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Radio CD/MP3

Klimatyzacja 

4 poduszki powietrzne

System 
Blue&Me z USB

Ekonomiczny System 
Start&Stop 

www.fi at.pl

NowE Punto MyLife. Zaawansowana technologia spod ręki człowieka.

dokładnie za 39 990 zł. Jasna cena. I Punto, Czyli kropka.
Fiat. Sprawdza się w praktyce.

PUNTO: silnik benzynowy 1.2 8v 69 KM, zużycie paliwa (l/100 km): cykl miejski − 6,7; cykl pozamiejski − 4,4; cykl mieszany − 5,2; emisja CO² w cyklu 
mieszanym (g/km) − 123,0. Fiat.  Producent samochodów z najniższą emisją CO² w Europie − źródło: JATO Dynamics, na podstawie średniej emisji CO² (g/km) 
w najlepiej sprzedających się samochodach w Europie w 2010 roku. Prezentowany samochód jest jedynie ilustracją. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły w salonach.

CENTRUM SPRZEDAŻY FIAT AUTO POLAND: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42
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Luk sus dla  
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Anna Borsukiewicz,
foto: Satiz Poland, FAP

każ de go klien ta

„Nowa Lancia
Ypsilon. Twoje 
prawo do luksusu” – 
to hasło reklamowe
towarzyszące
debiutowi 
nowego modelu
produkowanego
w Tychach.
Charakterystykę 
auta dziennikarze
mogli poznać 
podczas oficjalnej
prezentacji dla mass
mediów na trasie
z Krakowa do Tych. 
Plany związane
z wprowadzeniem 
na nasz rynek marki
Lancia w jej nowej
odsłonie są ambitne.



6

Lancia to
luksus, ale nie
przywilej dla
wybranych. Ten
luksus staje się
prawem
każdego klienta,
jak głosi hasło
reklamowe
„Nowa Lancia
Ypsilon. Twoje
prawo do
luksusu”

„Przed na mi stoi po waż ne za da nie po now ne go
wpro wa dze nia na pol ski ry nek no wej mar ki, no -
wej Lan cii” – mó wił w swym wy stą pie niu Woj -
ciech Masalski. „Jest to rów nież włą cze nie do
po wszech nej świa do mo ści, że oprócz „wło sko -
ści” po ja wił się w mar ce ele ment ame ry kań ski,
a po roz po czę ciu pro duk cji Lan cii Yp si lon w Ty -
chach, rów nież ele ment pol ski. Ty ski za kład, cie -
szą cy się uzna niem dzię ki ja ko ści swych pro duk -
tów i no wo cze sno ści pro ce su tech no lo gicz ne go,
wy twa rza ją cy aż dwa mo de le uho no ro wa ne ty tu -
łem Car of the Year, bę dzie te raz ko ja rzyć się tak -
że z Lan cią Yp si lon”.
„Chry sler spo ty ka Lan cię, Lan cia spo ty ka Chry -
sle ra”. – Tak ro man tycz nie za czął swą pre zen ta cję
Sła wo mir Szał kow ski, co un try ma na ger mar ki
Lan cia, pod kre śla jąc ol brzy mie (100-let nie w przy -
pad ku Lan cii i 90-let nie Chry sle ra) tra dy cje po łą -
czo nych ma rek. „Obie w ten ma riaż wno szą swo -
je naj lep sze ce chy. Eu ro pej skie to dzie dzic two, fi -
ne zja, zmy sło wość, kunszt i eko no micz ność, zaś
ame ry kań skie: ma rze nia, du ma, si ła, so lid ność,
wy daj ność. Ich po łą cze nie to klucz do no wej 
kla sy Pre mium”.
Pla ny zwią za ne z wpro wa dza niem na nasz ry nek
mar ki Lan cia w jej no wej od sło nie są am bit ne.
Prze wi du ją już w bie żą cym ro ku dwu krot ny wzrost
wiel ko ści sprze da ży i przy rost w ko lej nych la tach.

N
a pre zen ta cję przy je cha ło bar dzo
wie lu dzien ni ka rzy. Nie tyl ko dla te go,
że wpro wa dze nie na ry nek no we go
mo de lu sa mo cho du jest za wsze wy -
da rze niem. Tym ra zem by ło ono

waż niej sze niż zwy kle. Au to po wsta je prze cież
w Pol sce – w ty skim za kła dzie po ja wi ła się no wa
mar ka i to sa mo cho du z wyż sze go seg men tu B,
w do dat ku z kla sy Pre mium.
W pre zen ta cji Lan cii Yp si lon uczest ni czy li więc
pre zes Fiat Au to Po land En ri co Pa vo ni oraz człon -
ko wie za rzą du An drzej Pięt ka, dy rek tor per so ne -
lu i or ga ni za cji, Cze sław Świ stak, dy rek tor fi nan -
so wy, a tak że Woj ciech Ma sal ski, dy rek tor 
han dlo wy FAP i Sła wo mir Szał kow ski, co un try
ma na ger mar ki Lan cia. Na pre zen ta cji by ła też
Mar ta Żmu da -Trze bia tow ska, ak tor ka, wielbicielka
samochodów Lancia.

CO TO JEST LAN CIA?
Tak za ty tu ło wa no son dę ulicz ną, prze pro wa dzo ną
przed pre zen ta cją, a za re je stro wa ną na fil mie.
Więk szość py ta nych pod kre śla ła, że Lan cia ko ja -
rzy im się z sa mo cho da mi dla władzy, „wło sko ścią”
i luk su sem, a nie któ rym ze spor tem. By ły tak że
we so łe mo men ty, gdy przy pad ko wi prze chod nie
nie bar dzo mo gli okre ślić mar kę Lan cia, tłu ma cząc
na przy kład tym, że „ja je stem z Ra do mia”.



Lancia Ypsilon
na krakowskim rynku

JAZDA PRÓBNA
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Po wsta ła no wa sieć dys try bu cyj na aut Lan cia,
obej mu ją ca 28 sa lo nów sprze da ży (25 de ale rów)
i 29 punk tów ser wi so wych. W tym ro ku każ dy
z de ale rów po wi nien sprze dać 47 Lan cii, a w przy -
szłym 55 sa mo cho dów. 
Przy czy nią się do te go ta kie war to ści mar ki, jak
ele gan cja (czy li de sign wy róż nia ją cy au ta), cha rak -
ter (róż no rod ne sil ni ki o po jem no ściach od 0,9 l do
3,6 l i naj now sze tech no lo gie), wy ra zi stość (uni ka -
to wa ofer ta) oraz od po wie dzial ność (bez pie czeń -
stwo, eko no mia i eko lo gia). Ni gdy też port fel pro -
duk tów Lan cii nie był tak wszech stron ny jak te raz.
Obej mu je róż no rod ne po jaz dy. Jest wśród nich
no wa Yp si lon, okre śla na ja ko „esen cja luk su su”,
miej ska li mu zy na Mu sa, Del ta, czy li kom pak to wy
„flag ship”, do któ rych do łą czy ły mo de le The ma za -
wie ra ją ca naj lep sze roz wią za nia Lan cii i Chry sle ra
oraz Voy ager – je dy ny luk su so wy MPV.

MA ŁY OKRĘT FLA GO WY
„Po now ne wpro wa dze nie mar ki na ry nek to rów -
nież prze ko na nie, że Lan cia to luk sus, ale nie
przy wi lej dla wy bra nych. Ten luk sus sta je się pra -
wem każ de go klien ta” – mó wił Sła wo mir Szał kow -
ski, przed sta wia jąc naj now szą Yp si lon – pierw szy
sa mo chód z no wej ro dzi ny Lan cii. Przy po mniał hi -
sto rię mo de lu, roz po czy na ją cą się w 1985 ro ku,
gdy wpro wa dzo no pierw szą Lan cię Y10 i ko lej ne

To była niezwykła okazja. Urząd Miasta
Krakowa zezwolił, by nowe Lancie Ypsilon
przejechały przez zamknięte dla ruchu
drogowego centrum miasta i zaprezentowały
się na Rynku Głównym, gdzie można było
zrobić zdjęcia samochodów. „Nawet
prezydent miasta musi mieć specjalną
zgodę, by wjechać autem w to miejsce” 
– kiwał głową z podziwem jeden
z krakowskich dziennikarzy. 
Uczestnicy prezentacji Lancii wykorzystali
swoje szanse maksymalnie. Fotografowali
„ypsilonki” na tle kościoła Mariackiego,
Sukiennic, pomnika Adama Mickiewicza,
rynkowych kamienic i w towarzystwie
krakowskich kwiaciarek oraz
stylowych powozików konnych,
służących do przewozu
turystów. Trudno sobie było
wymarzyć piękniejsze tło dla
pięknych samochodów.
Z Krakowa auta wyruszyły
na jazdę próbną do
fabryki Fiata w Tychach,
a następnie do Zameczku
Myśliwskiego
w Promnicach. Pokonując
ponad stukilometrową
trasę po zwykłych
drogach i autostradzie
każdy z dziennikarzy
mógł ocenić możliwości
i wygodę jazdy nowych
Lancii Ypsilon.



„od sło ny”: rok 1996 – Lan cię Y, 2003 – Lan cię
Yp si lon, 2006 – czwar tą wer sję au ta o sym bo lu Y.
Pod czas 25 lat sprze da no 1,5 mln sa mo cho dów
te go mo de lu.
Naj now sza ge ne ra cja „yp si lon ki” to au to grun tow -
nie od mie nio ne. Przede wszyst kim, po raz pierw -
szy, pię cio drzwio we, co od po wia da ogrom nej
więk szo ści klien tów z seg men tu B i zde cy do wa -
nie po sze rza gro no po ten cjal nych na byw ców sa -
mo cho du. Te do dat ko we drzwi nie psu ją bo wiem
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Powyżej: polska
aktorka Marta
Żmuda-
Trzebiatowska
w nowej Lancii
Ypsilon oraz
spektakl
taneczny Art 
Co lor Bal let

pięk nej li nii auta – są z ze wnątrz le d wie wi docz ne,
a ich klam ki zo sta ły prze myśl nie ukry te w tyl nych
słup kach.
No wa Lan cia Yp si lon, sa mo chód miej ski, sta ła się
więc bar dziej wszech stron na – przy nie zmie nio -
nych wy mia rach ze wnętrz nych (3842 mm dłu go -
ści, 1515 mm wy so ko ści) ma więk szą ka bi nę,
miesz czą cą pięć osób i więk szy niż do tych czas
ba gaż nik o po jem no ści 245 li trów. Au to za in te re -
su je więc nie tyl ko mod nych sin gli, ale rów nież
mło de, ak tyw ne ro dzi ny.
Ele men ty li nii nad wo zia Lan cii Yp si lon na wią zu ją
do mo de lu Del ta, a wy koń cze nie za chwy ci ma te -
ria ła mi naj wyż szej ja ko ści. Przy tym, co waż ne dla
in dy wi du ali stów – ol brzy mie są moż li wo ści per so -
na li za cji au ta, po zwa la ją ce aż na 600 moż li wo ści
in dy wi du al nych kom bi na cji. Skła da ją się na nie,
m.in.: szes na ście ko lo rów nad wo zia (w tym czte -
ry dwu ko lo ro we), trzy po zio my wy po sa że nia Si lver,
Gold i Pla ti num oraz dłu ga li sta ak ce so riów, wśród
nich np. asy stent par ko wa nia, któ ry w tej czyn no -
ści wy rę czy kie row cę. Lan cie Yp si lon na pę dza ne
są sil ni ka mi ben zy no wy mi 1.2 Fi re EVO II o mo cy
69 KM, 0.9 Twi nA ir o mo cy 85 KM oraz 95-kon -
nym tur bo die slem 1.3 Mul ti Jet II. Od wrze śnia bę -
dzie do stęp ny tak że sil nik Fi re 1.2 EVO II Bi -fu el
z in sta la cją LPG.
Ob szer niej sze opi sy wa nie au ta, uzna ne go za
„ma ły okręt fla go wy” mar ki, jest zresz tą zbęd -
ne – od czerw ca Lan cię Yp si lon każ dy mo że obej -



rzeć w sa lo nach sprze da ży. Moż na się tam prze -
ko nać, że luk su so wa Lan cia sta ła się do stęp na
dla każ de go klien ta.

KO LOR I TA NIEC
Na za koń cze nie spo tka nia na stą pi ła jesz cze jed -
na pre zen ta cja, tym ra zem ar ty stycz na. Eks pre syj -
ny spek takl ta necz ny za pre zen to wał Art Co lor
Bal let – kra kow ska for ma cja ba le to wa, je dy na
w Pol sce łą czą ca ta niec no wo cze sny ze sztu ką
bo dy pa in ting, czy li po kry wa nia ciał tan ce rzy ar ty -
stycz ny mi, fan ta zyj ny mi ma lo wi dła mi. Po łą cze nie
ta necz nych ewo lu cji, mi ga ją cych świa teł z fan-
ta zyj nie po ma lo wa ny mi cia ła mi ar ty stów da ło 
nie zwy kły efekt. 
Gru pa za ło żo na przez Agniesz kę Gliń ską, tan cer -
kę, cho re ograf kę i twór czy nię pro jek tów pla stycz -
nych do spek ta kli  ba le to wych, z suk ce sa mi pre -
zen tu je swą sztu kę na sce nach i es tra dach nie
tyl ko w Pol sce. 

NAJ WAŻ NIEJ SZA 
JEST PRO DUK CJA
W ar chi wach fia tow skich w Tu ry nie znaj du je się in -
te re su ją cy rę ko pis. No si da tę 10 stycz nia 1921 ro -
ku. Spo rzą dzo no go z oka zji po ło że nia ka mie nia
wę giel ne go „pod bu do wę pierw szej w kra ju fa bry ki
sa mo cho dów na chwa łę i po ży tek prze my słu pol -
skie go” – po wie dział En ri co Pa vo ni, pre zes Fiat
Au to Po land w za kła dzie w Ty chach, wi ta jąc go ści

Y na kawowej piance 
DESIGN W KUCHNI

Znak Lancii Ypsilon, a także inne motywy
można wyrysować na piance cappuccino...
patyczkiem. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy
mniej skomplikowanych wzorach – sama
spróbowałam tej sztuki podczas degustacji
kawy, odbywającej się z okazji prezentacji
najnowszej Lancii. Degustację prowadzili
bariści Jacek Kotula i Arkadiusz Czekaj
z Galicyjskiej Szkoły Smaku, w której można
poznać tajniki przyrządzania różnego rodzaju
kaw. W krakowskim hotelu Andel’s, a potem
w trakcie kolacji w restauracji Da Pietro
przygotowywali nie tylko espresso, cappuccino
czy latte macchiato, ale również bardziej
skomplikowane kompozycje smakowe ze
składnikami wybranymi przez gości.
Degustacja kawy nie była tylko dodatkiem 
do prezentacji samochodu. Przy okazji
wprowadzania na rynek nowej Lancii powstała
bowiem specjalna kawa – skomponowana
z pięciu rodzajów ziaren. Caffè Ypsilon składa
się przede wszystkim z arabiki różnych
gatunków. Najdroższa i najlepsza kolumbijska
kawa Excelso jest jedwabista w smaku. Dzika
arabika z Etiopii ma bogaty bukiet z akcentami
winnymi i owocowymi, łagodna, nikaraguańska
Superior odznacza się koniakowym posmakiem
i silnym aromatem, zaś kawa z Sumatry ma
ciekawy posmak cytrusowy. Te rodzaje 
arabiki zmieszano z ziarnami robusty z Indii –
o ostrzejszym, bardziej zdecydowanym smaku,
zawierającym więcej goryczy i kofeiny.
Składniki mieszanki, jak piszą jej twórcy,

zostały dobrane tak, 
by „odzwierciedlić

wyjątkowy smak
kawy z nutką
designu

Lancia”.
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m.in. V -ce Mi ni ster Go spo dar ki Gra ży nę Henc lew -
ską oraz przed sta wi cie li władz lo kal nych i dzien ni -
ka rzy przy by łych na pre mie rę Lan cii Yp si lon. 
Pod kre ślił, że roz po czę cie je go pro duk cji na stą pi ło
w dzie więć dzie się cio le cie obec no ści Fia ta w Pol -
sce i przy po mniał suk ce sy ty skie go za kła du. „To
trze ci mo del uru cho mio ny w ostat nich czte rech la -
tach” – pod kre ślał. „W 2007 ro ku był to Fiat 500,
w 2008 ro ku Ford Ka, a te raz ma my Lan cię Yp si -
lon”. Przy po mniał, że dwa sa mo cho dy po wsta ją -
ce w Ty chach zdo by ły pre sti żo we ty tu ły Car of the
Year, a rzad ko się zda rza, by je den za kład do stą pił
ta kie go wy róż nie nia. Jak wi dać, Fiat so lid nie pra -
cu je na wspo mnia ne w ak cie za ło ży ciel skim spół ki
„chwa łę i po ży tek”. W ostat nich la tach w roz wój
pro duk cji za in we sto wa no 10 mld zło tych.
Zdzi sław Ar let, dy rek tor ty skie go za kła du, miał 
się czym chwa lić. Zmia ny, któ re w nim za szły

w związ ku z przy go to wa nia mi do pro duk cji Lan cii
Yp si lon, są ogrom ne. Na kła dy in we sty cyj ne
w FAP wy nio sły ogó łem 445 mln eu ro, z cze go
303 mi lio ny za in we sto wa no w fa bry ce Fia ta,
a 142 mln eu ro u do staw ców, z któ rych 70% to
za kła dy pra cu ją ce w Pol sce. Dzię ki ge ne ral nej
prze bu do wie li nii mon ta żo wej, pod czas któ rej
zde mon to wa no dwie sta re li nie, wy mie nio no wła -
ści wie wszyst kie urzą dze nia i wpro wa dzo no no -
we tech no lo gie, mo gą na niej po wsta wać jed no -
cze śnie Fia ty 500, Pan dy i Lan cie Yp si lon.
Na mon ta żu za in sta lo wa no 99 no wych ro bo tów,
a pra wie 1000 pracuje już w nie mal cał ko wi cie
zauto ma ty zo wa nej spa wal ni. 
Zna ko mi cie też prze bie gło uru cho mie nie pro duk cji
no we go mo de lu. „Za pro cen to wa ły przy tym wie -
dza i do świad cze nie zdo by te przy po przed nich
uru cho mie niach” – mó wił dy rek tor Ar let. „Pra cow -
ni cy zgło si li oko ło 500 uwag do ty czą cych uspraw -
nień ope ra cji w pro ce sie pro duk cji. Mon taż Lan cii
„wy star to wał” przy peł nej szyb ko ści li nii. W tym za -
kła dzie są na praw dę wspa nia li lu dzie”.
Po pre zen ta cji no we go mo de lu dzien ni ka rze i za -
pro sze ni go ście mo gli zobaczyć za kład i sa mi
obej rzeć, jak po wsta ją Lan cie Yp si lon. Po dzie le ni
na dwie gru py zwie dza li spa wal nię, po któ rej opro -
wa dzał ich kie row nik Zbi gniew Sze ja oraz li nię
mon ta żo wą, gdzie in for ma cji udzie lał Ze non Ra -
czyń ski. Na wet jeż dżą cy po świe cie dzien ni ka rze,
któ rzy wi dzie li nie jed ną fa bry kę sa mo cho dów, by li
pod wra że niem. Spa wal nia, zauto ma ty zo wa na
w 99,5%, za ska ki wa ła „bez lud no ścią” – no wo cze -
sną li nię Ver sa roll ob słu gu je na jed nej zmia nie za le -
d wie sześć osób. Na li nii mon ta żo wej pra cow ni -
ków by ło wię cej. Ża den jed nak nie zwra cał uwa gi
na wy ciecz kę fo to gra fu ją cą i pod glą da ją cą ko lej ne
ope ra cje przy two rze niu sa mo cho dów. Naj waż -
niej sza by ła pro duk cja.

Po liniach
produkcyjnych
Lancii Ypsilon
przedstawicieli
ministerstwa
gospodarki,
władz lokalnych
i dziennikarzy
oprowadza
dyrektor
Zdzisław Arlet. 
Poniżej:
rozpoczęta 
w Krakowie
jazda próbna
nowego modelu
swój finał miała
w zameczku 
w Promnicach
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Konferencja prasowa po prezentacji Lancii
Ypsilon była bardzo ożywiona. Dziennikarze
zadawali wiele pytań dotyczących zarówno
wizerunku nowego auta, jego rozwiązań
technicznych jak i produkcji. Odpowiadali
im prezes Fiat Auto Poland Enrico Pavoni,
Wojciech Masalski, dyrektor handlowy 
(w środku), Sławomir Szałkowski, country
manager Lancii (z lewej) i Andrzej Miarka,
ekspert techniczny FAP (z prawej).
Oto zapis ciekawszych pytań i odpowiedzi:

Wojciech Karwas 
(TRANSPORT-Technika Motoryzacyjna)
Dla kogo przeznaczona jest Lancia 
Ypsilon? Perfumy i motylki znajdujące 
się w folderze sugerują, że auto jest
adresowane do kobiet.
Wojciech Masalski
„Lancię Ypsilon kierujemy do wszystkich
klientów, niezależnie od płci, którzy
odznaczają się wysublimowanym smakiem,
doceniają styl i design, a jednocześnie
funkcjonalność. Do tych, którzy nie chcą
jeździć nudnym samochodem z segmentu
B, lecz pragną być zauważalni na drodze.
Nowa Lancia ma pięcioro drzwi, dzięki
czemu może konkurować na rynku w 84%.
Jest to więc terytorium dużo większe, niż
mieliśmy je dotychczas, oferując auto
z nadwoziem 3-drzwiowym”. 
Marcin Lewandowski (Moto.pl)
Jaka jest wielkość produkcji Lancii Y? Ile
aut tego modelu Fiat chce sprzedawać
w Polsce?
Enrico Pavoni
„Zdolność produkcyjna zakładu w Tychach
to około 120 tysięcy samochodów tego
modelu – przy normalnym cyklu pracy
trzyzmianowej przez pięć dni w tygodniu”.
Sławomir Szałkowski
„Z naszej perspektywy najważniejszy jest
rynek polski, ale zdajemy sobie sprawę, że
w segmencie B nie jesteśmy liderem.
Będziemy zadowoleni, jeżeli sprzedamy
ponad 1000 aut marki Lancia, w tym około
50% powinno przypadać na nową Ypsilon”.
Marcin Lewandowski (Moto.pl)
Skąd pochodzi płyta podłogowa Lancii
Ypsilon?

Andrzej Miarka
„Płyta podłogowa jest nowa, choć została
skonstruowana z materiałów zastosowanych
w modelach wcześniejszych: Alfach MiTo
i Giulietta, Fiatach Bravo i 500. Konstrukcyjnie
jest jednak nowa z tego względu, że
rozstaw osi, długość płyty i część
elementów jej poprzecznic nie ma swojego
wzorca we wcześniejszych modelach”.
Zdzisław Podbielski (Młody Technik)
Moje pytanie dotyczy również płyty
podłogowej, a także zawieszenia i układu
hamulcowego nowej Lancii. Jaki jest zakres
unifikacji tych zespołów z istniejącymi już
samochodami powstającymi w Grupie Fiat?
Z którym Lancia Ypsilon jest najbardziej
spokrewniona konstrukcyjnie?
Andrzej Miarka
„Mówiąc o unifikacji elementów
samochodu, należałoby rozpocząć od
modeli Punto Evo, Alfa MiTo, a także Fiat
500. Wszystkie te samochody mają układy
elektroniczne, które zostały zastosowane
w Lancii Ypsilon. Warto tu wspomnieć
o systemie airbagów, który w nowej Lancii
jest ukompletowany na bazie rozwiązań
Chryslera. Chrysler kompletuje je w ten
sposób, że w standardowym wyposażeniu
są poduszki czołowe i kurtyny powietrzne,
a w opcji – poduszki boczne w oparciach
foteli. Natomiast w systemie europejskim,

stosowanym dotychczas przez Fiata
obowiązywała zasada montowania
w standardzie poduszek czołowych
i bocznych, zaś kurtyny były wyposażeniem
opcjonalnym. Można powiedzieć, że
kompletacja wszystkich elementów
zastosowanych w Lancii Ypsilon jest
najlepsza wśród wszystkich aut
produkowanych przez Fiata i Chryslera”.
Marek Ponikowski (TVP Gdańsk)
Co to jest samoczynna skrzynia biegów
zastosowana w Lancii Ypsilon?
Andrzej Miarka
„Ta konstrukcja pojawiła się w samochodach
Grupy Fiat w 1997 roku. W Lancii Ypsilon
została zastosowana już czwarta generacja
skrzyni zrobotyzowanej. Jest to klasyczna,
mechaniczna skrzynia biegów, w której
siłowniki sterowane przez hydraulikę,
a zarządzane przez elektronikę, rządzą
funkcjami zesprzęglania, wysprzęglania,
włączania i wyłączania biegów. Krótko
mówiąc, w aucie nie ma pedału sprzęgła,
a funkcjonowanie skrzyni odbywa się
w dwóch strategiach: pełnego automatu 
lub zmiany sekwencyjnej. Skrzynia
w zasadzie ma cechy klasycznego
automatu. Wytłumaczę jeszcze jej nazwę
DFN. Pochodzi od włoskiego zwrotu 
„dolce far niente” (słodkie nieróbstwo.
Czyli: nic nie robię, tylko jadę”).

KONFERENCJA PRASOWA

Dziennikarze byli dociekliwi



PRODUKT
JEEP

Wypróbowaliśmy nowości 2011, modele
Wrangler, Grand Cherokee i Compass.
Dzięki nowej sieci handlowej, powstałej
za sprawą sojuszu marek Chrysler i Fiat,
Jeep zamierza do 2014 roku sprzedać
w Europie 125 tysięcy samochodów.

Jeepnic go nie powstrzyma
Giancarlo

Riolfo
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W
róć my do ro ku 1941. Eu ro pa jest
w sta nie woj ny, a Ja po nia przy go -
to wu je się do ata ku na Pe arl Har -
bor. Woj sko ame ry kań skie po -
spiesz nie za ma wia w Wil lys Over -

land nie wiel ki sa mo chód 4x4, któ ry mógł by, oprócz
kie row cy, prze wo zić tak że trzech żoł nie rzy i 250 kg
ma te ria łów. Tak po wsta je sa mo chód „MB”, któ ry
wkrót ce po wszech nie na zy wa ny zostanie Je epem.
Ta kich sa mo cho dów wy pro du ko wa nych będzie
jesz cze 643 ty s., a ich wy ko rzy sta nie w du żym stop -
niu wpłynie na losy wojny. Sie dem dzie siąt lat póź niej
Je epy (w 1943 ro ku po wsta ła mar ka) na dal sta no -
wią punkt od nie sie nia do sa mo -
cho dów te re no wych. Ma ło te go,
przy ję ło się, że na zwą Je ep po -
tocz nie okre śla się wszyst kie au -
ta o po dob nych wła ści wo ściach
nie za leż nie od pro du cen ta. Jest
to za słu ga roz wo ju tech nicz ne go,
umie jęt no ści prze wi dy wa nia ryn -

ku oraz oferowania samochodów cha rak te ry zu ją -
cych się do sko na ły mi wła sno ścia mi jezd ny mi w każ -
dym te re nie i każ dych wa run kach. Mo gli śmy to
sprawdzić na torze w Ba loc co, przy oka zji pra so wej
pre zen ta cji mo de li Wran gler 2011, Grand Che ro kee
i Com pass. Te trzy auta, któ re sta wia się w ga mie
obok Che ro kee i Pa trio ta, róż nią się mię dzy so bą
za sto so wa ny mi no win ka mi tech nicz nych i „oso bo -
wo ścią”. Wran gler to te re nów ka z praw dzi we go
zda rze nia, stwo rzo na po to, by po ko nać wszel kie
prze szko dy, ja kie znaj dą się na jej dro dze. Grand
Che ro kee to luk su so wy du ży SUV o spor to wym
cha rak te rze: wy god ny, szyb ki, z nie zwy kle bo ga tym

wy po sa że niem, a przy tym rów -
nie do brze ra dzą cy so bie w trud -
nym te re nie. Wresz cie, Com pass
to „miej ski SUV” (tak zresz tą
okre śla go sam Je ep), o mniej
wy raź nej cha rak te ry sty ce sa mo -
cho du ty pu off -ro ad, ale ce chu ją -
cy się spo rą wszech stron no ścią.

Od 70 lat punkt
odniesienia do
samochodów
terenowych
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Wrangler
i Grand

Cherokee
na tym samym

odcinku toru
testowego.

W tym ostatnim
koła oderwały

się od podłoża,
jednak mimo to

samochód
jedzie dalej

WRAN GLER 
NIE ZNA PRZE SZKÓD
Wran gler to bez po śred ni spad ko bier ca mo de lu MB
z cza sów dru giej woj ny świa to wej. Jed nak te sie -
dem dzie siąt lat nie po szło na mar ne. 
Wran gler wy po sa żo ny jest na przy kład w su per no -
wo cze sną czte ro cy lin dro wą jed nost kę tur bo die sel
o po jem no ści 2,8 li tra z 16 za wo ra mi, wy po sa żo ną
w sys tem Start&Stop o mo cy
200 KM i mak sy mal nym mo -
men cie ob ro to wym wy no szą cym
410 Nm (460 Nm w przy pad ku
au to ma tycz nej skrzy ni bie gów).
Za wie sze nia na dal ba zu ją na
osiach sztyw nych (roz wią za nie
umoż li wia więk szą am pli tu dę od -
chy le nia kół w praw dzi wie trud -
nym te re nie), jed nak miej sce tra dy cyj nych re so rów
za ję ły sprę ży ny śru bo we, któ re za pew nia ją dy na -
micz ne za cho wa nie i nie zły kom fort. À pro pos
kom for tu, wnę trze Wran gle ra jest przy tul ne i wy po -
sa żo ne we wszyst kie moż li we ele men ty wpły wa ją -
ce na wy go dę, w tym au to ma tycz ną kli ma ty za cję,
któ ra utrzy mu je usta wio ną wcze śniej tem pe ra tu rę. 
Spo ro uwa gi po świę co no bez pie czeń stwu: wy trzy -

ma łe oru ro wa nie Roll bar (wer sje z otwar tym da -
chem wy po sa żo ne są w prak tycz ny twar dy dach,
któ ry moż na zde mon to wać, a tyl ną szy bę prze chy -
lić do przo du), po dusz ki po wietrz ne, ABS i sys tem
sta bi li za cji to ru jaz dy ESP. W sa mo cho dzie mon to -
wa na jest 6-bie go wa ma nu al na skrzy nia bie gów lub
5-bie go wy au to mat. Pod czas jaz dy po zwy kłej na -
wierzch ni za na pęd od po wia da ją ko ła tyl ne. Gdy

sa mo chód jest w ru chu, moż -
na włą czać na pęd na czte ry ko -
ła, po słu gu jąc się dźwi gnią znaj -
du ją cą się z le wej stro ny dźwi gni
zmia ny bie gów. Ten sam drą żek
słu ży do włą cza nia re duk to ra. 
Sa mo chód, któ ry otrzy ma li śmy
do te stów, to wer sja Unli mi ted
(z dłu gim roz sta wem osi) z wy po -

sa że niem Ru bi con, za pro jek to wa na dla mi ło śni ków
eks tre mal nej jaz dy te re no wej. Przy cisk po le wej stro -
nie od kie row ni cy umoż li wia odłą cze nie przed nie go
sta bi li za to ra, w ce lu zwięk sze nia sko ku za wie sze nia
o kil ka cen ty me trów, a przy cisk obok ste ru je blo ka -
dą tyl ną i przed nią me cha ni zmu róż ni co we go. 
Tor te sto wy off -ro ad w Ba loc co jest nie zwy kle trud -
ny tech nicz nie, z licz ny mi ka mie nia mi, stro my mi
zjaz da mi, prze jaz da mi o aż 45-stop nio wym po chy -
le niu bocz nym, od cin ka mi wy ma ga ją cy mi jaz dy
w bło cie i wśród spe cjal nych prze szkód, któ re
w du żym stop niu we ry fi ku ją „umie jęt no ści” sa mo -
cho dów do jaz dy w eks tre mal nych wa run kach. 
Na praw dę z ła two ścią prze jeż dża my przez 70%
wznie sie nie: na zre du ko wa nej „je dyn ce” au to „wspi -
na się” po de li kat nym mu śnię ciu pe da łu ga zu. Jaz -
da sa mo cho dem w wą wo zach nie na le ży do ła -
twych, ale prze jazd Wran gle rem w ta kich wa run kach
jest eks cy tu ją cy i bez piecz ny. Jed nak naj bar dziej
za dzi wia od ci nek tria lo wy tra sy: dzię ki moż li wo ści
odłą cze nia sta bi li za to ra, dwie osie dys po nu ją nie by -
wa le sze ro kim sko kiem. Na tzw. „twi stach” (od cin ki
na wierzch ni, na któ rych sa mo chód opie ra się jed -
nym ko łem przed nim i jed nym tyl nym po prze kąt -
nej), po zo sta łe ko ła do ty ka ją zie mi lub są tuż nad jej
po wierzch nią, na to miast ką ty cha rak te ry stycz ne dla
osi sa mo cho du (cam ber, ca ster oraz toe, czy li kąt
po chy le nia ko ła, kąt wy prze dze nia sworz nia zwrot -
ni cy i zbież ność) oraz prze świt uła twia ją po ko na nie
prze szkód bez oba wy o uszko dze nia ka ro se rii czy
elementów me cha nicznych. 
Nie bę dzie nie spo dzian ką, je śli po wie my, że Wran -
gler nie ma so bie rów nych w seg men cie sa mo cho -
dów te re no wych. Za ska ku je jed nak je go za cho wa -
nie na dro dze. 200 KM w wer sji 2,8 CRD (w al ter na -
ty wie do dys po zy cji jest 6-cy lin dro wa jed nost ka
ben zy no wa o po jem no ści 3,6 li tra i mo cy 199 KM)
po zwa la na osią gnię cie cał kiem nie złej pręd ko -
ści – mak sy mal nie 172 km/h, ale też zna ko mi tego

Rubicon radzi
sobie też w terenie
wyjątkowo
ekstremalnym
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przy spie sze nia: nie wie le po ni żej 10 se kund od ze ra
do set ki. Układ kie row ni czy jest pre cy zyj ny, a sze -
ścio bie go wa skrzy nia po zba wio na szarp nięć umoż -
li wia szyb ką zmia nę bie gów. Sa mo chód więc za -
pew nia przy jem ność pro wa dze nia, a tak że bez -
piecz ne i sta bil ne trzy ma nie się dro gi. War to zwró cić
tak że uwa gę na wy so ki kom fort oraz wy głu sze nie
wnę trza nad wo zia: przy 130 km/h nie od czu wa się
szu mów ae ro dy na micz nych. Jest to ogrom ny po -
stęp, któ ry spra wi, że mi ło śni cy tej mar ki bę dą mo -
gli eks plo ato wać Je epa w co dzien nej jeź dzie, bez
ko niecz no ści prze sia da nia się do zwy kłe go sa mo -
cho du oso bo we go. Chy ba że z gó ry za kła da my off -
-ro ado we wy pa dy week en do we czy wa ka cyj ne.

GRAND CHE RO KEE 
Je śli Wran gle ra stwo rzo no do jaz dy te re no wej, to
naj moc niej sze go z je epów, nie sły cha nie wy god ne -
go i z luk su so wym wnę trzem Grand Che ro kee, za -
pro jek to wa no z my ślą o za pew nie niu luk su so wych
po dró ży. Mo del mo że bo wiem spo koj nie osią gnąć
pręd kość po wy żej 200 km/h. Oczy wi ście tam,
gdzie pręd kość ta ka jest do zwo lo na. Grand Che ro -
kee mo że się po chwa lić rów nież dobrymi moż li wo -
ścia mi te re no wy mi. W Ba loc co sprawdził się na
torze rów nie do brze co Wran gler. Wpraw dzie in -
na kon cep cja za wie szeń (kół nie za leż nych) wpły wa
na nie co in ne za cho wa nie, mi mo to sa mo chód ra -
dził so bie na to rze bez więk szych trud no ści. 
Wy pró bo wa li śmy Grand Che ro kee za rów no z sze -
ścio cy lin dro wą ben zy no wą jed nost ką o po jem no ści
3,6 li tra Pen ta star o mo cy 286 KM (w ofer cie jest
rów nież „ośmio cy lin drów ka” o po jem no ści 5,7 li tra
i mo cy 352 ko ni) jak i z naj now szym tur bo die se lem
3,0 CRD z sze ścio ma cy lin dra mi. Ten ostat ni o mo -
cy 241 KM i mo men cie mak sy mal nym w wy so ko -
ści 550 Nm. Ze wzglę du na mniej sze
zu ży cie pa li wa bę dzie
z pew no ścią naj -
bar dziej po pu -
lar ny wśród
k l i e n  t ó w
eu ro pej -
skich. 

Roz wi ja ją ca się mar ka

Od 1941 roku na całym świecie sprzedano
ponad 15 milionów Jeepów. Aktualnie
w eksploatacji znajduje się 6 milionów tych
samochodów, a auta marki stanowią 50 %
globalnej sprzedaży Chryslera. Głównym
rynkiem zagranicznym jest Europa, gdzie
Jeep sprzedawany jest obecnie w salonach
Fiat Group Automobiles. Utworzenie nowej
sieci handlowej, liczącej w tym momencie
430 dealerów, wpłynie na zwiększenie
znaczenia sprzedaży produktów tej marki.
Założony cel to sprzedaż w Europie 125 tys.
Jeepów do 2014 roku. W 2010 marka
sprzedała na całym świecie 420 tysięcy

samochodów, co stanowiło wzrost
w stosunku do roku wcześniejszego

o 24 %. 

CELE HANDLOWE

Sergio
Marchionne
i Mike Manley,
prezes i CEO
Jeepa. 
Poniżej: nowy
Jeep Compass
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ZAGADKOWA NAZWA

Nazwa jeep jest często potocznie używana do określenia
samochodu terenowego niezależnie od jego producenta. Są trzy
różne teorie, co do pochodzenia nazwy. Najczęściej spotkać
można wyjaśnienie, iż jest to przekręcenie skrótu G.P. (z ang.
„dżi, pi”), czyli General Purpose, tj. „do ogólnego przeznaczenia”.
Inni natomiast uważają, że nazwa ta pochodzi od Eugeniusza
Dżipa (w oryg. Eugene the Jeep), bohatera komiksu „Popeye”
o niezwykłej sprawności. Inni zaś twierdzą, że w ten sposób tego
off-roada nazwali sami zatwierdzający jego testy. Następnie
określenie Jeep przyjęło się wśród innych osób i weszło w obieg.

Dźwignia
zmiany biegów

w modelu Grand
Cherokee służy

jednocześnie do
kontrolowania

prześwitu 
oraz napędu. 

Obok:
luksusowe

wnętrze.
Na stronie obok:

Jeep Com pass 

Obie jed nost ki ofe ro wa ne są w po łą cze niu z au to ma -
tycz ną, 5-bie go wą (plus nad bieg) skrzy nią bie gów,
na to miast na pęd jest in te gral ny sta ły z re duk to rem.
We wnę trzu, obok dźwi gni zmia ny bie gów, uwa gę
przy cią ga po krę tło umoż li wia ją ce re gu la cję wy so -
ko ści za wie szeń i spo so bu kon tro lo wa nia róż nych
funk cji w za leż no ści od ro dza ju tra sy: dro go wy
tryb spor to wy, śnieg, pia sek, ska ły. Nie ma więc
po trze by „maj stro wać” bie ga mi czy blo ko wa niem
me cha ni zmu róż ni co we go: wy star czy po zo sta wić
wszyst ko elek tro ni ce. 
Trze ba przy znać, że jaz da Grand Che ro kee jest
rów nie przy jem na na dro dze as fal to wej jak i w te -
re nie. Na ram pie o 35-stop nio wym na chy le niu za -
trzy mu je my się i bez pro ble mu ru sza my, zdej mu jąc
no gę z pe da łu ha mul ca i de li kat nie na ci ska jąc pe -
dał ga zu. Pod czas zjeż dża nia ze wznie sie nia kon -
tro la od po wied niej do wa run ków pręd ko ści sa mo -
cho du spo czy wa na sys te mie elek tro nicz nym HDC

(Hill De scent Con trol), dzię ki któ re mu nie mu si my
ha mo wać. Aby spro stać nie co trud niej szym wa -
run kom, wy bie ra my funk cję „rock” (czy li ska ła), któ -
ra tak re gu lu je za wie sze nia mi, by zwięk szyć
do mak si mum prze świt po jaz du. 
W za wie sze niu nie za leż nym trud no unik nąć sy tu -
acji, w któ rych ko ła nie przy le ga ją wy raź nie do pod -
ło ża, jed nak nie sta no wi to pro ble mu: ten ogrom ny
sa mo chód 4x4 je dzie mi mo to da lej. Jed nym sło -
wem, wy god ny, luk su so wy – po pro stu Je ep.

COM PASS: SPORTOWO-
UŻYTKOWY SU V
Jesz cze dwa dzie ścia lat te mu okre śle nie „SUV” by -
ło dla nas pra wie nie zna ne. Skrót „Sport Uti li ty Ve -
hic le” (sa mo chód spor to wo -użyt ko wy) słu żył na dal
w Sta nach do okre śla nia po jaz dów te re no wych
z nad wo ziem ty pu kom bi prze zna czo nych za rów -
no do pra cy jak i re kre acji. W ostat nich cza sach
skrót ten stał się po pu lar ny rów nież w Eu ro pie.
Jed nak z tą drob ną róż ni cą, iż na Sta rym Kon ty -
nen cie mó wiąc SUV ma my na my śli sa mo cho dy
te re no we, choć nie bę dą ce praw dzi wy mi te re nów -
ka mi. W po rów na niu z ty mi ostat ni mi, nie są one
bo wiem wy po sa żo ne w skrzy nię re duk cyj ną i są
zbu do wa ne na pły tach pod ło go wych z sa mo cho -
dów oso bo wych. Mi ło śni cy praw dzi wych „te re nó -
wek” ni mi gar dzą, ale SU Vy nie źle się sprze da ją
i nie cho dzi tu taj tyl ko o mo dę. 
Nie wie lu klien tów za in te re so wa nych jest sa mo cho -
dem prze zna czo nym tyl ko do jed ne go ce lu, a wie -
lu po nad to do ce nia za le ty na pę du in te gral ne go
z więk szym prze świ tem niż zwy kłe sa mo cho dy
oso bo we. Czy li au to, któ re roz wie je oba wy przed
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ZESTAWIENIE OSIĄGÓW
                                               pojemność                 moc            skrzynia biegów      reduktor               4x4          prędkość max      zużycie paliwa

Wrangler 2.8 diesel                                 2776 cm3                       200 KM                        M lub A                        tak                          PT                      172 km/h                           7,1

Wrangler 3,8 benz.                                  3778 cm3                       199 KM                        A                              tak                          PT                      176 km/h                           12,1

Grand Cherokee 3,0 diesel                      2987 cm3                       241 KM                        A                              tak                          IS                       202 km/h                           8,3

Grand Cherokee 3,6 benz.                       3604 cm3                       286 KM                        A                              tak                          IS                       206 km/h                           11,4

Grand Cherokee 5,7 benz.                       5654 cm3                       352 KM                        A                              tak                          IS                       225 km/h                           14,1

Compass 4x4 2,2 diesel                          2143 cm3                       163 KM                        M                             nie                          IS                       201 km/h                           6,6

Compass 4x2 2,2 diesel                          2143 cm3                       136 KM                        M                             nie                          nie                     201 km/h                           6,1

M = skrzynia manualna; A = skrzynia automatyczna; PT = napęd integralny typu „part time” uruchamiany ręcznie; IS – napęd integralny stały
Zużycie paliwa w litrach na 100 km w cyklu mieszanym

śnie ży cą czy też jaz dą wy bo istą ścież kę pro wa dzą -
cą do gór skiej ba ców ki. 
Naj now szy na by tek Je epa, Com pass 2011, to ty -
po wy SUV, nie mniej od bie ga ją cy nie co od kon ku -
ren tów dzię ki swo im wła ści wo ściom. 
Sil nik tur bo die sel o po jem no ści 2.200 cm³ oraz
mo cy 163 KM, wy stę pu je w po łą cze niu z na pę -
dem in te gral nym o na zwie Fre edom Dri ve. Zwy kle
98% mo men tu prze ka zy wa ne jest na ko ła przed -
nie, ale – w za leż no ści od po trzeb – sys tem zmie -
nia mo men tal nie i au to ma tycz nie roz dział si ły na -
pę do wej po mię dzy osia mi, aż do uzy ska nia stu
pro cent na ko łach tyl nych. To jest wła śnie ce cha,
któ ra spra wia, że mo del ten od bie ga od in nych
SU Vów, któ re osią ga ją mak sy mal nie 50%. 
Po za wer sją 4x4 do stęp na jest rów nież wer sja
Com pas sa z na pę dem tyl ko na przed nie ko ła
i 136-kon nym sil ni kiem dla tych osób, któ re w sa -
mo cho dzie do jaz dy po nor mal nych dro gach chcą
czuć się jak w so lid nym Je epie.

Pod da li śmy te stom wer sję 4x4. Na dro dze sa mo -
chód ten jest po pro stu zna ko mi ty. Przy spie sze -
nie od ze ra do 100 w 9,8 se kund, szyb ka i pre-
cy zyj na sze ścio bie go wa skrzy nia bie gów oraz 
dy na micz ne za cho wa nie sa mo cho du przy po mi -
na bar dziej jaz dę co upé niż SU Vem. Na to rze off -
-ro ado wym w Ba loc co Com pass ra dził so bie na -
praw dę nie źle. Oczy wi ście, trud no wy ma gać od
te go sa mo cho du po ko ny wa nia trud nych prze -
szkód, ale ła twość, z ja ką moż na po ru szać się
tym mo de lem na wet po nie rów nej na wierzch ni
o ni skiej przy czep no ści, jest za ska ku ją ca. Są to
za le ty, któ re w po łą cze niu z wy mia ra mi ty po we go
sa mo cho du kla sy śred niej (dłu gość bli sko czte -
rech me trów i 45 cen ty me trów), a tak że prze -
stron no ścią wnę trza i po jem no ścią prze strze ni ba -
ga żo wej, spra wia ją, że Com pass to nie zwy kle in -
te re su ją cy mo del. Wa lo ry te wzbo ga ca ory gi nal ny
wy gląd, któ ry na wią zu je do kształ tów i sty lu mo -
de lu Grand Che ro kee.
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FIRMA
ZAKŁAD TYCHY FAP

Kierownik Montażu Zenon Raczyński podkreśla:
„Musimy dać klientowi dobry, niezawodny samochód.
Nasi pracownicy są świadomi, że nikt po nich już
niczego nie poprawi.”  Ta filozofia przyświeca załodze,
która montuje Pandy, 500, Fordy Ka, a teraz również
najmłodsze dziecko koncernu – Lancie Ypsilon.

Montaż
– tu rodzi się

zadowolenie klienta
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G
dy za pa dła de cy zja
o ulo ko wa niu pro -
duk cji Lan cii w Ty -
chach ze spół wie -
dział, że mu si

opra co wać i zwe ry fi ko wać u sie -
bie roz pi sa ną na pa pie rze tech -
no lo gię pro duk cji. Nie za wsze tak
by ło. W la tach dzie więć dzie sią -
tych Fia ta Ci nqu ecen to uru cha -
mia li Wło si u sie bie w Be ina sco.
Ist niał tam za kład pi lo ta żo wy –
z wło skie go: Sta bi li men to Pi lo ta.
Po dob nie by ło z Fia tem Se icen -
to. Póź niej ich wie dza i do świad -
cze nia by ły trans fe ro wa ne do
Pol ski. We ry fi ka cję pro ce sów
przy pro duk cji Pan dy prze pro wa -
dzi li już Po la cy, ale od by ła się ona
w Beinasco. Do Włoch wy je cha -
ło wów czas 300 pra cow ni ków
z Ty chów. „To był du ży po stęp.
Sa mi prze kła da li śmy tech no lo gię
na po szcze gól ne sta no wi ska, co
jest bar dzo ko rzyst ne: mo del
wdra ża się ła twiej i szyb ciej. Tak
sa mo by ło na la kier ni i spa wal ni”
– mó wi kie row nik Mon ta żu Ze -
non Ra czyń ski. 
Po cząw szy od Fia ta 500, a na -
stęp nie For da Ka we ry fi ka cja
pro ce su pro wa dzo na jest już
w Pol sce. Od by wa się w prze -
kształ co nej w tym ce lu ha li MTS.
Po wsta je na nim swo isty sy mu -
la tor li nii mon ta żo wej z po szcze -
gól ny mi ze spo ła mi tech no lo gicz -
ny mi. „To li nia mon ta żo wa w pi -
guł ce plus li nia drzwi i pod mon -
ta żu sil ni ka. Tam pro wa dzi się
we ry fi ka cje i prób ne mon ta że.
W Ty chach ha la MTS jest mniej -
sza niż Sta bi li men to Pi lo ta, bo 
li czy oko ło 1500 m2. Dla te go
zwy kło się o tym miej scu mó wić
zdrob nia le: „pi lo ti no” – wy ja śnia
za stęp ca sze fa in ży nie rii Mon ta -
żu Wła dy sław Kłap tocz. 
Ko or dy na tor do spraw no wych
uru cho mień Ja nusz Ba ła wspo -
mi na, że pierw szym dzia ła niem
zwią za nym z wpro wa dze niem
w Ty chach Lan cii by ło po wo ła -
nie ze spo łu do je go uru cho mie -
nia. Wy zna cze ni zo sta li kie row -
ni cy od po wie dzial ni za po szcze -

Zenon
Raczyński,
Władysław
Kłaptocz
i Janusz Bała

gól ne ze spo ły tech no lo gicz ne.
„Go to we, po ma lo wa ne nad wo -
zie prze trans por to wa li śmy na pi -
lo ti no i tam – krok po kro ku –
roz po czę li śmy mon taż sa mo -
cho du. W ten spo sób we ry fi ku -
je się tech no lo gię mon ta żu. Dla
no we go mo de lu za wsze pi sze
się ją w opar ciu o po przed ni.
Ko lej ne mo de le nie są jed nak
iden tycz ne; część ope ra cji się
po wta rza, część ule ga zmia nie.
Tu, na pi lo ti no, na stę pu je pierw -
sza we ry fi ka cja tech no lo gii. Do -
ko nu ją te go li de rzy wraz z mon -
te ra mi, kie row ni kiem oraz tech -
ni kiem. Na bie żą co in for mu ją
tech no lo ga, któ ry uczest ni czy
w pra cach gru py i na no si po -
praw ki do kart ope ra cyj nych
mon ta żu. Wszel kie ano ma lia
opi sy wa ne są w kar tach uwag,
któ re tra fia ją do li de ra mo de lu,

uwa gi w nich za war te są im pul -
sem do pod ję cia dzia łań w ce lu
wy eli mi no wa nia nie pra wi dło wo -
ści. We ry fi ku je my też na rzę dzia
i ich usta wie nie, wy ko ny wa ne są
rów nież pró by mon to wal no ści
de ta li. Pre se ria, któ ra jest na -
stęp nym eta pem, po twier dza
za tem nie tyl ko pro fe sjo na lizm
pra cow ni ków, ale tak że zdol -
ność ma szyn i urzą dzeń oraz
stan za awan so wa nia do staw -
ców” – tłu ma czy Ja nusz Ba ła.
We ry fi ka cja Lan cii roz po czę ła się
pod ko niec wrze śnia ubie głe go
ro ku i trwa ła do li sto pa da. Ten
czas spo żyt ko wa ny zo stał nie
tyl ko na spraw dze nie tech no lo gii
czy na rzę dzi, ale tak że na prze -
szko le nie oko ło 200 pra cow ni -
ków, któ rzy już póź niej, gdy ru -
szy ła pre se ria, prze ka zy wa li swą
wie dzę ko lej nym oso bom. 
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SOP, CZY LI DO BRY
POL SKI PO MYSŁ
Przy wpro wa dza niu do pro duk -
cji no we go mo de lu w Ty chach
opra co wy wa ne są do ku men ty
zwa ne Stan dar dem Ope ra cyj -
nym, w skró cie SOP. To po mysł
ty skich in ży nie rów, któ ry zo stał
zre ali zo wa ny dwa la ta te mu. Po -
le ga na tym, że przy sta no wi sku
pra cow ni ka wy wie szo ne są se -
gre ga to ry z plan sza mi z roz pi sa -
ny mi na stę pu ją cy mi po so bie
czyn no ścia mi, na rzę dzia mi i de -
ta la mi. Na kon kret ną ope ra cję
skła da się od 15 do po nad 30
za bie gów. „SOP to tech no lo gia
przed sta wio na na ob ra zach.
Zdję cia po ka zu ją, co na le ży po -
brać, skąd i w któ re miej sce za -
mon to wać. Słowne tłumaczenie
trwałoby dłużej” – wy ja śnia li der
dru gie go od cin ka na li nii AB Ja -
ro sław Uści miak. Po za mon ta -
żem SOP -y zo sta ły wpro wa dzo -
ne na la kier ni i spa wal ni. Ini cja ty -
wa zo sta ła do ce nio na w in nych
fa bry kach Fia ta: ko rzy sta ją z niej
we wło skim Po mi glia no oraz
w Mek sy ku.
„W ty skim za kła dzie każ de go
dnia dą ży my do do sko na ło ści.

Kie dyś ist nia ły spe cjal ne sta no -
wi ska kon tro li, któ re spraw dza ły
ja kość sa mo cho du. Spo sób
my śle nia za czę li śmy zmie niać
w la tach 1998-1999 wraz
z wdro że niem Efek tyw nej Fa bry -
ki. Wpro wa dzi li śmy szko le nia
i da li śmy pra cow ni kom pie cząt -
ki, któ ry mi cer ty fi ku ją wy ko na ne
czyn no ści. Od te go mo men tu
sta li się kon tro le ra mi ja ko ści wła -
snej pra cy. Przy bi cie stem pla
OK z nu me rem ewi den cyj nym
pra cow ni ka ozna cza: po mnie
po pra wiać nie trze ba. Wpro wa -
dze nie World Class Ma nu fac tu -
ring po głę bi ło te zmia ny. Za uwa -
ży li śmy, że za szła po trze ba roz -
pi sa nia ope ra cji, by dać pra cow -
ni ko wi na rzę dzie do lep szej
pra cy. Tak po wsta ły SOP -y. Te -
raz w każ dej chwi li, gdy tyl ko
po ja wi się wąt pli wość, moż na 
do nich zaj rzeć. Ak tu al nie SOP -y
obej mu ją 100% czyn no ści przy
mo de lach 500 i Pan dzie, a tak -
że For dzie Ka. W przy pad ku
Lan cii Yp si lon wy ko na no już
oko ło 759 SOP -ów na 1049.
Nie ba wem przy go to wa na zo sta -
nie bra ku ją ca do ku men ta cja” –
za pew nia Ze non Ra czyń ski

LINIA AB
Pre se ria ru szy ła w grud niu na li -
nii mon ta żo wej AB, któ ra po -
wsta ła dla Lan cii Yp si lon. Po -
cząt ko wo za ło ga mon to wa ła po
jed nym sa mo cho dzie dzien nie.
Nie by ło ła two: na li nii AB trwa ła
se ryj na pro duk cja 500 i Pan dy.
„Tu na stą pi ła ko lej na we ry fi ka cja.
Na pi lo ti no wa run ki by ły jed nak
nie co in ne. Zda rza ło się, że trze -
ba by ło prze mie ścić ope ra cję
z jed ne go sta no wi ska na in ne,
bo ko li do wa ły ze so bą lub nie
pa so wa ły do ope ra cji na po zo -
sta łych dwóch mo de lach” – mó -
wi Ja nusz Ba ła.
W mia rę po stę pu pre se rii licz ba
Lan cii zjeż dża ją cych z ta śmy
mon ta żo wej suk ce syw nie ro sła.
W su mie wy pro du ko wa nych zo -
sta ło oko ło 200 sa mo cho dów.
12 ma ja ru szy ła pro duk cja se ryj -
na. „Do tych czas mon to wa li śmy
300 Lan cii na do bę. Jesz cze
w lip cu osią gnie my po ziom 450
sztuk, a do ce lo wo w cią gu do by
Mon taż bę dzie opusz cza ło 500
Lan cii” – mó wi Ze non Ra czyń ski.
Gdy za pa dła de cy zja o uru cho -
mie niu pro duk cji Lan cii Yp si lon
w Ty chach, służ by w fir mie za -

Nowa linia AB to
ogromny skok

technologiczny.
Poza nowymi
urządzeniami

przeorganizowano
także stanowiska

pracy: pracownicy
mają teraz lepszy

dostęp do
samochodu
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czę ły się za sta na wiać, jak przy -
sto so wać za kład do tego celu.
Na Mon ta żu trze ba by ło wy go -
spo da ro wać miej sce, na któ rym
usta wio na zo sta nie li nia. Wów -
czas wy dział dys po no wał jesz -
cze czte re ma li nia mi: A, B, C i D.
„Wie dzie li śmy, że w ma ju 2010 r.
na li nii B skoń czy się pro duk cja
Se icen to. Zde cy do wa li śmy za -
tem, że zli kwi du je my li nię A oraz
B, a w ich miej scu po wsta nie
jed na, któ rą na zwa li śmy AB.
Ma my wciąż du ży port fel za mó -
wień na Pan dę, któ ra po wsta je
tak że na li nii C, oraz na 500,
któ ra mon to wa na jest wspól nie
z For dem Ka na li nii D. Oba te
sa mo cho dy we szły na li nię AB
tuż po jej uru cho mie niu pod
ko niec sierp nia ubie głe -
go ro ku” – mó wi Ze -
non Ra czyń ski.
Na po przed nich li -
niach A i B funk -
cjo no wa ło sześć
ze spo łów tech no -
lo gicz nych, po trzy
na każ dej z nich. Na
li nii AB jest ich pięć.
Pierw szy zaj mu je się
kom ple ta cją nad wo zia.

Kie row nik Mon ta żu pod kre śla,
że li nia AB to ogrom ny skok
tech no lo gicz ny. Ta kie twier dze -
nie uza sad nia po ja wie nie się na
niej no wo cze snych ro bo tów,
któ re kle ją szy by przed nie, tyl ne
i bocz ne. Są też urzą dze nia
wspo ma ga ją ce pra cow ni ka
zwa ne part ne ra mi. Prze or ga ni -
zo wa ne zo sta ły sta no wi ska pra -
cy: pra cow ni cy ma ją te raz lep -
szy do stęp do po jaz du.

KITING – KOLEJNY
POLSKI
WYNALAZEK
Wła dy sław Kłap tocz nie kry je 
za do wo le nia z za sto so wa ne go
przy li nii AB roz wią za nia na zy wa -
ne go ki tin giem. To po mysł, któ ry
zro dził się w Ty chach. Przy za ło -
że niu pro duk cji aż trzech mo de li
na jed nej li nii, za si la nie li nii w de -
ta le do mon ta żu jest ogrom nym
wy zwa niem dla służb lo gi stycz -
nych. Krót ko mó wiąc – tak
ogrom nej ich licz by nie spo sób
po mie ścić bez po śred nio przy li -
nii. Ze non Ra czyń ski ob li czył, że
gdy by po jem ni ki z ele men ta mi
zo sta ły usta wio ne bez po śred nio
przy sta no wi skach mon te rów, to
li nia mu sia ła by być dłuż sza o ki -
lo metr. Trze ba by ło zna leźć in ne
roz wią za nie. 
Naj ko rzyst niej sze wy da wa ło się
stwo rze nie w ha li po la, na któ -
rym moż na by zło żyć wszyst kie
de ta le i stam tąd w kom ple tach
do star czać na li nię. „Po wsta ło

po le lo gi stycz ne pick by

Nowoczesne
roboty, które
kleją szyby
przednie, tylne
i boczne

Pra cow ni cy mon tu ją wiąz ki in -
sta la cji elek trycz nej, wy głu sze nia
na prze gro dzie czo ło wej i pod ło -
dze, pod su fit kę, a tak że ele men -
ty w ko mo rze sil ni ka. Dru gi ze -
spół – już na za wiesz kach –
mon tu je prze wo dy ha mul co we
i pa li wo we, a tak że pa sy bez pie -
czeń stwa, dy wa ni ki, de ski roz -
dziel cze i szy by. Trze ci ze spół –
na sta no wi sku zwa nym dec kin -
giem – mon tu je ze spół na pę do -
wy. Czwar ta eki pa do da je front -
-en dy, zde rza ki i ko ła, a pią ta
zaj mu je się mon ta żem fi nal nym:
sie dzeń, pod szy bia, na kła dek,
aku mu la to ra. 



po int. Przy sto so wa li śmy spe cjal -
ne wóz ki tak, że za bie ra ją od 48
do 56 de ta li do da ne go nad wo -
zia. Na po lu se kwen cyj nym pra -
cow nik Si ste ma Po land idzie
z ta kim wóz kiem i zbie ra po -
szcze gól ne czę ści. Spe cjal na
lam pa pod świe tla de ta le, któ re
ma za brać do kon kret ne go nad -
wo zia wjeż dża ją ce go na li nię.
Póź niej ca łość pod łą cza się do
sa mo bież ne go wóz ka AGV,
a ten prze cią ga po jem nik
z kom ple tem de ta li na pierw sze
sta no wi sko mon ter skie. Po za -
mon to wa niu wszyst kich ele -
men tów wó zek jest od cze pia ny
od nad wo zia, po now nie pod łą -
cza ny do AGV i wra ca do po la
lo gi stycz ne go. To nasz po mysł.
To efekt sys te mu World Class
Ma nu fac tu ring, któ ry sil ny na -
cisk kła dzie na ak tyw ną ro lę
pra cow ni ków, ich pro gre syw -

ność i po my sło wość” –
mó wi Ze non Ra czyń ski.
Zda niem Ja nu sza Ba ły to roz -
wią za nie lo gi stycz ne spra wia, że
moż na pro du ko wać na da nej 
li nii wię cej wer sji sa mo cho dów,
zwięk sza się też kom fort pra cy.
„Przez to, że wpro wa dza my ki -
tin gi i se kwen cje, pra cow nik nie
mu si wy ko ny wać ty lu kro ków,
jest mniej zmę czo ny i mo że się
bar dziej sku pić na wy ko ny wa niu
ope ra cji”.
Na li nii AB po wsta ło też no wo -
cze sne sta no wi sko zwa ne dec -
kin giem. W tym miej scu scze -
pia ne jest kom plet ne pod wo zie
z nad wo ziem. Do mar ca dzia łał
tu sta ry tow -vey or. Po le ga ło to
na tym, że na wóz ki po ru sza ją ce
się po to rze, tzw. ka ru ze li, za ła -
do wy wa ne by ły ze spo ły na pę do -
we i za wie sze nia do star cza ne
prze no śni kiem.

U góry:
stanowisko
deckingu. 
W tym miejscu
sczepiane jest
podwozie
z nadwoziem.
Niżej: 
Jolanta Worek

Na stęp nie wóz ki
by ły pod no szo ne do gó ry
i na stę po wał mon taż tych ze spo -
łów do nad wo zia sa mo cho du.
Mon ter Ma riusz Ta bor, któ ry pra -
cu je na dec kin gu, mó wi: „Kie dyś
wstęp nie tyl ko «za ła py wa li śmy»
śru by, a na stęp nie ko le dzy do krę -
ca li je na mo ment. Te raz ma my
klu cze, któ re od ra zu do krę ca ją na
mo ment i okre ślo ny kąt. Da je to
pew ność po łą cze nia. Klucz jest
elek tro nicz ny i po doj ściu do okre -
ślo nej wiel ko ści au to ma tycz nie się
wy łą cza. Jest też bez piecz niej.
Gdy ktoś wej dzie w nie bez piecz -
ną stre fę na tych miast li nia au to -
ma tycz nie się za trzy mu je”.
No wo ścią, któ ra mia ła zwią zek
z wpro wa dze niem Lan cii, jest
też no wa li nia drzwi. Po wsta ła
na ba zie li nii, któ ra nie gdyś dzia -
ła ła w za kła dzie w Biel sku -Bia łej.
Po dob nie jak pierw szy od ci nek
nad wo zia li nii AB, rów nież ta li -
nia jest za si la na w de ta le do
mon ta żu w sys te mie ki ting,
a kom ple ta cja wóz ków wy ko ny -
wa na jest w po lu se kwen cyj nym
zlo ka li zo wa nym na po wierzch ni
po sta rej li nii drzwi. „To wspól ny
pro jekt na szych in ży nie rów
i wło skie go Ma nu fac to rin gu” –
mó wi Wła dy sław Kłap tocz. 
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3000 FA CHOW CÓW
Na Mon ta żu pra cu je oko ło 3 ty -
się cy pra cow ni ków. Każ dej do -
by pro du ku ją oko ło 2030 sa mo -
cho dów. Choć po ja wia ją się 
no wo cze sne ma szy ny, jak ca łe
sta no wi sko dec kin gu, ro bo ty
przy kle je niu szyb, urzą dze nie
do na le wa nia pły nów, czy
wresz cie nie zwy kle po moc ne
part ne ry, wciąż do mi nu je mon -
taż ma nu al ny. Pra cow ni cy
w swej pra cy są wy jąt ko wy mi
fa chow ca mi, co prze ja wia się
w do sko na łych no to wa niach sa -
mo cho dów, któ re zjeż dża ją z ty -
skiej ta śmy.
Jo lan ta Wo rek: „Ni gdy nie za -
sta na wia łam się, ile tych „mo ich”
sa mo cho dów zmon to wa nych
przez mnie jeź dzi po świe cie?
Na pew no wie le. Pra cu ję w fa -
bry ce od 1988 ro ku. Za czy na -
łam w la kier ni, a po tem prze -
szłam do mon ta żu. Naj wię cej
cza su spę dzi łam przy Pan dzie
i to chy ba do te go au ta mam
naj więk szy sen ty ment. Te raz
pra cu ję na koń ców ce. Do mnie
na le ży choć by mon taż ra dia,
umiesz cze nie w od po wied nich
miej scach na kle jek z nu me rem
as si stan ce czy nu me rem la kie ru.
Do kła dam od po wied nie do wer -
sji wy po sa że nie. Spod mo jej rę -
ki wy jeż dża kom plet ny już sa -
mo chód”. Mąż Jo lan ty Wo rek
pra cu je w Co mau. Cór ka jest już
nie mal do ro sła. W tym ro ku zda -
wa ła ma tu rę. 
An na Ga łusz ka: „Cza sem, gdy
idę uli cą w ro dzin nym Oświę ci -
miu, a obok prze jeż dża Fiat
500, czy te raz też Lan cia
Ypsilon, pod świa do mie zwra -
cam na nie uwa gę. Któ reś
z nich na pew no mon to wa łam.
Do mo ich za dań na le ży na peł -
nia nie pły na mi ukła dów kli ma ty -
za cji, ha mul co we go, chło dze -
nia, a tak że ich od po wie trza nie.
Mon tu ję li stwy głów ne da chu,
a tak że skrę cam wy cie racz ki
w Pan dach, 500 i Lancii.
Mąż mnie na mó wił, by pod jąć tu
pra cę. Wcze śniej pra co wa łam

w skle pie. Te raz czu ję sta bi li za -
cję. Je stem bar dzo za do wo lo na.
Pra cu je my z mę żem w Fia cie ra -
zem, ale po sta ra li śmy się o in ne
zmia ny, że by móc opie ko wać
się dzieć mi; ma my trój kę –
dwóch sy nów w wie ku 8 i 6 lat,
a tak że czte ro let nią cór kę” –
mó wi An na Ga łusz ka.
Ja ro sław Uści miak jest li de -
rem na dru gim od cin ku li nii AB.
Tam za czy na się mon taż pod -
wo zia – prze wo dów ha mul co -
wych i pa li wo wych. Po tem pra -
cow ni cy mon tu ją dy wa nik pod -
ło gi, zwi ja cze pa sów, na kład ki
słup ków, de skę roz dziel -
czą i dźwi gnię zmia ny
bie gów. „Na tym koń -
czy się mo je kró le -
stwo” – żartuje.
Li de rem zo stał
w 1993 ro ku.
Wów czas Fiat
Au to Po land
uru cho mił pro -
duk cję Ci nqu e-
cen to; ru szy ła

Mariusz Tabor 
i Anna Gałuszka.
Niżej:
Jarosław
Uścimiak 

trze cia zmia na i trze ba by ło
zwięk szyć ob sa dę do zo ru. Ja -
ro sław Uści miak miał już wte dy
spo ry staż pra cy. Znał do brze
wszyst kie ope ra cje. Awan so -
wał. „Do mo ich obo wiąz ków
na le ży za rzą dza nie pod le gły mi
mi 15 pra cow ni ka mi, a tak że
pil no wa nie ja ko ści. Je śli wy stą -
pią ja kieś ano ma lie, pra cow nik
za pa la lamp kę – jest to dla mnie
in for ma cja, że na sta no wi sku
tym ko niecz na jest mo ja in ter -
wen cja. Pro blem wspól nie roz -
wią zu je my. Cza sem spra wa jest
po waż niej sza i wy ma ga na pra -
wy po za sta no wi skiem. Dla te go
każ dy li der mu si znać do sko na -
le ope ra cje na pod le głym mu
od cin ku – mó wi”. 
Uści miak w tym ro ku za pro po -
no wał już dwa na ście wdro żo -
nych po pra wek na pod le głej mu
czę ści li nii AB. „Naj bar dziej
dum ny je stem z wpro wa dze nia
se kwen cjo no wa nia na kła dek
słup ka przed nie go. Do tych czas
pra cow nik miał je roz ło żo ne na
dwu na stu re ga łach w ty luż miej -
scach. Obec nie pra cow ni cy
pod mon ta żu po dru giej stro nie
sta no wi ska pra cy kła dą do sa -
mo cho du od po wied nie na kład -
ki. Mój pra cow nik nie cho dzi już
po nie, ale ma je na sta no wi sku.
To bar dzo upro ści ło czyn ność

i skró ci ło czas. Wy eli mi no wa -
li śmy tak że w ten spo sób
po mył ki” – pod kre śla.
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Anna
Borsukiewicz,

foto: 
CNH Polska

FIRMA
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nowy trener drużyny

T
o z niej przed dzie się cio ma la ty mło dy
me ne dżer lo gi sty ki przy je chał po raz
pierw szy do Płoc ka. Do Pol ski prze -
no szo no wów czas z Ze del gem pro -
duk cję kom baj nów TC. Na pew no nie

przy pusz czał wte dy, że kie dyś bę dzie rzą dzić tą
fa bry ką, ani że Płock sta nie się dla nie go mia stem
waż nym, rów nież ze wzglę dów oso bi stych. Tu po -
znał swą żo nę – Po lkę, ma więc rów nież część
pol skiej ro dzi ny. Dba ją, by ich sy no wie wy ra sta li
w obu kul tu rach. „Z ma mą roz ma wia ją po pol sku,
ze mną po fla mandz ku” – mó wi. Sam też in ten -
syw nie uczy się ję zy ka pol skie go, jak twier dzi, bar -
dzo trud ne go. Ro zu mie już pra wie wszyst ko i po -
słu gu je się nim co raz spraw niej.

CAŁ KIEM IN NA FA BRY KA

Po wrót po la tach do Płoc ka i ob ję cie funk cji dy rek -
to ra za kła du CNH Pol ska to dla Wer ne ra Bal lieu
awans za wo do wy i po wód do du my. „Fa bry ka
w Płoc ku na le ży do naj waż niej szych firm gru py
CNH w Eu ro pie” – pod kre śla. Po wsta je w niej nie
tyl ko ro dzi na kom baj nów TC, ale rów nież wszyst -
kie he de ry zbo żo we & ku ku ry dzia ne dla Eu ro py,
pra sy ro lu ją ce ze sta łą i zmien ną ko mo rą, oraz in -
ne ma szy ny do zbio ru sia na, zie lo nek oraz sło my.
Oprócz tego wy twa rza ne są kom po nen ty do kom -
baj nów New Hol land pro du ko wa nych w Eu ro pie
oraz sze re g pod ze spo łów i czę ści za mien nych 
dla in nych fa bryk gru py CNH. Tra fia ją one do

1 maja 2011 roku nowym dyrektorem
naczelnym fabryki CNH w Płocku został
Werner Ballieu. Z firmą związany jest
od 20 lat, pracę rozpoczął w belgijskiej
fabryce kombajnów w Zedelgem.

Czuję się jak
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Werner Ballieu
Ma 43 lata, jest Belgiem, pochodzi z Zedelgem we flamandzkiej części kraju.
Z wykształcenia jest matematykiem, ukończył również wyższą szkołę
nawigacji oraz zdobył podyplomową specjalizację z logistyki. W Polsce 
po raz pierwszy znalazł się w styczniu 2001 roku, gdy przyjechał do Płocka
podczas uruchamiania produkcji kombajnu TC, którą przenoszono 
z belgijskiej fabryki CNH w Zedelgen. Ma żonę Polkę i dwóch synów.
Przebieg kariery zawodowej:
1991 początek pracy w koncernie CNH (w fabryce Zedelgem w Belgii)
2001 Płock – manager ds. Logistyki CNH Polska Sp. z o. o.
2004 Basildon (Wielka Brytania) – manager ds. Logistyki CNH UK Ltd. 
2006 Basildon (Wielka Brytania) – manager ds. Produkcji CNH UK Ltd.
2008 Zedelgem (Belgia) – manager ds. Planowania i Kontroli Przemysłu

Rolniczego w Europie. 
1 maja 2011 r. Płock – dyrektor naczelny fabryki CNH Polska Sp. z o. o.

PERSONALIA

Zedelgem, ale tak że do bra zy lij skich za kła dów
w Cu ri ti bie i So ro ca bie i do Grand Is land.
„To jest naj więk sza róż ni ca mię dzy dzi siej szą fa -
bry ką, a tą, któ rą pa mię tam sprzed lat” – mó wi
Wer ner Bal lieu. „W Płoc ku po wsta wa ły tyl ko Bi zo -
ny i roz po czy na no pro duk cję kom baj nów TC. Cał -
kiem in na by ła ska la i sto pień zło żo no ści pro ce sów
pro duk cyj nych. W tym cza sie fa bry ka prze szła
stan da ry za cję, a osią ga ne w niej wskaź ni ki i pro -
ce sy pro duk cyj ne są po rów ny wal ne z obo wią zu ją -
cy mi w in nych za kła dach gru py CNH”.

JE DY NY STAN DARD 
– ŻÓŁ TY KO LOR
Na py ta nie czym wy róż nia się płoc ki za kład, Wer -
ner Bal lieu od po wia da, że tu od by wa się ca ły pro -
ces pro duk cyj ny: od ma te ria łu wyj ścio we go, czy li
blach, do pro duk tu fi nal ne go. „U nas – mó wi –
w cią gu do by po wsta je 8 kom baj nów (od przy -

szłe go ro ku bę dzie ich 9). Każ dy z nich jest pro du -
ko wa ny we dług kon kret nej spe cy fi ka cji, na za mó -
wie nie kon kret ne go klien ta. A po nie waż na sze wy -
ro by tra fia ją aż do 59 kra jów na świe cie, tak róż -
no rod nych jak np. Fran cja, Iran czy Irak, Au stra lia
i No wa Ze lan dia, to mu si my do sto so wy wać się do
ich ho mo lo ga cji do ty czą cych m. in. sil ni ków czy
norm emi sji spa lin i do miej sco wych wy ma gań
zwią za nych cho ciaż by z kom for tem ob słu gi.
Obec nie 90% kom baj nów wy po sa ża my w kli ma -
ty za cję. Krót ko mó wiąc, każ dy kom bajn jest wy jąt -
ko wy, zaś je dy ny stan dard to żół ty ko lor ma szyn
New Hol land.
Trud no więc płoc ki za kład po rów ny wać na przy -
kład z an giel ską fa bry ką CNH w Ba sil don, gdzie
pra co wa łem przed kil ko ma la ty. Tam tej sza pro duk -
cja – 120 trak to rów dzien nie – to przede wszyst -
kim mon taż z do star czo nych pod ze spo łów i kom -
po nentów. U nas zaś – rę ko dzie ło w naj lep szym
te go sło wa zna cze niu. Wy ma ga to rów nież bar dzo
spraw nej or ga ni za cji pro duk cji. Tak zwa ny prze wi -
dy wal ny sys tem za mó wień opra co wy wa ny jest
z rocz nym wy prze dze niem, a po tem co mie siąc
na stę pu je je go we ry fi ka cja. Na za mó wio ną ma szy -
nę klient cze ka zwy kle trzy mie sią ce”.

DĄ ŻE NIE 
DO BRĄ ZU
Ja kie są pla ny no we go dy rek to ra CNH na naj bliż -
szą przy szłość? „Przede wszyst kim zwięk sze nie
kon ku ren cyj no ści fa bry ki”. W za kła dzie trwa wdra -
ża nie sys te mu World Class Ma nu fac tu ring po le ga -
ją ce go na sto so wa niu naj sku tecz niej szych me tod
za rzą dza nia pro ce sem pro duk cyj nym. Pod czas
nie daw ne go au dy tu prze pro wa dzo ne go przez ja -
poń skie go pro fe so ra Ha ji me Yama shi na, płoc ka
fa bry ka zdo by ła 26 punk tów. „Aby osią gnąć ich
50, co upraw nia do zdo by cia brą zo we go po zio mu
WCM, mu si my zdo być jesz cze 24 punk ty – mó wi
Wer ner Bal lieu. – My ślę, że ten cel osią gnie my
w grud niu przy szłe go ro ku. W tym pro ce sie je stem
jak tre ner, co ach dru ży ny pił kar skiej, skła da ją cej
się z za wod ni ków o róż nych umie jęt no ściach i za -
da niach, któ rych mo ty wu je wspól ny cel. Na szą 
za ło gę, w któ rej są róż ni spe cja li ści, też wi dzę ja -
ko ta ką dru ży nę. Oczy wi ście znacz nie licz niej szą, 
bo w za kła dzie przy pro duk cji za trud nio nych jest
około 1300 osób, w tym mniej więcej 300
agencyjnych.
Uwa żam, że w tej tre ner skiej pra cy po mo że mi za -
rów no mo je lo gi stycz ne do świad cze nie zdo by te
na do tych cza so wych sta no wi skach me ne dżer -
skich, jak i pol skie ko nek sje oraz mój po przed ni,
dwu let ni po byt w Płoc ku. Ta kie do ś wiad cze nia są
nie zbęd ne, by znać i ro zu mieć za ple cze kul tu ro we
fa bry ki, któ rą się kie ru je”.

Werner Ballieu
jest przekonany,
że w kierowaniu
płocką fabryką
pomoże mu
doświadczenie
zawodowe 
oraz znajomość
polskich realiów
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Marek
Szafrański,

fot. Ireneusz
Kaźmierczak

FIRMA
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Bezpieczeństworównie ważne jak jakość

O
d czte rech lat
kwe stia bez pie -
czeń stwa w pra -
cy jest dla nas
prio ry te tem. To

za brzmi jak tru izm, ale prze cież
ża den z nas nie ma czę ści 
za mien nych. Każ dy wy pa dek 
po wo du je ból i przy kre do ś -
 wiad cze nia dla pra cow ni ka 
i je go ro dzi ny. Chce my te go
unik nąć i wła śnie dla te go sta ra -
my się za an ga żo wać więk szą
licz bę lu dzi do udzia łu w ini cja -
ty wach ta kich jak Za kła do we

Dni Bez pie czeń stwa. Wie my, że
ich uczest ni cy na swo ich sta no -
wi skach bę dą zwra ca li bacz niej -
szą uwa gę na nie bez piecz ne,
ry zy kow ne za cho wa nia przy ru -
ty no wych czyn no ściach. Chce -
my na uczyć pra cow ni ków
prze wi dy wa nia nie bez piecz nych
zda rzeń” – po wie dział dy rek tor
Ar let w cza sie Za kła do wych Dni
Bez pie czeń stwa.
Kie row nik do spraw BHP
i Ochro ny Śro do wi ska w Fiat
Au to Po land Ka ta rzy na Knap -
czyk mó wi: „W 2007 ro ku w fir -

Sprawy bezpieczeństwa są w Fiacie Auto
Poland traktowane na równi z kwestią wysokiej
jakości produktów, z której słynie zakład
– podkreśla dyrektor FAP Zdzisław Arlet.

mie do cho dzi ło rocz nie do oko -
ło 30 wy pad ków, któ re zwią za ne
by ły z ab sen cją. Wów czas roz -
po czę ło się wdra ża nie sys te mu
World Class Ma nu fac tu ring, któ -
re go jed nym z fi la rów jest bez -
pie czeń stwo. Po przez głęb szą
ana li zę przy czyn źró dło wych
każ de go zda rze nia oraz bez po -
śred nie za an ga żo wa nie pra cow -
ni ków w eli mi na cję nie bez piecz -
nych za cho wań uda je się nam
mi ni ma li zo wać wy pad ko wość.
W 2010 ro ku wy pad ków z ab -
sen cją by ło tyl ko 11”. 

„
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ko mu ni ka cji. Waż ne, aby po pra -
wia ły bez pie czeń stwo na sta no -
wi sku pra cy. Je den z na gro dzo -
nych pra cow ni ków dla przy kła du
wy my ślił przy rząd z ma gne sem,
dzię ki któ re mu, bez schy la nia
się, moż na po zbie rać ma łe me -
ta lo we ele men ty z pod ło gi (np.
śru by). W pro ce sie mon ta żu licz -
ba wkrę ca nych róż ne go ro dza ju
śrub jest bar dzo du ża. Zda rza
się, iż wy pad ną one pra cow ni ko -
wi z dło ni. Każ do ra zo we schy la -
nie nie po trzeb nie ob cią ża ło krę -
go słup. Ist nia ło rów nież praw do -
po do bień stwo upad ku w wy ni ku
po śli zgu no gi na nie usu nię tej
wcze śniej śru bie. By ły też pro po -
zy cje zwią za ne z po pra wą wi zu -

ali za cji. Na sta no wi sku, gdzie
pra cow nik mu si ręcz nie prze py -
chać w po przek dro gi ma ły wó -
zek z de ta la mi za in sta lo wa no
de tek to ry ru chu. Zo sta ły one
do dat ko wo zsyn chro ni zo wa ne
z umiesz czo ną nad dro gą sy -
gna li za cją świetl ną. W mo men -
cie zbli ża nia się pra cow ni ka
z wó zecz kiem do dro gi, za czy na
mru gać czer wo na lam pa, któ ra
z ko lei jest in for ma cją dla po ru -
sza ją cych się dro gą środ ków
trans por tu, iż na dro dze znaj du -
je się czło wiek” – mó wi Ka ta rzy -
na Knap czyk.
Obok na gród fi nan so wych po -
my sło daw cy wzię li udział w za ję -
ciach Aka de mii Bez piecz nej

DNI 
BEZ PIE CZEŃ STWA
Za kła do we Dni Bez pie czeń stwa
zo sta ły zor ga ni zo wa ne po raz
dru gi. W ubie głym ro ku pra cow -
ni cy uczy li się re ago wać na nie -
bez piecz ne za cho wa nia oraz
uwa run ko wa nia ob ser wo wa ne
w co dzien nej w pra cy. W tym
ro ku szcze gól ny na cisk zo stał
po ło żo ny na za gro że nia ko mu ni -
ka cyj ne we wnątrz za kła du.
„Cho dzi głów nie o za gro że nia
wy ni ka ją ce z prze cho dze nia
w miej scach nie do zwo lo nych,
po ru sza nie się po za wy zna czo -
ny mi przej ścia mi dla pie szych,
a na wet „prze ci ska nie się” po -
mię dzy pa le ta mi z umiesz czo ny -
mi w nich de ta la mi. Mó wi my też
o przy pad kach nie bez piecz nych
dzia łań pra cow ni ków ope ra to ra
lo gi stycz ne go, ta kich jak prze -
kra cza nie pręd ko ści, prze wo że -
nie więk szej niż do pusz czal ne
licz by pa let, czy wjazd na dro gi
wy zna czo ne dla pie szych. Każ -
de go ro ku w na szej fir mie do -
cho dzi do kil ku wy pad ków
w wy ni ku po trą ce nia pie sze go
przez wó zek wi dło wy bądź plat -
for mę. Naj częst szą przy czy ną
jest brak na le ży tej uwa gi pie sze -
go lub kie ru ją ce go oraz po ru -
sza nie się pra cow ni ków po wy -
dzia łach w miej scach do te go
nie prze zna czo nych – po wie dzia -
ła Ka ta rzy na Knap czyk.

PO MYSŁ WART 
NA GRO DY
Za kła do wym Dniom Bez pie -
czeń stwa to wa rzy szył kon kurs
pro mu ją cy ulep sze nia przy czy -
nia ją ce się do po pra wy bez pie -
czeń stwa. Swo je pro po zy cje po -
pra wy zgło si ło po nad 50 pra -
cow ni ków. Ich po my sły zo sta ły
już wdro żo ne i udo ku men to wa -
ne. „Wszy scy pra cow ni cy, któ rzy
zgło si li po my sły i udo ku men to -
wa li je z po mo cą kie row ni ka ze -
spo łu tech no lo gicz ne go bądź
bry ga dzi sty, zo sta li na gro dze ni fi -
nan so wo. Po my sły by ły róż ne –
nie ogra ni cza li śmy ich tyl ko do

Na poprzedniej
stronie i obok:
Akademia
Bezpiecznej
Jaz dy La net te.
Powyżej:
Zbigniew Łacisz
prowadzi
wykład w tym
temacie
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Jaz dy La net te. Po rad udzie lał
by ły kie row ca raj do wy, wie lo -
krot ny mistrz Pol ski Zbi gniew
Ła cisz. In struk to rzy pre zen to wa -
li, mię dzy in ny mi, jak do brze
usiąść za kie row ni cą, jak do sto -
so wać fo tel, za piąć po praw nie
pa sy, po praw nie trzy mać kie -
row ni cę. Są to rze czy wy da wa -
ło by się pro za icz ne, ale to wła -
śnie błę dy w tych kwe stiach są
na gmin ne i mo gą do pro wa dzić
do po waż nych kon se kwen cji
pod czas na wet drob nych wy -
pad ków. Du że wra że nie na
uczest ni kach wy warł sy mu la tor
da cho wa nia. In struk to rzy pre -
zen to wa li jak po win no się za -
cho wać w ta kim wy pad ku. Od
te go mo że za le żeć ży cie.
Zda niem dy rek to ra Fiat Au to
Po land Zdzi sła wa Ar le ta ta kie
szko le nia są bar dzo istot ne.
„Każ dy po bez piecz nej pra cy
po wi nien bez piecz nie wró cić do
do mu, dla te go za czy na my
uczyć na szych pra cow ni ków,
w ja ki spo sób użyt ko wać po -
jazd, by bez piecz nie się nim po -
ru szać” – pod kre ślił.

BHP W MTS
Waż ną ini cja ty wą od no szą cą się
do bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy jest tak że szko le nie w no -
wym MTS (z ang. Ma nu fac tu ring
Tra ining Sys tem – szko le nia na
prze go to wa nych po za pro ce -

sem li niach tre nin go wych w ce -
lu do sko na le nia ope ra cji). „Na
MTS Mon ta żu, w czę ści po -
świę co nej szko le niom z BHP,
za mon to wa li śmy dzie więć sy -
mu la to rów wy pad ków. Pod
okiem tre ne ra pla nu je my prze -
szko lić tam wszyst kich pra cow -
ni ków, któ rzy ma ją moż li wość
za sy mu lo wa nia zda rze nia przy
uży ciu atra py rę ki czy gło wy.
Wszyst kie sy mu la to ry uka zu ją

oko licz no ści wy pad ków, któ re –
nie ste ty – wy da rzy ły się w na szej
fir mie. Pra cow ni cy uczest ni cząc
w ta kim szko le niu prze ko na ją
się, do cze go pro wa dzą na wet
ma łe za nie dba nia, jak choć by
brak czap ki ochron nej czy pra ca
w zu ży tej już rę ka wi cy. Naj waż -
niej sze jest to, iż dys ku tu jąc
w ma łych gru pach o za gro że -
niach, któ rych źró dłem bar dzo
czę sto są na sze wła sne nie bez -
piecz ne za cho wa nia, mo że my
efek tyw nie je eli mi no wać” – po -
wie dzia ła Ka ta rzy na Knap czyk.
Dział BHP wspól nie z pra cow ni -
ka mi zre ali zo wał tak że fil my,
na któ rych za pre zen to wa ne zo -
sta ły sy tu acje wy pad ko we. Bę -
dą one roz po wszech nia ne w ze -
spo łach tech no lo gicz nych pod -
czas szko leń okre so wych. „To
też je den z po my słów pra cow ni -
ków. Cho dzi o to, by oma wia jąc
wy pad ki nie teo re ty zo wać, ale
po ka zać, jak to mo że się dziać
w prak ty ce. Pra cow ni cy wcie li li
się w ak to rów. Na krę ci li śmy na
ra zie czte ry ta kie fil my” – do da ła
Ka ta rzy na Knap czyk.

Pracownicy o inicjatywie 
Krzysztof Chmielewski jest jednym z pracowników nagrodzonych
w konkursie podczas Zakładowych Dni Bezpieczeństwa. W fabryce
pracuje od 21 lat, z czego od 17 w lakierni. Mieszka w Bieruniu.
„W moim usprawnieniu chodzi o bezpieczeństwo dot. mycia
manipulatorów przy kabinie lakierniczej. Chodziło mi o to, by podczas
mycia pracownik nie wchodził na nasmarowane, śliskie podesty,
po których jeżdżą auta. Ten smar ułatwia czyszczenie podestu,
ale wywołuje niebezpieczeństwo poślizgu. Wystarczyło zrobić niewielką
poprawę programu i odstawić nieco manipulatory, by pracownik mógł
już stanąć na bezpiecznej powierzchni”.
Tadeusz Koźmiński z Tychów pracuje w fabryce od 35 lat. 
Cały czas na montażu. 
„Zwróciłem uwagę, że każdego dnia pracownicy mają do zszycia
kilkaset instrukcji obsługi samochodu dziennie. Dotychczas robili to
ręcznie. Zaproponowałem, by zakupić zszywacze automatyczne”.
Tadeusz Koźmiński oprócz gratyfikacji finansowej w nagrodę za
usprawnienie wziął też udział w zajęciach Akademii Bezpiecznej Jazdy.
„Od 1980 roku jestem kierowcą. Miałem może ze trzy drobne kolizje.
Dowiadujemy się o tym jak się zachować w sytuacjach, które faktycznie
zdarzają się na drogach. To bardzo pożyteczna nagroda”.

UCZESTNICY DNI BEZPIECZEŃSTWA

Obok:
Katarzyna
Knapczyk,
dyrektor
Zdzisław Arlet
oraz uczestnicy
Zakładowych
Dni
Bezpieczeństwa



PRODUKT
SKRZYNIA BIEGÓW

radzą sobie
Kiedy dwie

lepiej niż jedna 
Nazywa się DDCT i stanowi
prawdziwy wyznacznik nowoczesności
w sektorze skrzyń biegów: podwójne
suche sprzęgło, które zapewnia płynność,

a jednocześnie sportowy charakter
jazdy, a do tego niskie zużycie

paliwa i emisje. Produkuje ją
zakład Fiat Powertrain
w Verrone.

Carola Popaiz
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P
o raz pierw szy po ja wi ła się w mo de lu
Al fa Ro meo Mi To, ale już wkrót ce bę -
dzie my mie li moż li wość spraw dzić jak
za cho wu je się rów nież w in nych mo -
de lach Gru py. Mo wa o au to ma tycz -

nej prze kład ni naj now szej ge ne ra cji z po dwój nym
su chym sprzę głem Du al Dry Clutch Trans mis sion. 
No wa skrzy nia bie gów dys po nu je sze ścio ma bie -
ga mi i zbu do wa na jest z dwóch rów no le głych
skrzyń bie gów, z któ rych każ da dys po nu je wła snym
sprzę głem ste ro wa -
nym w spo sób au to -
ma tycz ny przez cen -
tral kę elek tro nicz ną.
Cen tral ka wy bie ra
i włą cza kolej ny
bieg w mo men -
cie, w któ rym po -
przed ni jest jesz -
cze „w uży ciu”.
Zmia na bie gu od -
by wa się więc po -
przez sto sun ko wo pro ste i stop nio we dzia -
ła nie „wy mien ne” dwóch sprzę gieł, co za pew nia
cią głość w wy twa rza niu mo men tu, a tym sa mym
cią głość na pę du. Ta kie roz wią za nie za pew nia kom -
fort jaz dy, ale lep sze wra że nia, w po rów na niu do
sa mo cho dów z kon wen cjo nal ny mi au to ma tycz ny -
mi skrzy nia mi bie gów, od czu ją rów nież ama to rzy
spor to we go sty lu pro wa dze nia sa mo cho du. Co
wię cej, waż ną za le tą jest lep sza wy daj ność oraz
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa. 

Au to ma tycz na, ma nu al na czy mo że du al clutch?
Starsze osoby pamiętają pewnie

jeszcze tzw. manewr „podwójnego

wysprzęglania”: sprzęgło, zmiana

na luz, sprzęgło, szybkie naciśnięcie

na pedał przyspieszenia, sprzęgło

i „wrzucenie” biegu. Fiat 500, 

ten z 1957 roku, nie posiadał

zsynchronizowanej skrzyni

biegów i tylko w ten sposób

można było redukować biegi, 

nie powodując przy tym zgrzytu.

Wytrawni kierowcy specjalizowali

się później w tzw. „heal and toe”

(hamowaniu z międzygazem),

które polegało na szybkim

naciśnięciu na pedał przyspieszenia

bez zdejmowania prawej stopy

z pedału hamulca. Tymczasem

po drugiej stronie Atlantyku

królowała przekładnia

automatyczna, bazująca

na hydraulicznym konwerterze

momentu. We Włoszech,

a właściwie w całej Europie,

automatyczna skrzynia biegów

traktowana była z rezerwą.

Uważano, że jest dobra dla kobiet

albo  nieumiejących prowadzić

samochodów. Kto jednak raz

zasmakował jej uroków,

niechętnie wracał do skrzyni

manualnej.

Przekładnia automatyczna

nie miała wtedy wielu wad.

Mankamentem było pochłanianie

mocy, które przekładało się

na nieco gorsze osiągi, niewiele

większe zużycie paliwa i wrażenie

„ślizgającego” się sprzęgła

podczas jazdy. 

Obecne przekładnie automatyczne

są dużo bardziej sprawne, mogą

być również używane w trybie

manualnym i z dużo lepszymi

czasami reakcji. Pozostają jednak

dwie kwestie: zużycie paliwa nadal

jest nieco wyższe w stosunku

do pojazdów z przekładnią

mechaniczną oraz, przede

wszystkim, większe są koszty

eksploatacji wynikające z wysokiej

PORÓWNANIE

DDCT pro du ko wa na jest przez Fiat Po wer tra in
w Verrone (Biel la). Za sto so wa nie po dwój ne go
sprzę gła w skrzy ni bie gów po wo du je, że pra cu je
ono na su cho, czy li – aby dzia łać – nie wy ma ga
za sto so wa nia ole ju, a to z ko lei nie po cią ga
za so bą ko niecz no ści pod da wa nia go czę ste mu
ser wi so wa niu. Po nad to, sprzę gło ta kie nie pod le -
ga opo ro wi lep ko ścio we mu ole ju. Ko lej ną za le tą
jest je go mniej sza ma sa w po rów na niu ze sprzę -
gła mi za nu rzo ny mi w ole ju (wet), a tak że spraw -

ność lep sza o około 6 procent. 
Mas si mo Pra ti odpo -

wie dzial ny za plat -
for mę Prze kład ni
w Fiat Po wer tra in
mó wi: „DDCT na-
le ży do ro dzi ny

C635 (gdzie C
ozna cza „cam bio” –

skrzy nia bie gów, 6 to
licz ba bie gów, zaś 35 to

ilość Kgm mo men tu ob ro to we -
go), któ ra obej mu je wer sje ma nu -

al ne, wer sje z po dwój nym sprzę głem
i prze zna czo ne do sa mo cho dów z na pę dem in te -
gral nym. Wszyst kie skrzy nie pro du ko wa ne są
na tych sa mych li niach ob rób ki”. 
Zo bacz my jak dzia ła Du al Clutch: dwa wał ki głów -
ne współ o sio we po łą czo ne są z ta ką sa mą licz bą
sprzę gieł. Na jed nym wał ku znaj du ją się prze ło że -
nia nie pa rzy ste, na dru gim zaś pa rzy ste. Na pęd,
dzię ki włą czo ne mu sprzę głu, prze ka zu je tyl ko je -

Przekrój skrzyni
biegów DDCT.

Kolorem
niebieskim

i czerwonym
oznaczono dwa
sprzęgła i dwa

wałki, które
pracują

równolegle:
podczas gdy
jeden z nich
przekazuje

napęd, drugi 
ma już

przygotowany
następny bieg.

Na stronie 
obok Alfa

Romeo MiTo
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den wa łek. Dru gi, któ ry nie bie rze udzia łu w pra cy,
ma już w go to wo ści ko lej ne prze ło że nie (elek tro -
nicz na cen tral ka ste ru ją ca pod łą czo na do sil ni ka,
ukła du ha mul co we go i pe da łu przy spie sze nia,
„de cy du je” czy ma spo wo do wać stop nio wą re -
duk cję czy zwięk szyć bieg) i wy star czy tyl ko zmia -
na sprzę gieł, aby do ko nać zmia ny prze ło że nia. 
Jak w przy pad ku „zro bo ty zo wa nej” skrzy ni bie gów
z po je dyn czym sprzę głem, rów nież Du al Dry
Clutch moż na uży wać w spo sób se kwen cyj ny
(za po mo cą ło pa tek w kie row ni cy), jak rów nież
w spo sób au to ma tycz ny. Wy ja śnia to Con stan ti -
nos Va fi dis, Di rec tor of Trans mis sions & Hy brids
w Po wer tra in Re se arch & Tech no lo gy: „Jed no cze -
sne za sto so wa nie dwóch sprzę gieł ma nie ba ga tel -
ną za le tę, a mia no wi cie moż li wość dys po no wa nia
w każ dym mo men cie go to wym bie giem, oprócz
te go, któ ry już jest w uży ciu. W rze czy wi sto ści,
kie dy jed no sprzę gło jest włą czo ne –
na przy kład na „czwór ce” – to dru gie
po zo sta je otwar te i ma już w go to -
wo ści trze ci lub pią ty bieg, któ re
ocze ku ją na ruch ze stro ny kie row -
cy lub „try bu” au to ma tycz ne go”. 
Fran ce sco Cim mi no, Chief En -
gi ne er w Fiat Po wer tra in Pro -
duct En gi ne ering do da je:
„Wszyst ko od by wa się bez
ko niecz no ści „zdej mo wa nia
no gi z ga zu”.  Zmia na bie -
gów od by wa się w spo sób
bły ska wicz ny, z pręd ko ścią

rzę du trzech lub czte rech set nych se kun dy. To wy -
ja śnia dla cze go w try bie jaz dy spor to wej, ale też
w tej bar dziej spo koj nej, nie od czu wa się roz łą cza -
nia sprzę gła, a jaz da sta je się płyn na: sil nik pra cu -
je za wsze na ide al nych ob ro tach i nie od czu wa się
żad nych przerw w na pę dzie kół. Po nad to, w po -
rów na niu z tra dy cyj ny mi au to ma tycz ny mi skrzy nia -
mi bie gów z kon wer te rem mo men tu, Du al Dry
Clutch zwięk sza spraw ność sa mo cho du, ogra ni -
cza jąc o 10 procent zu ży cie pa li wa i emi sje. Skrzy -
nię moż na za sto so wać we wszyst kich mo de lach,
od sa mo cho dów miej skich po su per sa mo cho dy. 
Na po mysł Du al Clutch wpadł in ży nier An dol phe’a
Kégres se, w 1939 ro ku. Nie sprzy ja ją ca sy tu acja fi -
nan so wa i wy buch II woj ny świa to wej za blo ko wał
jed nak wszel kie moż li wo ści roz wo ju. Po mysł ten

prze ję ła do pie ro w ro ku 1984 fir ma
Po rsche.

złożoności tego urządzenia.

Innym rozwiązaniem jest

przekładnia „zrobotyzowana”,

w której typowo mechaniczne

sprzęgło i skrzynia biegów

sterowane są za pomocą centralki

i siłowników elektromechanicznych.

Ten – podobny do stosowanych

w samochodach wyścigowych –

system, kosztuje stosunkowo

niewiele i pozwala na jazdę

zarówno w trybie manualnym, 

jak i automatycznym. Cieszy się

coraz większą popularnością –

jego wadą jednak ciągle pozostaje

„miękkość” działania typowa dla

przekładni i automatycznych

z hydraulicznym konwerterem

momentu. 

Skrzynie biegów dual clutch, 

czyli te z podwójnym sprzęgłem,

łączą w sobie zalety obu tamtych

rozwiązań i trudno doszukać się

w nich podobnych wad. Ich koszt

jest nieco wyższy od ceny, jaką

należy zapłacić za przekładnię

tradycyjną, ale i wyraźnie niższy

od kosztu skrzyni automatycznej.

Zmiana biegów odbywa się bardzo

szybko i nie ma ani na chwilę

przerwy w przekazywaniu

momentu napędowego. Żadnego

szarpania, a wręcz wrażenie

„miękkości” jazdy. 

Co więcej, ten rodzaj skrzyni

biegów pozwala na ograniczenie

zużycia paliwa i emisji nawet 

o 15 procent. Ma ona więc wszelkie

przesłanki do osiągnięcia sukcesu

nie tylko w Europie, zwłaszcza we

Włoszech, Francji czy Hiszpanii,

gdzie automat jeszcze się nie

sprawdził, ale również w Ameryce

Północnej i Japonii, czyli tam, gdzie

samochodami z automatycznymi

skrzyniami biegów jeździ się

„od zawsze”. Obecnie bowiem

coraz więcej uwagi poświęca się

kwestiom ochrony środowiska

i zużycia paliwa. 

Giancarlo Riolfo
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Marek
Szafrańki,

foto: Ireneusz
Kaźmierczak

PRODUKT
DOSTAWCY

Denso: operacja Ypsilonza 30 milionów złotych
D

en so Thermal Sys -
tems Poland do -
star cza do FAP
kom plet ną de skę
roz dziel czą wraz

z ele men ta mi grzew czy mi, front -
-en dy, kon den sa to ry i chłod ni ce.
W pro duk ty spół ki wy po sa żo ne
są Pan dy, 500, For dy Ka, a te -
raz tak że Lan cie Yp si lon.
Pre zes Den so Ther mal Sys tems
Pol ska An to nio
Fab bri (fot. obok)
przy po mi na, że
we dle pier wot nych
za ło żeń pro duk cja
Lan cii Yp si lon mia -
ła się od by wać we
Wło szech. Po de -

cy zji o jej prze nie sie niu do Ty -
chów, „pol skie” Den so sta nę ło
przed wy zwa niem: moż li wie jak
naj szyb ciej przy go to wać za kład
do pro duk cji ele men tów sa mo -
cho du bar dziej za awan so wa ne -
go tech no lo gicz nie niż do tych -
czas wy twa rza ne. „To mu sia ło
nieść za so bą ko niecz ność po -
czy nie nia in we sty cji. Na te re nie
Fia ta Au to Po land stwo rzy li śmy

no wą halę pro duk -
cyjną, ada ptu jąc na
je j po trze by ha lę
ma ga zy no wą o po -
wierzch ni bli sko
4 ty się cy m2. Za ku -
pi li śmy no we wtry -
skarki, któ re wy ko -

Swój udział w sukcesie Ypsilon mają także
dostawcy Fiata. Dla nich uruchomienie modelu,
a co za tym idzie, inwestycje i zmiany
organizacyjne, są dużym wyzwaniem.

rzy sty wa ne są do pro duk cji
kom po nen tów. Na le ży pa mię tać,
że de ska do Lan cii Yp si lon jest
znacz nie bar dziej roz bu do wa na
niż w do tych cza so wych mo de -
lach. Mu sie li śmy po sze rzyć gru -
pę do staw ców, co po cią ga za
so bą ko niecz ność zwięk sze nia
po wierzch ni na skła do wa nie
kom po nen tów. W zaj mo wa nej
ha li by ło za ma ło miej sca. Stąd
de cy zja o ada pta cji jed ne go
z ma ga zy nów na te re nie Fiat 
Au to Po land i ulo ko wa nia w nim
pro duk cji” – wy ja śnia pre zes.
Dy rek tor za kła du Mar co Rol li no
przy po mniał, że przy go to wa nie
fir my pod ką tem pro duk cji do
Lan cii Yp si lon roz po czę ło się
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w mar cu ubie głe go ro ku. „Wów -
czas za czę li śmy mo der ni za cję
no wej ha li. W ma ju za koń czy ły
się pra ce pro jek to we, okre ślo no
lay -out i roz po czę ły się pra ce
bu dow la ne. Ha la ta bo wiem nie
by ła przy go to wa na do pro duk cji,
po nie waż w prze szło ści znaj do -
wał się tu taj ma ga zyn. Nie by ło
więc na przy kład za ple cza so -
cjal ne go dla pra cow ni ków. Rów -
no le gle sta ra li śmy się ra cjo nal nie
roz pla no wać lo ka li za cję li nii pro -
duk cyj nych. Za de cy do wa li śmy,
że w do tych cza so wej ha li po -
zos tawi my wy dział two rzyw
sztucz nych: po wsta wają tu na -
grzew ni ce i kli ma ty za to ry, a tak -
że od by wa się mon taż de sek
roz dziel czych. W no wej ha li za -
pla no wa li śmy pro duk cję mo du -
łów front -end, chłodnic i wkła -
dów grzew czych. Ada pta cja ha li
roz po czę ła się w po ło wie ma ja
i trwa ła do lip ca. W sierp niu wy -
ko rzy sta li śmy prze rwę urlo po wą,
by prze nieść li nie pro duk cyj ne,
któ re funk cjo no wa ły już w za kła -
dzie. Pro duk cja w no wej ha li ru -
szy ła 20 sierp nia. Je sie nią przy -
by ły do fir my no we wtry s karki
oraz li nia mon ta żowa no wego
modułu HVAC. Po ich za in sta lo -
wa niu by li śmy go to wi do pro -
duk cji kli ma ty za to rów i de ski roz -
dziel czej do Lan cii Ypsilon” –
mó wi dy rek tor Rol li no.
Aby spro stać no wym zle ce niom,
oprócz in we sty cji zwięk szo no
tak że za trud nie nie. Ak tu al nie
w Denso pracuje oko ło 500 pra -
cow ni ków. Pod nie sie nie po zio -
mu tech no lo gicz ne go zwią za ne -
go z roz po czę ciem pro duk cji
Lan cii wy ma ga ło tak że prze pro -
wa dze nia szko leń. „Dwa mie sią -
ce przed przy by ciem zauto ma ty -
zo wa nych li nii, prze szko lo nych
zo sta ło 5 bry ga dzi stów i 5 pra -
cow ni ków z li nii, a tak że 4 tech -
no lo gów. Szko le nia od by ły się
we Wło szech. Te oso by prze -
ka zy wa ły póź niej swo ją 
wie dzę po zo sta łym
pra cow ni kom” – po wie dział
dy rek tor Rol li no.

NA KŁA DY 
I WY ZWA NIA
Zda niem dy rek to ra fi nan so we go
Den so Ther mal Sys tems Pol ska
Jac ka Gwoź dzia wpro wa dze nie
do pro duk cji ele men tów dla Lan -
cii by ło dla spół ki nie tyl ko spo -
rym wy zwa niem tech no lo gicz -
nym. To by ło tak że du że wy zwa -
nie pro duk cyj ne, bo wy mu si ło
po dział na dwie ha le, a tak że
ogrom ne wy zwa nie fi nan so we. 
Ja cek Gwóźdź pod kre ślił, że
wpro wa dze nie mo de lu po cią -
gnę ło za so bą po waż ne na kła dy
fi nan so we. „Wdro że nie pro jek tu
Lan cii, in we sty cje bez po śred nie
i po śred nie łącz nie, to na kła dy
rzę du 30 mi lio nów zło tych. Bez -
po śred nio na Lan cię prze zna -
czy li śmy 12 mi lio nów zło tych.
Do cho dzą też na kła dy po śred -
nie, jak choć by koszt ada pta cji
ha li, czy prze nie sie nia ma szyn” –
po wie dział.
Li sta do staw ców Den so – przed
roz po czę ciem pro duk cji dla
Ypsilon – li czy ła nie co po nad
100 firm. Te raz zwięk szy ła się
o oko ło 35 no wych. Jak infor -
mu je sze f dzia łu za ku pów
Denso Mar ci n Cie śla k de skę
roz dziel czą Lan cii za pro jek to wał
Fiat. Dla te go wraz z pla na mi do -
ty czą cy mi mo de lu spół ka otrzy -
ma ła – nie ja ko w pa kie cie – li stę
do staw ców kom po nen tów. To
oko ło 20 firm za rzą dza nych
przez Fia ta. „Z ko lei na grzew ni -
ca to już na sze dziec ko i do -
staw ców szu ka li śmy sa mi. Jest
ich oko ło 15. Więk szość po cho -
dzi z Włoch, gdzie sa mo chód
miał być pro du ko wa ny, ale oko -
ło 20% ogó łu do staw ców, któ -
rzy po ja wi li się wraz z Lan cią, to

fir my pol skie. Spro wa dza -
my ele men ty tak że
z Chin” – do da je Mar cin
Cie ślak.

NA PRZÓD!
Den so Ther mal Sys tems
Pol ska suk ce syw nie się
roz wi ja. Po pro duk cji sa -
mo cho dów z seg men tu
A, na stą pi ło wpro wa dze -
nie Lan cii Yp si lon z seg -
men tu B pre mium. Na
czym po le ga róż ni ca?
„Po ziom tech no lo gicz ny
no we go kli ma ty za to ra,
za pro jek to wa ne go spe -
cjal nie do no wej Lan cii
Yp si lon, gwa ran tu je we
wnę trzu więk szy kom fort
niż po przed nio – mó wi
dy rek tor Rol li no.
Wkrót ce fir ma do ko na
ko lej ne go sko ku. Pre zes
An to nio Fab bri uchy lił
rąb ka ta jem ni cy: z po -
cząt kiem przy szłe go ro ku
Den so roz pocz nie pro -
duk cję ele men tów do
nowego mo de lu, któ ry
bę dzie wy twa rza ny
w Ser bii. Dy rek tor fi nan -

so wy spół ki Ja cek Gwóźdź
przy po mniał, że w pa rze z tą de -
cy zją  idą ko lej ne na kła dy in we -
sty cyj ne. „To bę dzie na stęp ne
30 mi lio nów zło tych. Bez po -
śred nio na „pro jekt serb ski”
prze zna czy my 19 mi lio nów zło -
tych. Resz ta to wy mia na par ku
ma szy no we go, któ ra po zwo li
zwięk szyć na sze do tych cza so -
we mo ce pro duk cyj ne. Nie pla -
nu je my na to miast zwię k sza nia
po wierzch ni” – do da je pre zes.
Inicjatywa ta bę dzie dla Den so

istot na jesz cze w jed nym
aspek cie. Przy czy ni się do
roz wo ju sfe ry lo gi stycz nej.
Do tych czas 98% pro duk cji

tra fia ło do Fiat Au to Po -
land, któ ra znaj du je się
na tym sa mym te re nie.
Te raz pro duk ty bę dą
do star cza ne także do
in ne go kra ju.

Od góry: 
Marco Rollino,
Jacek Gwóźdź 
i Marcin Cieślak.
Poniżej:
produkcja deski
rozdzielczej do
Lancii Ypsilon
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AKTUALNOŚCI
FAMILY DAY

M. Malich, M. Szafrański, M. Kamiński
foto: I. Kaźmierczak, L. Cykarski, Satiz Poland

Podczas tegorocznego 
Dnia Rodzinnego spółek
Grupy Fiat frekwencja była
niemal identyczna jak na
najważniejszych meczach
piłkarskich biało-czerwonych.
W rodzinnych piknikach
w Tychach, Bielsku-Białej
i Skoczowie uczestniczyło
w sumie czterdzieści 
tysięcy osób. 

Święto
rodziny Fiata

Tradycyjnym punktem programu było zwiedzanie
zakładu umożliwiające pokazanie rodziniei znajomym swojego miejsca pracy. ŁukaszGąsiewski przyjechał do zakładu ze swoimi

znajomymi, wśród nich była Regina Ficek:„Jestem tutaj po raz pierwszy – mówi pani
Regina – i muszę przyznać, że zakład robina mnie duże wrażenie. Ogromne hale,nowoczesność, czystość, a samaimpreza dobrze zorganizowana, nawet dzieci mogą usiąść zakierownicą nowych Lancii. Myślę, że fajnie spędzimy dzisiejszy dzień”.
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„Moim córkom Klaudiii Karolinie bardzo spodobałasię Alfa Romeo Giulietta –mówi Paweł Rauszenz firmy Comau. – Są nią po
prostu zauroczone.

Żona Katarzynazainteresowana byłanatomiast nowymi robotamina spawalni, które międzyinnymi instalowałem”.

T
ra dy cja ta li czy so bie już 15 lat i jest
co raz bar dziej ce nio na przez pra cow -
ni ków Gru py Fiat, a tak że do staw ców
dzia ła ją cych na te re nie zakładów. Gry,
przed sta wie nia, po ka zy i su to za sta -

wio ne sto ły z je dze niem i pi ciem. Ale przede
wszyst kim moż li wość po ka za nia ro dzi nom i zna jo -
mym zaawansowanych li nii pro duk cyj nych oraz 
su per no wo cze snych ro bo tów gwa ran tu ją cych 
wy so ki po ziom tech no lo gicz ny, ja ki to wa rzy szy na
co dzień ich pra cy. 

TY CHY
W nie dzie lę, 24 lip ca, dro ga wy lo to wa z Tych
w kie run ku wschod nim by ła wręcz za tło czo na.
Dłu gi sznur au to bu sów i sa mo cho dów zmie rzał do
Za kła du Ty chy, wio ząc za trud nio nych tu pra cow -
ni ków i ich ro dzi ny na Dzień Ro dzin ny Fia ta. 
Do to ną ce go w ko lo ro wych ba lo nach za kła du
w Ty chach przy by ło oko ło 29 ty się cy osób, pra -
cow ni ków Fiat Au to Po land i zlo ka li zo wa nych na
tym te re nie spół ek, któ rzy wspól nie z ro dzi na mi
i zna jo my mi za mie rza li tu taj spę dzić mi ło czas.
„Te go rocz ny Dzień Ro dzin ny – co pod kre ślał dy rek -
tor za kła du, Zdzi sław Ar let – zbiegł się z dwie ma
rocz ni ca mi: przy pa da ją cym tym ro ku 90-le ciem
Fia ta w Pol sce, a tak że 40-le ciem pod pi sa nia kon -
trak tu na bu do wę za kła dów w Biel sku -Bia łej i Ty -
chach. Dzień Ro dzin ny to świę to nas wszyst kich,
tych któ rzy tu pra cu ją, któ rzy nie jed no krot nie ser -
cem są zwią za ni z tym za kła dem, a tak że tych,

Na nową linię montażową swoich

bliskich przyprowadziła Krystyna

Dużyk pracująca w planowaniu

produkcji tego wydziału. Towarzyszyli

jej mąż Marian zatrudniony w Delfo

oraz syn Mariusz, synowa Anna

i wnusia Natalia. „Zaczynamy nasze

świętowanie od zwiedzenia montażu.

Chcemy pokazać naszym dzieciom

nowy samochód i całkowicie

zmodernizowaną linię, przede

wszystkim roboty. Dla dzieci to

wielka frajda”.
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któ rzy nam po ma ga ją, czy li do staw ców Fia ta”.
Na uczest ni ków, jak co ro ku, cze ka ło wie le atrak -
cji. Głów nym punk tem by ły wy stę py zna nych
ar ty stów: Se ba stia na Kar pie la -Bu łecz ki wraz
z ze spo łem Za ko po wer, Ka ba re tu Ske czów
Mę czą cych, a tak że pro wa dzą ce go blok
es tra do wy Da riu sza Gna tow skie go.
Wy sta wa sa mo cho dów ma rek Gru py
Fiat co ro ku przy cią ga rze szę zwie dza -
ją cych. Pod czas te go rocz ne go pik ni ku,
oprócz mo de li Fia ta, Al fy Ro meo, Lan -
cii, w tym oczy wi ście kom plet nej ga my
no wej Lan cii Yp si lon oraz Fia ta Pro fes -
sio nal, moż na by ło obej rzeć ponadto naj -
now sze mo de le Je epa. Uwa gę zwra ca ły
tak że za byt ko we sa mo cho dy mar ki – Fiat
To po li no Ca brio i Fiat 508 Ba lil la.
W pro gra mie im pre zy nie za bra -
kło gier i za baw,

„Bardzo lubimy to święto – mówiBarbara Klepacz. – Mąż Cezarypracuje na końcówce montażu,dlatego jesteśmy tutaj co roku.Szkoda tylko, że tym razempogoda nie dopisała, choć naszedzieci, syn Kamil i córka Kinga,z pewnością skorzystająz niejednej atrakcji, których jest tuzawsze bardzo dużo”.
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mię dzy in ny mi jaz dy zręcz no ścio wej Lan cią
Ypsilon, sla lo mu pił ką, pod no sze nia cię żar ka czy
rzu tu do krę gli. Naj bar dziej cie szy ła jed nak ra dość
na twa rzach dzie ci, któ re tuż po prze kro cze niu
bram za kła du otrzy my wa ły spe cjal nie przy go to -
wa ne dla nich pacz ki ze sło dy cza mi oraz ba lo ny.
Gre mial nie bra ły też udział w przy go to wa nych dla
nich kon kur sach i za ba wach. Wśród nich: w sla lo -
mie na hu laj no dze, tur nie ju ry sun ko wym, ło wie niu
na węd kę oraz bu dzą cym za chwyt ma lo wa niu
twa rzy farb ka mi czy też ob le ga nym przez ma lusz -
ków mia stecz ku ru chu dro go we go, nad któ rym
czu wa li praw dzi wi po li cjan ci.

Warto pomagać
Tegoroczny Dzień Rodzinny w Tychach i w Bielsku-
Białej miał jeszcze jeden wymiar. Przed wejściem do
obu zakładów zaparkowały autokary z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach. Fiatowska rodzina zbierała krew
i deklaracje przystąpienia do Banku Dawców Szpiku.
Pomysłodawczynią wspaniałej akcji, która spotkała się
z ogromnym odzewem, była pracownica Cornaglia
Poland Izabela Tyc. „Mój mąż, były pracownik 
Fiat Services Polska (obecnie Delfo), jest chory na
białaczkę. Na festyny zawsze przychodzi mnóstwo
osób. Poprosiliśmy, byśmy mogli podczas nich
zorganizować zbiórkę krwi oraz deklarację dawców
szpiku. Z dyrekcji obu zakładów otrzymaliśmy
pozwolenie na akcję oraz wsparcie w sprawach
logistycznych. Jestem bardzo wzruszona odzewem.
Serdecznie dziękuję dyrekcjom FAP i FPT oraz naszym
przyjaciołom za pomoc w akcji. Przez cały czas przed
autokarami stoi kolejka oczekujących. To coś
wspaniałego, gdy ludzie bezinteresownie pomagają, 
by być może uratować komuś życie!” – powiedziała
Izabela Tyc. W Bielsku-Białej i w Tychach
zarejestrowało się 397 potencjalnych dawców szpiku,
a 58 osób oddało krew. 

BANK DAWCÓW SZPIKU NA DNIU RODZINNYM

Kazimierz Malcharek swojejżonie Agnieszce oraz synomPiotrowi i Pawłowi pokazujepierwszy odcinek linii AB, gdziepracuje. „Zaszło tu wiele zmian– mówi pani Agnieszka. – Terazwreszcie zrozumiałam,dlaczego mąż tak dużo czasupoświęca na pracę i dziękitemu będę go mogła bardziejwspierać. Chcę także z bliskazobaczyć nową Lancię”. 



Ireneusz Soszkaz Powertrain, któryprzyszedł na festyn
z żoną Annąi dwuletnim synemDamianem, mówił:„To fantastyczna rzecz,taki Dzień Rodzinnyw zakładzie. Możnaprzyjść z bliskimii odpocząć. Załoga sięw ten sposób zżywa.”

BIEL SKO -BIA ŁA
W Biel sku -Bia łej spo tka ło się, wspól nie z ro dzi na -
mi, pra wie 8 ty się cy pra cow ni ków Fiat Po wer tra in,
Fiat Se rvi ces Pol ska, Si rio Pol ska, Co mau Po land,
Sa di Pol ska oraz Ge stin Pol ska i zlo ka li zo wa nych
na te re nie za kła du spół ek. Wy po czy wa li, sma ko -
wa li gro chów ki i po tra wy z gril la, ba wi li się przy
naj więk szych prze bo jach le gen dar ne go ze spo łu
Ab ba, któ rych hi ty bra wu ro wo pre zen to wał ze spół
S.O.S, śmia li przy ske czach po pu lar ne go ka ba re -
tu Jur ki. Gwiaz dą był ze spół Bajm, któ ry fia tow ską
ro dzi nę roz grzał do bia ło ści.
Dla naj młod szych zor ga ni zo wa no park za baw.
Moż na by ło uczest ni czyć w kon kur sach i grach,
po ma lo wać bu zię – na fe sty nie za ro iło się od kil ku -
let nich Spi der -Ma nów, pi ra tów, kwia tów, czy mo ty li.
Naj od waż niej si mi lu siń scy pró bo wa li swych sił
na 10-me tro wej ścian ce wspi nacz ko wej. Pod czas
Dnia Ro dzin ne go pra cow ni cy mo gli za pre zen to wać
naj bliż szym, gdzie po wsta ją no wo cze sne sil ni ki.

Ola Kieczka zdołała wspiąć się na samągórę ściany wspinaczkowej,przełamując lęk przed wysokością. Jejkoleżance Magdzie Wójcickiej zabrakłodwóch metrów. „Próbowałam już dwarazy. Spróbuję trzeci. Na pewno dotręna szczyt” – zapewniła.

W Dniu Rodzinnym Fiat Powertrain 

w Bielsku- Białej uczestniczył także blisko

dziewięćdziesięcioletni Alfred Skiba, który

kiedyś pracował w zakładzie przy ulicy

Partyzantów jeszcze przed drugą wojną

światową i przez całą okupację. 

Pan Alfred, wzruszony zaproszeniem na

rodzinne święto firmy, z dużym

zaciekawieniem oglądał m. in. mini muzeum

z motopompami oraz silniki i dzielił się

z bliskimi swoją wiedzą na ten temat.



Wytapiacz metalu Dariusz

Kobiela, pracujący w firmie

od 30 lat, na Dzień Rodzinny

przyszedł z trzema córkami,

w wieku sześciu, dwunastu

i dwudziestu lat. „Bardzo

nam się tutaj podoba” –

mówią Patrycja i Zuzia –

„najbardziej karuzela”.

Chwilę wcześniej wygrały

nagrody w konkursie
„łowienia ryb”.

Grzegorz Wysłuch od 5 lat
zajmuje się w Teksidzie

obsługą linii formierskich.
Na festynie pojawił się

z czteroletnim synem

Dominikiem i żoną Violettą.

„Słońce dopisało, pogoda
jest fajna, a syn jest

zachwycony pędzącym po
torach pociągiem”. 

SKO CZÓW
Dzień Ro dzin ny w sko czow skim Tek sid Iron 
Po land to tra dy cja się ga ją ca po ło wy lat 90. W tym
ro ku oko ło 1500 osób ba wi ło się na sta dio nie
miej skim, gdzie po raz pierw szy ro ze gra no mecz

pił kar ski mię dzy dru ży na mi
pra cow ni ków fi zycz nych
i biu ro wych. „Bia łe Koł nie rzy -
ki” trzy ma ły się moc no tyl ko
w pierw szej po ło wie, któ ra
za koń czy ła się re mi sem 2:2.
Nie któ rzy twier dzi li, że to za -
słu ga dy rek to ra fi nan so we go
Ro ma na Mor dar skie go, któ ry
dziel nie wal czył w obro nie.
W dru giej po ło wie, roz gry wa -
nej w pa lą cym słoń cu, za czę li
prze wa żać pra cow ni cy fi zycz ni.
Osta tecz nie mecz za koń czył
się ich prze gra ną 3:9. 
Dla dzie ci przy go to wa no naj -
wię cej atrak cji. Mi lu siń scy mo gli
wziąć udział w mi ni -olim pia dzie
obej mu ją cej m. in. ści ga nie
z tacz ka mi, cho dze nie na szczu -
dłach czy ło wie nie ryb. Tuż obok
roz sta wio no ka ru ze lę, mi ni ciuch -
cię i wiel kie dmu cha ne zam ki. 
Do ro śli na to miast spę dza li czas
na roz mo wach pod wiel kim na -
mio tem, przy pysz nym pik ni ko -

wym je dze niu oraz dźwię kach przy gry wa ją ce go
do tań ca ze spo łu Cap puc ci no z Gli wic. Za ba wa
trwa ła do póź nych go dzin wie czor nych.

Arbiter Ryszard Maryniak,emeryt, wcześniej przez 37lat pracownik Teksidu,powiedział po meczu: „Byłato forma zabawy, alezawodnicy grali ostro,czasami nawet na pograniczufaulu. Pracownicy biurprzegrali, bo z pewnością zamało się ruszają” – dodał.Ostatecznie mecz zakończyłsię ich przegraną 3:9.

W bramce „biurowej”
drużyny dwoił się
i troił technolog
Paweł Babrzyński:
„Miałem dzisiaj
strasznie dużo roboty.
W pierwszej połowie
było trochę lepiej, ale
w drugiej braki
kondycyjne dały się
nam we znaki”. 
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Tekst i foto:
Marek

Kowalski

AKTUALNOŚCI
LETNI WYPOCZYNEK

impresje

P
ra wie 700 dzie ci i mło dzie ży pra cow -
ni ków Fiat Au to Po land i spół ek Fia ta,
w tym m. in. Fiat Po wer tra in Pol ska,
spół ek Gru py Ma gne ti Ma rel li i Fiat
Se rvi ces Pol ska, uczest ni czy ło w tym

ro ku w ko lo niach let nich. Wa ka cyj ne pobyty po -
ciech od by wa ły się za rów no nad pol skim mo rzem
– we Wła dy sła wo wie, Sia no żę tach i Dar łów ku, jak
i za gra ni cą – we wło skiej miej sco wo ści Ri mi ni oraz
w Zło tych Pia skach w Buł ga rii. Stro ną or ga ni za cyj -
ną ko lo nii za ję ła się spół ka Ge stin Pol ska.
Na miej scu oka za ło się, że dzie ciom i mło dzie ży
za pew nio no wie le moż li wo ści spę dza nia wol ne go
cza su, ta kich jak wy ciecz ki, dys ko te ki, chrzest ko -
lo ni sty i in ne za ję cia re kre acyj no -spor to we.  
„Ko lo nie spę dzam w bar dzo ra do snej at mos fe rze”
– po wie dzia ła Wik to ria, uczest nicz ka ko lo nii w Sia -
no żę tach. – „Każ dy dzień roz po czy na my roz -

grzew ką, a z naj więk szym sen ty men tem bę dę
pew nie wspo mi nać ką pie le w Bał ty ku oraz pięk ne
wi do ki pla ży, mo rza oraz ta jem ni czej li nii ho ry zon -
tu, zwłasz cza o za cho dzie słoń ca. Bra łam rów nież
udział w licz nych tur nie jach i kon kur sach, więc od -
po czy wam wspa nia le”.
Alek san dra Gan carz, wy cho waw ca gru py ko lo nij -
nej do da je: „Cho ciaż dzie ci są sa mo dziel ne i zdy -
scy pli no wa ne, to oczy wi ście czu wa my nad ich
bez pie czeń stwem. Pla nu je my zor ga ni zo wać tur niej
pił ki noż nej, tur niej te ni sa sto ło we go oraz kon kurs
rzeź by z pia sku. Dzie ci wy po czy wa ją ce w Sia no żę -
tach nie mo gą na rze kać na brak za jęć”. 
Ko lej ną gru pę ko lo ni stów spo ty ka my w Dar łów ku.
„Wy bra łam się do tej miej sco wo ści, bo tu jesz cze
nie by łam” – po wie dzia ła Ja dzia. – „Ma my wspa -
nia łych wy cho waw ców, któ rzy or ga ni zu ją nam róż -

ne for my wy po czyn ku –
od pla żo wa nia i ką pie li,
po przez róż ne in te re su ją -
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„Wakacje spędzam nad morzem. Trochę
tęskniłem, ale jest super, to prawdziwa „laba”.
Mam nadzieję, że za rok znowu tu wrócę!”

Kolonijne
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ce za ba wy, a na kon kur sach i wy ciecz kach koń -
cząc.” „Przy jem nie by ło po pły wać stat kiem na peł -
nym mo rzu, to praw dzi wa fraj da” – cie szy się Ju -
lia, któ ra te go rocz ne ko lo nie rów nież spę dza ła
w Dar łów ku. 
„Tro chę tę sk ni łem, ale po zna łem już du żo no wych
ko le gów. Jest su per, to praw dzi wa „la ba”! Mam
na dzie ję, że za rok zno wu po ja dę na ko lo nie!” –
zwie rza się Ja cek. 
„Pod czas ką pie li dzie ciom bez pie -
czeń stwo za pew nia ją za rów no ra -
tow ni cy WOPR, jak i wy cho waw cy
po szcze gól nych grup” – mó wi kie -
row nik ko lo nii w Dar łów ku, Grze -
gorz Grusz ka. – „W pla nach ma my
jesz cze wy ciecz kę do Sło wiń skie -
go Par ku Na ro do we go. Atrak cji
więc nie za brak nie”. 
Od wie dza jąc Wła dy sła wo, ko lej ne
miej sce pobytu na szych dzieci,
prze ko na li śmy się, że desz czo wa
au ra nie prze szka dza wy cho -
waw com w za peł nia niu cza su
pod opiecz nym. Ko lo ni ści uczest -
ni czy li w przy go to wy wa niu róż -
no ra kich ske czy oraz krót kie go
przed sta wie nia „Czer wo ne go Kap tur ka”. Dzie ci

mia ły rów nież oka zję po ka zać swo je umie jęt -
no ści w kon kur sach tań ca, ta tu ażu czy ry-
sun ku, a tak że wy ka zać się pod czas gry
w te ni sa sto ło we go czy też bi lard. Wszyst kie
za ba wy od by wa ły się w licz nych sa lach znaj -
du ją cych się w ośrod ku. „Ma my oka zję po -
grać rów nież na po bli skim bo isku „or lik” w pił -
kę noż ną z in ną ko lo nią” – po wie dział za do -
wo lo ny Kry spin. „Przy dat na jest rów nież
moż li wość ko rzy sta nia w ośrod ku z ba se nu,
szcze gól nie przy tak desz czo wej po go dzie, jak
dzi siaj” – do da ła We ro ni ka. „Pod czas tur nu su
cze ka nas jesz cze wy ciecz ka do Gdań ska, rejs
stat kiem, roz ma ite kon kur sy, np. kon kurs 

wie dzy, a tak że, je śli po -
go da do pi sze, wie le pla -
żo wa nia i ką pie li w mo rzu” – po wie dzia ła Ja ni na
Ku row ska, kie row nik ko lo nii we Wła dy sła wo wie.
Uczest ni cy ko lo nii tra dy cyj nie już mie li moż li wość
na gra nia re por ta ży z wy po czyn ku, któ re zo sta ły
póź niej wy emi to wa ne pod czas au dy cji Roz gło śni
Za kła do wej FAP.

KOLONIE W INNYCH SPÓŁKACH

Nad morzem, we Władysławowie, wypoczywały także dzieci
i młodzież z Teksid Iron Poland w Skoczowie. W programie
kolonii, zorganizowanych przez Biuro Podróży Gromada
z Żywca, nie zabrakło plażowania i kąpieli pod czujnym
okiem ratownika, zajęć sportowych i fitness, ogniska,
dyskotek oraz konkursów z nagrodami. Bogaty program
rekreacyjny uzupełniały wycieczki do Gdańska (zwiedzanie
Dworu Artusa, Kościoła NMP, Ratusza, Traktu Królewskiego,
Centralnego Muzeum Morskiego) na Hel (fokarium) i okolic
Władysławowa. 
Spółka CNH Polska w Płocku natomiast, jak co roku,
dofinansowała wyjazdy dzieci swoich pracowników.



Jacek
Kachel, 

foto:
archiwum
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Bielsko jest miastem powstałym
w Średniowieczu, Biała – jako miasto – ma
blisko trzechsetletnią historię. Rzeka Biała,
która przez wieki była granicą między nimi
(również jako granica międzypaństwowa),
z czasem przestała je dzielić. Od stycznia
1951 roku dwumiasto stanowi jedność. 
Jest prężnym ośrodkiem gospodarczym
i kulturalnym położonym na szlakach między
czterema stolicami – Warszawą, Wiedniem,
Budapesztem i Pragą. 

AKTUALNOŚCI
JUBILEUSZ

Bielsko-Biała60 lat temu...
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L
okalną historię Bielska i Białej zasad ni -
czo zmie ni ło 87 po sie dze nie Sej mu RP
z 30 grud nia 1950 ro ku. To wła śnie
wte dy, pod czas ob rad pro wa dzo nych
przez wi ce mar szał ka Ka zi mie rza Bar ci -

kow skie go, do ko na no for mal ne go włą cze nia mia -
sta Bia ła do wo je wódz twa ka to wic kie go. Sto sow -
ne roz po rzą dze nie do ty czą ce wpro wa dze nie
uchwa ły i zmian ad mi ni stra cyj nych w re gio nie pod -
pi sał pre zy dent Rze czy po spo li tej Bo le sław Bie rut
i pre zes Ra dy Mi ni strów Jó zef Cy ran kie wicz. Nie
do ty czy ły one tyl ko Biel ska i Bia łej, ale rów nież
gmin: Bia ła, Be stwi na, By stra -Wil ko wi ce oraz
Szczyrk, któ re rów nież zo sta ły włą czo ne do po -
wia tu biel skie go i wo je wódz twa ka to wic kie go. 

RÓŻ NIE W HI STO RII BY WA ŁO
Uchwa ły sej mu zo sta ły przy ję te z mie sza ny mi uczu -
cia mi na te re nie obu miast. Cho ciaż Biel sko i Bia łą
łą czy ła ma ła rze ka, to jed nak dzie li ły je ca łe wie ki od -
dziel ne go roz wo ju. Gdy Bia ła na le ża ła do Rze czy po -
spo li tej i uzy ska ła pra wa miej skie, Biel sko od lat
znaj do wa ło się w mo nar chii Habs bur skiej. Po pierw -
szym roz bio rze oba mia sta zna la zły się co praw da
w jed nym pań stwie, ale Biel sko by ło czę ścią Ślą ska,
a Bia ła – Ga li cji. Na po cząt ku XX w. po ja wi ły się pró -
by ze stro ny na cjo na li stów nie miec kich po łą cze nia
obu miast i włą cze nia Bia łej do Ślą ska, ale nic z te go
nie wy szło. Po I woj nie świa to wej oba mia sta we szły
w skład od ro dzo nej Pol ski, ale na dal roz gra ni cza ła je
rze ka. Biel sko zna la zło się w au to no micz nym wo je -
wódz twie ślą skim, Bia ła we szła w skład kra kow skie -
go. W tym też cza sie na si li ła się ry wa li za cja po mię -
dzy ty mi ośrod ka mi; po żyw ką by ły wa śnie na ro do -
we. Chwi lo wy kres ist nie niu dwóch miast przy nio sła
II woj na świa to wa. Hi tle row cy stwo rzy li je den ośro -
dek miej ski, któ ry prze trwał do 1945 ro ku. Po woj -
nie wró co no do roz wią zań z II Rzecz po spo li tej. Biel -
sko sta ło się czę ścią wo je wódz twa ślą sko -dą brow -
skie go, któ re póź niej prze mia no wa no na ka to wic kie,
a Bia ła tra dy cyj nie wró ci ła pod Kra ków. 

Na stronie obok:
Bielsko, rynek,
rok 1941.
Powyżej: Bielsko
ok. 1939 roku, 
ul. Adolf
Hitlerstrasse
(dzisiejsza 
3 Maja), 
Bielsko nocą
1940 Adolf-
Hitler-Platz
(dzisiejszy plac
Chrobrego) oraz 
Bielsko 1941, 
ul. Am stróssel
(dzisiejsza 
ul. Grunwaldzka)

JA SKÓŁ KI ZJED NO CZE NIA
Pró bę po łą cze nia oby dwu miast pod ję to w 1946
ro ku. O ile sam po mysł nie bu dził emo cji, to póź -
niej sza przy na leż ność Biel ska -Bia łej wy wo ła ła
ostre kon flik ty i pro te sty. Szcze gól nie moc ną stro -
ną w tym spo rze oka za li się miesz kań cy Bia łej,
któ rzy przy po mo cy dzia ła ją cych jesz cze wte dy
stron nictw i par tii po li tycz nych prze pro wa dzi li
zma so wa ny atak. Naj waż niej szym ar gu men tem
by ła ko niecz ność ogra ni cze nia wpły wów z cią gle
jesz cze nie miec kie go Biel ska. Do szło na wet
do zgło sze nia pro jek tu, aby ca ły Śląsk Cie szyń ski
stał się czę ścią wo je wódz twa kra kow skie go. Apa -
rat par tyj ny, za ję ty zwal cza niem opo zy cji, pro wa -
dze niem re fe ren dum i wy bo rów oraz wal ką z pod -
zie miem nie pod le gło ścio wym, odło żył jed nak tę
kwe stię na po tem. 
Do god ny mo ment przy szedł na po cząt ku lat 50.,
kie dy wła dza lu do wa prze ję ła peł ną kon tro lę
nad wszyst ki mi in sty tu cja mi w pań stwie. Okres
„sta li now skich po rząd ków” ozna czał w prak ty ce,
że wszel kie de cy zje par tyj nych gre miów nie pod -
da wa no kon sul ta cji spo łecz nej.
Spra wa po łą cze nia miast z każ dym dniem na bie -
ra ła tem pa oraz zna cze nia po li tycz ne go. 



W TE ATRZE POL SKIM
Sztan da ro wym przed sta wie niem Te atru Biel skie go
był w tam tym cza sie spek takl „Gru be Ry by”,
w któ rym grał sam Lu dwik Sol ski. 
24 stycz nia 1951 ro ku ne stor pol skie go ak tor stwa
świę to wał w Biel sku -Bia łej 75-le cie pra cy sce nicz -
nej i 95-le cie uro dzin. Ży cze nia skła dał mu Alek -
san der Gąs sow ski, któ ry po wie dział do pu blicz no -
ści i do stoj nych go ści z Mi ni strem Kul tu ry i Sztu ki
na cze le: „Wy da rze nie to jest nie zwy kle waż ne, bo
mó wi ono, że w Pol sce Lu do wej nie ma te atrów
pro win cjo nal nych, cze go naj lep szym do wo dem
jest fakt, że na sce nie biel skiej ob cho dzi my tak
wiel ką uro czy stość tak wiel kie go ak to ra, a tak że
dla te go, że wi do wi sko ze Sol skim do stęp ne jest
dla wszyst kich!”. 
W 1951 ro ku Te atr Pol ski zo stał uho no ro wa ny I na -
gro dą Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Kul tu ry
i Sztu ki oraz ja ko je den z czte rech te atrów w Pol -
sce otrzy mał wy róż nie nie Cen tral nej Ra dy Związ -
ków Za wo do wych za upo wszech nia nie kul tu ry.

CZYM ŻY ŁO MIA STO
Miej sco we ga ze ty do no si ły w stycz niu 1951 ro ku,
że na ekra ny kin biel skich wej dzie już nie dłu go
dru ga kre sków ka wy ko na na przez ze spół Fil mu
Ry sun ko we go „Śląsk” w Biel sku -Bia łej. Pierw szy
film pt. „O no we ju tro”, wzbu dził du że za in te re so -
wa nia, dru gi bę dzie no sił ty tuł „Wilk i niedź wiad ki”. 
Przy uli cy Zam ko wej otwar to sklep z ar ty ku ła mi
węd kar ski mi i my śliw ski mi. Lud ność skar ży ła się
na brak gwoź dzi, wia der i garn ków. Na to miast
z ra do ścią przy ję ła in for ma cję, że „w naj bliż szym
cza sie nad je dzie trans port owo ców po łu dnio wych
jak cy try ny i po ma rań cze, któ re uka żą się w skle -
pach han dlu uspo łecz nio ne go”.
Na wspól nym ze bra niu przed sta wi cie le Związ ków
Za wo do wych, Or bi su, PTTK i PKP za wnio sko wa li,
że na le ży skoń czyć z or ga ni zo wa niem wy cie czek

W zjed no cze nie za an ga żo wał się
oso bi ście Jó zef Zię tek i to on 
13 stycz nia 1951 ro ku wspól nie
z se kre ta rzem Pre zy dium Wo je -
wódz kiej Ra dy Na ro do wej Bab -
czy kiem i de le ga cją ko mi te tu wo -
je wódz kie go PZPR po raz ko lej ny
do ko na li lu stra cji Biel ska i Bia łej,
oce nia jąc stan przy go to wa nia do
po łą cze nia ja ko za do wa la ją cy. Za -
po wie dzia no też od da nie dwóch
mo stów, któ re mia ły być go to we
na ofi cjal ne otwar cie. 

OFI CJAL NE PO ŁĄ CZE NIE
Po dłu gich przy go to wa niach nad szedł w koń cu
pa mięt ny 20 stycz nia 1951 ro ku. Pre zy dium Miej -
skiej Ra dy Na ro do wej w Biel sku za rzą dzi ło ude ko -
ro wa nie wszyst kich do mów. Uro czy ste po łą cze nie
Biel ska i Bia łej Kra kow skiej za szczy ci li swo ją obec -
no ścią przed sta wi cie le Pre zy dium Wo je wódz kiej
Ra dy Na ro do wej z Ka to wic: prze wod ni czą cy Pre -
zy dium, tow. Jasz czuk i je go za stęp ca płk. Zię tek.
Przed sta wi cie le WRN do ko na li otwar cia pierw sze -
go i, jak się póź niej oka za ło, je dy ne go mo stu
na Biał ce, któ ry sym bo licz nie po łą czył Biel sko
i Bia łą. Tę dy mia ła zo stać po pro wa dzo na na dru -
gą stro nę Bia łej pierw sza li nia tram wa jo wa MZK
na te ren za nie dba nej pod wzglę dem ko mu ni ka cyj -
nym daw nej Bia łej Kra kow skiej. 

Pod czas se sji wy bra no no we
wła dze miej skie oraz usta lo -
no urzę do we brzmie nie no -
we go, 60-ty sięcz ne go mia -
sta należącego do wo j. 
ka to wic kie go, któ re od tąd
przy ję ło na wę Biel sko -Bia ła. 
No wa li nia tram wa jo wa po -
wsta ła jesz cze w tym sa -
mym ro ku, ale nie w Bia łej
tyl ko w Biel sku. Li nia nr 2
po łą czy ła dwo rzec ko le jo -
wy i cią gnę ła się wzdłuż
uli cy Pia stow skiej.
Gdy eli ty lo kal ne do ga dy -
wa ły po mię dzy so bą
spra wę po łą cze nia Biel -
ska i Bia łej, ży cie w nich
to czy ło się nor mal nym
to rem. Oczy wi ście nor -
mal ność by ła bar dzo
spe cy ficz na, bo wiem
rok 1951 był jed nym
z naj bar dziej re pre syj -
nych lat w tzw. sta li -
now skim okre sie. 

Powyżej: Bielsko,
rok 1940, ulica
Beethovenstrasse
(dzisiejsza ul. 
Warszawska)
oraz rok 1963, 
ul. Lenina
(dzisiejsza 
3 Maja), widok
na BWA. 
Poniżej: Bielsko
ok. 1939, 
kościół katolicki
pw. św. Mikołaja
(dzisiejsza
katedra)
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tam, gdzie... chcą pra cow ni cy, bo wiem pro wa dzi
to do nie po trzeb nych pro ble mów z miej sca mi noc-
le go wy mi i apro wi za cją!!! „Wy ciecz ki na le ży skie -
ro wać nie tyl ko do miej sco wo ści tu ry stycz nych,
ale rów nież do ta kich, gdzie świat pra cy mógł by
się za po znać z bu dow nic twem so cja li stycz nym”. 

ZJED NO CZE NIE 
NIE DO KOŃ CA ZA UWA ŻO NE...
Prze glą da jąc pra sę ka to wic ką, moż na za uwa żyć
dwie pod sta wo we ten den cje sło wo twór cze. W re -
la cjach czę ściej mó wi się o bu do wa niu wiel kie go
Biel ska oraz o włą cze niu Bia łej do Biel ska niż
o po łą cze niu miast. Ta spe cy ficz na opty ka pa trze -
nia po wo du je ko lej ne nie sna ski i roz go ry cze nie ro -
do wi tych Bia lan, któ rzy to wy da rze nie bar dziej wi -
dzą w cha rak te rze anek sji... Naj le piej świad czy
o tym fakt, że „Try bu na Ślą ska”, cho ciaż ca ły czas
to wa rzy szy ła po łą cze niu miast, sa ma w swej
stop ce re gio nal nej do koń ca mie sią ca mia ła pro -
blem, czy przed sta wia wia do mo ści z Biel ska, czy
z Biel ska -Bia łej. 
Po dob ne pro ble my no to wa ły in ne in sty tu cje.
Na przy kład Pocz ta Pol ska stem ple o tre ści Biel -
sko -Bia ła wpro wa dzi ła do Bia łej Kra kow skiej do -
pie ro w sierp niu 1952 ro ku.

ZA MIAST ZA KOŃ CZE NIA
Pa trząc na te fak ty, mo że my stwier dzić, że za rów -
no w hi sto rii Biel ska jak i Bia łej ła twiej zna leźć
punk ty ry wa li za cji, kon ku ren cji, a na wet cza sa mi
wro go ści tych ośrod ków miej skich niż ten den cje
do zjed no cze nia. Ta ki stan trwał przez wie ki, bo -
wiem te nad gra nicz ne mia sta, znaj du ją ce się
w róż nych re gio nach, a na wet pań stwach, mia ły
sprzecz ne in te re sy. Jed nak od mo men tu po łą cze -
nia, sta ły się jed ną aglo me ra cją miej ską, z róż ną
hi sto rią, ale z jed ną te raź niej szo ścią i co waż -
ne – przy szło ścią. 

Jubileusz z Fiatem w tle
FIAT BLISKO BIELSKA-BIAŁEJ

25 i 26 czerwca br. to dni, w których świętowano połączenie
Bielska i Białej w jedną aglomerację miejską oraz 90 lat istnienia
marki FIAT w Polsce.
Najważniejszą atrakcją, i co ważne, dostępną za darmo dla
wszystkich, były dwa koncerty. Na scenie przed ratuszem
w sobotę odbył się występ zespołu rockowego Electric Light
Orchestra, a w niedzielę, koncert Basi Trzetrzelewskiej. 
I tak na ul. 11 Listopada, w rejonie mostu na rzece Białej,
zorganizowano strefę pamiątek. Były tam stoiska Poczty Polskiej
i NBP, gdzie można było kupić pocztówki i kartki pamiątkowe 
oraz okolicznościowe monety, nie tylko bielskie Białki z Reksiem
i Bolkiem i Lolkiem, ale także Łódki z Łodzi (z Misiem Uszatkiem),
Koziołki z Pacanowa (oczywiście z Koziołkiem Matołkiem),
a nawet Rumcajse z czeskiego Jicina. Najczęściej jednak
dopytywano się o wyemitowane przez NBP dwuzłotówki
z Bielskiem-Białą. Tam też obok pomnika Reksia jeździła 
ciuchcia, którą dzieci mogły przejechać się za darmo. Kolejka 
nie narzekała na brak pasażerów. 
Imponująco przedstawiało się usytuowane przed ratuszem wielkie
stoisko Fiata z okazji 90 lat tej marki w Polsce. Tutaj można było
nie tylko zapoznać się z historią obecności koncernu w Polsce, 
ale poznać najnowszą ofertę samochodową, a nawet biorąc udział
w konkursie, wygrać samochód. 

Sukcesy produkowanych przez Fiat Auto Poland modeli, ich 
jakość potwierdzona nagrodami sprawiają, że Bielsko-Biała 
jest postrzegana jako miejsce, gdzie tworzą się wzory.
Na placu Wojska Polskiego na dużych jak i tych mniejszych
mieszkańców czekały karuzele, dmuchane zjeżdżalnie oraz
stoiska z pamiątkami. Można było tam kupić produkty regionalne,
nie tylko golonkę czy oscypki, ale także smażone ryby, które
przyjechały z Ustki, miasta partnerskiego Bielska-Białej. Spora
kolejka ustawiała się też do stoiska z regionalnymi alkoholami.
Prócz zbójnickiej miodonki i warzonki, można było spróbować...
góralskiej „kurwicy”. Dla mniej wtajemniczonych przypominamy,
że w góralskiej gwarze „kurwica” to silny deszcz z wiatrem,
proponowany specyfik, to rodzaj antidotum na taki stan pogody. 
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JUBILEUSZOWA PANDA

FIAT NABYŁ
DODATKOWE
UDZIAŁY CHRYSLERA
W dniu 21 lipca Fiat nabył od rządu kanadyjskiego
udziały Chrysler Group LLC stanowiące 1,5% kapitału
spółki za kwotę 125 milionów dolarów amerykańskich.
Tego samego dnia Departament Skarbu USA sprzedał
Fiatowi udziały Chryslera w wysokości 6% za kwotę 
500 milionów dolarów.
Departament Skarbu scedował również na rzecz Fiata
prawa przysługujące mu z tytułu umowy zawartej między
Departamentem Skarbu Stanów Zjednoczonych i VEBA
w dniu 10 czerwca 2009 roku, za kwotę 75 milionów
dolarów. Z powyższej kwoty 15 milionów dolarów
wypłacono rządowi kanadyjskiemu na mocy porozumień
między tym ostatnim i Departamentem Skarbu Stanów
Zjednoczonych. Fiat posiada w tej sytuacji 53,5%
kapitału Chryslera. Zgodnie z zawartym wcześniej
porozumieniem do końca roku będzie posiadał 58,5%
kapitału Chrysler Group LLC.

WYNIKI PRODUKCYJNE
FIAT AUTO POLAND
W I PÓŁROCZU 
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy z linii produkcyjnych tyskiego
zakładu Fiat Auto Poland zjechały 268 722 samochody, w tym m.in.
130 267 Fiatów Panda, 90 531 Fiatów 500, 4269 Abarth 500, 
7 646 nowych Lancii Ypsilon. Na eksport trafiło 228 714 samochodów
marki Fiat, Abarth i Lancia, tj. 98,3 proc. produkcji.

4 lipca w tyskim zakładzie Fiata z linii
produkcyjnej zjechał 2 000 000 egzemplarz
Fiata Pandy, samochodu, który podbił
światowe rynki i umocnił pozycję marki.
Obecnie Panda produkowana jest
w czterech wersjach silnikowych: trzech
benzynowych 1,1 54 KM, 1,2 69 KM, 1,4
77 KM oraz z oszczędnym i ekologicznym

dieslem 1,3 MultiJet 75 KM. W ofercie jest
także Panda Natural Power na gaz ziemny
oraz wersja LPG na gaz propan-butan. 
Z dwóch milionów wyprodukowanych do tej
pory Fiatów Panda na rynek polski trafiło
115 465 sztuk, zaś 1 884 535 egzemplarzy
(94,2 proc.) wyeksportowano na rynki 76
państw. „Panda dała nam możliwość

pokazania się światu”- powiedział podczas
uroczystości dyrektor tyskiego zakładu,
Zdzisław Arlet. Zaowocowało to przyznaniem
Pandzie tytułu Car of the Year 2004
i sukcesami handlowymi. Mimo upływu lat
Panda pozostaje liderem w segmencie A
oraz zajmuje czołowe miejsce w rankingach
niezawodności niemieckiego ADAC.
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GIULIETTA ZE SKRZYNIĄ
BIEGÓW „ALFA TCT”
U dealerów Alfa Romeo dostępna jest już nowa Giulietta
wyposażona w automatyczną skrzynię biegów z podwójnym
suchym sprzęgłem „Alfa TCT”. Wersja wyposażona w ten
rodzaj przekładni stanowi punkt odniesienia dla kierowców
ceniących sobie niezłe
osiągi w połączeniu
z niskim zużyciem
paliwa i niskimi
emisjami.
Po MiTo, Giulietta
jest drugim
modelem w Grupie,
w którym nowa
skrzynia występuje
w połączeniu
z silnikami 1,4 TB
MultiAir o mocy 
170 koni i 2,0 JTDM-2
o takiej liczbie koni
mechanicznych.

DOBLÒ WORK UP
LEKKA CIĘŻARÓWKA
Fiat Professional prezentuje nowe Doblò Work Up, pierwszy samochód
typu „light truck” w segmencie, wyprodukowany w całości przez
producenta. Pojazd cechuje się oryginalnym designem oraz
przestrzenią ładunkową mierzącą 1,82 na 2,30 metra. Dzięki
wielowahaczowemu zawieszeniu tylnej osi typu „Bi-link” można
zmieścić w niej do tysiąca kilogramów ładunku. Klienci będą mieli
do wyboru dwa rodzaje silników: 1,3 Multijet o mocy 90 koni 
i 1,6 Multijet o mocy 105 KM.

ZŁOTY KOMPAS
DLA MAŁEGO FIATA
Fiat 500 zdobył „Złoty Kompas ADI”, najbardziej miarodajną
europejską nagrodę za design, przyznaną przez międzynarodowe 
jury, składające się z ekspertów z tej branży. To ważne trofeum 
trafiło w ręce Roberto Giolitto, dyrektora Fiat Design i „ojca” projektu
samochodu. Dzięki temu wyróżnieniu Fiat 500 potwierdza swoją
pozycję wśród najlepszych aut Fiata, łącząc w sobie innowacyjny
i oryginalny projekt oraz zaawansowaną technologię w zakresie
silników, bezpieczeństwa i komfortu we wnętrzu samochodu.

MARKA FIAT CHĘTNIE
WYBIERANA PRZEZ KLIENTÓW
W I półroczu 2011 r. Fiat Auto Poland sprzedał w Polsce 
10 910 szt. samochodów osobowych. Udział FAP w rynku
sprzedaży samochodów osobowych wynosi 7,8 proc. 
Najlepiej sprzedające się samochody marki Fiat to: Fiat Punto
(3662 szt.), Fiat Panda (3051) i Fiat Bravo (1250). Na uwagę
zasługuje wzrost sprzedaży modeli marki Alfa Romeo o 55,3%
w stosunku do roku ubiegłego. Największą popularnością
cieszyły się modele Giulietta (412 szt.) oraz MiTo (248 szt.). 

Fiat Professional w ciągu sześciu miesięcy br. sprzedał 3900
samochodów dostawczych i zanotował udział w rynku równy
20,1 proc. Najchętniej kupowane samochody, to m.in.: Fiat
Ducato (1845 szt.), Fiat Panda Van (529), Fiat Fiorino (518), 
Fiat Doblò (504). 



NEW HOLLAND SPONSOREM
MISTRZOSTW ŚWIATA W ŁUCZNICTWIE
Turyn stał się w lipcu światową stolicą łucznictwa. W Palazzina di Caccia
di Stupinigi oraz na turyńskim Piazza Castello odbyła się bowiem edycja
Mistrzostw Świata w łucznictwie, zaliczana również jako etap
kwalifikacyjny na Olimpiadę Londyn 2012. Do współzawodnictwa stanęło
653 sportowców z 87 krajów świata. A sponsorem tego przedsięwzięcia

była spółka New Holland Agriculture, która zajęła się doposażeniem
torów łuczniczych. Ciągniki oraz ładowarki pełną parą

pracowały także wiosną, by przygotować
na mistrzostwa obszar przed

Palazzina di Caccia.

EKSKLUZYWNA WERSJA 
FIATA 500 „FIRST EDITION”
12 lipca 2011 r. w Szanghaju, Lorenzo Sistino, wiceprezes
ds. operacji zagranicznych FGA, zaprezentował Fiata 500
„First Edition”, z grafiką nadwozia zaprojektowaną przez
pięcioro młodych artystów chińskich. 
Limitowana seria „First Edition” liczy zaledwie 100 kolejno
numerowanych egzemplarzy przeznaczony na rynek Chin
i wyprzedza niejako oficjalną chińską premierę „pięćsetki”,
przewidzianą na 15 września br. Fiat 500 oferowany
będzie w wielu wersjach i seriach specjalnych, a na ten
rynek trafi z meksykańskiej fabryki Toluca.

PODSUMOWANIE
VIII SUPERTESTU
EKONOMII 
W VIII edycji Supertestu Ekonomii rozegranej 11 czerwca,
kolejny rok z rzędu swoją dominację potwierdziły pojazdy
zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG). Prowadzony
przez Wojciecha Morawca Fiat Panda Natural Power (foto
wyżej) spalił rekordowo niską ilość paliwa – zaledwie
3,03 m3 na 100 kilometrów. Pozwoliło to na zwycięstwo
w klasyfikacji generalnej z wydatkiem na paliwo tylko
7,88 zł /100km. Pojazdy zasilane metanem zajęły
również pierwsze miejsca w klasyfikacjach: spalania na
1 litr pojemności silnika, najtańszy w drodze, kosztu
przewiezienia 1m3 ładunku na 100 km, kosztu
przewiezienia 1 t ładunku na 100 km oraz kosztu
przewiezienia 1 osoby na 100 km.

WŁOSKIE AUTA 
NA BESKIDZKIM RAJDZIE

34. edycja Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych odbyła się
w dniach 13-17 lipca w rejonie Bielska-Białej, Jaworza, Międzybrodzia,
Istebnej i Skoczowa. W rajdzie, na starcie którego stanęło 56 załóg,
pięknie prezentowały się także rzadkie i cenne Fiaty: Multipla (protoplasta
minivanów), filigranowy Fiat 500, Fiat 128 sport z 1975 roku, Lancia
Fulvia i piękna Alfa Romeo Spider. 

NOWY FIAT FREEMONT 
NA AUTO MOTO SHOW W SOSNOWCU
Fiat Auto Poland w dniach 10-12 czerwca gościł na targach motoryzacyjnych
Auto Moto Show w Sosnowcu. Na swoim stoisku zaprezentował samochody
marek Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia oraz Jeep. Niewątpliwie najważniejszym
wydarzeniem targów była premierowa odsłona w Polsce nowego Fiata
Freemont – pierwszego samochodu Fiata, będącego owocem współpracy
koncernów Fiat i Chrysler. Na stoisku Fiata można było zobaczyć także
modele Alfy Romeo, Abarthy 500C, Lancie oraz Jeepa Wranglera Rubicon.



Marek Kamiński, 
foto: Lucjusz Cykarski Sukces 

na trzy oktawy
O Basi Trzetrzelewskiej mówi się, 
że jest jedyną polską wokalistką,
która zrobiła prawdziwą karierę
za granicą. Jej sukces jest
mierzony milionami płyt
sprzedanych na całym
świecie. 26 czerwca 
na placu Ratuszowym
w Bielsku-Białej
uświetniła podwójny
jubileusz: 60-lecie
połączenia Bielska i Białej
oraz 90 lat Fiata w Polsce.
Niektórzy żartują, że udało
jej się zrobić karierę
na przekór nazwisku,
które jest absolutnie
niewymawialne dla
obcokrajowców, a kłopoty
sprawia nawet Polakom.

LUDZIE
WYWIAD

BASIA TRZETRZELEWSKA
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P
ierw szym in stru men tem Ba si był for te -
pian, sto ją cy w ro dzin nym do mu w Ja -
worz nie. To wła śnie tu taj na ada pte rze
Te sla po raz pierw szy usły sza ła swo ją
ulu bio ną czar ną mu zy kę. Nie dzi wi więc,

że pierw sze za ro bio ne pie nią dze wy da ła na pły tę
Are thy Fran klin, a póź niej na Ste vie go Won de ra. 
Wbrew wo li ro dzi ców, któ rzy chcie li, aby zo sta ła le -
ka rzem, mu zy ka sta ła się tak że jej spo so bem na ży -
cie. W wie ku 15 lat za de biu to wa ła z gru pą Astra na
fe sti wa lu Avant Gar de w Ka li szu, a w wie ku 18 lat
wy stę po wa ła już z Ali bab ka mi. Po dziś dzień na
kon cer tach śpie wa wy lan so wa ny, przez tę naj po pu -
lar niej szą w tam tych la tach pol ską gru pę wo kal ną,
prze bój „Hej, dzień się bu dzi”. Dziew czy ny z ze spo -
łu prze ka zy wa ły jej nie tyl ko taj ni ki es tra do we go rze -
mio sła, ale tak że uczy ły…, jak się uma lo wać. 
Dwa la ta póź niej do łą cza do roz po czy na ją ce go
wów czas swo ją ka rie rę ze spo łu Per fect (jesz cze
bez Grze go rza Mar kow skie go). Wraz z gru pą
Zbysz ka Hoł dy sa mło dziut ka wo ka list ka wy jeż dża
za oce an, by w Sta nach Zjed no czo nych wy stę po -
wać w po lo nij nych klu bach w Chi ca go. 
W Ame ry ce zo sta ła 2 la ta. Za czy na ła bez gro sza
przy du szy i bez zna jo mo ści ję zy ka. Do pie ro w 1981

ro ku prze pro wa dzi ła się do An glii. Tam jej po cząt ki
tak że by ły trud ne. Po cząt ko wo nie mo gła zna leźć
pra cy i wte dy zno wu ura to wa ło ją śpie wa nie (w Pol -
sce nie pra co wa ła w żad nym in nym za wo dzie). „Nie
prze bie ra łam w ofer tach. Od po wia da łam na ogło -
sze nia de biu tan tów, któ rzy szu ka li wo ka list- ki do na -
gra nia utwo rów de mo” – wspo mi na Ba sia. 
I wła śnie wte dy zna la zła ogło sze nie w pi śmie Mu sic
Ma ker o po szu ki wa niu wo ka list ki. Mi mo nie zbyt do -
brej zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, po sta no wi ła
za ry zy ko wać, co się opła ci ło, gdyż wkrót ce otrzy -
ma ła za pro sze nie, by przy łą czyć się do jaz zo wo -
-fun ko we go ze spo łu Bron ze. Gru pa jed nak wkrót ce
się roz pa dła. Dan ny Whi te (li der Bron ze) po pro sił
Ba się, by za śpie wa ła w je go no wym pro jek cie. Ze -
spół na zy wał się Matt Bian co. Tak roz po czę ła się ich
wie lo let nia współ pra ca i wiel ka ka rie ra Ba si. 
Pierw szy al bum gru py „Who se si de are you on?”
sprze dał się w po nad pół to ra mi lio no wym na kła dzie.
Do dzi siaj roz gło śnie ra dio we na ca łym świe cie 
gra ją prze bo jo wy utwór Half a mi nu te po cho dzą cy
z tej pły ty. 
W ro ku 1987 r. uka zał się pierw szy so lo wy al bum
Ba si. Ta kie hi ty jak ty tu ło wy Ti me and ti de czy New
day for you spra wi ły, że na sza bo ha ter ka sta ła się
ar tyst ką roz po zna wal ną na ca łym świe cie. Re kor dy
po pu lar no ści bi ła za rów no w Eu ro pie, jak i na ryn ku
ame ry kań skim. 
Po trzech la tach do skle pów tra fi ła ko lej na pły ta 
Ba si „Lon don, War saw, New York” (w Sta nach
Zjed no czo nych zy ska ła sta tus pla ty no wej, a sa ma
Ba sia by ła je dy ną pol ską wy ko naw czy nią, któ rej
pio sen ka tra fi ła w Sta nach Zjed no czo nych na li stę
„US Top 40”). 
Z po lo nij nych klu bów ar tyst ka tra fi ła do naj bar dziej
pre sti żo wych sal świa ta. Na Broad way'u na przy -
kład, w te atrze im. Ne ila Si mo na wy stą pi ła sze ścio -
krot nie, każ de go wie czo ru przy peł nej wi dow ni. Pla -
ty no wą pły tę zdo by ła na Fi li pi nach, zło tą – w Ja po -
nii. Ba sia zdo by ła ser ca pu blicz no ści la ty no ską
ryt mi ką, ory gi nal nym brzmie niem i opty mi stycz nym
prze ka zem pły ną cym z jej pio se nek. 
Na dru giej pły cie wo ka list ki jest m. in. utwór Co per -
ni cus, w któ rym Ba sia śpie wa po Pol sku: „Na szą
mi ło ścią zdo bę dzie my glob – Lon dyn, War sza wę al -
bo No wy Jork, spójrz wszy scy w krąg, chcą być ko -
cha ni i ko chać chcą”. 
Pol skie ak cen ty po ja wia ją się tak że na in nych 
pły tach Ba si Trze trze lew skiej. Na „The Swe etest 
Il lu sion” uważ ni słu cha cze znaj dą wple cio ny frag -
ment me lo dii „Szła dzie wecz ka do la secz ka”, na to -
miast wspo mnia ną wcze śniej pio sen kę „Hej, dzień
się bu dzi”, któ rą skom po no wa ła Ka ta rzy na Ga ert -
ner dla ze spo łu Ali bab ki, usły szy my na al bu mie
„Ba sia on Broad way”. 
Ame ry kań ska pra sa nie szczę dzi ła pol skiej wo ka li -

Była najbardziej
rozpoznawalną

polską
wokalistką na
świecie. Cicho

zrobiło się o Basi
w połowie lat 90.

Niedawno
powróciła na

scenę pokonując
wieloletnią

depresję
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st ce kom ple men tów: „Ba sia i jej gru pa do star czy li
słu cha czom so lid ne go, utrzy ma ne go w do sko na -
łym tem pie show, nie wsty dząc się kom plek so wych
stu dyj nych aran ża cji... Tłum do krzy czał się trzech
bi sów” – pi sał Orange Country Register.
W po ło wie lat 90. o Ba si zro bi ło się na gle ci cho.
Prze sta ła kon cer to wać, nie na gry wa ła no wych płyt.
Fa ni by li ska za ni na słu cha nie sta rych krąż ków i sta -
rych prze bo jów. 
Po la tach Ba sia tłu ma czy ła w wy wia dach, że trau -
ma tycz ne prze ży cia zwią za ne ze śmier cią bli skich
„ode bra ły jej głos”. Szcze gól nie trud na by ła dla niej
śmierć mat ki, jej „mo to ru na pę do we go”. 
„Czu łam, jak by przy kry ła mnie ogrom na chmu ra” –
wspo mi na Ba sia. „Uni ka łam lu dzi. Czas pły nął, a ta
śmierć wciąż bo la ła jak świe ża ra na”. W tym cza sie
bar dzo czę sto by wa ła w Pol sce, nie po ja wia jąc się
nie ste ty na sce nie. Ca łą ener gię kie ro wa ła na prze -
bu do wę ro dzin ne go do mu w Ja worz nie. 
Wie lo let nią de pre sję po mo gli jej po ko nać przy ja cie -
le – mu zy cy. Naj pierw wspól nie re ak ty wo wa li ze spół
Matt Bian co. Ko le dzy z ze spo łu wręcz zmu sza li ją
do wyj ścia z do mu i pra cy nad no wym re per tu arem.
Dwa la ta póź niej Ba sia po wró ci ła wresz cie na sce -
nę ze swo imi so lo wy mi pio sen ka mi. „Co nas nie za -
bi je, to nas wzmoc ni” – mó wi wo ka list ka. Pły ta „It's
That Girl Aga in” osią gnę ła sta tus pla ty no wej. Pol -
skim ak cen tem na tej pły cie jest utwór „Amel ki
śmiech”, na gra ny ra zem z chór kiem bli skich i przy -
ja ciół. Ba sia śpie wa w nim o tym, co jej zda niem,
w ży ciu jest naj waż niej sze:

wiesz co liczy się: Amelki śmiech, ludzki gest
masz przyjaciół w bród, biesiadny stół
śpiewaj i nie zapominaj jak ważna ta chwila
tańcz ze mną, zatrzymaj czas 
na szczęście los pozwolił nam być razem
więc wznieśmy ten toast 
– wdzięczni za dobry dzień, za zdrowy sen
za tych co przed nami i za tych co po nas.

Po na gra niu tej pły ty Ba sia wy ru szy ła w tra sę
kon cer to wą. Śpie wa ła m. in. w Pol sce, Wiel kiej
Bry ta nii, Wło szech i Ja po nii (gdzie jest nie zwy -
kle po pu lar na). Ko lej ne sin gle znów tra fi ły
na li sty prze bo jów. 
Tę sk no ta co raz czę ściej ka że jej wra cać do
Pol ski. Wy da rze niem fi na łu pro gra mu mu -
zycz ne go X -fac tor był jej wspól ny wy stęp z fi -
na list ką Adą Szulc. Na gra ła rów nież pio sen kę
w du ecie z Miet kiem Szcze śnia kiem. Wkrót ce
zo sta nie wy da na jej no wa, na gra na w Pol sce, kon -
cer to wa pły ta. Do skle pów na ca łym świe cie tra fi
naj praw do po dob niej we wrze śniu.
26 czerw ca na pla cu Ra tu szo wym w Biel sku -Bia łej
za śpie wa ła dla ty się cy lu dzi, aby uczcić 60-le cie
po łą cze nia Biel ska i Bia łej oraz 90 lat obec no ści
Fia ta w Pol sce. 

Dorobek 
wokalistki
Platynowe i złote płyty Basi:
Time and tide (1987) – Stany Zjednoczone (platyna),
Francja (złoto)
London, Warsaw, New York (1989) – Stany
Zjednoczone (platyna), Filipiny (platyna), Japonia
(złoto), Francja (złoto)
The sweetest illusion (1994) – Japonia (platyna), Stany
Zjednoczone (złoto)

It’s that girl (2009) – Polska (platyna)

Basia Trzetrzelewska po angielsku 
[ˈbaɕa t͡ʂɛt͡ʂɛˈlɛfska] – tak angielska wersja

Wikipedii uczy swoich czytelników
wymawiać nazwisko Basi

Trzetrzelewskiej. 

W SKRÓCIETęsknota każe
Basi coraz
częściej wracać
do Polski. Pod
koniec czerwca
jej talent
podziwiać 
mogli także
mieszkańcy
Bielska-Białej
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T
rud no wy obra zić so -
bie pol ską kuch nię
bez grzy bów. To
ele ment na szej tra -
dy cji. Opie wał je już

Adam Mic kie wicz w po ema cie
„Pan Ta de usz”. Dru ga po ło wa
la ta i je sień to naj lep sza po ra, by
wziąć so bie do ser ca sło wa mi -
strza Ada ma i wy ru szyć „po
grzy by do bo ru!”

ZA NIM PÓJ DZIE MY
W LAS
Zda niem grzy bo znaw cy Ju sty na
Koł ka, za nim uda my się na grzy -
bo bra nie, mu si my za dbać o od -
po wied ni ubiór. „Lep sze są dłuż -
sze spodnie i so lid ne bu ty lub
gu mow ce. Ubra nie po win no być
lek kie i wy god ne. Do brze mieć
ze so bą kurt kę, chro nią cą przed
desz czem, i czap kę, któ ra za -
bez pie czy nas przed słoń cem
i klesz cza mi. Trze ba uwa żać na
żmi je. Cza sem, gdzieś pod pa -
pro cią, w brze zi nie lu bi wy ro snąć
koź larz po ma rań czo wo żół ty.
Grzy biarz go zo ba czy i od ra zu
się gnie. To błąd. Żmi ja po czu je
za gro że nie i za ata ku je. War to
mieć la skę, po ru szać ga łę zią
i prze pło szyć ga da” – po wie dział. 
Grzy by naj le piej zbie rać do
wi kli no wych ko szy, któ re są
prze wiew ne. „Od ra dzam sta -
now czo zbie ra nie do za mknię -
tych po jem ni ków czy re kla mó -
wek. Za truć moż na się na wet
bo ro wi kiem, któ ry nie zo stał
umie jęt nie ze bra ny. W re kla -
mów ce mo że się za pa rzyć,
a wów czas w grzy bie po wsta nie
sub stan cja, któ ra wy wo ła kło po -
ty ga strycz ne” – do da je Ko łek. 

Na grzyby!

Pasztet z suszonych
borowików, szaszłyki
z grzybami, krem
z podgrzybków, kluski śląskie
z kurkami w śmietanie
i serem pasterskim, flaczki
z boczniaka, schab
z prawdziwkami, żurek
na gąskach...

„Panowie, po grzyby do boru!
Kto z najpiękniejszym rydzem do stołu przybędzie,
Ten obok najpiękniejszej panienki usiędzie (...)” 

(Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, 
Księga II - Zamek)
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Pasja Justyna Kołka

JAK POŁKNĄŁEM BAKCYLA

„Moja przygoda z grzybami rozpoczęła się już
w dzieciństwie. Wspólnie z dziadkiem i ojcem
zbieraliśmy je w lasach w rodzinnym Międzybrodziu
Bielskim. To oni przekazywali mi swą wiedzę
o grzybach, gdzie ich szukać. Wówczas połknąłem
bakcyla. Także moja matka jest zapaloną zbieraczką
grzybów. Mimo 83 lat nadal uwielbia to zajęcie.
Wcześniej zbierałem grzyby tylko rekreacyjnie.
Poważnie zająłem się tym 22 lata temu. W jednej
z dwóch książek o grzybach, które wówczas
posiadałem, znalazłem adres do nieżyjącego już
kierownika sekcji mikologicznej w Polskiej Akademii
Nauk, profesora Władysława Wojewody. Napisałem
do niego list, w którym prosiłem o pomoc
w poszerzeniu wiedzy na temat grzybów. Naukowiec
zaprosił mnie do PAN i postanowił pomóc samoukowi.
Poznał mnie ze znawcami grzybów, między innymi 
z dr Marią Klawitter, ekspertem Ministerstwa Zdrowia
do spraw diagnostyki i zatruć grzybami. 
Uczestniczyłem w wielu kursach. Poznawałem grzyby
i uczyłem się je klasyfikować. Brałem udział w zajęciach
między innymi z bromatologii, czyli chemii zawartej
w grzybach, a także z toksykologii. Otrzymałem tytuł
grzyboznawcy. Następnie rozpocząłem współpracę
z naukowcami. Wykonywałem dla nich zbiory grzybów.
W 2006 roku byłem szefem jury X Mistrzostw Europy
w Zbieraniu Grzybów. Jestem także często zapraszany
jako juror na różnego rodzaju imprezy związane
z grzybami. Prowadzę również różne pogawędki dla
młodzieży i dorosłych o grzybach i o ich rozpoznawaniu”.
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War to za brać ze so bą nie wiel ki
atlas grzy bów, by móc na miej -
scu je do brze roz po znać. Trze ba
ko niecz nie czy tać do kład nie 
opi sy, gdyż nie któ re grzy by po
ze rwa niu zmie nia ją bar wę. Tak
dzie je się przy kła do wo z bo ro wi -
kiem ce gla sto po rym. War to
o tym wie dzieć. Trze ba rów nież
pa mię tać, że naj wię cej cech
roz po znaw czych na grzy bach
znaj du je się na trzo nach. O tym
rów nież wspo mi na ją opi sy
w atla sach.

JAK ZBIE RAĆ?
Przed na mi se zon na grzy by.
Czerw co we i lipcowe desz cze
oraz wy so kie letnie tem pe ra tu ry
z ca łą pew no ścią spra wią, że
pierw szy wy syp na dej dzie szyb -
ko. „Z wy sy pem jest tak, że
wszyst ko za le ży od wil got no ści.
Grzyb nia mo że owo co wać i po -
ja wi się spo ro grzy bów. Po tem
jed nak zro bi się su cho. Wów -
czas grzy bów nie bę dzie. Na -
stęp ne po ja wią się do pie ro
po ob fi tych desz czach i cie plej -
szej au rze. Wy schnię ta grzyb nia
mu si się od ro dzić. Trwa to co
naj mniej 10 dni i jest uwa run ko -
wa ne od po wied nią wil got no -
ścią. Grzyb nie wy ro śnie za raz
po desz czu. Pod sta wo wym wa -
run kiem jest wil got ność ściół ki,
po wie trza i gle by” – mó wi Ju -
styn Ko łek. 

Gdy jest par no, w be skidz kich
la sach pod brzo za mi po ja wia się
spo ro koź la rzy po ma rań czo wo -
żół tych, a pod ol cha mi koź la rzy
czer wo nych. Są też kur ki oraz
bo ro wi ki szla chet ne, któ re ro sną
nie mal w każ dym le sie, a tak że
bo ro wi ki usiat ko wa ne, któ re
znaj dzie my w po bli żu dę bu, bu -
ka, czy gra bu. 

„Dla grzyb ni nie ma zna cze nia,
czy – za nim owoc nik grzy ba tra -
fi do na sze go ko sza – wy rwie -
my go, wy tnie my czy wy cią -
gnie my. W tym miej scu grzyb
i tak już nie wy ro śnie. Mo że się
to stać nie co da lej. Dla te go
po za bra niu grzy ba, ko niecz nie
trze ba ściół ką przy kryć miej sce
po nim, by słoń ce nie wy su sza -
ło grzyb ni. Do brze jest od ra zu
ob ro bić grzy ba: spraw dzić, czy
nie ro ba czy wy, oczy ścić, przy -
ciąć od spodu trzon, ewen tu al -
nie usu wa jąc ro ba ki. Po waż nie
za ro ba czo ne go grzy ba nie
niszcz my. Wy star czy go po ło żyć

Najwięcej cech
rozpoznawczych
na grzybach
znajduje się
na trzonach
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na zie mi” – ra dzi Ju styn Ko łek.
Na grzy by naj le piej wy brać się
wcze śnie ra no. „Wów czas grzy -
by są naj lep sze: jędr ne i zdro we.
Póź niej po ja wia się słoń ce, któ -
re je pod su sza; za czy na ją po ja -
wiać się lar wy. Zresz tą są jesz -
cze in ne plu sy wcze snej wy pra -
wy: gdy idzie my o brza sku
na po tka my wspa nia łe, świe że
po wie trze. Moż na do strzec dzi -
kie zwie rzę ta. Za chę cam, by na -
sta wiać się nie tyl ko na grzy bo -
bra nie, ale łą czyć przy jem ne

z po ży tecz nym. Na ciesz my się
przy ro dą! A grzyb niech bę dzie
mi łym do dat kiem. Naj gor szy
grzy biarz to ten, któ ry na sta wia
się tyl ko na grzy bo bra nie. Sły -
szy, że mo że być wy syp, ale tra fi
na mo ment, gdy grzyb nia od po -
czy wa. Przy jeż dża do la su i tnie,
co po pad nie, cza sem się tra fi
mu cho mor sro mot ni ko wy. Tak
się lu dzie my lą” – mó wi Ju styn
Ko łek.

NIE TRUJ SIĘ
W la sach Eu ro py Środ ko wej do -
szu kać się mo że my oko ło 5 ty -
się cy ga tun ków grzy bów. Oko ło
500 z nich jest tru ją cych. „Grzy -
by są ja dal ne, nie ja dal ne, wa -
run ko wo ja dal ne, tru ją ce i śmier -

tel nie tru ją ce. O ja dal nych po -
wiem ty le: smacz ne go! Grzy by
wa run ko wo ja dal ne to te, przy
któ rych na le ży speł nić ja kieś wa -
run ki, by moż na je zjeść. Przy -
kła do wo przy czer ni dla ku koł pa -
ko wa tym nie wol no pić al ko ho lu
dwie do by przed i ty le sa mo po.
Grzyb za wie ra bo wiem ko pri nę,
któ ra blo ku je roz kład al ko ho lu
w or ga ni zmie. Mo gą wy stą pić
ob ja wy nad ci śnie nia, bie gun ki
oraz tor sje. Grzy bów nie ja dal -
nych nie zje my ze wzglę du
na gorz ki smak lub bu do wę –
hu ba jest twar da. Są też grzy by
wa run ko wo ja dal ne, któ re wy -
ma ga ją przed zje dze niem od po -
wied niej ob rób ki ter micz nej. Su -
ro wy mi lub nie do go to wa ny mi
moż na się pod truć. Jest to na
przy kład mu cho mor twar da wy.
Ta kie grzy by mo gą zbie rać je dy -
nie wy traw ni, do świad cze ni
grzy bia rze, któ rzy je zna ją. Tru ją -
ce wy wo ła ją za tru cia, któ re bę -
dą się prze ja wia ły po waż ny mi
kło po ta mi żo łąd ko wy mi”. 
Grzy by śmier tel nie Ju styn Ko łek
okre śla mia nem „pod stęp nych,
le śnych za bój ców”. W mu cho -
mo rze sro mot ni ko wym, zwa nym

U góry po prawej:
kurki na maśle.

Idealnie
usmażone mają

być miękkie
i soczyste. 

To, że kurka 
jest twardawa

i ciężkostrawna,
zawdzięczamy

długiemu
smażeniu lub

duszeniu

Koźlarz pomarańczowożółty

Podgrzybek brunatny

Borowik szlachetny

Borowik sosnowy

Maślaczek pieprzowy

Maślak zwyczajny

Jeśli nie znasz
się na grzybach,
unikaj grzybów
blaszkowych,
bazuj na grzybach
rurkowych
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tak że zie lo na wym, a tak że mu -
cho mo rze ja do wi tym (bia łym),
czy wy stę pu ją cym nie zwy kle
rzad ko – mu cho mo rze wio sen -
nym (rów nież bia łym), tok sycz -
nych sub stan cji, zwa nych ama -
ni ty ną i fa lo dy ną, w ża den spo -
sób nie da się usu nąć. Na wet
dłu gie go to wa nie czy sma że nie
ni cze go nie da. Ule ga ją roz kła -
do wi do pie ro w tem pe ra tu rze
285 ºC. „Je śli nie masz pew no -
ści, zo staw grzy ba. Mam ta kie
swo je po wie dze nie: je śli chcesz
żyć dłu go i szczę śli wie, to uni kaj
grzy bów o spo dzie ka pe lu sza
z blasz ka mi. Wśród nich jest
bar dzo wie le ja dal nych i wa run -
ko wo ja dal nych, ale tak że ca ła
ro dzi na mu cho mo rów, w tym
trzy śmier tel nie tru ją ce. Wśród
grzy bów ze spodem rur ko wym,
gąb cza stym, nie ma ta kich, któ -
re spo wo do wa ły by trwa ły usz-
czer bek na zdro wiu lub zgon.
Je śli się tra fi grzyb tru ją cy, to
wy wo ła je dy nie bie gun ki, tor sje,
ewen tu al nie nad ci śnie nie. Krót -
ko mó wiąc: je śli nie znasz się
na grzy bach, ba zuj na grzy bach
rur ko wych, uni kaj blasz ko wych” 
– prze strze ga Ju styn Ko łek.

JAK ROZ PO ZNAĆ 
ZA BÓJ CĘ?
„Grzy biarz jest jak sa per – my li
się tyl ko raz. Gu bi nas ru ty na
i pew ność sie bie. Je śli grzy biarz
pój dzie do la su, a nie zna pod -
sta wo wych za sad i za sto su je
pró bę sma ko wą, bo sły szał, że
grzyb tru ją cy jest gorz ki – to ko -
niec. Śmier tel nie nie bez piecz ne
grzy by, jak mu cho mo ry sro mot -
ni ko we lub ja do wi te, jak że czę ste
w Be ski dach, są bar dzo smacz -
ne” – pod kre śla Ju styn Ko łek.
Głów ni za bój cy to mu cho mo ry:
sro mot ni ko wy zwa ny też zie lo -
na wym, my lo ny z go łąb kiem zie -
lo na wym i mo dro żół tym, gą ską
zie lon ką, któ ra ro śnie głów nie je -
sie nią na piasz czy stych gle bach,
a tak że czu baj ką ka nią. Mu cho -
mo ra ja do wi te go z ko lei oraz
rzad ko wy stę pu ją ce go mu cho -
mo ra wio sen ne go – moż na po -
my lić z pie czar ka mi. 
Skut ki ta kiej po mył ki są zwy kle
tra gicz ne. Jak za tem je roz róż -
nić? „Po pierw sze, w po cząt ko -
wej fa zie mu cho mo ry za mknię te
są w swo istych „jaj kach”. Gdy
owoc nik mu cho mo ra wy ra sta
i prze bi je się na ze wnątrz, reszt -

Ciekawostki 
Justyna Kołka

RARYTASY

Największy znaleziony
okaz: borowik
szlachetny, waga
2,22 kg. „Znalazłem go
16 października 1999 roku
w Międzybrodziu Bialskim. Szedłem
po lesie i dostrzegłem sporego
borowika. Ważył 64 dkg. Zacząłem się
rozglądać wkoło. Wówczas zobaczyłem
czubek kapelusza. Grzyb skrywał się pod starą
trawą. Zacząłem go odgrzebywać i wyciągnąłem
giganta. Był całkowicie zdrowy. Ważył 2,22 kg. 
Obwód jego kapelusza wynosił 1,08 metra”.

Najciekawszy okaz – okratek australijski:
„Znalazłem go w Beskidach. To grzyby wędrowne.
Są bardzo rzadkie, choć na Żywiecczyźnie można
je spotkać. W Polsce pojawiły się na przełomie
XVII i XVIII wieku. Ich zarodniki przewiozły
w racicach zwierzęta na duńskim statku. Wpierw
pojawiły się właśnie w rejonie Danii, ale
w Beskidach klimat im wyraźnie pasuje”.
Polska trufla: „Znalazłem w Polsce truflę letnią.

W okolicach Częstochowy są też trufle wgłębione,
które są pod ochroną. Nie sprzedamy ich za duże
pieniądze i to wcale nie dlatego, że są chronione.
Polskie trufle nie są rarytasem”.



Jadalna czubajka kania

Trujący muchomor 
cytrynowy

Jadalny gołąbek zielonawy

Trujący muchomor zielonawy 
(sromotnikowy)

Jadalny gołąbek modrożółty

Trujący muchomor 
zielonawy 
(sromotnikowy)
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ka „jaj ka” po zo sta nie nie wi docz -
na w ściół ce. Dla te go przy zbie -
ra niu grzy bów blasz ko wych
pod sta wo wą rze czą, któ rą na le -
ży na sa mym po cząt ku wy ko -
nać – że by nie po my lić grzy -
bów – jest od gar nąć ściół kę lub
wy jąć ca łe go grzy ba. Wte dy zo -
ba czy my u pod sta wy trzo nu, tuż
przy bul wie, skó rza stą po wło kę,
po zo sta łość po „jaj ku”. 
Po sia da ją ją je dy nie trzy naj groź -
niej sze grzy by. In ne mu cho mo ry
za bie ra ją reszt kę „ja ja” na ka pe -
lu szu. Two rzy się z nie go cha rak -
te ry stycz ny wzór okre śla ny mia -
nem kro pek. Mu cho mo ry: sro -
mot ni ko wy, ja do wi ty i wio sen ny
kro pek nie po sia da ją. Po dru gie
mu cho mo ry, gdy ro sną, ma ją
od spodu ka pe lu sza „fal ban kę”,
z któ rej po wy ro śnię ciu, two rzy
się pier ścień. Jest przy kle jo ny;
gdy go po cią gnie my pal -
cem – spad nie. Po trze cie mu -
cho mor sro mot ni ko wy na szczy -
cie ka pe lu sza bę dzie zie lon ka wy.
Po dob na do „za bój cy” czu baj ka
ka nia na szczy cie ka pe lu sza za -
wsze bę dzie brą zo wa. Pod jej
ka pe lu szem – gdy jest mło -
da – wi dać po dwój ny pier ścień.

Póź niej, gdy grzyb się roz ro śnie,
pier ścień nie jest „przy kle jo ny”,
jak w przy pad ku mu cho mo ra
sro mot ni ko we go, lecz prze su wa
się ni czym ob rącz ka na pal cu.
Trzon czu baj ki, gdy go prze ła -
mie my, bę dzie w środ ku pu sty.
Trzon mu cho mo ra jest peł ny.
Że by nie po my lić mu cho mo ra ja -
do wi te go (bia łe go) z dzi ko ro sną -
cy mi pie czar ka mi – są to grzy by
bar dzo po dob ne do sie bie na
pierw szy rzut oka – nie zbie raj my
ma łych pie cza rek, któ rych blasz -
ki pod ka pe lu szem są bia łe. „Pie -
czar ka z cza sem ró żo wie je, a po-
tem brą zo wie je – wte dy mo że my
ją ze brać. Mu cho mo ry przez ca -
ły okres we ge ta cji ma ją blasz ki
bia łe” – prze strze ga Ko łek.
Nie wol no grzy bów roz po zna -
wać po przez smak. Po ku tu je
prze ko na nie, że grzy by śmier tel -
nie trują ce są gorz kie lub pie ką -

Nie wolno
grzybów
rozpoznawać
poprzez smak



Jadalna pieczarka 
łąkowa

Trujący muchomor 
jadowity

ce. To błąd, któ ry mo że kosz to -
wać ży cie. Bo jak twier dzi Ju styn
Ko łek, trzy ga tun ki mu cho mo ra:
sro mot ni ko wy, ja do wi ty i wio -
sen ny są bar dzo do bre w sma -
ku i ma ją przy jem ny za pach.

ZA TRU CIE – RE AGUJ
NA TYCH MIAST!
Sub stan cje tru ją ce w mu cho -
mo rach sro mot ni ko wym i ja do -
wi tym uszka dza ją ko mór ki na -
rzą dów we wnętrz nych. Tru ci zna
ata ku je wą tro bę, a po tem ner ki,
śle dzio nę, trzust kę, ser ce i mózg.
Cza sem le ka rze zdo ła ją ura to -
wać czło wie ka prze szcze pia jąc
mu wą tro bę. Im szyb ciej po ja wi -
my się w szpi ta lu, tym szan se
na ra tu nek są więk sze. 
Pierw sze ob ja wy za tru cia – tor -
sje i bie gun ka – po ja wią się
po 12-30 go dzi nach, w za leż no -
ści od ilo ści zje dzo nych grzy bów
i si ły or ga ni zmu. Przy zbio ro wych
za tru ciach ro dzin nych, wpierw
do tkną one dzie ci, u któ rych
prze mia na ma te rii jest szyb sza.
Nie ste ty, naj czę ściej koń czy się
to tra gicz nie. Do ro śli ma ją wię cej
szans na prze ży cie. Ju styn Ko -
łek pod kre śla, że po za uwa że niu

ob ja wów za tru cia na tych miast
trze ba we zwać po go to wie!
„Ocze ku jąc na le ka rza mu si my
wzbu dzić tor sje; wy rzu cić treść
żo łąd ka! Nie wol no wte dy po da -
wać mle ka czy al ko ho lu, bo one
przy spie sza ją prze ni ka nie tok syn
do krwio obie gu, a nam cho dzi
o to, by nie do tar ły do wą tro by.
Trze ba za bez pie czyć też ma te riał
do ba dań tok sy ko lo gicz nych:
ze brać reszt ki po tra wy, a gdy ich
już nie ma – treść żo łąd ko wą.
Le karz nie po dej mie le cze nia do -
pó ki nie bę dzie wie dział, z ja kim
ga tun kiem tru ci zny ma do czy -
nie nia. Dla te go tak waż ny jest
ma te riał do ba dań. I pa mię taj my:
żad ne go le cze nia na wła sną rę -
kę!” – do da je. 
Ju styn Ko łek zwró cił uwa gę, że
z za tru cia mi ze tknąć się mo że -
my nie tyl ko w okre sie let nio -
je sien nym, ale tak że zi mą, zwła-
sz cza w cza sie świąt Bo że go
Na ro dze nia. Wów czas mo że się
oka zać, iż śmier tel nie tru ją ce
mu cho mo ry są prze cho wy wa ne
ja ko mro żon ki lub ma ry na ty.

ZA CO PO WIN NI ŚMY 
KO CHAĆ GRZY BY?
Ko cha my grzy by za smak i za
wy ciecz ki do la su. Po win ni śmy
je tak że po ko chać za to, że da ją
ży cie. Ma ło kto wie, ale gdy by
nie by ło grzy bów, któ re po bie ra -
ją po ży wie nie z mar twych czę -
ści, w cią gu 40 lat las udu sił by
się wła sny mi od pa da mi. „Wszy-
st ko co się zła mie, sta re li ście,
igły, zwa lo ne drze wa – grzy by
mu szą prze ro bić na próch ni cę.
Bez nich od pa dy by się nie roz -
kła da ły. Są czy ści cie la mi na szych
la sów. Ta ką ro lę peł ni choć by
pie czar ka i czu baj ka ka nia. In ne
z ko lei grzy by, któ re ży ją w sym -
bio zie z drze wa mi, uod par nia ją
je na cho ro by grzy bo we. Da ją
drze wu swo isty an ty bio tyk.
Grzy by ma ją jesz cze jed ną waż -
ną ce chę: za wdzię cza my im
azot, je den z głów nych skład ni -
ków po wie trza. Bez grzy bów nie
by ło by więc ży cia.

1. Idąc na grzyby ubierz się w miarę lekko,

odpowiednio do pogody.

2. Zabierz przewiewne pojemniki na grzyby,

najlepiej wiklinowe kosze, oraz scyzoryk

do obierania.

3. Jeśli nie znasz się dobrze na grzybach, zbieraj

tylko grzyby rurkowe. Wśród tych, które mają

blaszki pod kapeluszem, są śmiertelnie trujące.

4. Gdy zobaczysz grzyba, podejdź do niego

spokojnie. Obok może czaić się żmija. Warto

byś miał laskę, którą sprawdzisz teren i ją

przepłoszysz. 

5. Nie zbieraj młodych grzybów. Nie mają

wykształconych cech charakterystycznych

i łatwo je pomylić.

6. Przy grzybobraniu korzystaj z atlasu; uważnie

i do końca czytaj opisy. 

7. Nie niszcz żadnych grzybów. Jeśli zetniesz

przypadkiem okaz niejadalny lub

trujący – połóż go z powrotem. Jest on

pożywieniem dla zwierząt leśnych. Te stare

z kolei wciąż rozsiewają zarodniki, z których

wyrosną nowe grzyby.

8. Nie śmieć w lesie.

9. Zachowaj ciszę – nie strasz zwierząt leśnych.

10. Nie podawaj grzybów dzieciom do 12 roku

życia i osobom, które mają kłopoty z układem

pokarmowym.

GRZYBOWE IMPREZY

XV Święto Grzybów, którego głównym punktem

będą Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów,

odbędą się 10 i 11 września w miejscowości

Węgliniec na Dolnym Śląsku.

Wielkie Grzybobranie z Gwiazdami – 18 września,

Długosiodło na Mazowszu.

DEKALOG GRZYBIARZA



Romantyczne lato

Marek Krajewski porzucił „ciepłą posadkę” na
uniwersytecie (jest filologiem klasycznym), by
na serio zająć się pisarstwem. Plus tej sytuacji
jest taki, że wierni czytelnicy właściwie co rok
otrzymują nową powieść, minusem natomiast
mógłby być fakt obniżenia poziomu kolejnych
książek. Na szczęście tak się nie stało. „Liczby
Charona” to książka nawet lepsza od
poprzednich „Erynii”. Komisarz Edward
Popielski to postać z krwi i kości, bohater
twardy, acz tragiczny i momentami przegrany.
Intryga jest poprowadzona w wyważony i ciekawy sposób. Widać, że
autor włożył w napisanie „Liczb” kolosalną pracę – począwszy od
szczegółów topograficznych Lwowa, poprzez lapsusy językowe,
a skończywszy na skomplikowanych zagadkach matematyczno-
lingwistycznych. Świetny kryminał na wakacje, nie można się oderwać…
Marek Krajewski: Liczby Charona. Wydawnictwo Znak. Kraków 2011.

Powieść romantyczna
Historia z happy endem

Lato w pełni, kurorty kuszą coraz
atrakcyjniejszymi ofertami, ale po
powrocie z wakacji warto rozłożyć
się wygodnie na kanapie i wyciszyć
się w towarzystwie Dziesiątej Muzy.
Wybór filmów zależy, jak zwykle, od
nastroju, na szczęście oferta jest 
tak bogata, iż zaspokoi nawet
najbardziej wybredne gusta. 

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Historia oparta na faktach, z cyklu
„mocno chwytająca za serce”, a więc
uwielbiana głównie przez kobiety.
Młoda Amerykanka zakochuje się
w przystojnym Włochu i wyjeżdża
z nim do kraju jego pochodzenia. Nagle
okazuje się, iż piękny sen zamienia się
w senny koszmar, a wymarzony dom
przeistacza się w złotą klatkę. Historia
ma jednak szczęśliwe zakończenie,
bowiem na drodze Eliany staje również
pokrzywdzony przez los nieznajomy.
Powoli kobieta i mężczyzna przełamują wzajemną nieufność
i rodzi się między nimi nić porozumienia. Książki Evansa
w Ameryce z miejsca stają się bestsellerami, miejmy nadzieję,
iż spodobają się również polskim czytelnikom. Richard Paul

Evans: Kolory tamtego lata. Wydawnictwo Znak. Kraków 2011.

„Tetro” to długo wyczekiwany film
Francisa Forda Coppoli. Nakręcony na
taśmie czarno-białej, ma niesamowity
klimat potęgowany jeszcze przez
lokalizację akcji. Dzielnica La Boca to
artystyczna enklawa w Buenos Aires,
pełna pisarzy, tancerzy i małych
klubów, w których odbywają się
niszowe imprezy. Scenariusz osadza

się na ponownym
spotkaniu braci,
z których starszy
wyjechał przed
dziesięcioma laty,
obiecując, że
wróci po małego
Benniego. Bennie
odnajduje więc
Tetro, aby
dowiedzieć się,
dlaczego nie
spełnił swojej

obietnicy. Film jest duszny
w klimacie, akcja toczy się
niespiesznie, jednak nie
ma nawet minuty na nudę.
Jest to między innymi
zasługą charyzmatycznego
Vincenta Gallo (znany
polskim widzom choćby
z „Essential Killing” Jerzego
Skolimowskiego), który świetnie potrafi
oddać stan chorego i umęczonego
umysłu. „Tetro” to film o długo skrywanej
tajemnicy, która warunkuje całe życie
braci, by w końcu ujrzeć światło dzienne
i przynieść oczyszczenie oraz nadzieję
na nowy początek. Piękny i wzruszający
obraz na długie letnie wieczory. 
„Jestem miłością” to film, który stał 
się sensacją zeszłorocznego Festiwalu
w Wenecji, całkiem zasłużenie. To
następna opowieść o skomplikowanych
więzach rodzinnych, które za pomocą
jednego niespodziewanego impulsu
walą się w gruzy. Emma to młoda,
spętana konwenansami kobieta, która
jest małżonką bogatego przedsiębiorcy
z Mediolanu – Eduarda Recchi. Dotąd

Kryminał
Matematyka zbrodni

Joanna Lasek
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Książka ta ma w sobie wszystko – elementy
sensacji, psychologii i socjologii. Bresson w 1987
roku został wysłany do Konga na Kongres Pisarzy
przeciw Apartheidowi, co zaszczepiło w nim myśl
napisania książki poświęconej Czarnemu Lądowi.
Bohaterem powieści jest Christophe – pracownik
wielkiej kompanii naftowej, który ma żyłkę
szpiegowską. Wykorzystuje ją, śledząc w Kongu
emerytowaną pracownicę służb specjalnych,
którą rozpoznał w samolocie. W kolejnych
rozdziałach obserwujemy Blandine de Kergalec z perspektywy kilku osób – to
ciekawy, choć wielokrotnie wykorzystywany w literaturze zabieg narracyjny.
Powieść jest fascynująca zwłaszcza z powodu drobiazgowego przyglądania
się afrykańskim realiom – trudnym i „dusznym”. Akcja toczy się w przededniu
masakry w Rwandzie, można niemal namacalnie poczuć rosnące napięcie,
które udziela się czytelnikowi. Patric Besson: Lecz zabije rzeka białego

człowieka. Noir sur Blanc. Warszawa 2011.

żyjąca w świecie rytuałów, obowiązków
spotyka na swej drodze młodego
kucharza – kolegę swego syna. Wpada
w sidła romansu, ucząc się żyć
podwójnym życiem, a jednocześnie
poznając małe przyjemności i wielkie
namiętności. W roli głównej występuje
fenomenalna Tilda Swinton, dla której
jest to kreacja jakby uszyta na miarę.
„Jestem miłością” przełamuje tabu –
tabu kobiety będącej matką i żoną,
dla której nie istnieje już do spełnienia
żadna inna życiowa rola. Nagle
okazuje się, że ma ona również
niepohamowany apetyt na erotyczne
wyczyny i głód życia. Fantastyczny
film, godny polecenia zarówno
kobietom, jak i mężczyznom.
„Parnassus” to ostatni film Heatha
Ledgera, nie udało mu się go
skończyć, jego rolę dokończyli więc
przyjaciele aktora – Colin Farell, Johny
Depp, Jude Law. Z tego względu film
stał się więc sławny jeszcze przed
ukończeniem. „Parnassus” to
fantastyczna opowieść o pojedynku
z diabłem (granym przez niesamowitego
Toma Waitsa), inna wersja „Fausta”
wypełniona magią i baśniowym
klimatem. Tytułowy dr Parnassus
przed laty zawarł pakt z diabłem, teraz

PREMIERY
Colombiana
Cataleya Restrepo jak mała dziewczynka była

świadkiem zabójstwa rodziców. Teraz, kiedy

dorosła, wykonuje zawód płatnego mordercy. Jest

silna, skuteczna i zdeterminowana. Z uporem

maniaka śledzi osoby powiązane ze śmiercią

matki i ojca. Z każdym kolejnym krokiem piękna

Cataleya zbliża się do bezwzględnego gangstera

odpowiedzialnego za zamordowanie członków

swojej rodziny. Reż.: Olivier Megaton. Wyst.: Zoe

Saldana, Michael Vartan, Callum Blue.

Skóra, w której żyję
Najnowszy film Pedro Almodóvara, mistrza

współczesnego kina. Po raz pierwszy twórca

sięgnął po pierwowzór literacki i przygotował

scenariusz na podstawie powieści „Tarantula”

Thierry’ego Jonqueta. Książka opowiada

o chirurgu plastycznym, który trzyma w swoim

mieszkaniu tajemniczą i piękną Ewę. Jak to

u Almodovara, za całą sprawą stoi szokująca

tajemnica. Do gry u mistrza powrócił także

po latach Antonio Banderas. Reż.: Pedro

Almodovar, wyst.: Antonio Banderas, Elena Anaya.
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Document-fiction
Kronika Czarnego Lądu

chce się z niego wycofać i za pomocą
całej galerii dziwacznych postaci
usiłuje się wyplątać z podpisanego
cyrografu. A ceną jest życie jego
ukochanej córki, która ma jedyną
szansę na pozostanie przy ojcu
i ukochanym mężczyźnie. Parnassus
to kuglarz, właściciel objazdowego
teatru wyposażonego w magiczne
lustro, za jego pomocą można się
dostać do innego wymiaru. Warto
jednak pamiętać, iż każdy film jest dla
widza takim właśnie czarodziejskim
zwierciadłem, dzięki któremu
„wpadamy” jak Alicja do innego świata.
Dzięki rozwojowi kinematografii
mamy taką możliwość i jest to fakt
niezaprzeczalnie godny docenienia.



Sony poinformowało o planach wprowadzenia na rynek „Tabletu Sony”,
który doskonale połączy sprzęt, treści i funkcje rozrywkowe
z biznesowymi. Sony pracuje nad dwoma takimi urządzeniami
o roboczej nazwie S1 i S2. Pierwszy z nich jest nastawiony na rozrywkę
multimedialną, drugi na łączność. Premierę planuje się na jesień 2011.
Oba tablety mogą wykorzystywać łączność Wi-Fi i WAN, pozwalając nie
tylko na korzystanie z internetu i sprawdzanie poczty, lecz także na
czerpanie z całego wachlarza filmów, gier i książek dostępnych na
serwisach. S1 posiada duży – 9,4-calowy wyświetlacz, S2 zawiera
dwa wyświetlacze po 5,5, które można złożyć. Tablety mają służyć
także jako uniwersalne piloty do różnych urządzeń domowych
i stanowić początek nowej ery w elektronice – łączyć wrażenia
rozrywkowe na wysokim poziomie z rozwiązaniami praktycznymi
i użytkowymi. 

RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

PROJEKTORY 
INSTALACYJNE

MONITORING 
DLA KAŻDEGO

Projektory stają się coraz częściej używane, nie tylko w celach zawodowych.
NEC Display Solutions wprowadza nową linię projektorów o wysokiej jakości.
P420X oraz P350W oferują doskonałą jakość obrazu oraz duże możliwości pracy
sieciowej. Funkcja Eco pozwala na zmniejszenie kosztów użytkowania
i serwisowania. Dzięki zoomowi optycznemu1.7x i kontrastowi 2000:1 nowe
projektory wyświetlają dynamiczne obrazy w normalnych warunkach
oświetleniowych otoczenia. Wbudowany punkt dostępowy pozwala na szybkie
ustanowienie bezprzewodowego połączenia za pomocą opcji WLAN. Funkcje
sieciowe zostały stworzone do łatwego przesyłania obrazów drogą
bezprzewodową. Oba projektory wyposażono w szeroki wybór wejść wideo,
możliwe jest również wyświetlanie plików PowerPoint, PDF, obrazów i filmów
bezpośrednio z pamięci USB lub poprzez sieć bez potrzeby korzystania
z komputera. 
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TABLETY
WEDŁUG SONY

Goclever Technology wprowadza do swojej oferty
pierwszy profesjonalny system monitoringu
dostępny dla każdego. Jest on gotowy do pracy
natychmiast po wyjęciu z pudełka. Rozwiązanie to
pozwala użytkownikowi śledzić dowolny obiekt
lub osobę w czasie rzeczywistym. Urządzenie
działa w oparciu o kieszonkowy odbiornik GPS
z kartą GSM i własną podręczną pamięcią. Model
Personal to urządzenie uniwersalne, służące do
monitorowania zwierząt, osób i mienia
ruchomego, posiada dodatkowy przycisk SOS.
Model Auto jest skierowany do posiadaczy
samochodów, zarówno prywatnych jak
i służbowych. Sugerowane ceny detaliczne to
około 399 zł dla obydwu modeli.



SEREK WIEJSKI 
Z KONFITURĄ

Piątnica to znany i lubiany producent
nabiału. Pyszne serki od dawna goszczą
na stołach Polaków, firma postanowiła
jednak wkroczyć do naszych domów
z nowym produktem. Serek
truskawkowy to połączenie świeżego
twarożku, pysznej kremowej śmietanki
i aromatycznej konfitury truskawkowej.
Pudełko jest dwudzielne, w jednej części
znajduje się nabiał, w drugiej owoce.
Dzięki podzieleniu pudełka na dwie
części, każdy ma możliwość
wymieszania serka z truskawkami
w swojej ulubionej proporcji. Piątnica to
smak lata przez cały rok!

Lato tuż za progiem, warto więc
prześledzić najnowsze tendencje,
które będą obowiązywać w tym
sezonie. Dominują jaskrawe wesołe
kolory, które są obecne u wszystkich
wiodących producentów znanych
sieciowych marek. Firma Benetton
nigdy nie uciekała od żywych barw,
czego dowodem były bajecznie
kolorowe kampanie reklamowe, 
na których ludzie wielu ras
reklamowali ubrania Benettona.
Nowa kolekcja to połączenie 
tradycji firmy i nowatorskich
wzorów. Naturalne tkaniny
w kolorach ziemi łączą się w niej
z różowo-żółto-pomarańczowym
szaleństwem. 

NATURALNIE I KOLOROWO

NOWE SMARTFONY 
W RODZINIE NOKII
Nokia także przoduje w praktycznych i przyjaznych dla klienta rozwiązaniach. Nokia E6 to
nowy telefon przeznaczony dla odbiorców biznesowych, X7 natomiast nastawiony jest na
klientów poszukujących w urządzeniu przede wszystkim rozrywki. E6 to kontynuacja
wysoko ocenianych E71 i E72. Posiada pełną klawiaturę QWERTY oraz wysokiej

rozdzielczości ekran dotykowy. Urządzenie można
obsługiwać zarówno jedną, jak i dwiema rękami.
Bateria posiada wyjątkowo długi czas działania. 

X7 to smartfon stworzony do
rozrywki, wyposażony w ekran
idealny do gier oraz aparat
o rozdzielczości 8 Mpix,
nagrywający filmy w jakości HD.
Zarówno E6 jak i X7 to pierwsze
smartfony zawierające kompletną
aktualizację systemu Symbian.
Znajdują się w niej nowe,
atrakcyjne ikony, ulepszone
funkcje wprowadzania tekstu,
szybsza przeglądarka
internetowa. W najbliższych
miesiącach nowa wersja
oprogramowania określana jako
Symbian Anna będzie instalowana
w dostępnych w sprzedaży
modelach N8, E7, C7, C601,
natomiast obecni użytkownicy
wymienionych smartfonów będą
je mogli pobrać z Internetu.
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWGrande Punto

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.3 Multijet 16v ACTUAL 75KM 5D 43.767 1248 165 4,1 5

WYMIARY 
407/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto EVO

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
1.2 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
1.2 LOUNGE 69KM 43.350 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S 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
1.4 16v LOUNGE 100KM 50.150 1368 182 6,1 4
0.9 SGE S&S TWINAIR 85KM 43.350 875 173 4,1 4
0.9 SGE S&S TWINAIR PLUS 85KM 48.450 875 173 4,1 4
1.2 BY GUCCI 69KM 56.100 1242 160 5,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

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
1.2 BY GUCCI 69KM 65.450 1242 160 5,1 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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 ACTUAL ECO 69KM 29.742 1242 162 4,9 4/5
1.2 DYNAMIC ECO 69KM 34.842 1242 162 4,9 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM 37.392 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

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

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

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
URBAN 2.0 Multijet 140KM 4x2 97.742 1956 180 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet 170KM 4x2 102.842 1956 195 6,4 5/7

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 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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego 
** tylko auta ze stocku
DPF - filtr cząstek stałych (dla silników diesla)

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

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**

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**

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 
** tylko auta ze stocku

WYMIARY 
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓWMusa

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE 52.615 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 135KM DISTINCTIVE 59.415 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTINCTIVE 64.515 1368 207 5,5 4/5
1.3 JTDM S&S 95KM DISTINCTIVE 56.865 1248 180 4,3 4/5
1.6 JTDM S&S 120KM DISTINCTIVE 63.665 1598 198 4,8 4/5
1.4 TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE 71.315 1368 219 6,0 4/5
1.4TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE NEW 73.015 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo 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

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
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S TCT 78.115 1368 218 5,2 5
1.6 JTDM 16v 105KM DISTINCTIVE S&S 74.715 1598 185 4,4 5
2.0 JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE S&S 79.815 1598 205 4,5 5
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE S&S 81.515 1956 218 4,7 5
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE S&S TCT 88.315 1956 218 4,5 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%

65

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





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

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036
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: Werner Ballieu

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 lipca 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.



DowoDów na polską jakość
04.07.2011

Prezentowany samochód jest jedynie ilustracją.

4 lipca z tyskiej Fabryki wyjechał nasz 2 000 000. powód do radości − 2 000 000. egzemplarz Pandy!
Nasza radość jest tym większa, że stało się to w 90. rocznicę obecności Fiata w Polsce. A zatem 
mamy 2 000 001 powodów, by świętować!

www.fi at.pl

CENTRUM SPRZEDAŻY FIAT AUTO POLAND: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42


	OKLADKA_1-4
	03
	04-11
	12-17
	18-23
	24-25
	26-28
	29-31
	32-33
	34-39
	40-41
	42-45
	46-48
	49-51
	52-57
	58-61
	62-66



