
1368
1248

WYMIARY
403/169/149

km/h
165
165
165

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

l/100km miejsca

5,7
5,7
4,1

5
5
5

1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

l/100km miejsca

5,1
5,1
6,3
5,1
6,3

WYMIARY
355/163/149

PLN
46.325
52.275
59.075
61.625

poj.
1242
1242
1368
1248

Qubo Euro 5
RABAT 15%*

km/h
160
160
182
160
182

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
160
5,1
4
182
6,3
4
18O
3,9
4

WYMIARY
396/172/174

PLN
39.942
47.592
45.042
52.692
54.392
55.242
56.942

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

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

5
5
5
5
5
5
5

Bravo Euro 5/Euro 4**
RABAT 15%*
1.4 16v ACTIVE 90KM
1.6 M-Jet 16v ACTIVE 105KM**
1.4 16v DYNAMIC 90KM
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC**
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC Z DPF 120KM
1.6 M-Jet 16vZ DPF DYN.DUAL.120KM
2.0 M-Jet 16vEMOTION 165KM
2.0 M-Jet 16vSPORT 165KM

PLN
44.192
52.692
47.592
51.842
57.792
65.442
65.442
56.092
57.792
62.042
67.992
67.992

poj.
1368
1598
1368
1368
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1956
1956

WYMIARY
434/179/149

km/h
179
187
179
197
204
204
204
187
195
195
215
215

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,9
6,3
6,3
5,7
5,7
5,7
4,9
4,8
4,6
5,3
5,3

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

Linea Euro 5
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM
1.4 DYNAMIC 77KM
1.6 MULTIJET 16v DYNAMIC 105KM

WYMIARY
456/173/150

PLN
38.667
43.767
56.942

poj.
1368
1368
1598

Doblò Euro 5/Euro 4
RABAT 15%*

Sedici Euro 5
RABAT 15%*
1.6 16vDYNAMIC 4X4 120KM
2.0 M-Jet 16vZ DPF DYNAMIC 4X4 135KM
1.6 16vEMOTION 4X4 120KM
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM

WYMIARY
412/176/162

PLN
54.817
65.017
59.067
69.267

poj.
1586
1956
1586
1956

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
170
7,1
5
180
6,6
5

ACTIVE 1.4 16V 95KM**
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM**
DYNAMIC 1.4 16V 95KM
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM
EMOTION 1.4 16V 95KM
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM

PLN
48.442
58.642
52.692
62.892
56.517
66.717
71.817

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5
190
5
5

WYMIARY
425/172/182

poj.
1368
1598
1368
1598
1368
1598
1956

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5

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

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

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają 22% VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie
możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji
z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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MiTo Euro 5
RABAT 15%*
1.4 M-Air 16vS&S 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16vS&S 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTIN.
1.3 M-Jet S&S 95KM DISTINCTIVE
1.6 M-Jet E5 S&S 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16vS&S170KM QUADR. VERDE

WYMIARY
406/172/145

PLN
52.615
59.415
64.515
56.865
63.665
70.465

poj.
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159 Euro 5
RABAT 15%*
1750 TBi 16v 200KM SPORT
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

km/h
187
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

PLN
90.015
84.915
93.415
89.165
98.515
97.665

poj.
1750
1956
1956
1956
1750
1956

km/h
235
202
202
218
235
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

8,1
5,1
5,1
5,4
8,1
5,4

5
5
5
5
5
5

Giulietta

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/180/147 350 LITRÓW

Euro 5

RABAT 15%*
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE
1.6 TB JTDM-2 16v 105KM DISTINCTIVE
2.0 TB JTDM-2 16v 170KM DISTINCTIVE
1750 TBI 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE

PLN
65.365
70.465
73.865
80.665
90.015

poj.
1368
1368
1598
1956
1742

159 Sportwagon Euro 5
RABAT 15%*
1750 TBi 16v 200KM SPORT
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

PLN
95.115
90.015
98.515
94.265
103.615
102.765

poj.
1750
1956
1956
1956
1750
1956

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
218
5,8
5
185
4,4
5
218
4,7
5
242
7,6
5

WYMIARY
466/183/143

km/h
233
200
200
216
233
216

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

l/100km miejsca

8,3
5,2
5,2
5,5
8,3
5,5

5
5
5
5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Ypsilon

WYMIARY
381/170/153

RABAT 15%*
1.2 8v EURO 5 ORO 69KM
1.2 8v EURO 5 PLATINO 69KM

PLN
41.565
45.815

poj.
1242
1242

Musa

km/h l/100km miejsca
160
4,9
4
160
4,9
4

WYMIARY
403/169/166

RABAT 15%*
1.4 16v START&STOP ORO 95KM
1.3 M-Jet 16v START&STOP ORO 95KM
1.4 16v START&STOP PLATINO 95KM

66

PLN
51.765
59.415
57.715

poj.
1368
1248
1368

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
175
6,0
5
173
4,3
5
175
6,0
5

Delta
RABAT 15%*

PLN
1.4 MultiAir E5 S&S 140KM ORO
73.092
1.8 T-Jet SPORTRONIC E5 200KM ORO
90.092
1.6 M-Jet E5 120KM ORO
74.792
1.6 M-Jet SELELECTRONIC E5 120KM ORO 78.192
2.0 M-Jet E5 165KM ORO
84.142
1.9 Twinturbo M-JET E5 190KM ORO
90.092
1.4 MultiAir E5 S&S 140KM PLATINO
81.592
1.8 T-JET SPORTRONIC E5 200KM PLATINO 98.592
2.0 M-Jet E5 165KM PLATINO
92.642
1.9 Twinturbo M-Jet E5 190KM PLATINO
98.592
1.8 T-Jet SPORTRONIC E5 200KM EXECUTIVE 105.392
1.9 Twinturbo M-Jet E5 190KM EXECUTIVE
105.392

WYMIARY
452/180/150

poj.
1368
1742
1598
1598
1956
1910
1368
1742
1956
1910
1742
1910

km/h
203
230
194
194
214
222
210
230
214
222
230
222

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

5,7
7,8
4,9
4,6
5,3
5,7
7,0
7,8
5,3
5,7
7,8
5,7

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

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 grudnia 2010 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

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

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

handel cz´Êciami zamiennymi

9. Plastic Components and Modules Poland SA

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

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

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

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

11. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

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

us∏ugi celne

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

18. Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o.

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

1. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

2. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

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

leasing samochodów

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

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

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

