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FIAT ZWIĘKSZA UDZIAŁY W CHRYSLERZE DO 52%

ORKIESTRA GRA
Nowa Lancia Ypsilon
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POZNAJ KOMFORTOWE ROZWIÑZANIA
DOST¢PNE TERAZ W STANDARDZIE W WERSJI MYLIFE
PUNTO: silnik benzynowy 1.2 8v 69 KM, zu˝ycie paliwa (l/100 km): cykl miejski – 6,7; cykl pozamiejski – 4,4; cykl mieszany – 5,2; emisja CO

2
 w cyklu mieszanym (g/km) – 123,0. 

PANDA: silnik benzynowy 1.2 ECO, zu˝ycie paliwa (l/100 km): cykl miejski – 6,4; cykl pozamiejski – 4,0;  cykl mieszany – 4,9;  emisja CO
2
 w cyklu mieszanym (g/km) – 113,0.

Fiat. Producent samochodów z najni˝szà emisjà CO
2
 w Europie – êródło: JATO Dynamics, na podstawie Êredniej emisji CO

2
 (g/km) w najlepiej sprzedajàcych si´ samochodach

w Europie w 2010 roku. Prezentowane samochody sà jedynie ilustracjà. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach.

W teorii im więcej elementów, tym więcej komplikacji.
W praktyce im bogatsze wyposażenie, tym większy komfort. 

Fiat Punto MyLife
nawigacja TomTom, klimatyzacja, 

radio CD/MP3, Blue&Me z USB,

cztery poduszki powietrzne, 

wspomaganie kierownicy

Fiat Panda MyLife
klimatyzacja, 

radio CD/MP3, 

wspomaganie kierownicy,

o 25% mocniejszy silnik

CENTRUM SPRZEDA˚Y FIAT AUTO POLAND: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42
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FIRMA
STRATEGIA

Fiat zwiększa udziały
w Chryslerze do 52%

Fiat, który na skutek spłacenia przez Chrylsera
pożyczek udzielonych przez rządy Stanów
Zjednoczonych i Kanady zdobył 46% udziałów
firmy amerykańskiej, postanowił skorzystać
z opcji na zakup dodatkowych 6% znajdujących
się w posiadaniu Departamentu Skarbu USA.
Cena, jaką wspólnie ustaliły obie strony,
to 500 milionów dolarów, a wynikiem tej
operacji jest osiągnięcie przez Fiata
w sumie 52% akcji Chryslera. W przeciągu
roku będzie miała miejsce realizacja ostatniego
z określonych wcześniej celów ekonomiczno-
przemysłowych, jakim jest wejście
w posiadanie 57% udziałów amerykańskiego
giganta. Obok przedstawiamy pismo przesłane
przez Marchionne do pracowników Fiata oraz
komentarze Baracka Obamy i Johna Elkanna.

Barack Obama
Prezydent Stanów Zjednoczonych do pracowników

Chryslera: „Firma stanęła na własne nogi, spłaciła

swe długi i ponownie zaczęła funkcjonować. Jestem

niesłychanie dumny z tego, co dokonaliście”. 

John Elkann
Prezes firmy Fiat po spotkaniu z Departamentem

Skarbu USA: „Jeśli chodzi o mnie i moją rodzinę,

pragnę potwierdzić nasze zaufanie w działalność

Sergio Marchionne i jego drużyny, a także udzielić

naszego wsparcia wszystkim ludziom z Fiata

i Chryslera, dzięki którym możliwe było odzyskanie

zaufania rządu amerykańskiego, jakie pokładł

w nas zaledwie 23 miesiące temu. Będziemy ich

nadal wspierać, aby jeszcze bardziej umocnić ten

historyczny sojusz i wspólnie utworzyć

międzynarodową grupę motoryzacyjną, będącą

w stanie konkurować z najlepszymi producentami

samochodów na rynku”. 

KOMENTARZE

Spotkanie
prezydenta Stanów
Zjednoczonych
i dyrektora
pełnomocnego 
Fiata i Chryslera,
Sergio Marchionne,
przy okazji wizyty
Baracka Obamy
w zakładzie Jeepa
w Toledo, 
w stanie Ohio



„GRUPA STAŁA SIĘ SILNIEJSZA I BARDZIEJ KONKURENCYJNA”

List prezesa zarządu Sergio Marchionne przesłany do pracowników Fiata 24 maja br.
Dzi siaj dla Fia ta i dla Chry sle ra na stał waż ny dzień, dla te go chciał bym się z Wa mi po dzie lić tą 

do nio słą in for ma cją.

Dzi siaj ra no nasz ame ry kań ski part ner zwró cił rzą dom Sta nów Zjed no czo nych i Ka na dy wszyst kie 

po życz ki, któ re zo sta ły mu udzie lo ne pra wie dwa la ta te mu, by uchro nić przed się bior stwo przed

nie chyb nym ban kruc twem.

Po życz ki te nie tyl ko da ły Chry sle ro wi jesz cze jed ną szan sę na udo wod nie nie wła snej war to ści, ale

tak że by ły wy ra zem za ufa nia wo bec na sze go so ju szu prze my sło we go oraz wia ry, że Fiat i Chry sler 

ra zem mo gły stwo rzyć coś lep sze go i trwa łe go.

W cią gu ostat nich kil ku mie się cy ame ry kań ska fir ma do ko na ła wręcz spek ta ku lar ne go od ro dze nia,

któ re po zwo li ło w krót kim cza sie od mie nić jej los: fi nan se fir my zo sta ły uzdro wio ne do te go stop nia,

że za ostat ni kwar tał po ja wił się dłu go ocze ki wa ny zysk net to, fir ma od no wi ła li nię pro duk tów, zno wu

wzra sta jej udział na wszyst kich ryn kach.

Dzi siaj, kie dy Chry sler do trzy mał da ne go sło wa, spła ca jąc nie tyl ko kre dy ty, ale tak że nie za wo dząc

po kła da ne go w nim za ufa nia, zo sta je za mknię ty waż ny roz dział w hi sto rii tej fir my i otwie ra się no wy,

zwią za ny z na szym so ju szem.

Na by cie przez Fia ta ko lej nej czę ści udzia łów pozwalającej na prze jęcie pa kietu więk szo ścio wego

w Chry sle rze, jest tyl ko i wy łącz nie za bie giem fi nan so wym i tech nicz nym. To, co na praw dę się li czy,

to fakt, że te raz mo że my znacz nie przy spie szyć re ali za cję pro jek tu stwo rze nia pro du cen ta sa mo cho -

dów na po zio mie świa to wym, któ ry z peł ną de ter mi na cją dą żyć bę dzie do za ję cia miej sca wśród 

li de rów w tej bran ży.

Je ste śmy więc świad ka mi wy da rze nia, któ re trud no prze ce nić. Je ste śmy u pro gu je dy ne go w swo im

ro dza ju zwro tu bie gu wy da rzeń. W cią gu naj bliż szych kil ku mie się cy mo że my przy spie szyć i do koń -

czyć wiel ki pro jekt prze my sło wej in te gra cji na szych obu firm. Ist nie ją ku te mu wszel kie wa run ki.

Ale – jak mó wią ar ty ści ma la rze – każ dy ob raz na po cząt ku jest tyl ko zbio rem ko lo rów far by na płót -

nie. Stwo rze nie dzia ła sztu ki to nie tyl ko kwe stia tech ni ki, ale coś wię cej, to kwe stia na tchnie nia,

pa sji i wi zji. 

Po dob nie jest z so ju szem po mię dzy Fia tem a Chry sle rem, któ ry tak na praw dę znaj du je się do pie ro

na wstęp nym eta pie prac. Cze ka nas jesz cze wie le pra cy, bo więk szość ko lo rów mu si my jesz cze 

na nieść na płót no. Praw dzi wa in te gra cja dwóch przed się biorstw ozna cza dzie le nie się wszyst kim

i po dzie la nie wszyst kie go. Cho dzi o kom pe ten cje i za so by, pro jek ty i ce le, wy zwa nia i am bi cje. Naj -

waż niej sze jed nak to dzie le nie się sys tem war to ści oraz wia ra w po dej mo wa ne dzia ła nia.

Mam na my śli uczci wość za wo do wą, po wa gę przy ję tej od po wie dzial no ści, umie jęt ność do trzy my wa -

nia za cią gnię tych zo bo wią zań, przej rzy stość w dzia ła niu i wza jem ny sza cu nek. Mam na my śli tak że

prze strze ga nie usta lo nych za sad, wia ry god ność i pa sję.

Wszyst ko to sta no wi fun da ment, na któ rym od bu do wa li śmy po zy cję Fia ta sie dem lat te mu, 

a dzi siaj za sa dy te – tak jak ni gdy przed tem – mu si my na dal kul ty wo wać i re ali zo wać. To zresz tą te

sa me za sa dy, któ re przy jął ja ko swo je Chry sler. Dzi siaj sta no wią one in te gral ną część fi lo zo fii obu

przed się biorstw. 

Ma my moż li wość uczest ni cze nia w nad zwy czaj waż nym pro jek cie, za któ ry po no si my wiel ką od po -

wie dzial ność i któ ry, aby stał się rze czy wi sto ścią, wy ma gać bę dzie od nas wiel kie go za an ga żo wa nia.

Kła dzie my pod wa li ny pod jed no z naj sil niej szych i naj bar dziej kon ku ren cyj nych przed się biorstw 

bran ży mo to ry za cyj nej. Gru pę, któ ra bę dzie mo gła za gwa ran to wać wszyst kim swo im pra cow ni kom

pew ną i obie cu ją cą przy szłość w śro do wi sku, gdzie wy mia na kul tur i kom pe ten cji sta no wić bę dzie

źró dło za wo do we go i oso bi ste go roz wo ju dla wszyst kich. Tą dro gą po win ni śmy po dą żać ra zem, 

na tchnie ni tym sa mym en tu zja zmem i kie ro wa ni tą sa mą wi zją fir my, ja ką chce my stwo rzyć: nie naj -

więk szej, ale po pro stu naj lep szej.

Ży czę wszyst kim mi łej pra cy.
Sergio Marchionne
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FIRMA
I KWARTAŁ

Pozytywne wyniki Fiata
w pierwszych trzech miesiącach roku

Od stycz nia do mar ca ob ro ty Fia ta wy nio sły

9,2 mi liar da eu ro, o 7,1% wię cej niż w tym

sa mym okre sie ro ku po przed nie go. Wy nik

z za rzą dza nia zwy czaj ne go wy niósł 251 mi lio nów

eu ro (wzrost o 9%), zaś zysk net to się gnął 37 mi -

lio nów eu ro wo bec 13 mi lio nów w pierw szym

kwar ta le 2010 ro ku. W tym sa mym okre sie wzro -

sła tak że wiel kość środ ków płyn nych do po zio -

mu 13,1 mi liar da eu ro, zaś za dłu że nie prze my sło -

we net to zmniej szy ło się do po zio mu po ni żej pół

mi liar da eu ro (489 mi lio nów wo bec 542 na ko -

niec 2010 ro ku). Dla te go Fiat ze spo ko jem mo że

po twier dzić swo je ce le fi nan so we wy zna czo ne

na ten rok, to zna czy zysk z za rzą dza nia zwy czaj -

ne go w prze dzia le 0,9-1,2 mi liar da eu ro, zysk 

net to rów ny 0,3 mi liar da eu ro oraz za dłu że nie prze -

my sło we net to w prze dzia le 1,5 – 1,8 mi liar da.

W uję ciu szcze gó ło wym, przy cho dy Fiat Gro up 

Au to mo bi les (FGA) w pierw szym kwar ta le ro ku wy -

nio sły 7 mi liar dów eu ro (o 2,6% wię cej, w za sa dzie

nie zmien ne przy sta łych kur sach) przy sprze da -

ży 518.600 po jaz dów, w tym sa mo cho dów oso bo -

wych oraz lek kich sa mo cho dów do staw czych. Ten

do bry re zul tat w du żym stop niu wy ni ka z lep szej

sprze da ży sa mo cho dów do staw czych (wzrost

o 7,5%) oraz z suk ce su Al fy Ro meo Giu liet ta, któ -

re po kry ły spa dek sprze da ży po zo sta łych mo de li.

Udział w ryn ku eu ro pej skim zmniej szył się (-1,5%

do po zio mu 7,1 %) głów nie w wy ni ku zmniej sze nia

udzia łu Fia ta w ryn ku wło skim o 2,4% (do po zio -

mu 29%) w sto sun ku do ro ku po przed nie go. Trze -

ba jed nak pa mię tać, że w 2010 ro ku mar ka sko -

rzy sta ła jesz cze z ostat nie go eta pu pro gra mów

FIAT SpA– wyniki finansowe w pierwszym kwartale

(w milionach euro)                                                           2011                               2010

Przy cho dy net to                                                            9.210                              8.603

Zmiana w %                                                                       7,1

Zysk z za rzą dza nia zwy czaj ne go                                   251                                 230

Zmiana                                                                                21

Mar ża z za rzą dza nia zwy czaj ne go (%)                           2,7                                  2,7

Zysk ope ra cyj ny                                                               251                                 232

Zmiana                                                                                 19

Zysk przed od li cze niem po dat ku                                    153                                 139

Zmiana                                                                                 14

Zysk                                                                                    37                                   13

Zmiana                                                                                 24

EPS - ak cje zwy kłe (€)                                                           -                                      -

EPS - udzia ły uprzy wi le jo wa ne (€)                               0,111                                      -

EPS - ob li ga cje (€)                                                         0,217                              0,086

Pierwsze po podziale Grupy sprawozdanie finansowe
z pierwszego kwartału tego roku pokazuje, że spółka
jest w dobrej kondycji, rosną wszystkie podstawowe
parametry ekonomiczne, spada zadłużenie przemysłowe
netto, potwierdzone zostały także cele na ten rok.



wspie ra ją cych eko lo gicz ne mo de le, któ re wzmoc -

ni ły sprze daż ma łych sa mo cho dów oraz tych na -

pę dza nych me ta nem i LPG. Fiat Pro fes sio nal utrzy -

mał po zy cję li de ra na ry ku eu ro pej skim, z 12,8%

udzia łem. Zaś Fiat po twier dził swo ją sil ną po zy cję

na ryn ku bra zy lij skim, utrzy mu jąc sta bil ny udział

na po zio mie 22,1%.

Zysk z za rzą dza nia zwy czaj ne go Fiat Gro up Au to -

mo bi les w pierw szym kwar ta le ro ku wy -

niósł 130 mi lio nów eu ro (wo bec 153

mi lio nów w ana lo gicz nym okre sie

ro ku po przed nie go). Mar ki luk su so -

we i sa mo cho dy spor to we za no -

to wa ły wy raź ny wzrost przy cho -

dów w sto sun ku do pierw sze go

kwar ta łu 2010 ro ku: ob ro ty Fer ra ri

wy nio sły 491 mi lio nów eu ro (wzrost

o 18,6%), zaś Ma se ra ti 135 mi lio -

nów eu ro (wzrost o 6,3%).

DO BRE PIERW SZE WY NI KI FIAT INDUSTRIAL
W ciągu pierwszych trzech miesięcy

roku Grupa poprawiła swoje przychody

i podwoiła zyski z zarządzania

zwyczajnego z niewielkimi wahaniami

w zadłużeniu oraz środkach płynnych.

Potwierdzone zostały tegoroczne cele.

Na pierwszym sprawozdaniu bilansowym

Fiat Industrial zaprezentował pozytywne

wyniki, które otwierają pozytywne

perspektywy na pozostałą cześć roku.

Od stycznia do końca marca obroty

Grupy wzrosły do 5,3 miliarda euro

(+19,3%), zgodnie z dwucyfrowym

wzrostem zanotowanym przez wszystkie

spółki. Zysk z zarządzania zwyczajnego

podwoił się, osiągając 277 milionów

euro, z wyraźnym skutkiem także dla

marży z przychodu, która z 2,7 wzrosła

do 5,3%. Wynik netto przeszedł więc

na stronę dodatnią, ze straty równej

34 miliony euro zarejestrowanej

w pierwszych trzech miesiącach

2010 roku do 114 milionowego zysku

w analogicznym okresie roku bieżącego.

Lekkie wahania zadłużenia

przemysłowego netto, które wzrosło

z 1,9 miliarda euro na koniec 2010 roku

do 2,1 miliarda, przypisać należy typowej

dla końcówki roku akumulacji stocku.

Środki płynne wyniosły 3,5 miliarda

euro wobec 3,7 miliarda w grudniu

zeszłego roku. 

W tej sytuacji Fiat Industrial potwierdził

tegoroczne cele, to znaczy obroty

na poziomie 22 miliardów euro, zysk

z zarządzania zwyczajnego między

1,2 a 1,4 miliarda, zysk netto

na poziomie 600 milionów euro oraz

zadłużenie przemysłowe netto

między 1,8 a 2 miliardy euro,

przy inwestycjach na poziomie

1,4 miliarda.

Analiza wyników finansowych CNH

z pierwszych trzech miesięcy tego roku

pokazuje przychody na poziomie

3 miliardów euro, co oznacza wzrost

o 17,2% w stosunku do tego samego

okresu w roku ubiegłym (+16%

w dolarach). Zysk z zarządzania

zwyczajnego w sektorze wzrósł

ze 127 do 213 milionów euro, zaś marża

z przychodów zwiększyła się

z 4,9 do 7,1%. Wzrosły także obroty

Iveco (+25%) do wartości 2,1 miliarda

euro, zysk z zarządzania zwyczajnego

w sektorze pojazdów przemysłowych

wzrósł z 3 milionów w pierwszym

kwartale 2010 roku do 71 milionów

w roku bieżącym, zaś marża

od przychodów wzrosła o 3,3%.

FPT Industrial podwoił obroty do

wysokości 729 miliardów euro oraz zysk

z zarządzania bieżącego do poziomu

3 milionów euro, wobec 10 milionowej

straty w analogicznym okresie w roku

ubiegłym.

7

Kom po nen ty i Sys te my Pro duk cji za no to wa ły 

ob ro ty na po zio mie 3 mi liar dów eu ro (wzrost

o 22,7%), na któ re zło ży ły się dwu cy fro we wzro sty

wszyst kich spół ek: Ma gne ti Ma rel li po pra wi ła 

swo je ob ro ty o 16,7%, a Fiat Po wer tra in pod wyż -

szył ob ro ty o 17,1% do po zio mu 1,2 mi liar da eu ro.



PRODUKT
LANCIA YPSILON

Co kryjepiękna szata?

Stefania
Castano Nowa Ypsilon jest już na

rynku. Powstaje w Tychach
i będzie sprzedawana na
najważniejszych europejskich
rynkach pod marką Lancii,
a od września także
w Wielkiej Brytanii i Irlandii
jako Chrysler.
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M
a wy szu ka ny

styl i tę sa mą

kla sę. Nada no

jej wpraw dzie

imię Yp si lon,

ale z po przed nicz ki po zo sta ła

tyl ko na zwa, któ ra li czy so bie już

25 lat. W 1985 ro ku pod czas

sa lo nu sa mo cho do we go w Ge -

ne wie za de biu to wał mo del Y10,

po jazd fla go wy z seg men tu B

o nie spo ty ka nym do tąd – jak na

tak nie wiel ki sa mo chód miej ski

– wy po sa że niu i sty lu. W 1996 r.

przy szedł czas na Lan cię Y, ele -

ganc kie au to o sil nej oso bo wo -

ści, któ re lan so wa ne by ło pod

ha słem „luk su su na mia rę”. Rok

2003 to czas trze ciej ge ne ra cji

Lan cii Yp si lon, któ ra roz sła wi ła

w świe cie seg ment luk su so -

wych aut miej skich, wy po sa żo -

nych tak, jak po jaz dy z wyż szej

pół ki. W cią gu tych 25 lat Lan cia

oczy wi ście wy do ro śla ła i sta ła

się bar dziej wszech stron na.

Czwar te po ko le nie Lan cii Yp si -

lon też na le ży do seg men tu „fa -

shion ci ty car”. Ma na przy kład 

5 drzwi, więc mo że być kie ro -

wa na do szer sze go gro na klien -

tów, na przy kład mło dych ro -

dzin. Dys po nu je tak że ga mą

awan gar do wych sil ni ków oraz

wer sja mi wy po sa że nia stan dar -

do we go i opcjo nal ne go, któ rych

za da niem jest stwo rze nie kom -

for to wych wa run ków we wnę -

trzu sa mo cho du.

Ma ły fla go wiec, ty po wy mo del

„ma de in Ita ly”, kry je wszyst kie

za le ty za awan so wa ne go tech -

nolo gicz nie sa mo cho du. Za po -

wia da tak że no we po ko le nie „ci -

ty cars” stwo rzo nych w wy ni ku

współ pra cy z Chry sle rem, któ re

łą czą so lid ność, si łę i sty li stycz ną

fan ta zję ty po wą dla ame ry kań -

skiej mar ki z wło skim sma kiem.

To au to kom pak to we, pla su ją ce

się w seg men cie B, ale jed no -

cze śnie wy god ne i kom for to we.

No wa Lan cia mie ści swo bod nie

pięć osób. Je śli cho dzi o wra że -

nie prze stron no ści wnę trza jest

naj lep sza w swo jej ka te go rii. Po -

to 3-drzwio we, ale o kom for cie

5-drzwio wej wer sji.

Spor to wy i wy szu ka ny cha rak ter

no we go mo de lu przy po mi na

ma łą Lan cię Del ta, mo del na

któ rym wzo ro wa no bo ki i tył

Lan cii Yp si lon. W tym kon tek ście

war to też zwró cić uwa gę na trój -

kąt ny kształt słup ków tyl nych.

Za pro jek to wa na na no wo osło na

chłod ni cy na wią zu je sty li stycz nie

do lat 60. Re flek to ry wy ko na ne

przez na le żą cą do gru py Ma -

gne ti Ma rel li spół kę Au to mo ti ve

Li gh ting Pol ska w So snow cu,

roz cho dzą się po przecz nie pod -

kre śla jąc sze ro kość ma ski. Re -

flek to ry kse no no we spra wia ją,

że au to ma „zde cy do wa ne spoj -

rze nie”. Po kry wa sil ni ka za cho dzi

na błot ni ki i wlot po wie trza, tro -

chę jak w le gen dar nym mo de lu

Ar dea z 1939 ro ku. 

Tył po jaz du jest bar dziej zwę żo ny,

co wpły wa ko rzyst nie na ae ro -

dy na mi kę. Tyl ne drzwi są owal ne,

Nowa Lancia
Ypsilon ma 
tylko 384 cm
długości, 
167 cm
szerokości 
i 152 cm
wysokości.
Mimo to jest
wygodnym
i komfortowym
samochodem,
jak pojazdy
z wyższej półki

sia da też naj bar dziej po jem ny

ba gaż nik w seg men cie. To za -

słu ga in ne go roz miesz cze nia

brył. Cho ciaż roz staw osi po zo -

stał wła ści wie ten sam co u po -

przed nicz ki, to jed nak przed nia

szy ba zo sta ła umiesz czo na nie -

co da lej, zaś zwis przed ni skró -

co no tak, by wy dłu żyć z ko lei tył

po jaz du, gdzie mie ści się po -

jem ny ba gaż nik. 

PIĘCIODRZWIOWA, 
ALE WYGLĄD
KOMPAKTOWY
Trzy cen ty me try dłu go ści wię cej

niż w po przed nim mo de lu i dwa

cen ty me try mniej pod wzglę dem

wy so ko ści po tę gu je wra że nie

wy dłu żo nej, bar dziej dy na micz -

nej syl wet ki mo de lu. Klam ki tyl -

nych drzwi są wkom po no wa ne

w nad wo zie, w ten spo sób

uwa gę przy cią ga ją przed nie

klam ki i drzwi. Dzię ki te mu roz -

wią za niu Lan cia wy glą da jak au -
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Nowy model
zapewnia
niezwykłą

przyjemność
jazdy dzięki

rozwiązaniom,
które do tej pory
były rzadkością
w segmencie B.

Wśród nich
Blue&Me

TomTom LIVE,
Smart fuel

system, Magic
Parking,

reflektory
bi-ksenonowe

oraz światła
tylne z diodami

LED. U góry:
wyszukane

wyposażenie
wnętrza małego

flagowego
samochodu

jej sze ro kość. Ob łe kształ ty są -

sia du ją z wy lo ta mi po wie trza lub

kon so lą. Kon trast mię dzy ele -

men ta mi pod kre śla czar ny pas

łą czą cy pa nel ele men tów ste ro -

wa nia i dźwi gnię zmia ny bie gów,

na da jąc im lek kość pod kre ślo ną

przez bia łe pod świe tle nie le do -

we po bo kach. 

Dźwię ko chłon ny dach wy ko na -

ny z no wo cze sne go ma te ria łu

na ba zie po lie stru wy ci sza ha łas

o pra wie dwa de cy be le, przez

co wpły wa na przy jem ność jaz -

dy. War to do dać, że re duk cja

ha ła su o trzy de cy be le zmie nia

na tę że nie dźwię ku o po ło wę.

Prze by wa nie we wnę trzu Lan cii

Yp si lon jest przy jem ne, bo nad

ca łą ka bi ną roz po ście ra się prze-

szko lo ny dach Gran Lu ce o po -

wierzch ni 0,64 m2 (to re kord

w seg men cie B), któ ry wpusz -

cza też świa tło do wnętrza.

DO BRA ZA BA WA
I EKO LO GIA
Pod ma ską sa mo cho du kry je się

ostat nia ewo lu cja jed nost ki na -

ale z wgłę bie niem u do łu, w któ -

rym mie ści się ta bli ca re je stra -

cyj na. Szy ba tyl na jest jak gdy by

wto pio na w po kry wę ba gaż ni ka

i od cię ta od gó ry spoj le rem.

Świa tła tyl ne wzno szą się ku gó -

rze, jak we wszyst kich ostat nich

mo de lach Lan cii z wzdłuż ny mi

dio do wy mi świa tła mi po zy cyj ny -

mi. Po ni żej znaj du ją się świa tła

sto pu, na sa mym do le kie run -

kow ska zy w ukła dzie trój kąt nym.

ELE GAN CJA 
I KOM FORT
Ma ła Lan cia to fa scy nu ją ce au to

pod wzglę dem wy ra fi no wa ne go

sty lu, ale wy raź ną róż ni cę od -

czu je my do pie ro wsia da jąc do

au ta, w któ rym uwa gę zwra ca

ja kość wy ko na nia oraz kom fort.

Wnę trze po jaz du zo sta ło do pra -

co wa ne w naj mniej szych szcze -

gó łach pod wzglę dem ma te ria -

łów, ich ze sta wie nia i po łą cze nia

ele gan cji z no wo cze sno ścią.

Li nie kon struk cyj ne de ski roz -

dziel czej zo sta ły tak za pro jek to -

wa ne, by po więk szyć optycz nie

pę do wej z ro dzi ny Fi re, sil nik 1.2

o mo cy 69 KM z dwo ma za wo -

ra mi na każ dym cy lin drze. Ko lej -

ny ben zy no wy sil nik z ga my ma

więk szą moc – 85 ko ni i mo ment

145 Nm przy 1900 obr./min. To

pro du ko wa na przez Fiat Po wer -

tra in Tech no lo gies w Biel sku -

Bia łej no wa, wie lo krot nie na gra -

dza na jed nost ka Twi nA ir o po -

jem no ści 900 cm3, w któ rej za-

sto so wa no no wo cze sną tech -

no lo gię Mul tiA ir. Tą ostat nią jed -

nost kę na pę do wą moż na za mó -

wić na ży cze nie z uno wo cze -

śnio ną wer sją prze kład ni pół -

au to ma tycz nej DFN (Do lce far

nien te), któ ra za de biu to wa ła

w Lan cii Yp si lon w 2003 ro ku.

Twi nA ir, bę dą cy li de rem w zu ży -

ciu pa li wa i emi sji spa lin w nor -

mal nych wa run kach eks plo ata -

cji, po na ci śnię ciu przy ci sku Eco

na de sce roz dziel czej au to ma -

tycz nie ob ni ża mo ment ob ro to -

wy do 100 Nm przy 2.000 obr./

min. Tym sa mym zmniej sza się

po ziom emi sji dwu tlen ku wę gla

do naj niż szych war to ści w seg -



men cie: 97 g/km w przy pad ku

skrzy ni DFN i 99 z prze kład nią

ma nu al ną.

Trze ci sil nik, ofe ro wa ny tak że

z my ślą o ochro nie śro do wi ska

oraz przy jem no ści jaz dy to 1.3

Mul ti jet dru giej ge ne ra cji, o ma k-

sy mal nej mo cy 95 ko ni i mo men -

cie ob ro to wym 200 Nm/1500

ob r./mi n., któ ry emi tu je tyl ko 99

g/km CO2 w cy klu mie sza nym.

Jesz cze bar dziej eko lo gicz ną al -

ter na ty wą jest wer sja z po -

dwój nym za si la niem, na

ben zy nę i gaz LPG, wy po sa żo -

na w sil nik 1.2 o mo cy 69 ko ni,

któ ra zo sta nie wpro wa dzo na do

ga my w póź niej szym ter mi nie. 

Wszyst kie sil ni ki ben zy no we

i die sle wy po sa żo ne są w sys -

tem Start& Stop, któ ry ste ru je

chwi lo wym wy łą cze niem sil ni ka

pod czas po sto ju oraz po now -

Lancia Ypsilon - 
luksus swobody wyboru

PO NAD 600 MOŻ LI WO ŚCI PERSONALIZACJI

Każdy nabywca może konfigurować nową

Lancię Ypsilon odpowiadającą jego marzeniom,

dokonując wyboru spośród trzech wersji

wyposażenia (Silver, Gold, Platinum), 

16 kolorów nadwozia, sześciu rodzajów

tapicerki, trzech typów obręczy ze stopu oraz

trzech silników. Zestawienie tych elementów

pozwala na 600 różnych wariantów pojazdu. 

Na szczególną uwagę zasługują poziomy

wyposażenia. Wersja Silver adresowana jest

głównie do młodych klientów, lubiących silne

kontrasty kolorystyczne i materiałowe oraz

pokrycia z tkaniny. Wersja Gold ma podwójny

charakter: „Urban Black” skierowana jest do

aktywnych mężczyzn, a „Romantic Gold”

bardziej do kobiet, bo dużo w niej opalizujących

wykończeń i pokrycia deski rozdzielczej oraz

paneli drzwiowych. Wersja Platinum jest

natomiast rozwinięciem wersji Gold: umożliwia

wybór pomiędzy głęboką czernią i opalizującym

brązem. Za bardzo stylową uchodzi koloryzacja

w brązie zestawiona z miękkimi, klasycznymi

formami wnętrza. Jeśli ktoś pragnie jeszcze

większego luksusu w swojej Lancii Ypsilon

może wybierać z szerokiej gamy akcesoriów:

obręczy ze stopu o średnicy 16 cali, spojlerów

bocznych, przyciemnianych reflektorów,

czarnych progów z podświetlanym logo,

nawigatora „Blue&Me TomTom LIVE” oraz

Pakietu Akcesoriów.
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Dostępna w Apple store
„APP” DO IPA DA

Apli ka cja do IPa da po zwa la na wir tu al ne zwie -

dza nie no wej Lan cii Yp si lon. Moż na ją po brać

za dar mo w wer sji wło skiej i an giel skiej. Za jej

po mo cą mo że my, np. wy brać od po wied nią wer -

sję wy po sa że nia i obej rzeć wnę trze au ta z róż -

nej per spek ty wy: kie row cy, pa sa że ra lub z tyl -

nej ka na py. W sek cji „Fa sci na tion” znaj dzie my

ga le rię fil mów z roz wią za niami dla klien tów,

zaś sek cja Hi gh li ghts za wie ra wy wia dy z pro -

jek tan ta mi mo delu.

świe ca ły pra com nad pod wo -

ziem no wej Lan cii Yp si lon. Ich

po łą cze nie moż li we by ło dzię ki

wy ko rzy sta niu wy so ce wy trzy -

ma łych ma te ria łów, któ re ma ją

lep szą zdol ność po chła nia nia

ener gii w zde rze niach czo ło -

wych i bocz nych, a jed no cze -

śnie nie ob cią ża ją tak bar dzo

sa mej struk tu ry. Chcąc po pra -

wić sku tecz ność re ak cji po jaz du

w zde rze niach czo ło wych za sto -

so wa no z przo du trze cią li nię

roz pro sze nia ener gii, dzię ki któ -

rej wzra sta zdol ność po chła nia -

nia ener gii pod czas zde rze nia.

Oprócz pod wo zia, za pro jek to -

wa ne go zgod nie z naj no wo cze -

śniej szy mi kry te ria mi, mo del po -

sia da jesz cze wy so kiej kla sy ele -

men ty bez pie czeń stwa ak tyw -

ne go i bier ne go.

Wy po sa że nie ma łej Lan cii obej -

mu je pod tym wzglę dem od 4

do 6 po du szek po wietrz nych

nym je go uru cho mie niem, co

wpły wa na re duk cję zu ży cia pa -

li wa oraz emi sji spa lin. Po za tym

ze spo ły na pę do we dys po nu ją

do dat ko wo Ge ar Shift In di ca tor,

któ ry su ge ru je kie row cy od po -

wied ni mo ment zmia ny bie gu,

tak by zu ży cie pa li wa by ło moż -

li wie jak naj mniej sze. Re duk cji

emi sji dwu tlen ku wę gla sprzy ja -

ją wresz cie 15-ca lo we opo ny

o ni skim opo rze to cze nia, opra -

co wa ne przez fir mę Go ody ear.

No wa Lan cia Yp si lon, przy ja zna

dla śro do wi ska, za pew nia du żą

przy jem ność pro wa dze nia. To za -

słu ga tak że uno wo cze śnio nych

za wie szeń, dba ją cych o naj wyż -

szą kon tro lę i kom fort jaz dy. Za -

wie sze nie przed nie ty pu Mc

Pher son zo sta ło od cią żo ne i ma

lep sze osią gi pod wzglę dem fil -

tro wa nia drgań oraz za kłó ceń

aku stycz nych. Za wie sze nie tyl ne

o skręt nej osi gwa ran tu je więk -

szy kom fort na nie rów nej na -

wierzch ni i mniej ha ła su, ale

i du żą przy czep ność do dro gi.

CAŁ KO WI TE 
BEZ PIE CZEŃ STWO
Lek kość i bez pie czeń stwo to

głów ne wy tycz ne, któ re przy -

12
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(czo ło we, bocz ne oraz win dow -

-bag), fo te le przed nie ty pu an ty -

-sub ma ri ning, któ re nie po zwa -

la ją wy śli zgnąć się pa sa że ro wi

czy też kie row cy spod pa sów

bez pie czeń stwa (fo te le przed nie

chro nią tak że kark przy ude rze -

niach w tył po jaz du). W wy po sa -

że niu se ryj nym zna la zły się tak -

że za cze py fo te li ków dzie cię -

cych Iso fix oraz elek tro nicz ny

sys tem kon tro li to ru jaz dy, łącz -

nie z ASR i Hill Hol de rem oraz

ABS z EBD.

NO WA TOR SKIE
ROZ WIĄ ZANIA
Każ dy sza nu ją cy się fla go wy

sa mo chód po wi nien mieć eks -

klu zyw ne roz wią za nia. No wa

Lan cia Yp si lon nie od bie ga pod

tym wzglę dem od re gu ły. Ja ko

pierw sza w swo jej ka te go rii po -

sia da no wa tor ski pół au to ma -

tycz ny sys tem Ma gic Par king

(ko lej na wer sja sys te mu z Lan -

cii Del ta), dzię ki któ re mu do za -

par ko wa nia wy star czą 4,6 me -

tra prze strze ni. Sys tem włą cza

się za po mo cą przy ci sku na de -

sce roz dziel czej, po czym oce -

nia, czy prze strzeń jest wy star -

cza ją ca do za par ko wa nia po -

jaz du. Sys tem ste ru je tak że

kie row ni cą pod czas wy ko ny wa -

nia ma new ru au to ma tycz ne go

par ko wa nia na wstecz nym bie -

gu przy za cho wa niu peł nej kon -

tro li kie row cy, któ ry mu si je dy -

nie spraw dzać pręd kość wy-

ko na nia ma new ru, na ci ska jąc

pe dał przy spie sze nia i ha mu lec.

W no wym mo de lu za de biu to wał

też sys tem „Blue&Me – Tom Tom

LI VE”, któ ry po zwa la na ob słu gę

te le fo nu, na wi ga cji, me dia pley -

era i otrzy ma nia, za po mo cą ko -

lo ro we go ekra nu do ty ko we go,

in for ma cji po trzeb nych pod czas

jaz dy. Sys tem umoż li wia tak że

do stęp do usług Li ve Tom Tom,

w tym do HD traf fic, naj lep sze go

ak tu al nie sys te mu in for ma cji

o ru chu dro go wym.

Sa mo chód po sia da także „Smart

fu el sys tem”, urzą dze nie wbu -

Design pojazdu
został tak
pomyślany, 
aby najlepiej
prezentować się
w dwukolorowych
wersjach
nadwozia.
Dlatego do
wyboru są aż
cztery powłoki
dwutonowe, dwie
pastelowe, dwie
trzywarstwowe
i cztery tęczowe
oraz błyszczące

jest tak że sys tem „360˚ Hi -Fi

Mu sic” o mo cy 500 Watt, opra -

co wa ny spe cjal nie dla no wej

Lan cii Yp si lon. Skła da się z 8

gło śni ków, ośmio ka na ło we go

wzmac nia cza cy fro we go, prze -

ka zu ją ce go jed no cze śnie na trzy

róż ne spo so by sy gnał oraz efek -

ty aku stycz ne, dzię ki cze mu słu -

cha nie mu zy ki w sa mo cho dzie

sta je się na praw dę wy jąt ko we.

To urzą dze nie nie jest je dy nym

roz wią za niem „pre mium”, któ re

roz bu dza fan ta zję klien tów.

do wa ne we wlew pa li wa, któ re

za stę pu je kla sycz ny ko rek, dzię -

ki cze mu tan ko wa nie sta je się

wy god niej sze i bar dziej bez -

piecz ne, po nie waż unie moż li wia

emi sję opa rów i wy ciek pa li wa.

Re flek to ry przed nie (w opcji do -

stęp ne są tak że re flek to ry kse -

no no we) dys po nu ją zin te gro wa -

nym sys te mem roz po zna wa nia

świa tła dzien ne go; świa tła po zy -

cyj ne włą cza ją się au to ma tycz -

nie po uru cho mie niu sil ni ka. Na

za mó wie nie klien ta do stęp ny
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Marek
Szafrański,

foto:
Ireneusz

Kaźmierczak

FIRMA
ZAKŁAD TYCHY FAP

Spawalnia,
czyli I akt Lancii Ypsilon

Z
bi gniew Sze ja jest sze fem Spa wal ni

Fiat Au to Po land w Ty chach. W fir -

mie pra cu je od bli sko czter dzie stu

lat. „Lan cia Yp si lon jest dla nas no -

wym wy zwa niem. Wraz z roz po -

czę ciem jej pro duk cji zmie nia my seg ment ryn ku.

Do tych czas by li śmy liderem w seg men cie A, a te -

raz za czę li śmy wdra żać do pro duk cji mo del

z seg men tu B Pre mium. Wie rzy my, że na sze 

do tych cza so we do świad cze nia i suk ce sy, prze ło -

żą się na ko lej ny tryumf” – mó wi. 

Se ryj na pro duk cja no we go mo de lu Lan cii ru szy ła

w ma ju, a do koń ca ro ku z taśm mon ta żo wych

zje dzie oko ło 50-60 ty się cy sa mo cho dów.

W przy szłym ro ku licz ba ta się po dwoi. Ty ski za -

kład Fia ta opu ści 100-120 ty się cy eg zem pla rzy.

Pro duk cja każ de go z nich roz pocz nie się od

Spa wal ni. 

Gdyby budowę samochodu przyrównać
do opery, to opowieść o Spawalni stanowiłaby
jej pierwszy akt; tuż po uwerturze, która
nawiązywałaby do desek kreślarskich
projektantów oraz tłoczni. To w Spawalni,
po raz pierwszy można zobaczyć najmłodsze
dziecko Grupy Fiat – nową Lancię Ypsilon.
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AKT I
Spa wal nia to miej sce, w któ rym spo ty ka ją się wy -

tłocz ki do star czo ne z tłocz ni. To tu – zda niem Zbi -

gnie wa Sze ji, po wsta je trzon, do któ re go ko lej ne

wy dzia ły bę dą do kła dać spe cy ficz ne ele men ty: la -

kier nia – war stwy ochron ne i ko lor, a mon taż –

pod ze spo ły kom plet ne go sa mo cho du. Tu taj na li -

nii nad wo zia spo ty ka ją się pod wo zie z dwo ma bo -

ka mi, by po sca le niu po wsta ła bry ła sa mo cho du.

Na stęp nie usta la na jest jej geo me tria na sta cji

zwa nej fra ming, a ca łość jest usztyw nia na zgrze -

inami. Ko lej na fa za to kom ple ta cja: bry ła jest

wzmac nia na, do da wa ny jest dach w za leż no ści

od wer sji. Po tem nad wo zie tra fia

na li nię wy koń cze nia, gdzie pra -

cow ni cy mon tu ją ru cho me ele -

men ty – po kry wy, drzwi, błot ni ki.

Ostat ni ele ment sta no wi od biór

nad wo zia przed prze ka za niem

go na La kier nię. To wszyst ko

trwa nie co po nad 2 go dzi ny.

Współ cze śnie spa wal nie ma ją

wy jąt ko wo istot ne znacz nie

w każ dej fa bry ce sa mo cho dów. Zbi gniew Sze ja

pod kre śla, że fir my mo to ry za cyj ne, któ re chcą się

roz wi jać, głów ny na cisk kła dą wła śnie na in we sty -

cje w ten wy dział. Po dob nie jest w Ty chach.

Przed wpro wa dze niem na ry nek Lan cii Yp si lon

kon cern Fiat spo ro za in we sto wał. Kie row nik Sys -

te mu Tech nicz ne go w Spa wal ni Fia ta Au to Po land

To masz Gęb ka pod kre śla, że wpro wa dze nie no -

we go mo de lu ja ko pro duk tu ozna cza ło przede

wszyst kim mo der ni za cję czę ści ist nie ją cych li nii

pro duk cyj nych oraz wpro wa dze nie no wych, de dy -

ko wa nych bez po śred nio Lan cii. W tej dru giej gru -

pie jest no wa tor ska li nia Ver sa roll, na któ rej pro du -

ko wa ne są bo ki sa mo cho du. Pod wo zie i nad wo -

zie po wsta ją na li niach do tych czas ist nie ją cych,

któ re cią gle pro du ku ją Fia ta Pan dę.

Ty ska Spa wal nia Fia ta jest no wo cze snym za kła -

dem. W pro duk cję za an ga żo wa nych jest 921 ro -

bo tów. Spa wal nia jest zauto ma ty zo wa na w 99,5

pro cen tach. Ko rzyść z te go ogrom na: jak pod kre -

śla Zbi gniew Sze ja – bo to wyż sza ja kość, więk sza

po wta rzal ność, ob ni że nie kosz tów i wysokie tem -

po pro duk cji. Spa wal nię w cią gu do by opusz -

cza 2300 nad wo zi.

ARIA „VER SA ROLL”
Li nia Ver sa roll to jed na z trzech naj bar dziej prze -

bo jo wych „arii w I ak cie ope ry pod ty tu łem Lan cia

Yp si lon”. Uży wa jąc bar dziej tech nicz ne go ję zy ka

fa chow cy ze Spa wal ni mó wią, że to „li nia, któ ra

wy ty cza no we kie run ki roz wo ju w Fia cie przy uru -

cha mia niu no wych mo de li”. Do Ty chów tra fi ła

w sierp niu ubie głe go ro ku. To jed na z głów nych in -

we sty cji zwią za nych z wpro wa dze niem do pro -

duk cji no we go mo de lu Lan cii.

Li nia zo sta ła za pro jek to wa na i wy ko na na w Tu ry -

nie, w fir mie Co mau, na le żą cej do Gru py Fiat.

Trzech spe cja li stów z ty skiej Spa wal ni wspie ra ło

pro jek tan tów swo imi prak tycz ny mi ra da mi. Do

Włoch wy je cha li: z Sys te mu Tech nicz ne go Spa -

wal ni To masz Gęb ka, a tak że dwaj je go współ pra -

cow ni cy – Ry szard Roz mus i Pa weł Strze lec ki ja -

ko re pre zen tan ci ca łe go te amu In ży nie rii Pro duk -

cji, któ rej kie row ni kiem jest An drzej Ży kwiń ski.

Wspól nie zgło si li oko ło 180 uwag, któ re zo sta ły

uwzględ nio ne przy two rze niu li nii dla ty skie go za -

kła du Fia ta Au to Po land. „Pro jek -

tant sto su je naj lep sze roz wią za -

nia we dle swo jej wie dzy i do -

stęp no ści no wych tech no lo gii.

Trze ba jed nak wziąć pod uwa gę

fakt, iż nie po sia da on bo gac twa

do świad cze nia, ja kie ma użyt -

kow nik ma szy ny. Dla te go tak

istot ny jest udział w pro jek to wa -

Zbigniew Szeja,
kierownik
Spawalni
i Tomasz Gębka,
kierownik
Systemu
Technicznego tej
jednostki

Lancia Ypsilon
to wyzwanie,
któremu
podołamy dzięki
doświadczeniu
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niu tych, któ rzy, na co dzień sty ka ją

się z pro ble ma mi w prak ty ce, by za -

su ge ro wać roz wią za nia uła twia ją ce

pra cę oraz ob ni ża ją ce kosz ty eks -

plo ata cji. Jest to część fi lo zo fii Ear ly

Equ ip ment Ma na ge ment, któ rą

Spa wal nia apli ku je w pro ce sie uru -

cho mie nia no wej li nii au to ma tycz nej.

W Tu ry nie sku pi li śmy się na czte rech

kwe stiach: bez pie czeń stwie (sa fe ty),

ła two ści Utrzy ma nia Ru chu (ma in ta ina bi li ty), przej -

rzy sto ści li nii pro duk cyj nej (pro cess vi si bi li ty), a tak -

że kwe stiach lo gi stycz nych (lo gi stics). 

Szef Spa wal ni Zbi gniew Sze ja zwró cił uwa gę, że

przy pro jek to wa niu i uru cho mie niu li nii Ver sa roll

uwzględ nio ne zo sta ły uwa run ko wa nia World Class

Ma nu fac tu ring. Ja ko przy kład zwra ca uwa gę na

róż ni ce w sto sun ku do tra dy cyj nej li nii, gdzie za -

rów no ro bo ty jak i oka blo wa nie ope ra cji zlo ka li zo -

wa ne są na po sadz ce. Stwa rza to sze reg pro ble -

mów, w tym po waż ne nie bez pie czeń stwo dla ope -

ra to ra i pra cow ni ka Utrzy ma nia Ru chu pod czas

in ter wen cji na ma szy nie. Na Ver sa roll wszyst ko jest

pod wie szo ne do spe cjal nej kon struk cji, przez co

po wsta je prze strzeń umoż li wia ją ca bez piecz ne po -

ru sza nia się wzdłuż i we wnątrz li nii.

Rze czą, któ ra szcze gól nie róż ni no wą li nię od tra -

dy cyj nej jest – na co uwa gę zwra ca To masz Gęb -

ka – ela stycz ność. „Przede wszyst -

kim mam na my śli ela stycz ność, któ -

ra wy ni ka z licz by mo de li sa mo cho -

dów, ja kie moż na pro du ko wać na ta -

kiej li nii. Przy kła do wo te raz tra dy cyj na

li nia, a na ta kiej two rzy my bo ki Pan -

dy, jest w sta nie przy jąć dwa mo de -

le. W spa wal ni B, gdzie po wsta je

500 i Ford Ka, za sto so wa li śmy roz -

wią za nia, któ re po zwa la ją pro du ko -

wać trzy mo de le. Ver sa roll jest roz wią za niem, któ -

re umoż li wia pro duk cję aż czte rech mo de li w do -

wol nej kon fi gu ra cji, a czas prze zbro je nia jest na ty le

krót ki, że nie ge ne ru je strat pro duk cji. Po wtó re ela -

stycz ność prze ja wia się w tym, że roz sze rza jąc

pro duk cję o ko lej ny mo del sa mo cho du w mi ni -

mal ny spo sób in ge ru je my w bie żą cy pro -

ces. Ow szem, do sto so wa nie klesz czy

zgrze wal ni czych, chwy ta ków oraz

tra jek to rii ro bo tów to ele ment, któ re -

go nie wy eli mi nu je my, na to miast

w przy pad ku oprzy rzą do wa nia

geo me trycz ne go na li nii Ver sa roll

więk szość czyn no ści przy go to -

waw czych od by wa się po za li nią

pro duk cyj ną. Je śli chce my wy ko -

nać test na da nej sta cji (w fa zie we -

ry fi ka cji pro ce su), wów czas wpro wa -

Nowa linia
Versaroll
umożliwia
produkcję
aż 4 modeli

Elastyczność linii
Versaroll wynika 
z tego, że
większość
czynności
przygotowawczych
odbywa się poza
linią produkcyjną
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dza my na nią przy go to wa ny „off -li ne” mo duł, te stu -

je my i wy co fu je my, by móc kon ty nu ować bie żą cą

pro duk cję. Dla po rów na nia: na li nii tra dy cyj nej,

zmia na ca łe go oprzy rzą do wa nia wy ma ga za trzy -

ma nia li nii pro duk cyj nej, a po za tym jest ona zmia -

ną nie od wra cal ną” – wy ja śnia Gęb ka.

Zbi gniew Sze ja wy li cza jąc plu sy Ver sa roll zwra ca

uwa gę na za trud nie nie pra cow ni ków: „No wo cze -

sną li nię Ver sa roll ob słu gu je na jed nej zmia nie

sześć osób – trzech pra cow ni ków bez po śred niej

ob słu gi, ope ra tor i dwóch z Utrzy ma nia Ru chu.

Dla po rów na nia li nie pro duk cji bo ków Fia ta 126p

ob słu gi wa ło na jed nej zmia nie 32 pra cow ni ków.

Zda niem kie row ni ka Spa wal ni po stę pu ją ca au to -

ma ty za cja spra wia, że pra cow ni cy w na tu ral ny

spo sób prze kwa li fi ko wu ją się z wy ko ny wa nia 

pro stych czyn no ści do zło żo nych na wyż szym po -

zio mie tech nicz nym. „Ma my tu na wy dzia le wy -

kształ co nych lu dzi. To jest nasz ka pi tał. Do wie dzy,

któ rą ma ją te raz do cho dzi li dzię ki wła sne mu za an -

ga żo wa niu i chę ci po zna wa nia taj ni ków sze ro ko

po ję tej au to ma ty za cji” – pod kre śla Sze ja.

Elastyczna 
Spawalnia
Konkurencyjność zakłada również elastyczność

systemu produkcyjnego. Z tego względu FGA stosuje

w swoim zakładach najnowocześniejsze linie

spawalnicze. Rozmawiamy o tym z Zdzisławem

Arletem, dyrektorem Zakładu Tychy i Roberto Rossi,

dyrektorem Comau w Polsce.

FWN: Na czym polega koncepcja „elastycznej

spawalni”?

Roberto Rossi: to dysponowanie wszechstronnym

oprzyrządowaniem i maszynami, które pozwalają

na jednoczesne zarządzanie kilkoma modelami na tej

samej linii oraz na wprowadzanie modeli nowych,

bez konieczności zatrzymywania linii. Projekt został

uruchomiony przed trzema laty przez Comau razem

z Manufacturing Engineering FGA i Chrysler.

FWN: W jakich zakładach FGA wprowadzono to

rozwiązanie?

Zdzisław Arlet: Pierwszymi zakładami są Tychy, gdzie

na nowoczesnej linii zgrzewania boków produkowana

jest Lancia Ypsilon, oraz Cassino, gdzie powstaje

Giulietta. Na linii zgrzewania boków nazwanej

Versaroll, którą obsługują 34 roboty, możliwe jest

jednoczesne zarządzanie czterema modelami.

Koncepcję elastycznej spawalni przyjęto również

w Chryslerze w meksykańskim zakładzie Toluca, gdzie

produkowany jest Fiat 500 oraz Fiat 500 Convertibile.

Ale to dopiero początek. Ta nowa technologia

optymalizacji procesów produkcyjnych może bowiem

być wdrażana również w innych zakładach.

FWN: Jakie korzyści przynosi ten system?

Roberto Rossi: System produkcyjny o wysokiej

elastyczności kosztuje średnio o 30 procent więcej

w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, ale

możliwość wprowadzenia na tę samą linię

nowego modelu bez powodowania strat

produkcyjnych, gwarantuje znaczne

oszczędności w przypadku przyszłych

inwestycji.

Zdzisław Arlet: Należy również wziąć

pod uwagę korzyści, jakie system oferuje

w zakresie konkurencyjności wynikającej

z redukcji czasu uruchomienia

do produkcji nowego modelu. 

Rynek motoryzacyjny jest dziś coraz 

mniej przewidywalny. 

W tak dynamicznym scenariuszu „time to

market”, czyli czas, jaki upływa od momentu

wykonania projektu danego modelu do jego seryjnej

realizacji, jest prawdziwym kluczem do sukcesu.

NOWE ROZWIĄZANIA

Od lewej:
Zdzisław Arlet
i Roberto Rossi
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ARIA „FRA MING”
Dru ga waż na no wość w ty skiej

Spa wal ni to sta cja fra min gu. To

du ży krok na przód w za kre sie

pro duk cji nad wo zi i usta la nia

ich geo me trii. „Przy pro duk cji

Pan dy ma my dwie sta cje usta -

la ją ce geo me trię nad wo zia –

tzw. dol ną i gór ną, przy For dzie

Ka i 500 by ła jed na z 8 ro bo ta -

mi i 40 punk ta mi zgrzew czy mi na nad wo zie. Dla

Lan cii po wsta ła sta cja mo no ge ome trii, na któ rej

osta tecz ną geo me trię usta la 18 ro bo tów wy ko nu -

jąc aż 100 punk tów zgrzew czych w cza sie 53 se -

kund. Moż na po wie dzieć: wkła dam, usta wiam

i zgrze wam – osta tecz nie, bez ry zy ka znie kształ ceń

bry ły nad wo zia po opusz cze niu sta cji przez nad wo -

zie” – wy ja śnił Zbi gniew Sze ja. An drzej Ży kwiń ski

uzu peł nia, że fra ming jest klu czo wą ope ra cją w pro -

ce sie zgrze wa nia nad wo zia: „Geo me tria to pierw -

szy czyn nik, któ ry sta no wi o ja ko ści pro duk tu 

wy twa rza ne go na Spa wal ni. Ma ona ko lo sal ne zna -

cze nie dla nad wo zia z punk tu wi dze nia funk cjo nal -

ne go oraz es te tycz ne go”.

ARIA „SKID”
Trze cia istot na no wość w Spa wal ni to – nie mal już

cał ko wi ta – eli mi na cja sta re go sys te mu trans por tu

łań cu cho we go. Te raz nad wo zia prze miesz cza ne są

na spe cjal nych sa niach skid. Dzię ki tej zmia nie

zwięk szy ło się przede wszyst kim bez pie czeń stwo

pra cow ni ków Utrzy ma nia Ru chu. Sta ry sys te m

z na tu ry rze czy był nie bez piecz ny. Usu wa nie ja kich -

kol wiek ano ma lii czy uste rek by ło kło po tli we ze

wzglę du na utrud nio ny do stęp. To ge ne ro wa ło nie -

bez piecz ne sy tu acje. Sys tem opar ty na łań cu chach

był znacz nie gło śniej szy, a tym sa mym bar dziej

uciąż li wy dla wszyst kich pra cow ni ków Spa wal ni.

Obec nie pra cow ni cy nie bo ry ka ją się z tym pro ble -

mem. To masz Gęb ka pod kre ślił też, że za sto so wa -

nie sań skid po pra wi ło swo istą ela stycz ność li nii wy -

koń cze nia. Ła twiej te raz za rzą dzać tym, ja ki mo del,

w ja kiej ilo ści i kie dy ma tra fić na jed ną

z trzech li nii wy koń cze nia.

Andrzej
Żykwiński,

a powyżej linia
Robogate oraz

Nowa Lancia
Ypsilon na linii
montażu, którą

odwiedzimy
w następnym

numerze



Ten sys tem trans por tu dzia ła już w ca łej czę ści B

Spa wal ni. Je dy nie w nie wiel kiej czę ści A po zo stał

daw ny, łań cu cho wy. Praw do po dob nie wkrót ce zo -

sta nie on wy eli mi no wa ny i za stą pio ny sa nia mi skid.

CZŁON KO WIE OR KIE STRY
Na wet naj wy bit niej sze ope ry bez ar ty stów nie są

w sta nie za ist nieć. W ty skiej Spa wal ni jest ich oko -

ło 900: ope ra to rzy i ob słu ga li nii au to ma tycz nych,

Utrzy ma nie Ru chu oraz pra cow ni cy li nii wy koń cze -

nia – ci ostat ni zaj mu ją się ko sme ty ką nad wo zia

i mon ta żem czę ści ru cho mych na li niach wy koń -

cze nia. „Na si pra cow ni cy nie bo ją się wy zwań. Są

chęt ni, by po sze rzać wie dzę i wy ko rzy stu ją każ dą

oka zję ku te mu” – pod kre śla Zbi gniew Sze ja. 

NA AFI SZU
Fiat na skom po no wa nie i wy sta wie nie „ope ry:

Lan cia Yp si lon” prze zna czył w Pol sce i za gra ni cą

oko ło 1,8 mi liar da zło tych. Znacz na część tej kwo -

ty tra fi ła na in we sty cje w Spa wal ni. Wiel ka pre mie -

ra no wej Lan cii mia ła miej sce w Ge ne wie, a 12

ma ja roz po czę to w Za kła dzie Ty chy Fiat Au to Po -

land se ryj ną pro duk cję mo de lu. 

Adepci  
Versaroll University
Z pracowników wydziału Spawalni

około 690 zatrudnionych jest

w bezpośredniej produkcji, a 170

w pośredniej, w tym 33 kobiety. Średnia

wieku to 38 lat. 

Andrzej Kawa jako elektronik pracuje

w Utrzymaniu Ruchu Spawalni od 4 lat.

„Czuwam nad tym, aby najnowsza linia

Versaroll pracowała bez zakłóceń, by

występujący ewentualnie problem jak

najszybciej rozwiązać i by się więcej nie

powtórzył. Do tej pory pracowałem

na liniach Fiata Panda, 600-tki i Forda Ka.

Dzięki nabytemu w ten sposób

doświadczeniu mogę powiedzieć, że wraz

z postępem techniki i technologii praca

zatrudnionych w Utrzymaniu Ruchu staje

się łatwiejsza, a poza tym, ze względu

na nowoczesność urządzeń, może

sprawiać – zawłaszcza elektronikom –

naprawdę dużą przyjemność. Dlatego

cieszę się, że mam możliwość pracy

na tego typu robotach. Jestem z zawodu

technikiem-elektronikiem, fascynuje mnie

więc komputeryzacja, robotyka,

elektronika. W zakładzie mamy

zapewniony duży rozwój, a każda nowa

inwestycja, w tym przypadku inwestycja

w Lancię Ypsilon, umożliwia nam

poszerzenie umiejętności”.

Tajniki działania Versarollu zatrudnionym

w Utrzymaniu Ruchu „zdradzają”

pracownicy Comau Poland. Jednym z nich

jest Krzysztof Lurka. „Znajomość obsługi

robotów nabyłem w siedzibie Comau

w Turynie, a dzięki otrzymanemu tam

certyfikatowi mogę swoją wiedzą dzielić

się z innymi. Uczestniczyłem także

w podobnych projektach w Niemczech

i we Włoszech przy obsłudze robotów

produkujących Alfę Romeo. 

Szkoląc pracowników zwracam uwagę

na to, aby wiedza była przekazana

w czytelny i prosty sposób, gdyż obsługa

robotów związana jest z komputerową

obsługą urządzeń. Staram się więc, aby

zrozumieli zasady działania danego

programu, by potrafili później bez

problemu go używać. A w zakładzie, także

na nowej linii, pojawiło się ich ostatnio

sporo. Są to np. systemy: mierzący, czy

do paletyzacji, który wcześniej nie był

stosowany. Są to nowości, dlatego

pracownicy Utrzymania Ruchu mają

w stosunku do nich dużo pytań”.

Krzysztof Lurka jest z wykształcenia

technikiem automatykiem. „Robotyka

zawsze była w kręgu moich

zainteresowań, dlatego lubię swoją pracę,

mam jej wizję. Potrafię siedzieć

nad rozwiązaniem jakiegoś problemu

wiele godzin, by dopracować

i rozstrzygnąć jakąś nową kwestię.

A później, w czasie Dnia Rodzinnego,

mogę się bliskim pochwalić swoim

miejscem pracy i opowiedzieć im o tym,

co robię, pokazać im jak to później

funkcjonuje. Daje mi to dużą satysfakcję”. 

PRACOWNICY

Powyżej, 
od lewej:
Krzysztof Lurka
i Andrzej Kawa.
Obok:
linia Versaroll
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Marek
Kamiński,
foto: Satiz

Poland

FIRMA
MAGNETI MARELLI

Światła
dla całego świata

J
esz cze kil ka na ście lat

te mu w so sno wiec -

kim za kła dzie przy

uli cy Za ru skie go 11

pro du ko wa no na pę -

dy do wy cie ra czek, elek tro ni kę,

ze sta wy wskaź ni ków, ukła dy

wen ty la cyj ne i wie le in nych ele -

men tów. Dzi siaj, ta fir ma bę dą ca

czę ścią Ma gne ti Ma rel li, pro du -

ku je lam py i re flek to ry dla prze -

my słu sa mo cho do we go. Ści sła

spe cja li za cja na stą pi ła w 1999

ro ku, kie dy Ma gne ti Marelli

i Bosch za wią za ły jo int ven tu re,

na pod sta wie któ re go po wsta ła

spół ka Au to mo ti ve Lighting 

Polska. Od te go cza su w So s -

now cu pro duk cja zo sta ła ukie -

run ko wa na na wy twa rza nie 

ele men tów oświe tle nia sa mo -

cho dów. 

Naj więk szym klien tem za kła du

jest Fiat. Au to mo ti ve Li gh ting

pro du ku je kom plet ne oświe tle-

nie do ta kich aut kon cer nu, jak

po wsta ją ce w Ty chach: Pan da,

500 i For d Ka i od niedawna

nowa Lan cia Yp si lon. 

Po za Fia tem, oko ło 28 pro cent

Prawie 41 lat temu w Sosnowcu powstały
Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego. Część
produkcji fabryki stanowiły elementy oświetlenia
samochodów. Produkty te zostały głównym
asortymentem firmy, która dziś nosi nazwę
Automotive Lighting Polska. 

pro duk cji tra fia do gru py Volks -

wa ge na (Au di A3, Au di A4, 

Pas sat Coupé, róż ne mo de le

Sko dy). Po wsta ją tu taj tak że

lam py do Opli, Hyundaia, For da,

Su zu ki, To yo ty, Peu ge ota i Ci tro -

ëna. Wkrót ce jed nym z no wych

pro duk tów po wsta ją cych w za -

kła dzie bę dą lam py i re flek to ry

do Da cii Du ster – bę dzie to

pierw sze za mó wie nie re ali zo wa -

ne dla Re nault. Po za tym trwa ją

przy go to wa nia do uru cho mie nia

pro duk cji ko lej nych 11 pro duk -

tów do 8 mo de li, a to wy ma ga
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wy ko na nia oko ło 150 no wych

form wtry sko wych. 

Że by po ka zać miej sca, do któ -

rych wysyłane są wy ro by fir my,

dy rek tor ge ne ral ny za kła du, Zbi -
gniew Gur gul, roz kła da ma pę

świa ta, ob ra zu ją cą kra je, gdzie

tra fia ją so sno wiec kie lam py i re -

flek to ry: w su mie 70 miejsc w Eu -

ro pie oraz 11 po za sta rym kon -

ty nen tem. Naj dłuż szą dro gę po -

ko nu ją ele men ty wy sy ła ne do

Au stra lii, Bra zy lii, Sta nów Zjed no -

czo nych, Mek sy ku, In dii i Ma le zji. 

Trud no się więc dzi wić, że 

co dzien nie do za kła du wjeż dża

kil ka dzie siąt ciężarówek z kom -

po nen ta mi oraz gra nu la tem po -

trzeb nym do pro duk cji ele men -

tów z two rzyw sztucz nych. Go -

to we wy ro by opusz cza ją za kład

w 30 ti rach dzien nie. 

Dy rek tor Zbi gniew Gur gul, któ ry

swo ją pra cę za wo do wą roz po -

czął w ty skim za kła dzie w 1979

ro ku, a w so sno wiec kiej fir mie

pra co wał już w la tach 1992-1999

i po kil ku na stu la tach spę dzo -

nych po za Gru pą wró cił do So -

snow ca w 2009 ro ku, uwa ża, że

po twier dze niem do brej pra cy

i po wo dem do du my lu dzi pra -

cu ją cych w za kła dzie mo że być

fakt, że klien ci przy od na wia niu

ga my pro du ko wa nych sa mo cho -

dów po now nie kie ru ją za mó wie -

nia do Au to mo ti ve Li gh ting Pol -

ska. „Dzię ki przy wią zy wa niu du -

żej wa gi do ja ko ści, uda je nam

się osią gać ma łe suk ce sy, któ re

two rzą przy szłość fir my. Klien ci

do nas wra ca ją, zle ca jąc nam

pro duk cję no wych wy ro bów do

no wych mo de li. W po dej ściu

klien tów i po strze ga niu przez

nich na szej fir my du żą ro lę od -

gry wa nie tyl ko ce na, ale głów-

nie ja kość, po ziom tech nicz ny

wy ro bów i ich wa lo ry es te tycz ne”

– do da je dy rek tor. 

Speł niać wy ma ga nia kon tra hen -

tów nie jest ła two. Ele men ty

oświe tle nia są bo wiem co raz bar -

dziej skom pli ko wa ne, a nor my ja -

ko ścio we co raz wyż sze. Dzien-

nie z li nii mon ta żo wych zjeż-

dża 26 ty się cy lamp. Mię dzy 

ro kiem 2002 a 2009 war tość

sprze da ży zo sta ła pra wie po -

dwo jo na. Na rok 2011 prze wi -

du je się ob ro ty wiel ko ści 450 mi -

lio nów zło tych. 

Wraz z war to ścią sprze da ży ro -

śnie licz ba pra cow ni ków. Dla

przy kła du, w 2004 ro ku fir ma za -

trud nia ła 615, a w 2009 – 1461

osób (wraz z pra cow ni ka mi cza -

so wy mi). 

BADANIA I ROZWÓJ
Du mą fir my jest nie daw no po -

wsta ły Dzia ł Ba dań i Roz wo ju,

w któ rym cią gle przy by wa pra -

cow ni ków: pod ko niec ro ku 

po win ny w nim pra co wać 52

oso by. Pro jek tu ją roz wią za nia

kon struk cyj ne i sa mo dziel nie

opra co wu ją de sign lamp. Dział

mu si się roz wi jać, bo lam py i re -

flek to ry na le żą do naj czę ściej

zmie nia nych czę ści sa mo cho du.

„W przy pad ku ja kie go kol wiek re -

sty lin gu mo de lu w wy glą dzie ze -

wnętrz nym pra wie za wsze wy -

mia nie pod le ga ją tak że ele men ty

oświe tle nia. To nie tyl ko ele men ty

użyt ko we decydu ją ce o bez pie -

czeń stwie, ale tak że ma ją ce

wpływ na es te ty kę sa mo cho du”

– mó wi dy rek tor Gur gul. – „Pod

tym wzglę dem sta wia się nam

du że wy ma ga nia, dla te go też na

Dzia le Ba dań i Roz wo ju cią ży tak

du ża od po wie dzial ność. Oprócz

te go, na sza uwa ga skie ro wa na

jest na wpro wa dza nie no wi nek

i no wych roz wią zań, od któ rych

za le ży funk cjo nal ność tych ele -

men tów i wyż sza ja kość”. 

So sno wiec kie biu ro kon struk cyj -

ne spe cja li zu je się w pro jek to wa -

niu tyl nych lamp. Od klien tów

otrzy mu je za ło że nia sty li stycz ne,

nad któ ry mi pra cu ją kil ku oso bo -

we te amy pro jek tan tów, zło żo ne

ze spe cja li stów od róż nych ele -

men tów (elek tro ni ków, opty ków,

ter mi ków). So sno wiec ka eki pa

mo że się po szczy cić m. in. lam -

pa mi do Au di A3 (to był je den

z pierw szych re ali zo wa nych

w So snow cu pro jek tów). Obec -

nie pra cu ją nad oświe tle niem no -

we go Volks wa ge na Gol fa. 

O Dzia le Ba dań i Roz wo ju wię-

cej opowiada Da riusz Ba cia. To 

je go pierw sza pra ca, któ rą roz -

po czął tuż po stu diach na Po li -

tech ni ce Ślą skiej. Za raz po za -

trud nie niu wy sła no go na rocz ny

staż do wło skie go od dzia łu Au -

to mo ti ve Li gh ting, a od 3.5 ro ku

Dyrektor
zakładu
Zbigniew
Gurgul,
a poniżej:
Dariusz Bacia
z działu Badań
i Rozwoju



duk cji de ta li nie me ta li zo wa nych.

Go to we ele men ty są prze wo żo -

ne do in nych hal pro duk cyj nych.

W fa bry ce są też miej sca zwią -

za ne po nie kąd z prze szło ścią.

W jed nej z hal pro du ko wa ne są,

ja ko czę ści za mien ne, ele men ty

oświe tle nia do sta rych mo de li sa -

mo cho dów, któ re kie dyś pro du -

ko wa no w nie ist nie ją cych już za -

kła dach w ca łej Eu ro pie, np. do

sta rych mo de li To yo ty Co rol li,

Aven si sa czy Ca ri ny. 

Od wie dza jąc ha le kie row nik

tech no lo gii pro duk cji po ka zu je

nam pro ce sy pro duk cyj ne. Za -

czy na my od tech no lo gii pro duk-

cji do ty czą cej ele men tów z two -

rzy wa ter mo pla stycz ne go, któ re

pod wpły wem cie pła moż na do -

wol nie for mo wać. Do pro duk cji

kom po nen tów w tej tech no lo gii

po trzeb ny jest gra nu lat do star -

cza ny w wor kach lub kar to no -

wych po jem ni kach. Gra nu lat jest

osu sza ny, a pod wpły wem cie -

pła i tar cia upla stycz nia ny w ma -

szy nie wtry sko wej (war to przy

oka zji do dać, że nie ba wem po -

wsta ną si lo sy cen tral ne, z któ-

rych gra nu lat bę dzie po bie ra ny

bez po śred nio). Upla stycz nio ny

gra nu lat w po sta ci płyn nej jest

wtry ski wa ny do for my wtry sko -

wej, gdzie przy bie ra za ło żo ny

kształt. Po tem ro bot od bie ra de -

tal i od mu chu je go zjo ni zo wa nym

po wie trzem, by w ten spo sób

po zbyć się ła dun ków. W przy -

pad ku klo szy, kra wę dzie do dat -

ko wo są wy rów ny wa ne za po -

mo cą pło mie nia pal ni ka. Cho dzi

o to, aby wy rób był es te tycz ny

i bez piecz ny w ob słu dze. Da lej

na stę pu je spraw dza nie pro duk tu.

W przy pad ku de ta li me ta li zo wa -

nych są one za kła da ne na spe -

cjal ne za wiesz ki, a po tem prze -

ka zy wa ne do ko mo ry, gdzie 

na stę pu je pro ces me ta li za cji i za -

bez pie cze nia po wierzch ni. 

Spraw dza nie go to we go wy ro bu

pod le ga nor mom na rzu co nym

przez klien ta, któ ry wy ma ga bar -

dzo wy so kiej ja ko ści. Pra cow ni cy

kon tro li ja ko ści spraw dza ją do -

kład nie każ dy ele ment, szu ka jąc

ewen tu al nych wad w po sta ci

tzw. czar nych punk tów (tj. zde -

gra do wa ne go, spa lo ne go two -

rzy wa), nie do le wów, li nii pły nię-

cia, wad me ta li za cji i in nych skaz.

Część kom po nen tów potem jest

fo lio wa na – to za bez pie cze nie

jest zdej mo wa ne w sa lo nie sa -

mo cho do wym przed prze ka za -

niem sa mo cho du osta tecz ne mu

od bior cy. Na stęp nie po szcze gól -

ne ele men ty są pa ko wa ne i wy -

sy ła ne na in ną ha lę do dal sze go

mon ta żu. 

Oprócz pro duk cji z two rzyw ter -

mo pla stycz nych, w Au to mo ti ve

Li gh ting w So snow cu pro du ko -

wa ne są też ele men ty z two rzy wa

ter mo utwar dzal ne go. W tej tech -

no lo gii pro du ko wa ne są od bły -

śni ki do re flek to rów. Wła ści wy

kształt ele men tów nada wa ny jest

pod wpły wem cie pła w for mie

wtry sko wej. Od bły śnik ta ki jest

pra cu je w So snow cu. Mó wi, że

no we źró dła świa tła za czy na ją

za stę po wać tra dy cyj ne ża rów ki,

a do mi nu ją cym tren dem w pro -

jek to wa niu tych kom po nen tów

sta ją się lam py le do we. Nie ma

na to miast jed ne go tren du do ty -

czą ce go sty li sty ki lamp. Cie ka -

wost ką jest in for ma cja, że pra ca

nad jed nym pro jek tem trwa oko -

ło pół to ra ro ku. Do naj trud niej -

szych ele men tów na le żą re flek -

to ry kse no no we. Skom pli ko wa -

na jest rów nież kon struk cja lamp

le do wych – tak że tych pro du ko -

wa nych w So snow cu. 

WIZYTA
W ZAKŁADZIE
No wo cze sny biz nes wy ma ga

cią głe go roz wo ju i sta łych in we -

sty cji. W Au to mo ti ve Li gh ting

zda ją so bie do sko na le z te go

spra wę. Naj now szą in we sty cją

jest ogrom na ha la o po wierzch ni

14 tys. m2, wy bu do wa na w 2009

ro ku, w któ rej pro du ku je się two -

rzy wa sztucz ne. W ha li pra cu je

ok. 70 wtry ska rek, wcze śniej

usy tu owa nych w róż nych miej -

scach. Wtry skar ki dzie lą się na

jed no - i wie lo ko lo ro we. Te ostat -

nie uży wa ne są do pro duk cji róż -

no ko lo ro wych klo szy, np. czer -

wo no-żół to - bia łych. 

Po ogrom nych ha lach za kła du

opro wa dza nas Grze gorz Wal -
czyk – kie row nik tech no lo gii pro -

duk cji. Za kład w So snow cu pod

wzglę dem pro duk cji, po dzie lo ny

jest na trzy ha le: ha la pro duk cji

kom po nen tów, ha la I mon ta żu

i ha la czę ści za mien nych. Tłu ma -

czy, że naj więk sza ha la z wtry -

skar ka mi jest po dzie lo na

na stre fy: stre fę pro duk cji de -

ta li me ta li zo wa nych, stre fę

pro duk cji klo szy i stre fę pro -

Produkcja 
tylnej lampy
do Forda Ka.
Po prawej
Grzegorz
Walczyk
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od por ny na dzia ła nie tem pe ra tu -

ry pod czas eks plo ata cji sa mo -

cho du (ża rów ka w sa mo cho dzie

wy twa rza wy so ką tem pe ra tu rę,

któ ra mo że spo wo do wać sto pie -

nie two rzy wa). W pro ce sie mon -

ta żu lamp re flek to rów wy ro by

prze cho dzą ko lej ne te sty: pró bę

szczel no ści i pró bę świe ce nia. Na

ko niec pod da wa ne są jesz cze

jed nej ogól nej kon tro li i po za pa -

ko wa niu opusz cza ją fa bry kę. 

„Wszy scy my ślą, że oświe tle nie

sa mo cho do we to pro sty wy rób”

– mó wi Grze gorz Wal czyk. –

„I bar dzo się my lą. Do pie ro pra -

cu jąc przy te go ty pu ele men tach

wi dzi się, jak bar dzo czę ści te są

skom pli ko wa ne.  Nie któ re wy ro -

by skła da ją się na wet z 30-40

ele men tów. Do nas na le ży ich

przy go to wa nie do pro duk cji,

a na stęp nie wy pro du ko wa nie

z funk cjo nal no ścią i es te ty ką sa -

tys fak cjo nu ją cą klien ta”. 

Oświe tle nie po dą ża tak że za mo -

dą, któ ra pod le ga okre so wym

zmia nom. Obec nie tyl ne lam py

co raz czę ściej skła da ją się

z dwóch czę ści. Jed na z nich jest

mon to wa na w ka ro se rii, dru ga

w tyl nej kla pie ba gaż ni ka. Dla

pro du cen ta ozna cza to ko niecz -

ność uru cho mie nia dwóch li nii

mon ta żo wych do pro duk cji jed -

nej lam py. 

Oprócz no wych uru cho mień

lamp i re flek to rów, fir ma przy go -

to wu je się do pro duk cji elek tro -

ni ki. Płyt ki le do we bę dą w So s -

now cu uży wa ne do pro duk cji

lamp tzw. le do wych, ale bę dą

rów nież sto so wa ne w in nych za -

kła dach Gru py.

A to ozna cza, że so sno wiec ki 

za kład to fir ma, któ ra ma przed

so bą przy szłość. Świe tla ną przy -

szłość. 

Prawdziwy kapitał firmy
PRACOWNICY

Beata Antosik (od lewej) – pracuje

w Automotive Lighting Polska od 7 lat.

Jest monterem aparatury oświetleniowej.

Głównie zajmuje się kontrolą lamp

na stanowisku końcowym. Doskonale

pamięta swoje początki w zakładzie.

Mówi, że były bardzo trudne, ale szybko

dostosowała się do wymagań

i przyzwyczaiła do pracy. „Lubię swoją

pracę, a i panująca na naszym odcinku

atmosfera jest fajna. Bywa, że spotykamy

się po pracy. Zapewne dlatego, że w moim

dziale pracuje 10 kobiet i tylko dwóch

mężczyzn. Musieli się przyzwyczaić

do takiej grupy kobiet. Nie mieli wyjścia”

– śmieje się pani Beata.

Katarzyna Gaj-Kojder. W firmie pracuje

od 6 lat. Zaczęła od pracy na linii

montażowej, po roku trafiła do kontroli

jakości. Od 4 lat jest pracownikiem

laboratorium. Jako inspektor jakości

przygotowuje kosztorysy, analizuje normy,

przygotowuje raporty z badań. Sprawdza

wymagania klienta pod kątem możliwości

firmy. „Parametry przeprowadzanych

testów fizycznych zmierzają w kierunku

zbliżonym do rzeczywistych warunków

eksploatacji lamp na drodze. Dlatego tak

dużą wagę staramy się przywiązywać

do pomiaru ich właściwości”. 

Maria Rubin. W sosnowieckim zakładzie

pracuje od kilku miesięcy. Dobrze pamięta

swoje pierwsze dni w pracy.

„Po przeszkoleniu przez przełożonego,

wyszłam na halę i byłam oczarowana

liczbą maszyn, linii montażowych i osób

pracujących na hali. Zakład w Sosnowcu

jest bardzo nowoczesną fabryką, która robi

wrażenie na osobie rozpoczynającej swoją

karierę zawodową jako technolog.

A na czym polega moja praca? „Zajmuję

się technologią lakierowania komponentów

z tworzyw sztucznych. Sprawuję nadzór

nad trzema automatycznymi liniami

lakierniczymi oraz nad jedną linią

manualną. Do moich obowiązków należy

kontakt z dostawcami oprzyrządowania

lakierniczego oraz surowców stosowanych

do lakierowania, rozwiązuję bieżące

problemy związane z produkcją oraz

uczestniczę w programach redukcji strat,

braków, redukcji czasów cykli. Wiedzę

nabytą podczas programu studiów mogę

wykorzystać w mojej pracy. Praca jest

bardzo odpowiedzialna oraz pełna wyzwań,

co jest równoznaczne z potrzebą

nieustającego rozwoju i doskonalenia

zawodowego”.

Marcin Piątek. Pracuje w dziale logistyki.

W firmie pracuje od 3.5 roku. Motoryzacja

jest jego pasją, dlatego zawsze wybierał

pracę związaną z samochodami. Jest

odpowiedzialny za planowanie produkcji.

„Chodzi o to, żeby wszyscy mieli co robić,

a klient był zadowolony. Ustawiamy

maszyny i rozdzielamy pracę ludziom

w taki sposób, żeby nie było przestojów,

a gotowe wyroby, czyli lampy, docierały

do klienta bez opóźnień”. 
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Mirosława
Malich, 

foto: Satiz
Poland

W
obec nych cza -

sach po dej ście

do ener go osz -

częd nych roz -

wią zań ozna -

cza nie ty le mo dę, co przede

wszyst kim ko niecz ność. Ni ko go

nie trze ba prze ko ny wać, że wiel -

kość za so bów na tu ral nych ma -

le je w szyb kim tem pie, dla te go

ro sną ca pra wie we wszyst kich

dzie dzi nach ży cia ten den cja do

po szu ki wa nia al ter na tyw nych

roz wią zań, po zwa la ją cych na

oszczę dza nie ener gii, zy sku je na

zna cze niu. Co raz wię cej pro du -

cen tów ofe ru je al ter na tyw ne

pro duk ty i usłu gi, np. ocie pla nie

bu dyn ków, ener go osz częd ne

ża rów ki, sa mo cho dy na pę dza ne

me ta nem lub wo do rem itp.

W ostat nich la tach pro ak tyw ne

po dej ście do za gad nie nia

oszczę dza nia czyn ni ków ener -

ge tycz nych wy ka zu je tak że

w swo ich pro ce sach pro duk cyj -

nych wie le firm prze my sło wych.

Jed ną z nich jest Fiat Po wer tra in

Pol ska w Biel sku -Bia łej, któ ra ja -

ko pierw sza fir ma z Gru py Fiat

wcie li ła w ży cie pro jekt oszczęd -

no ści ener ge tycz nej. Pro jekt za -

sto so wa no na li nii ob ra bia rek

gło wi cy cy lin drów sil ni ka 1.3

SDE, jed nej z naj bar dziej za -

awan so wa nych tech no lo gicz nie

jed no stek tur bo die sel naj now -

szej ge ne ra cji, a w je go wdra ża -

niu, po za za kła do wą służ bą

utrzy ma nia ru chu, udział wzię ła

tak że fir ma Co mau.

„Kwe stią wła ści we go wy ko rzy -

sta nia ener gii w pro duk cji zaj mu -

je my się od kil ku lat w ra mach

World Class Ma nu fac tu ring

– mó wi Ka zi mierz Wi tek, szef In -

ży nie rii utrzy ma nia ru chu FPT.

– Sys tem ofe ru je od po wied nie

Poprawa funkcjonowania urządzeń w kierunku
redukcji zużycia energii jest głównym celem
projektu, realizowanego w bielskiej fabryce 
przez Fiat Powertrain Polska i Comau.

FIRMA
FPT I COMAU

Powyżej: 
Paweł Ziobro

i Kazimierz
Witek

W kierunkuoszczędnościW kierunkuoszczędności
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me to dy i na rzę dzie skie ro wa ne

na sku tecz ną re duk cję zu ży cia

ener gii i kosz tów wy twa rza nia.

Po cząt ko wo z tym wy zwa niem

spró bo wa li śmy zmie rzyć się sa -

mi, szko ląc i an ga żu jąc spe cja li -

stów z FPT. Wdro ży li śmy w fa -

bry ce au to ma tycz ny i scen tra li -

zo wa ny sys tem po mia ru zu ży cia

wszyst kich czyn ni ków ener ge -

tycz nych z po dzia łem na po -

szcze gól ne li nie pro duk cyj ne.

Na stęp nie wy ko na li śmy po mia ry

zu ży cia ener gii na ma szy nach,

a w przy pad kach szcze gól nych

spro wa dzi li śmy tę ana li zę do

po zio mu po je dyn czych kom po -

nen tów. Dzię ki zdo by tym do -

świad cze niom i w opar ciu o do -

ko na ne po mia ry okre śli li śmy

stra ty zu ży cia ener gii z uwzględ -

nie niem po dzia łu na ener gię

elek trycz ną, sprę żo ne po wie trze

i chło dzi wo. Wy ko rzy stu jąc me -

to do lo gię ME CE za le ca ną przez

WCM do ko na li śmy po dzia łu

strat na czte ry ka te go rie w miej -

scu uży cia – ma szy nie. Są to

star ty wy ni ka ją ce z nie po trzeb -

ne go i nad mier ne go zu ży cia,

z bra ku opty ma li za cji i wy ko rzy -

sta nia ener gii po wsta ją cej pod -

czas pro ce su pro duk cyj ne go.

Ten po dział po zwa la na wy bór

i za sto so wa nie od po wied nich

na rzę dzi do eli mi na cji po szcze -

gól nych ty pów strat. 

Z roz kła du strat wy ty po wa li śmy

ja ko ma szy nę mo de lo wą jed no

z 92 cen trów ob rób czych 1Gxl.

W na wią za niu do wcze śniej

przed sta wio nych ty pów strat typ

dru gi i trze ci by ły do mi nu ją ce.

W ra mach stra ty ty pu dru gie go

ja ko utrzy ma nie ru chu zmo dy fi -

ko wa li śmy ener go chłon ne sys -

te my chło dze nia elek trow rze cion

i ukła du hy drau licz ne go, co za -

skut ko wa ło znacz ną re duk cją

ener gii elek trycz nej po bie ra nej

przez ma szy nę. Oce na kosz tów

do zy sków by ła na ty le po zy tyw -

na, że pod ję to de cy zję o roz sze -

rze niu dzia łań na po zo sta łe 91

ma szyn. Ko lej nym kro kiem, któ -

ry na le ża ło pod jąć, by ło zre du -

ko wa nie start zwią za nych z bra -

kiem opty ma li za cji – stra ta ty pu

trze cie go. Mo dy fi ka cja wy ma ga -

ła znacz nych in ge ren cji w ste ro -

wa nie ma szy ny. Do prze pro wa -

dze nia ana li zy i wdro że nia te go

pro jek tu zwró ci li śmy się o po -

moc do fir my Co mau, pro du -

cen ta tych ma szyn”.

Fir ma Co mau na po trze bę pro -

jek tu po wo ła ła ze spół wy kwa li fi -

ko wa nych spe cja li stów z jed -

nost ki biz ne so wej eCo mau, któ -

ry pod jął pra ce na prze ło mie

2009-2010 ro ku.

„W opra co wa niu tech no lo gii

zmian nie zbęd ne by ły wie dza

i do świad cze nie Co mau – mó wi

Pa weł Zio bro, szef uru cho mie nia

pro jek tu w eCo mau. – FPT i je -

go służ ba utrzy ma nia ru chu

prze pro wa dzi ły wcze śniej ana li -

zy i na ich pod sta wie nasz ze -

spół zy skał in for ma cje, w któ -

rych miej scach mo duł ob ra biar ki

zu ży wa zbyt du żo ener gii, gdzie

moż li we jest po pra wie nie funk -

cjo no wa nia ca łe go sys te mu

i gdzie na sza in ter wen cja mo że

przy nieść ocze ki wa ne efek ty”. 

eCo mau roz po czę ło pro jekt od

in sta la cji no wych roz wią zań na

ma szy nie mo de lo wej na li nii ob -

rób ki gło wi cy cy lin drów, na któ -

Powyżej:
maszyna

modelowa 1Gxl
firmy Comau. 

U góry po prawej:
Kazimierz Witek,

szef inżynierii
utrzymania
ruchu FPT
w trakcie

prezentacji WCM



rej prze pro wa dza no wszyst kie

nie zbęd ne pró by i wy ko ny wa no

po mia ry kon tro l ne. Na stęp nie

po rów ny wa no je z po mia ra mi

wy ko na ny mi przed za sto so wa -

niem za pro po no wa nych przez

eCo mau roz wią zań i do głęb nie

prze ana li zo wa no. 

„W trak cie tych bli sko 6 mie się -

cy prze pro wa dza nia prób do -

pra co wa li śmy i wdro ży li śmy

zmia ny i do ko na li śmy mo der ni -

za cji ca łej li nii ob rób ki gło wi cy

cy lin drów pod

ką tem ener -

go  osz częd  -

no ści – do da -

je Pa weł Zio -

bro. – Po słu żę się kil ko ma

przy kła da mi. Dzię ki uzu peł nie niu

sys te mu ste ro wa nia uzy ska li -

śmy moż li wość ste ro wa nia pra -

cą pom py do chło dzi wa, do

chło dze nia nie któ rych mo du łów

za miast chło dzia rek sprę żar ko -

wych na prąd za sto so wa li śmy

chło dziar ki z wy mien ni kiem cie -

pła, zmie ni li śmy tak że za rzą dza -

nie mo cą po bie ra ną przez osie

ma szy ny. W rze czy wi sto ści tych

ulep szeń by ło du żo wię cej; są

one czę ścią bo ga te go know

how fir my Co mau. Wart pod kre -

śle nia jest fakt, że pod czas pro -

wa dze nia prac mu sie li śmy

odejść od sztyw ne go mo de lu

za rzą dza nia i dzia łać tak, by na -

sza in ge ren cja nie wy ma ga ła

prze sto jów pro duk cyj nych, co

zo sta ło do ce nio ne przez kie -

row nic two FPT”. 

Wspól ne dzia ła nia FPT i eCo -

mau za owo co wa ły znacz ny mi

oszczęd no ścia mi eko no micz ny -

mi. We dług ob li czeń eli mi na cja

strat ty pu dru gie go i trze cie go

przy nio sła re duk cję w zu ży ciu

ener gii elek trycz nej o 77%, w

sprę żo nym po wie trzu o 48%

oraz 100%

w chło dzi wie.

Na po zio mie

g l o  b a l  n y m

oszczęd ność,

ja ką przy niósł ten pro ces, po -

zwo li ła na ogra ni cze nie zu ży cia

śred nio o 20%. We dług sza cun -

ków rok do ro ku ko rzy ści wy nio -

są oko ło 0,5 mi lio na zło tych. 

Te raz za kład Fiat Po wer tra in

w Biel sku -Bia łej cze ka ją ko lej ne

eta py mo der ni za cji, któ re zwięk -

szą efekt eko no micz ny, jak rów -

nież przy czy nią się do wy dłu że -

nia ży wot no ści urzą dzeń. W tym

ro ku roz wią za nia ener go osz -

częd ne za pro po no wa ne przez

eCo mau są wdra ża ne na wy -

dzia le ob rób ki kor pu su. Zdo by -

te do świad cze nia zo sta ną prze -

nie sio ne tak że na no wy sil nik

Twi nA ir.

Środowiskowe
efekty projektu

EKOLOGIA

Ochrona środowiska i związane z nią zmniejszenie

zużycia energii należą do priorytetowych kierunków

działalności Fiat Powertrain Technologies. Firma,

podobnie jak inne spółki Grupy Fiat, zobowiązuje się do

ciągłego doskonalenia standardów środowiskowych

w swoich procesach produkcyjnych.

„Od lat pracujemy nad zmniejszeniem zużycia

czynników energetycznych – mówi Eugeniusz Szypuła,

koordynator obszaru Energia i Środowisko. – Dzięki

systemom monitorującym szukamy miejsc, gdzie to

zużycie jest nadmierne i niepotrzebne, a dane te

analizujemy i staramy się usuwać te przyczyny.

W naszej firmie prowadzimy tego typu projekty, a wiele

z nich zostało zrealizowane dzięki współpracy

z eComau. Redukcja zużycia czynników energetycznych,

poza zmniejszeniem kosztów ekonomicznych, jest

bowiem ściśle powiązana z ograniczeniem negatywnego

wpływu firmy na środowisko naturalne. Naszym celem

w dziedzinie ekologii jest osiągnięcie jak najlepszego

poziomu w zakresie ochrony środowiska”.

„Poprzez realizację projektu oszczędnościowego

z eComau ograniczyliśmy ilość zużywanej energii

elektrycznej i sprężonego powietrza, przyczyniając 

się tym samym do zmniejszania zużycia zasobów

naturalnych na jednostkę wyrobu – dodaje Magdalena

Gołuch, specjalista z działu Środowisko. – Ale redukcja

zużycia czynników energetycznych oznacza także

pośrednio zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Wykorzystywana w procesie produkcyjnym energia

elektryczna oznacza bowiem pośrednio emisję

dwutlenku węgla do atmosfery, gdyż energia w Polsce

jest produkowana głównie z węgla – mowa więc

o kilkuset zredukowanych tonach CO2. Dodatkowo

zmniejszyliśmy o około 20% ilość kupowanych

czynników chemicznych oraz ilość pobieranych

surowców naturalnych, np. wody, która wraz z innymi

dodatkami wykorzystywana jest w naszym przypadku

w produkcji”. 
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PRODUKT

FIAT INDUSTRIAL

Nowa grupa rozpoczęła działalność
pierwszego stycznia, a już krótko potem
gościła podczas salonu maszyn budowlanych
Samoter w Weronie, gdzie pokazała bogatą
gamę maszyn wydobywczych i budowlanych.

Giancarlo
Riolfo

Fiat Industrial
Pod szyldem
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M
ó wi się, że w jed -

 no ści si ła. Cza -

sem na wet dwa

plus je den mo że

rów nać się nie

trzy a czte ry. Ta kie przy naj mniej

wra że nie moż na od nieść po pre -

zen ta cji Fiat In du strial na sa lo nie

Sa mo ter ko ło We ro ny, na le żą ce go

do naj waż niej szych świa to wych

tar gów ma szyn wy do byw czych

i bu dow la nych. I wła śnie tu taj

spół ki no wej Gru py, ta kie jak Ive -

co, Astra, New Hol land Co struc -

tion, Ca se Con strac tion Equ ip -

ment i FPT In du strial – wspól  nie

za pre zen to wa ły się po raz pierw -

szy pod szyl dem Fiat In du strial.

Jak po ka zać swo ją po zy cję

w Gru pie Fiat? No wa spół ka li -

czy po nad 60 ty się cy pra cow ni -

ków, wy twa rza i sprze da je wy ro -

by na ca łym świe cie, w Sta nach

Zjed no czo nych, Bra zy lii, Eu ro pie

i w Chi nach. Ofe ru je po jaz dy cię -

ża ro we i ma szy ny bu dow la ne,

czy li kom plet ną ga mę wy ro bów,

któ re wy cho dzą na prze ciw za po -

trze bo wa niu naj bar dziej wy ma -

ga ją cych użyt kow ni ków.

Dzię ki tech no lo gii FPT In du strial

w dzie dzi nie na pę dów,

spół ka ofe ru je no -

wa tor skie roz wią -

za nia pod wzglę -

dem zu ży cia pa -

li wa i emi sji

spa lin.

we od po wia da ją stan dar dom

Tier 4 in te rim.

Za cznij my od cię ża ró wek. Łącz -

nie z po jaz da mi mar ki Astra,

spół  ka dys po nu je 400 wer sja mi

cię ża ró wek Ive co o róż nym za -

sto  so wa niu. Ga ma ma szyn wy -

do  byw czych i bu dow la nych

obej mu  je urzą dze nia od 3,5 do

90 ton ma sy cał ko wi tej o zdol -

no ści trans por to wej prze kra cza -

ją cej 50 ton.

Uwa gę więk szo ści zwie dza ją -

cych w Sa mo ter przy cią gał Trak -

ker. So lid na i wszech stron na cię -

ża rów ka, do stęp na w wer sjach

4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8, z sil ni -

ka mi o mo cy do 500 KM i 16

bie go wą zro bo ty zo wa ną prze -

kład nią Eu ro tro nic. Obok nie go

uwa gę zwra ca ła Eco Da ily 4x4,

so lid na cię ża rów ka off -ro ad z zin -

te gro wa nym sta łym na pę dem.

Mo że ona po ko nać na wet

naj bar dziej wy bo isty te ren,

o czym świad czy 31 stop -

nio wy kąt na tar cia.

Siła Grupy tkwi
w 60 tysiącach
pracowników
Na przy kład cię ża rów ki ma ją

ho mo  lo ga cję EEV, speł nia ją cą

naj bar dziej su ro we stan dar dy

ak tu al nych norm eu ro pej skich

do ty czą cych emi sji spa lin, jesz -

cze bar dziej re stryk cyj nych niż

Eu ro 5. Z ko lei ma szy ny dro go -

Stoisko
wystawowe FPT
Industrial.
Poniżej mini
spycharko-
ładowarka New
Holland
z serii 200,
jedna z nowości
na salonie
Samoter



Ko lej ny sek tor no wej Gru py sta -

no wią ma szy ny bu dow la ne. Naj -

waż niej szą no wo ścią New Hol -

land Con struc tion za pre zen to -

wa ną w Sa mo ter by ły ko par ki

gą sie ni co we z Se rii C oraz spy -

char ko -ła do war ki. Dzię ki spe cjal -

nie za pro jek to wa nym czę ściom

hy drau licz nym wzro sła wy daj -

ność ko pa rek, a ich zu ży cie

pa li wa zma la ło o 10%. Pod

wzglę dem emi sji spa lin,

tech no lo gia SCR z wtry -

skiem ad Blue do ka ta li za -

to ra już dzi siaj speł nia nor -

my Tier 4 ite rim. Tę sa mą

tech no lo gię wy ko rzy stu -

ją spy char ko -ła do war ki

z Se rii C2, po ka za ne

w Sa mo ter. Te ostat nie

ma szy ny wy po sa żo ne

zo sta ły w sil ni ki o więk szej

mo cy, ale cha rak te ry zu ją ce się

mniej szym o 10% zu ży ciem pa -

li wa. Ga ma ko pa rek skła da się

z trzech pre mie ro wych mo de li:

W 170C, W 190C i W 230C.

Zdol ność ła do wa nia

tej os tat niej

Nowa koparko-
ładowarka 
Case CE z serii T.
Poniżej Trakker
off road.
Naprzeciw:
pojazd Astram,
spycharko-
ładowarka
kołowa Case CE
oraz Trakker
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wy no si 20 ton. Obok tych mo de li

na uwa gę za słu gu ją no we mi ni

ko par ko -ła do war ki za pew nia ją -

 ce do sko na łą wi docz ność z za -

mknię tą i kli ma ty zo wa ną ka bi ną.

Wie le no wo ści ofe ru je tak że sio -

strza na spół ka Ca se, po cząw -

szy od ko pa rek gą sie ni co wych

CX250C i CX370C (od po wied nio

o ła dow no ści 24,7 i 36,7 ton) do

spy char ko -ła do wa rek na ko łach

z se rii F, oraz mi ni spy cha rek -ła -

do wa rek kom pak to wych. Oprócz

te go na uwa gę za słu gu je spy -

char ko -ko par ka z se rii T „Con -

struc tion King”. Ca se, po dob nie

jak New Hol land, mo że po chwa -

lić się w swo ich urzą dze niach

znacz ną re duk cją zu ży cia pa li wa

i emi sji spa lin, zgod nie z nor ma mi

Tier 4 ite rim. No we ma szy ny ma ją

tak że bar dziej kom for to we ka bi ny

dla operatora. 

Dalszy postęp 
w redukcji
zużycia paliwa
i emisji spalin

31



32

Marek
Kamiński,
foto: Satiz

Poland

Wielkie hutnicze piece, ciekły metal, sypiące się
iskry. Dlatego w Teksid Iron w Skoczowie
postawiono na Zintegrowany System
Zarządzania, obejmujący także kwestie BHP. 

BezpieczeństwoBezpieczeństwo
w królestwie ognia

O
d lew nia że li wa

w Sko czo wie zaj -

mu je się pro duk -

cją su ro wych od -

le wów głów nie

dla prze my słu mo to ry za cyj ne go.

Do firm tej bran ży tra fia pra wie

99 pro cent pro duk cji, resz ta to

za wo ry dla prze my słu stocz nio -

we go i pe tro che micz ne go. Sko -

czow ska od lew nia spe cja li zu je

się w de ta lach bez pie czeń stwa

– zwrot ni cach, wa ha czach i,

rów nież za li cza nych do tej gru -

py, wa łach kor bo wych. Oprócz

te go pro du ku je obu do wy me -

cha ni zmu róż ni co we go, wał ki

roz rzą du i wie le in nych.

Naj waż niej szym klien tem fir my

jest sek tor sa mo cho do wy Gru py

Fiat, do któ re go tra fia aż 2/3

pro duk cji Tek sid Iron Po land. I to

wła śnie wło ski kon cern po sta wił

przed od lew nią, tak jak przed

wszyst ki mi za kła da mi gru py, wy -

ma ga nia w za kre sie unor mo wa -

nia kwe stii bez pie czeń stwa. 

W od lew ni Tek sid Iron od 10 lat

funk cjo no wał Sys tem Za rzą dza -

nia Śro do wi sko we go. W 2009

ro ku pod ję to jed nak de cy zję

o wpro wa dze niu no we go, Zin te -

gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza -

nia, obej mu ją ce go za rów no Za -

rzą dza nie Śro do wi sko we jak

i Za rzą dza nie Bez pie czeń stwem

we dług nor my OHSAS 18001. 

„Nor ma ta wy ma ga usys te ma ty -

FIRMA
TEKSID IRON

Dyrektor Teksid
Iron Poland,

Marek Kanafek



zo wa nia wszyst kich dzia łań”

– tłu ma czy dy rek tor Tek sid Iron

Po land Ma rek Ka na fek. „Spo -

dzie wa my się, że wpro wa dze nie

te go sys te mu spra wi, że uda się

zra cjo na li zo wać za cho wa nia

pra cow ni ków. Nie cho dzi o to,

aby pra cow nik ro bił wszyst ko,

że by nie dać się zła pać na ła ma -

niu za sad BHP (co, nie ste ty, się

zda rza), ale że by ro zu miał, dla -

cze go są one wpro wa dza ne

i ak tyw nie włą czył się w po pra wę

bez pie czeń stwa pra cy. Dy rek tor

mo że wpro wa dzić pew ne za sa -

dy, ale nie za wsze do strze ga

wszyst kie za gro że nia. Do tej po -

ry głów nie ana li zo wa li śmy zda -

rze nia, do któ rych już do szło. Te -

raz dzia ła my pre wen cyj nie. Cho -

dzi o to, aby zbu do wać sys tem,

w któ rym pra cow nik po wi nien

prze wi dy wać ewen tu al ne za gro -

że nia. W spra wach bez pie czeń -

stwa jest jak z ja ko ścią – za an -

ga żo wa ni mu szą być wszy scy”.

Uzy ska nie cer ty fi ka tu wy ma ga ło

wpro wa dze nia w od lew ni zmian

w trzech ob sza rach. „Na po -

cząt ku okre śli li śmy stan po cząt -

ko wy i ce le, do któ rych zmie rza -

my” – mó wi Łu kasz Du da

kierownik dzia łu BHP i Eko lo gii.

– „Okre ślo no za gro że nia wy stę -

pu ją ce w fir mie w spo sób cią gły.

Naj wię cej jest ich na wy dzia le to-

pial ni. Ale w od lew ni ła two tra fić

na od prysk cie kłe go me ta lu lub

po pa rzyć się go rą cym że li wem.

Do ura zów czę ściej mo że do -

cho dzić na przy kład w Wy dzia le

Ob rób ki Osta tecz nej i Kon tro li

Ja ko ści, gdzie od by wa ją się

ope ra cje szli fo wa nia i ob rób ki.

Spo re ry zy ko wy stę pu je tak że

w Utrzy ma niu Ru chu. Za trud nie -

ni tam kon ser wa to rzy pra cu ją na

róż nych wy dzia łach. Ich pra ca

zwią za na z prze glą dem i na pra -

wą ma szyn mu si stać się mniej

ura zo wa, a to wa rzy szyć te mu

po wi nien wzrost bez pie czeń -

stwa ca łe go za kła du”. 

Pierw szym za da niem wpro wa -

dza ją cych Zin te gro wa ny Sys tem

Za rzą dza nia by ła zmia na po dej -

Teksid Iron w skrócie
W firmie pracuje ponad 500 osób. Załogę uzupełnia

100-120 pracowników firm zewnętrznych, którzy

zajmują się szlifowaniem i wykańczaniem odlewów.

Rocznie w Skoczowie produkuje się około 60 tys. 

ton odlewów. Firma ciągle poszukuje nowych

możliwości. Obecnie rysuje się szansa na produkcję

zwrotnic dla BMW (ok. 10 tys. ton rocznie).

ścia i men tal no ści za ło gi. Cho -

dzi ło o prze wi dy wa nie pew nych

zda rzeń, a jed no cze śnie eli mi no -

wa nie ry zy ka wy stą pie nia nie po -

żą da nych zja wisk. 

Ko lej nym wy zwa niem by ła po -

pra wa tech nicz ne go bez pie -

czeń stwa pra cy, czy li do sto so -

wa nie ma szyn i urzą dzeń do no -

wych stan dar dów, wy zna cze nie

cią gów ko mu ni ka cyj nych. Te raz

po za kła dzie moż na po ru szać

się tyl ko w ka skach ochron nych

i spe cjal nych bu tach, za bez pie -

cza ją cych pal ce pra cow ni ka

przed zgnie ce niem. Pra cow ni -

ków moż na dzi siaj od róż nić

m.in. po ko lo rach ka sków (nie -

bie skie – pra cow ni cy fi zycz ni,

bia łe – nad zór, czer wo ne – out -

so ur cing, pra cow ni cy ze wnętrz -

ni, żół ty – go ście za kła du). Dzię -

ki ta kie mu po dzia ło wi ope ra to -

rzy wóz ków mo gą zwra cać

więk szą uwa gę na oso by nie -

zna ją ce spe cy fi ki za kła du, a pra -

cow ni cy jak i go ście, bez piecz -

niej po ru szać się po za kła dzie.

Ina czej wy glą da tak że do ku -

men ta cja, do sto so wa na do wy -

ma gań nor my. Uda ło się ujed no -

li cić czyn ni ki ry zy ka za wo do we -

go, tak aby moż na by ło po rów -

ny wać pod tym wzglę dem róż ne

sta no wi ska pra cy. 

Wszyst kie zmia ny, któ re wpro -

wa dzo no w Tek sid Iron za spra -

wą Zin te gro wa ne go Sys te mu

Za rzą dza nia ma ją wpływ tak że

na pra cę lu dzi. Piotr Ku lisz,

mistrz wy dzia łu to pial ni, któ ry

pra cu je w sko czow skiej od lew ni

od 1987 ro ku mó wi: „Od te go

cza su zmie ni ło się wie le w na szej

od lew ni. Przede wszyst kim po -

dej ście – za rów no prze ło żo nych

jak i za ło gi. In na jest też or ga ni -

za cja pra cy. Dzi siaj spra wy BHP

są prio ry te to we. Zmia ny nie na -

stą pi ły jed nak od ra zu – to jest

tak, jak z wy cho wa niem dzie ci.

Nad tym trze ba pra co wać”. 

Uzy ska nie cer ty fi ka tu nie ozna -

cza, że pro ces po pra wy bez pie -

czeń stwa zo stał za koń czo ny. Po -

zo sta ło jesz cze du żo do zro bie -

nia. Efek ty już są za uwa żal ne, bo

w tym ro ku nie do szło do żad ne -

go cięż kie go wy pad ku, a i drob -

nych ura zów jest znacz nie mniej. 

Za kład w Sko czo wie jest tak że

bar dziej przy ja zny dla śro do wi -

ska. Moc no spa dła emi sja py -

łów. Już wcze śniej fa bry ka mie -

ści ła się w nor mach, ale oka za -

ło się, że moż na ją by ło jesz cze

ogra ni czyć (od 8-10 ton rocz -

nie). W od lew ni mó wi się, że

wię cej za nie czysz czeń do cie ra

z po bli skiej dro gi eks pre so wej

niż emi tu je od lew nia.
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Łu kasz Du da
kierownik dzia łu
BHP i Eko lo gii
oraz Piotr Kulisz,
mistrz wydziału
topialni



34

Polska nie ma ośrodka designu, ani szkoły zajmującej się
wyłącznie stylizacją samochodów, a jednak istnieje u nas
spore grono osób rysujących auta. Konkursy rysownicze
organizowane przez
DesignForum
ułatwiają im
kontakt z asami
tego elitarnego
zawodu.

ATTUALITÀ
FORMULA 1

Alfa Romeo Giulia
– konkurs
rozstrzygnięty

Wojciech
Sierpowski

AKTUALNOŚCI
KONKURS
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W
li sto pa dzie ubie głe go

roku klub De si gn Fo rum

prze pro wa dził kon kurs ry -

sow ni czy po świę co ny Al -

fie Ro meo Giu liet ta. Na

warsz ta ty pro jek to wa nia do War sza wy

przy był wów czas sty li sta Giu liet ty – Ales -

san dro Mac co li ni, któ ry peł nił jed no cze śnie

ro lę ju ro ra. Choć spę dził tu taj pra wie ca ły

dzień, w cza sie któ re go moż na by ło nie

tyl ko wy słu chać rad pro fe sjo na li sty i do -

wie dzieć się, w któ rym kie run ku po dą -

ża de sign Al fy Ro meo, Ales san dro od -

czu wał spo ry nie do syt współ pra cy

z na szą mło dzie żą ry su ją cą sa mo cho -

dy. Za po wie dział więc dru gą część kon -

Powyżej: wysoko oceniona
praca Tomasza Prygiela. 
Poniżej: propozycja Łukasza
Myszyńskiego



być w mia rę moż li wo ści

opły wo wa z moc no po chy lo -

ną przed nią szy bą, ni skim przo -

dem ozdo bio nym du żym „scu -

det to” i wy so kim ty łem kry ją cym

spo ry ba gaż nik. 

Po dość dłu gim okre sie ocze ki -

wa nia, spo wo do wa nym przy -

spie szo ny mi pra ca mi nad kon -

cep cyj ną Al fą Ro meo 4C, któ rą

mu sia no ukoń czyć przed sa lo -

kur su – tym ra zem po świę co ną

mo de lo wi Giu lia. Pro  sił o wy ko na -

nie kom plet ne go pro jek tu – czyli

zi lu stro wa nie sa mo cho du z we -

wnątrz oraz o przed sta wie nie sty -

lu wnę trza – zwłasz cza de ski roz -

dziel czej. Nie ste ty wło ski sty li sta

nie po zo sta wił do kład niej szych

wska zó wek, jak po win na wy glą -

dać współ cze sna Giu lia, któ rej

ostat nie eg zem pla rze wy pro du -

ko wa no w 1978 r. – a więc w zu -

peł nie in nej epo ce. Uczest ni kom

kon kur su nie po zo sta ło nic in ne -

go, jak kie ro wać się wła snym wy -

czu ciem i ogól ny mi ten den cja mi

w de si gnie. Oczy wi ście lo gi ka na -

ka zy wa ła trzy ma nie się sty lu Giu -

liet ty, któ ra upodob nio na zo sta ła

do mo de lu 8C na ty le, na ile po -

zwa la ła funk cjo nal ność hatch -

bac ka seg men tu C. Wia do  mo

by ło, że no wa Giu lia po win na
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Jurorzy o pracach zwycięzców
Tomasz Prygiel: Tomasz skupił się tylko na jednej propozycji, ale jakość materiału jest bardzo

dobra i odznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu. Bardzo dobrze określona bryła

karoserii oraz dobre wyczucie powierzchni wykorzystywane często w samochodach Alfa

Romeo. Propozycja, nawet jeśli nieco barokowa w części przedniej, jest dobrze dopracowana

i uszczegółowiona. Z widoku po skosie samochód przypomina bardziej coupé, ale rzut boczny

jest wyrażony prawidłowo i pokazuje różne rozwiązania bryły nadwozia.

Konrad Cholewka: Również w tym

przypadku materiał jest na dobrym

poziomie; zastosowane linie

i elementy są bardziej

zdecydowane. Praca jest bardziej

wyrazista i oferuje więcej pomysłów

na różne rozwiązania stylu oraz

bryły nadwozia. Widoki po skosie

z tyłu są bardzo dobre i posiadają

właściwe proporcje, zarówno dla

wersji trzybryłowej, jak i dla wersji

station wagon.

Łukasz Myszyński: Technika nie

jest tak rozwinięta, jak w przypadku

dwóch pierwszych uczestników,

jednak wykonana praca jest kompletna, dobra i podejmuje różne aspekty stylizacyjne. Wiele

ciekawych pomysłów, nawet jeśli bryła nadwozia w niektórych rozwiązaniach zbliża się bardziej

do coupé niż do sedana. Ciekawe niektóre „elementy przejścia” wyszczególnione zwłaszcza

z widoku z tyłu z dobrą analizą i dbałością o detale. 

nem sa mo cho do wym w Ge ne -

wie, otrzy ma li śmy z Tu ry nu wer -

dykt w kon kur sie na współ cze -

sną wi zję Giu lii. 

Nasz ju ror – a za ra zem sty li sta

kon cep tu 4C – Ales san dro Mac -

co li ni przy znał, że wy bór naj lep -

szej z naj lep szych prac był bar -

dzo trud ny. By mieć spo koj ne

su mie nie, zwró cił się o po moc

do sze fa de si gnu kon cer nu Fiat

– Lo ren zo Ra ma ciot ti. Do łą czył

do nich Mar co Ten co ne, od po -

wie dzial ny za mar ki Al fa Ro meo,

Ma se ra ti i Lan cia. Ju ro rzy wy dru -

ko wa li wszyst kie pra ce i po dłu -

giej dys ku sji jed no gło śnie uzna li,

że naj bar dziej atrak cyj ne pra ce

wy ko na li: To mek Pry giel i Kon rad

Cho lew ka. Sta no wią one rów no -

rzęd ną war tość me ry to rycz ną

i ja kość ar ty stycz ną, są kre atyw -

ne, kom plet ne i bar dzo cie ka we

pod każ dym wzglę dem. 

Tak więc ci ry sow ni cy za ję li ex -

-aequo pierw sze miej sce, na to -

miast tuż za ni mi upla so wa ła się

pra ca Łu ka sza My szyń skie go.

Ca ła trój ka fi na li stów otrzy ma ła

al bu my o sa mo cho dach Al fa Ro -

meo, a na zwy cięz ców cze ka ła

Giu liet ta, któ rą każ dy z nich mógł

cie szyć się jeż dżąc przez ty dzień. 

A ca ły te mat zwią za ny z Giu lią

był dla wło skich sty li stów za -

pew ne wy jąt ko wo cie ka wy, bo

nie ofi cjal nie wia do mo, że wła -

śnie nad ta kim au tem pra cu ją.

Te raz po zo sta je tyl ko od cze kać

i spraw dzić, czy na sze wi zje od -

bie ga ją od rze czy wi sto ści. 

Jurorzy podczas oceny i wyboru najlepszych prac. Od lewej
Lorenzo Ramaciotti, Marco Tencone i Alessandro Maccolini

Praca Konrada
Cholewki, który
zajął pierwsze
miejsce
ex-aequo
z Tomaszem
Prygielem
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Marek
Kamiński,

foto:
Ireneusz

Kaźmierczak

Prawie 800 osób ukończyło 19. edycję Biegu
Fiata na dystansie 10 kilometrów wiodącą
ulicami Bielska-Białej. Do mety jako pierwszy
dobiegł Henryk Szost. Jak co roku w imprezie
uczestniczyli także pracownicy Fiata.

Bieg w słońcuBieg w słońcu

T
ra dy cyj nie bieg wy star to wał sprzed

bra my Fiat Au to Po land. Sta ły, jak

przy sta ło na bieg z tra dy cja mi, był tak -

że ter min – ostat nia nie dzie la ma ja.

Za wod ni cy po bie gli tra są pra wie nie -

zmie nio ną od 19 lat. Zmie ni ła się tyl ko me ta, któ rą

w ostat nich la tach prze nie sio no ze Sta dio nu Miej -

skie go na plac Ra tu szo wy w Biel sku -Bia łej. 

„To im pre za spor to wo -re kre acyj na” – mó wi dy rek -

tor bie gu An drzej Fi li piak. „Jest na niej miej sce za -

rów no dla do świad czo nych za wod ni ków, jak i dla

tych, któ rzy tre nu ją 2-3 ra zy w ty go dniu, trak tu jąc

udział w bie gu re kre acyj nie”. 

Pierw szym zwy cięz cą bie gu, w 1993 ro ku, był Ja -

nusz Wój cik. Na tra sie ry wa li zo wa ło wte dy nie speł -

na 190 za wod ni ków. W ko lej nych la tach w Bie gu

Fia ta star to wa li re pre zen tan ci 17 kra jów. Co ro ku

fa wo ry ta mi są zna ko mi ci bie ga cze z Afry ki, przede

wszyst kim z Ke nii i Etio pii. Czę sto w czo łów ce po -

ja wia ją się tak że go ście z Ukra iny. W tym ro ku

trium fo wał Hen ryk Szost z Po zna nia z cza sem 

29 mi nut i 48 se kund. To je go czwar ty start w Biel -

sku -Bia łej. 

„Wy da je się, że tra sa jest ła twa, ale bie gnie się

bar dzo cięż ko – mó wił na me cie trium fa tor. – Co

ro ku jest cie pło, dusz no, ale trze ba wal czyć nie za -

leż nie od po go dy”. Wbrew te mu, co mó wił, zwy -

cięz ca nie wy glą dał na me cie na moc no zmę czo -

ne go. Nie był zdy sza ny ani spo co ny. Hen ryk Szost

kon tro lo wał bieg, pro wa dząc od po ło wy dy stan su. 

Wśród ko biet trium fo wa ła Agniesz ka Gor tel z Cho -

rzo wa: „Przy je cha łam pro sto z we se la z Za ko pa -

ne go. Spa łam oko ło pię ciu go dzin. Bie głam bar dzo

spo koj nie, wie dzia łam, że ry wal ki zo sta ły z ty łu”. 

Przed bie giem głów nym star tu ją za wod ni cy na

wóz kach. Wśród nich był wie lo krot ny uczest nik

AKTUALNOŚCI
BIEG FIATA



ma nia ru chu. Oce nia, że wra ca mo da na bie ga -

nie, dla te go na te go ty pu im pre zach po ja wia się

co raz wię cej lu dzi. „Moż na za cząć bie gać w każ -

dym wie ku. Znam oso by, któ re za czę ły upra wiać

tę dys cy pli nę po sześć dzie siąt ce. Te raz prze kro -

czy li już sie dem dzie siąt kę i na dal bie ga ją. Oso by

młod sze mo gą za cząć „z mar szu”. Star si mu szą

roz po cząć ostroż nie. Trze ba za się gnąć opi nii le -

kar skiej. Ja po le cam tre ning co naj mniej pół go -

dzin ny, a naj le piej go dzin ny. Nie mu si to być bieg

cią gły. Przez kil ka mie się cy

przy zwy cza ja się or ga nizm

do wy sił ku mar szo bie ga mi.

Po tem już moż na star to wać

na co raz dłuż szych dy stan -

sach, aż do ma ra to nów”. 

Drugie miejsce w kla sy fi ka cji pra cow ni ków Fia ta

zajął Zdzi sław Ptak. Py ta ny o wra że nia z im pre zy

mó wi: „W cza sie sa me go bie gu jest cięż ko, bo

trze ba dać du żo z sie bie, ale jak się z da le ka zo -

ba czy ra tusz, to zna czy, że me ta jest już bli sko

i na gle przy by wa sił”. To siód my start Zdzi sła wa

Pta ka w Bie gu Fia ta. Tre nu je tę dys cy pli nę spor tu

od 7 lat. „Za czą łem bie gać, kie dy uświa do mi łem

so bie, że mam sła bą kon dy cję. Za czą łem od bie -

gów 10-ki lo me tro wych. W tej chwi li mam już na

kon cie 8 ma ra to nów”. 

Za rok ju bi le uszo wy, 20. Bieg Fia ta, na któ ry już

te raz ser decz nie za pra sza my. Tre nin gi war to za -

cząć od za raz.
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Po lewej: 
Henryk Szost,
zwycięzca biegu.
Powyżej: Michał
Skrzypczyk z Fiata
podczas dekoracji

Kla sy fi ka cja pra cow ni ków Fia ta
1. Mi chał Skrzyp czyk

2. Zdzi sław Ptak

3. Adam Ko wal ski

Bie gu Fia ta To masz Ha mer lak, brą zo wy me da li sta

pa ra olim pia dy w Ate nach: „Od cza su, kie dy za -

czą łem się ści gać kil ka na ście lat te mu, star tu ję

prak tycz nie w każ dym Bie gu Fia ta. Te za wo dy

ma ją swój urok. Prze miesz cza my się przez cen -

trum Biel ska. Jest to wi do wi sko we. Bar dzo lu bię

ten bieg” – mó wił. Przy bli żył nam tak że róż ni ce

sprzę to we mię dzy za wod ni ka mi. „Ja star tu ję na

wóz ku, ale są wśród nas za wod ni cy, któ rzy star -

tu ją na ro we rach ręcz nych z prze rzut ka mi. To jest

ko lar stwo, a to, co ja ro bię, to lek ko atle ty ka. Trud -

no nam z ni mi ry wa li zo wać, dla te go są dwie od -

ręb ne kla sy fi ka cje”. 

W tym ro ku bie ga czom to wa rzy szy ło moc ne słoń -

ce, któ re nie sprzy ja ło re kor do wym wy ni kom. Nie

uda ło się po bić re kor du tra sy sprzed 3 lat – 29 mi -

nut i 16 se kund. Zresz tą po go da wie lo krot nie

utrud nia ła bie ga nie uczest ni -

kom za wo dów. W ro ku 1997

star to wa li w tem pe ra tu rze

+4 stop nie, a w na stęp nym

ro ku w po nad trzy dzie sto -

stop nio wym upa le. 

Du żą gru pę bie ga czy sta no wią pra cow ni cy Fia ta,

któ rzy co ro ku pod le ga ją od ręb nej kla sy fi ka cji.

Wśród nich we te ra nem jest Je rzy Plew niak, je den

z czte rech bie ga czy, któ rzy uczest ni czy li we

wszyst kich do tych cza so wych edy cjach Bie gu Fia -

ta. „Pra cow ni ków, któ rzy star tu ją w bie gu od je go

pierw szej edy cji zo sta ło już nie wie lu, nie daw no by -

ło nas jesz cze sied miu, ale licz ba ta po wo li się

zmniej sza z po wo du kon tu zji i in nych wy da rzeń lo -

so wych. Cie szy jed nak, że do łą cza li do nas no wi

pra cow ni cy, dzię ki cze mu star tu ją ca w bie gu gru -

pa fia tow ska li czy obec nie oko ło 20 osób”. 

Je rzy Plew niak pra cu je w ty skim za kła dzie Fiat

Au to Po land. Od 30 lat jest pra cow ni kiem utrzy -

Zacząć biegać można
w każdym wieku
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Młodzi piłkarze podeszli
do 3. Turnieju TEKSID
miasta Carmagnola
we Włoszech z wielkim
zaangażowaniem
i powagą. To był ich pierwszy
prawdziwy międzynarodowy
mecz na wyjeździe. I chociaż
nie wygrali, to pokazali, że są
profesjonalistami w każdym
calu i że w przyszłości będzie
o nich jeszcze głośno.
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W
ie dzą wszyst ko

o Ju ven tu sie,

Ro mie i Mi la -

nie. Wy jazd do

Włoch był dla

nich speł nie niem ma rzeń. Ich

dru ży na li czy sie dem na stu gra czy

z rocz ni ka 1997 i 1998, to „zu -

chy” sko czow skie go klu bu, któ re

po raz pierw szy za gra ły na praw -

dzi wym „wy jeź dzie” za gra ni cą

i zmie rzy ły się z pie monc ki mi ze -

spo ła mi w ra mach Mło dzie żo   we -

go Tur nie ju Pił kar skie go Tek si du

zor ga ni zo wa ne go od 28 kwiet -

nia do 3 ma ja w miej sco wo ści

ATTUALITÀ
FORMULA 1

AKTUALNOŚCI
TURNIEJ PIŁKI

Car ma gno la (pod

Tu ry nem).

Mło dzi spor -

tow cy po   ka       -

za li się na

b o   i s  k u

z naj lep -

szej stro ny.

Szko da tyl ko, że sys tem

gry opar ty na 20 mi nu to -

wych me czach za kła dał,

że w przy  pad ku re mi su

o wy ni ku ca łe go spo tka -

nia prze są dza ły rzu  ty kar -

ne. W ten spo sób ju nio rzy

ze Sko czo wa prze gra li. „Gra li

na praw dę do brze – po -

wie dział pre zes dru ży ny

Ry szard Kla czak. – Te go

ty pu tur nie je są waż ne dla

spraw dzenia efek tów pra-

cy wło żo nej pod   czas tre -

nin gów. Moi pod opiecz -

ni idą w do brym kie -

run ku, któ  ry wkrót ce

za cz nie przy no sić

za  da  wa  lają ce

efek ty. To by -

s trzy chłop cy,

mu szą jesz   -

cze pod ro s -

nąć, to pew -

Carola Popaiz 
foto: Alessandro Lercara i Wojciech Rojek

Młodzież ze Skoczowa
z wizytą we Włoszech



To, co zwró ci ło naj więk szą uwa -

gę w grze mło dzie ży ze Sko czo -

wa, to ich pa sja i pro fe sjo na lizm.

Mło dzi spor tow cy do sko na le

opa no wa li grę ze spo ło wą i na -

wet je śli do szło do kil ku wy pad -

ków na bo isku, oby ło się bez

bo le snych ran i stłu czeń, ty po -

wych pod czas spo tkań „do ro -

słych” pił ka rzy. 

Ry szard Kla czak, pre zes dru ży -

ny, a jed no cze śnie szef per so -

nal ny Tek sid Iron Pol ska mó wi:

„Udział we wło skim tur nie ju to

dru ga ini cja ty wa w ra mach wza -

jem nej współ pra cy spor to wej,

któ rą za ini cjo wa li śmy w ze szłym

ro ku. Pod czas Fa mi ly Day, zor -

ga ni zo wa li śmy mecz re pre zen ta -

cji mło dzie żo wych Tek si du Ita lia

i Tek si du Iron Pol ska. Wte dy wy -

gra li na si. Chce my więc zor ga ni -

zo wać u nas w Sko czo wie po -

dob ny Tur niej w czerw cu 2012

ro ku i za pro sić dru ży nę mło dzie -

żo wą z Car ma gno li. 

Tak czy ina czej, roz cza ro wa nie

prze gra ną szyb ko ustą pi ło miej -

sca ra do ści z sa me go fak tu wy -

jaz du do Włoch. Fi lip Mor dar ski,

Kac per Woj tek i Do mi nik Ma -

cian to wicz to dwaj na past ni cy

i je den obroń ca dru ży ny. Ich ro -

dzi ce pra cu ją w Tek si dzie. „Nasz

pierw szy wy jazd za gra nicz ny mu -

siał być cał kiem sa mo dziel ny. Po -

pro si li śmy ro dzi ców, że by z na mi

nie je cha li”. 

Na si roz mów cy do sko na le zna ją

skła dy naj więk szych pierw szo li -

go wych wło skich dru żyn i do brze

ne, ale ich przy   go to wa nie tech -

nicz ne już jest wi docz ne. Zresz -

tą te go ro dza ju me cze są praw -

dzi wą lo te rią. Wie le za le ży od

szczę ścia”. 

Pierw szy mecz ro ze gra no z dru -

ży ną Sa vi glia ne se. Oba ze spo ły

gra ły z wiel kim za an ga żo wa niem,

tak jak by staw ką by ło mi strzo -

stwo w su per li dze. Nie złe za gra -

nia, cie ka we po je dyn ki, po sta wa

fa ir play. Mecz był wy rów na ny

i za koń czył się wy ni kiem re mi so -

wym. Po rzu tach kar nych wy gra li

Wło si. W dru gim me czu pro por -

cje sił nie by ły jed na ko we. Ze spół

Bar ca no va Sa lus pre zen to wał nie -

co lep sze przy go to wa nie tech -

nicz ne. Gra by ła mniej spek ta -

ku lar na, ale mło dzież ze Sko -

czo wa stwo rzy ła kil ka groź nych

sy tu acji. To spo tka nie za koń czy -

ło się wy ni kiem 0:0 i ko lej na po -

raż ka w rzu tach kar nych. Wresz -

cie trze ci mecz prze ciw ko dru ży -

nie Al be se. Spo tka nie za koń czy ło

się po raż ką 1:0. Zwy cięz cą tur -

nie ju zo sta ła dru ży na Ca na ve se,

któ ra po ko na ła Ba ci ga lu po 2:1.

3939

wie dzą, co chcą ro bić w przy -

szło ści: pierw szy, jak do ro śnie,

zo sta nie eko no mi stą dru gi gra fi -

kiem kom pu te ro wym, a trze ci pił -

ka rzem. „Przy kro nam, że prze -

gra li śmy – po wie dzie li nie mal

chó rem. – Ale ten trzy dnio wy po -

byt we Wło szech za pa mię ta my

na za wsze. Mo że kie dyś wró ci my

do Tu ry nu z na szy mi ro dzi ca -

mi.I za pro wa dzi my ich na resz cie

na praw dzi wą piz zę!”. 

Z ca łą pew no ścią w przy szłym

ro ku mło dzi sko czow scy pił ka rze

bę dą wal czy li w pol skim Tur nie ju

jak lwy, po to by wziąć od wet

za te go rocz ną po raż kę. Bę dzie -

my im to wa rzy szyć.

Skoczowska
drużyna
w komplecie

Inne atrakcje wyjazdu 

Wyjazd do Carmagnoli nie skończył się tylko meczem

piłkarskim. Zuchom skoczowskiego klubu udało się

zwiedzić Turyn, stadion Olimpijski i Juventusu, Bazylikę

Superga znaną z tragicznego wypadku lotniczego

4 maja 1949 roku, w którym zginęli piłkarze,

menedżerowie i działacze legendarnej włoskiej drużyny

piłkarskiej AC Torino. Odwiedzili też sanktuarium Matki

Boskiej w Bra, pewnie lepiej znane w Polsce niż

we Włoszech za sprawą kwitnięcia w końcu grudnia

kwiatów drzew dzikich śliwek. W drodze powrotnej

autokar zatrzymał się w Punta Sabbioni, skąd młodzi

piłkarze tramwajem wodnym przepłynęli na Plac

Św. Marka w Wenecji, który zwiedzali do późnych

godzin popołudniowych.

LA BELLA ITALIA

Chcemy
zorganizować
w Skoczowie
podobny Turniej
w czerwcu 2012
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FIRMA

W konkursie „International Engine of the

Year 2011” dwucylindrowy silnik produkcji

Fiat Powertrain Polska w Bielsku-Białej został

wyróżniony aż 4 nagrodami. Jury, złożone

z 76 dziennikarzy i ekspertów z 36 krajów,

nie tylko potwierdziło sukces silnika TwinAir

w kategorii zespołów napędowych

o pojemności poniżej tysiąca centymetrów

sześciennych, ale także okrzyknęło go

„Silnikiem roku 2011”. To najwyższa 

nagroda w tym konkursie.

Silnik otrzymał ponadto nagrodę „Best New

Engine 2011” oraz „Best Green

Engine 2011”. Sukces ten dopełnia tytuł

„Best New Engine 2010”, przyznany

w zeszłym roku silnikowi 1.4 MultiAir Turbo,

i potwierdza dominację Fiat Powertrain

w rozwoju i produkcji jednostek napędowych

o małej pojemności, zaawansowanych

technologicznie i bardzo ekologicznych.

TwinAir, dostępny obecnie w wersji Turbo

o mocy 85 KM w Fiacie 500/500C oraz

w nowej Lancii Ypsilon, zostanie także

wprowadzony na rynek w wersji o mocy

65 KM bez turbodoładowania oraz Turbo

o mocy 105 KM.

Wprowadzona

zostanie także

ekologiczna wersja

Turbo bi-fuel

o mocy 80 KM.

Komentarze jury 

nie pozostawiały

wątpliwości: „TwinAir

jest dowodem na to,

że downsizing nie

oznacza wcale

obniżania osiągów.

Zaskakująco wydajny

i niezawodny

moment obrotowy

tego małego silnika

pokazał, że to bardzo dynamiczny zespół

napędowy” – powiedział m. in. John

Carey, z australijskiego pisma „Wheels”. 

Nagrody dla silnika TwinAira odebrali Aldo

Marangoni, Wiceprezes Product

Engineering oraz Dario Sacco,

Wiceprezes Engines Platform. „Dzisiejszy

sukces jest ukoronowaniem ciężkiej

pracy badawczej nad nowymi

rozwiązaniami technologicznymi oraz

wysiłku w projektowaniu coraz bardziej

oszczędnych silników. Nasza praca

potwierdziła pozycję lidera FGA

w klasyfikacji najbardziej ekologicznych

konstruktorów” – powiedzieli

menedżerowie Fiat Powertrain

po zakończeniu ceremonii 

wręczenia nagród.

Wiele satysfakcji przyniosły także

nagrody przyznane silnikom V8

o mocy 4499 cm3 montowanemu

w Ferrari 458 Italia. Silnik ten otrzymał

nagrodę za najlepsze osiągi oraz

za najlepszą jednostkę napędową

o pojemności przewyższającej 4 litry.

TWINAIR Z BIELSKA-BIAŁEJ
„SILNIKIEM ROKU 2011”

MARCHIONNE
NAJBARDZIEJ
WPŁYWOWYM 
WŁOCHEM
WEDŁUG „TIME’A”

Sergio Marchionne znalazł się

na tegorocznej liście amerykańskiego

tygodnika „Time” wśród stu najbardziej

wpływowych ludzi na świecie. Prezes

zarządu Fiata i Chryslera został wybrany

przez czytelników pisma spośród osób,

które „dzięki swoim pomysłom

i działaniom zmieniają świat, wpływając

na los wielu ludzi”. Marchionne wszedł

również do klasyfikacji najlepszych CEO

w USA, rankingu przygotowanym przez

Fortune w 2011 roku. Uniwersytet

w Toledo w stanie Ohio przyznał mu

doktorat honoris causa w zakresie

zarządzania przedsiębiorstwem. Tytuł ten

Marchionne otrzymał już w 1983 r.

na Uniwersytecie w Windsorze, gdzie

ukończył wcześniej studia filozoficzne

i prawnicze.
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Robert De Niro oraz Bradley Cooper wybrali Maserati Granturismo

do swojego thrillera „Jestem Bogiem”. Samochód, z nadwoziem

w kolorze Grigio Granito i wnętrzem w barwach kości słoniowej,

służy głównym bohaterom przez całą akcję filmu. Właśnie o takim

aucie, które przykuwa uwagę swoim stylem i wysokimi osiągami,

myśleli producenci z Universal Studios i RelativityMedia.

Wymagania te Maserati spełnia z nawiązką, dzięki swojemu

405 konnemu silnikowi z 8 cylindrami w układzie V

i pojemności 4.2 l. (lub mocy 440 KM w wersji S z silnikiem 4,7 l.)

oraz strzelistej, wyważonej sylwetce, która łączy sportowy

charakter z elegancją.

GRANTURISMO 
NA PLANIE
Z ROBERTEM DE NIRO

Otwarciu pierwszego salonu sprzedaży

Fiata i Alfy Romeo w Mozambiku

w Maputo towarzyszyło wystawienie

wyjątkowego modelu Fiata 500. To

dzieło sztuki, autorstwa słynnego

na całym świecie Malangatany

Valente Ngwenya, zostało

zatytułowane przez zmarłego

5 stycznia tego roku artystę

„Włoska kobieta”.

OSTATNIE 
DZIEŁO SZTUKI
MALANGATANY

I runda Samochodowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy,

zorganizowana przez Automobilklub Polski w ramach

VI Warszawskiego Kryterium Bizonów, zakończyła się zwycięstwem

Fiata Grande Punto Abarth. Uczestnicy rajdu rywalizowali na trasie

o długości ponad 50 kilometrów, na której czekało zawodników 6.

prób sportowych, zlokalizowanych na terenie warszawskiego lotniska

Bemowo oraz na autodromie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Komplet punktów do klasyfikacji mistrzostw dziennikarzy zdobyli

Tomasz Szmandra i Grzegorz Badura w Fiacie Grande Punto Abarth

(na zdjęciu), którzy wyprzedzili Tomasza Popielewicza i Michała

Szekietę, startujących Fiatem Barchetta, oraz Aleksandra

Jakubowskiego i Beatę Zagrabską w BMW serii 5. 

SUKCES ZAŁOGI FIATA
W KRYTERIUM BIZONÓW
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Rozstrzygnięto XIV już edycję

Konkursu Fiata na najlepsze prace

o tematyce związanej z dziedziną

motoryzacji. 5 kwietnia 2011 r. 

w Sali Senatu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej

wręczono nagrody laureatom

konkursu z Politechniki Śląskiej oraz

Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Uroczystości wręczenia nagród

przewodniczył pełniący rolę

gospodarza rektor Akademii

Techniczno – Humanistycznej prof.

Ryszard Barcik, Politechnikę Śląską

reprezentował prorektor ds. Nauki

i Współpracy z Przemysłem prof. Jan

Ślusarek. Wzięło w niej udział wielu

gości, w tym dyrektor tyskiej fabryki

Fiat Auto Poland, Zdzisław Arlet. 

W Akademii Techniczno-

Humanistycznej w tym roku

laureatami zostało sześć

osób. Nagrodzone zostały:

1 rozprawa doktorska,

4 prace magisterskie 

i 1 inżynierska.

W Politechnice Śląskiej

natomiast komisja

konkursowa nagrodziła prace

także sześciu osób, w tym 2

rozprawy doktorskie, 3 prace

magisterskie i 1 inżynierską. 

Konkurs o nagrodę Grupy

Fiat jest ogłaszany corocznie

już od czternastu lat

i realizowany na podstawie

porozumienia o współpracy

naukowo-technicznej

pomiędzy Centrum

Badawczym Fiata, spółką Fiat Polska

oraz trzema polskimi uczelniami:

Politechniką Warszawską, Politechniką

Śląską i Akademią Techniczno-

Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Jeszcze w tym miesiącu nagrodzeni

zostaną także autorzy najlepszych

prac w Politechnice Warszawskiej.

Wszyscy nagrodzeni tegoroczni

autorzy prac otrzymują nagrodę

w wysokości 4 000 złotych.

Od początku trwania konkursu

nagrodzono łącznie 266 prac,

w tym: 3 rozprawy habilitacyjne,

99 doktorskich oraz 160 prac

magisterskich i 4 inżynierskie. Grupa

Fiata m. in. w ten sposób wspiera

młodych naukowców, których pasją

jest tematyka motoryzacyjna,

nowatorskie rozwiązania

konstrukcyjne i metody badawcze.

Nagrodzone opracowania mogą mieć

zastosowanie w praktyce

– bezpośrednio w zakładzie lub

w Centrum Badawczym Fiata.

Przypomnijmy, że Grupa Fiat nagradza

corocznie także dzieci swoich

pracowników, które osiągają bardzo

dobre wyniki w nauce.

W dniu 14 kwietnia br. w Warszawie zostały zaprezentowane

wyniki i wręczone wyróżnienia laureatom drugiej edycji

prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Sieć

Naukową MSN rankingu największych inwestorów

w Polsce w Badania i Rozwój w 2009 roku. Największym

inwestorem w tej dziedzinie okazał się Fiat Auto Poland,

który przeznaczając na ten cel 162,7 mln zł, potwierdził

pozycję lidera (w 2008 r. też zajął najwyższą pozycję).

Na drugim miejscu znalazł się Bank Rozwoju

i Eksportu (88,4 mln zł). 

Na zdjęciu dyrektor biura prasowego FAP Bogusław

Cieślar w towarzystwie dyrektora INE PAN

prof. dr hab. Leszka Jasińskiego (z lewej strony

zdjęcia) i prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Baczko

– koordynatora sieci MSN (z prawej)

WYNIKI KONKURSU FIATA
DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

RANKING NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW
W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE 
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Z dniem 4 kwietnia br. Sławomir Szałkowski, dotychczas odpowiedzialny za sprzedaż

marek Chrysler, Jeep, Dodge, a także marki Lancia, objął stanowisko Country Managera

marek Jeep i Lancia w Polsce, zastepując w tej funkcji Macieja Ratyńskiego.

Sławomir Szałkowski podlega bezpośrednio Dyrektorowi Handlowemu FAP oraz

współpracuje z odpowiedzialnymi za marki oraz operatywnymi strukturami handlowymi.

Sławomir Szałkowski ma 42 lata, w 1994 r. ukończył wyższe studia na Uniwersytecie

Warszawskim, jest żonaty, ma dwoje dzieci. W latach 1994 – 2010 pracował

m. in. w General Motors Poland, DaimlerChrysler Automotive Polska, Chrysler Polska,

a od września 2010 r. w FAP, zdobywając w ten sposób doświadczenie związane

ze sprzedażą samochodów i usług, a także ze współpracy z siecią dealerską. Był

m. in. odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek polski marki Dodge.

Dotychczasowy Country Manager marek Jeep i Lancia w Polsce Maciej Ratyński,

objął 4 kwietnia br. stanowisko Prezesa i Dyrektora Zarządzającego Chrysler Group

Egypt Ltd oraz Co-Chairman American Arab Vechicles Co.

SŁAWOMIR SZAŁKOWSKI 
NOWYM COUNTRY MANAGEREM
MAREK JEEP I LANCIA W POLSCE

Fiat Auto Poland, rozumiejąc problemy i potrzeby pozarządowych organizacji

pożytku publicznego, często wspiera ich dążenia do posiadania własnego środka

transportu, którego zakup zwykle przekracza ich możliwości finansowe, a bez

którego codzienne funkcjonowanie tych placówek jest niemożliwe.

W 2009 roku dzięki wsparciu FAP posiadaczem Fiata Grande Punto stał się

Kriobank Homogennych Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii Instytutu

„Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. W kwietniu br., dzięki pomocy FAP,

w firmowym salonie Auto-Gryf w Szczecinie, właścicielem Fiata Doblò został

Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi „Monar-Markot” w Policach (foto). 

Foto: Jacek Chłopecki, Auto-Gryf Szczecin

FIAT AUTO POLAND OTWARTY
NA SPRAWY SPOŁECZNE

Fiat Group Automobiles i PSA Peugeot Citroën mają

zamiar przedłużyć do roku 2019 współpracę joint

venture w SevelSud dotyczącą produkcji lekkich

samochodów dostawczych. W fabryce SevelSud

(Włochy) produkowane są lekkie samochody dostawcze

Fiat Ducato, Peugeot Boxer i Citroën Jumper.

W związku ze zmianami w przyszłych strategiach

produktowych obaj partnerzy – PSA Peugeot Citroën

i Fiat Group Automobiles – zdecydowali, że ich wspólne

przedsięwzięcie SevelNord we Francji nie zostanie

przedłużone i wygaśnie w 2017 r. Fabryka SevelNord

aktualnie produkuje lekkie samochody dostawcze

Peugeot Expert, Citroën Jumpy i Fiat Scudo.

FGA I PSA PEUGEOT
CITROËN PLANUJĄ 
ROZSZERZYĆ
WSPÓŁPRACĘ 
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LUDZIE
KOLEKCJONER

Stara miłość

W
Biel sku -Bia łej jest po sta cią po -

wszech nie zna ną ja ko ini cja tor

utwo rze nia w mie ście Mu zeum

Mo to ry za cji i je go dy rek tor, wi ce -

pre zes Au to mo bil klu bu Be skidz -

kie go ds. po jaz dów za byt ko wych oraz or ga ni za tor

i ko man dor Mię dzy na ro do we go Be skidz kie go Raj -

du Po jaz dów Za byt ko wych. O fil mo wych przy go -

dach pa na Jac ka wie dzą zaś tyl ko nie licz ni, choć

sa mo cho dy z je go ko lek cji, a cza sa mi rów nież on

sam, uczest ni czy ły w re ali za cji wie lu ob ra zów. Po -

zo sta ły mu z te go okre su wspo mnie nia – nie tyl ko

o sa mo cho dach, rów nież o nie ty po wych sy tu -

acjach, w któ rych się zna lazł i o lu dziach, z któ ry mi

się ze tknął.

„W 1979 ro ku otrzy ma łem za pro sze nie do Wro cła -

wia na ca sting, (tak by śmy to te raz na zwa li) sa mo -

cho dów do se ria lu „Mi sja” – opo wia da. – „Ak cja fil -

mu roz gry wa ła się w 1938 ro ku, a mój po jazd –

BMW 319 ca brio z 1934 ro ku, był jed nym z czte -

rech bio rą cych w nim udział. By ła to du ża, pol sko -

-buł gar sko -nie miec ka ko pro duk cja, więc swo im

sa mo cho dem wy jeż dża łem na zdję cia do Buł ga rii

i Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej – oczy wi -

ście na ko łach.

Pra ca w Niem czech od by wa ła się pod czuj nym

okiem Sta si. Eki pa z Pol ski już pierw sze go dnia

zdjęć tak do brze ba wi ła się w re stau ra cji, że na za -

jutrz taj ne służ by po ja wi ły się u kie row nic twa pla nu,

za ka zu jąc de mo ra li zo wa nia Niem ców. Sa mo cho -

W filmach występują
nie tylko aktorzy.
Oprócz nich „grają”
stare samochody.
To wraz z nimi
trafił do
filmowego
świata Jacek
Balicki.

Marek
Kamiński, 
foto: Satiz

Poland

nie rdzewieje
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Udział w fil mach po zwa lał pod re pe ro wać ro dzin ny

bu dżet i ku po wać ko lej ne sa mo cho dy do ko lek cji.

Kie dyś staw ki za dzień zdję cio wy by ły po rów ny -

wal ne z mie sięcz ną pen sją. Póź niej – znacz nie

spa dły. Nie moż na już by ło za udział w jed nej pro -

duk cji ku pić za byt ko we go au ta. 

Pod czas pra cy przy krę ce niu fil mów pan Ja cek

ze tknął się z wie lo ma wy bit ny mi ak to ra mi. Ol gier -

da Łu ka sie wi cza wspo mi na ja ko bar dzo kul tu ral -

ne go pa na, któ ry nie lu bił jed nak jeź dzić sa mo cho -

dem. „Za wsze usta wia łem mu au to, a po tem le ża -

łem za przed ni mi fo te la mi” – wspo mi na. – „On

tyl ko wsia dał, prze jeż dżał i wy sia dał. Du ży mi umie -

jęt no ścia mi wy ka za ła się na to miast Ewa Szy kul -

ska. By ło to w ro syj skim fil mie, któ re go bo ha ter

mu siał wy je chać z wą skie go ga ra żu, w któ rym po

obu stro nach au ta zo sta wa ło po 5 cen ty me trów

lu zu. Oka za ło się jed nak, że mło dy ak tor nie umiał

jeź dzić sa mo cho dem, nie miał na wet pra wa jaz dy.

Pa ni Ewa zde cy do wa ła się go za stą pić. Ak to rzy

za mie ni li się miej sca mi i… wy szło świet nie”. 

Swo ją wraż li wo ścią na pięk no sta rych sa mo cho -

dów pa na Jac ka roz czu li ła nie daw no Mag da 

Cie lec ka. Po zdję ciach chcia ła po pro stu po sie -

dzieć w je go Pol skim Fia cie 518 z 1935 ro ku, za -

chwy ca jąc się, że jest w nim „przy tul nie, mi ło

i sym pa tycz nie”.

do wa wy ciecz ka w prze rwie zdjęć tak że za koń czy -

ła się in ter wen cją taj nej po li cji. Oka za ło się, że do -

je cha łem zbyt bli sko gra ni cy z Nie miec ką Re pu bli -

ką Fe de ral ną. Za raz po zdję ciach mu sia łem od da -

wać klu czy ki od au ta” – wspo mi na Ja cek Ba lic ki. 

Kie dyś old ti me rów nie trak to wa no z ta ką ostroż -

no ścią jak dzi siaj. Na przy kład w jed nym z fil mów

za pla no wa no uję cia ko li zji i ko lej ne du ble nie za do -

wa la ły re ży se ra. W koń cu dru gie au to po je cha ło

tak agre syw nie, że po jazd Jac ka Ba lic kie go wy lą -

do wał na kra węż ni ku. „Po wie dzia łem, że mam to

gdzieś i nie bę dę na ra żał swo je go sa mo cho du.

A oni na to, że te raz jest OK. Oka za ło się, że zro -

bi li to uję cie spe cjal nie” – opo wia da. 

Kie dy w ro ku 1989 krę co no w Oświę ci miu „Triumf

du cha” z Wil le mem Da foe, Ja cek Ba lic ki przez trzy

mie sią ce peł nił w nim ro lę kon sul tan ta. Był od po -

wie dzial ny za kil ka na ście sa mo cho dów z okre su

dru giej woj ny świa to wej wy ko rzy sty wa nych w fil -

mie. Ob raz opo wia dał o grec kim Ży dzie, mi strzu

bok ser skim, któ ry mu siał w obo zie Au schwitz to -

czyć wal ki o prze trwa nie. 

Z te go fil mu za pa mię tał po nu rą at mos fe rę zdjęć

krę co nych w obo zie oraz w po bli skiej ko pal ni pia -

sku, a tak że dość spe cy ficz ne me to dy „kształ to -

wa nia” sta ty stów. „Krę co no sce ny trans por tu

więź niów” – wspo mi na. – „Sta ty ści mie li być zmę -

cze ni, a tym cza sem po ja wia ły się śmi chy -chi chy.

Re ży ser usta wił więc wszyst kich na kil ka go dzin

czwór ka mi na mro zie, w lek kich ubra niach. Po ta -

kiej za pra wie wy glą da li na praw dę wia ry god nie. In -

nym ra zem sta ty sta gra ją cy nie miec kie go żoł nie rza

tak wczuł się w ro lę, że zła mał kol bą szczę kę in ne -

mu sta ty ście”.

Ze sta ty sta mi by ło zresz tą spo ro kło po tów. Ła zi li

po mie ście w mun du rach, cho dzi li w nich do ki na

czy re stau ra cji. Pew ne go ra zu mi li cja zgar nę ła ich

w nie miec kich mun du rach z re stau ra cji w Ka to wi -

cach. Noc spę dzi li w izbie wy trzeź wień. Zda rza ły

się tak że straj ki sta ty stów. Któ re goś dnia przez

wal kie -tal kie Ja cek Ba lic ki usły szał in for ma cję, że

straj ku ją es es ma ni. Po pew nym cza sie, gdy wy -

pła co no im pod wyż kę, usły szał ko lej ny ko mu ni kat:

„a te raz straj ku ją tru py”. 

Jed nym z ostat nich ujęć w „Trium fie du cha” by ła

sce na kra jo bra zu po bom bar do wa niu, o któ rej

nasz spe cja li sta do wie dział się z dwu dnio wym wy -

prze dze niem. Zdą żył ku pić au ta, któ re mia ły spło -

nąć i usta wił je w ro wach przy dro dze. Wśród nich

zna lazł się je go pry wat ny za byt ko wy Opel ca brio 2l

z 1935 ro ku. Przez ca ły czas krę ce nia sce ny Ja cek

Ba lic ki pil no wał, że by au tu nic się nie sta ło. Po za -

koń cze niu zdjęć, kie dy już je chał do do mu wio ząc

swój po jazd na la we cie, mi ja ni kie row cy za czę li

mru gać świa tła mi i trą bić. Oka za ło się, że tlą ca się

drew nia na ra ma au ta roz pa li ła się na do bre. 

Od góry:
Jacek Balicki na
planie filmu
„Lata
dwudzieste...
lata trzydzieste”
z 1983 r.,
poniżej 
w filmie
„Gniazdo na
ulicy Ptasiej”
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Z sza cun kiem Ja cek Ba lic ki wy ra ża się też o kil ku

re ży se rach. Po dzi wia Ka zi mie rza Kut za za zde cy -

do wa nie i za to, że nie owi ja ni cze go w ba weł nę.

„Kie dyś spóź ni łem się na plan – wspo mi na – i zda -

rzy ło mi się wy słu chać kil ku twar dych żoł nier skich

słów, za czy na ją cych się na k. Za to Ja nusz Rze -

szew ski (film – „La ta dwu dzie ste, la ta trzy dzie ste”)

pod cho dził do wszyst kich z wiel kim sza cun kiem

i miał w zwy cza ju dzię ko wać każ de mu po noc -

nych zdję ciach”.

ZA CZĘ ŁO SIĘ OD MO TO CY KLA
To by ło w la tach 60. ubie głe go wie ku, jesz cze

w cza sach stu denc kich pa na Jac ka. Je go pierw -

szym mo to ry za cyj nym na byt kiem był mo to cykl –

po wo jen ny AJC, jak mó wi „ma ło za byt ko wy, ale

za to wy wrot ny”. Po sta no wił go za mie nić na mod -

ny wów czas sku ter, ale we Wro cła wiu tra fił na nie -

miec kie DKW F5 rocz nik 1933, czy li po pu lar ną de -

kaw kę. By ła w czę ściach i kosz to wa ła ty le, co

sku ter. „Skła da łem ją przez dwa ty go dnie – opo -

wia da – ale po tem za da wa łem szy ku, bo mo je 

Po trzech la tach de kaw ka zmie ni ła wła ści cie la,

a no wą za baw ką Jac ka Ba lic kie go zo sta ło dwu -

miej sco we BMW – ka brio let, któ rym jeź dził przez

na stęp ne 30 lat. Obec nie stara się od re stau ro wać

Fia ta 500 To po li no. Au to z 1937 ro ku o po jem no ści

sil ni ka 570 cm³ ma być go to we w przy szłym ro ku.

Zo ba czył je przy pad ko wo u ko le gi, któ ry chęt nie

sprze dał „sta ro cia”. Po jazd stał kil ka na ście lat. Miał

być pre zen tem dla cór ki na osiem na ste uro dzi ny

(ob cho dzi ła je kil ka lat te mu). „Ni gdy nie by ło cza -

su” – tłu ma czy. Przy oka zji Pan Ja cek do da je, że te

mo de le są ma łe, ale bar dzo wy trzy ma łe. Kie dyś po -

dob nym au tem po ko nał na wet tra sę z Biel ska -Bia -

łej przez Gdańsk do Fin lan dii i z po wro tem. 

„Ży cie wła ści cie li za byt ko wych po jaz dów nie by ło

w PRL -u ła twe” – opo wia da Ja cek Ba lic ki. –

„Zwłasz cza, gdy chcie li uczy nić ze swo je go hob -

by źró dło do dat ko wych za rob ków”. Prze ko nał się

o tym oso bi ście, kie dy na prze ło mie lat sie dem -

dzie sią tych i osiem dzie sią tych po sta no wił wo zić

swo im old ti me rem mło de pa ry do ślu bu. Szyb ko

do wie dział się, że miej sco wi tak sów ka rze wi dzą

w nim du żą kon ku ren cję. Wy stą pił więc o zgo dę

na ta ką dzia łal ność i z wy dzia łu ko mu ni ka cji otrzy -

mał ją, ale pod wa run kiem, że bę dzie stał na po -

sto ju tak só wek, a na swo im za byt ku wy ma lu je nu -

mer bocz ny. W tej sy tu acji na pi sał do Mi ni ster stwa

Trans por tu. Po trzech mie sią cach do stał pi smo, że

bę dzie mógł wo zić mło de pa ry „wy łącz nie jed nym

sa mo cho dem, tyl ko w so bo ty i nie dzie le”. „Mam to

pi smo do dzi siaj” – mó wi nie do szły „tak sów karz”.

au to by ło „ob rzy nem”, czy li mia ło ob cię ty dach.

Sa mo cho dów wów czas w ogó le jeź dzi ło ma ło,

a ka brio le ty by ły praw dzi wą rzad ko ścią. Je den

z nich na le żał do osiem dzie się cio let nie go hra bie go

z Gli wic. Gdy mi ja li śmy się na dro dze, za wsze

mnie po zdra wiał” – wspo mi na. 

U góry:
wnętrze
muzeum,
niżej:
odrestaurowany,
unikalny, 
Fiat 508 II,
po prawej
Lancia Aprilia
Berlina z 1938 r.



BE SKIDZ KI RAJD 
PO JAZ DÓW ZA BYT KO WYCH
Swo ją przy go dę z raj da mi pan Ja cek roz po czął

w la tach 70. mi nio ne go wie ku, a od w 1977 ro ku

za jął się zor ga ni zo wa niem ta kiej im pre zy z Be ski -

dach. „W pierw szym raj dzie” – jak wspo mi na –

„uczest ni czy ło za le d wie 8 po jaz dów, pod czas te -

go rocz nej edy cji, 34. Mię dzy na ro do we go Be skidz -

kie go Raj du Po jaz dów Za byt ko wych, któ ra od bę -

dzie się od 13-17 lip ca, licz bę za wod ni ków trze ba

by ło ogra ni czyć do 60. Sta re po jaz dy tra dy cyj nie

za pre zen tu ją się w Biel sku -Bia łej, wja dą na gó rę

Żar i od wie dzą Sko czów”. 

Rajd, bar dzo ce nio ny przez mi ło śni ków sta rych

aut, jest eli mi na cją Mi strzostw Pol ski, a w kla sy fi -

ka cji FIVA (Fédéra tion In ter na tio na le des Véhi cu les

Anciens – Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja Po jaz dów

Za byt ko wych) i ozna czo ny jest naj wyż szą ka te -

go rią – A. „Im pre za ma wier nych uczest ni ków” 

– do da je  Ja cek Ba lic ki, któ ry ja ko wi ce pre zes d.s.

po jaz dów za byt ko wych Au to mo bil klu bu Be skidz -

kie go jest ko man do rem raj du. – „W ubie głym ro ku

na rajd przy je chał Ja nusz Pe szak z Ka to wic, któ ry

brał udział w pierw szym be skidz kim raj dzie.

I co cie ka we, przy je chał tym sa mym pięk nym bia -

łym, dwu miej sco wym Mer ce de sem 170v ca brio

z 1938 ro ku”. 

WARSZ TAT I MU ZEUM

Ja cek Ba lic ki po wy stę pach na fil mo wych pla nach

za wsze wra ca do swo jej Pra cow ni Re no wa cji Po -

jaz dów Za byt ko wych, gdzie naj bar dziej lu bi spę -

dzać czas. Od kil ku lat mie ści się ona w Biel sku -

-Bia łej przy uli cy Ka zi mie rza Wiel kie go. Tu taj dzia -

ła tak że Mu zeum Mo to ry za cji, zor ga ni zo wa ne pod

au spi cja mi Au to mo bil klu bu Be skidz kie go. Oprócz

sta rych sa mo cho dów moż na w nim zo ba czyć

sku te ry, mo to cy kle, a na wet sta ry wa go nik ko lej ki

gór skiej na Szyn dziel nię. Od kil ku mie się cy są też

sta re tram wa je, któ re nie gdyś jeź dzi ły po uli cach

Biel ska -Bia łej. 

Sta ra nia o po wo ła nie mu zeum trwa ły po nad

ćwierć wie ku. „W po ło wie lat 80. mie li śmy do stać

sta rą, drew nia ną sto do łę od spół dziel ni rol ni czej.

Nie ste ty ów cze sne prze pi sy po zwa la ły trzy mać

w ta kich obiek tach je dy nie sprzęt rol ni czy. Na po -

cząt ku lat 90. by li śmy bli scy uzy ska nia bu dyn ku

sta rej za jezd ni tram wa jo wej. Nie ste ty, po wstał tam

sa lon sa mo cho do wy. Z ko lej nej pro po zy cji zre zy -

gno wa li śmy ze wzglę du na stan da chu i ścian

obiek tu. To by ła ide al na lo ka li za cja, w sta rej ha li fa -

brycz nej. Naj słyn niej sze fran cu skie mu zeum sta -

rych aut znaj du je się wła śnie w ta kim obiek cie” –

snu je barw ną opo wieść pan Ja cek. 

Obec nie eks po zy cja mie ści się w XIX -wiecz nych

bu dyn kach po prze twór ni owo ców. Co cie ka we,

obiekt po wstał w 1895 ro ku – tym sa mym, kie dy

w Biel sku ru szy ła pierw sza li nia tram wa jo wa. 

Nie dłu go w mu zeum zo sta nie od re mon to wa na ha -

la, w któ rej bę dą pre zen to wa ne wła śnie sta re tram -

wa je. Mu zeum jest otwar te w so bo ty od godz. 

11-16.00, ale po uprzed niej re zer wa cji moż na tu

przyjść i w in ne dni. Za zwie dza nie po bie ra ne są

dat ki prze zna cza ne na utrzy ma nie obiek tu.

Jacek Balicki
jest nie tylko

twórcą
i dyrektorem

Muzeum
Motoryzacji

w Bielsku-Białej,
ale też

pasjonatem
starych aut

Zabytek 
po ćwierćwieczu
Aby aspirować do rangi zabytku, pojazd musi mieć

co najmniej 25 lat, a produkcja tego modelu musi

być zakończona przed co najmniej 15 laty.

Oznacza to, że do aut zabytkowych można już

zaliczyć Syreny powstałe w pierwszej połowie

lat 80. (produkcja zakończona w 1993 r.) oraz duże

Fiaty mające więcej niż 25 lat (były produkowane

do 1991 r.). Zabytkami mogą też być Maluchy.

Najbardziej cenione są Fiaty 126p z oryginalnym

lakierem, metalowymi zderzakami i hamulcami

starego typu. 

Pojazdy zabytkowe nie muszą jeździć ze

specjalnymi, „żółtymi” tablicami rejestracyjnymi.

Są one konieczne w przypadku aut

sprowadzanych z zagranicy oraz takich, 

które nie posiadają oryginalnych dokumentów.

Wiele zabytkowych pojazdów ma zwykłe tablice 

– zwłaszcza te, które od kilkudziesięciu lat są

zarejestrowane w Polsce i często służą

do codziennej jazdy. 

CIEKAWOSTKI
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DANIE SPECJALNE
ŻEGLARSTWO

tekst i foto:
Bartosz
Obracaj* Magia biał y
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Żeglarstwo to jedna
z najpiękniejszych
i najbardziej fascynujących
dyscyplin współczesnego
sportu. Kto choć raz stanął
na pokładzie jachtu i poczuł
jak nabiera wiatru w żagle,
ten najprawdopodobniej
nigdy już nie porzuci tej
formy wypoczynku.

K
ie dyś zna jo my za py tał mnie, co 

za brał bym ze so bą na bez lud ną

wy spę, gdy bym mógł wy brać tyl  -

ko jed ną rzecz. Od po wie dzia łem

– jacht! W tej spon ta nicz nej od po -

wie dzi kry je się pod sta wo wy atry but że glar stwa

– wol ność i swo bo da prze miesz cza nia się. Wsia -

da jąc na jacht, to my i na sze umie jęt no ści

w głów nej mie rze de cy du ją o tym, ja ki bę dzie na -

stęp ny port i w ja ki spo sób do nie go do pły nie my.

Przez wie lu lu dzi że glar stwo ko ja rzo ne jest ze

spor tem eks klu zyw nym i tym sa mym dro gim,

a że glar skie umie jęt no ści uzna wa ne są za wie dzę

ta jem ną, nie do stęp ną prze cięt ne mu czło wie ko -

wi. Nie ma nic bar dziej myl ne go! Wie rzę, że lek -

tu ra te go tek stu udo wod ni, że że glo wać i czer -

pać przy jem ność z tej for my wy po czyn ku mo że

w za sa dzie każ dy.

PO CZĄT KI 
I LE GEN DAR NY HORN
Nie bę dzie prze sa dą stwier dze nie, że wy na le zie -

nie ża gla by ło jed nym z naj waż niej szych wy da -

rzeń w hi sto rii na szej cy wi li za cji. „Uzbro jo ny”

w ten fan ta stycz ny przy rząd czło wiek od kry wał

no we lą dy, roz wi jał han del, pod bi jał in ne lu dy, po -

sze rzał wła sne ho ry zon ty.

Że glo wa nie sta ło się, co oczy wi ste, do me ną na -

ro dów ży ją cych nad i z mo rza. Co cie ka we, już

an tycz ni że gla rze po sia da li wy star cza ją cą wie dzę,

by na wi go wać w naj trud niej szych wa run kach.

Zna li mo rze i ro zu mie li za sa dy, któ re nim rzą dzą.

Cią gły roz wój tech ni ki po zwa lał je dy nie na wpro -

wa dze nie co raz no wo cze śniej szych roz wią zań

umoż li wia ją cych szyb sze, efek tyw niej sze i bez -

piecz niej sze pły wa nie pod ża gla mi.

Tuż przed wy na le zie niem sil ni ka pa ro we go ża -

glow ce od gry wa ły klu czo wą ro lę w świa to wej go -

spo dar ce. Pięk ne, nie któ re bar dzo szyb kie (na wet

we dług dzi siej szych stan dar dów), mia ły jed nak

po waż ne ogra ni cze nia. 

Zna ny po wszech nie mit zło wro gie go Przy ląd ka

Horn zro dził się wła śnie w owych cza sach. Ol -

brzy mie ża glow ce, któ re z ra cji swej kon struk cji

mia ły po waż ne pro ble my z pły nię ciem ostro na

wiatr, z wiel ką trud no ścią po ko ny wa ły wietrz ny

cy pel Ame ry ki. Wie lo ty go dnio wych zma gań

z Przy ląd kiem nie wy trzy my wał sprzęt i za ło gi…

Te raz Horn opły wa ją kil ku oso bo we za ło gi na ma -

leń kich jach tach. Że gla rze ma ją zaś do dys po zy cji

wie lo wie ko wą wie dzę i za awan so wa ną tech ni kę.

W mia rę wy pie ra nia ża gli przez urzą dze nia me -

cha nicz ne że glo wa nie ewo lu owa ło w kie run ku,

któ ry zna my dzi siaj. Z jed nej stro ny jest wy ra fi no -

wa ną dys cy pli ną spor to wą, z dru giej zaś po pu lar -

ną i nie po wta rzal ną for mą re kre acji.ych żagli
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JAK TO DZIA ŁA?
Mo ment, w któ rym za ło ga sta wia ża gle, a jacht

kie ro wa ny wpraw ną rę ką ster ni ka usta wia się na

kur sie i ru sza do przo du, ma w so bie coś fa scy nu -

ją ce go. Wszyst ko od by wa się lek ko i jak by bez

wy sił ku. Roz po czy na się przy go da na wo dzie…

Kto nie miał ni gdy stycz no ści z ża gla mi naj czę ściej

py ta: jak to dzia ła? Co po wo du je, że jacht pły nie

do przo du, czę sto bar dzo ostro na wiatr, a nie jest

spy cha ny w naj bliż sze trzci ny?

Nie wda jąc się w roz wle kłe roz wa ża nia teo re tycz -

ne wy star czy wie dzieć, że aby że glo wać mu si my

mieć choć odro bi nę wia tru, spraw ny ża giel i ka -

dłub o od po wied niej bu do wie. Wiatr da nam na -

pę dza ją ce „pa li wo”, ża giel od po wied nią si łę cią gu

(po dob nie jak skrzy dło sa mo lo tu po zwa la mu uno -

sić się w po wie trzu), a ka dłub i je go część pod -

wod na zmniej szą nasz dryf. Resz ta w rę kach za -

ło gi. Ste ru jąc i pra cu jąc ża gla mi kie ru je my jacht

w po żą da nym kie run ku. 

Jed no jest za wsze pew ne – bez po śred nio pod

wiatr nie uda nam się ni gdy po pły nąć. Je że li nasz

na stęp ny port i je go atrak cje znaj du ją się do kład -

nie pod wiatr, po trze bo wać bę dzie my wię cej cza -

su, by do nie go do pły nąć, od po wied nio dłu go

hal su jąc, czy li ro biąc zwro ty i krok po kro ku zbli -

ża jąc się do ce lu.

Na mo rzu że glu ga pod wiatr (szcze gól nie sil ny)

i fa lę mo że być trud niej sza, a cza sem na wet nie -

wy ko nal na. Mo rze po tra fi dość sku tecz nie zwe ry fi -

ko wać wszyst kie pla ny. 

ZA CZY NA MY ŻE GLO WAĆ
Za kła dam, że spo ra gru pa czy tel ni ków już czu je

że glar ski zew… Jak za cząć? Są w za sa dzie dwie

dro gi. Al bo kla sycz na ścież ka szko le nio wa – kur -

sy i pa ten ty, al bo po wie rze nie swo ich ma rzeń że -

gla rzom z do świad cze niem. Wpraw dzie prze pi sy

są obec nie bar dzo li be ral ne i na ma łych jach tach

śród lą do wych mo że my że glo wać bez żad nych

upraw nień i do świad czeń, war to jed nak omi nąć

ta ką spo sob ność i na uczyć się że glo wa nia od

po cząt ku we wła ści wy spo sób. Po dob nie jak

w in nych dys cy pli nach, trud ne po cząt ki, wy ni ka -

Świetne
warunki do
żeglowania

oferuje Jezioro
Żywieckie czy
Bałtyk. Wielką
popularnością
cieszy się też

Chorwacja



ją ce z nie wie dzy i błęd nych de cy zji, mo gą nas

sku tecz nie zra zić. 

Ja za wsze ra dzę adep tom że glar stwa – wsiądź na

jacht z do świad czo nym ster ni kiem, sprawdź czy

czu jesz się na po kła dzie do brze i swo bod nie,

a do pie ro po tem wy bierz swo ją że glar ską dro gę.

Kur sy i pa ten ty moż na zro bić w każ dym wie ku.

W Pol sce naj prost szą dro gą bę dzie wy czar te ro wa -

nie jach tu na je zio rze (świet ne wa run ki do że glo -

wa nia ofe ru je przy kła do wo Je zio ro Ży wiec kie) czy

na wy brze żu Bał ty ku. Więk szość ar ma to rów ma

w swo jej ofer cie tak że usłu gi pro fe sjo nal ne go ster -

ni ka, więc bę dzie my mo gli po sma ko wać że glo wa -

nia w bez piecz nej for mie.

Szu ka jąc rej su czy czar te ru wy star czy się gnąć do

In ter ne tu lub pra sy że glar skiej. Bez tru du znaj dzie -

my tam in te re su ją ce nas pro po zy cje.

A MO ŻE NA MO RZE?
Nie jest ni gdzie po wie dzia ne, że do świad cze nia

że glar skie mu si my zdo by wać po cząt ko wo na je -

zio rach. Że glu ga mor ska jest fa scy nu ją ca, choć

oczy wi ście bar dziej wy ma ga ją ca. Kie dyś pol scy

że gla rze nie mie li wiel kie go wy bo ru. Mor skie fa scy -

na cje trze ba by ło re ali zo wać (czę sto nie bez po -

waż nych, for mal nych trud no ści) na chłod nym Bał -

ty ku i burz li wym Mo rzu Pół noc nym. Dzię ki te mu

star sze po ko le nia na szych że gla rzy ucho dzą w że -

glar skim świe cie za świet nych fa chow ców.

Pół noc ne mo rza ma ją swój nie za prze czal ny urok,

ale i spe cy fi kę nie dla każ de go. Ni skie od czu wal ne

tem pe ra tu ry (na wet w środ ku la ta), uciąż li we fa lo -

wa nie i du że od le gło ści mię dzy por ta mi, mo gą nas

od wieść od ja kiej kol wiek for my że glo wa nia w przy -

szło ści. Przy sło wio we „niedź wie dzie mię so” nie każ -

de mu sma ku je i nie ma w tym ab so lut nie nic złe go.

Szczę śli wie cza sy się zmie ni ły i szu ka jąc że glar -

skich przy gód mo że my ru szyć na cie płe akwe ny

po łu dnia Eu ro py. Wiel ką po pu lar no ścią wśród pol -

skich że gla rzy cie szy się Chor wa cja. Ten fan ta -

stycz ny akwen ofe ru je wszyst ko co po trzeb ne, by

cie szyć się nie za po mnia nym urlo pem na jach cie.

Nie bez zna cze nia są też kosz ty. Wy pad na ża gle

do Chor wa cji nie jed no krot nie jest tań szy niż wy po -

czy nek na pla ży pol skie go wy brze ża…

CA ŁA PRAW DA 
O CHO RO BIE MOR SKIEJ
Opu ści li śmy w koń cu nasz port i od kil ku go dzin

je ste śmy w mo rzu. Ląd po wo li zni ka za ho ry zon -

tem, a tę że ją cy wiatr wznie ca co raz wyż szą fa lę.

Nie zau wa żal nie milk ną roz mo wy. Bla de, za my ślo -

ne twa rze za ło gi usil nie wy pa tru ją cze goś w roz bu -

ja nym mo rzu. Lecz prze cież ni cze go tam nie ma!

Po pro stu na de szła „zmu ła”… 

Ta ki lub zbli żo ny sce na riusz jest nie od łącz nym ele -

men tem pierw szych dni każ de go rej su peł no mor -

skie go. Do le gli wo ści okre śla ne mia nem cho ro by

mor skiej nie dzie lą że gla rzy we dług stop ni i za -

sług. Z re gu ły wszy scy, ka pi ta no wie i za ło ga

cho ru ją zgod nie i po bra ter sku, choć ci

pierw si w związ ku z do świad cze niem po -

tra fią le piej się przed nią bro nić i le piej

też ka mu flo wać jej ubocz ne skut ki.

Stres i sku pie nie, wy ni ka ją ce z obo -

wiąz ku do wo dze nia jed nost ką, też

prze ma wia ją na ich ko rzyść.

Czy po win ni śmy się oba wiać

mor skiej cho ro by i za rzu cić

na sze że glar skie pla ny?

Oczy wi ście nie! O mor -

skiej cho ro bie na le ży pa -

mię tać, ale – pod żad -

nym po zo rem – nie

wol no nam się na

niej sku piać.
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Efek tem te go są zna ne i przy kre za ra zem ob ja wy:

nad mier ne po ce nie, bla dość, nud no ści, wresz cie

osta tecz na kul mi na cja, czy li tor sje. 

Na jach cie pro blem mo że po ja wić się bły ska wicz -

nie. Na wet nie wiel kie za fa lo wa nie akwe nu (bę dą -

ce w za sa dzie re gu łą) po wo du je dość sil ne ko ły sa -

nie jach tu, o wie le sil niej sze niż ma to miej sce

w przy pad ku po cią gu czy sa mo lo tu. Czu ły błęd nik

od bie ra naj drob niej szy te go ty pu bo dziec, więc

do le gli wo ści po ja wia ją się czę sto za raz za głów ka -

mi por tu. Cia sno ta i przy kre za pa chy, któ rych nie

brak na jach cie po tę gu ją „bu rzę zmy słów”.

Nie pi szę te go wszyst kie go, by Czy tel ni ków

prze stra szyć, ale ra czej by uświa do mić. Zna jąc

„wro ga” i je go sła bo ści po tra fi my sku tecz nie się

przed nim bro nić. 

Po nie waż cho ro bę mor ską wy wo łu je „oszu ka ny”

mózg, naj lep szym spo so bem jej prze zwy cię że nia

oka zu je się do star cze nie mu do dat ko wych bodź -

ców. Wy ko ny wa nie moc no ab sor bu ją ce go za ję cia

(ste ro wa nie, pro wa dze nia do kład nej i pil nej na wi -

ga cji) naj czę ściej ra tu ją nas z opre sji. Dla te go wła -

śnie ka pi ta nom ła twiej opa no wać cho ro bę – za -

zwy czaj nie ma ją oni na nią cza su!! 

Naj waż niej sza in for ma cja jest jed nak ta ka, że cho -

ro ba – je śli w ogó le się po ja wi ła – mi ja nie spo strze -

że nie już 2-3 dniach że glo wa nia. Pod czas rej sów

śród lą do wych przy do brej po go dzie, praw do po -

do bień stwo do le gli wo ści te go ty pu wy stę pu je bar -

dzo rzad ko.

DZIE CI NA JACH CIE
Czę sto sły szę opi nie ro dzi ców, że chęt nie roz po -

czę li by (lub kon ty nu owa li) że glar ską przy go dę, ale

z uwa gi na po więk sze nie ro dzi ny sta je się to nie -

moż li we. Czy to ozna cza, że że glar stwo nie mo że

być for mą re kre acji dla ca łej ro dzi ny? 

Z mo je go do świad cze nia wy ni ka, że dzie ci na jach -

cie ra dzą so bie do sko na le! Pa ra dok sal nie im młod -

sza po cie cha, tym mniej spra wia pro ble mów na po -

kła dzie – naj czę ściej po pro stu śpi… Star sze dzie ci

po trze bu ją wię cej emo cji i do znań, dla te go dłuż sza

że glu ga mo że być dla nich nie kie dy nu żą ca.

De cy du jąc się na że glo wa nie z dzieć mi, mu si my

po pro stu pa mię tać, że to co dla nas jest fa scy nu -

ją ce (np. ma low ni cze pro mie nie słoń ca na po -

wierzch ni mo rza ? ), dla dzie ci jest po pro stu nie -

zau wa żal ne i bez zna cze nia. Zmu sza nas to do

do dat ko wej ak tyw no ści, by dzie cia kom dać twór -

cze i cie ka we za ję cie. 

Że glo wa nie (na wet ma zur skie) jest za wsze na uką,

szko łą ko mu ni ka cji i cha rak te rów, dla te go mą drze

pro wa dzo ne rej sy ro dzin ne, otwie ra ją fan ta stycz -

ne po le do roz wo ju mło dych lu dzi. Z te go też po -

wo du ta ką po pu lar no ścią cie szą się róż ne go ty pu

szko ły pod ża gla mi.

Dla cze go cho ru je my? Cho ro ba mor ska na le ży do

sze ro kiej gru py cho rób ko mu ni ka cyj nych, któ rych

me cha nizm po wsta wa nia jest sto sun ko wo pro sty.

Mózg czło wie ka do pra wi dło we go funk cjo no wa nia

po trze bu je in for ma cji po cho dzą cych ze wszyst kich

pię ciu zmy słów. Wszyst ko jest w po rząd ku, gdy

po ru sza my się si łą wła snych nóg, po twar dym

grun cie. Wte dy wszyst kie re cep to ry (przede

wszyst kim błęd nik, od po wie dzial ny za utrzy ma nie

rów no wa gi oraz na rzą dy wzro ku i re cep to ry do ty -

ku) prze sy ła ją do mó zgu zgod ne in for ma cje o po -

ło że niu na sze go cia ła. Pro blem po ja wia się, gdy

teo re tycz nie znaj du je my się w sta bil nym po ło że niu

(np. w po cią gu), a jed no cze śnie po ru sza my się

wzglę dem oto cze nia, o czym in for mu je nas błęd -

nik od bie ra ją cy drga nia i prze chy ły ośrod ka, w któ -

rym prze by wa my. W ta kiej sy tu acji do mó zgu do -

cie ra ją sprzecz ne sy gna ły i ten zwy czaj nie… za -

czy na się gu bić.



Czę sto jed nak dzie ci le piej zno szą nad so bą ka pi -

ta nów, któ rzy nie są ich ro dzi ca mi. Je że li nasz rejs

z dzieć mi nie ukła da się do brze, po zwól my im

w przy szło ści że glo wać bez na szej ku ra te li. Na

ryn ku funk cjo nu je wie le firm, któ re ofe ru ją pro fe sjo -

nal nie przy go to wa ne rej sy dla dzie ci i mło dzie ży.

KO BIE TY NA FA LI
W mi nio nych wie kach po mo rzach że glo wa li głów -

nie męż czyź ni. Na wet te raz wie lu lu dzi ko ja rzy że -

glar stwo z ty po wo mę skim za ję ciem.

Tym cza sem ko bie ta na jach cie to praw dzi wy

skarb! W naj cięż szych i naj bar dziej wy ma ga ją cych

sy tu acjach, ja kie mia łem oka zję prze żyć na mo rzu,

to ko bie ty wła śnie by ły naj moc niej szym ogni wem

słab ną cej za ło gi. War to o tym pa mię tać kom ple tu -

jąc za ło gę na wy ma rzo ny rejs.

Dla sa mych ko biet pew ną uciąż li wo ścią mo gą być

od mien ne od do mo wych wa run ki sa ni tar ne na

jach cie. Jest w tym tro chę praw dy, ale pa mię taj -

my, że na no wo cze snych jach tach ma my do dys -

po zy cji wła sną ka bi nę, to a le tę i prysz nic.

JA KIE KOL WIEK SĄ 
NA SZE MA RZE NIA
Nie jest ła two za chę cić do że glo wa nia i na uczyć

go pi sząc na wet naj ob szer niej szy ar ty kuł. Że -

glar stwo to in dy wi du al ne do świad cze nie. Sta jąc

na po kła dzie bar dzo szyb ko do wie my się czy to

na sza dro ga.

Ja sam, wcho dząc wie le lat te mu po raz pierw szy

na po kład jach tu, nie przy pusz cza łem, że z cza -

sem że glar stwo bez resz ty wy peł ni mo je ży cie pry -

wat ne i za wo do we. Wie le praw dy jest w stwier -

dze niu, że ru sza jąc w pierw szy rejs al bo nie bę -

dzie my chcie li te go po wtó rzyć ni gdy wię cej, al bo

że glo wać bę dzie my już ca łe ży cie.

Bez wąt pie nia war to spró bo wać. Że glo wa nie

otwie ra wy jąt ko we moż li wo ści po zna nia świa ta

i lu dzi, w wy jąt ko wy spo sób. Nie za leż nie, ja kie są

na sze ma rze nia czy pla ny, od nas sa mych bę dzie

za le ża ło ja ki obie rze my kurs i czy ma my wy star -

cza ją ce umie jęt no ści, by do pły nąć do ce lu.

Przed wyjściem na wodę:

Wchodząc na nieznany jacht, sprawdź

dokładnie stan techniczny jednostki: przede

wszystkim ster, olinowanie stałe i żagle.

Sprawdź także, gdzie znajdują się kamizelki

ratunkowe. 

Najlepiej jeszcze w pierwszym porcie naucz

swoją załogę szybko refować żagle (przede

wszystkim grota). 

Przed każdym opuszczeniem portu sprawdź

prognozę pogody: w Internecie, najbliższym

kapitanacie lub SMSem. 

Nie znasz akwenu, po którym zamierzasz

żeglować? Kup niezbędne mapy, poproś

lokalnych żeglarzy o trochę porad i wskazówek. 

Na wodzie:

Miej zawsze włączony telefon komórkowy

w wodoszczelnym pokrowcu. Wprowadź do

komórki numery ratunkowe:

– 112

– +48 87 425 30 77 – Mazurska Służba

Ratownicza

– 601 100 100 – WOPR 

Nie opuszczaj portu, jeżeli w prognozach na

najbliższe godziny jest mowa o burzach,

gwałtownym wietrze lub warunkach

wietrznych zbyt wymagających dla Twoich

umiejętności żeglarskich. 

Nie nadużywaj alkoholu! 

Ciągle obserwuj zmiany pogody wokół

Ciebie. 

Nieś żagle o wielkości stosownej do siły

wiatru. Gdy płyniesz przeżaglowany, tracisz

kontrolę nad jachtem i narażasz go na

awarie. Jeśli zaczynasz myśleć o refowaniu,

najczęściej jest to ostatni moment by to

zrobić! 

Gdy mimo wszystko zaskoczyła Cię burza,

uciekaj z wiatrem do najbliższego

bezpiecznego brzegu (najlepiej szuwary) 

lub portu. 

Żeglujesz w ciężkiej pogodzie – niech cała

załoga w kamizelkach ratunkowych

towarzyszy Ci na pokładzie i aktywnie

pomaga w doprowadzeniu jachtu

w bezpieczne miejsce. 

Masz na pokładzie małe dzieci? Ich

bezpieczeństwo jest najważniejsze

– w każdym przypadku unikaj żeglugi

w ciężkich warunkach pogodowych! 

Jeżeli wywróciłeś jacht, nie

opuszczaj kadłuba tak długo,

jak utrzymuje się na

powierzchni; wezwij

pomoc. Poproś

ratowników

o dalsze

wskazówki.

ŻEGLUJĄC ZAWSZE PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

*Bartosz Obracaj:
z wykształcenia
prawnik,
z powołania
żeglarz; uczestnik
wielu rejsów
i regat; dziennikarz
i fotograf żeglarski.
Założyciel firmy
organizującej
wypoczynek pod
żaglami dla firm
i osób prywatnych;
więcej na
www.polconn.com
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In vino veritas, 
P

ierw sze wi no ro śle po-

sa dził w Ar me nii sam

Noe – roz po czął swą

opo wieść o wi nie

gosz czą cy w Pol sce

wło ski som me lier En zo Prio lo.

Do Eu ro py upra wy wi no ro śli do -

tar ły przez obec ne te re ny Sy rii

i Azję Mniej szą. Roz prze strze ni ły

się dzię ki Etru skom lub Fe ni cja -

nom, po przez Gre cję tra fi ły do

wszyst kich ziem Im pe rium Rzym -

skie go. Naj star sze wło skie win ni -

ce nie po wsta ły na go rą cym po -

łu dniu, ale na pół no cy Ita lii. 

„Wi no ro bi się z wi no gron” – pod -

kre ślił żar to bli wie En zo Prio lo, któ -

ry go ścił w Pol sce na za pro sze -

nie fir my Ama ran te Vi ni. To jego

stwier dze nie wca le nie jest oczy -

wi ste w kra ju, gdzie do nie daw na

wi no wy twa rza no z ja błek i… nie

wia do mo z cze go jesz cze. Dla te -

go też go ście pszczyń skiej re -

stau ra cji „Kuch nia i Wi no” z uwa -

gą słu cha li o taj ni kach two rze nia

praw dzi we go wina.

WI NO BRA NIE, CZY LI
ZBIÓR WI NO GRON...
...na stę pu je wte dy, kie dy gro na

osią gną od po wied ni sto pień doj -

rza ło ści, przy czym istot ne jest,

ja kie wi no za mie rza my z nich

otrzy mać. Wi no gro na do pro -

duk cji win bia łych (uzy sku je się

je zarówno z bia łych, jak i z czer -

wo nych wi no gron) zbie ra się nie -

co wcze śniej niż gro na ciem ne,

prze zna czo ne na wi no czer wo -

ne, któ re mu szą być doj rzal sze.

Po za tym z owo ca mi prze zna -

czo ny mi na bia łe wi na na le ży po -

stę po wać de li kat niej – przed tło -

cze niem od dzie lać ja go dy od ga -

łą zek, by zmniej szyć w pły nie

ilość garb ni ków, a tło cze nie trze -

ba roz po cząć za raz po zbio rze.

Wi no gro na ciem ne mo gą po cze -

kać do na stęp ne go dnia. Wy ci -

ska się je ra zem z szy puł ka mi.

Z opi su En zo Prio lo wy ni ka ło, że

tra dy cyj ne tło cze nie wi na, wciąż

sto so wa ne w nie wiel kich, ro -

dzin nych win ni cach, przy po mi na

pol skie dep ta nie ka pu sty na ki -

sze nie. Po pro stu miaż dży się

gro na bo sy mi sto pa mi. Oczy wi -

ście te raz po wszech nie do tło -

cze nia uży wa się pras. 

CZAS WOLNY
SOMMELIERZY

Bóg podarował nam
wodę, ale to

człowiek stworzył
wino – mawiał

Wiktor Hugo.
I to stworzył

dawno, 
bo historia
wina sięga

tysięcy
lat.

czyli prawda o winie
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Pod czas miaż dże nia

wi   no gron two rzy się

moszcz (czy  li część płyn -

na, po wsta ła z miąż  szu)

oraz wy tło ki zło żo ne z pe -

stek, skó rek i szy pu łek.

Ta ni ny i an to cy ja ny za war te

w skór kach ma ją wpływ na

smak i ko lor wi na.

Tu war to wspo mnieć o co raz

mod niej szym wi nie ró żo wym.

„Nie po wsta je ono – wy ja śniał

En zo Prio lo – ze zmie sza nia wi na

bia łe go i czer wo ne go. Otrzy mu je

się je z nie któ rych ty pów czer -

wo nych wi no gron. W mo men cie

miaż dże nia gron, kon takt skór ki

z mosz czem jest krót ki, tyl ko po

to, by nadać mu tro chę ko lo ru”. 

I jesz cze jed no – od mien ne za sa -

dy do ty czą słod kich win ty pu

pas si ti (mar sa la, vin san to, sau -

ter nes). Win ne gro na, zwy kle od -

mian Treb bia no i Ma lva sia (w To -

ska nii) lub Gril lo i Ca tar rat to Bian -

co (na Sy cy lii) po zbio rze wie sza

się do wy su sze nia. Z cza sem

sta ją się co raz słod sze. Po ich

wy tło cze niu nie fil tro wa ny płyn

prze le wa się do be czek i zo sta -

wia w cie ple. In nym spo so bem

jest po zo sta wie nie gron na wi no -

ro śli przez ca łe la to i je sień.

WI NI FI KA CJA...
...to pro ces fer men ta cji, pod czas

któ re go moszcz zmie nia się

w al ko hol. Prze bie ga on ina czej

w przy pad ku win czer wo nych,

ró żo wych i bia łych. Przy pro duk -

cji wi na czer wo ne go przez pe -

wien czas (za leż nie od ro dza ju

wi na) moszcz i wy tło ki są zmie -

sza ne, a pod czas fer men ta cji

zmiaż dżo ne skór ki wi no gron wy -

pły wa ją na po wierzch nię, two -

rząc „ko żuch”. Od te go, jak dłu -

go bę dzie się on utrzy my wał, za -

le ży bar wa i smak wi na. By wa,

że dla in ten syw no ści ko lo ru „ko -

żuch” jest kil ka krot nie za ta pia ny

w mosz czu. W przy pad ku wi na

bia łe go wy tło ki są usu wa ne na -

tych miast po wy ci śnię ciu mosz -

czu. Ko lor na da ją mu nie tyl ko

skór ki wi no gro no wych

ja gód, co miąższ.

„Opi sa ne spo so by – mó   -

wił En zo Prio lo – to wi -

nifi ka cja zim na. Ist nie je

tak że wi  ni fi ka cja cie p -

ła, cha rak te ry stycz na dla

ga tun ków wi na, po trze bu ją -

cych przy spie szo nych pro ce -

sów fer men ta cji. Nie uży wa się jej

ni gdy dla wi na bia łe go. Przy nie -

któ rych je go ga tun kach sto su je

się za to wi ni fi ka cję wę glo wą,

pod czas któ rej gron się nie roz -

gnia ta. Pro ces fer men ta cji za -

cho dzi w ich wnę trzu. W wy ni ku

ta kie go pro ce su otrzy mu je się

przej rzy ste, owo co we wi no z ni -

ską za war tość ta nin, na da ją ce

się do pi cia za raz po zbio rach”.

Świe żo sfer men to wa ne wi na

pod  da wa ne są kla ro wa niu, dzię -

ki cze mu sta ją się przej rzy ste.

W ich „ży ciu” za czy na się ko lej ny

etap, czy li...

DOJ RZE WA NIE
Pod czas nie go zmie nia się smak

wi na. Mło de są zwy kle bar dziej

kwa śne, z cza sem smak ich sta -

je się szla chet niej szy. Pro ces doj -

rze wa nia od by wa się naj czę ściej

w du żych zbior ni kach, gdzie

wino ma kon takt z po wie trzem.

Jak dłu go? To za le ży od ro dza ju

i ga tun ku wi na, ale dłu żej na po -

wie trza się wi na czer wo ne. Po -

tem prze le wa się je – do bu te lek

(wi na bia łe) lub be czek (czer wo -

ne, zwłasz cza te bar dziej ce nio -

Żeby docenić, trzeba poznać
Kim jest sommelier?

Specjalistą w dziedzinie enologii,

czyli nauki o winie i sposobach

jego podawania. Osobą, która

zajmuje się upowszechnianiem

wiedzy o winie. Bo żeby docenić

wino, trzeba je poznać.

Włochy uchodzą za kraj

miłośników i znawców wina...

Wino wyrabia się u nas we

wszystkich regionach od trzech

tysiącleci. Ogromna jest też

gama szczepów i odmian win

z nich powstających. Znajomość

wina we Włoszech jest

powszechna, choć młodzi ludzie, często kierowani modą, potrafią preferować piwo i inne trunki.

Jednak ostatnio porzucają je na rzecz wina.

Jakie jest Pana ulubione wino?

Barolo – wino wytwarzane ze szczepu Nebbiolo, uprawianego na wapiennej ziemi Piemontu,

uważane za jedno z dwóch (poza również piemonckim Barbaresco) najlepszych win Włoch. Jest

wspaniale zharmonizowane, ma silny charakter i ciemny kolor. Barolo wyrabia się na obszarze wokół

miejscowości Barolo, Castiglione, Monforte d’Alba, Falleto, Seralunga i La Morra.

Co jest najważniejsze przy wyborze wina?

Dobrze jest znać producenta albo mieć zaufanego sprzedawcę. Ważne też jest, aby na etykiecie

butelki był oznaczony obszar, z którego pochodzi wino oraz sposób, w jaki zostało wyprodukowane.

Dobrze również znać choć podstawy klasyfikacji win: najwyższe DOCG (czyli Denominacione di

Origine Controllata e Garanitia) i DOC (Denominacione di Origine Controllata), a także „Classico”,

„Riserva” czy oznaczające charakterystyczne dla konkretnego regionu IGT (Indicazione geografica

tipica) i wiedzieć, że określenie „da tavola” oznacza zwykłe wino stołowe. To jest klasyfikacja włoska.

ROZMOWA Z ENZO PRIOLO, TURYŃCZYKIEM, SOMMELIEREM OD 1996 ROKU 

Winogrona
do produkcji win
białych
(uzyskuje się je
i z białych,
i czerwonych
winogron, bo
kolor znajduje
się w skórkach)
zbiera się nieco
wcześniej niż
grona ciemne,
przeznaczone
na wino
czerwone, które
muszą być
dojrzalsze. 
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ne gatunki). W za bu tel ko wa nym

wi nie pro ces utle nia nia pra wie

zu peł nie się blo ku je, ale wi no

nadal doj rze wa, gu bi pier wot ną

cierp kość, na stę pu je pro ces

wzbo  ga ca nia je go aro ma tu, ko -

lor z żół to -zie lon ka we go prze -

cho dzi w zło ci sty. 

Do bia łych win sto so wa ne są za -

zwy czaj bu tel ki z bia łe go lub ja-

sne go szkła, przez któ re moż na

oce nić bar wę trun ku. „Już ona

– pod kre śla En zo Prio lo – mo że

świad czyć o ja ko ści i spo so bie

prze cho wy wa nia wina. In ten -

syw ny ko lor, zbli żo ny do żół te go

su ge ru je, że jest ono zbyt ut -

lenio ne. Bu te lek nie na le ży wy -

sta wiać na świa tło sło necz ne,

któ re wpły wa na zmia nę wła ści -

wo ści wi na. Więk szo ści bia łych

win nie moż na tak że prze cho wy -

wać zbyt dłu go – od mo men tu

za bu tel ko wa nia do je go wy pi cia

nie po win ny mi nąć wię cej niż

dwa la ta”.

Wi na czer wo na zaś doj rze wa ją

w dę bo wych becz kach, bo dę bi -

na nie pro du ku je w kon tak cie

z wi nem nie bez piecz nej ple śni.

Po za tym prze ni ka ją do nie go

z drew na skład ni ki aro ma tycz ne

i garb ni ki, a tak że nie wiel kie ilo ści

po wie trza. Waż ny jest ga tu nek

oraz ja kość dę bo we go su row ca.

Becz kę do prze cho wy wa nia wi na

moż na sto so wać za le d wie dwu -

krot nie, bo po tem drew no „gu bi”

wła sny aro mat i po kry wa się ka -

mie niem win nym. 

„Z winem jest podobnie jak ze

sztuką” – twierdzi Enzo Priolo.

„Człowiek, który się na niej nie

zna, może tylko powiedzieć

czy dzieło mu się podoba,

czy nie. Dopiero poznanie

rodzajów i smaków wina

może sprawić, że

będziemy go mogli

docenić, a także próbować

rozpoznawać. Do tego

potrzebna jest praktyka, a więc

i umiejętność postępowania

z winem”.

OTWIERANIE
I ROZLEWANIE
Przed otwarciem butelki nie można nią

potrząsać, bo wino będzie „zmęczone”.

Delikatnie nacinamy specjalnym nożykiem

(w który wyposażone są dobre otwieracze)

kapturek z folii metalowej zabezpieczający

szyjkę butelki.

Korkociąg wbija się w środek korka

i wkręca (kręci się otwieraczem,

nie butelką) i delikatnie wyciąga.

Należy uważać, by czubek

korkociągu nie przebił korka

na wylot, gdyż jego drobinki

mogą znaleźć się w winie.

Podczas nalewania wina

butelka nie powinna dotykać

kieliszka. Zasadą jest

napełnianie kieliszków

do jednej trzeciej wysokości,

by uzyskać pełny aromat wina.

Sposób trzymania kieliszka

zależy od rodzaju wina. Białe

serwuje się zazwyczaj zimne, aby

więc uniknąć przekazania kieliszkowi

ciepła z ręki, trzyma się go za stopkę.

Kieliszek z winem czerwonym ujmuje

się za nóżkę. Wina bogate w aromat,

pite w temperaturze pokojowej,

można ujmować dłonią za czaszę.

W innych przypadkach nie jest to

przyjęte, bo palce zostawiają na szkle

kieliszka nieładne odciski.

Przed nalaniem wina do kieliszków

gości warto przeprowadzić analizę

trunku, ocenić go wzrokowo,

powąchać i popróbować. 

ANALIZOWANIE
WZROKIEM...
Po przechyleniu kieliszka na jego

ściankach tworzą się arkady (łzy)

wskazujące na zawartość alkoholu.

Im szersze, tym więcej alkoholu

znajduje się w winie. Aby sprawdzić

jak stare jest wino, przechylamy

kieliszek, obserwując końcówkę (tzw.

paznokieć). Im bardziej kolor jest

czerwono-pomarańczowy, tym wino

jest starsze. 

Wino białe może mieć kolor

od zielonkawo-żółtego przez

złotawo-żółty do bursztynowego.

Zależy on m.in. od gatunku wina.

Paleta kolorów wina czerwonego

zaczyna się od złoto-różowego

(charakterystycznego dla win

młodych, które tylko dojrzewają, a nie

starzeją się), przez

rubinowo-czerwone, czerwień

granatu do ciemnoczerwonego.

Purpurowo-czerwony i rubinowo-

czerwony, to kolory charakterystyczne

dla win, których nie powinno się

Otwie ra my, ocenia my, nalewa my... czy li po rad nik som me lie ra

Tastevin
Symbolem sommeliera jest tastevin

– płaska metalowa

miseczka z uszkiem,

będąca tradycyjnym

naczyniem

do testowania

wina. Pozwalała

przy degustacji

w piwnicznych

warunkach ocenić

jego barwę

i klarowność. Teraz jest

raczej przedmiotem kolekcjonerskim, noszonym

na łańcuszku, podkreślającym przynależność do zawodu

znawców win.

CIEKAWOSTKI



W za leż no ści od ga tun ku wi na,

prze cho wu je się je w becz kach

przez okre ślo ny czas, np. dwa

lub czte ry la ta, a po tem roz le wa

się do bu te lek, w któ rych mo że

doj rze wać wie le lat. Aby chro nić

czer wo ne wi no przed świa tłem,

bu tel ki po win ny mieć ko lor zie lo -

ny lub brą zo wy. 

PRZE CHO WY WA NIE
We Wło szech wie le osób ku pu je

dla sie bie wi no hur to wo. Po tem

je bu tel ku ją i kor ku ją. W ro dzi nie

En zo Prio lo „ta ta ku po wał wi no

la ne na li try, a ma ma oce nia ła

kor ki”. I war to do dać, że wi na

do bre go ga tun ku ma ją kor ki zro -

bio ne z praw dzi we go kor ka, czy li

z ko ry dę bu kor ko we go ro sną ce -

długo przechowywać

(rubinowo-czerwony może być także

kolorem wina nadającego się

do długiego przechowywania).

Ciemnoczerwony to kolor

charakterystyczny dla wina długo

przechowywanego.

Pomarańczowo-czerwony jest

kolorem win, które za długo

dojrzewały w butelce. W długo

przechowywanych winach zanikają

antocyjany, odpowiedzialne za kolor

(zamieniają się w osad). 

W analizie wzrokowej ważna jest

gęstość. Wino nie powinno być

wodniste. Lepkie lub oleiste – to

cechy pozytywne. Gęste – oznacza

negatywną charakterystykę (skórki

oddały w tym przypadku, oprócz

pozytywnych składników, zbyt wiele

gliceryny). W niektórych winach

białych mogą występować bąbelki

(wina musujące lub szampany).

Generalnie im mniejsze bąbelki,

występujące w dużej ilości – tym

lepiej. To oznacza, że tlenek węgla

postały w procesie fermentacji jest

jednolity. 

...WĘCHEM
W zapachu wina uwydatniają się jego

wady, ale również specyficzne cechy

smakowe. By dokonać analizy

węchowej, trzeba „zakręcić” winem

w kieliszku, bo kontakt z powietrzem

wzmacnia zapach. 

Jakość – to ogólne doznanie

węchowe. Jej analizy powinno się

dokonywać w momencie, kiedy

znamy jego charakterystykę, możemy

go porównać z innymi winami tego

gatunku. 

Zapach winny opisuje wina o dużej

zawartości alkoholu i zazwyczaj nie

jest to określenie pozytywne – bo

zabija inne zapachy. 

...I SMAKIEM
O smaku wina decyduje kilka

czynników – zależy on od alkoholu

i kwasów zawartych w winie

odpowiedzialnych za to, czy jest

ono słodkie, cierpkie czy

kwaśne. Ważne jest, by

smak wina zachowywał

równowagę pomiędzy

alkoholem, słodyczą

i kwasowością. Aby

ocenić smak, należy

rozprowadzić odrobinę

wina po języku. Kubki

smakowe

odpowiedzialne

za poszczególne

smaki są umieszczone w różnych

częściach języka. Wino można

„poprzeżuwać”, by podczas

intensywnego ruchu zintensyfikować

jego aromaty. Sommelierzy zwykle

wypluwają oceniane próbki. Zwykły

miłośnik wina może bez obawy

połknąć oceniany łyk – stwierdzi

przy tym, jak długo wino pozostawia

wrażenia smakowe. 

go w po łu dnio wej Eu ro pie i pół -

noc nej Afry ce. Naj lep sze (i naj -

droż sze) są kor ki wy ci na ne z jed -

ne go ka wał ka ko ry, pra wie gład -

kie, przez któ re do wnę trza

bu tel ki mo że prze ni kać po wie -

trze. Sto su je się też tzw. kor ki

war stwo we utwo rzo ne z kil ku

pla ster ków ko ry i pra so wa ne

– z resz tek ko ry kor ko wej. 

Obec nie pro du cen ci win uży wa ją

czę sto za mknięć ze sztucz ne go

two rzy wa, któ re spraw dza ją się

w przy pad ku win bia łych. W du -

żych bu tel kach sto so wa ne są też

za kręt ki, a do pod rzęd nych ga -

tun ków win na wet zwy kłe kap sle.

Tak za mknię te bu tel ki zwy kle kry -

ją „si ka cze”. War to wie dzieć, iż

na okres le ża ko wa nia kap slo wa -

ne są też naj szla chet niej sze wi na

mu su ją ce. Do pie ro po tem za my -

ka się je kor ka mi.

I jesz cze uwa gi dla osób, któ re

za mie rza ją stwo rzyć wła sne piw -

nicz ki win ne. Tem pe ra tu ra w nich

nie po win na prze kra czać 18

stop ni, a bu tel ki na le ży ukła dać

w po zy cji po zio mej, tak by kor ki

sty ka ły się z wi nem. W po miesz -

cze niu z wi nem nie wol no prze -

cho wy wać octu ani przy praw

ko rzen nych.

Tekst po wstał na pod sta wie wy -

kła du En zo Prio lo, któ ry od był

się w pszczyń skiej re stau ra cji

„Kuch nia i Wi no”. Spe cjal ne po -

dzię ko wa nia dla or ga ni za to ra

spo tka nia – cze cho wic kiej fir my

Ama ran te Vi ni. 

Aby sprawdzić
wiek wina,
przechylamy
kieliszek
i oceniamy
barwę
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Dziesiąta Muza na lato

Kolejna zabawna książka z cyklu „profan zgłębia

zawiłości kultury francuskiej”. Jak można się

domyślić, zabawne sytuacje wynikają głównie

z niemożności zrozumienia skomplikowanych

nakazów i zakazów obowiązujących we

francuskim społeczeństwie. Michael Sadler ma

jednak dla swoich gospodarzy wiele sympatii.

W polu zainteresowań autora znajduje się przede

wszystkim gastronomia, można się jednak było

tego spodziewać, kuchnia francuska uchodzi za

najlepszą na świecie. Książka jest idealną lekturą

wakacyjną – lekka i zabawna fabuła wprawi każdego w dobry nastrój.

Trzeba przyznać, że angielsko-francuskie spotkania są nadzwyczaj

„soczyste”, wystarczy wspomnieć niesamowicie popularną serię „Merde”,

w której to mieszkaniec Paryża starał się przystosować do angielskiego

luzu i celebrowania herbatki. Michael Sadler: Anglik w Paryżu. Edukacja

kontynentalna. Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała 2010.

Kryminał szpiegowski
Zagadka z okresu zimnej wojny

Dystrybutorzy prześcigają się

w ofercie, która na czas wakacji

staje się wyjątkowo atrakcyjna.

Prawdziwy wielbiciel filmów nie ma

jednak przerwy od kultywowania

swojego hobby, tym bardziej że

światowe hity coraz szybciej trafiają

na rynek dvd. „Step Up 3D” to

gratka nie tylko dla młodzieży, świat

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Ostatni z serii kryminałów poświęconych Kurtowi

Wallanderowi. Wallander, już na emeryturze, zostaje

wplątany w zniknięcie znajomego, chcąc nie chcąc, musi

pomóc zdesperowanej małżonce zaginionego. Wraz z

posuwaniem się śledztwa naprzód, na jaw wychodzą

zaskakujące, często wstrząsające,

tajemnice. Mankell ciągle jest w

formie, mimo że jego bohater nie

jest już młody i wykazuje

symptomy wypalenia

zawodowego oraz problemów ze

zdrowiem. Cieszy się natomiast z

pojawienia się wnuczki, widać że

dla Kurta praca przestała być

całym życiem, najwyższy czas...

Henning Mankell: Niespokojny

człowiek. WAB. Warszawa 2010. 

oszalał na punkcie tańca, a tematyka

ta cieszy się niesamowitą

popularnością. Trzecia najnowsza

część cyklu przenosi akcję do

Nowego Jorku. Fabuła toczy się

wokół rywalizacji dwóch tańczących

grup – House of Pirates i House of

Samurai. Oczywiście, oprócz scen

tanecznych poznajemy życie

prywatne

bohaterów,

które nie

zawsze jest

usłane różami.

Moose i Camille

to dwójka

tancerzy,

których

mieliśmy okazję

podziwiać

w poprzednich

częściach.

Zamysłem reżysera było, by jednym

z głównych bohaterów uczynić miasto

– Nowy Jork. Stał się on inspiracją dla

młodych tancerzy, którzy świetnie

wyczuwali pulsującą energię „Wielkiego

Jabłka”. Film warto też obejrzeć ze

względu na niezwykle widowiskowe

sceny taneczne, bo przy produkcji

pracowali najsławniejsi choreografowie

świata. Nie można pominąć także

świetnie zrobionych zdjęć oraz idealnie

dobranej muzyki. 

Kolejna propozycja to jedna

z największych produkcji niemieckich

ostatnich lat. „Baader-Meinhof” to

laureat wielu nagród filmowych, całkiem

zasłużenie. Nie jest to pozycja ani lekka,

ani szczególnie przyjemna w odbiorze,

ale na pewno fascynująca. Przede

wszystkim ze względów historycznych.

Grupa Baader-Meinhof to jedna

z najbardziej znanych organizacji

Komedia
Paryż oczami Anglika

Joanna Lasek
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Książka nie jest łatwa ani w odbiorze, ani

w temacie. Autorzy – reporterzy Gazety

Wyborczej wykonali kolosalną pracę i wykonali

ją wyśmienicie. Lektura chwyta za gardło

i pozostawia po sobie smutek i melancholię.

Jest jednak bezsprzecznie warta przeczytania.

Autorzy wydobyli z niebytu postać młodego

żydowskiego artysty – Ryszarda Apte. Apte

nie przeżył wojny, a jego losy są parabolą

tysięcy żydowskich wojennych losów. Pochodzący z inteligenckiej

zasymilowanej rodziny chłopak był obdarzony wyjątkowym talentem

literackim, muzycznym i plastycznym. Do książki dołączono reprodukcje

grafik, które robią naprawdę wstrząsające wrażenie, zwłaszcza w kontekście

czasów, w jakich powstały. Zeszyt z grafikami został odkryty dopiero

kilkadziesiąt lat po wojnie, miejmy nadzieję, że dzięki książce świat przypomni

sobie o tym niezwykłym chłopcu. Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski: Apte.

Niedokończona opowieść. Korporacja Ha! art. Kraków 2010.

terrorystycznych na świecie,

odpowiedzialna za szereg krwawych

zamachów i aktów przemocy. Lata

70. to czarna karta w historii

Niemiec, które długo nie mogły sobie

poradzić ze skrajnie prawicowymi

grupami siejącymi śmierć

i zniszczenie. Film jest wstrząsającym

dokumentem epoki, nam, jako

mieszkańcom kraju dotkniętego

komunizmem, hasła głoszone przez

członków grupy wydają się bełkotem

i pobożnym życzeniem. Każda

ideologia, która się radykalizuje staje

się niebezpiecznym narzędziem

w rękach szaleńców. 

Aby nieco złagodzić poważną

wymowę poprzedniej propozycji,

warto obejrzeć

komedię „I love

you Phillip 

Morris”

w doskonałej

obsadzie – Jim

Carrey i Ewan

McGregor 

grają dwójkę

zwariowanych

bohaterów, 

którzy poznają 

się w więzieniu. 

Scenariusz oparto na autentycznej

historii. Steven Russel (Jim Carrey)

wpada pewnego dnia na pomysł, iż

od tej chwili zaczyna żyć pełnią

życia. Zmienia więc pracę

– z uczciwego stróża prawa na

kombinatora wyłudzającego

odszkodowania od towarzystw

ubezpieczeniowych. Trafia do

więzienia, gdzie poznaje Phillipa

Morrisa, z którym będzie tworzyć

parę w życiu prywatnym

i zawodowym. Ciekawostkę stanowi

fakt, iż prawdziwy Steven Russel

odbywa karę 144 lat więzienia,

natomiast prawdziwy Phillip Morris

brał udział w produkcji jako

konsultant. 

PREMIERY
Świnki
Szesnastoletni Tomek zapowiada się na

grzecznego i zdolnego nastolatka. Prowadzi

nudny żywot w przygranicznym miasteczku.

Interesuje się astronomią, jednak kiedy w jego

życiu pojawia się Marta, najważniejsze stają się

pieniądze. Tomek zaczyna poznawać życie od

ciemnej strony... Reż.: Robert Gliński, wyst.: Filip

Garbacz, Anna Kulej.

Pożyczony narzeczony
Rachel pracuje w firmie prawniczej, gdzie odnosi

spektakularne sukcesy. Cóż z tego, skoro ciągle

nie znalazła swojej drugiej połowy? Sytuacja się

komplikuje, po imprezie z okazji swych 30

urodzin, budzi się w łóżku z narzeczonym swojej

najlepszej przyjaciółki. Reż.: Luke Greenfield,

wyst.: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin.
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Zamieńmy złe emocje na lepsze

Jerzy Bąk, rysunki: Janusz Stefaniak

Jeśli czujemy się silni, nasze

działania również cechuje siła. Jeśli

jesteśmy smutni, nasze działania

nacechowane będą smutkiem.

Uczucia bowiem decydują o tym, jak

działamy w życiu. I dopóki ich nie

zmienimy, będziemy zawsze

postępowali tak, jak dotychczas,

osiągając rezultaty takie, jakie do tej

pory uzyskiwaliśmy. Ograniczające

emocje powstrzymują nas od

wykreowania i utrzymania takiego

życia, jakie chcielibyśmy mieć, bo

sami dobrowolnie zrzekliśmy się

umiejętności podejmowania decyzji

na ich korzyść. Wydaje się nawet, 

że nasze emocje dyktują nam, 

kim mamy być i nakazują, jak

postępować w życiu... 

Zdarza się nam, że mówimy: 

„jestem smutny” albo „jestem zły”.

Wyrażając się w ten sposób

informujemy innych, a także

podświadomie samych siebie, że

utożsamiamy się z dręczącym nas

smutkiem czy gniewem.

Ustosunkowujemy się do siebie

i otoczenia tak, jakbyśmy byli swoimi

własnymi uczuciami. Mało tego

– wymyślamy nawet całe historie,

dlaczego czujemy się tak, jak się

czujemy, żeby usprawiedliwić się 

lub wyjaśnić błędne przekonania

dotyczące naszej tożsamości. Aby

więc pozbyć się dręczących nas

negatywnych emocji, powinniśmy

zrozumieć, że uczucia to tylko

uczucia – one nie są nami, możemy

im więc pozwolić spokojnie odejść.

Aby to jednak nastąpiło, najpierw

trzeba przyznać

się przed

sobą

samym

do tej

emocji, od której chcemy się

uwolnić. Następnie emocję tę należy

spróbować zaakceptować, ale bez

prób wywoływania zmiany. Potem,

wciąż nie usiłując nic zmieniać,

należy spróbować wyrazić zgodę na

uwolnienie się od niej. 

Ta nieskomplikowana i łatwa do

nauczenia się forma redukcji stresu

zyskuje coraz większą popularność

i nosi nazwę Metoda Sedony. Jest

wyjątkowo prosta, ale w istocie

potężna i skuteczna. Pozwala odkryć

tkwiącą w nas naturalną zdolność do

szybkiego uwalniania się od każdego

bolesnego lub niechcianego uczucia.

Składa się z serii stawianych sobie

pytań, które naprowadzają

świadomość na to, co czujemy

w danym momencie i delikatnie

prowadzą do uwalniania się

od negatywnych uczuć

i emocji.



Twórcą metody jest Lester Levenson.

Stres związany z pracą na

najwyższych szczeblach

amerykańskiego świata biznesu

doprowadził go do takiego

wycieńczenia organizmu, że lekarze

nie wiedząc jak mu pomóc, zalecali

mu jedynie spokojne oczekiwanie na

śmierć. Lester jednak nie poddał się,

a swoją chorobę potraktował jako

życiowe wyzwanie. Zrozumiał, że

życie postawiło go w sytuacji, gdzie

rozwiązanie psychicznego problemu

stało się kwestią życia lub śmierci.

Zamknąwszy się w hotelowym

pokoju, sam pracował nad sobą za

pomocą wymyślonego przez siebie

zestawu technik, tak banalnie

prostych, że przeciętny człowiek

może opanować je w godzinę. Po

upływie trzech miesięcy, ku

zaskoczeniu wszystkich, Lester

całkowicie wyzdrowiał, a jego 

umysł wszedł w stan trwałego

i niezmąconego spokoju, jasności

i pogody ducha, które nie opuściły

go aż do śmierci. Powrócił też 

do środowiska amerykańskich

biznesmenów, a dzięki opanowaniu

stworzonej przez siebie techniki

„uwalniania” potrafił pozbyć się

szybko dowolnej stresującej emocji. 

Metoda Sedony nie zawiera żadnych

skomplikowanych procedur. Kiedy

czujemy, że dręczą nas jakiekolwiek

niechciane emocje, to po prostu,

1. Skupmy się na tym, co

czujemy w danej chwili.

Przyjmijmy do siebie

i zaakceptujmy to uczucie,

pozwólmy mu przejawić się

w całej pełni. 

2. Zadajmy sobie następnie

pytanie: „Czy mógłbym pozwolić

temu uczuciu odejść?”. To

pytanie ma jedynie otworzyć nas

na możliwość podjęcia takiego

działania. Zarówno „tak”, jak

i „nie” są odpowiedziami

dobrymi. Tak naprawdę

pozwolimy odejść niechcianemu

uczuciu nawet wtedy, gdy

powiemy „nie”. Najlepiej, jeśli

odpowiemy na to pytanie, jak

najmniej myśląc, nie spekulując

i nie wchodząc w wewnętrzne

dyskusje z samym sobą.

Następnie, niezależnie od tego

jakiej odpowiedzi udzieliliśmy 

na pierwsze pytanie, przejdźmy

do kroku 3. 

3. Zadajmy sobie pytanie: „Czy

pozwolę mu odejść?”. Innymi

słowy: „Czy jestem skłonny,

chętny do pozbycia się tego

uczucia?”. I znowu nie

zastanawiajmy się nad tym

pytaniem. Pamiętajmy również,

że stosujemy tę technikę, bo

chcemy być wolni. I nie ma

znaczenia, czy to uczucie jest

usprawiedliwione, długotrwałe

czy prawidłowe. Jeśli odpowiedź

brzmi „nie” lub jednak do końca

nie jesteśmy pewni, zapytajmy

siebie: „Czy chciałbym czuć to,

co czuję?” lub „Czy czując to

będę szczęśliwy i osiągnę to,

czego chcę?”. Nawet jeśli

odpowiedź nadal brzmi „nie”,

przejdźmy do następnego kroku. 

4. Zadajmy sobie krótkie

pytanie: „Kiedy?”. Jest to

zachęta do tego, żeby pozwolić

uczuciu odejść TERAZ. Być

może pozwolimy mu odejść

z łatwością. Jednak zawsze

pamiętajmy, że jest to decyzja,

którą możemy podjąć

w dowolnej, wybranej przez nas

chwili. Jeśli jednak zechcemy

nadal trwać przy określonym

uczuciu – to po prostu uznajmy,

że to, jak długo chcemy

doświadczać danej emocji, jest

naszym wyborem.

w czterech krokach, wykonajmy

ćwiczenia załączone w boksie. 

Procedurę „czterech kroków”

możemy powtarzać tak długo, aż

poczujemy się wolni od niechcianej

emocji. Prawdopodobnie, po każdym

kolejnym kroku odkryjemy, że

wyrażenie zgody na odejście jest

coraz łatwiejsze. Na początku efekty

mogą być ledwo uchwytne. Jednak,

jeśli jesteśmy wytrwali, rezultaty

szybko staną się coraz bardziej

zauważalne i w końcu to, czemu

pozwolimy odejść, odejdzie na

dobre. W czasie stosowania tej

metody możemy też odkryć, że

istnieje kilka warstw emocji

związanych z określoną sprawą.

Odkryjemy także, że stosowanie tej

techniki sprawia, iż utrzymanie

pozytywnego nastawienia do życia

wymaga o wiele mniejszego wysiłku

z naszej strony, a jakość naszego

życia będzie tego odzwierciedleniem.

W końcu zaczniemy mieć i robić to,

co zawsze pragnęliśmy. Zaczniemy

być tym, kim naprawdę chcemy być. 

Metoda Sedony pokazuje nam, jak

cieszyć się szczęśliwym, pełnym

miłości, radosnym życiem. Jeśli

otworzymy się na pytania w niej

zawarte, to odkryjemy, że nasze

negatywne myśli i emocje

rzeczywiście znikają i zmieniają się

w pozytywne i budujące. Możemy

spodziewać się poprawy zdrowia

psychicznego, emocjonalnego

i duchowego oraz odczuwania

prawdziwego i stałego szczęścia.

Otworzymy się na prawdziwie

kochające i zdrowe relacje. Poprawi

się nasza kreatywność, inteligencja

oraz emocjonalne samopoczucie

psychiczne. Wzmocni się także

ogólne poczucie powodzenia

i wewnętrzny spokój. Osiągniemy

również sukces i odczujemy

towarzyszącą mu

satysfakcję

i spełnienie.
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Cztery ćwiczenia na redukcję stresu 
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500 Euro 5WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda Euro 5

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto Euro 5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 ACTUAL 69KM 5D 34.842 1242 156 5,2 5
1.4 ACTUAL 77KM 5D 35.692 1368 165 5,7 5
1.4 ACTUAL DUALOGIC 77KM 5D 39.942 1368 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v ACTUAL 75KM 5D 43.767 1248 165 4,1 5
1.4 ACTUAL NATURAL POWER 70KM 5D 44.192 1368 160 4,2 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 34.842 1242 156 5,2 5
1.4 DYNAMIC 77KM 3D 39.942 1368 165 5,7 5
1.4 MultiAir Turbo 16v ENERGY 135KM 3D 51.417 1368 200 5,6 5
1.2 ACTIVE 69KM 5D 36.117 1242 156 5,2 5
1.4 ACTIVE 77KM 5D 36.967 1368 165 5,7 5
1.4 ACTIVE DUALOGIC 77KM 5D 41.217 1368 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM 5D 45.042 1248 165 4,1 5
1.4 DYNAMIC 77KM 5D 41.217 1368 165 5,7 5
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D 45.467 1368 165 5,4 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 105KM 5D 47.167 1368 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 5D 49.292 1248 165 4,1 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 5D 50.992 1248 178 4,2 5
1.3 Multijet 16v DYN. DUALOGIC 95KM 5D 55.242 1248 175 4,1 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 36.550 1242 160 5,1 4
0.9 TwinAir POP 85KM 41.650 875 173 4,1 4
1.4 16v SPORT 100KM 50.150 1368 182 6,3 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF SPORT 95KM 52.700 1248 180 3,9 4
1.2 LOUNGE 69KM 43.350 1242 160 5,1 4
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM 48.450 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 52.700 1248 180 3,9 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C Euro 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 52.700 1242 160 5,1 4
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM 57.800 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.050 1248 18O 3,9 4

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 40.367 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v AC TI VE 75KM 48.017 1248 155 4,3 5
1.4 DYNAMIC 73KM 45.467 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 53.117 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 54.817 1248 170 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM 55.667 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM 57.367 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 28.467 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 36.542 1248 165 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK
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RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16V 95KM 49.887 1368 161 7,2 5
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM 60.342 1598 164 5,2 5
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 90KM 59.492 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 16V 95KM 53.287 1368 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM 63.742 1598 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-JET 16V 120KM NAT. POWER 71.987 1368 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM DUALOGIC 67.142 1598 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM 62.892 1598 158 5,2 5
EMOTION 1.4 16V 95KM 57.537 1368 161 7,2 5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM 67.992 1598 164 5,2 5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM 72.242 1956 179 5,7 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
** tylko auta ze stocku
DPF - filtr cząstek stałych (dla silników diesla)

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  Euro 5

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 35.692 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM 39.942 1368 165 6,3 5

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 16v AC TI VE 90KM 43.342 1368 179 6,3 5
1.6 Multijet 16v AC TI VE 105KM 53.542 1598 187 4,9 5
1.4 16v DY NA MIC 90KM 45.892 1368 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v DYNAMIC 120KM 50.992 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM 56.092 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 105KM 56.092 1598 187 4,9 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 120KM 56.942 1598 195 4,7 5
1.6 Multijet 16vDYNAMIC DUALOGIC 120KM 61.192 1598 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v EMOTION 120KM 58.642 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM 63.742 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EMOTION 120KM 64.592 1598 195 4,7 5
2.0 Multijet 16v EMOTION 165KM 67.142 1956 215 5,3 5
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM 63.742 1368 204 5,7 5
2.0 Multijet 16v SPORT 165KM 67.142 1956 215 5,3 5

Bravo Euro 5 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 16v DYNAMIC 4X4 120KM 50.992 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM 62.892 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM 50.142 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM 55.242 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM 67.142 1956 180 6,6 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici Euro 5

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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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 90.865 1750 235 8,1 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 84.915 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS 94.265 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 90.015 1956 218 5,4 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 99.365 1750 235 8,1 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515 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 95.965 1750 233 8,3 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT 90.865 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS 99.365 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT 95.115 1956 216 5,5 5
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465 1750 233 8,3 5
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615 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 53.125 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 135KM DISTINCTIVE 59.925 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTINCTIVE 65.025 1368 207 5,5 4/5
1.3 JTDM S&S 95KM DISTINCTIVE 57.375 1248 180 4,3 4/5
1.6 JTDM E5 S&S 120KM DISTINCTIVE 64.175 1598 198 4,8 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE 70.975 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Euro 5 Seria 0

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 Turbojet E5 16v STEEL 120KM 58.642 1368 195 6,3 5 
1.6 Multijet E5 16v STEEL 105KM 63.742 1598 186 4,6 5
1.4 Turbojet E5 16v SILVER 120KM 65.442 1368 195 6,3 5 
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 140KM 68.842 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16v SILVER 105KM 70.542 1598 186 4,6 5
1.6 Multijet E5 16v SILVER 120KM 73.942 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet SELELECTRONIC E5 16v SILVER120KM 77.342 1598 194 4,6 5
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 140KM 73.942 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16v GOLD 120KM 79.042 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet SELELECTRONIC E5 16v GOLD120KM 82.442 1598 194 4,6 5
2.0 Multijet E5 16v GOLD 165KM 84.915 1956 214 5,1 5
1.8 Turbojet SPORTRONIC  E5 16v PLATINUM 200KM 107.942 1742 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet E5 16v PLATINUM 190KM 107.942 1910 222 5,7 5

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 16v S&S GOLD 95KM 51.765 1368 175 6,0 5
1.3 Multijet 16v S&S GOLD 95KM 59.415 1248 173 4,3 5
1.4 16v MTA S&S 5th AVENUE 95KM 61.115 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 S&S 66.215 1368 195 6,4 5
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S 71.315 1368 218 5,8 5
1.6 TB JTDM-2 16v 105KM DISTINCTIVE S&S 74.715 1598 185 4,4 5
2.0 TB JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE S&S 79.815 1598 205 4,5 5
2.0 TB JTDM-2 16v 170KM DISTINCTIVE S&S 81.515 1956 218 4,7 5
1750 TBI 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE 90.865 1742 242 7,6 5



JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 210.000
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 245.000

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 141.790
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 144.990
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 160.500
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 174.220

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 126.790
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 129.990
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 145.500
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 159.220

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.0L DVVT 16V M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 82.500
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 91.900
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 116.000
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 125.000

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

JEEP PATRIOT
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 112.000
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 121.000

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4424/1808/1712

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat dostępności, kompletacji samochodów można otrzymać u pani Elżbiety Prokopiuk, tel.: 22 607 47 72; e-mail: elzbieta.prokopiuk@fiat.com
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

�
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla

pracowników spółek Fiata,

którą nazwaliśmy „Fiat to

my”. To właśnie w tej

rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się

radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,

spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania

listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 

napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

Sugestie systematycznie zapisywane

i wdrażane zmieniają wizerunek miejsca

pracy, poprawiają bezpieczeństwo, są

przyjazne dla środowiska, zaniżają koszty

produkcji i przynoszą satysfakcję. Po

wdrożeniu sugestie przynoszą efekty

ekonomiczne, ale także wpływają na zmianę

wizerunku pracy – a przecież w ładnym

otoczeniu i lepszej atmosferze znacznie lepiej

i spokojniej się pracuje. 

W praktyce wygląda to tak, że pracownicy

zapisują sugestię, a przełożony jest

zobowiązany ją przeczytać i zrozumieć.

Kolejnym ruchem przełożonego jest udanie

się do źródła, czyli do miejsca problemów.

Następnie powinien spotykać się jeszcze raz

z autorem sugestii, w celu dokonania analizy,

przemyślenia, a przede wszystkim

stworzenia planu poprawy. Przełożony będąc

u źródła powinien wybrać najtrafniejsze

rozwiązanie. Nie można i nie wolno

przełożonemu mówić, że ta sugestia jest zła

lub nierealna. Jednocześnie przełożony

powinien czytelnie wytłumaczyć

autorowi sugestii, dlaczego jej nie można

obecnie wdrożyć oraz w jakim terminie

będzie możliwość jej zrealizowania.

Przełożony jako lider grupy jest zobowiązany

interweniować w biurze inwestycji do skutku,

czyli do momentu, aż poprawa zaproponowana

w danej sugestii, zostanie wdrożona. 

Dobrym przykładem są magazyny pośrednio

produkcyjne w spółce Fiat Powertrain Polska

w Bielsku-Białej, gdzie

magazynierzy,

wysuwając dobre

sugestie, generalnie

przyczynili się do

zmiany wizerunku

zarówno zewnętrznego,

jak i wewnętrznego

obiektu 36,  w którym

są zmagazynowane

materiały takie jak:

oleje silnikowe, części

zamienne do maszyn, środki czystości itd.

Dzięki ich propozycjom zostały m.in. usunięte

wąskie schody utrudniające poruszanie się

pracowników, które zastąpiono schodami

szerokimi, bezpiecznymi. Powstało także

nowe pomieszczenie ewidencyjne, obecnie

przestrzenne, świetnie naświetlone, ciepłe

i bez przeciągu. Ale takich dobrych

wdrożonych sugestii, zaproponowanych

przez magazynierów pracujących w tym

obiekcie, jest wiele więcej.

Antoni Hendzel, 

Fiat Powertrain Polska

PS. Przy okazji przypomnę metodę

rozwiązywania problemów 5G

Gemba - udaj się na miejsce problemu,

Gembutsu – zbadaj obiekt wykorzystując

zmysły, Genjitsu - sprawdź liczby i fakty,

Genri - odnieś się do teorii, Gensoku – działaj

zgodnie z prawidłową metodologią

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Dobre propozycje zawsze przynoszą efekty

� Drabiniaste schody magazynowe na
parter magazynu, które stwarzały potencjalne
zagrożenie dla pracownika, ponieważ ostry
kąt stopnia schodu tworzył tzw. drabinę.
Liczba stopni w jednym biegu schodów nie
powinna przekraczać 10. W przypadku
większej liczby schodów potrzebnych do
pokonania danej wysokości, powinien być
zamontowany pomost spoczynkowy,
którego przy tych schodach brakowało.

� Zdjęcie obrazuje obecny stan - warto zwrócić uwagę także na obrazy,
które wpływają na atrakcyjność przedsięwzięcia.
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Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

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

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132242, Fax (33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

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

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

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

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

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

produkcja silników do samochodów

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

us∏ugi bankowe

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

leasing samochodów

stan na 31 maja 2011 r.

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

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarzàdu: Bronisław Bartosik

zarzàdzanie i utrzymanie nieruchomoÊci

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

16. Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o. 

17. Gestin 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.

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



Fiat Sedici

Oszcz´dzasz

do 7 400 

Fiat Linea
Oszcz´dzasz

do 9 000 

FIAT SEDICI z klimatyzacjà, radiem CD oraz z nap´dem na 4 koła – teraz do 7400 zł mniej.
FIAT LINEA Dynamic 1.4 z klimatyzacjà, radiem CD oraz du˝ym baga˝nikiem o poj. 500 litrów – teraz do 9000 zł mniej. 

2 2 (g/km) w najlepiej 

W ZASIĘGU KAŻDEGO

CENTRUM SPRZEDA˚Y FIAT AUTO POLAND: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42


