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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%, fi nansowane w kredycie. W przypadku innych parametrów kredytu wysokość RRSO może 
być inna). Szczegóły w salonach.

Fiat Panda – rabat do 6500 zł 
plus pakiet OC, AC, NW 

za 290 zł

Fiat Punto – rabat do 9500 zł
plus pakiet OC, AC, NW 

za 590 zł

Fiat Bravo – rabat do 9500 zł
plus pakiet OC, AC, NW 

za 890 zł

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. 

Kredyt 5 lat x 0%
bez wpłaty własnej.
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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.

Fiat Spa i Fiat Industrial SpA:

Nowe Grupy
nowa to˝samoÊç
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w uro czy sto Êci wr´ cze nia na -
gród, ale je go sło wa wy ra ̋ a ły
szcze re uzna nie dla wy sił ku, ja ki
stał si´ udzia łem tych mło dych
lu dzi, za nim zna leê li si´ w gro -
nie wy ró˝ nio nych. Konkurs na -
gród za do bre wy ni ki w na uce
do cze ka ł si´ ju˝ XV edy cji. Od
1996 ro ku obej mu je on dzie ci
pra cow ni ków Gru py we wszyst -
kich kra jach, w któ rych pro wa -
dzi ona swà dzia łal noÊç. Fiat za -
wsze in te re so wał si´ roz wo jem
mło dych lu dzi, szcze gól nà wa g´
przy wià zu jàc do dzie ci swo ich
pra cow ni ków, któ rych wy ró˝ -
niał za do bre wy ni ki w na uce.

D
zi siej sza uro czy stoÊç jest dla
mnie du ̋ à przy jem no Êcià,
znaj du je my si´ bo wiem w eli -
tar nym gro nie mło dych lu dzi,
wy ró˝ nia jà cych si´ in te lek tem,
zdol no Êcia mi, umie j´t no Êcia mi
i wy trwa ło Êcià. Ka˝ dy z obec -
nych tu na sa li zda je so bie spra -
w´, ile wy sił ku kosz tu je do sko -

na le zda na ma tu ra, do sta nie si´ na stu dia, obro na
pra cy ma gi ster skiej. Cie sz´ si´, ˝e na sza Gru pa
do strze ga w Was te war to Êci i – jak co ro ku – na -
gra dza je, wy ra ̋ a jàc tym sa mym uzna nie dla Wa -
szych ro dzi ców, a na szych pra cow ni ków – na pi sał
w swo im li Êcie do wy ró˝ nio nej za do bre wy ni ki
w na uce mło dzie ̋ y En ri co Pa vo ni. Pre zes Fiat Pol -
ska z po wo dów oso bi stych nie mógł uczest ni czyç
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Mirosława 
Malich
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Młodzi, zdolni
i wytrwali 

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

„

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



BO HA TE RO WIE DNIA
Do mi ni ka Krze szow ska – oj ciec pra cu je 
w CNH Pol ska
„W czerw cu te go ro ku obro ni łam pra c´ z za rzà -
dza nia i mar ke tin gu, ale na dal stu diu j´, na 3 ro ku
studiów li cen cjackich w za kre sie fi nan sów i ra -
chun ko wo Êci. Póê niej chciała bym wy je chaç na 3
mie si´cz ny sta˝ do jed ne go z od dzia łów CNH
w Wiel kiej Bry ta nii. Mam na dzie j´, ˝e do sta n´ tak -
˝e sty pen dium z uczel ni w ra mach pro gra mu Era -
smus, dzi´ ki cze mu czas ten b´ d´ mo gła po Êwi´ ciç
nie tyl ko na lep sze po zna nie fir my, ale tak ̋ e
na szli fo wa nie j´ zy ka an giel skie go. 
W lip cu od by łam mie si´cz nà prak ty k´ w CNH
i chcia ła bym swo jà przy szłoÊç zwià zaç, jak mój ta -
to, z tà wła Ênie fir mà. 
Pie nià dze z na gro dy wy ko rzy stam pod czas pla no -
wa ne go wy jaz du do An glii, bo sty pen dium z pew -
no Êcià nie wy star czy na po kry cie kosz tów po by tu.
Ale te˝ my Êl´, ˝e mo ̋ e star czy ich jesz cze na ja kiÊ
ma ły pre zent, tak ̋ e dla ro dzi ców, któ rym du ̋ o za -
wdzi´ czam”. 

So nia Rak – mat ka i ojciec pra cu jà
w Fiat Au to Po land
„Obro ni łam pra c´ ma gi ster skà na
Uni wer sy te cie Âlà skiem, na wy dzia le
Ochro na Âro do wi ska, spe cjal noÊç
geo eko lo gia. Kie ru nek nie na le ̋ y
do ła twych, ale za li czam sie bie do lu -
dzi am bit nych, któ rzy lu bià si´ speł -
niaç w tym, co ro bià. Chc´ pa trzeç
w lu stro i utwier dzaç si´ w prze ko na -
niu, ˝e je stem dum na z te go, co zro bi -
łam i ˝e za słu gu j´ na to, co mnie spo -
ty ka i co mnie spo tka w przy szło Êci.
Ta ki dzieƒ, jak dzi siej szy, re kom pen -
su je ten wy si łek. Dzi´ ki te mu czu je my
si´ do war to Êcio wa ni i mo ̋ e my so bie
po wie dzieç – war to by ło. Dla te go tak -
˝e otrzy ma nà dziÊ na gro d´ za mie rzam
wy daç na coÊ, co wy na gro dzi ło by mi
do tych cza so wà pra c´. Mo ̋ e b´ dzie to
po dró˝ za gra nicz na al bo te˝ za kup
cze goÊ, czego z ró˝ nych wzgl´ dów
mu sia łam so bie od mó wiç. Je Êli cho dzi
o pla ny, po sta no wi łam roz po czàç stu -
dia dok to ranc kie w Ka te drze Kli ma to -
lo gii – wła Ênie je stem na eta pie oma -
wia nia te ma tu pra cy dok tor skiej i za -
kre su mo ich ba daƒ”.
Ma te usz Po lak – syn pra cow ni ka
Fiat Se rvi ces Polska
„Otrzy ma łem na gro d´ za dy plom in -
˝y nie ra, na wy dzia le Au to ma ty ka i Ro -
bo ty ka Aka de mii Tech nicz no -Hu ma -

Jest to do bra in we sty cja w przy szłà ka dr´, któ ra
b´ dzie mia ła wpływ na roz wój go spo dar czy na sze -
go kra ju. Jest to te˝ ele ment dłu go fa lo wej stra te gii
ma jà cej na ce lu przy go to wa nie jak naj lep szych
pra cow ni ków dla ró˝ nych dzie dzin go spo dar ki.
Do tych czas w Pol sce w pi´t na stu edy cjach kon kur -
su przy zna no 2527 na gród o łàcz nej war to Êci pra -
wie 9,5 mln zło tych. W te go rocz nej edy cji kon -
kur su przy zna no w Pol sce 176 na gród pie -
ni´˝ nych w ka te go riach: Êwia dectw dojrzałoÊci
(na gro dzo no 50 osób), dy plo mów li cen cja ta lub
in ̋ y nie ra (30 osób) oraz dy plo mów ma gi stra lub
le ka rza (96 osób), na łàcz nà kwo t´ 577 000
zło tych. Wa run kiem ubie ga nia si´ o na gro d´
w ka te go rii Êwia dectw dojrzałoÊci  by ło po sia da -
nie Êred niej ocen z przed mio tów obo wiàz ko wych
na Êwiadectwie ukoƒczenia szkoły nie ni˝ szej ni˝
4,25 oraz uzy ska nie z cz´ Êci pi sem nej egzaminu
ma tu ralnego Êred niej ocen po wy ̋ ej Êred niej kra -
jo wej. W przy pad ku stu diów li cen cjac kich wa -
run kiem ubie ga nia si´ o na gro d´ by ło uzy ska nie
oce ny nie ni˝szej ni˝ bar dzo do bra (5) na dy plo -
mie ukoƒ cze nia szko ły wy˝ szej, na to miast
w przy pad ku stu diów in ̋ y nier skich, ma gi ster -
skich oraz me dycz nych uzy ska nie na dyplomie
oce ny nie ni˝szej ni˝ do bra (4). 
O przy zna niu na gro dy w ka˝ dej ka te go rii de cy do -
wa ła osta tecz nie, zgod nie z za pi sa mi re gu la mi nu
kon kur su, po zy cja w ran kin gu two rzo nym na pod -
sta wie wy ni ków uzy ska nych przez kan dy da tów
ubie ga jà cych si´ o na gro d´ w da nej ka te go rii, w ra -
mach prze wi dzia nej pu li na gród. 
„Otrzy maç na gro d´ z ràk tak zna ko mi tych osób
jest dla nas spra wà nie zwy kłà – mó wi ła w imie niu
na gro dzo nych Pau li na Met. – Ary sto te les po wie -
dział, ˝e mà droÊç jest naj wi´k szym do brem i naj -
bar dziej po ̋ y tecz nym ze wszyst kich rze czy. Na -
gra dza nie uczniów i stu den tów za wy ni ki w na uce
jest po twier dze niem te go, ˝e or ga ni za to rzy i fun -
da to rzy dzi siej szej uro czy sto Êci wie rzà, ˝e edu ka -
cja przy no si ko rzy Êci. Nie spo sób tak ̋ e nie wy ra ziç
słów uzna nia dla ro dzi ców, któ rzy wspie ra li nas
w ka˝ dym dniu i wło ̋ y li wie le tru du w na sze wy -
cho wa nie. To dzi´ ki Wam wy ro Êli Êmy na mà drych
i pra wych lu dzi. To dzi´ ki Wam tu dziÊ je ste Êmy”.
Uro czy stoÊç wr´ cze nia na gród od by ła si´ 26 li -
sto pa da w Ho te lu pod Or łem w Biel sku -Bia łej.
WÊród za pro szo nych znamienitych go Êci był
m. in.: Âlà ski Ku ra tor OÊwia ty Sta ni sław Fa ber,
któ ry wy ra ził za do wo le nie z ini cja ty wy, pod kre -
Êla jàc, ˝e Âlà ski Urzàd Wo je wódz ki tak ̋ e sta ra
si´ pre mio waç uzdol nio nà mło dzie˝ bio rà cà
udział w olim pia dach przed mio to wych. 
Im pre z´ tra dy cyj nie uÊwiet nił kon cert ar ty stycz -
ny, któ ry w tym ro ku przy go to wa ła mło dzie˝ ze
Szko ły Mu zycz nej w Ty chach. 
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Dominika
Krzeszowska,
Sonia Rak 
i Mateusz
Polak
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Emi lia Ogro dow czyk – oj ciec pra cu je 
w Fiat Au to Po land
„Skoƒ czy łam Wy dział Che micz ny Po li tech ni ki
Âlà skiej w Gli wi cach, spe cjal noÊç bio ana li ty ka.
Kie ru nek ra czej Êci sły, dla te go trze ba by ło wło ̋ yç
du ̋ o pra cy, by osià gnàç dobre wy ni ki, a dni takie,
jak dzi siej szy, pod bu do wu jà. Ry nek pra cy jest nie -
ste ty trud ny, zwłasz cza dla in ̋ y nie rów che mii, dla
któ rych pro ble mem jest zna le zie nie pra cy w wy -
uczo nym za wo dzie. Mnie to tak ̋ e spo tka ło, ale
w koƒ cu zna la złam pra c´, w któ rej si´ speł niam
i je stem bar dzo za do wo lo na. Pra cu j´ w gór nic twie
ja ko che mik, ana li zu jàc pro duk ty naf to we. Przy -
znam szcze rze, ˝e jesz cze si´ nie za sta na wia łam,
na co prze zna cz´ otrzy ma nà dziÊ na gro d´. Mo ̋ e
to b´ dzie ja kiÊ kurs j´ zy ko wy, bo trze ba si´ ca ły
czas do sko na liç i uczyç cze goÊ no we go, a mo ̋ e
b´ dà to wa ka cje. Zo ba czy my. Na ra zie je stem bar -
dzo za do wo lo na z otrzy ma nych Êrod ków fi nan so -
wych – to ta kie mi łe, gdy jest si´ do ce nio nym za
swo jà pra c´. Na gro da po wo du je, ˝e czło wiek jest
z sie bie dum ny, ˝e skoƒ czył stu dia i je go wy si łek
zna lazł uzna nie”.
An na Ma ria Bier nat – mat ka pra cu je 
w Au to mo ti ve Li gh ting Polska
„Skoƒ czy łam Fi lo lo gi´ Ger maƒ skà w Cz´ sto cho -
wie na Aka de mii Po lo nij nej. Na gro d´ t´ trak tu j´
ja ko du ̋ e wy ró˝ nie nie i do ce nie nie wło ̋ o nej pra -
cy. Lu bi´ na uk´ i dla te go po Êwi´ ca łam na nià du -
˝o cza su. Na pew no nie by ło ła two obro niç si´
z bar dzo do brym wy ni kiem, ale uda ło si´ i ta na -
gro da te˝ w pew nym sen sie wy na gro dzi ła ten trud.
Na gro d´ za mie rzam prze zna czyç na dal sze kształ -
ce nie. Chcia ła bym po sze rzyç swo jà wie dz´, dla te -
go w przy szłym ro ku pla nu j´ wy braç si´ jesz cze na
ja kieÊ stu dia po dy plo mo we. My Êl´ o lo go pe dii,
choç nie pod j´ łam na razie de cy zji, co do kie run -
ku dal szych stu diów. Te raz pra cu j´ ja ko na uczy -
ciel ka na stu dium za ocz nym, gdzie ucz´ j´ zy ka
nie miec kie go stu den tów lo gi sty ki. Bar dzo lu bi´
swo jà pra c´ i cie sz´ si´, ˝e mo je stu dia to był na -
praw d´ do bry wy bór, ale nie chcia ła bym na tym
po prze staç. Po nie wa˝ za wsze in try go wa ła mnie
lo go pe dià, to wła Ênie mo ̋ e na jej po zna nie prze -
zna cz´ t´ na gro d´. W ka˝ dym ra zie pie nià dze za -
mie rzam wy ko rzy staç na dal sze kształ ce nie”. 
Mar cin Ku la – syn pra cow ni ka 
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies Poland
„Obro ni łem si´ na kie run ku Ad mi ni stra cja na
Uniwersytecie Jagelloƒskim w Kra ko wie. Aby
uzy skaç tak do bre wy ni ki, trze ba si´ na pra co waç,
ale war to by ło, cho cia˝ by dla ta kich chwil jak dzi -
siej sza. Po za tym, do bre wy ni ki da jà wi´k sze
szan se na do brà przy szłoÊç, mam na my Êli cie ka -
wà i do brze płat nà pra c´. Chciał bym w przy szło -
Êci nie mar twiç si´ o stro n´ ma te rial nà ˝y cia

ni stycz nej w Biel sku -Bia łej. Ten pro fil
na ucza nia obej mu je roz le głà wie dz´
i wie le dzie dzin na uki, od ma te ma ty ki
po czy na jàc, a koƒ czàc na kie run kach
za wo do wych. Dla te go te˝ na na uk´
trze ba po Êwi´ caç du ̋ o cza su, by nie
tyl ko przy swo iç, ale tak ̋ e zro zu mieç
roz le gły ma te riał. Kie dy si´ jed nak to
zro zu mie, na uka za czy na spra wiaç
przy jem noÊç i jest o wie le prost sza. 
Pie nià dze, któ re dzi siaj otrzy ma łem,
prze zna cz´ naj praw do po dob niej na
lap to pa, któ ry bar dzo uła twi mi ˝y cie
i dal szà na uk´. Chciał bym bo wiem
uzu peł niç swo je wy kształ ce nie na stu -
diach ma gi ster skich, na kie run ku Bu -
do wa Ma szyn i Au to ma ty ka Prze my -
sło wa. Po tem rów nie wa˝ ne b´ dzie
po szu ka nie do brze płat nej pra cy, któ -
ra b´ dzie mnie tak ̋ e sa tys fak cjo no -
waç i po Êwi´ ce nie cza su ro dzi nie, bo
nie daw no si´ o˝e ni łem”.
An na Krzy woƒ – cór ka pra cow ni ka
Tek sid Iron Poland
„Ukoƒ czy łam Uni wer sy tet Eko no -
micz ny w Kra ko wie, wy dział Fi nan se
i Ra chun ko woÊç. Od ro ku pra cu j´
i bar dzo si´ cie sz´, ˝e uda ło mi si´ zna -
leêç pra c´ w wy uczo nym za wo dzie, co
w dzi siej szych cza sach nie jest ta kie
pro ste. Mam na dzie j´, ˝e przy czy ni ły
si´ do te go mi´ dzy in ny mi do bre oce ny. 
W cza sie stu diów po Êwi´ ca łam spo ro cza su na
zgł´ bie nie wie dzy. Na uka nie spra wia ła mi przy -
kro Êci, za pew ne dla te go zna la zło to od bi cie w mo -
ich wy ni kach. Po za tym, stu dio wa nie wca le nie
ozna cza re zy gna cji z przy jem no Êci. W ˝y ciu trze ba
umieç wszyst ko wy po Êrod ko waç”. 
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Anna
Krzywoƒ,
Emilia
Ogrodowczyk
i Anna Maria
Biernat



za cyj nà, pro du ku jà cà ró˝ ne pod ze -
spo ły, głów nie ko lum ny kie row ni cy
m. in., do sa mo cho dów marki Fiat.
Ana li zo wa łem pro ce sy pro duk cyj ne
pod kà tem ja ko Êci. 
Pod czas stu diów po Êwi´ ca łem sporo
cza su na na uk´, bo na mo im kie run ku
jest du ̋ o wzo rów do na uczenia, za -
daƒ do roz wià zy wa nia, trze ba po znaç
do kład nie ka˝ dà ga łàê ma te ma ty ki. 
Te raz chciał bym so bie rok od po czàç –
nie pod jà łem jesz cze de cy zji, czy kon -
ty nu owaç na uk´ na stu diach dok to -
ranc kich – je Êli tak, na pew no za ocz -
nie, bo w przy szłym ro ku chciał bym
si´ o˝e niç i wła Ênie na ten cel prze zna -
cz´ otrzy ma nà dzi siaj na gro d´”. 

i oczy wi Êcie zna leêç ta kà pra c´, któ rà si´ lu bi,
i w któ rej jest si´ do brym.   
Od mie sià ca pra cu j´, cho cia˝ nie w ad mi ni stra cji
pu blicz nej, ale w kor po ra cji re kru ta cyj nej. Wy ko -
nu j´ tam te˝ czyn no Êci ad mi ni stra cyj ne i ge ne ral nie
bar dzo mi si´ przy da ła mo ja zna jo moÊç prze pi sów
praw nych, j´ zy ków ob cych (bo pra cu j´ w fir mie za -
gra nicz nej). Równie istotna jest  umie j´t noÊç szyb -
kie go ucze nia si´, któ rà na by łem i roz wi nà łem
w cza sie stu diów, a tak ̋ e umie j´t no Êci ko mu ni ka -
cyj ne. Chciał bym po je chaç na ja kiÊ czas do Wiel kiej
Bry ta nii, by zdo byç tam do Êwiad cze nie. W mo jej
fir mie ist nie jà ta kie mo˝ li wo Êci. A na gro d´ prze -
zna cz´ na spła t´ kre dy tu za cià gni´ te go na za kup
sa mo cho du, któ ry wspól nie ku pi li Êmy z ta tà”. 
Krzysz tof Ko zak – mat ka pra cu je 
w Fiat Se rvi ces Polska
„Obro ni łem si´ na In for ma ty ce i Eko no me trii, spe -
cjal noÊç Sta ty sty ka i Eko no me tria, Pi sa łem pra c´
ma gi ster skà o fir mie po wià za nej z bran ̋ à mo to ry -
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Lista nagrodzonych
Nagrodzeni w kategorii świadectw maturalnych
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
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

Nagrodzeni w kategorii magistra lub lekarza
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

LAUREACI

Mar cin Ku la 
i Krzysz tof Ko zak



N
ie ła two opi saç lan so wa nie mo de lu 500
w Sta nach Zjed no czo nych. Oka zjà do je -
go za pre zen to wa nia był Mi´ dzy na ro do wy
Sa lon Sa mo cho do wy w Los An ge les,
w po ło wie li sto pa da br. Ame ry ka nom, od -
wie dza jà cym ten mo to ry za cyj ny show,
za pre zen to wa ne go ma łe go Fia ta w ró˝ -
nych ty pach wy po sa ̋ e nia – Pop, Sport
i Lo un ge – oraz z no wym sil ni kiem

MultiA ir o po jem no Êci 1,4 li tra, któ ry nie daw no otrzy -
mał na gro d´ „Best of What’s New in 2010” przy zna wa -
nà przez ma ga zyn Po pu lar Scien ce. 
Sa mo chód, któ ry zo stał wpro wa dzo ny na ry nek USA,
zmo dy fi ko wa no w ta ki spo sób, aby nie ty le speł niał nor -
my obo wià zu jà ce w Eu ro pie, co od po wia dał przede
wszyst kim po trze bom i gu stom ryn ku ame ry kaƒ skie go.

Z Pi´çsetkà
w Stanach

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. 

GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIAT

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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Antonella Galasco



Mo wa tu – na przy kład
– o no wej au to ma -
tycznej, sze Êcio bie go wej
skrzy ni bie gów, ukła dzie
ogrze wa nia i kli ma ty za -
cji do sto so wa nych do
eks tre mal nych wa run -
ków kli ma tycz nych pa -
nu jà cych w Sta nach
Zjed no czo nych, wi´k -
szym zbior ni ku pa li wa
po zwa la jà cym na po ko -
ny wa nie dłu gich dy stan -
sów czy bar dziej po jem -
nych wgł´ bie niach na
kub ki do ka w´. 
Fiat 500 zo stał wpro wa -
dzo ny na ry nek Ame ry ki
Pół noc nej w do god nym
mo men cie. Sa mo chód ten na le ̋ y bo wiem do seg -
men tu ryn ku, od no to wu jà cym w ostat nim cza sie naj -
szyb szy wzrost, czy li seg men tu sa mo cho dów ma łych,
któ rych pro duk cj´ za mie rza si´ po dwo iç w cià gu
naj bli˝ szych kil ku lat, i któ ry od po wia da naj bar dziej
eko lo gicz nym wy ma ga niom. W bran ̋ y sa mo cho do -
wej prze ko na nie, ˝e „wi´k szy” ozna cza „lep szy” zo -
sta ło ostat nio zde wa lu owa ne na fa li kry zy su eko no -
micz ne go. Je Êli chce my roz ma wiaç o per spek ty wach
war to przy po mnieç, ˝e pierw sze 500 eg zem pla rzy,
ofe ro wa ne w li mi to wej edy cji, sprze da no w dwie go -
dzi ny na stro nie Fiat USA i – co war to do daç – bez
kam pa nii pro mu jà cej mo del. 
Po dob ne za in te re so wa nie to wa rzy szy ło wy lan so wa -
niu mo de lu na Sa lo nie Sa mo cho do wym w Los An ge -
les. Uwa g´, po za sa mym mo de lem, zwra ca ło tak ̋ e
sto isko w West Hall – bu dyn ku Co nven tion Cen ter,
gdzie za pre zen to wa no no wy Fiat 500, któ re wy ró˝ -
nia ło si´ dwo ma de li kat ny mi skrzy dła mi, roz po Êcie -
ra jà cymi si´ nad wy sta wia ny mi mo de la mi. Za cie ka -
wie nie wzbu dzał tak ̋ e kà cik, w któ rym Ame ry ka nie,
wy pi ja jà cy dzien nie mnó stwo kaw, mie li oka zj´ po -
sma ko waç ma łej, praw dzi wej espres so. W ten spo sób
chcia no jak gdy by po Êwiad czyç wło skie po cho dze nie
no we go przy by sza. Ale praw dzi wa opo wieÊç o przy -
by ciu 500-tki do Sta nów Zjed no czo nych za war ta zo -
sta ła w sło wach, oto czo ne go przez dzien ni ka rzy sze -
fa Fia ta Ser gio Mar chion ne, któ ry mó wił: „DziÊ
wra ca my na ry nek ame ry kaƒ ski po 27 la tach nie -
obec no Êci. Je stem szcz´ Êli wy i dum ny z tego, ˝e je -
stem Wło chem”. Oso bi sty ton po brzmie wał rów nie˝
w wy po wie dzi wzru szo nej Lau ry So ave, od po wie -
dzial nej za Fia ta w Ame ry ce Pół noc nej, pół Włosz ki,
pół Ame ry kan ki, kie dy wy ja Ênia ła, ̋ e po wrót do USA
mar ki, ja kà jest Fiat oraz iko ny mo to ry za cji, ja kà jest
bez wàt pie nia mo del 500, jest nie tyl ko ma rze niem
ka˝ de go me ne d˝e ra zaj mu jà ce go si´ mar ke tin giem.

Po lewej: model
na tle
nowojorskich
wieżowców. 
Poniżej: tłum
przy stanowisku
Fiata na Salonie
w Los Angeles
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Swój sto su nek do pro mo cji Fia ta udo ku men to wa ła
po ka zu jàc zdj´ cie ma łej dziew czyn ki, sto jà cej na ma -
sce sta rej Pi´ç set ki w bł´ kit nym ko lo rze z re je stra cjà
Pro win cji Fro si no ne. To ona, w wie ku trzech lat, pod -
czas wa  ka cji sp´ dza nych w do mu swo je go wu ja
w Cas si no. Zdj´ cie wy bla kłe, ale wspo mnie nie wcià˝
˝y we. Pod czas spo tka nia z dzien ni ka rza mi obec ny był
tak ̋ e Ro ber to Gio li to, pro jek tant Fia ta 500, któ re mu
za da no wie le py taƒ, m.in. o spo sób, w ja ki na ry so wał
pierw sze li nie mo de lu. Dzien ni ka rze pro si li go tak ̋ e,
by na ry so wał dla nich ja kiÊ de tal sa mo cho du. 
Przy by cie Fia ta 500 do Sta nów Zjed no czo nych o˝y -
wi ło rów nie˝ wie le po ko leƒ wło skich emi gran tów,
któ rzy dziÊ ju˝ po wło sku nie po tra fià po wie dzieç ani
sło wa. Tłum nie jed nak przy by li na wy sta w´ i z du -
˝ym za in te re so wa niem oglà da li au to, jak gdy by
chcie li w nim od na leêç wła sne ko rze nie. O tym,
˝e 500-ka nie jest je dy nie zwy kłym sa mo cho dem,
wie dzie li Êmy od daw na. Nie by ło wi´c lepsze go
miej sca na jej pro mo cj´ ni˝ Mia sto Anio łów. 

Dyrektor pełnomocny Fiata Sergio Marchionne w czasie swojego pobytu w Stanach towarzyszył
prezydentowi USA Barackowi Obamie oraz wiceprezydentowi Joe Bidenowi, podczas wizyty w fabryce
Kokomo, w Stanie Indiana, gdzie produkowane są przekładnie do modeli Chryslera. Komentując
zaangażowanie Fiata Obama powiedział: „To, co dzieje się w tym zakładzie, jest nadzieją na przyszłość”

OBAMA Z WIZYTÑ W CHRYSLERZE



P
ro po no wa ne przez
pro du cen tów sa mo -
cho dy przy ja zne Êro -
do wi sku to jesz cze
nie wszyst ko. Kie dy
mo wa o trans por cie
z rów  no  wa  ̋ o  nym
wszyst ko zwy kło si´
przy pi sy waç tech no -

lo gii. A tak nie wie lu z nas za da je
so bie py ta nie, co my sa mi mo ̋ e -
my zro biç, by ogra ni czyç zu ̋ y cie
i emi sje. W rze czy wi sto Êci bo -
wiem styl jaz dy ma w tej kwe stii
spo re zna cze nie. Do wo dem na to
jest je dy na na Êwie cie ist nie jà ca
w sie ci baza da nych na te mat za -
cho waƒ pod czas pro wa dze nia sa -
mo cho du. Za da nia te go pod jàł si´
Fiat, ko rzy sta jàc z da nym ze bra -
nym za po Êred nic twem sys te mu
eco:Drive. Jest to dar mo wa apli -
ka cja, któ rà mo˝ na po braç ze
stro ny fiat.com/eco Dri ve, po zwa -
la jà ca u˝yt kow ni ko wi na ana li zo -
wa nie wła snych da nych o sty lu
jaz dy przy u˝y ciu por tu USB sys -
te mu Blue&Me w sa mo cho dzie.

do konaç ana li zy za cho waƒ kie -
row ców z ró˝ nych kra jów i ich
jeêdzie w ró˝ nych wa run kach
drogo wych. Z ana li zy tej zro dzi -
ła si´ idea prze pro wa dze nia ba -
da nia pod na zwà „Whi te Pa per
eco:Drive”, w któ rym ba zu je si´
na re pre zen ta tyw nej prób ce po -
nad 400 ty s. tras zre ali zo wa nych
przez po nad 5 ty si´ cy eco:Kie -
row ców we Wło szech, Fran cji,
Hisz pa nii, Niem czech i An glii.
W opra co wa niu ze sta wio no osià gi
kie row ców, któ rzy do pie ro roz -

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.

Opro gra mo wa nie to, po bra ne
przez 140 ty si´ cy u˝yt kow ni ków
i wy ko rzy sty wa ne re gu lar nie
przez po nad 50 ty s. kie row ców,
prze ka za ło do ser we rów Fia ta in -
for ma cje uzy ska ne z oko ło 10 mln
prze by tych tras. Na le ̋ y pod kre -
Êliç, ˝e da ne te sà w peł ni obiek -
tyw ne, po nie wa˝ opie ra jà si´ nie
na per cep cji kie row ców, ale na in -
for ma cjach uzy ski wa nych z cen -
tra lek sil ni ków pro wa dzo nych
przez nich po jaz dów. Dzi´ ki
tym in for ma cjom mo˝ na by ło

TEKST

Stefania
Castano

„Ecokierowcy”

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

GRUPA LUDZIE PRODUKT
TECHNOLOGIA

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
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poczy na jà sto so wa nie eco:Dri ve
z osià ga mi, ja kie uzy ska li u˝yt -
kow ni cy bli scy za koƒ cze nia 30-
dnio we go okre su te sto wa nia sys -
te mu. Za uwa ̋ o no w ten spo sób,
˝e na ogól nà po pra w´ 31-pro cen -
to wy wpływ ma wła Êci wa zmia na
bie gów, 29% jed no li te przy Êpie -
sza nie, 25% przy pa da stop nio -
wemu zwal nia niu, zaÊ Êred niej
sta łej pr´d ko Êci naj mniej, bo wiem
15%. Dzi´ ki ana li zie oka za ło si´,
˝e eco:Dri ve po zwa la rów nie˝
na osià gni´ cie, w cià gu 30 dni,
oszcz´d no Êci na po zio mie 16%
pa li wa, CO2, a tak ̋ e pie ni´ dzy
w port fe lu. Ozna cza to, ˝e ka˝ dy
z naj lep szych eco:Kie row ców,
w okre sie ca łe go cy klu eks plo ata -
cji sa mo cho du (oko ło sie dem
i pół ro ku), mo ̋ e przy czy niç si´
do mniej szej emi sji pra wie trzech
ton dwu tlen ku w´ gla, po zo sta -
wia jàc jed no cze Ênie w swo im
port fe lu oko ło 1.600 euro. Gdy by
wi´c wszy scy kie row cy w Eu ro pie
pro wa dzi li swo je sa mo cho dy tak,
jak naj lep si eco:Dri ve rzy, w ska li
ro ku za osz cz´ dzo no by 37 mld li -
trów ro py. Re duk cja CO2 wy nio -
sła by 90 mln ton, czy li wi´ cej ni˝
su ma rocz nych emi sji Por tu ga lii.
Za osz cz´ dzo no by w ten spo sób
50 mld eu ro, czy li wi´ cej ni˝ war -
toÊç wszyst kich in we sty cji eu ro -
pej skich w ener gie od na wial ne
w 2009 ro ku. Ba da nie ujaw ni ło
rów nie˝, ˝e An gli cy i Niem cy pro -
wa dzà au ta w spo sób bar dziej
regu lar ny i płyn ny ni˝ Wło si
i Hisz pa nie, na to miast kie row cy
fran cu scy sà w sta nie szyb ciej i le -
piej od in nych po pra wiç swo jà
sku tecz noÊç. Po nad to od kry to, ˝e
„agre syw ne” pro wa dze nie wca le
nie spra wia, ˝e mo˝ na szyb ciej
do je chaç na miej sce. W okre sie
30 dni Êred ni dy stans tras po ko -
ny wa nych przez kie row ców nie
zmie niał si´, za to zmniej szył si´
– dzi´ ki eco:Dri ve – czas po trzeb -
ny do ich prze je cha nia: wzro sła
nie co pr´d koÊç Êred nia i, co istot -
ne, znacz nie skró cił si´ czas tra -
co ny na tzw. stop&go, po nie wa˝
kie row cy na uczy li si´ wcze Êniej

eco:Kierowcy
zu˝ywajà

mniej paliwa 
i szybciej
docierajà 

na miejsce
zwal niaç przed czer wo nym Êwia -
tłem i szyb ciej prze wi dzieç, ˝e
wkrót ce zmie ni si´ na zie lo ne. 
Jak wy ni ka z „Whi te Pa per
eco:Dri ve”, je Êli ktoÊ za czy na sto -
so waç za le ce nia do ty czà ce eko -
logicz nej jaz dy, sto su je si´ do nich
rów nie˝ póê niej. Oczy wi Êcie trze -
ba wziàç pod uwa g´ rów nie˝
elemen ty mo gà ce prze szko dziç
w eko lo gicz nej jeê dzie, czy li prze -
de wszyst kim za tło czo ne cen tra
miast. A paƒ stwa mi, w któ rych
płyn noÊç ru chu jest naj bar dziej
ogra ni czo na, sà wła Ênie Wło chy
i Hisz pa nia. Po zo sta je jesz cze
wziàç pod uwa g´, ˝e eco -dri ving
– któ ry nic nie kosz tu je – sta no wi
naj ko rzyst niej szy spo sób na og ra -
ni cza nie emi sji CO2. War to wi´c
z nie go ko rzy staç.
Dla te go wła -
Ênie Fiat uczy -
nił z eco:Drive
„sys tem otwar -
ty”, a u˝yt kow ni -
cy, przez

prze ka zy wa nie in for ma cji zwrot -
nych, ma jà swój wkład w je go
roz wój. War to jesz cze do daç, ˝e
we Wło szech roz po cz´ to pro jekt
eco -pra wa jaz dy, w któ rym  in -
struk to rzy na uki jaz dy po zna jà se -
kre ty eco:Dri vin gu, by na st´p nie
prze ka zaç wie dz´ w tym za kre sie
swo im kur san tom. Tym sa mym,
ewo lu cja Eco:Dri ve trwa. W lu -
tych wpro wa dzo no do obie gu
wer sj´ Fle et dla fir mo wych sa mo -
cho dów flo to wych, a w przy szło -
Êci sys tem ten b´ dzie kom pa ty bil -
ny z urzà dze nia mi prze no Êny mi.
Wkład eco:Dri ve trak to wa ny jest
ja ko pro po zy cja do dat ko wa do
in nych roz wià zaƒ eco -frien dly
ofe  ro wa nych przez Fia ta
– cho dzi o skrzy ni´
bie gów Du alo gic,
sys tem start&stop,
sil ni ki Mul ti jet
dru giej ge ne ra cji
– Multi A ir i Twin Air.
Co wi´ cej, sys tem
ten po ma ga kie row -
cy le piej wy ko rzy sty -
waç wspo m nia ne roz wià -
za nie, pro po no wa ne przez

Fia ta. 

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

13
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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.

GRUPA
TECHNOLOGIA

LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI

Jak powstaje
TEKST

Carola Popaiz
FOTO

Alessandro
Lercara 

je si´ dys cy pli na zwa na psy cho -
aku sty kà, któ ra ba da su biek tyw -
ny od biór dêwi´ ków przez lu dzi. 
Do kład ne zro zu mie nie te go,
w ja ki spo sób od bie ra ne sà
dêwi´ ki do cie ra jà ce do na rzà du
słu chu nie jest za da niem ła -
twym. Ilu z nas przy da rzy ło si´
„za ko chaç od pierw sze go wej -
rze nia” w sa mo cho dzie, któ ry
zo ba czy li Êmy (i usły sze li Êmy)
na uli cy? Pew nie wie le jest ta -
kich osób, przede wszyst kim
wÊród tych, któ rzy pa mi´ ta jà
cza sy, gdy ło skot sil ni ka sta no -
wił rze czy wi ste od zwier cie dle nie

głos silnika

J
a ka jest ró˝ ni ca mi´ dzy
dêwi´ kiem a ha ła sem?
Wi´k szoÊç my Êli: to pro -
ste, pierw szy jest przy -
jem ny, a ten dru gi dra˝ -
nià cy. Pro ces ten jed nak
do ty czy su biek tyw nych
od czuç. Stu kot sil ni ka
mo ̋ e byç za rów no przy -

jem ny jak i iry tu jà cy, za le ̋ y to
od słu cha jà ce go, cza sem tak ̋ e
od je go na stro ju, bo na przy kład
dla pa sjo na ta mo to ry za cji dêwi´k
For mu ły 1 b´ dzie mu zy kà dla
uszu. Okre Êla niem ró˝ ni cy mi´ -
dzy dêwi´ kiem a ha ła sem zaj mu -



15

je go mo cy. Ca łe szcz´ Êcie, ˝e
dzi siaj ist nie jà nor my wy zna cza -
jà ce wa run ki ci szy. W dzia le
Ma gne ti Ma rel li w Ve na ria Re ale
opra co wu je si´ ukła dy wy de cho -
we, któ re nie tyl ko wy da jà z sie -
bie cich szy od głos i emi sj´ spa -
lin, ale te˝ za pew nia jà dêwi´k
o przy jem nym brzmie niu. To tu -
taj okre Êla ne sà we wn´trz ne
struk tu ry tłu mi ków, wła Êci wo Êci
dêwi´ ku sil ni ka i je go brzmie nia.
Jest to miej sce bo ga te w tech no -
lo gie, gdzie pod sta wà sà umie -
j´t no Êci czło wie ka. 
Dy rek to rem tech nicz nym od -
dzia łu, gdzie sà pro jek to wa ne,
za twier dza ne i wy ko ny wa ne
kom po nen ty ma jà ce zmniej szyç
wy pływ szko dli wych sub stan cji
oraz sys te my tłu mi ków, jest Lu -
igi Lu bra no. „Suk ces da ne go
mo de lu – wy ja Ênia Lu bra no
– za le ̋ y rów nie˝ od dêwi´ ku,
ja ki wy twa rza pra cu jà cy sil nik.
Ma on bo wiem wpływ na na sze
emo cje”. Za tem stwier dze nie,
˝e na de cy zj´ o wy bo rze sa mo -
cho du wpły wa „g´ sia skór ka”,
ja kà do sta je my na dêwi´k pra -

cu jà ce go sil ni ka, nie jest wca le
prze sa dzo ne. 
Lu bra no opro wa dza nas po za -
kła dzie. „Przede wszyst kim
– opo wia da – pro du cent sa mo -
cho dów do star cza nam tzw.
„tar get aku stycz ny”, czy li pa ra -
me try od po wia da jà ce nor mom
praw nym. Po tem na st´ pu je
przej Êcie do fa zy ob li czeƒ spe cy -
fi ka cji i pa ra me trów wi bra cyj no -
-aku stycz nych ele men tów”. Sys -
te my te sto we i po mia ro we drgaƒ
i ha ła su prze pro wa dza ne sà
m.in. w ko mo rze pół be ze cho -
wej, czy li sa li wy ło ̋ o nej ma te ria -
łem dêwi´ ko chłon nym, któ ra sy -
mu lu je neu tral ne po le aku stycz -

ne wol ne od za kłó ceƒ. Na pod -
ło dze znaj du je si´ sta no wi sko
rol ko we, po któ rym prze su wa
si´ sa mo chód. Przy koƒ ców ce
ru ry wy de cho wej i we wnàtrz sa -
mo cho du znaj du jà si´ ró˝ ne go
ro dza ju mi kro fo ny, w któ re wy -
po sa ̋ o ny jest tak ̋ e ma ne kin,
któ re re je stru jà to, co sły szy kie -
row ca w ja dà cym sa mo cho dzie
– cy fro we mi kro fo ny od bie ra jà
bo wiem ha łas po dob nie jak czło -
wiek. Na st´p nie prze pro wa dza -
ne sà te sty na emi sje i wi bra cje.
Przy sto le prób ka ta li za tor jest
do pro wa dza ny do wy so kiej tem -
pe ra tu ry i na st´p nie spłu ki wa ny
wo dà, ale sam „szok ter micz ny”
ogra ni cza si´ do ko lek to ra.
Wresz cie na st´ pu je pró ba dzie -
siàt ko wa, we ry fi ku jà ca czy
dêwi´k z ru ry wy de cho wej jest
ta ki, jak ocze ki wa no. Da lej sa -
mo chód prze je˝ d˝a do ko mo ry,
w któ rej raz jesz cze od twa rza si´
dêwi´k. Tu taj głów nà ro l´ od -
gry wa jà eks per ci b´ dà cy w sta -
nie wy ła paç je go naj mniej sze na -
wet od gło sy. 
W Ve na rii pro du ko wa ne sà rów -
nie˝ ze sta wy do sie ci po sprze -
da˝ nej: nie tyl ko koƒ ców ki rur
wy de cho wych, ale rów nie˝ ko -
lek to ry lub kom plet ne ukła dy,
któ re zwi´k sza jà zdol no Êci ukła -
du na p´ do we go w ce lu udo sko -
na le nia dêwi´ ku i osià gów. Jak
te, w któ re wy po sa ̋ a ne sà
Abarth 500 i Pun to Evo. Dla Al -
fy Ro meo utwo rzo no ze staw Mi -
to, wer sj´ su per spor to wà z po -
dwój nà koƒ ców kà, któ ry spra -
wia, ˝e sa mo chód jest jesz cze
bar dziej dy na micz ny.

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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FIAT AUTO POLAND
„FIRMĄ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNĄ”

Miesięcznik 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.

CNH POLSKA
LAUREATEM NAGRODY 
„INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI”

CNH 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. 

PRACOWITY KONIEC ROKU 
W TYCHACH
W 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. 
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MIKOŁAJ DLA DZIECI
Tę 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. 

Wdrugiej 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.

ALFA ROMEO 159 
W „MUNDURZE” POLICJI 

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

Niemieckie 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.

MULTIAIR PODBIJA STANY ZJEDNOCZONE

Amerykański 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).
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POL SKA DRO GA FIA TA

W Y  DA  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

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. 



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.

En ri co Pa vo ni
Pre zes Fiat Pol ska 
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za cz´ ła sprze da waç swo je au ta, kon ku ru jàc
z in ny mi po ten ta ta mi prze my słu sa mo cho -
do we go. Pio nier ska dzia łal noÊç na tra fia ła na
prze szko dy, gdy˝ by ły to pierw sze kro ki
na ob sza rze „nie zna nym”. Mi mo pi´ trzà -
cych si´ pro ble mów, w pierw szym ro ku
przez bra m´ fa bry ki przy Cor so Dan te wy je -
cha ło osiem sa mo cho dów – le gen dar nych
ju˝ 4 HP. W 1906 r. licz ba ta uro sła do
po nad ty sià ca aut z sil ni ka mi o mo cy od 8 do
110 KM. Dwie trze cie pro duk cji szło na eks port.
Licz ba pra cow ni ków wzro sła do 2500. W tym
cza sie po wsta ły rów nie˝ pierw sze au to bu sy, ci´ -
˝a rów ki i tram wa je z sil ni kiem ben zy no wym. Tak -
sów ki Fia ta po ja wi ły si´ na uli cach No we go Jor ku,
Lon dy nu i Pa ry ̋ a. 

Pierw sze pol skie kro ki 

Pierw sze sa mo cho dy Fia ta tra fi ły na zie mie pol -
skie w 1906 r. Za słu ga w tym przed sta wi cie la tu -
ryƒ skiej fir my, Her ma na Mey era, b´ dà ce go rów -

nie˝ przed sta wi cie lem Fia ta na Ro sj´. W lu tym
1920 r. kon trakt z fir mà Her man Mey er dał
po czà tek spół ce Pol ski Fiat. Ka pi tał za -
kła do wy wy no sił mi lion pol skich ma rek, tu -
ryƒ ska fir ma po sia da ła w nim 51% udzia łów,
po zo sta łe – udzia ło wiec pol ski, któ re mu po -
wie rzo no pro wa dze nie spół ki. Pol ska „ter ra
in co gni ta” zo sta ła  od kry ta dla sa mo cho du. 

Ka wa le ryj ska fan ta zja na Cor so Dan te 

Kie dy w ostat nim ro ku ubie głe go stu le cia wy pro -
du ko wa no w Tu ry nie pierw szy sa mo chód, nikt nie
przy pusz czał, ˝e ma ły za kład rze mieÊl ni czy przy
Cor so Dan te sta nie si´ za là˝ kiem wiel kiej po t´ gi
prze my sło wej, wska zu jàc jed no cze Ênie kie ru nek
prze my sło wej eks pan sji. 
11 lip ca 1899 ro ku dzie wi´ ciu udzia łow ców 
pod pi sa ło akt za ło ̋ y ciel ski fir my. Se kre ta rzem za -
rzà du no wo po wsta łej spół ki zo stał 33-let ni
Giovanni Agnelli, ofi cer wło skiej ka wa -
le rii, któ ry zde cy do wał si´ po rzu ciç słu˝ b´ woj -
sko wà, aby po Êwi´ ciç si´ swej wiel kiej pa sji – sil -
ni kom. Po sta no wił uczy niç z sa mo cho du Êro dek
lo ko mo cji do st´p ny dla wszyst kich. Swà sil nà
oso bo wo Êcià i ka wa le ryj skà fan ta zjà od sa me go
po czàt ku na zna czył Fab bri ca Ita lia na Au to mo bi li
To ri no – ta kà bo wiem na zw´ przy j´ ła fir ma przy
Cor so Dan te. 
Agnel li był wi zjo ne rem, któ ry zda wał so bie spra -
w´, czym sta nie si´ sa mo chód w przy szło Êci.
Wie rzył, ˝e do st´p ny
po czàt ko wo tyl ko nie -
licz nym, pro dukt je go
fa bry ki, zdo b´ dzie ma -
so we go klien ta. Za rów -
no na ryn ku wło skim,
jak i w in nych kra jach,
gdzie tu ryƒ ska fa bry ka

U góry:
podpisanie aktu
założycielskiego,
a obok: pierwsza
fabryka Fiata
przy Corso Dante
w Turynie.
Powyżej: 
Fiat 4 HP, 
z lewej: 
Giovanni Agnelli

1. SZAN SA PRZE RWA NA WOJ NÑ 



W grud niu 1921 r. Fiat wy ku pił od fir my Meyer ak -
cje, przej mu jàc 98% ka pi ta łu za kła do we go spół ki
Pol ski Fiat. Tym cza sem kry zys eko no micz ny spra -

wił, ˝e sprze da˝ sa mo cho dów Fia ta, któ ra
w 1927 r. osià gn´ ła licz b´ 675 sztuk, spa dła

do kil ku dzie si´ ciu. 
Pod ko niec 1929 r. wła dze pol skie roz po cz´ ły
ne go cja cje w spra wie mon ta ̋ u, a na st´p nie
pro duk cji sa mo cho dów oso bo wych i ci´ ̋ a ro -
wych. Uprzy wi le jo wa nym part ne rem w tych

roz mo wach – nie bez zna cze nia by ły tu wzgl´ dy
po li tycz ne – stał si´ prze mysł fran cu ski. Kon kret nie
fir my Re nault i Ci troën. Do pro duk cji sa mo cho dów
wy ty po wa no Paƒ stwo we Za kła dy In ̋ y -
nie ryj ne (PZIn˝), w któ rych 90% udzia łów po -
sia dał skarb paƒ stwa (na le ̋ a ły do nich m. in. Paƒ -
stwo wa Wy twór nia Sa mo cho dów i Za kła dy
Me cha nicz ne w Ur su sie). Rzàd pol ski, za in te re so -
wa ny in we sty cja mi, skłon ny był na wet do udzie le nia
znacz nych przy wi le jów fir mie, któ ra zo sta nie wy bra -
na. Cho dzi ło o zwol nie nie od cła cz´ Êci im por to wa -
nych do mon ta ̋ u sa mo cho dów, za ch´ ty fi nan so we
dla pry wat nych klien tów oraz obo wià zek za ku py wa -
nia przez ad mi ni stra cj´ paƒ stwo wà li cen cyj nych sa -
mo cho dów. W za mian ˝à da no kre dy tów na za kup
ma szyn i mo der ni za cj´ PZIn˝. 
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Wnętrze fabryki
w Lingotto, 

a poniżej: 
Polski Fiat 

w Warszawie

W ar chi wach fia tow skich w Tu ry nie znaj du je  si´
in te re su jà cy r´ ko pis. No si da t´ 10 stycz nia
1921 r. Spo rzà dzo no go z oka zji po ło ̋ e nia ka -
mie nia w´ giel ne go „pod bu do w´ pierw szej w kra ju
fa bry ki sa mo cho dów na chwa ł´ i po ̋ y tek prze my -
słu pol skie go”. War to przy to czyç nie któ re frag -
men ty te go do ku men tu, nie zwy kle wa˝ ne go dla
hi sto rii pol skie go prze my słu mo to ry za cyj ne go.
„Wła Êci cie le przy st´ pu jà do wiel kie go i kosz tow -
ne go dzie ła, nie ba czàc na na der ci´˝ kie wa run ki
eko no micz ne, a zwłasz cza nie pew nà sy tu acj´ po li -
tycz nà, w ja kiej od ro dzo na Pol ska si´ znaj du je,
z gł´ bo kà wia rà, ˝e si ły twór cze na ro du, naj groê -
niej sze na wet prze ci wieƒ stwa zwy ci´ sko zwal czà”.
Mo wa jest rów nie˝ o „groê bie na wał ni cy ze
Wscho du”. Kon kret nie o bol sze wic kiej Ro sji,
z któ rà pa r´ mie si´ cy wcze Êniej za war to po ro zu -
mie nie o prze rwa niu dzia łaƒ wo jen nych, ale wcià˝
trwa ły prze cià ga jà ce si´ ro ko wa nia w spra wie trak -
ta tu po ko jo we go. 
Fa bry ka mia ła sta nàç w War sza wie przy ul.
Za kro czyƒ skiej 1, ale trud no Êci eko no micz ne Pol -
ski, któ re prze ro dzi ły si´ na st´p nie w po wa˝ ny
kry zys, spra wi ły, ˝e re ali za cja za mia ru opóê ni ła
si´ o po nad dzie si´ç lat. Na miej scu, gdzie pro jek -
to wa no bu do w´ fa bry ki sa mo cho dów, po wstał
do brze wy po sa ̋ o ny warsz tat na praw czy, któ ry
spro wa dzo nym z Włoch sa mo cho dom fia tow skim
gwa ran to wał nie za wod ny ser wis. 



Lin got to zdu mie wa Êwiat 

Gio van ni Agnel li roz wa ̋ ał mo˝ li woÊç bu do wy fa -
bry ki sa mo cho dów z praw dzi we go zda rze nia. Za -
miar stwo rze nia „wiel kie go przed si´ bior stwa
w sty lu ame ry kaƒ skim” po ja wił si´ w do ku men ta -
cji fir my ju˝ w 1915 r., ale sy tu acja nie sprzy ja ła
re ali za cji pro jek tu. Do pie ro co za cz´ ła si´ woj na,
per spek ty wy ryn ko we by ły wiel kà nie wia do mà. 
W na st´p nym ro ku to za da nie po wie rzo no in ̋ y -
nie ro wi Gia co mo Matté Truc co – pro jek tan to wi
od po wie dzial ne mu za urzà dze nia pro duk cyj ne
Fia ta. W 1917 r. na via Niz za za cz´ to bu do w´ no -
wej fa bry ki – in we sty cji nie zwy kłej jak na owe
cza sy. Lin got to od da no do u˝yt ku w 1922 r.
Jesz cze nie daw no na zwa ta ozna cza ła sta re, po -
zba wio ne hi sto rii osie dle. Te raz Fiat czy nił z niej
sy no nim no wo cze sno Êci, awan gar do wej tech no lo -
gii, ra cjo nal no Êci i po st´ pu. Wszyst ko to na
153 tys. m2, po dwo jo nych nie ba wem, w pi´ cio -
kon dy gna cyj nych bu dyn kach o dłu go Êci dwóch
ki lo me trów. Wy bit ny ar chi tekt, Le Cor bu sier,
po obej rze niu no wej sie dzi by Fia ta, na pi sał:
„Wszyst ko w ko lo rze Êwie cà cej bie li. Za pew ne
jed no z naj bar dziej su ge styw nych wi do wisk prze -
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ni czych wzgórz po ło ̋ o nych po pra wej stro nie Pa -
du. Ko lo ro we sa mo cho dzi ki mknà ce po da chu
naj wi´k sze go bu dyn ku przy via Niz za by ły czymÊ
nie spo ty ka nym. Szczy tem po my sło wo Êci ar chi -
tek ta by ło bo wiem umiesz cze nie na da chu
bu dyn ku to ru prób ne go dłu go Êci 1100 me trów.
Pod nim, na pi´ ciu po zio mach, prze bie gał pro ces
pro duk cyj ny. 

Fiat typ 3 1-2 HP
oraz Lingotto –
na dole: slynny
tor prób na
dachu budynku

my sło wych. Flo renc kie dzie ło, pre cy zyj ne, wy ra zi -
ste, ja sne, wzór dla urba ni sty ki”. 
Bu dy nek był rów nie˝ wzo rem funk cjo nal no Êci.
No wy ro dzaj fa bry ki był „ra cjo nal ny” i „ludz ki”.
Ze sta rych, ciem nych, za dy mio nych wy dzia łów,
prze cho dzi ło si´ do prze stron nych, ja snych, upo -
rzàd ko wa nych po miesz czeƒ. Lin got to zwie dził
Mus so li ni, po sia da jà cy od 1922 r. wła dz´ nie mal
dyk ta tor skà. Nie któ re spo Êród prze pro wa dza -
nych przez nie go re form do ty czy ły go spo dar ki.
My Êlàc o roz wo ju go spo dar czym Włoch nie mo˝ -
na by ło za po mnieç o Tu ry nie, skàd wy je cha ło
w 1925 r. 37 tys. sa mo cho dów. Lin -
got to za pew nia ło Fia to wi roz wój. 
Ogrom tej fa bry ki rzu ca si´ w oczy szcze gól nie
wte dy, gdy pa no ra m´ Tu ry nu oglà da si´ z ma low -
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Fiat 500
Topolino

i samochód
ciężarowy 

Polski Fiat 621-L
oraz 

siedziba Fiata
w Warszawie
w latach 30.

Pol ska pa trzy na Ba lil l´ 

Ko lej ne mo de le to ju˝ na st´p stwo po st´ pu w tech -
no lo gii i pro jek to wa niu. W dru giej po ło wie lat 20.
wiel kie, sze Êcio cy lin dro we au ta z r´cz nie wy ko na -
nà drew nia nà ra mà, zo sta ły wy par te przez mniej -
sze wo zy ze spa wa ny mi me ta lo wy mi ra ma mi.
Eks port wzra stał. W 1926 r. za gra ni c´ wy sy ła no
70% ca łej pro duk cji sa mo cho dów. Do brà ko -
niunk tu r´ lat dwu dzie stych prze rwał wiel ki
kry zys 1929 r. Nie mi n´ ły dwa la ta, a pro duk -
cja spa dła o po ło w´. Fiat od zy skał utra co nà po zy -
cj´ do pie ro w dru giej po ło wie lat trzy dzie stych,
dzi´ ki wpro wa dze niu do pro duk cji dwóch mo de li:
508 Ba lil la w 1932 r. i 518 Ar di ta rok póê niej. 
Ba lil la by ła pierw szym eko no micz nym, a przez to
prze zna czo nym dla sze ro kie go kr´ gu od bior ców,
sa mo cho dem Fia ta. Czte ro cy lin dro wy, 20-kon ny
sil nik o po jem no Êci 995 cm3 po zwa lał osià gnàç
pr´d koÊç 85 km/godz. W cià gu pi´ ciu lat sprze -
da no 113 tys. sa mo cho dów.

Ba lil la sta ła si´ prze bo jem lat 30. Ona wła Ênie
zwró ci ła uwa g´ władz pol skich, roz pa tru jà cych
mo˝ li woÊç pod j´ cia w Pol sce pro duk cji eko no -
micz ne go sa mo cho du. Wła Ênie fi na li zo wa ły si´
za wo dy o to, kto otrzy ma li cen cj´ na wej Êcie
z pro duk cjà sa mo cho dów na pol ski ry nek.
Citroën czy Fiat? Fir ma wło ska pro po no wa ła wa -
run ki ko rzyst niej sze. Nie ˝à da ła opłat w okre sie
mon ta ̋ u sa mo cho dów, zaÊ na eta pie pro duk cji
– 5% od wło skiej ce ny dla sa mo cho dów oso bo -
wych i 8% dla po jaz dów woj sko wych. Citroën –
w okre sie mon ta ̋ u – 4-7%, a od wo zów pro du -
ko wa nych – 15%. Za Fia tem prze ma wia ły rów -
nie˝ wa run ki kre dy to we: fir ma z Tu ry nu by ła go -
to wa udzie liç kre dy tu w wy so ko Êci 1,2 mln
do la rów, Ci troën – tyl ko 200 tys. Mi mo na ci -
sków ka na ła mi dy plo ma tycz ny mi na fran cu skie
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, Ci troën nie
był sko ry do ust´pstw. W tej sy tu acji wy bór padł
na Fia ta. 21 wrze Ênia 1931 r. dy rek cja Paƒ stwo -
wych Za kła dów In ̋ y nie ryj nych i dy rek tor In -

spek to ra tu Fia ta na Eu ro p´ Ârod ko wo -Wschod -
nià, Car lo Edo ar do Schmidt, zło ̋ y li pod pi sy pod
umo wà. Prze wi dy wa ła ona, ˝e przez dzie si´ç lat
bra my fa bry ki opusz czaç b´ dzie dzie si´ç
sa mo cho dów dzien nie. Z ko lei za da -
niem po wo ła nej spół ki „Pol ski Fiat Spół ka Ak cyj -
na” b´ dzie dzia łal noÊç w za kre sie za ple cza tech -
nicz ne go oraz ob słu gi i na praw sa mo cho dów
mon to wa nych i pro du ko wa nych na li cen cji. Ak -
cjo na riu sza mi spół ki sta li si´ PZIn˝ oraz Fiat.
By ła to pierw sza w hi sto rii tu ryƒ skiej fir my umo -
wa, w któ rej prze ka zy wa no za gra nicz ne mu part -
ne ro wi li cen cj´ na pro duk cj´ sa mo cho dów. 

De biut Pol skie go Fia ta 

Sa ma za sa da sprze da wa nia li cen cji sta ła si´ wła -
Êci wym kie run kiem eks pan sji. Wi zja nie uchron nej
mo to ry za cji Êwia ta i dà ̋ e nie wie lu kra jów do uru -
cha mia nia wła sne go prze my słu sa mo cho do we go
doÊç wcze Ênie utrwa li ły w kie row nic twie tu ryƒ -
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3000 sztuk sa mo cho dów oso bo wych i ci´ ̋ a ro -
wych rocz nie, prze ka za nia do ku men ta cji kon -
struk cyj nej i tech no lo gicz nej oraz do star cze nia
wy po sa ̋ e nia nie zb´d ne go do uru cho mie nia pro -
duk cji. Li cen cjo daw ca gwa ran to wał po nad to peł -
nà po moc tech nicz nà, włà cza jàc w to szko le nie,
za rów no w Pol sce, pod nad zo rem tech ni ków
wło skich, jak i w Tu ry nie. Do wo dem du ̋ e go za -
ufa nia do pol skich mo˝ li wo Êci tech nicz nych by ło
przy zna nie sa mo cho dom pro du ko wa nym nad
Wi słà mar ki Pol ski Fiat. 
Na miej sce pro duk cji wy bra no Paƒ stwo wà 
Wy twór ni´ Sa mo cho dów (daw ne Cen tral ne
Warsz ta ty Sa mo cho do we) w War sza wie przy uli -
cy Te re spol skiej 34 na Pra dze, wcho dzà cà
w skład Paƒ stwo wych Za kła dów In ̋ y nie ryj nych.
W ra mach tej or ga ni za cji, na sta wio nej przede
wszyst kim na pro duk cj´ na po trze by ar mii,
wcho dzi ły  rów nie˝ od 1930 r. Za kła dy Me cha -
nicz ne w Ur su sie. Nie dłu go po tem za kła dy pro -
du ku jà ce Pol skie Fia ty prze or ga ni zo wa no. Tak

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

po wsta ła Fa bry ka Sa mo cho dów Oso bo wych
i Pół ci´ ̋ a ro wych. 
Po czàt ki re ali za cji umo wy li cen cyj nej z PZIn˝.
prze bie ga ły z du ̋ y mi trud no Êcia mi. Wio snà
1932 r. przy był do War sza wy, w ro li kon sul tan ta
ze stro ny Fia ta, in˝. Ar man do Fio rel li – po sia da jà -
cy du ̋ e do Êwiad cze nie w za kre sie uru cha mia nia
pro duk cji sa mo cho dów. Je go udział w re ali za cji
in we sty cji li cen cyj nej miał szcze gól ne zna cze nie.
Pod je go nad zo rem w re kor do wym cza sie za in sta -
lo wa no li nie mon ta ̋ o we. 6 sierp nia 1932 r., da cie
dla Pol ski zna czà cej, gdy˝ te go dnia ob cho dzo no
ko lej nà, 18. rocz ni c´ wy mar szu Pierw szej Ka dro -
wej Jó ze fa Pił sud skie go, z Paƒ stwo wych Za kła -
dów In ̋ y nie ryj nych zje chał pierw szy sa mo chód
zmon to wa ny w Pol sce. 
W 1935 r. ru sza mon ta˝ ci´ ̋ a ró wek. Pol ski Fiat
do mi nu je na ryn ku: 50% udzia łu w sprze da ̋ y sa -
mo cho dów oso bo wych, 70% – w sprze da ̋ y ci´ ̋ a -
ró wek. W na st´p nych la tach wpro wa dzo ny zo sta -
je do pro duk cji Fiat 500 To po li no,
mo del 1500 oraz pół ci´ ̋ a rów ki 621 R i 621 L. To
wła Ênie Fiat 500, na zwa ny To po li no – mysz ka,
za po czàt ku je we Wło szech ma so wà mo to ry za cj´,
a sam mo del, z ma ły mi zmia na mi, pro du ko wa ny
b´ dzie do 1955 r. 
W 1937 r. sprze da˝ wszyst kich sa mo cho dów
z mar kà Pol ski Fiat, wli cza jàc w to rów nie˝ wo zy
im por to wa ne, osià ga 10 tys. sztuk – licz b´, jak
na owe cza sy, im po nu jà cà. Spo ry jest w tym
udział sa mo cho dów ci´ ̋ a ro wych, w któ re m. in.
za opa tru je si´ ar mia. Spół ka Pol ski Fiat do kła da
sta raƒ, aby za pew niç do bry ser wis sa mo cho do wy
i zor ga ni zo waç za ple cze tech nicz ne w ca łym kra -
ju. Trzy dzie Êci sta cji ob słu gi – od Sta ni sła wo wa
po Gdy ni´, od Wil na po Za ko pa ne – stoi do dys -
po zy cji wła Êci cie li aut z mar kà Pol ski Fiat. Naj -
wi´k szym po wo dze niem cie szy si´ mo del 508.
„Czte ro drzwio wa ka re ta” dla czte -
rech osób jest pierw szym po pu lar nym sa mo cho -
dem pro du ko wa nym se ryj nie w Pol sce. 

skie go kon cer nu prze ko na nie, ˝e przy szłoÊç to nie
tyl ko pro duk cja i sprze da˝ go to wych sa mo cho -
dów. Zro zu mia no, ˝e po dob nie jak au ta, sprze da -
waç mo˝ na wła sne do Êwiad cze nia: tech no lo gie
i kon struk cje, pa ten ty i po moc przy uru cha mia niu
fa bryk w kra jach, któ rych am bi cjà sta ło si´ po sia -
da nie wła sne go prze my słu mo to ry za cyj ne go. Jed -
nym z ta kich kra jów by ła wła Ênie Pol ska. 
Umo wa z Pol skà prze wi dy wa ła pro duk cj´ po pu -
lar ne go, czte ro oso bo we go sa mo cho du
508 z 4-cy lin dro wym sil ni kiem ben zy no wym
o po jem no Êci 995 cm3 i mo cy 17,5 kW (24 KM)
przy 3600 obr/min, oraz wi´k sze go, 5-oso bo we -
go mo de lu 518 z 2-li tro wym sil ni kiem o mo cy
33 kW (45 KM) przy 3400 obr/min. Mo wa by ła
rów nie˝ o pro duk cji sa mo cho dów ci´ ̋ a ro wych
ty pu 618 oraz 621 L i R. Zgod nie z umo wà, li -
cen cjo daw ca zo bo wià zy wał si´ do opra co wa nia
pro jek tu fa bry ki o zdol no Êci pro duk cyj nej 2500-



Po nie wa˝ Lin got to p´ ka w szwach, pod j´ ta zo sta -
je de cy zja bu do wy no we go kom plek su fa brycz ne -
go – Mi ra fio ri. Sta re Lin got to b´ dzie jed nak
pro du ko waç sa mo cho dy do po czàt ku lat 80. Po -
wierzch nia no we go kom plek su fa brycz ne go zaj -
mu je mi lion me trów kwa dra to wych, z któ rych
pra wie jed nà trze cià sta no wià ha le fa brycz ne. 
W Pol sce w tym sa mym cza sie fa bry k´ PZIn˝
przy ul. Te re spol skiej opusz cza jà ko lej ne sa mo -
cho dy, któ rych ja koÊç oce nia si´ wy so ko, dzi´ ki
cze mu pew na ich cz´Êç mo ̋ e byç prze zna czo na
na eks port. 
Pierw szy, bo ga ty w do Êwiad cze nia roz dział
współ pra cy Pol ski z Fia tem, koƒ czy si´ we wrze -
Êniu 1939 r. Nie miec kie bom by spa da jà
na za kła dy Pol skie go Fia ta. Znisz cze nia sà znacz -
ne. Sa mo cho dy pro du ku je si´ jesz cze na ma łà
ska l´ do 1944 r., kie dy do cho dzi do cał ko wi te go
znisz cze nia fa bry ki. Upły nie dwa dzie Êcia lat za -
nim Pol ski Fiat po wró ci nad Wi sł´. 

Ostat nie la ta przed bu rzà 

W 1937 r. nikt jesz cze nie prze wi du je, co si´ wy -
da rzy ju˝ za dwa la ta. Fiat pra cu je na naj wy˝ szych
ob ro tach. Pa da no wy re kord pro duk cji – 65 tys.
sa mo cho dów oso bo wych. W du ̋ ym stop niu przy -
czy nia si´ do te go no wy mo del – 500 To po li no. 
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Dru ga woj na Êwia to wa znisz czy ła cz´ Êcio wo po -
ten cjał prze my sło wy Fia ta. Od bu do wa fa bryk
trwa ła do 1947 r. Na cze le fir my stał ju˝ Vit to rio
Val let ta, któ ry za jàł miej sce zmar łe go w 1945 r.
Gio van nie go Agnel li. Val let ta to en tu zja sta ma łe -
go, ogól nie do st´p ne go sa mo cho du.
W 1948 r., w trzy la ta po za koƒ cze niu woj ny,
wła dze Pol ski Lu do wej po sta no wi ły
wzno wiç pro duk cj´ sa mo cho dów oso bo wych.
W kra ju dêwi ga jà cym si´ z ru in by ła to de cy zja
Êmia ła i nie zwy kła. Pa trzàc na nie wy obra ̋ al ny
roz miar znisz czeƒ wo jen nych, wy da wa ło si´, ˝e
w ska li po trzeb paƒ stwa pierw szeƒ stwo na le ̋ y
daç bu dow nic twu miesz ka nio we mu. Od wa gi wy -
ma ga ło nie tyl ko zde cy do wa nie si´ na pro duk cj´
sa mo cho dów oso bo wych, ale rów nie˝ wska za nie
na Fia ta ja ko bu dow ni cze go fa bry ki. By ła to de cy -
zja Êmia ła rów nie˝ ze wzgl´ dów po li tycz nych.
W tym cza sie Eu ro p´ za czy na ła dzie liç ide olo gia,
wkra cza jàc nie tyl ko do po li ty ki, ale rów nie˝ do
eko no mii. Współ pra co waç z kon cer nem z „obo zu
im pe ria li stycz ne go”? Z kon cer nem,
któ ry wspie rał po li ty k´ go spo dar czà
przed wo jen ne go, sa na cyj ne go pol -
skie go rzà du, któ re go do ko na nia
sta ra si´ te raz po mniej szyç wła dza
lu do wa? Kie dy po ja wia ły si´ ta kie
py ta nia, wia do mo by ło, ˝e ca łe
przed si´ wzi´ cie zo sta nie uzna ne za
po mysł god ny po t´ pie nia. Wzor ce

szły prze cie˝ zza wschod niej gra ni cy, z Kra ju
Rad, któ re go Êla dem mia ła te raz po dà ̋ aç pol ska
go spo dar ka. 
14 kwiet nia 1948 r. pod pi sa no w Tu ry nie „Kon -
trakt o współ pra cy tech nicz nej mi´ dzy Cen tral -
nym Za rzà dem Prze my słu Me ta lo we go a spół kà
Fiat, w spra wie bu do wy w Pol sce za kła du pro duk -
cji sa mo cho dów”. Stro n´ pol skà re pre zen to wał dr
Ste fan Aska nas, póê niej szy dy rek tor na czel ny fa -
bry ki na ˚e ra niu. Ze stro ny wło skiej do ku ment
pod pi sał sam pre zes, Vit to rio Val let ta. 
W kontr ak cie Fiat zo bo wià zy wał si´ do za pro jek -
to wa nia no wej fa bry ki i uru cho mie nia
w niej pro duk cji sa mo cho du „1100”, cie szà ce go
si´ du ̋ ym po wo dze niem we Wło szech i in nych
kra jach eu ro pej skich. Kon trakt za wie rał jed nak
doÊç nie zwy kłà klau zu l´: da wał stro nie pol skiej
pra wo pro duk cji in ne go sa mo cho du w miej sce
„1100”, na wet o po jem no Êci 2000 cm3, któ ry był -
by uru cho mio ny w tu ryƒ skiej fa bry ce. Czy klau -
zu l´ po dyk to wa ła ch´ç po sia da nia pre sti ̋ o we go
au ta przez ów cze snych pro mi nen tów? – nie wia -
do mo. Póê niej pro mi nen ci mie li ju˝ do dys po zy cji
wy łàcz nie czar ne, ra dziec kie Woł gi. 

Ze rwa ny kon trakt 

No wa Fa bry ka Sa mo cho dów Oso bo wych zo sta ła
zlo ka li zo wa na w War sza wie, po dob nie jak przed -
wo jen na, na pra wym brze gu Wi sły, lecz ju˝ nie

2. NO WY PO CZÑ TEK

Fiat 508 
Balilla Sport

i Vittorio
Valetta, który

zajął w 1945 r.
miejsce

zmarłego
Giovanniego

Agnelli
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re zy gno wał m. in. z opłat za pra wa li cen cyj ne, do -
ku men ta cj´ oraz pa ten ty. 
Nie któ re je go za pi sy da jà wy obra ̋ e nie o ów cze -
snej sy tu acji za opa trze nio wej w Pol sce, ale tak ̋ e
o spe cy ficz nych wy ma ga niach per so ne lu wło skie -
go. Stro na pol ska zo bo wià zy wa ła si´ do zwol nie -
nia z opłat cel nych nie któ rych ar ty ku łów spo ̋ yw -
czych, aby Wło si nie by li ska za ni wy łàcz nie na
ko tle ty scha bo we z ka pu stà. Na pierw szym wi´c
miej scu zna la zło si´ wi no, po tem oli wa z oli wek,
ser par me zan, owo ce cy tru so we, a tak ̋ e mà ka
ku ku ry dzia na do przy rzà dza nia po len ty – ty po -
we go przy sma ku pie monc kie go. 
Pierw sze trud no Êci za cz´ ły si´ wio snà
1949 r. Stro na pol ska nie wy wià za ła si´ ze zo bo -
wià zaƒ płat ni czych, co sta ło si´ przy czy nà licz -
nych in ter wen cji z Tu ry nu. Jak do szło do ze rwa -
nia umo wy – trud no dzi siaj usta liç z po wo du
bra ku do ku men tów. Na stà pi ło to ju˝ w 1949 r.,
a naj wa˝ niej szà z przy czyn by ło za ostrze nie si´
zim no wo jen nych na stro jów. Pol ska wkra cza ła

w re jo nie uli cy Te re spol skiej, ale w pół noc nej cz´ -
Êci mia sta – na ˚e ra niu. Zo bo wià za nia kon trak tu
obej mo wa ły m. in. opra co wa nie pro jek tu bu dow -
la ne go i tech no lo gicz ne go, do star cze nie peł nej
do ku men ta cji kon struk cyj nej sa mo cho du, po moc
w uru cho mie niu pro duk cji i przy za ku pie ma szyn,
któ rych war toÊç wy ce nio no na 2-2,5 mln do la -
rów. Pra ce bu dow la ne ru szy ły przed
koƒ cem ro ku, pierw szy sa mo chód zje chaç miał
po trzech la tach, wio snà 1951 r. Fa bry ka na ˚e ra -
niu mia ła wy twa rzaç rocz nie 10 tys. aut z mo˝ li -
wo Êcià po dwo je nia pro duk cji. Wa run ki eko no -
micz ne kon trak tu by ły wy jàt ko wo ko rzyst ne. Fiat

w okres „bł´ dów i wy pa czeƒ”, prze rwa ny
do pie ro wy da rze nia mi paê dzier ni ka 1956 r., któ re
po ło ̋ y ły kres pol skiej wer sji sta li ni zmu. WÊród eme -
ry to wa nych pra cow ni ków Fia ta utrzy mu je si´ wer sja
o rze ko mej in ter wen cji mar szał ka Ro kos sow skie go,
któ ry miał do pro wa dziç do ze rwa nia kon trak tu za raz
po swo im przy jeê dzie z Mo skwy do War sza wy w cha -
rak te rze mi ni stra obro ny na ro do wej.
Nie za le˝ nie od te go, ko mu przy pi saç de cy zj´ koƒ czà -
cà współ pra c´ z Fia tem, by ło ma ło praw do po dob ne,
aby po dob ny zwià zek mógł mieç przy szłoÊç w kra ju,
w któ rym wszyst ko, co po cho dzi ło zza „˝e la znej
kur ty ny”, pach nia ło „im pe ria li zmem ame ry kaƒ -
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sa mo cho dów oso bo wych, roz po czàł w 1965 r.
roz mo wy z pol skà de le ga cjà w spra wie umo wy 
li cen cyj nej na ko lej ne go Pol skie go Fia ta – tym ra -
zem z do dat kiem 125p. 
FSO na ˚e ra niu, miesz czà ca si´ wów czas
przy ul. Sta lin gradz kiej, pro du ko wa ła ju˝ czter na -
sty rok sa mo chód M -20 War sza wa – spo lo ni zo -
wa nà wer sj´ ra dziec kiej Po bie dy. Do te go do cho -
dził pierw szy po pu lar ny, ma ło li tra ̋ o wy sa mo chód
pol skiej kon struk cji – Sy re na, któ re go pro -
duk cj´ se ryj nà roz po cz´ to w 1957 r. Wy sił ki in ̋ y -
nie rów z FSO, zmie rza jà ce do mo dy fi ka cji ka ro -
se rii War sza wy (trój bry ło we nad wo zie i wer sje
po chod ne: com bi, pick -up, sa ni tar ka) i sil ni ka,
na nie wie le si´ zda ły. Ani War sza wy, ani Sy re ny
nie speł nia ły na wet umiar ko wa nych wy ma gaƒ
Êwia to we go po zio mu kon struk cji i tech no lo gii.
Nie mó wiàc o kosz tach, któ re pod no si ły za rów no
krót kie se rie pro duk cyj ne, jak rów nie˝ ich ma sa.
Gru pa in ̋ y nie rów, zwià za nych z fa bry kà oraz
Zjed no cze niem Prze my słu Mo to ry za cyj ne go, zda -
wa ła so bie z te go spra w´ a˝ na zbyt do brze. Kli mat
po li tycz ny był sprzy ja jà cy, choç nie tak, jak my Êla -

skim”. Sa mo chód oso bo wy wy pro du ko wa ny
z po mo cà „ka pi ta li stów”, nie mie Êcił si´ w obo -
wià zu jà cej wów czas lo gi ce po li tycz nej. 
Po dob no od szko do wa nie za ze rwa nà umo w´ Pol -
ska spła ci ła w´ glem. Na szcz´ Êcie by ło go pod do -
stat kiem, a Wło si po trze bo wa li pa li wa do swych
elek trow ni. Tak za koƒ czył si´, trwa jà cy nie wie le
dłu ̋ ej ni˝ rok, epi zod współ pra cy z tu ryƒ skim
kon cer nem. Za pro jek to wa ne we Wło szech i po -
sta wio ne na ˚e ra niu ha le fa brycz ne, po zo sta ły.
No wy part ner był ju˝ ide olo gicz nie bez za rzu tu.
W stycz niu 1950 r. pod pi sa no umo w´ li cen cyj nà
na pro duk cj´ sa mo cho du M -20 Po bie da,
czy li ra dziec kà wer sj´ ame ry kaƒ skie go For da
z lat 20., pro du ko wa nà w Za kła dach Sa mo cho do -
wych w Gor ki. Sło wo „po bie da” zna czy po ro syj -
sku – zwy ci´ stwo. 
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Mam ma Fiat 

W 1957 r. we Wło szech we szła na ry nek no wa
wer sja „pi´ç set ki” (Nu ova 500) – wy jàt ko -
wo eko no micz ne go sa mo cho du na p´ dza ne go
dwu cy lin dro wym, chło dzo nym po wie trzem sil ni -
kiem, za sto so wa nym po raz pierw szy przez Fia ta.
Dłu go trze ba wy li czaç wszyst kie mo de le, któ re
roz sła wia ły fa bry k´ w Mi ra fio ri. Nie spo sób po mi -
nàç na p´ dza nej umiesz czo nym z ty łu sil ni kiem
„szeÊç set ki”. Z ko lei Mul ti pla – sta ła si´
przed mio tem po ̋ à da nia wszyst kich wło skich tak -
sów ka rzy. Nie mo˝ na nie wy mie niç mo de li:
1300, 1500 i 125 choç by z te go po wo du, ˝e z po -
łà cze nia me cha ni ki pierw sze go i ka ro se rii dru gie -
go, po wsta nie w Fa bry ce Sa mo cho dów Oso bo -
wych na ˚e ra niu pierw szy po wo jen ny Pol ski
Fiat 125 p. War to pa mi´ taç o mo de lu „850” i je go
wer sji co upé o pi´k nej syl wet ce nad wo zia.
Ogrom ny suk ces od no sił „124” wraz z wer sja mi
fa mi lia re i spi der – pierw szy wóz fia tow ski uho -
no ro wa ny ty tu łem „Sa mo chód Ro ku”. 
W 1965 r. pro duk cja sa mo cho dów prze kro czy ła
we Wło szech po ziom jed ne go mi lio na.
Pra wie po ło wa ro dzin tu ryƒ skich ˝y ła z prze my słu
sa mo cho do we go, któ ry sta no wił si ł´ na p´ do wà
Tu ry nu i Pie mon tu. Z Fia tem zwià za ło swój los
kil ka na Êcie ty si´ cy du ̋ ych, Êred nich i ma łych
firm. „Mam ma Fiat” – mó wià o nim Wło si. Lo sy
wiel kie go kon cer nu rzu to wa ły na po wo dze nie
i ko niunk tu r´, ale w okre sach kry zy so wych, sta -
wa ły si´ rów nie˝ przy czy nà nie po ko jów tu ryƒ czy -
ków. Per spek ty wa pra cy i za rob ku Êcià ga ła tu taj
set ki ty si´ cy Wło chów, głów nie z bied ne go, na -
zna czo ne go pi´t nem bez ro bo cia, po łu dnia.
In ̋ y nier Ar man do Fio rel li po woj nie wspi nał si´
po szcze blach ka rie ry, aby osta tecz nie zo staç dy -
rek to rem Mi ra fio ri. Z po zy cji sze fa ca łe go pio nu
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stro ny – trze ba po ko naç opór lu dzi, któ rzy po dej -
mu jà de cy zje po li tycz ne, z dru giej – po go dziç to
wszyst ko z sy tu acjà w Pol sce, na le ̋ à cej do Ra dy
Wza jem nej Po mo cy Go spo dar czej. Kie dy si´ jest
człon kiem RWPG to wia do mo, ˝e jest si´ uza -
le˝ nio nym od de cy zji za pa da jà cych w Mo skwie.
Jak prze ko naç Mo skw´ do ce lo wo Êci mo der ni za -
cji pol skie go prze my słu sa mo cho do we go, sko ro
Zwià zek Ra dziec ki te˝ za mie rza pro du ko waç sa -
mo cho dy Êred nio li tra ̋ o we i rów nie˝ spo glà da
w stro n´ Tu ry nu? Kon ku ren cja pol ska nie jest
po my Êli stra te gów z Mo skwy, któ rzy fa bry ki

no w paê dzier ni ku 1956 r., kie dy li czo no na ra dy -
kal ne zmia ny w po li tycz no -go spo dar czym sys te -
mie. Dok try nal ny gor set po luê nił si´ jed nak na ty -
le, ˝e mo˝ na by ło mó wiç o nie zre ali zo wa nym
kontr ak cie z 1948 r. 

Zwy ci´ ̋ yç opór

Po wra ca kon cep cja za ku pu li cen cji. Cho dzi o to,
aby sa mo chód z FSO speł niał wy ma ga nia tech -
nicz ne na ty le, aby miał szan s´ sprze daç si´
na Za cho dzie. W gr´ wcho dzi oczy wi Êcie li cen cja
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od któ re goÊ z za chod nich pro du cen tów. Sto sun ki
mi´ dzy Wscho dem i Za cho dem, choç na dal peł ne
an ta go ni zmów, nie sà ju˝ tak lo do wa te jak po
1948 r. WÊród kan dy da tów na no we go part ne ra
li cen cyj ne go czo ło we miej sce zaj mu je Fiat. Ze -
rwa ny kon trakt nie za szko dził utrzy my -
wa niu po praw nych kon tak tów od wo łu jà cych si´
do spraw dzo nej przed woj nà współ pra cy. W kie -
row nic twie tu ryƒ skie go kon cer nu sà lu dzie, któ -
rzy uru cha mia li pro duk cj´ Pol skie go Fia ta w za -
kła dach przy uli cy Te re spol skiej. In˝. Ar man do
Fio rel li, dy rek tor ge ne ral ny za kła dów Mi ra -
fio ri, pa mi´ ta jà cy uru cha mia nie pro duk -
cji w Pol sce, jest zwo len ni kiem od no wie -
nia współ pra cy. Rów nie˝ nad Wi słà
ma my zwo len ni ka mo der ni za cji ˝e raƒ -
skiej fa bry ki w opar ciu o za chod nià tech -
no lo gi´. Na zy wa si´ Ta de usz Wrzasz czyk
i wła Ênie awan so wał z dy rek to ra tech nicz -
ne go FSO na sta no wi sko dy rek to ra na czel ne go
Zjed no cze nia Prze my słu Mo to ry za cyj ne go. Ma
te raz wi´k szà si ł´ prze bi cia i wi´k sze mo˝ li wo Êci. 
Ale za kup li cen cji to spra wa de li kat na. Z jed nej

z „brat nich kra jów” chcà ra czej wi dzieç w ro li ko -
ope ran tów pro du cen ta ra dziec kie go. 
Jed nym z ar gu men tów pol skich ne go cja to rów,
for su jà cych za kup li cen cji od Fia ta, by ła mo˝ li -
woÊç na wià za nia współ pra cy z ju go sło wiaƒ skim
prze my słem sa mo cho do wym. Ju go sła wia
szła po woj nie wła snà dro gà, z czym po go dzo no
si´ ju˝ w kra jach RWPG, cho cia˝ jesz cze kil ka na -

Êcie lat wcze Êniej, wraz ze swo im przy wód -
cà, mar szał kiem Ti to, by ła w tzw.

obo zie so cja li stycz nym na czar nej
li Êcie re ne ga tów. Ju go sła wia na -

wià za ła współ pra c´ z Fia tem ju˝
w 1962 r. W za kła dach Črve na

Za sta va w Kra gu je va cu
uda ło si´ uru cho miç pro -
duk cj´ sa mo cho du ma ło li -
tra ̋ o we go „600”.

W na st´p nej ko lej no Êci
umo w´ li cen cyj nà roz sze rzo -

no na wi´k szy mo del 1300, wzbo -
ga co ny na st´p nie we Wło szech o sil nik

1500 cm3. Mo del, do któ re go pro duk cji przy mie -
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z 1957 roku –
ekonomiczny
samochód
napędzany
dwucylindrowym
silnikiem,
zmotoryzował
Włochy



tych, któ rych ten fakt nie za chwy ca. Nie by ło po -
trze by pro wo ko waç re ak cji za rów no w kra ju, jak
i u sà sia dów, gdy˝ mo gły za szko dziç ca łe mu
przed si´ wzi´ ciu. Opła ta li cen cyj na mia ła  byç
umo rzo na za ku pa mi do ko ny wa ny mi u Fia ta. In -
nym ko rzyst nym uzgod nie niem by ło ob j´ cie li cen -
cjà kom po nen tów i ze spo łów sa mo cho du, rów -
nie˝ tych, wy twa rza nych przez do staw ców Fia ta.
Po stro nie pol skiej kon tra hen tem był Mo to im port
– cen tra la po sia da jà ca wów czas mo no pol na han -
del za gra nicz ny w bran ̋ y mo to ry za cyj nej. Jed nak
rze czy wi sty mi part ne ra mi by ły: Zjed no cze nie
Prze my słu Mo to ry za cyj ne go i FSO. Do pie ro dwa
la ta póê niej mia ło na stà piç for mal ne prze j´ cie
przez Zjed no cze nie upraw nieƒ w han dlu za gra -
nicz nym. Umo wa li cen cyj na we szła w ˝y cie pod
ko niec lu te go 1966 r.
Jed nym z pierw szych po su ni´ç stro ny pol skiej
by ło utwo rze nie w Tu ry nie biu ra, któ re mia ło si´
zaj mo waç ko or dy na cjà i sy gna li zo waç trud no Êci
mo gà ce za gro ziç re ali za cji umo wy. Szcze gól nà
ro l´ ode gra ło biu ro w pro gra mie szko le nia 
pol skich pra cow ni ków, któ rzy wy je˝ d˝a li do
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Wy mu szo na dys kre cja 

W la tach 50. i na po czàt ku lat 60. Fiat do ko nał
ogrom ne go wy sił ku or ga ni za cyj ne go i tech no lo -
gicz ne go w sek to rze sa mo cho do wym – naj wa˝ -
niej szej dla kon cer nu dzie dzi nie pro duk cji, sta jàc
si´ po ten ta tem na ska l´ Êwia to wà. Spe cja li zu je si´
w sprze da ̋ y know -how i uru cha mia -
niu pro duk cji za gra ni cà – w Hisz pa nii, Ju go sła -
wii, Tur cji, Ar gen ty nie. In we stu je ogrom ne pie -
nià dze w sek tor sa mo cho dów u˝yt ko wych.
W in nych dzie dzi nach rów nie˝ pa nu je o˝y wie nie.
Roz wi ja si´ pro duk cja sa mo lo tów, cià gni ków
i ma szyn rol ni czych, ma szyn do ro bót ziem nych,
ta bo ru ko le jo we go, sil ni ków i tur bin dla prze my -
słu okr´ to we go. Bu du je kom plek sy prze my sło we
i elek trow nie, au to stra dy i mo sty, nie da le ko Tu ry -
nu pro jek tu je i bu du je do Êwiad czal ne cen trum
nu kle ar ne. Wszech stron noÊç za iste im po nu jà ca.
Z ta kim wła Ênie part ne rem zo sta je pod pi sa na

umo wa li cen cyj na o współ pra cy tech nicz -
nej. Pod do ku men tem da to wa nym 22 grud -
nia 1965 r., obok pod pi su in˝. Ar man do
Fio rel li – dy rek to ra Mi ra fio ri, wid nie je na -
zwi sko dyr. Ric car do Chi vi no, któ ry nad zo -
ro waç b´ dzie re ali za cj´ umo wy w spo sób nie -
zwy kle przy chyl ny dla part ne ra pol skie go.
Umo wa prze wi du je uru cho mie nie w ˝e raƒ skiej
FSO pro duk cji Fia ta 1500 – wy twa rza -
ne go w Mi ra fio ri od 1961 r. 
Pod pi sa nie umo wy od by ło si´ bez roz gło su, nie -
mal ̋ e w ta jem ni cy. Cho dzi ło o to, aby nie dra˝ niç
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rza no si´ na ˚e ra niu, był bar dzo zbli ̋ o ny do te go
ostat nie go, pro du ko wa ne go w Ju go sła wii. Po zwa -
la ło to ka˝ de mu z kra jów spe cja li zo waç si´ w pro -
duk cji po szcze gól nych ze spo łów wy mie nia nych
na st´p nie mi´ dzy so bà. Ten ju go sło wiaƒ ski atut
zo stał przy j´ ty przez pol skich de cy den tów, co ko -
rzyst nie wpły n´ ło na za kup li cen cji. 



W trak cie przy go to waƒ do pro duk cji w FSO kie -
row nic two prze my słu mo to ry za cyj ne go do ko na ło
ra dy kal nej re or ga ni za cji ca łej bran ̋ y. Szcze gól nà
uwa g´ zwró co no na ko ope ran tów. Pol skie przed -
si´ bior stwa współ pra cu jà ce z FSO by ły moc no
za co fa ne. Te raz sta n´ ła przed ni mi ogrom na
szan sa. Umo wa prze wi dy wa ła bo wiem prze ka za -
nie do ku men ta cji kon struk cyj nej i tech no lo gicz nej
pol skie mu part ne ro wi i je go do staw com. Obej mo -
wa ło to rów nie˝ tan tie my, a te mia ły war toÊç
szcze gól nà dla ka˝ de go przed si´ bior stwa. Kie -
row nic two PZMot zda wa ło so bie z te go spra w´
do ko nu jàc w za kła dach współ pra cu jà cych z FSO
ta kiej re or ga ni za cji, któ ra wy cho dzi ła na prze ciw
no wym wy ma ga niom. W prze my Êle mo to ry za cyj -
nym by ła to re wo lu cja, któ ra nie ogra ni -
czy ła si´ zresz tà do jed nej tyl ko bran ̋ y. 
Kie dy w po ło wie 1966 r. za cz´ ły si´ szko le nia pol -
skich tech ni ków w za kła dach Fia ta, sko rzy sta ła
z te go za rów no ka dra kie row ni cza, jak i spe cja li -
Êci Êred nie go szcze bla. Ak cjà ob j´ to po nad 40
pol skich za kła dów pro duk cyj nych. Do Włoch
przy je˝ d˝a li tech ni cy z roz sia nych po ca łej Pol sce

za kła dów ko ope ru jà cych z fa bry kà na ˚e ra niu –
z Brod ni cy, Kro sna, Dusz nik, Âwie bo dzi na itd.
Przy je˝ d˝a li, aby ze tknàç si´ z no wo cze snym za -
chod nim prze my słem. Wcze Êniej nie mie li ta kich
mo˝ li wo Êci. Umo wa li cen cyj na to nie był tyl ko za -
strzyk tech no lo gicz ny dla bran ̋ y mo to ry za cyj nej.
Sko rzy stał z niej prze mysł gu mo wy, two rzyw
sztucz nych, farb, la kie rów, hut ni czy, a na wet
prze mysł szklar ski i pa pier ni czy. Pierw sze
pol skie Fia ty 125p ze szły z ta Êmy mon ta ̋ o wej
w li sto pa dzie 1967 r. Od wej Êcia w ˝y cie umo wy
upły n´ ło za le d wie 20 mie si´ cy. Mi mo ˝e mon to -
wa no je głów nie z cz´ Êci wło skich, tem po wdra ̋ a -
nia pro duk cji Wło si uzna li za re kor do we. 

Włoch. Kie dy do Tu ry nu za cz´ ły przy je˝ d˝aç
de le ga cje z FSO, jed nà z trud no Êci oka za ła si´
wła Ênie ba rie ra j´ zy ko wa. J´ zy ki za -
chod nie zna ło nie wie lu pol skich tech ni ków, pr´ -
dzej ju˝ ro syj ski, wy nie sio ny ze współ pra cy z fa -
bry kà w Gor ki. Do cze go jed nak mo gła si´
przy daç zna jo moÊç ro syj skie go we Wło szech?
Po dru giej stro nie te˝ nie by ło naj le piej. Wło si
uwa ̋ a li, ˝e zna jo moÊç oj czy ste go j´ zy ka wy star -
czy im w zu peł no Êci. W biu rach Mi ra fio ri pa no -
wał w do dat ku dia lekt pie monc ki, któ rym naj -
ch´t niej po słu gi wa li si´ mi´ dzy so bà tech ni cy
Fia ta. Przy by sze znad Wi sły po wo li mu sie li si´
oswa jaç z na wy ka mi pa nu jà cy mi nad Pa dem.
Nie by li przy zwy cza je ni do prze rwy obia -
do wej, uzna nej we Wło szech za Êwi´ toÊç.
Dzi wi li si´, dla cze go w mia r´ zbli ̋ a nia si´ po łu -
dnia, wło scy roz mów cy wy ka zy wa li zwi´k szo nà
ner wo woÊç i co raz cz´ Êciej spo glà da li na ze gar -
ki. Do pie ro z cza sem Po la cy po j´ li, ˝e per spek -
ty wa spo ̋ y wa nia roz go to wa ne go spa ghet ti 
mo ̋ e si´ ne ga tyw nie od biç na wy ni kach pro wa -
dzo nych roz mów. 
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Co raz bli ̋ ej ce lu 
Wio snà 1966 r. Fiat za pro po no wał, aby nad wo zie
li cen cyj ne go mo de lu 1500 za stà piç bar dziej no -
wo cze snym „125”, któ re go pro duk cj´ miał roz po -
czàç Tu ryn za dwa la ta. W ten spo sób, bez ˝ad -
nych do dat ko wych opłat, li cen cyj ny sa mo chód
uzy skał no wo cze snà, jak na owe cza sy, ka ro se ri´.
Stàd si´ wzi´ ło 125p ja ko ozna cze nie mo de lu,
któ re go pro duk cj´ mia ła roz po czàç FSO. Ten sa -
mo chód nie miał od po wied ni ka po Êród pro du ko -
wa nych w Tu ry nie. Uła twi ło to uzy ska nie od Fia ta
wa˝ nych dla stro ny pol skiej upraw nieƒ eks por to -
wych, dzi´ ki któ rym fa bry ka ˝e raƒ ska mo gła spła -
caç zo bo wià za nia de wi zo we. 
W tym sa mym cza sie kie row nic two Fia ta przy zna -
ło FSO pra wo u˝y wa nia na li cen cyj nym sa mo cho -
dzie zna ku Pol ski Fiat. By ło to, z jed nej stro ny,
na wià za nie do przed wo jen nej współ pra cy, z dru -
giej – Êwiad czy ło o sto sun kach łà czà cych oby dwu
part ne rów kon trak tu. ˚ad ne mu in ne mu li cen cjo -
bior cy nie da no upraw nieƒ do po słu gi wa nia si´
na zwà tu ryƒ skie go kon cer nu. 
Ter min uru cho mie nia mon ta ̋ u sa mo cho du
w FSO wy zna czo no na 1967 rok, nie mal rów no -
cze Ênie z uru cho mie niem w Tu ry nie pro duk cji
„125”. Dla Fia ta stwa rza ło to pew ne kło po ty, bo -
wiem nie za koƒ czo no jesz cze prac nad osta tecz nà
kon struk cjà pod wo zia. Ist niał po nad to pro blem
do sto so wa nia ka ro se rii „125” do me cha ni zmów
„1500” i wpro wa dze nia przez fia tow skich kon -
struk to rów nie zb´d nych zmian, aby uzy skaç hy -
bry d´ po wsta łà z po łà cze nia oby dwu mo de li.

Linia montażowa
Fiata 125p

w FSO, który był
połączeniem

modeli 125
i 1500
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Licz ba sa mo cho dów na li cen cji Fia ta, któ re od
1967 r. opu Êci ły bra my FSO, by ła nie ma ła. Mo -
del 125p, po czàt ko wo ja ko Pol ski Fiat, po tem
pod na zwà FSO, do za koƒ cze nia pro duk cji za -
mknàł si´ licz bà 1.445.699 sztuk. Współ pra ca
z Tu ry nem do pro wa dzi ła do roz po cz´ cia, cie szà -
cej si´ du ̋ ym po wo dze niem, pro duk cji wer sji
com bi oraz sa ni tar ki dla słu˝ by zdro wia. Mi ja ły
la ta. W War sza wie my Êla no ju˝ o no wym mo de lu,
ale brak Êrod ków fi nan so wych unie mo˝ li wiał re -
ali za cj´ za mia rów. Po sta no wio no wi´c ca łe przed -
si´ wzi´ cie roz ło ̋ yç na eta py. Od mło dze nie sa mo -
cho du w pierw szej ko lej no Êci mia ło si´
spro wa dzaç do bar dziej no wo cze snej ka ro se rii. 

Po lo ne za czas za czàç 

Ko lej ne po ro zu mie nie, za war te
w 1976 r., do pro wa dzi ło w dwa
la ta póê niej do po wsta nia Po lo ne za
– dwu bry ło wej, nie mal po nad cza -
so wej ka ro se rii. Sa mo chód za pro -
jek to wa ło tu ryƒ skie Cen tro Sti le
przy udzia le sty li stów z FSO. Nie -
za le˝ nie od tej pro duk cji fa bry ka
na ˚e ra niu mon to wa ła rów nie˝ nie -
któ re mo de le Fia ta: 127, 131,
128-3d. i 132. Do te go do cho -
dził pro du ko wa ny w Ju go sła wii
na li cen cji Fia ta mo del 128 Za sta wy
1100. 
W nie któ rych la tach eks port osià gał znacz ne roz -
mia ry Êcià ga jàc do nie zbyt za sob nej ka sy paƒ -
stwo wej spo re ilo Êci de wiz. W ten spo sób za rów -
no 125p jak i Po lo ne zy, tra fia ły na Êwia to wy
ry nek, w tym rów nie˝ do kra jów o du ̋ ych wy ma -
ga niach i ostrej kon ku ren cji, jak Wiel ka Bry ta nia,
Fran cja, Bel gia czy Ho lan dia. Mon tow nie zor ga -
ni zo wa no w Egip cie i Ko lum bii. 
Dru gi etap, po le ga jà cy na mo der ni za cji 
cz´ Êci me cha nicz nej Po lo ne za, nie do cze kał si´

Od góry:
Fiat 125p,

Fiat 131 
Super Mirafiori

a poniżej:
Polonez –

zaprojektowany
przez Centro

Stile Fiata
przy udziale

stylistów z FSO

re ali za cji. Za war to je dy nie po ro zu mie nie ra mo we
mi´ dzy Fia tem a Pol -Mo tem, prze wi du jà ce za stà -
pie nie sta re go sil ni ka 1500 ro dzi nà sil ni ków ben -
zy no wych o po jem no Êci 1600, 1800 i 2000 cm3

oraz die sla o po jem no Êci 1700 cm3. Na prze szko -
dzie sta n´ ły wy da rze nia po li tycz ne z po czàt ku
lat 80., któ re do pro wa dzi ły do po wsta nia nie za -
le˝ ne go zwiàz ku za wo do we go „So li dar noÊç”,
a na st´p nie sta nu wo jen ne go, któ ry
13 grud nia 1981 r. na kil ka lat za mro ził pol skie
sny o wol no Êci. 
Szan s´ swe go prze trwa nia, swe go „byç al bo nie
byç”, wi dzia ła FSO w za stà pie niu do tych czas pro -
du ko wa nych sa mo cho dów czymÊ no wym. Roz po -
cz´ to po szu ki wa nie part ne ra, z po mo cà któ re go
mo˝ na by przy stà piç do mo der ni za cji fa bry ki i re -
ali zo waç pla ny jej roz wo ju. Sy tu acja by ła jed nak
o ty le nie sprzy ja jà ca, ˝e na wpro wa dze nie w Pol -
sce sta nu wo jen ne go paƒ stwa za chod nie od po -
wie dzia ły sank cja mi go spo dar czy mi, w tym rów -
nie˝ blo ka dà kre dy tów. Tym cza sem bez kre dy tów
de wi zo wych uru cho mie nie pro duk cji no we go sa -
mo cho du by ło czy stà fan ta zjà. 
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W po ło wie lat 60. prze dzie la jà ca Eu ro p´ „˝e la zna
kur ty na” za cz´ ła rdze wieç. Ule ga jà od pr´ ̋ e niu
kon tak ty po li tycz ne mi´ dzy Wscho dem a Za cho -
dem, cho cia˝ w 1968 r. za kłó ci je po wa˝ nie in ter -
wen cja wojsk Ukła du War szaw skie go w Cze cho -
sło wa cji, kła dàc kres pró bom stwo rze nia tam
„so cja li zmu z ludz kà twa rzà”. Po -
st´ pu jà ce od pr´ ̋ e nie naj bar dziej wi daç w sto sun -
kach go spo dar czych. Co raz cz´ Êciej do cho dzi
do współ pra cy mi´ dzy kra ja mi Eu ro py Za chod -
niej i RWPG, zrze sza jà cej kra je znaj du jà ce si´
pod wpły wem Zwiàz ku Ra dziec kie go. Znacz nà
ro l´ od gry wa tu taj prze mysł mo to ry za cyj ny. Pod -
pi sa na w 1966 r. umo wa Fia ta z rzà dem ra dziec -
kim na bu do w´ nad Woł gà wiel kie go kom plek su
prze my sło we go WAZ, któ ry ma wy twa rzaç 660
tys. sa mo cho dów rocz nie, na zy wa na jest „kon -
trak tem stu le cia”. Nie jest wy klu czo ne, ˝e mia ły
w tym swój udział do Êwiad cze nia pol skie go kon -
trak tu z Fia tem z 1965 r.

Roz mia ry przed si´ wzi´ cia wło sko -ra dziec kie go
wy kra cza ły po za ra my ja kiej kol wiek umo wy w hi -
sto rii prze my słu mo to ry za cyj ne go. Dla zła go dze -
nia zgrzy tu ide olo gicz ne go fa bry ka mia ła po -
wstaç w mie Êcie, na zwa nym To gliat ti – dla
uczcze nia przy wód cy wło skich ko mu ni stów. Na
to wy da rze nie na le ̋ a ło pa trzeç jesz cze z in nej
stro ny. Ra dziec ki mi ni ster prze my słu ma szy no -
we go Ta ra sow oraz pre zes Fia ta – Val let ta, skła -
da jàc swój pod pis na do ku men cie da wa li przy -
kład, ˝e wià za nie si´ z ka pi ta li sta mi nie jest
grze chem ide olo gicz nym, za ja ki by ło uzna wa ne
jesz cze do nie daw na. 
Wpływ Mo skwy na in ne sto li ce blo ku „brat nich
kra jów so cja li stycz nych” był de cy du jà cy. Sko ro
jed nak Wiel ki Brat zniósł obo wià zu jà ce ta -
bu, bra cia po mniej si mo gli ju˝ swo bod niej my Êleç.
Mia ło to szcze gól ne zna cze nie w Pol sce, gdzie
w kie row nic twie prze my słu mo to ry za cyj ne go doj -
rze wa ła de cy zja o na wià za niu współ pra cy ze zna -

Fiat Ritmo 
i Fiat 128 3P
coupè Special

mo˝ li woÊç dłu go fa lo wej współ pra cy. Kon trakt
prze trwał jed nak nie wie le go dzin, gdy˝ mi ni ster
prze my słu, Mie czy sław Wil czek nie uznał wy bo ru
FSO za traf ny. Je go zda niem na le ̋ a ło roz sze rzyç
pro duk cj´ sa mo cho du ma ło li tra ̋ o we go X1/79,
co prze wi dy wa ła pod pi sa na rok wcze Êniej umo wa
Fia ta z Fa bry kà Sa mo cho dów Ma ło li tra ̋ o wych
w Biel sku -Bia łej. In na wer sja pla nu uwzgl´d nia ła
pro duk cj´ te go sa mo cho du rów nie˝ na ˚e ra niu.
W ten spo sób obie fa bry ki mia ły wy twa rzaç rocz -
nie 650 tys. aut. Ni gdy nie za ak cep to wa na przez
FSO kon cep cja mi ni stra upa dła wraz z je go odej -
Êciem z re sor tu, koƒ czàc prze cià ga jà cy si´ spór.
To był ostat ni kon takt Fia ta z ˝e raƒ skà fa bry kà.
Po tem FSO po dà ̋ y ła wła snà dro gà roz wo -
ju. Fiat tym cza sem kie ro wał swo je za in te re so wa -
nie w stro n´ Biel ska -Bia łej.

3. AU TO DLA KA˚ DE GO

Spo glà da no wi´c w stro n´ tra dy cyj ne go part ne ra
z Tu ry nu, lecz otrzy my wa ne stam tàd pro po zy cje
do ty czà ce mo de li Uno i Rit mo nie by ły mo˝ -
li we do za ak cep to wa nia przez stro n´ pol skà. Szu -
ka no wi´c in nych ofert. Za naj bar dziej in te re su jà -
ce uzna no pro po zy cj´ fran cu skà – Re nault mo del
R -5 oraz ja poƒ skà – Da ihat su Cha ra de. La ta ne -
go cja cji z in ny mi pro du cen ta mi sa mo cho dów
za koƒ czy ły si´ po wro tem do Tu ry nu, skàd na -
de szła no wa ofer ta li cen cji opar tej na mo de lu
Uno, uwzgl´d nia jà cej mo dy fi ka cje, któ rych
do ma ga ła si´ stro na pol ska. 
1 grud nia 1988 r. do szło do pa ra fo wa nia kon -
trak tu Pol -Mo tu z Fia tem Au to. Po ja wi ła si´



Fia ta, naj le piej z sa mym je go pre ze sem. Te ma tu
roz mo wy nie spre cy zo wa no – do ty czy ła ona jed -
nak roz wo ju pol skiej mo to ry za cji. Do spo tka nia
do szło w cià gu dwóch dni. Avvo ca to Gio van ni
Agnel li – tak po wszech nie ty tu ło wa no ów cze sne -
go pre ze sa Fia ta, wnu ka współ twór cy fir my – zja -
wił si´ wraz z dy rek to rem na czel nym kon cer nu,
Nic colò Gio ia. Stro n´ pol skà re pre zen to wał Ta de -
usz Wrzasz czyk, dy rek tor na czel ny Pol -Mot, An -
drzej Gó rec ki oraz An drzej Wła dy ka. 
Prze bieg tej roz mo wy prze sà dził o lo sach pol skiej
mo to ry za cji. Ta de usz Wrzasz czyk przed sta wił
przy j´ te w Pol sce za mie rze nia roz wo jo we. 
Na st´p nie za dał pre ze so wi Fia ta dwa py ta nia: –
Czy Fiat jest go tów prze ka zaç Pol sce li cen cj´
na pro duk cj´ po pu lar ne go sa mo cho du ma ło li tra -

ny mi pro du cen ta mi z paƒstw za chod nich. Cho -
dzi ło tyl ko o po par cie po li tycz ne dla tej ini cja ty wy.
Kon kret nie – Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR, par -
tii, któ ra mia ła de cy du jà cy wpływ na wszyst kie
dzie dzi ny ˝y cia. Ar gu men ty mo˝ na by ło mno ̋ yç.
Za naj wa˝ niej szy na le ̋ a ło uznaç ten, ˝e re ali za cja
kon trak tu z Fia tem na sa mo chód „125p” ju˝ udo -
wod ni ła, ja kie ko rzy Êci mo ̋ e osià gnàç prze mysł
kra jo wy, za si lo ny no wo cze sny mi tech no lo gia mi
z Za cho du. Był jesz cze in ny ar gu ment: eks port
sa mo cho dów z FSO sprzy jał po zy ski wa niu
de wiz i po pra wie rów no wa gi ryn ko wej. Tym -
cza sem wła Ênie brak de wiz był w tam tych la tach
kosz mar nym snem pol skiej go spo dar ki. 
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Prze ła my wa nie lo dów 
Ar gu men ty prze wa ̋ a jà ce za roz wo jem prze my słu
mo to ry za cyj ne go wy da wa ły si´ za tem oczy wi ste.
Nie wszyst ko jed nak co oczy wi ste, by ło w ten sam
spo sób poj mo wa ne w kie row nic twie par tyj nym.
Je go cz´Êç wcià˝ uwa ̋ a ła sa mo chód za przed miot
luk su su i zbyt ku. I se kre tarz KC PZPR, Wła dy -
sław Go muł ka, cho cia˝ na le ̋ ał do or ga ni za cji
par tyj nej w ˝e raƒ skiej FSO, po dzie lał po dob ne
wàt pli wo Êci. In ni pa trzy li bar dziej per spek ty wicz -
nie. Dla nich by ło oczy wi ste, ˝e roz wój tej ga ł´ zi
prze my słu przy nie sie go spo dar ce sa me ko rzy Êci.
Jed nym z po li ty ków po dzie la jà cych ten po glàd był
Edward Gie rek – I se kre tarz Ko mi te tu
Wo je wódz kie go PZPR w Ka to wi cach i czło nek
Biu ra Po li tycz ne go. Opo wia da jàc si´ za pro duk cjà
po pu lar ne go sa mo cho du oso bo we go uwa ̋ ał, ˝e
po wi nien byç on pro du ko wa ny na Âlà sku. Pierw -
szym zwia stu nem, ˝e ba rie ry za czy na jà kru szeç,
by ła de cy zja o prze nie sie niu pro duk cji sa mo cho du
Sy re na z FSO do Wy twór ni Sprz´ tu Me cha nicz -
ne go w Biel sku -Bia łej. Do tej po ry wy twa rza ła
ona sil ni ki dla war szaw skich Sy ren, a tak ̋ e mo to -
pom py dla stra ̋ y po ̋ ar nej. Od 1969 r. biel -
ska WSM sta ła si´ dru gà fa bry kà sa mo cho -
dów i po li go nem, na któ rym za ło ga mia ła
zdo by waç do Êwiad cze nia w no wej pro duk cji.
Ch´ ci i po par cie po li tycz ne to jed nak za ma ło, aby
zbu do waç no wà fa bry k´. Po trzeb ne by ły pie nià -
dze, kon kret nie – kil ka set mi lio nów do la rów.
Tym cza sem ka sa paƒ stwo wa Êwie ci ła pust ka mi.
Po trzeb ny był rów nie˝, do Êwiad czo ny w bran ̋ y
mo to ry za cyj nej, za chod ni pro du cent, ch´t ny do
prze ka za nia li cen cji i udzie le nia po mo cy tech nicz -
nej przy uru cha mia niu pro duk cji. 
W lip cu 1970 r., An drzej Wła dy ka, szef biu ra Pol -
-Mot w Tu ry nie, otrzy mał od dy rek to ra Zjed no -
cze nia Prze my słu Mo to ry za cyj ne go, Ta de usza
Wrzasz czy ka, po le ce nie zor ga ni zo wa nia w mo˝ li -
wie krót kim cza sie spo tka nia z kie row nic twem

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



Fiat 127 i Fiat 126 
na prze kór kry zy so wi
Pod ko niec lat 60. wło ska go spo dar ka gwał to wa -
nie wy ha mo wu je. Rosz cze nia zwiàz ków przy czy -
ni ły si´ do wzro stu sto py in fla cji, któ ra od po ło wy
lat 70. zo sta nie wzmoc nio na przez wy˝ sze ce ny
ro py i su row ców. Po sia da nie sa mo cho du sta ło 
si´ wi´c do dat ko wym ob cià ̋ e niem bu d˝e tu do -
mo we go. 
Fir ma Fiat, któ ra w 1970 r. pro du ko wa ła po -
nad 1,5 mln po jaz dów i do pie ro co za ku pi ła mar -
k´ Lan cia, za re ago wa ła na t´ sy tu acj´, opra co wu -
jàc no we tech no lo gie pro ce su i pro duk tu. Z jed nej
stro ny za sto so wa ła roz wià za nia, któ rych ce lem
by ło ogra ni cze nie efek tów wzro stu kosz tu pra cy
i ni skiej wy daj no Êci pro duk cyj nej, z dru giej zaÊ,
sil nie za an ga ̋ o wa ła si´ w pro jek to wa nie no wej
ge ne ra cji sa mo cho dów o bar dziej ogra ni czo nym
zu ̋ y ciu pa li wa. Na szcz´ Êcie de ka da kry zy su dla
Fia ta roz po cz´ ła si´ wraz z wy pusz cze niem na
ry nek dwóch nad zwy czaj nych pro duk tów:
Fiata 127, kom pak to we go sa mo cho du o dwu bry -
ło wym nad wo ziu, trzy drzwio we go i z na p´ dem
na przed nià oÊ, oraz Fia ta 126. Ich in no wa -
cyj na for ma wy prze dza tam te cza sy i jest od po -
wie dzià na po trze b´ pro sto ty, ra cjo nal no Êci i od -
rzu ce nie nie u˝y tecz no Êci. Oprócz mo de li 132
i 131, na ryn ku po ja wia si´ rów nie˝ Fiat Rit mo
(1978), wraz z któ rym mar ka za po wia da prze łom
tech no lo gicz ny i de si gner ski lat 80.

Co raz bli ̋ ej ma lu cha 

W lu tym 1971 r., na po le ce nie mi ni stra Wrzasz -
czy ka, skie ro wa no do pre ze sa Agnel li pro po zy cj´
roz mów w spra wach uzgod nio nych wcze Êniej
w Tu ry nie. Nie ba wem po wo ła no ze spo ły ne go cja -
cyj ne. Na cze le pol skie go sta nàł An drzej Gó rec ki;
ze spo łem Fia ta kie ro wał Er man no Pe dra na – dy -
rek tor do spraw współ pra cy mi´ dzy na ro do wej
kon cer nu. Jed nym z pierw szych usta leƒ by ło
przy j´ cie za sa dy, ˝e przy szły kon trakt opie raç si´
ma na usta le niach umo wy li cen cyj nej z 1966 r.
Co praw da cha rak ter kon trak tu był znacz nie bar -
dziej zło ̋ o ny ni˝ te go sprzed sze Êciu lat, jed nak
ta kie uzgod nie nie mia ło swo je ko rzy Êci. Mi´ dzy
in ny mi dla te go, ˝e kon trakt z FSO za wie rał wie le
po sta no wieƒ do god nych dla stro ny pol skiej. 
Roz mo wy pro wa dzo no nie tyl ko z Fia -
tem. WÊród part ne rów, któ rych ofer t´ roz pa try -
wa no bar dzo po wa˝ nie, by ły kon cer ny fran cu skie:
Re nault i Citroën. Pro po zy cje pierw sze go
uwzgl´d nia ły ˝à da nia stro ny pol skiej, ale nie w ta -
kim stop niu jak Wło si. Pro po nu jàc re kom pen sa t´
Fran cu zi chcie li re ali zo waç jà do sta wa mi wer sji

˝o we go oraz czy za ak cep tu je za sa d´ peł nej kom -
pen sa ty wy dat ków de wi zo wych, któ re trze ba b´ -
dzie po nieÊç w zwiàz ku z re ali za cjà ca łe go przed -
si´ wzi´ cia?
Kom pen sa ta mia ła po le gaç na spła cie wy dat ków
do sta wa mi sa mo cho dów lub, na przy kład, ze spo -
łów na p´ do wych, po cho dzà cych z przy szłej fa bry -
ki. Avvo ca to stwier dził zwi´ê le i jed no znacz nie: –
Na pierw sze pa na py ta nie od po wia dam – tak.
Na dru gie – sì. 
De le ga cja pol ska szyb ko wró ci ła do kra ju. Na le -
˝a ło te raz nie zwłocz nie opra co waç spra woz da nie
z prze bie gu roz mów. Cze kał na nie w Ka to wi cach
Edward Gie rek, któ ry przed wy jaz dem urlo po -
wym na Krym, chciał si´ za po znaç z usta le nia mi,
ja kie za pa dły w Tu ry nie. 
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Nie wia do mo jak dłu go przy szło by cze kaç
na re ali za cj´ uzgod nieƒ, gdy by nie wy da rze -
nia, któ re na stà pi ły w Pol sce nie ca łe pół ro ku
póê niej, w grud niu 1970 r. W ich na st´p stwie
Wła dy sław Go muł ka ustà pił z funk cji I se kre -
ta rza KC PZPR. Je go miej sce za jàł Edward
Gie rek. Tak za cz´ ła si´ de ka da, któ ra mia ła
przy nieÊç Pol sce znacz ne o˝y wie nie go spo dar -
cze i otwar cie na Za chód. Po ra dy kal nych
zmia nach w skła dzie rzà du na cze le no wo
utwo rzo ne go Mi ni ster stwa Prze my słu Ma szy -
no we go sta nàł Ta de usz Wrzasz czyk. Nie trud -
no by ło so bie wy obra ziç, ˝e układ Gie rek –
Wrzasz czyk b´ dzie sprzy jał pol skiej
mo to ry za cji, a w szcze gól no Êci przy Êpie szy
pro duk cj´ po pu lar ne go sa mo cho du. Tak te˝
si´ sta ło. 

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



Nie bez zna cze nia dla wy bo ru mo de lu był rów nie˝
koszt pro duk cji. Z ana li zy opra co wa nej przez Fia -
ta na ˝y cze nie stro ny pol skiej wy ni ka ło, ˝e koszt
„127” prze wy˝ szy koszt „126” o 20-25% przy
po rów ny wal nej ska li pro duk cji. Mu sia ło to rzu to -
waç na ce n´. Tym cza sem zgod nie z de cy zja mi po -
li tycz ny mi, w tym sa me go Gier ka, no wy sa mo -
chód miał byç „dla ka˝ de go”, dla te go
mu siał byç jak naj taƒ szy. Wy bór „126” po dyk to -
wa ła myÊl o ma so wej mo to ry za cji kra ju. Ka˝ dy
in ny sa mo chód mu siał by kosz to waç wi´ cej ni˝ to
czte ro oso bo we au to pro stej kon struk cji, ła twe
w na pra wie i ta nie w eks plo ata cji. 
Spo ro cza su za j´ ły spra wy zwià za ne z pro jek to wa -
niem no we go za kła du. Usta lo no, ˝e ze spo ły me -
cha nicz ne do star czaç b´ dzie ra dy kal nie prze pro -
jek to wa na i roz bu do wa na WSM w Biel sku -Bia łej.
Mon ta˝ koƒ co wy, tłocz nia i la kier nia, mia ły si´
zna leêç w no wym, zbu do wa nym od pod staw za -
kła dzie w Ty chach. Wzo rem dla nie go był od da ny
nie daw no do u˝yt ku, no wo cze sny za kład w Cas si -
no, na sta wio ny rów nie˝ na pro duk cj´ „126”. 

co upé sa mo cho du li cen cyj ne go, któ rym miał byç
póê niej szy R5. Ozna cza ło to uru cho mie nie pro -
duk cji dru gie go mo de lu, któ re go ka ro se ria ró˝ ni ła
si´ od mo de lu pod sta wo we go, i któ ry miał by
w Pol sce doÊç ogra ni czo ny po pyt. A na wet – jak
si´ oka za ło – brak za in te re so wa nia nim tak ̋ e
na ryn ku fran cu skim spra wił, ˝e ni gdy nie pod j´ to
je go pro duk cji. 
Z ko lei Ci troën, któ ry za pro po no wał Dy ane 6, nie
po tra fił przed sta wiç in te re su jà cej pro po zy cji re -
kom pen sa ty. Ofer ty przed sta wi ły rów nie˝ Volks -
wa gen (NSU Prinz 4 lub Be atle), Ford, To yo ta
oraz Nis san, lecz za war te w nich pro po zy cje ró˝ -
ni ły si´ od pol skich kon cep cji. 
Roz mo wy z Fia tem to czy ły si´ szyb ko,
lecz iloÊç pro ble mów, za rów no tech nicz nych, jak
i han dlo wych, by ła prze ogrom na. W bu dyn ku
Pol -Mo tu przy daw nej ul. Sta lin gradz kiej, a dzi -
siaj – Ja giel loƒ skiej, i w ro tun dzie Mo to pro jek tu
przy ulicy Êw. Bar ba ry, gdzie to czy ły si´ roz mo wy,
Êwia tła ga sły póê nà no cà. 
Jed nym z pod sta wo wych pro ble mów był oczy wi -
Êcie wy bór sa mo cho du, któ ry b´ dzie wy twa rza ny
w Pol sce. Wy da wa ło si´ na wet, ˝e b´ dzie nim
„127”, znaj du jà cy si´ wła Ênie w za kła dach fia tow -
skich w koƒ co wej fa zie uru cho mie nia. Jed nak
w tym przy pad ku po wa˝ nà trud noÊç spra wia ła,
za sad ni cza dla stro ny pol skiej, re kom pen -
sa ta. Wszyst kie ze spo ły pro du ko wa no we Wło -
szech, wi´c na do sta wy z Pol ski, któ ry mi za mie -
rza no spła caç na le˝ no Êci, nie by ło szans. Z ko lei
spła ta wy łàcz nie do sta wa mi sa mo cho dów „127”
by ła nie re al na. Ina czej spra wa wy glà da ła je Êli cho -
dzi o – roz wa ̋ a ny al ter na tyw nie – naj mniej szy
mo del fia tow ski – „126”. Ten mo del, któ ry miał
si´ po ja wiç na ryn ku w 1972 r., znaj do wał si´ na
de skach pro jek tan tów ja ko na st´p ca pro du ko wa -
nej od wie lu lat „pi´ç set ki”. Fiat do strze gał tu taj
mo˝ li woÊç ogra ni cza nia pro duk cji ze spo łów na -
p´ do wych we wło skich fa bry kach i ku po wa nia ich
w Pol sce. Nie wy klu czał te˝ za ku pu pew nej licz by
go to wych sa mo cho dów „126” i sprze da wa nia ich
na ryn ku wło skim.
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dy rek tor han dlo wy, An drzej Wła dy ka. Wie czo -
rem, pod czas uro czy stej ko la cji w pa ła cu w Ja -
błon nej, pre zes Fia ta i pol ski mi ni ster wznie Êli to -
a sty, dzi´ ku jàc wszyst kim, któ rzy współ two rzy li
kon trakt oraz wy ra zi li na dzie j´, ˝e zo sta nie zre ali -
zo wa ny po myÊl nie. 
Cha rak ter za war te go kon trak tu był od mien ny
i znacz nie szer szy od wcze Êniej szych po ro zu mieƒ
te go ro dza ju. W Pol sce mia ła zo staç uru cho mio na
pro duk cja sa mo cho du ma ło li tra ̋ o we go pod na -
zwà Pol ski Fiat 126p. Je go pa ra me try by ły iden -
tycz ne jak mo de lu, któ re go pro duk cja mia ła si´
roz po czàç w Cas si no w dru gim pół ro czu 1972 r.
Za pro jek to wa ny od no wa kom pleks fa brycz ny
w Pol sce na zwa no od tej po ry – Fa bry kà
Sa mo cho dów Ma ło li tra ̋ o wych. 
Do ce lo wo pla no wa no pro duk cj´ 150 tys. sa mo -
cho dów rocz nie. Wkrót ce, gdy si´ oka za ło, ˝e za -
po trze bo wa nie ryn ku jest znacz nie wi´k sze, pod -
nie sio no jà do 200 ty si´ cy. Wy dat ki de wi zo we,
po nie sio ne na Za cho dzie na za kup ma szyn
i oprzy rzà do wa nia, spła ciç miał eks port wy ro bów
FSM. Do sta wy te obej mo wa ły 820 tys. sztuk ze -
spo łów na p´ do wych dla pro du ko wa nych we Wło -
szech sa mo cho dów „126” oraz 50 tys. sa mo cho -
dów, któ re Fiat za mie rzał sprze da waç we
Wło szech i kra jach za chod nich, ko rzy sta jàc z wła -
snej sie ci han dlo wej. Po dob nie jak w kontr ak cie li -
cen cyj nym z 1965 r., rów nie˝ FSM uzy ska ła pra -
wo u˝y wa nia na zwy Pol ski Fiat. W sa mo cho dach
prze zna czo nych na eks port, do pusz czo no u˝y wa -
nie mar ko wej na zwy – Fiat. 
Umo wa od bi ła si´ sze ro kim echem w kra jach eu -
ro pej skich. Szwaj car ski „Jo ur nal de Genéve” pi sał
pod ko niec paê dzier ni ka 1971 r.: „Ma my do czy -
nie nia z przy kła dem współ pra cy prze my sło wej
no we go ty pu mi´ dzy paƒ stwa mi o ró˝ nych sys te -
mach eko no micz nych. Od po wia da jàc na ˝y cze nia
Po la ków, Fiat przy jàł ja ko pod sta w´ umo wy za sa -
d´ wy mia ny pra cy i my Êli”. Ta kich opi nii by ło wi´ -
cej. Pro duk cja „126p” wià za ła si´ z ra dy kal nà
prze bu do wà sta rej Wy twór ni Sprz´ tu Me cha nicz -
ne go w Biel sku -Bia łej oraz bu do wà, od po staw,
no wej fa bry ki w Ty chach, osta tecz nie ukoƒ czo nej
w 1975 r. To wa rzy szy ła te mu re struk tu ry za cja za -
kła dów ko ope ru jà cych, bu do wa no wych obiek tów

Wy mia na pra cy i my Êli 

Po dob nie jak w kontr ak cie z FSO, prze wi dy wa no
trans fer tech no lo gii oraz pa ten tów Fia ta i je go ko -
ope ran tów. Da wa ło to no wy im puls dla
roz wo ju pol skie go prze my słu nie tyl ko mo to ry za -
cyj ne go, uwzgl´d nia jàc je go po wià za nia z in ny mi
dzie dzi na mi pro duk cji.
Za nim 29 paê dzier ni ka 1971 r. do szło do pod pi -
sa nia umo wy, mi ni ster prze my słu ma szy no we go,
Ta de usz Wrzasz czyk i pre zes Gio van ni Agnel li
spi sa li w Tu ry nie umo w´ o roz wi ja niu współ pra cy
we wszyst kich dzie dzi nach, nie tyl ko do ty czà cych
mo to ry za cji. Sam „Kon trakt o współ pra cy tech -
nicz nej i li cen cyj nej” sfi na li zo wa ny zo stał w War -
sza wie. Na miej sce pod pi sa nia wy bra no Mo to pro -
jekt. Nie ty le ze wzgl´ du na wy strój wn´ trza
gma chu, na wià zu jà cy do rzym skiej ar chi tek tu ry,
co dla pod kre Êle nia wkła du, ja kie to przed si´ bior -
stwo wnio sło do umo wy. Wszyst ko od by ło si´
w obec no Êci pre ze sa Agnel li, gro na wy so kich oso -
bi sto Êci Fia ta oraz – rów nie wy so ko po sta wio nych
– przed sta wi cie li pol skich mi ni sterstw. Na koƒ co -
wym do ku men cie zło ̋ y li swe pod pi sy dy rek tor
ge ne ral ny Fia ta, Nic colò Gio ia, dy rek tor Pio -
nu Sa mo cho dów Oso bo wych, Ser -
gio Pal muz zi, dy rek tor na czel ny
Pol -Mo tu, An drzej Gó rec ki oraz
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twa rza ne z cz´ Êci spro wa dza nych z Włoch, gdzie
pro duk cja roz po cz´ ła si´ pod ko niec 1972 r. Nikt
wów czas nie przy pusz czał, ˝e b´ dzie on jeê dził po
pol skich dro gach jesz cze pra wie 30 lat. 
Dru gà da t´ wy zna czał paê dzier nik 1974 r. Rów no
w trzy la ta od pod pi sa nia kon trak tu li cen cyj ne go,
wy sła no z Biel ska do Włoch pierw sze ze spo ły na -
p´ do we (sil nik, skrzy ni´ bie gów i sprz´ gło). Od
te go mo men tu fa bry ka za ra bia ła ju˝ de wi zy, spła -
ca jàc paƒ stwu dług za cià gni´ ty na za kup li cen cji,
pa ten tów, do ku men ta cji i ma szyn. Ka˝ de go dnia
wy je˝ d˝a ły z Biel ska ti ry z pol ski mi sil ni ka mi.
Trans por ty zmie rza ły na po łu dnie, do fa bryk Fia ta
pro du ku jà cych „126p”: do Ter mo li nad Ad ria ty -
kiem, do naj no wo cze Êniej sze go z za kła dów fia -
tow skich w Cas si no, le ̋ à ce go u stóp gó ry do brze
zna nej Po la kom z II woj ny Êwia to wej; wresz cie do
De sio w pół noc nych Wło szech. Póê niej do da no
jesz cze no wy ad res: Ter mi ni Ime re se na Sy cy lii,
nad mo rzem Tyr reƒ skim, gdzie naj dłu ̋ ej, a˝ do
1975 r., pro du ko wa no hi sto rycz nà „pi´ç set k´”,

No we ˝y cie Tych 

Biel sko -Bia ła jest mia stem o du ̋ ych tra -
dy cjach prze my sło wych. Wy twór nia Sprz´ tu Me -
cha nicz ne go sta no wi ła cz´Êç tej tra dy cji. Tu taj
w 1872 r. po wstał za kład rze mieÊl ni czy wy twa -
rza jà cy ko tły, zbior ni ki i ró˝ ne wy ro by me ta lo we.
Pro fil pro duk cji uszla chet nia no stop nio wo. Spe -
cja li za cja na stà pi ła naj pierw w wy twa rza niu pomp
od Êrod ko wych i mo to pomp stra ̋ ac kich, z cza sem
– sil ni ków wy so ko pr´˝ nych. Tu taj pro du ko wa no
sil ni ki do Sy ren, po cho dzà cych z ˝e raƒ skiej FSO.
Od 1971 r. Sy re na 105 po sia da ła ju˝ biel ski ro do -
wód, co za de cy do wa ło o przy szło Êci fa bry ki, któ rà
w no wo po wsta jà cym kom bi na cie na zwa no Za -
kła dem nr 1. „Nu mer 2” wy ra stał tym cza sem
na po lach ko ło Tych – mia sta zna ne go do tej po ry
tyl ko ama to rom do bre go pi wa. Po wsta jà ca na po -
wierzch ni 210 tys. m2, wów czas jed na z naj no wo -
cze Êniej szych w Êwie cie fa bryk, za kil ka lat mia ła
wy twa rzaç 200 tys. sa mo cho dów rocz nie. Ty -
chom przy pa dła ro la za kła du fi nal ne go, w któ rym
na st´ pu je mon ta˝ sa mo cho du. Tu taj nie ba wem
za cz´ to do star czaç z Biel ska ze spo ły na p´ do we
mon to wa ne do ka ro se rii sa mo cho du, spa wa nej
i la kie ro wa nej wła Ênie w Ty chach. Stàd Pol ski
Fiat 126p zje˝ d˝ał z ta Êmy mon ta ̋ o wej, aby ru -
szyç w Êwiat. 
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ta kich jak od lew nia ˝e li wa w Sko czo wie, tak ̋ e
roz wój in fra struk tu ry, w tym bu do wa eks pre so -
wej, dwu pa smo wej szo sy Biel sko -Ty chy, słu ̋ à cej
do trans por tu oko ło ty sià ca ze spo łów na p´ do -
wych dzien nie. 
Za nim wy sechł atra ment na pod pi sa nym
w Ty chach kontr ak cie, po t´˝ ne ma szy ny do ro bót
ziem nych wry ły si´ w po la, przy go to wu jàc te ren
pod fun da men ty fa bry ki. 

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

Oprócz biel sko -ty skiej „Wiel kiej Dwój ki”, kom bi -
nat FSM obej mo wał osiem in nych za kła dów peł -
nià cych w wi´k szo Êci ro l´ ko ope ran tów. Lam py
sa mo cho do we przy wo ̋ o no z Za kła dów Elek tro -
ni ki Sa mo cho do wej w So snow cu, któ re sta ły
si´ wiel kim ich eks por te rem dla fa bry ki sa mo cho -
dów w To gliat ti. In ne za da nia przy pa dły jed ne mu
z naj star szych za kła dów prze my sło wych w Pol sce
– kuê ni w Ustro niu, a tak ̋ e kuê ni i od lew ni
w Sko czo wie i Biel sku. Uno wo cze Ênie nie
od lew ni w Sko czo wie na stà pi ło w opar ciu o pod -
pi sa ny w 1972 r. kon trakt z Fia tem, dla któ re go
za cz´ ła od tej po ry pra co waç. 
Trzy da ty wy zna czy ły eta py po wsta nia FSM.
Pierw sza wià za ła si´ z uru cho mie niem ta Êmy
mon ta ̋ o wej w Za kła dzie nr 1 w Biel sku -Bia łej.
W 1973 r. ze szły z niej pierw sze Fia ty 126p wy -



ozna cza ło by ko niec obec no Êci na wy ma ga jà cym
ryn ku Za chod niej Eu ro py.
W 1975 r., w pierw szym ro ku eks por tu, za kład
w Biel sku -Bia łej wy słał 140 tys. ze spo łów na p´ -
do wych do Włoch, gdzie mon to wa no je w 80%
sa mo cho dów opusz cza jà cych za kła dy w Cas si no. 
W tym cza sie do szło do wy da rzeƒ, któ re mo gły
za cià ̋ yç na re ali za cji kon trak tu. Przez wło skie za -
kła dy Fia ta prze szła fa la straj ków. Or ga ni za cje
zwiàz ko we by ły nie zwy kle sil ne, zwłasz cza te
znaj du jà ce si´ pod wpły wem par tii ko mu ni stycz -
nej jak CGIL, a tak ̋ e po zo sta łe – so cja li stycz ny
UIL oraz chrze Êci jaƒ ska CISL. Kon trakt z Pol skà
tyl ko za ostrzył na stro je, po nie wa˝ prze ka zy wa no
cz´Êç pro duk cji po za Wło chy. Przy ist nie jà cym
wy so kim bez ro bo ciu, cen tra le zwiàz ko we wi dzia ły
w tym po su ni´ ciu za miar zmniej sze nia miejsc
pra cy u Fia ta i je go ko ope ran tów. Za cz´ ły si´ na -
ci ski na rzàd, aby unie mo˝ li wiç im port
ze spo łów na p´ do wych z Pol ski, sa mo cho dów bo -
wiem jesz cze nie spro wa dza no. Pod na ci skiem
zwiàz ków za wo do wych wło ski mi ni ster han dlu
za gra nicz ne go, Ci ria co De Mi ta wstrzy mał wy da -
wa nie li cen cji na im port z Pol ski, co gro zi ło spa -
ra li ̋ o wa niem re ali za cji ca łe go kon trak tu. Dla 
Fia ta za gro ̋ e nie by ło po dwój ne. Z jed nej stro ny –
nie mo˝ li we sta wa ło si´ spła ca nie przez Pol sk´
dłu gu, z dru giej – pod zna kiem za py ta nia sta wa ła
dal sza pro duk cja sa mo cho dów „126”. Wy da wa -
nie li cen cji wzno wio no do pie ro po ostrym pro te -
Êcie rzà du pol skie go oraz in ter wen cjach ze stro ny
Fia ta, któ ry udo wad niał, ˝e stra ty miejsc pra cy sà
wy rów ny wa ne zwi´k sze niem pro duk cji ma szyn,
oprzy rzà do wa nia i ze spo łów do star cza nych do
Pol ski na mo cy kon trak tu. 
W naj bar dziej go rà cym okre sie, kie dy straj ki gro -
zi ły spa ra li ̋ o wa niem ˝y cia go spo dar cze go we
Wło szech, do szło do nie zwy kłe go spo -
tka nia dwóch osób re pre zen tu jà cych obie
stro ny kon flik tu. Pre zes Agnel li, któ ry przez wie le
lat peł nił rów nie˝ funk cj´ sze fa Con fin du strii –
or ga ni za cji wło skich prze my słow ców, za pro po no -
wał spo tka nie z kimÊ z kie row nic twa Wło skiej
Par tii Ko mu ni stycz nej – zwià za nej z naj bar dziej
ra dy kal nym ugru po wa niem zwiàz ko wym, CGIL.
W ro li po Êred ni ka wy stà pi ła Pol ska. Cho dzi ło
o zor ga ni zo wa nie spo tka nia z da la od wło skich
dzien ni ka rzy. Na je go miej sce wy bra no oÊro dek
rzà do wy w Łaƒ sku. Przez dwa dni w głu szy ma -
zur skich la sów, z da la od wiel kie go Êwia ta, dwóch
lu dzi roz ma wia ło o skom pli ko wa nych lo sach swe -
go kra ju: pre zes Agnel li, sztan da ro wy przed sta wi -
ciel ka pi ta li zmu i czło nek WPK, Gian car lo Pa iet -
ta. Prze bieg roz mów okry to ta jem ni cà. Mu sia ły
jed nak od nieÊç po zy tyw ny sku tek sko ro we Wło -
szech fa la straj ków za cz´ ła opa daç. 

któ ra upo wszech ni ła mo to ry za cj´ we Wło szech
w po dob ny spo sób jak uczy nił to w Pol sce „126p”. 
Trze cia da ta wià za ła si´ z uru cho mie niem
pro duk cji Pol skie go Fia ta 126p. W sierp niu 1975
r. na stà pi ło uko ro no wa nie 3,5-let niej pra cy Po la -
ków i Wło chów. „Na czel nym” FSM był dy rek tor
WSM, Ry szard Dzio pak, któ re go ener gii i zdol -
no Êciom fa bry ka wie le za wdzi´ cza ła. Istot nà ro l´
ode grał rów nie˝ je go pierw szy za st´p ca, głów ny
in ̋ y nier, Ry szard We lter. 
Kon se kwen cje bu do wy kom plek su FSM od czu ło
wie le fa bryk nie tyl ko prze my słu ma szy no we go.
Ko ope ran ci zo sta li nie mal zmu sze ni do mo der ni -
za cji wła snych wy ro bów i zwi´k sze nia pro duk cji.
FSM by ła przed si´ wzi´ ciem na ska l´ nie po rów ny -
wal nie wi´k szà ni˝ uru cha mia nie pro duk cji Pol -
skie go Fia ta kil ka lat wcze Êniej w FSO. Do staw cy
mu sie li si´ przy sto so waç do za ostrzo nych norm
i wy ma gaƒ obo wià zu jà cych w eks por cie, naj pierw
ze spo łów na p´ do wych, po tem – go to wych sa mo -
cho dów. Nie speł nie nie wy ma gaƒ ja ko Êcio wych
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rych za kła dów roz wi ja jà cych pol skà mo to ry za cj´,
pro wa dzo ne przez Pol -Mot i za in te re so wa ne
współ pra cà z Fia tem fa bry ki, do pro wa dzi ły do
uzgod nie nia tzw. Umo wy Ra mo wej. „Ac cor do
Qu adro” prze wi dy wa ła: w FSM – mon ta˝ i przy -
szłà pro duk cj´ sa mo cho du, któ ry pod na zwà 
Pan da, za cz´ to pro du ko waç we Wło szech w 1980
ro ku; w FSO – zwi´k sze nie mo˝ li wo Êci pro duk -
cyj nych oraz wy twa rza nie ca łej ro dzi ny sil ni ków
ben zy no wych (1600, 1800 i 2000 cm3) oraz die -
sla 1700 cm3, któ re mia ły za stà piç sil nik 1500
sto so wa ny w sa mo cho dzie Po lo nez; w Fa bry ce
Sa mo cho dów Rol ni czych – grun tow nà mo der ni -
za cj´ Tar pa na, eks por to wa ne go na st´p nie przez
sieç fia tow skà do in nych kra jów.
Umo w´ Ra mo wà pod pi sa no w Po zna niu
w czerw cu 1979 r. Jej re ali za cji prze szko dzi ło za -
blo ko wa nie przez paƒ stwa za chod nie kre dy tów
w na st´p stwie wpro wa dzo ne go w Pol sce, w grud -
niu 1981 r., sta nu wo jen ne go, któ ry na trzy la ta
spo wo do wał za stój w kon tak tach z Fia tem.

Eks por to wy suk ces 

Fiat, przy go to wu jàc swo je za kła dy do pro duk cji
no wych mo de li sa mo cho dów, po sta no wił prze -
nieÊç ca łà pro duk cj´ „126” do Pol ski. De cy -
zja zwi´k sza ła war toÊç pol skie go eks por tu, przy -
Êpie sza jàc tym sa mym spła t´ zo bo wià zaƒ oraz
two rzy ła nad wy˝ k´ de wi zo wà, szcze gól nie cen nà
dla kra ju ma jà ce go de fi cyt płat ni czy. W efek cie
ry nek wło ski i nie któ rych kra jów Eu ro py Za -
chod niej jesz cze przez wie le lat był od bior cà
„ma lu chów”. 
W 1980 r. FSM wy pro du ko wa ła 214 tys. Fia tów
126 – za gra ni cà sprze da no 90 ty si´ cy. Do koƒ ca
1981 r. na eks port prze zna czo no 350 tys. ma łych
Fia tów. Nie wàt pli wie był to suk ces, gdy˝ na le ̋ a ło
si´ prze biç na ryn kach, na któ rych pa no wa ła ostra
kon ku ren cja.
Fiat sta rał si´ uatrak cyj niç sa mo chód wy twa rza ny
w biel skiej fa bry ce. Z li nii pro duk cyj nej zszedł
Face Lifting, ni czym pa cjent po ope ra cji pla stycz -
nej, stàd bo wiem za po ̋ y czo no ter min. Re sty ling
po szedł jesz cze da lej ze zmia na mi. Wpro wa dzo no
wer sje ele ganc kie: Black i Si lver oraz Red
i Brown. W koƒ cu, na sku tek sze re gu mo dy fi ka -
cji, sa mo chód z Biel ska -Bia łej, otrzy mał na zw´
126 bis. 
Po ko na no ko lej ny etap w roz wo ju pol skie go prze -
my słu mo to ry za cyj ne go. Roz mo wy na ten te mat
roz po cz´ to w dru giej po ło wie lat 70. Utwo rzo nej
w tym ce lu Gru pie Mie sza nej Mi ni ster stwa Prze -
my słu Ma szy no we go i Fia ta prze wod ni czy li wi ce -
mi ni ster Ja nusz Szo tek oraz dy rek tor Er man no
Pe dra na. Roz mo wy, do ty czà ce przy szło Êci nie któ -
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ne pro po zy cje: w miej sce „126” uru cha mia my
w Biel sku mo del wi´k szy, z przed nim na p´ dem,
o no wej syl wet ce i sil ni ku po jem no Êci 700 cm3.
W tym sa mym cza sie w FSM pra co wa no in ten syw -
nie nad kon struk cjà wła sne go mo de lu. Na zy wał si´
Be skid, ale nie zdo był ak cep ta cji w Tu ry nie. Fiat nie
po dej mo wał si´ opra co wa nia tech no lo gii dla Be ski -
da, jak rów nie˝ udo st´p nie nia wła snej sie ci dla je go
sprze da ̋ y. Brał tyl ko pod uwa g´ swój wła sny mo del
ozna ko wa ny ja ko X1 -79.
Roz mo wy po su wa ły si´ na przód, ale szło to po wo li.
Za sad ni czà przy czy nà unie mo˝ li wia jà cà do pro wa -
dze nie ich do koƒ ca, by ła kwe stia uzy ska nia wło -
skie go kre dy tu na za kup ma szyn. Bo wiem mi mo
for mal ne go znie sie nia sta nu wo jen ne go, em bar go
kre dy to we na dal trwa ło. 

Do fa bryk Fia ta przy by wa jà ro bo ty

Po kry zy sie lat 70. go spo dar ki kra jów za chod nich
wcho dzà w no wà fa z´ wzro stu pod zna kiem li be ra li -
zmu i kon sump cjo ni zmu. Wło ski de sign i wło ska
mo da od no szà co raz wi´k sze suk ce sy na ryn kach
mi´ dzy na ro do wych, a w mo to ry za cji od czu wa na jest
co raz ostrzej sza kon ku ren cja wy ni ka jà ca z de re gu la -
cji. Fiat, zmu szo ny do ogra ni cze nia kosz tów i pod -
wy˝ sze nia ja ko Êci, in we stu je ogrom ne su my w au -
to ma ty za cj´ swych fa bryk. W 1980 ro ku
w za kła dach Fia ta za in sta lo wa nych jest za le d wie 300
ro bo tów. W po ło wie de ka dy jest ich ju˝ po nad 2000. 
W pro jek to wa niu mo de li koƒ ca lat 80. ko niecz ne jest
uwzgl´d nie nie ma sy i pro fi lu ae ro dy na micz ne go:
prio ry te tem jest bo wiem ogra ni cze nie zu ̋ y cia pa li -
wa. Co wi´ cej, ostra kon ku ren cja de ter mi nu je po -
trze b´ po sze rze nia ga my o wi´k szà licz b´ wer sji.
Spo so bem na to jest wspól na pro duk cja mo de li,
a na wet gam ró˝ nych ma rek. W ten
spo sób ro dzi si´ po mysł sty lu
„fa mi ly fe eling”, któ ry
cha rak te ry zo wał mo de le: 
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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 znie sie niu sta nu wo jen ne go, po wró co no
do spra wy nie ty le mo der ni za cji eks por to wa ne go
do Włoch sa mo cho du ma ło li tra ̋ o we go, co uru -
cho mie nia pro duk cji no we go mo de lu. „126 bis”
wy ma gał ju˝ za stà pie nia go czymÊ no wym.
W tym ce lu wio snà 1983 r. od wie dzi ła FSM de -
le ga cja z Tu ry nu. Na jej cze le stał Do me ni co Fer -
ra ris, szef Di re zio ne At ti vit∫ In ter na zio na li,
do któ rej na le ̋ a ły spra wy współ pra cy z Pol skà.
De le ga cja przy wio zła kon kret -



Êla ła wi´c wa run ki uzy ska nia przez stro n´ pol skà
li cen cji, a tak ̋ e nie zb´d nych po ̋ y czek na uru cho -
mie nie pro duk cji, wy eks por to wa nie mo de lu
za po Êred nic twem sie ci sprze da ̋ y Fiat, za pew nie -
nie ob słu gi tech nicz nej i han dlo wej oraz za pła t´
za li cen cj´ w po sta ci re kom pen sa ty. Nie mniej jed -
nak, przy naj mniej dla part ne ra wło skie go, po ro -
zu mie nie to znacz nie ró˝ ni ło si´ od po przed nich.
No wy mo del, któ re mu wkrót ce nada no imi´
Cinquecento, miał byç pro du ko wa ny ju˝
tyl ko i wy łàcz nie w Pol sce. Po raz pierw szy za -
chod nio -eu ro pej ski pro du cent sa mo cho do wy wy -
brał je den z kra jów Eu ro py Wschod niej do pro -
duk cji sa mo cho du, któ ry miał byç stra te gicz nym
mo de lem w je go ga mie i był prze zna czo ny do
sprze da ̋ y na wszyst kich ryn kach mi´ dzy na ro do -
wych. Wła dze fir my w Tu ry nie usy tu owa ły wi´c
Pol sk´ w ob r´ bie swo jej struk tu ry pro duk cyj nej
w Eu ro pie i na Êwie cie, ja ko nie za prze czal ne stra -
te gicz ne cen trum prze my sło we. W tym ce lu
w 1988 r. roz po cz´ to pra ce nad roz bu do wà za -
kła dów w Biel sku -Bia łej, Sko czo wie, So snow cu,
Ty chach i Cz´ sto cho wie. W cià gu trzech lat
w FSM na stà pi ły du ̋ e prze obra ̋ e nia i znacz nie
zwi´k szo no zdol noÊç pro duk cyj nà. W za kła dzie
nr 2 w Ty chach stop nio wo za cz´ to au to ma ty za cj´
pro ce su tło cze nia, na la kier ni za in sta lo wa no 70
ro bo tów i wóz ków sa mo jezd nych do trans por tu
de ta li. Wy bu do wa no no wy, awan gar do wy wy dział
la kier ni. W czerw cu 1991 r. z li nii mon -
ta ̋ o wych ty skie go za kła du zje chał pierw szy Fiat
Cinquecento, ale w mi´ dzy cza sie w Pol sce na stà -
pi ły bez pre ce den so we wy da rze nia po li tycz ne.
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W stro n´ pry wa ty za cji 
Trans for ma cja ustro jo wa, ja ka do ko na ła si´ w Pol -
sce w 1989 r., spo wo do wa ła prze łom w pol skiej
go spo dar ce. Wpro wa dzo no Plan Bal ce ro wi cza,
któ re go ce lem by ło po wstrzy ma nie po gł´ bia jà ce go
si´ kry zy su go spo dar cze go, opa no wa nie ga lo -
pu jà cej in fla cji (585% w 1990 r.), a na -
st´p nie sta bi li za cja fi nan so wa pol skiej go spo dar ki
i prze kształ ce nie jej w go spo dar k´ wol no ryn ko wà.
W dniu 13 lip ca 1990 r. Sejm za twier dził usta w´,
któ ra pry wa ty zo wa ła przed si´ bior stwa paƒ stwo we
oraz utwo rzy ła Mi ni ster stwo Prze kształ ceƒ Wła -
sno Êcio wych. Wo bec bra ku ro dzi me go pry wat ne go
ka pi ta łu, za in te re so wa ne go przej mo wa niem upa -
da jà cych firm paƒ stwo wych, przy j´ to po li ty k´
sprzy ja nia in we sto rom za gra nicz nym. 

Ostat nia umo wa li cen cyj na
Po dob nie jak je go po przed nik, „X1 -79” miał byç
pro du ko wa ny w Pol sce. Fiat gwa ran to wał eks port
do Włoch, a przez wła snà sieç sprze da ̋ y – rów -
nie˝ do kra jów Eu ro py Za chod niej. Po zo sta wa ło
tyl ko py ta nie, jak roz wià zaç pro blem kre dy to wy.
Wło scy fi nan si Êci zna leê li na to spo sób i 9 wrze -
Ênia 1987 r. mo˝ na by ło pod pi saç umo w´ z Fia -
tem Au to na na st´p c´ „ma lu cha”. W tym cza sie
Fiat wy stà pił z no wà ini cja ty wà. Cho dzi ło o roz -
po cz´ cie w Pol sce pro duk cji sil ni ków do no we go
sa mo cho du. Na st´p stwem by ło uru cho mie nie
pro duk cji sil ni ka o po jem no Êci 900 cm3. 
Umo wa po zo sta ła w nie zmie nio nej for mie, okre -

4. OTWAR CIE NA ÂWIAT

Powyżej: 
Fiat X1-79.

Po prawej: linia
produkcyjna

Fiata
Cinquecento,

następcy
malucha,

produkcję
którego

rozpoczęto
w 1991 r.

Uno i Re ga ta (1983), Cro ma (1985), Ti po
(1988), Tem pra (1990) i Ci nqu ecen to (1991).
No we dzie si´ cio le cie za po wia dał wów czas,
w 1980 ro ku, sa mo chód Fiat Pan da. Na to miast
w 1986 r. do Gru py Fiat włà czo no ko lej nà pre sti -
˝o wà mar k´ wło skà – Al fa Ro meo.



kształ ceƒ Wła sno Êcio wych, Fiat Au to SpA
i FSM SA, w któ rym za war to in ten cje stron oraz
usta lo no pod sta wo we za ło ̋ e nia trans ak cji. Ra da
Mi ni strów, uchwa łà nr 131/91 z 9 li sto pa da
1991 r., udzie li ła Mi ni ster stwu Prze kształ ceƒ
Wła sno Êcio wych ze zwo le nia na pod j´ -
cie ro ko waƒ z Fia tem. 
Ne go cja cje mia ły in ten syw ny prze bieg i wy ma ga ły
za an ga ̋ o wa nia wie lu spe cja li stów z obu stron.
Struk tu ra przed si´ bior stwa by ła bo wiem bar dzo
roz bu do wa na, po czy na jàc od pro duk cji sa mo cho -
dów, po przez kuê ni´, pro duk cj´ ro we rów, na nie -
ru cho mo Êciach i te re nach ło wiec kich koƒ czàc,
a po szcze gól ne je go za kła dy by ły zlo ka li zo wa ne
w ró˝ nych, na wet od le głych od Biel ska -Bia łej,
miej sco wo Êciach. Okre Êle nie war to Êci przed si´ -
bior stwa – wa˝ ny punkt ne go cja cji – obie stro ny
zle ci ły wy spe cja li zo wa nym fir mom. Do prze pro -
wa dze nia nie za le˝ ne go au dy tu Fiat Au to SpA za -
trud nił Pri ce Wa ter ho use, na to miast rzàd pol ski –
Ar thu ra An der se na, a na do rad ców wy bra no dwie
kan ce la rie praw ne: Cre dit Su is se First Bo ston
oraz Kan ce la ri´ Soł ty siƒ ski Ka wec ki & Szl´ zak. 
Stra ty fi nan so we FSM by ły ol brzy mie.
Stro na pol ska prze wi dzia ła sfi nan so wa nie uru -
cho mie nia pro duk cji no we go mo de lu cz´ Êcio wo
z zy sków po cho dzà cych ze sprze da ̋ y mo de -
lu 126p, a cz´ Êcio wo z do staw do Fia ta no wych

go to wych sa mo cho dów.
Pod sta wà tych pla nów

miała byç sta bil na
go spo dar ka cha -
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W li sto pa dzie 1990 r. FSM zo sta ła prze kształ co -
na z przed si´ bior stwa paƒ stwo we go w spół k´ 
ak cyj nà Skar bu Paƒ stwa. Fiat, ma jàc za so bà kil -
ka na Êcie lat współ pra cy z FSM -em, pod jàł wy -
zwa nie i za de kla ro wał ch´ç prze j´ cia wi´k szo Êcio -
we go pa kie tu ak cyj ne go. FSM, pro du ku jà ca od
15 lat na li cen cji Fia ta mo del 126, dys po no wa ła
fa cho wà ka drà, wy szko lo nà w tu ryƒ skich za kła -
dach. Dla te go idea włà cze nia FSM do kon cer nu
Fiat po ja wi ła si´ nie ja ko w na tu ral ny spo sób.
Z ko lei rzàd pol ski zda wał so bie spra w´, ˝e al ter -
na ty wà pry wa ty za cji mo gło byç tyl ko dal sze do to -
wa nie FSM -u przez paƒ stwo. 
Roz po cz´ ła si´ pio nier ska, pierw sza w Pol sce na
tak du ̋ à ska l´, pry wa ty za cja i prze j´ cie
paƒ stwo we go przed si´ bior stwa przez in we sto ra
za gra nicz ne go. Pierw szym for mal nym do ku men -
tem tej ope ra cji był list in ten cyj ny – „Memo -
randum of Understanding” – pod pi sa ny 11 
paê dzier ni ka 1991 r. przez Mi ni ster stwo Prze -

Oprócz
Cinquecento,
a później
Seicento
w Tychach 
nadal trwała
produkcja
Fiata 126p

rak te ry zu jà ca si´ ofi cjal nym wy so kim kur sem wa -
lu ty, ni skim kosz tem zu ̋ y cia ener gii i ro bo ci zny
oraz – przede wszyst kim – scen tra li zo wa nym za -
rzà dza niem ce na mi. Wszyst kie te ide ali stycz ne
wi zje, zwià za ne z za ło ̋ e nia mi „ksi´ ̋ y co wej” go -
spo dar ki epo ki Gier ka, szyb ko jed nak pry sły ni -
czym baƒ ka my dla na przy pierw szym ze tkni´ ciu



cych z dzia łal no Êci przed si´ bior stwa w okre sie
po mi´ dzy Da tà Otwar cia a Da tà Za mkni´ cia. Wa -
run kiem za ist nie nia Da ty Otwar cia by ło m. in. za -
wià za nie przez Skarb Paƒ stwa i Fiat Au to SpA
trzech ww. spół ek ak cyj nych. Na stà pi ło to
16 paê dzier ni ka 1992 r. Pro to ko ły stwier dza jà ce
Da t´ Otwar cia zo sta ły pod pi sa ne w War sza wie
przez  mi ni stra fi nan sów Je rze go Osia tyƒ skie go
i Dy rek to ra ds. Ope ra cji Mi´ dzy na ro do wych Fia ta
Au to SpA, Gu gliel mo Ca pr´, w obec no Êci pre mier
Han ny Su choc kiej. Po speł nie niu wa run ków
okre Êla jà cych Da t´ Za mkni´ cia, 15  wrze Ênia
1993 r. do ko na no pod wy˝ sze nia ka pi ta łu ak cyj -
ne go, co skut ko wa ło m. in. wnie sie niem Przed si´ -
bior stwa Pro duk cji Sa mo cho dów FSM SA przez

si´ z okrut nà rze czy wi sto Êcià wol ne go ryn ku.
Wpro wa dze nie rze czy wi stych cen, in fla cja i utra ta
war to Êci mo ne ty przy czy ni ły si´ do 43-krot ne go
wzro stu kosz tów wdro ̋ e nia no we go mo de lu
w sto sun ku do po czàt ko wych za ło ̋ eƒ. W ta kim
kon tek Êcie na wet sprze da˝ Fia ta 126p prze sta ła
byç ren tow na. Usi łu jàc ogra ni czyç stra ty, FSM
pod j´ ła de cy zj´, by ogra ni czyç je go pro duk cj´
z 208 ty si´ cy w 1989 ro ku do nie wie le po nad 120
ty si´ cy w ro ku 1991. Za dłu ̋ e nie spół ki
si´ gn´ ło re kor do wej su my bli sko 900 mln do la -
rów. Ban ki i do staw cy gro zi li zło ̋ e niem do sà du
wnio sku o upa dłoÊç przed si´ bior stwa. Fiat Au to
SpA Êwia dom, ˝e bez po kaê ne go za strzy ku fi nan -
so we go fa bry ka b´ dzie zmu szo na do ogło sze nia
ban kruc twa, pod jàł de cy zj´ o uru cho mie niu nad -
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zwy czaj ne go fi nan so wa nia FSM -u. Po zwo li ło to
na  utrzy ma nie je go bie ̋ à cej dzia łal no Êci i od da li -
ło od ty si´ cy osób groê b´ utra ty miejsc pra cy. 
„Me mo ran dum of Un der stan ding” prze wi dy wa ło
utwo rze nie spół ki z udzia łem ka pi ta łu Fia ta; jej
ba zà mia ła byç FSM i nie któ re jej za kła dy, Êci Êle
zwià za ne z pro duk cjà sa mo cho dów. Po nad to za -
wie ra ło zo bo wià za nie Fia ta do za in we sto wa nia
800 mln do la rów i zwi´k sze nia zdol no Êci pro duk -
cyj nych fa bry ki. Roz po cz´ ła si´ naj wi´k sza w Pol -
sce in we sty cja z udzia łem ka pi ta łu za gra nicz ne go,
któ rej jesz cze przez wie le lat ˝a den in ny za gra -
nicz ny in we stor nie mógł do rów naç wiel ko Êcià
za in we sto wa ne go ka pi ta łu. Był to mo ment
prze ło mo wy, któ ry otwo rzył no we dro gi
roz wo ju przed pol skim prze my słem sa mo cho do -
wym oraz umo˝ li wił Pol sce do st´p do Êwia to wych
ryn ków, gdzie mar ka Fia ta by ła obec na. 
In ten syw ne ne go cja cje pro wa dzo ne przez Fiat
Au to SpA z pol skim rzà dem zo sta ły za koƒ czo ne
28 ma ja 1992 r. Pod pi sa no Umo w´ De fi ni tyw nà
po mi´ dzy Skar bem Paƒ stwa i FSM SA, re pre zen -
to wa ny mi przez wi ce pre mie ra i mi ni stra fi nan sów
An drze ja Ole chow skie go z jed nej stro ny, a Fia tem
Au to  SpA, re pre zen to wa nym przez CEO Pa olo
Can ta rel l´ z dru giej. W cza sie uro czy sto Êci obec ni
by li m. in.: pre mier Jan Ol szew ski i pre zes Gio -
van ni Agnel li. Umo wa re gu lo wa ła kom plek so wo
pra wa i obo wiàz ki stron oraz spo sób do cho dze nia
do za wià za nia trzech spół ek ak cyj nych, na ba zie
prze j´ te go od FSM -u ma jàt ku: Fiat Au to
Po land, Tek sid Po land i Ma gne ti
Ma rel li Poland. Spół ki te mia ły pro wa dziç
dzia łal noÊç w sek to rach: sa mo cho do wym,  od lew -
ni czym i kom po nen tów sa mo cho do wych. Umo wa
De fi ni tyw na okre Êla ła eta py jej re ali za cji, głów nie
tzw. Da t´  Otwar cia i Da t´ Za mkni´ cia. Sta no wi -
ła te˝, ˝e rze czy wi sta war toÊç ma jàt ku FSM -u zo -
sta nie usta lo na na pod sta wie da nych wy ni ka jà -

28 maja 1992 r.
minister finansów

Andrzej
Olechowski  

i dyrektor
pełnomocny Fiata
Paolo Cantarella
podpisali Umowę

Definitywną
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Skarb Paƒ stwa RP do no wej spół ki. Za koƒ czo no
tym sa mym pro ces pry wa ty za cji FSM SA, roz po -
cz´ ty li stem in ten cyj nym z 11  paê dzier ni ka
1991 r. No wa spół ka, z 90% udzia łem Fiat Au to
SpA, przy j´ ła  na zw´ Fiat Au to Po land SA. 
W mi´ dzy cza sie w Ty chach uru cho mio no pro -
duk cj´ no we go mo de lu Fia ta – Ci nqu ecen to.
Wpro wa dzo ny na ry nek w 1991 r., ju˝ po dwóch
la tach stał si´ naj le piej sprze da jà cym si´ w Pol sce
mo de lem Fia ta. W 1994 r., spo Êród 250 tys. wy -
pro du ko wa nych w Pol sce aut, dwie trze cie sta no -
wi ły Ci nqu ecen to, resz t´ Fia ty 126p. 

Pro ble my z au to no mià 

Kie dy Fiat Au to prze jàł FSM, by ła ona swo je go
ro dza ju kon fe de ra cjà 20 roz pro szo nych jed no -
stek, z któ rych ka˝ dà za rzà dza no tak, jak nie za -
le˝ nym przed si´ bior stwem. Był to sku tek de cen -
tra li za cji, za po czàt ko wa nej w ca łym kra ju na
po czàt ku lat 80., i cz´Êç pro gra mu, któ ry miał
przy nieÊç wi´k szà au to no mi´ za rzà dza nia w pol -

skim prze my Êle. Ka˝ dy za kład miał wła sny sys tem
ksi´ go wy. W za opa trze niu nie by ło ko or dy na cji
dzia łaƒ i eko no mi ki za ku pów. Do staw cy, pra cu jàc
wy łàcz nie na po trze by FSM, nie mu sie li
kon fron to waç swych wy ro bów z in ny mi
pro du cen ta mi, co ob ni ̋ a ło ich kon ku ren cyj noÊç.
Dla osià gni´ cia wy˝ szej ja ko Êci i zli kwi do wa nia
mar no traw stwa, na le ̋ a ło za tem zre for mo waç sys -
tem. Pierw szym kro kiem by ło ogra ni cze nie nie za -
le˝ no Êci po szcze gól nych jed no stek FSM. Dru gim
– stwo rze nie jed ne go ma na ge men tu, aby w miej -
sce ce lów wy ty czo nych przez ka˝ de go z dy rek to -
rów, po ja wi ły si´ ce le wspól ne.
W cià gu trzech lat prze zna czo no znacz ne Êrod ki
na szko le nie pra cow ni ków daw nej FSM. Uczest -
ni czy li w nich wszy scy ma na ge ro wie, pra cow ni cy
umy sło wi, wie lu tech ni ków i wy spe cja li zo wa nych
pra cow ni ków fi zycz nych – łàcz nie 3.700
osób. Po czàt ko wo naj wy˝ szy po ziom za rzà dza -
nia sta no wi li wy łàcz nie ma na ge ro wie wło scy.
Zgod nie z za mia rem prze cho dze nia z cza sem
na ma na ge ment lo kal ny, stop nio wo ogra ni cza no
per so nel wło ski: od mak sy mal nej licz by 160 do
kil ku na stu w 1999 r. i kil ku w ro ku 2005.
Ol gierd An drycz, wie lo let ni dy rek tor tech nicz ny
i na czel ny Za kła du FSM w Ty chach, a na st´p nie
pierw szy Po lak kie ru jà cy za kła dem Fia ta w Cas si -
no, tak mó wi o przed si´ bior stwie przed trans for -
ma cjà: „Dla FSM je dy nym ce lem by ła iloÊç. Na le -
˝a ło wy pro du ko waç jak naj wi´ cej sa mo cho dów.
Ja koÊç by ła jak pro gno za po go dy – mia ło
si´ na dzie j´, ˝e wszyst ko b´ dzie do brze”. 
Po prze j´ ciu FSM przez Fiat Au to trzy la ta prze -
pro wa dza no re struk tu ry za cj´ i re for m´ or ga ni za -
cji przed si´ bior stwa, wpro wa dza jàc jed no cze Ênie
no we me to dy pra cy i za rzà dza nia. Po st´p wi docz -
ny był tak ̋ e po przez wskaê ni ki spraw no Êci sys te -
mu, jak efek tyw noÊç, ja koÊç wy ro bów i do staw.
Po ja wie nie si´ du ̋ ej fir my za chod niej by ło po -
strze ga ne przez pol skà opi ni´ pu blicz nà przede
wszyst kim ja ko gwa ran cja prze trwa nia FSM.

W 1994 roku
uruchomiono
produkcję 
Fiata Uno.
Powyżej: 
montaż tego
modelu
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No wy mo del or ga ni za cyj ny 
Au to ma ty za cja za kła dów, ja kà za ini cjo wa no w la -
tach 80., nie zdo ła ła prze ciw sta wiç si´ co raz
wi´k szym wy mo gom zmie nia jà ce go si´ ryn ku.
Oprócz ro bo tów po ja wi ła si´ jesz cze po trze ba
utwo rze nia „in te li gent nej”, ela stycz nej, szyb ko re -
agu jà cej na zmie nia jà ce si´ wa run ki po py tu fa bry -
ki. Sta ra tay lo row ska struk tu ra pro duk cji ma so -
wej funk cjo nu jà ca od lat 90. zo sta ła wi´c
za s tà pio na kon cep cjà „fa bry ki zin te gro -
wa nej”. W no wym mo de lu or ga ni za cyj nym
do staw cy znaj du jà si´ fi zycz nie w ob r´ bie za kła du
i sta no wià cz´Êç in te gral nà sys te mu pro duk cyj ne -
go. Jest to nie odzow ny wa ru nek stra te gii just
in ti me, ale rów nie˝ je dy ny spo sób na za gwa -
ran to wa nie mak si mum spój no Êci w dzia ła niach
wszyst kich ak to rów ca łe go cy klu pro duk cyj ne go.
Spój noÊç kry te riów, me tod i pro ce dur to bo wiem
je den z pod sta wo wych wy mo gów za gwa ran to wa -
nia od po wied niej ja ko Êci wy ro bu.
Po za tym dzi´ ki no wym, bar dziej do st´p nym dla
ka˝ de go, tech no lo giom w fa bry ce zin te gro wa nej
wie dza spe cja li stycz na i od po wie dzial noÊç funk cjo -

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

Oczy wi Êcie jed nym z naj bar dziej po zy -
tyw nych skut ków in we sto wa nia Fia ta
w Pol sce by ło za cho wa nie wie lu ty -
si´ cy miejsc pra cy. Bł´ dem by ło by
jed nak po prze sta nie na tym. Du ̋ y kon -
cern mi´ dzy na ro do wy, dà ̋ àc do po sze -
rza nia swo jej pro duk cji, za rów no na ry -
nek we wn´trz ny, jak i na eks port,
wpły wał ko rzyst nie na bi lans płat ni czy
kra ju. Po za tym Fiat uru cho mił pro ces
in no wa cji, wzra sta ła kon ku ren cyj noÊç,
roz wi ja li si´ kra jo wi do staw cy. Od po -
czàt ku FAP za ch´ cał do two rze nia jo int
ven tu re mi´ dzy naj lep szy mi do staw ca mi
wło ski mi a naj bar dziej obie cu jà cy mi fir -
ma mi pol ski mi. Ce lem by ło spro wa dze nie bez po -
Êred nio do Pol ski know how nie zb´d ne go do roz -
wo ju tych sek to rów.
Do Êwiad cze nie Fiat Au to Po land nie mia ło so bie
po dob nych za rów no w Pol sce, jak w ca łej Eu ro pie
Ârod ko wo -Wschod niej. Fiat w Pol sce przy czy nił
si´ nie wàt pli wie do roz po wszech nie nia no wej kul -
tu ry prze my sło wej, spo wo do wał na pływ do Pol ski
naj no wo cze Êniej szych tech no lo gii i przy cià gnàł
czo ło we fir my Êwia to we wie lu bran˝. Prze j´ cie
i do sto so wa nie sys te mu pra cy Fiat Au to do pol -
skich uwa run ko waƒ go spo dar czych, gwa ran to wa -
ło w na szym kra ju stan dar dy pro duk cyj ne, ja ko -
Êcio we i or ga ni za cyj ne ce nio ne na are nie
mi´ dzy na ro do wej i wspól ne dla wszyst kich za kła -
dów kon cer nu. 



In ne cza sy, in ne ocze ki wa nia

W 1993 r. roz po czàł si´ pro ces prze kształ ca nia
Fiat Au to Po land w przed si´ bior stwo sie cio we we -
dług mo de lu sto so wa ne go we Wło szech. Fir ma
skon cen tro wa ła swo je wy sił ki na ze spo le niu pod -
sta wo wej pro duk cji w Biel sku -Bia łej i Ty chach.
Po zo sta łe za kła dy pro duk cyj ne wy dzie lo no na ze -
wnàtrz. Stop nio wo te˝ spół ka za cz´ ła po wie rzaç
swo jà do tych cza so wà dzia łal noÊç po moc ni czà
spe cja li stycz nym fir mom ze wn´trz nym (w Gru pie
Fiat, jak i po za nià), i co raz bar dziej kon cen tro -
waç si´ na swo im „co re bu si ness”, czy li pro duk cji
sa mo cho dów. Pro ces „out so ur cin gu”,
trwa jà cy nie prze rwa nie od 1993 do 2002 r., przy -
czy nił si´ – wraz z cià głà ra cjo na li za cjà pro duk cji
– do zwi´k sze nia jej po zio mu z 16,3 sa mo cho dów
na jed ne go pra cow ni ka w 1993 r., do 45 w ro ku
2000 i 95 w 2009 ro ku.

nal na nie sà ju˝ za mkni´ te w biu rach czy od dzie lo -
ne od li nii pro duk cyj nej. Pod sta wo wà ko mór kà no -
we go mo de lu or ga ni za cyj ne go jest ze spół tech no lo -
gicz ny, któ ry jest w po sia da niu na rz´ dzi
i kom pe ten cji po trzeb nych do roz po zna nia ewen tu -
al nych ten den cji do zmian lub po gor sze nia sy tu acji
oraz do in ter we nio wa nia pre wen cyj ne go w pro ces.
Wraz z na dej Êciem Pun to (1993), czy li sa -
mo cho du prze ło mu, no we pro du ko wa ne mo de le
sà wy ni kiem no wej fi lo zo fii prze my sło wej Gru py.
Fi lo zo fii, któ rà pol skie za kła dy Fia ta, któ re do pie -
ro co wy szły ze struk tu ry za rzà dza nia scen tra li zo -
wa ne go okre su FSM -u, szyb ko na uczy ły si´ sto -
so waç na wła snym po dwór ku, od no szàc przy tym
za ska ku jà ce re zul ta ty. Tak dłu go ocze ki wa na
Êcie˝ ka roz wo ju w kie run ku no wo cze sno Êci by ła
jak gdy by na st´p stwem upad ku Mu ru ber liƒ skie -
go, dla te go nie mo˝ na by ło na wet po my Êleç, by
móc to za prze pa Êciç.
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Oprócz Fiat Au to Po land, Ma gne ti Ma rel li Po land
i Tek sid Po land, czy li spół ek dzia ła jà cych ju˝
od 1992 ro ku, stop nio wo po wsta ło w Pol sce po -
nad dwa dzie Êcia in nych spół ek na le ̋ à cych do
Gru py Fiat. Jed no cze Ênie mnó stwo do staw ców
umie Êci ło swo jà pro duk cj´ na te re nach za kła dów
w Biel sku -Bia łej i Ty chach. Sek tor mo to ry za cyj ny
otwie rał dro g´ tak ̋ e in nym ro dza jom dzia łal no -
Êci prze my sło wej Gru py w Pol sce. W 1995 ro ku
po wsta ła Ive co Po land, któ ra za j´ ła si´
sprze da ̋ à oraz ser wi sem po jaz dów u˝yt ko wych
mar ki. Trzy la ta póê niej nad szedł czas na New
Hol land (dzi siaj CNH Pol ska, ok. 1200
pra cow ni ków), któ ra za ku pi ła fa bry k´ Bi zo na
w Płoc ku, by pro du ko waç w niej kom baj ny i in ne
ma szy ny rol ni cze.
W ro ku 1998 Fiat Ci nqu ecen to, wy pro du ko wa ny
w licz bie 1.164 tys. szt., ustà pił miej sca swe mu
na st´p cy, mo de lo wi Se icen to. W mi´ dzy cza sie
w Za kła dzie Ka ro se rii w Biel sku -Bia łej uru cho -
mio no pro duk cj´ Fia ta Uno (1994), Sie ny i Pa lio
Week end (1997).
W 2000 r., do kład nie 22 wrze Ênia, za koƒ czy ła si´
hi sto ria Fia ta 126. Mo del, któ ry w la tach 70. i 80.
zmo to ry zo wał Pol sk´, pro du ko wa no nie prze rwa -
nie przez 27 lat. Ogó łem po wsta ło 3.318.674 eg -
zem pla rzy, z te go 1.152.325 w Biel sku -Bia łej
i 2.166.349 w Ty chach.
Wraz z zej Êciem z li nii ostat nie go Fia ta 126, ca łà
dzia łal noÊç pro duk cyj nà Fia ta Au to Po land prze -
nie sio no do Za kła du Ty chy. W Biel sku -Bia łej roz -
wi ni´ to pro duk cj´ sil ni ków, któ ra w grud niu 2000
ro ku zo sta ła wpro wa dzo na w sze re gi no we go sek -
to ra Gru py Fiat – FPT Po wer tra in
Tech no lo gies. Za kład pro du ku je obec nie
dwa stra te gicz ne sil ni ki ga my Fiat: tur bo die sel

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



1.3 SDE, któ re go pro duk cj´ uru cho mio no
w 2003 ro ku, oraz re wo lu cyj ny ben zy no wy sil nik
dwu cy lin dro wy o po jem no Êci 0.9 li tra z sys te -
mem Mul tiA ir, wpro wa dzo ny do pro duk cji
w 2010 ro ku. W tym ce lu za in we sto wa no po nad
300 mln eu ro.
Fiat Au to Po land z co raz wi´k szà de ter mi na cjà
opty ma li zo wał pro duk cj´ i po pra wiał ja koÊç swo -
ich wy ro bów, co za pew ni ło mu po zy cj´ jed ne go
z naj lep szych za kła dów Gru py Fiat na Êwie cie.
Osià gni´ cie wy so kie go po zio mu ja ko Êci i wy daj -
no Êci, przy jed no cze snej re duk cji kosz tów pro -
duk cji, prze ko na ło dy rek cj´ ge ne ral nà w Tu ry nie
do po wie rze nia pol skiej fa bry ce pro duk cji no we go
Fia ta Pan da (w 2003 r.), co mia ło si´ staç
prze ło mem w hi sto rii fir my.
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Wiel ki skok ja ko Êcio wy 
Dzi´ ki osià gni´ te mu po zio mo wi gwa ran cji ja ko -
Êcio wych we wszyst kich dzie dzi nach za rzà dza nia,
przed si´ bior stwo uzy ska ło ce nio ny na Êwie cie Cer -
ty fi kat ISO 9001. We wrze Êniu 1996 ro ku,
kie dy go przy zna no, Fiat Au to Po land był je dy nà
spół kà w Gru pie Fiat, a tak ̋ e pierw szym, ro zu -
mia nym ja ko ca łoÊç, przed si´ bior stwem sa mo cho -
do wym w Eu ro pie, któ re otrzy ma ło ta ki cer ty fi kat. 
Wpro wa dze nie cer ty fi ko wa nych sys te mów ja ko Êci
do pro wa dzi ło do uzy ska nia w 2002 ro ku Cer ty fi -
ka tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzà dza nia Ja ko -
Êcià, Âro do wi skiem oraz Bez pie czeƒ stwem i Hi -
gie nà Pra cy. Wkrót ce fir ma przy stà pi ła do udzia łu
w kra jo wych kon kur sach ja ko Êci (Pol ska Na gro da
Ja ko Êci zdo by ta ju˝ za pierw szym po dej Êciem
w 2004 r.) i mi´ dzy na ro do wych (EFQM – Eu ro -
pe an Fo un da tion Qu ali ty Ma na ge ment i WCM –
World Class Ma nu fac tu ring).
Dzi siaj – na pod sta wie obiek tyw nych po mia rów
– ty ska fa bry ka uzna wa na jest za jed nà z naj lep -
szych w Eu ro pie. To za kład, w któ rym pra cow -

nik sam cer ty fi ku je swo jà pra c´, bie rze za nià
peł nà od po wie dzial noÊç i po tra fi au to no -
micz nie re ago waç na ne ga tyw ne zja wi ska,
uru cha mia jàc zin te gro wa ne pro ce du ry ko ry -
gu jà ce, a w swych co dzien nych czyn no Êciach

sto su je me to do lo gi´ TPM (To tal Pro duc ti ve
Ma in te nan ce) oraz no wo cze sne sys te my roz wià -

zy wa nia pro ble mów (Six Sig ma). 
W 2007 ro ku Fiat Au to Po land do łà czył do za -
szczyt ne go gro na „World Class Ma nu fac tu ring”,
tj. przed si´ biorstw sto su jà cych naj lep sze sys te my
pro duk cyj ne na Êwie cie. WCM to kom plek so -
wy pro gram re or ga ni za cji sys te mu za rzà dza nia
pro duk cjà, któ ry ba zu je na fun da men tal nych za -
sa dach cià głej po pra wy, eli mi no wa nia strat i wal ki
z ka˝ dym ro dza jem mar no traw stwa. 

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”



49

L A T  W PO L S C E

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”

Za si´g funk cjo no wa nia sys te mu WCM jest stop -
nio wo po sze rza ny na wszyst kie za kła dy Gru py
Fiat, po czàw szy od za kła du Fiat Po wer tra in Tech -
no lo gies.

Je den za kład, dwa „Sa mo cho dy Ro ku” 

No wy Fiat Pan da, dzi´ ki za in we sto wa niu 570 mi -
lio nów eu ro, po ja wił si´ na ryn ku pod ko niec
2003 r. – rok póê niej zo stał „Sa mo cho dem Ro -
ku”. Zwa ̋ yw szy na nie wiel kie roz mia ry pol skie go
ryn ku, po nad 90% pro duk cji prze zna cza ne jest
na eks port. Po wo dze nie no we go mo de lu jest tak ̋ e
suk ce sem pol skie go prze my słu: 80% pod ze spo łów
i kom po nen tów po wsta je w Pol sce, ich za gra nicz -
ny zbyt – pod po sta cià go to we go sa mo cho du –
osià gał po nad 2,5% war to Êci pol skie go eks por tu.
Mi mo upły wu lat mo del do dziÊ cie szy si´ nie słab -
nà cà po pu lar no Êcià wÊród klien tów na ca łym Êwie -
cie – w 2009 ro ku od no to wa no re kor do wà licz -
b´ 300 ty si´ cy wy pro du ko wa nych eg zem pla rzy.
W mia r´ upły wu cza su, mo del pod sta wo wy uzu -
peł nia ły co raz atrak cyj niej sze wer sje: od Pan dy
4x4 i Pan dy Cross z na p´ dem in te gral nym po przez
wer sj´ z sil ni kiem 1.3 Mul ti jet, do spor to wej 100
HP, któ ra za de biu to wa ła w 2006 ro ku. An no Do -
mi ni 2007 to szcze gól ny czas dla Fiat Au to Po land
SA. Fir ma ob cho dzi wła Ênie swo je 15-le cie,
a zapisana w dzie jach mo to ry za cji „Pi´ç set ka”
wcho dzi na li nie pro duk cyj ne, zdo by wa jàc pod ko -
niec ro ku pre sti ̋ o wy ty tuł „Car Of The Year
2008”. Aby – obok Se icen to, Pan dy i od 2008 ro -
ku For da Ka – pro du ko waç no wy mo de lu, za kład
zo stał roz bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny, co od by ło
si´ za spra wà in we sty cji wy no szà cych 300 mln eu -
ro. Za in sta lo wa nie no wych ro bo tów, po wi´k sze -

nie Wy dzia łu spa wal ni i zbu do wa nie no wej ha li
Mon ta ̋ u po zwo li ły  na zwi´k sze nie pro duk cji
dzien nej do 2.300 eg zem pla rzy. W 2009 r.
za kład wy pro du ko wał re kor do wà licz b´
605.797 sa mo cho dów przy pra cy oko ło
6500 pra cow ni ków. Po za sa my mi wy dzia ła -
mi Fia ta, na te re nie za kła du pra cu je 56 
do staw ców. W su mie wi´c na ob sza rze 
tym znaj du je si´ ka˝ de go dnia po nad 12 ty -
si´cy osób, co czy ni z nie go praw dzi we
miasteczko prze my sło we.

W stycz niu 1921 ro ku, czy li 90 lat te mu, Fiat sta -
wiał swo je pierw sze kro ki pro duk cyj ne w Pol sce.
Od pio nier skie go na tam te cza su uru cho mie nia
pro duk cji po dziÊ dzieƒ Gru pa Fiat, dzi´ ki
ogrom nej de ter mi na cji, utwo rzy ła w Pol sce dzia -
łal noÊç, któ ra w 2009 ro ku osià gn´ ła w su mie
przy cho dy w wy so ko Êci 26,3 mld zło tych (z te go
67% na eks port) i za trud nia ła po nad 13.500
pol skich pra cow ni ków. 
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GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI
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CZAS WOLNY

C
zo ło wy dzien ni karz
m o  t o  r y  z a  c y j  n y
Woj ciech Sier pow -
ski, ju ror kon kur su
Car of the Year
i wy daw ca rocz ni -
ka AutoRok, od lat
zaj mu je si´ de si -
gnem sa mo cho do-

wym. Sam był ry sow ni kiem, a je -
go pra ce za miesz cza no w wie lu
kra jo wych i za gra nicz nych ma ga -
zy nach mo to ry za cyj nych. Za ło ̋ ył
klub De si gn Fo rum, a w je go ra -
mach or ga ni zu je, w cza sie wy -
staw i sa lo nów sa mo cho do wych,
kon kur sy ry sow ni cze, w któ rych
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ju ro ra mi sà nie jed no krot nie słyn -
ni pro jek tan ci sa mo cho do wi. Tak
by ło w przy pad ku kon kur su po -
Êwi´ co ne go Lan cii Del ta, gdy ju -
ro rem zo stał szef de si gnu oÊrod -
ka I.DE.A – Ju styn No rek.
Na st´p nie De si gn Fo rum pro jek -
to wa ło współ  cze sne go Fia ta 500
(jesz cze przed je go pre mie rà na
ryn ku), a ju ro rem był gu ru de si -
gnu – Gior get to Giu gia ro. Ko lej -
na edy cja zor ga ni zo wa na pod czas
Po znaƒ Mo tor Show zwià za na
by ła z Al fà Ro meo. Wów czas ju -
ro rem zo stał Zbi gniew Mau rer
z Cen tro Sti le Al fy Ro meo, miesz -
czà ce go si´ w Are se. Dwa la ta

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.

Giulietta
DesignForum

2010
na

Jurorem
w konkursie
rysowniczym 
był Alessandro
Maccolini
(na zdjęciu),
który stylizował
Giuliettę. 
Powyżej:
zwycięska praca
Łukasza
Lewandowskiego
z Białegostoku. 
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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.

do tych cza so we osià gni´ cia i tren -
dy obo wià zu jà ce przy kształ to wa -
niu sa mo cho dów tej mar ki, oraz
za sa dy pa nu jà ce w tym – jak si´
oka zu je – wca le nie ła twym za wo -
dzie. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e sta rał
si´ do daç otu chy ry sow ni kom,
przy czym wy raê nie sy gna li zo wał
po trze b´ nie usta jà ce go pod no sze -
nia kwa li fi ka cji, kon fron to wa nia
umie j´t no Êci i wy trwa łe go trzy -
ma nia si´ swo jej pa sji. Jak wiel -
kiej, wi daç by ło pod czas oby wa jà -
ce go si´ w cza sie Au to Show
kon kur su ry sun ko we go. Ales san -
dro Mac co li ni po pro sił o na ry so -
wa nie wła snej wi zji Giu liet ty.
Mimo ogra ni czo ne go cza su i nie -
ko niecz nie wy ma rzo nych wa run -
ków do pra cy twór czej – zda niem
ju ro ra – po wsta ło wie le prac god -
nych uwa gi. Nie za le˝ nie od te go
czy wi zje mia ły cha rak ter za cho -

waw czy, czy te˝ zu peł nie
od lo to wy – od ra zu

wi daç w nich
by ło ry sy

temu, po now nie w Po zna niu, go -
Êcił Ru ben Wa in berg, by roz wià -
zaç kon kurs na no wà ge ne ra cj´
Fia ta 500. Je go zwy ci´z ca – To -
masz Pry giel z Kielc zo stał w na -
gro d´ za pro szo ny do tu ryƒ skie go
Cen tro Sti le Fiat. 
Naj now sza edy cja De si gn Fo rum,
kon kurs ry sow ni czy oraz ca łe sto -
isko po Êwi´ co ne by ły Al fie Ro meo
Giu liet ta. Oczy wi Êcie nie przy pad -
ko wo, bo Woj ciech Sier pow ski
po sta no wił w ten spo sób od -
wdzi´ czyç si´ za mo˝ li woÊç jaz dy
na to rze w Ba loc co hi sto rycz ny mi
Al fa mi Ro meo, a jed no cze Ênie za -
ak cen to waç w Pol sce 100-le cie
Al fy Ro meo. Spo tka nie od by ło si´
w li sto pa dzie pod czas Au to Show
Po land 2010. Choç sa ma wy sta wa
nie zgro ma dzi ła zbyt wie lu zwie -
dza jà cych, sto isko De si gn Fo rum
jak zwy kle t´t ni ło swo im ˝y ciem.
Z ró˝ nych stron Pol ski przy je -
cha ło bli sko 30 mło dych ry -
sowni ków, w tym licz ne gro no
stu den tów, by spo tkaç si´
z go Êciem spe cjal nym, któ rym
był wło ski sty li sta Ales san dro
Mac co li ni z Cen tro Sti le Al fy
Romeo – od po wie dzial ny
za de sign no wej Giu -
liet ty. Sto isko zdo bi ły
dwie no we Giu liet ty
oraz jed na hi sto rycz -
na Giu liet ta Spi der.
Ales san dro Mac co li -
ni przed sta wił swo je

cha rak te ry stycz ne dla Al fy Ro -
meo. Zwy ci´ skà oka za ła si´ pra ca
Łu ka sza Le wan dow skie go z Bia -
łe go sto ku, a dru gie miej sce za j´ ła
wi zja Łu ka sza No wic kie go z War -
sza wy. Wy ró˝ nie nia zaÊ otrzy ma -
li: Ad rian Ła gow ski (Ły ko szyn),
To masz Pry giel (Kiel ce), To masz
Mar cin kie wicz (Sie mia ty cze),
Kon rad Cho lew ka (Cie szyn), Łu -
kasz My szyƒ ski (Tu rek) i Ry szard
Szy maƒ ski (Jelcz -La sko wi ce).
Do  dat ko we wy ró˝ nie nie przy pa -
dło, ry su jà cej za le d wie od mie sià -
ca, je dy nej ko bie cie w tym gro nie,
Na ta lii Cha chuj (Wro cław). Na -
gro dy i upo min ki ufun do wał Fiat
Au to Po land, re dak cja Au to Rok,
a w ze sta wie skła da jà cym si´ na
na gro d´ głów nà zna lazł si´, mi´ -
dzy in ny mi, sa mo chód RC 1:10,
ufun do wa ny przez sklep Âwiat
Mo de li i Za ba wek – w war szaw -
skim Blue Ci ty. 
Ales san dro Mac co li ni chciał sp´ -
dziç znacz nie wi´ cej cza su z ry -
sow ni ka mi, mu siał jed nak wra -
caç do Tu ry nu, bo ostro pra cu je
nad ko lej nym mo de lem Al fy, ale
je go kon takt z pol ski mi ry sow ni -
ka mi nie skoƒ czył si´ na De si gn -
Fo rum. Ales san dro zor ga ni zo wał
dla mło dych pro jek tan tów ko -
lejny kon kurs, któ re go bo ha te -
rem by ła Giu lia – a wi´c teo re -
tycz nie wi´k sza sio stra Giu liet ty.
Kon kurs od by wał si´ po przez
stro n´ www.desi gn fo rum.pl. Tam
te˝ uka ̋ à si´ je go wy ni ki. 
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Wojciech Sierpowski opowiada o Giuliettach 

„Decydując 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 

„Kiedy 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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T
o je den z naj wi´k -
szych i naj bar dziej
pr´˝ nych klu bów
HDK w wo je wódz -
twie Êlà skim. Za -
czy na li skrom nie
– w ro ku 1975 or -
ga ni za cja li czy ła
za le d wie 30 człon -

ków. Wkrót ce ich licz ba za cz´ ła
ro snàç. 15 lat póê niej ko ło PCK
li czy ło ju˝ 1000 człon ków,
w tym ok. 700 krwio daw ców.
Obec nie do PCK na le ̋ y 350
osób, z cze go 200 od da je ho no -
ro wo krew. 

Za ło ̋ y cie lem ko ła był Jan Cie -
luch. Póêniej funkcj´ prezesa
pe∏nili: Grzegorz Jankowiak,
Jerzy Drapiƒski, Stanis∏aw
Kostecki i Stanis∏aw Konieczny.
Od 1980 roku prezesem jest 
An drzej Lis (foto poni˝ej). Po -

czàt ko wo ko∏a PCK i HDK dzia -
ła∏y ja ko osob ne pod mio ty. W tej
chwi li jest to jed na or ga ni za cja,
dzia ła jà ca pod szyl dem Za kła do -
we Ko ło Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ̋ a i Klub Ho no ro wych
Daw ców Krwi. Ty scy krwio daw -
cy nie tyl ko od da jà krew. Bio rà
te˝ udział w ak cjach cha ry ta tyw -
nych, or ga ni zu jà kon kur sy wie -
dzy o Ho no ro wym Krwio daw -
stwie i PCK, bio rà udział w or ga -
ni zo wa nych Raj dach HDK - PCK
pod na zwà „Czer wo na Ró ̋ a”,
jak rów nie˝ w Za wo dach W´d -
kar skich or ga ni zo wa nych przez

DwadzieÊcia tysí cy
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.

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

litrów życia



dni wcze Êniej, u nas pod nie Êli -
Êmy to do 4 dni”.
Pra co daw cy nie za wsze ˝ycz li -
wym okiem pa trzà na krwio daw -
ców. Jed nak w Fiat Au to Po land
dzia łal noÊç czer wo no krzy ska
znaj du je du ̋ e uzna nie. „Trud no
jest wy ce niç krew, to jest nie za-
stà pio ne le kar stwo” – mó wi Bo -
gu sław Cie Êlar, rzecz nik pra so -
wy Fiat Auto Poland. – „Je ste Êmy
dum ni, ˝e te go ty pu dzia łal noÊç
jest tak pr´˝ na w na szej spół ce.
Kie row nic two Fia ta wspie ra t´
ini cja ty w´. Wi daç, ˝e pre kur so -
rzy klu bu znaj du jà na Êla dow -
ców. Trwa szta fe ta po ko leƒ, któ -
ra da je na dzie j´, ˝e klub b´ dzie
dzia łał jeszcze przez dłu gie la ta”.
Pre zes An drzej Lis wspo mi na, ̋ e
w ru chu krwio daw stwa na stà pi -
ło wie le zmian. Do ty czy to te˝
miejsc od da wa nia krwi. Obec nie
od da je si´ jà w Am bu lan sach
do po bie ra nia krwi, któ re w ka˝ -
dà Êro d´ mie sià ca usta wia jà si´
przed Do mem Han dlo wym A -
-Zet w Ty chach od godz. 9.00
do 16.00 oraz w ka˝ dy pià tek
mie sià ca przed hi per mar ke tem
„RE AL” od godz. 9.00 do 16.30.
Nie zmie ni ła si´ tyl ko ofiar noÊç
tych, któ rzy chcà po ma gaç po -
trze bu jà cym. 

za przy jaê nio ne klu by, or ga ni zu -
jà rów nie˝ kwe sty i po ma ga jà
cho rym. Do ich naj wi´k szych
ak cji na le ̋ à: od da wa nie krwi dla
Cen trum Zdro wia Dziec ka
(w la tach 1978-1980 ze bra no
260 li trów krwi), Szpi ta la Mat ki
Po lki (120 li trów od da nych
w ro ku 1984) oraz dla po szko -
do wa nych w trz´ sie niu zie mi
w Ar me nii (rok 1988 – 80 li -
trów). Człon ko wie Ko ła PCK
i Klu bu HDK fi nan so wo wspie -
ra li tak ̋ e po wo dzian, nie peł no -
spraw nych oraz ofia ry trz´ sie nia
zie mi w Tur cji. To oczy wi Êcie tyl -
ko nie któ re z ak cji or ga ni zo wa -
nych w cià gu 35 lat. O ska li dzia -
łal no Êci Ko ła PCK i Klu bu HDK
Êwiad czy licz ba od znak Za słu ̋ o -
ny Ho no ro wy Daw ca Krwi. Od -
zna k´ I stop nia, przy zna wa nà
po od da niu 18 li trów, otrzy ma ło
890 osób, od zna k´ II stop nia
(po od da niu 12 li trów) – 1250
osób, a III stop nia (po od da niu 6
li trów krwi) po sia da a˝ 2500 ty -
skich krwio daw ców. 
Pod czas uro czy ste go ju bi le uszu
na gro dzo no tych naj bar dziej
ofiar nych. WÊród nich zna leê li
si´ mi´ dzy in ny mi Zbi gniew Ku -
fe lin – daw ca szeÊç dzie si´ ciu li -
trów krwi, oraz Le szek Pra łat,
któ ry mo ̋ e si´ po szczy ciç pi´ç -
dzie si´ cio ma li tra mi od da nej ho -
no ro wo krwi. Spo tka nie, któ re
za cz´ to hym nem Pol skie go Czer -
wo ne go Krzy ̋ a, by ło te˝ oka zjà
do wr´ cze nia dy plo mów, pu cha -
rów, wspo mnieƒ i… roz mów
z go Êç mi z za przy jaê nio nych
czer wo no krzy skich or ga ni za cji. 
„Kie dyÊ wÊród od da jà cych krew
or ga ni zo wa li Êmy lo te rie”– wspo -
mi na pre zes An drzej Lis.
– „Oprócz te go krwio daw cy do -
sta wa li bo ny do ty skich re stau -
ra cji i ba rów. W tej chwi li pra -
cow nik od da jàc krew otrzy mu je
8 cze ko lad i pacz k´ ka wy.
W dniu od da nia krwi przy słu gu -
je mu tak ̋ e wol ny od pra cy
dzieƒ. Zgod nie z usta wà, za miar
od da nia krwi na le ̋ y za ka˝ dym
ra zem zgło siç prze ło ̋ o ne mu 3

Podczas 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. 

NAGRODZENI 
CZŁONKOWIE 
PCK I HDK

Najbardziej ofiarni honorowi dawcy
LUDZIE O WIELKIM SERCU

Zbigniew 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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L
i sta gwiazd Êwia to we go jaz zu, któ re
do tej po ry wy stà pi ły na biel skim fe -
sti wa lu, jest bar dzo dłu ga. Pierw szà
edy cj´ otwie rał To masz Staƒ ko gra -
jà cy wte dy z gru pà Nie win ni Cza ro -
dzie je. Oprócz nie go go Êci li m.in.
jazz ma ni z Ro sji oraz ta kie pol skie
gwiaz dy, jak Adam Ma ko wicz, Wło -
dzi mierz Na hor ny i Lo ra Sza fran. 

Z ro ku na rok gwiazd by ło co raz wi´ cej i Êwie ci ły
co raz ja Êniej szym bla skiem. Na es tra dzie go Êci li
m.in. John Sco field, Ma nu Kat che, Or net te Co le -
man, Mi ro slav Vi to us i Chick Co rea. Po ja wia li si´
za rów no mu zy cy eu ro pej scy (Wło si, Skan dy na wo -
wie, An gli cy i Ro sja nie), jak i go Êcie ze Sta nów Zjed -
no czo nych. Nie wàt pli wym ma gne sem dla pu blicz -
no Êci i jed no cze Ênie gwa ran tem ja ko Êci fe sti wa lu jest
je go dy rek tor ar ty stycz ny – To masz Staƒ ko, któ ry
sta le pod kre Êla, ˝e nie czu je si´ naj le piej w „dy rek -
tor skim fo te lu” i wo li wy st´ py sce nicz ne, jed nak co

ro ku uda je mu si´ zgro ma dziç zna ko mi tych wy ko -
naw ców. „Âwie ̋ oÊç fe sti wa lu ob ja wia si´ w ela stycz -
no Êci i ró˝ no rod no Êci – mó wi. – Nie za my ka my so -
bie dro gi. Wszyst ko co do bre, pi´k ne i ład ne jest tu
mi le wi dzia ne. Na zwa Biel sko jest do sko na le zna -
na jaz zo wym mu zy kom z No we go Jor ku, ja ko miej -
sce gdzie si´ gra i gdzie jest zna ko mi ty kli mat”.
Te go rocz ny fe sti wal był dłu gi i bar dzo zró˝ ni co wa ny.
Ze wzgl´ du na kło po ty ze zsyn chro ni zo wa niem wol -
ne go cza su wy ko naw ców, w tym ro ku kon cert in au -
gu ra cyj ny od był si´ 3 ty go dnie przed po zo sta ły mi
wy st´ pa mi. Gwiaz dà był ame ry kaƒ ski kwar tet Ore -
gon, któ ry przy cià ga fa nów jaz zu ze wzgl´ du na zna -
ko mi ty po ziom mu zy ków oraz to, ˝e spo ty ka jà si´
na sce nie raz na kil ka lat. Ralph Tow ner i przy ja cie -
le za gra li fan ta stycz ny, go rà co przy j´ ty kon cert. 
Nie za po mnia ny show za pre zen to wa li wy ko naw cy
ze Szwe cji. Mu zy ku jà ca ro dzi na z Go te bor ga, wy -
st´ pu jà ca pod szyl dem Gun hild Car ling & Car ling
Fa mi ly, gra ła jazz tra dy cyj ny. Za pew ne fe sti wa lo wà

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.

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 

Gwiazdy jazzu
„nad”miastem

TEKST Marek Kamiński
FOTO Lucjusz Cykarski

GRUPA LUDZIE PRODUKT CZAS WOLNYAKTUALNOÂCI
MUZYKA



aneg do tà sta nie si´ opo wieÊç o tym, ˝e pa tron fe -
sti wa lu, pre zy dent Biel ska -Bia łej Ja cek Kry wult,
dłu go na ma wiał To ma sza Staƒ k´, aby ten zna lazł
ja kiÊ ze spół gra jà cy jazz tra dy cyj ny. Dy rek tor ar ty -
stycz ny dłu go od po wia dał, ˝e wszy scy mu zy cy,
któ rzy wy ko ny wa li ten ro dzaj jaz zu ju˝ wy mar li.
W koƒ cu jed nak je go przy ja ciel opo wie dział mu
o pew nej zna ko mi tej tr´ bacz ce ze Szwe cji. Za pro -
sze nie Car lin gów oka za ło si´ strza łem w dzie siàt k´.
W ich przy pad ku mu zy ka (brzmià ca bar dzo sty lo -
wo), by ła tyl ko jed nym z ele men tów sce nicz ne go
show. Uba wio na do łez pu blicz noÊç za pew ne dłu -
go nie wy pu Êci ła by mu zy ków ze sce ny, gdy by nie
to, ˝e Szwe dzi sa mi ze szli z es tra dy w mu zycz nym
ko ro wo dzie, wy cho dzàc do ho lu i za pra sza jàc
za so bà ca łà wi dow ni´. W tej doÊç nie ty po wej sce -
ne rii gra li jesz cze kil ka mi nut.
Głów nà cz´Êç fe sti wa lu wy peł ni ły czte ry kon cer to -
we dni, pod czas któ rych od by ło si´ a˝ szeÊç kon -
cer tów. Oprócz fe sti wa lo wej tra dy cji, czy li kon cer -
tu To ma sza Staƒ ki, pre zen to wa li si´ sak so fo ni sta
Chris Pot ter (okre Êlo ny przez spe cja li stycz ne pi smo
Do wn be at ja ko „je den z naj pil niej stu dio wa nych
i naj cz´ Êciej cy to wa nych sak so fo ni stów na na szej
pla ne cie”), Włoch Pa olo Fre su, sak so fo ni sta Lee
Ko nitz (go Êcin nie wy stà pił tak ̋ e wspól nie z To ma -
szem Staƒ kà), Ab dul lah Ibra him (wzbo ga ca jà cy
jazz o afry kaƒ skà tra dy cj´) i zna ko mi ty per ku si sta
Ma nu Kat che (z re per tu arem ze swo je go no we go
krà˝ ka „Third ro und)”. 
Na ko lej nà daw k´ jaz zo wych prze ̋ yç w Biel skim
Cen trum Kul tu ry fa ni tej mu zy ki po cze ka jà
do przy szłe go ro ku. Za pew ne za kil ka mie si´ cy po -
zna my na zwi ska gwiazd ko lej nej edy cji fe sti wa lu,
któ re go jed nym z głów nych spon so rów jest, jak co
ro ku, Fiat Au to Po land.

DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

Tomasz Stańko:
Projekt Bielsko-Biała
Rekordy 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
Słynny 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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Spółka 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

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

Gwiazdy patrzà na nas?

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

TEKST Jerzy Piekarczyk

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

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. 

Wielu wierzy,
że przyszłość
jest zapisana
w gwiazdach

Porady
zamiast
wró˝b

Współczesna 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.

59

FOTOLIA

FO
TO

LI
A



LUDZIEGRUPA

rRUBRYKI

LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
NOWOŚCI

TEKST Joanna Lasek

Sklep 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

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. 

Firma 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.

NowoÊci
ze Êwiata gad˝etów

60



61

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. 

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.

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.



Back 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,

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

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY
SPORTrRUBRYKI TEKST Maria Cecilia del Freo

Zjazd na desce
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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. 

Na pamiàtk´ 

Jak 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. 
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500 Euro 5
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WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda Euro 5

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto Euro 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 ACTUAL 77KM 5D 36.967 1368 165 5,7 5
1.4 ACTUAL DUALOGIC 77KM 5D 41.217 1368 165 5,7 5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 5D z DPF 44.192 1248 165 4,1 5

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 ACTIVE 69KM 3D 36.542 1242 156 5,2 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 41.642 1368 165 5,7 5
1.4 M-Air Turbo16v ENERGY 135KM 3D 53.117 1368 200 5,6 5
1.2 ACTIVE 69KM 5D 37.817 1242 156 5,2 5
1.4 ACTIVE 77KM 5D 38.667 1368 165 5,7 5
1.4 ACTIVE DUALOGIC 75KM 5D 42.917 1368 165 5,7 5
1.3 M-Jet 16vACTIVE 75KM 5D 45.892 1248 165 4,1 5
1.4 DYNAMIC 77KM 5D 42.917 1368 165 5,7 5
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D 47.167 1368 165 5,4 5
1.4 M-Air 16v DYNAMIC 105KM 5D 48.867 1368 185 5,7 5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 95KM 5D 51.842 1248 178 4,2 5
1.3 M-Jet 16v DYN. DUALOGIC95KM 5D 56.092 1248 175 4,1 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 36.125 1242 160 5,1 4
1.2 SPORT 69KM 42.925 1242 160 5,1 4
1.4 16v SPORT 100KM 49.725 1368 182 6,3 4
1.2 LOUNGE 69KM 42.925 1242 160 5,1 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 49.725 1368 182 6,3 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 46.325 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 52.275 1242 160 5,1 4
1.4 16V LOUNGE 100KM 59.075 1368 182 6,3 4
1.3 M-Jet16v LOUNGE  S&S DPF 95KM 61.625 1248 18O 3,9 4

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 39.942 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v AC TI VE 75KM 47.592 1248 155 4,3 5
1.4 DYNAMIC 73KM 45.042 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 52.692 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 54.392 1248 170 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM 55.242 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM 56.942 1248 170 4,3 5

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

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 ACTUAL ECO 69KM 28.042 1242 162 4,9 4/5
1.2 ACTIVE ECO 69KM 30.592 1242 162 4,9 4/5
1.2 DYNAMIC ECO 69KM 33.992 1242 162 4,9 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 35.692 1248 165 4,2 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 75KM 39.942 1248 165 4,2 4/5
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RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16V 95KM** 48.442 1368 161 7,2 5
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM** 58.642 1598 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 16V 95KM 52.692 1368 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM 62.892 1598 164 5,2 5
EMOTION 1.4 16V 95KM 56.517 1368 161 7,2 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM 66.717 1598 164 5,2 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM 71.817 1956 179 5,7 5

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

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  Euro 5/Euro 4

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 AC TI VE 77KM 38.667 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM 43.767 1368 165 6,3 5
1.6 MULTIJET 16v DYNAMIC 105KM 56.942 1598 190 5 5

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 16v AC TI VE 90KM 44.192 1368 179 6,3 5
1.6 M-Jet 16v AC TI VE 105KM** 52.692 1598 187 4,9 5
1.4 16v DY NA MIC 90KM 47.592 1368 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM 51.842 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM 57.792 1368 204 5,7 5
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM 65.442 1368 204 5,7 5
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM 65.442 1368 204 5,7 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC** 56.092 1598 187 4,9 5
1.6 M-Jet 16v DYNAMIC Z DPF 120KM 57.792 1598 195 4,8 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF DYN.DUAL.120KM 62.042 1598 195 4,6 5
2.0 M-Jet 16v EMOTION 165KM 67.992 1956 215 5,3 5
2.0 M-Jet 16v SPORT 165KM 67.992 1956 215 5,3 5

Bravo Euro 5/Euro 4** WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

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

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.6 16vDYNAMIC 4X4 120KM 54.817 1586 170 7,1 5
2.0 M-Jet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 65.017 1956 180 6,6 5
1.6 16vEMOTION 4X4120KM 59.067 1586 170 7,1 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 69.267 1956 180 6,6 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici Euro 5

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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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 90.015 1750 235 8,1 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT 84.915 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT PLUS 93.415 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 89.165 1956 218 5,4 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 98.515 1750 235 8,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 97.665 1956 218 5,4 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159 Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1750 TBi 16v 200KM SPORT 95.115 1750 233 8,3 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT 90.015 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 140KM SPORT PLUS 98.515 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 94.265 1956 216 5,5 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 103.615 1750 233 8,3 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 102.765 1956 216 5,5 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

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

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Euro 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOŚCI CZAS WOLNY

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8v EURO 5 ORO 69KM 41.565 1242 160 4,9 4
1.2 8v EURO 5 PLATINO 69KM 45.815 1242 160 4,9 4 

WYMIARY 
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓWYpsilon

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 MultiAir E5 S&S 140KM ORO 73.092 1368 203 5,7 5 
1.8  T-Jet SPORTRONIC E5 200KM ORO 90.092 1742 230 7,8 5 
1.6 M-Jet E5 120KM ORO 74.792 1598 194 4,9 5
1.6  M-Jet SELELECTRONIC E5 120KM ORO 78.192 1598 194 4,6 5
2.0 M-Jet E5 165KM ORO 84.142 1956 214 5,3 5
1.9 Twinturbo M-JET E5 190KM  ORO 90.092 1910 222 5,7 5
1.4 MultiAir E5 S&S 140KM PLATINO 81.592 1368 210 7,0 5
1.8 T-JET  SPORTRONIC  E5 200KM  PLATINO 98.592 1742 230 7,8 5
2.0 M-Jet E5 165KM PLATINO  92.642 1956 214 5,3 5
1.9 Twinturbo M-Jet E5 190KM PLATINO 98.592 1910 222 5,7 5
1.8 T-Jet SPORTRONIC E5 200KM EXECUTIVE 105.392 1742 230 7,8 5
1.9 Twinturbo M-Jet E5 190KM EXECUTIVE 105.392 1910 222 5,7 5

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

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

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta  Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 65.365 1368 195 6,4 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE 70.465 1368 218 5,8 5
1.6 TB JTDM-2 16v 105KM DISTINCTIVE 73.865 1598 185 4,4 5
2.0 TB JTDM-2 16v 170KM DISTINCTIVE 80.665 1956 218 4,7 5
1750 TBI 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.015 1742 242 7,6 5



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

handel cz´Êciami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

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

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

us∏ugi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 15 grudnia 2010 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

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

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

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

9. Plastic Components and Modules Poland SA

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

11. Comau Poland Sp. z o.o. 

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

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

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

16. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

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

1. Fiat Bank Polska SA 

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

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

Joint Ventures




