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Fiat 500 LDużo miejsca dla emocji

wokół nas



Fiat 500 Pop 1.2 z klimatyzacją 
   ze specjalnym  rabatem 12 000 zł  

w cenie już od 35 500 zł
 Emisja C0

2
: od 92 do 140 g/km; zużycie paliwa: w cyklu mieszanym od 3,9 do 6,1 l/100 km

Lancia Ypsilon Black&Red 1.2 
ze specjalnym 

rabatem 8 000 zł  
w cenie już od 36 900 zł

Emisja C0
2
: od 99 do 120 g/km; zużycie paliwa: 

w cyklu mieszanym od 3,8 do 5,2 l/100 km

Włoska marka 
 polska    duma

Tego lata Fiat ma wyjątkową ofertę 
dla pracowników Grupy Fiat i ich rodzin.
Ofertą objęte są modele produkowane 
w tyskiej fabryce Fiata. Tylko w lipcu 
i sierpniu proponujemy preferencyjne 
warunki zakupu.

Szczegóły promocji dostępne 
u dealerów Fiata i Lancii.O
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Fiat Panda Classic MyLife 
(z klimatyzacją i radiem) 

ze specjalnym  
rabatem 10 000 zł  

w cenie już od 27 990 zł
Emisja C0

2
: 113 g/km; zużycie paliwa: 

w cyklu mieszanym 4,9 l/100 km

www.lancia.pl

   Oferta specjalna 
dla pracowników Grupy Fiat i ICH rodzin 

  nawet do 12 000 zł taniej! 
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Etyka
FIRMA

ŚRODOWISKO
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2,2 mld euro przeznaczono

na badania i rozwój

W porównaniu z rokiem 2010 o 10% 
ograniczono emisje CO2 przypadające
na wyprodukowany samochód w zakładach
Fiat Group Automobiles i Chrysler na świecie

Zużycie wody na wyproduko-
wany samochód w zakładach Fiat
Group Automobiles i Chrysler na
świecie obniżyło się o 18,5%
względem roku 2010 

To ona kieruje Grupę do odpowiedzialnego rozwoju
w zgodzie ze środowiskiem i społecznością, w której
działa. W Bilansie nt. Zrównoważonego Rozwoju
2011 przedstawiono postępy, cele, a także, po raz
pierwszy, dane Grupy Chrysler.

Liczby mówią same za siebie.
W roku 2011 zakłady Fiat
Group Automobiles i Chry-

sler na całym świecie zmniejszyły
swój negatywny wpływ na śro-
dowisko, produkując samochody
przy mniejszych emisjach dwu-
tlenku węgla (CO2) i mniejszym
zużyciu wody: w porównaniu z ro-
kiem 2010 było to, odpowiednio,
10 i 18,5 procent mniej na każdy
wyprodukowany samochód. Po-
nadto samochody te, już po wy-
jechaniu na drogi, pozwoliły firmie
Fiat - piąty rok z rzędu – utwierdzić

pozycję marki o najniższych śred-
nich emisjach CO2 wśród głów-
nych producentów samochodo-
wych w Europie: zaledwie 118,2
gram na przejechany
kilometr. 
Tylko w roku 2011 za-
inwestowano 2,2 mld
euro na badania i roz-
wój, a 270 mln euro
wydano na zdrowie
i bezpieczeństwo pra-
cowników (+ 44 procent w po-
równaniu z rokiem wcześniejszym)
i 80,3 mln na ich szkolenie (+ 23

procent). Ponad 1,4 mln godzin
przeznaczono na szkolenie per-
sonelu sieci dealerów i obsługi
serwisowej w zakresie bezpie-

czeństwa i ekologii,
a na rzecz społeczności
lokalnych, „obok” któ-
rych przedsiębiorstwo
prowadzi swą działal-
ność, wyasygnowano
około 36,5 mln euro. 
Tak wynika z Bilansu

Grupy nt. Zrównoważonego Roz-
woju w roku 2011, który po raz
pierwszy uwzględnia również dzia-

biznesu

270 mln euro przeznaczono na

zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników (+23% względem roku 2010)

80,3 mln euro przeznaczono na

szkolenie pracowników
(+23% względem roku 2010)



Fiat S.p.A. znalazł się na listach Carbon Disclosure 
Leadership Index i Carbon 
Performance Leadership Index
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nież na listach Global 500 Carbon
Disclosure Leadership Index (CDLI)
i Carbon Performance Leadership
Index (CPLI), będąc jedyną firmą
włoską spośród 23, które znajdują
się w obu rankingach. Ponadto,
w grudniu Fiat został wpisany
na elitarną listę ASPI Eurozone
jako jedno ze 120 najlepszych
przedsiębiorstw w Europie wyse-
lekcjonowanych przez firmę Vigeo,
europejskiego lidera w zakresie
oceny firm pod względem praktyki
i efektywności w sferze stosunków
socjalnych, ekologii, a także za-
rządzania.
Również w przyszłości Grupa bę-
dzie kroczyć ścieżką zrównowa-
żonego rozwoju, bowiem – jak
pisze Sergio Marchionne w Bilansie
dot. Zrównoważonego Rozwo-
ju 2011: „Kultura odpowiedzial-
ności jest integralną częścią mo-
delu zarządzania Fiat-Chrysler, po-
nieważ wierzymy, że wartość firmy
wielonarodowej oceniana jest rów-
nież przez pryzmat zrównoważo-

nego rozwoju wobec śro-
dowiska, poszanowania
osób, poprawności i przej-
rzystości w utrzymywaniu
relacji handlowych oraz
poprzez wnoszenie po-
zytywnego wkładu w spo-
łeczność, w której działa”. 
I to właśnie ta filozofia
przyświecała celom,
u podstaw których stoją

obecne i przyszłe działania
Grupy. Wśród nich wyróżniają się:
utrzymanie czołowej pozycji Fiata
w Europie pod względem samo-
chodów o najniższych emisjach
CO2, dalsze ograniczanie emisji
dwutlenku węgla i wpływu fabryk
na środowisko, najlepszy bilans
pomiędzy pracą i życiem prywat-
nym oraz promocja zdro-
wia pracowników i ich
dobrego samopoczucia,
a także coraz większe
rozpowszechnianie kul-
tury zrównoważonego
rozwoju wśród dostaw-
ców Grupy. 
Zresztą sam rynek stara
się premiować firmy za-
angażowane w prowadzenie
biznesu z nastawieniem na zrów-
noważony rozwój. Potwierdzeniem
takiego stanu jest wzrastająca
wartość kapitału obrotowego Fiata
(akcje swobodnie zbywalne) na-
leżącego do społecznie odpowie-
dzialnych inwestorów, który wynosi
już 8,7 procent ogółem.

łalność w tym zakresie Grupy
Chrysler. Doskonałe rezultaty uzys-
kano pod względem wpływu śro-
dowiskowego, dzięki dalszemu
rozwojowi i wdrażaniu rozwiązań
mających na celu ograniczenie
emisji i zużycia paliwa w samo-
chodach. Co więcej, większe jest
bezpieczeństwo pojazdów, które
coraz lepiej dostosowane jest
do najwyższych standardów mię-
dzynarodowych. Poszerzono ofer-
tę samochodów i lekkich pojazdów
użytkowych o niskim wpływie na
środowisko. Wśród nich na uwagę
zasługują te napędzane metanem,
pod względem których FGA jest
liderem w Europie, mając 65-pro-
centowy udział w rynku. A firma
Magneti Marelli poczyniła istotny
wkład w rozwój systemów i kom-
ponentów przeznaczonych na
optymalizowanie popytu samo-
chodu na energię i poprawę za-
rządzania ruchem drogowym.
Potwierdzeniem tych sukcesów
są nagrody przyznane Grupie
przez najważniejsze organizacje
międzynarodowe w branży. Po raz
trzeci z rzędu Fiat został umiesz-
czony na liście Dow Jones Sus-
tainability World and Europe, naj-
bardziej prestiżowym indeksie gieł-
dowym, na którym znajdują się
tylko spółki o najlepszych wynikach
w kwestii ekonomicznej, środo-
wiskowej i społecznej. W ramach
nagrody za walkę ze zmianami
klimatycznymi Fiat znalazł się rów-

Piąty rok z rzędu Fiat jest 

liderem pod względem 

najniższych emisji CO2
w Europie (118,2 g/km)

TwinAir został uhonorowany

nagrodą International Engine 
of the Year 2011

Fiat Group Automobiles jest

liderem w Europie pod względem

samochodów zasilanych metanem
– udział w rynku na poziomie 65%
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Fiat 500trzy razy „L”
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Aby zaprezentować międzynarodowej prasie
Fiata 500L, Olivier François, odpowiedzialny
za markę, posłużył się trzema pojęciami,
za pomocą których można określić nowy model.
Large to termin nawiązujący do przestrzeni,
jaką dysponuje samochód; Light określa zużycie
paliwa i emisję zanieczyszczeń, a także
prostotę obsługi jego technologii oraz Loft, 

który symbolizuje nowoczesne środowisko, 
zgodne ze współczesnymi trendami.

Stefania
Castano
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sche ma ty. „Lar ge”, po nie waż
wy ko rzy stu je w funk cjo nal ny
spo sób prze strzeń. „Li ght”, bo
dzię ki do stęp nym sil ni kom 500L
jest „lek ki” dla śro do wi ska i dla
port fe li je go użyt kow ni ków.
I wresz cie „Loft”, gdyż jest sym -
bo lem mod ne go w ostat nich la -
tach śro do wi ska, na wią zu ją ce go
do ży cia „peł ną pier sią”.
No wy mo del sprze da wa ny bę -
dzie w po nad stu kra jach, łącz -
nie ze Sta na mi Zjed no czo ny mi,
od pierw szej po ło wy 2013 ro ku.
We Wło szech moż na go za mó -
wić już od lip ca, na to miast na
wej ście mo de lu na ry nek trze ba
bę dzie po cze kać do pierw sze go
week en du wrze śnia. Tym cza -
sem po sta raj my się od kryć, co
spra wia, że sa mo chód ten jest
tak prak tycz ny i jed no cze śnie
tak in try gu ją cy: „Co ol&ca pa ble”
jak mó wią Ame ry ka nie. Bo „uży -
tecz ny” wca le nie mu si ozna -
czać „nud ny”.

4lip ca 1957 ro ku za pre zen -
to wa no mo del Nu ova 500.
Te go sa me go dnia 55 lat

póź niej i 5 lat po wpro wa dze niu
na ry nek ak tu al ne go mo de lu Fia -
ta 500, w Tu ry nie za de biu to wa ła
je go więk sza od mia na – 500L.
Ja ko „sce ne rię” do te go wy da -
rze nia wy bra no Of fi ci ne Gran di
Ri pa ra zio ni (OGR), za kład za -
pew nia ją cy swe go cza su ob słu -
gę ser wi so wą ta bo ru ko le jo we go
łą czą ce go pół noc ne i po łu dnio -
we Wło chy, w któ rym dziś znaj -
du je się cen trum współ cze snej
kul tu ry. To ide al na opra wa dla
mo de lu na wią zu ją ce go do 500-
tki, sa mo cho du, któ ry tak że po -
łą czył pół noc z po łu dniem kra ju
i jest iko ną no wej ge ne ra cji.
Ho no ry do mu czy nił Oli vier
François, szef mar ki Fiat. Po -
za nim obec ny był rów nież Ser -
gio Mar chion ne i gro no dzien ni -
ka rzy. François przed sta wił no wy
mo del 500L ja ko sa mo chód,
któ ry „jest w sta nie zbu rzyć mur
ste reo ty pów”. I 4 lip ca mur rze -
czy wi ście ru nął, by no wy sa mo -
chód mógł za pre zen to wać się
gro nu dzien ni ka rzy w róż nych je -
go od mia nach. Każ da zmia -
na sce ne rii sta no wi ła no wą per -
spek ty wę: Lar ge, Li ght i Loft to
trzy „L”, któ rych Oli vier François
użył, by pod kre ślić moc ne stro ny
sa mo cho du ła mią ce go wszel kie

Dostępny będzie
w sprzedaży
w ponad stu
krajach, łącznie
z USA, od 2013
roku

FUNK CJO NAL NA
PRZE STRZEŃ
500L jest przede wszyst kim „lar -
ge”, po nie waż jest dłu gi na 415
cm – o 8 wię cej niż Pun to, –
a ofe ru je naj lep szy w swo jej kla -
sie sto su nek wy mia rów ze -
wnętrz nych i prze strze ni wnę trza
oraz naj lep szy wskaź nik tej
ostat niej w seg men cie: pa sa że -
ro wie ma ją do dys po zy cji prze -
strzeń wiel ko ści 3,17 m3 plus
400 li trów ba gaż ni ka. Ozna cza
to że mo del 500L jest w sta nie
wy god nie po mie ścić pię ciu wy -
so kich na dwa me try pa sa że rów
wraz z ich wa liz ka mi. Mo del jest
funk cjo nal ny - ofe ru je 22 wy god -
ne schow ki i ma re gu lo wa ne
i skła da ne sie dze nia przed nie
i tyl ne, któ re umoż li wia ją usta -
wie nie prze strze ni wnę trza w aż
1500 róż nych kon fi gu ra cjach.
W re zul ta cie Fiat 500L umoż li wia
prze wo że nie przed mio tów o dłu -
go ści na wet 2 me trów i 40 cen -
ty me trów, na przy kład re ga łu
na książ ki. A po zło że niu tyl nej
ka na py ko mo ra ła dun ko wa jest
cał ko wi cie pła ska. In nym przy -
kła dem uży tecz no ści jest tzw.
Car go Ma gic Spa ce w ba gaż ni -
ku, któ ry moż na re gu lo wać
w trzech po zio mach, a któ ry
umoż li wia od dzie la nie przed mio -
tów. Ide al ny dla per fek cjo ni stów! 

LEKKI I SILNY
„We will tra vel the world... in
con scio us li ght ness”: François
się gnął tak że do Szek spi ra, by
opi sać dru gą ce chę mo de lu
500L: lek kość. Ten no wy mo del,
jak ob ja śnił, jest „lek ki” przede

wszyst kim dla śro do wi ska.
Pro po nu je bo wiem trzy
sil ni ki, wszyst kie speł nia -
ją ce nor mę Eu ro6, któ -
re wy róż nia ją się ze
wzglę du na ogra ni -
czo ne emi sje za nie -
czysz czeń i po ziom
dwu tlen ku wę gla,
ale też zu ży cie pa li -
wa: tur bo die sel 1.3
Mul ti jet 2 o mo cy

8



85 ko ni, 1.4 ben zy na ge ne ru ją -
cy 95 ko ni i, oczy wi ście, wie lo -
krot nie na gra dza ny dwu cy lin dro -
wiec Twi nA ir, któ re go moc wzro -
sła do 105 KM. Zwłasz cza Twi -
nA ir mo że po szczy cić się re kor -
do wo ni skim zu ży ciem pa li wa
i emi sja mi CO2 na po zio mie za -
le d wie 112 g/km, dzię ki ni skiej
po jem no ści sko ko wej i tur bo -
sprę żar ce o wy so kiej wy daj no -
ści. Od przy szłe go ro ku mo del
500L bę dzie jesz cze bar dziej
„eco”: w wer sji Tur bo Twi nA ir za -
de biu tu je Na tu ral Po wer.
Mniej sze zu ży cie pa li wa i emi sje
mo del ten za wdzię cza nie tyl ko
sil ni ko wi, ale ca łe mu sa mo cho -
do wi. „Styl 500L – wy ja śnia
Mau ro Pie ral li ni, he ad of EMEA
En gi ne ering – za pro jek to wa no
ma jąc na uwa dze ae ro dy na mi -
kę, po czym spę dzo no po nad
trzy ty sią ce go dzin w tu ne lu ae -
ro dy na micz nym, aby wszyst ko
spraw dzić. Wy ni kiem tych dzia -
łań jest CX na po zio mie 0,30”.
Lek kość wią że się rów nież ze
stop niem wy ci sze nia wnę trza:
„W ko mo rze bez od bi cio wej –

Nowy model
trudno
zaklasyfikować
do któregoś
z konwen-
cjonalnych
segmentów
samocho-
dowych. 
Może bowiem
stanowić
alternatywę 
dla tradycyjnych
segmentów 
B i C, ponieważ
jest przyjemny
w podróży 
jak minivan,
skuteczny jak
samochód
kompaktowy,
a z wyglądu
przypomina
niewielkiego
SUV-a

9
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do da je Pie ral li ni – moż na od izo -
lo wać róż ne źró dła ha ła su i pra -
co wać nad tym, aby je wy eli mi -
no wać. Dą że nie do po pra wy
wy ma ga ło po nad 10 ty się cy go -
dzin te stów w sa li i na róż nych
to rach. Zdo ła li śmy w ten spo -
sób uzy skać je den z naj lep szych
w seg men cie wskaź ni ków ar ty -
ku la cji na po zio mie 72 pro cent”.
Na to rze spraw dzo no rów nież
kom fort i bez pie czeń stwo. Za -
wie sze nia – z przo du ko lum ny
McPher son, z ty łu bel ka skręt -
na no wej ge ne ra cji – zo sta ły tak
wy ka li bro wa ne, że gwa ran tu ją
kon tro lę i zdol ność po chła nia nia
nie rów no ści na dro dze na naj -
wyż szym po zio mie. Nad wo zie
o wy so kim współ czyn ni ku sztyw-
no ści skręt nej umoż li wia opty -
mal ną geo me trię sa mo cho du.
Oprócz te go nad pa sa że ra mi
„czu wa ją” sys te my bez pie czeń -
stwa czyn ne go. Po za re flek to ra -
mi przed ni mi z funk cją świa teł
do jaz dy dzien nej, świa tła mi
prze ciw m gło wy mi, któ re do dat -
ko wo do świe tla ją za kręt i ukła -
dem ABS z funk cją Bra ke As sist
Sys tem, se ryj nie sa mo chód wy -
po sa żo ny jest w sys tem ESC
(Elec tro nic Sta bi li ty Con trol), któ -
ry in ter we niu je w wa run kach
utraty sta bil ności. W póź niej szym
cza sie bę dzie do stęp ny sys tem
„Ci ty Bra ke Con trol”, któ ry –
za po śred nic twem czuj ni ka la se -
ro we go za in sta lo wa ne go na szy -
bie przed niej – jest w sta nie roz -
po znać prze szko dy znaj du ją ce
się przed sa mo cho dem, a dzię ki
po wią za niu z sys te mem ESC
ha mu je au to ma tycz nie sa mo -
cho dem, gdy kie row ca nie in ter -
we niu je, aby unik nąć ko li zji.

TECH NO LO GIA 
UŁA TWIA JĄ CA ŻY CIE
Ekran do ty ko wy o prze kąt nej 5”
sys te mu mul ti me dial ne go Ucon -
nect w Fia cie 500L jest szyb ki
i in tu icyj ny jak ta blet. Umoż li wia
rów nież ste ro wa nie ra diem, te le -
fo nem ko mór ko wym, me dia -
play erem, i -Po dem, smart fo -

We wnętrzu
500L jest dużo

przestrzeni,
wszechstronność

i nowoczesne
technologie.

I jeszcze ciekawy
dodatek: sprzęt

do przyrządzania
porządnego

espresso
wykonany we

współpracy
z Lavazzą
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nem, a w przy szło ści rów nież
zin te gro wa ną na wi ga cją – wszy-
st ko bez prze wo do wo.
Dzię ki sys te mo wi Ucon nect mo -
żesz na wią zy wać po łą cze nia te -
le fo nicz ne w sys te mie gło śno -
mó wią cym i „na ka zy wać” sys te -
mo wi od czy ty wa nie od bie ra nych
wia do mo ści sms bez od ry wa nia
rąk od kie row ni cy. Mo żesz rów -
nież wy świe tlać in for ma cje prze -
ka zy wa ne przez opro gra mo wa -
nie eco:Dri ve LI VE, naj now szą
wer sję przy ja znej dla śro do wi ska
apli ka cji Fia ta, któ ra umoż li wia
ana li zo wa nie sty lu jaz dy i udzie -
la wska zó wek po zwa la ją cych na
ogra ni cze nie na wet o 16% ape -
ty tu na ben zy nę i mniej sze emi -
sje CO2. W przy szło ści, dzię ki in -
te gra cji ze smart fo na mi, w sys te -
mie bę dzie moż na ko rzy stać
rów nież z licz nych apli ka cji, aby
być w sta łym kon tak cie z so cial
me dia i in for ma cja mi. No wy mo -
del 500L ofe ru je też na ży cze nie
na wi ga cję Tom Tom GO LI VE,
któ ra sy gna li zu je mię dzy in ny mi
punk ty ser wi so we sie ci Fiat.

L JAK „LOFT”
Mo del 500L swym de si gnem
na wią zu je do no wo cze snych
apar ta men tów: pięk ny i funk cjo -
nal ny. François po rów nał go
z lo ftem, ze wzglę du na du żą
ilość świa tła we wnę trzu i do -
sko na łą wi docz ność na ze w-
nątrz. Jest to moż li we dzię ki
360-stop nio we mu prze szkle niu,
prze szklo ne mu słup ko wi przed -
nie mu, któ ry za pew nia 30%
wię cej wi docz no ści względem
konkurencyjnych mo de li ze słup -
kiem tra dy cyj nym i naj więk sze -
mu w kla sie szkla nemu da chowi
– 1,5 m² – w dwóch wer sjach:
elek trycz nym lub Sky do me.
Loft to rów nież prze strzeń, któ rą
moż na so bie w do wol ny spo sób
ume blo wać. Zu peł nie tak jak
500L. Mo del ła twy jest do sper -
so na li zo wa nia dzię ki 11 od cie -
niom ka ro se rii, trzem róż nym
ko lo rom da chu, czte rem wer -
sjom wy po sa że nia (Pop, Pop
Star, Easy i Lo un ge) oraz trzem
ko lo rom ob rę czy ze sto pu lek -
kie go, co da je w su mie 333

kom bi na cje. Co wię cej, każ -
dy sa mo chód mo że być prze -
kształ co ny w coś na praw dę 
wy jąt ko we go dzię ki po nad 140
ak ce so riom za pro jek to wa nym
przez Cen trum Sty lu Fia ta, a wy -
pro du ko wa nym przez Mo par.
No wy mo del – po raz pierw szy
w Gru pie Fiat i w Eu ro pie – pro -
po nu je stwo rzo ny we współ pra -
cy z Be ats Au dio za awan so wa -
ny sys tem hi -fi, któ ry re wo lu cjo -
ni zu je spo sób, w ja ki do świad -
cze nia mu zycz ne moż na prze -
ży wać we wnę trzu sa mo cho du.
W su mie 500L ro bi w za sa dzie
wszyst ko. „Wszyst ko oprócz ka -
wy”, po my śli nie je den z nas.
A wła śnie, że nie: bo wśród ak -
ce so riów jest rów nież naj now -
sza ma szyn ka do ro bie nia
espres so wy ko na na we współ -
pra cy z La vaz zą i ide al nie do pa -
so wa na do sa mo cho du, dzię ki
sta cji do ku ją cej spe cjal nie wy ko -
na nej przez Fia ta. 500L jest to
pierw szy na świe cie se ryj ny sa -
mo chód, któ ry ofe ru je te go ty pu
moż li wość.

Fiaty 500L
przed Officine
Grandi
Riparazioni
przy okazji
konferencji
prasowej 
w dniu 4 lipca
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PRODUKT
LANCIA

Lancia Flavia, efekt współpracy z Chryslerem,
to nowe czteromiejscowe cabrio, które stawia

na komfort, przestrzeń wnętrza 
i równowagę pomiędzy luksusem 

a stylem. Model zachwyca
prawdziwie włoskim

designem.

Giancarlo
Riolfo

Odkrycieelegancji
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Amerykańskie ciało ubrane
we włoską odzież. Oto
nowa Lancia Flavia. Ten

– sprzedawany w Ameryce Pół-
nocnej jako model 200 Conver-
tible – samochód jest jednym
z najbardziej luksusowych
w swojej klasie. Na pewno naj-
wygodniejszym i oferującym naj-
więcej miejsca dla pasażerów
miejsc tylnych. To zasługa roz-
miarów (długość 4,9 metra,
przy rozstawie osi 2,76), przy-
wodząca na myśl stare filmy
z lat 40. i 50., w których o lu-
ksusie świadczyły właśnie po-
tężne i wyraźnie wyróżniające się
z tłumu kabriolety. 
Lenistwo to słowo, które z biegiem
czasu nabrało pejoratywnego zna-
czenia. Ale zupełnie inne znacze-
nie ma jego łaciński pierwowzór
– „otium” – oznaczający czynno-
ści, które tak często wykonywano
nie z musu, ale z własnej woli, po-
nieważ były przyjemne, wzboga-
cały umysł i koiły ducha. Lancia Fla-
via to jakby samochód stworzony
do takiej właśnie roli, do sprawia-
nia, by podróż była niezwykle
przyjemna. I nie ma znaczenia
czy jest to zwyczajna trasa do pra-
cy, czy weekend kojarzący się
z wiatrem we włosach i podziwia-
niem pięknych widoków: wszyst-
ko zaprojektowano tak, aby kie-
rowca i pasażerowie czuli komfort. 
Dach sterowany elektrycznie
umożliwia kontakt z naturą, co
przecież jest chyba najistotniej-
szym motywem jazdy kabrioleta-
mi: czuć świeży powiew poranka,
zapach kwiatów, świeżo skoszo-
nego zboża, słonawy smak bryzy
morskiej... A po zamknięciu mięk-
kiego dachu pasażerowie czują się
całkowicie odizolowani od tego, 
co na zewnątrz. I to bez żadnych
drgań, skrzypienia i przecieków

wody, które były tą drugą stroną
medalu w podróży kabrioletami
i roadsterami sprzed kilku lat. 
Flavia oferowana jest tylko w jed-
nej wersji wyposażenia, ale za to
oferującej seryjnie wszystko to, co
do szczęścia potrzebne: od pres-
tiżowej skórzanej tapicerki po sys-
tem informacyjno-rozrywkowy
Uconnect Media Center, od sys-
temów bezpieczeństwa wraz
z elektroniczną kontrolą stabilno-
ści samochodu, poduszkami i kur-
tynami powietrznymi, a także ak-
tywnymi zagłówkami, po układ hi-
fi Boston Acoustic Sound System.

DANE TECHNICZNE
SILNIK POJ. SKOKOWA MOC MOMENT OBROT. PRĘDKOŚĆ MAKS. PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H ZUŻYCIE PALIWA*

4-cylindrowy 2360 cm³ 170 KM 220 Nm 195 km/h 10,8 sek. 9,4

(*) w cyklu mieszanym w l/100 km 

Flavia, morze
i zachód słońca:
obrazek, który
przywodzi
na myśl
beztroskie
wakacje. 
Powyżej:
eleganckie
wnętrze modelu.
Dach elektryczny
„pojawia się
i znika”
w zaledwie
28 sekund

Pod pokrywą komory silnika na-
tomiast pracuje niemal bezsze-
lestnie wolnossący czterocylind-
rowiec o pojemności 2.4 litra
i mocy 170 koni mechanicznych.
Oczywiście zasilany benzyną
i z napędem na przednie koła,
a w parze „tańczący” z automa-
tyczną skrzynią biegów o sześciu
przełożeniach. Będąc „na pokła-
dzie” Flavi przyszedł nam do gło-
wy wiersz Baudelairea, Zapro-
szenie do podróży. A zwłaszcza
jego ostatnie strofy: „Tam zawsze
ład, piękno, przepych, I rozkosz,
i spokój trwa cichy”.
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FIRMA
ZŁOTO DLA FPT

Filippo Gallino i Anna Szafrańska, fot. Satiz Poland

Fiat Powertrain Technologies Poland
w Bielsku-Białej osiągnął „poziom złota”
w World Class Manufacturing, metodzie
obejmującej wszystkie zakłady Grupy
Fiat, łącznie z Chryslerem.

„złoto”„złoto”
PierwszePierwsze



FPT Po land z Biel ska -Bia łej zo stał pierw szym
za kładem w ca łej Gru pie Fiat, któ ry zdo był
pre sti żo we „zło to” w WCM. W kwiet niu, w

obec no ści Lu cia no Mas so ne i au dy to ra WCM
Mas si mi lia no Urbi ni, a tak że pro fe so ra Ha ji me
Yama shi ny, od był się au dyt, któ ry zde cy do wał o
przy zna niu za kła do wi Gold Le vel. Wy nik jest po -
twier dze niem do sko na ło ści wy pra co wa nej w biel -
skim FPT, któ ry przy go dę z WCM roz po czął
w 2007 ro ku. Na stęp nie przy szedł 2008 ro k
i „brąz”, a dwa na ście mie się cy póź niej by ło już
„sre bro”. Po okre sie, w któ rym fa bry ka z Biel ska -
-Bia łej za mie nia ła się miej sca mi na szczy cie ran kin -
gu z za kła da mi Cas si no i Ty chy, FPT Po land po -
now nie przo du je w kla sy fi ka cji WCM Gru py Fiat -
-Chry sler, po twier dza jąc po zy cję „best in class”
w ob sza rze szyb ko ści za sto so wa nia me to dy. 
Aby do wie dzieć się wię cej na te mat suk ce su Fiat
Po wer tra in Tech no lo gies roz ma wia li śmy z dy rek to -
rem ge ne ral nym spół ki Ema nu ele Lo ren zi nem,
sze fem Jed nost ki Mon ta żu sil ni ka Twi nA ir Pio trem
Brzó zką oraz ko or dy na to rem WCM w spół ce Woj -
cie chem Pie czon ką. 
„FPT w Biel sku -Bia łej – roz po czy na Lo ren zin –
mo że po chwa lić się naj lep szym wy ni kiem w ca łej
Gru pie Fiat, łącz nie z Chry sle rem, ale nie na le ży te -
go uwa żać za przy kład od izo lo wa ny: co raz więk -
sza licz ba za kła dów w szyb kim tem pie wdra ża
me to dę WCM. Zwłasz cza w Pol sce, gdzie rów nież
Za kład Ty chy Fiat Au to Po land jest kan dy da tem do
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zło ta. Au dyt w nim od bę dzie się praw do po dob nie
w dru giej po ło wie ro ku”.
Fiat Powertrain Technologies osiągnął „złoty”
poziom w szóstym roku wprowadzenia WCM.
Jak wyglądały pierwsze kroki? 
Ema nu ele Lo ren zin: Je śli cho dzi o za rzą dza nie
ja ko ścią, pol skie za kła dy za wsze by ły na naj wyż -
szym po zio mie w Gru pie Fiat. Na sza fa bry ka od
po cząt ku sto so wa ła mię dzy na ro do we mo de le za -
rzą dze nio we w za kre sie ja ko ści o co raz bar dziej
zło żo nym i kom plek so wym po zio mie. WCM tra fił
więc u nas na „po dat ny grunt”. Na po cząt ku prio -
ry te to we zna cze nie mia ło zro zu mie nie, w ja ki spo -
sób do sto so wać po dej ście WCM do ist nie ją cych
w za kła dzie prak tyk, nie re zy gnu jąc przy tym
z wszyst kie go, co do tej po ry by ło do bre i z po wo -
dze niem funk cjo no wa ło. 
Woj ciech Pie czon ka: Jesz cze przed To tal Pro -
duc tion Ma in te nan ce sto so wa li śmy Glo bal Ma nu -
fac tu ring Sys tem, któ ry zo stał u nas za adap to wa -
ny w 2003 ro ku wraz z uru cho mie niem za kła du.
WCM, wpro wa dza jąc no we ele men ty w za rzą dza -
niu, m. in. struk tu rę fi la rów, mógł się więc roz wi jać
na so lid nej ba zie.
Piotr Brzó zka: W po rów na niu z po przed ni mi sys -
te ma mi WCM bacz niej szą uwa gę zwra ca na wal -
kę ze stra ta mi i nie ogra ni cza się do pro ce su wy -
twa rza nia, ale obej mu je wszyst kie ro dza je dzia łal -
no ści za kła du, po czy na jąc od za opa trze nia
ma te ria łów i kom po nen tów, na wy sył ce pro duk tu
do klien ta koń cząc. 
Ja kie są rze czy wi ste efek ty WCM w biel skiej
fa bry ce?
Ema nu ele Lo ren zin: WCM to zbiór me tod i na -
rzę dzi o du żej mo cy, któ re po zwo li ły nam na lep -
szą or ga ni za cję pra cy, sku pie nie się na prio ry te -
tach i – co nie zwy kle istot ne, a cze go nie wol no
po mi jać – na stą pi ło to przy uży ciu wspól ne go ję -
zy ka dla wszyst kich za kła dów pro duk cyj nych
Gru py Fiat na ca łym świe cie. Dzię ki tej me to dzie
na uczy li śmy się w sys te ma tycz ny spo sób prze -
zwy cię żać pro ble my i mi ni ma li zo wać nie zwłocz -
nie wszel kie stra ty w dro dze cią głej po pra wy,

a jed no cze śnie an ga żo wać
i mo ty wo wać pra cow ni ków, od
któ rych za le ży funk cjo no wa nie
na szej fa bry ki. 
Czy jest ja kiś ele ment klu czo -
wy, któ ry wpły nął na zdo by cie
przez was zło ta? 
Ema nu ele Lo ren zin: Mię dzy „sre -
brem” i „zło tem” był... Twi nA ir,
a mó wiąc ści ślej, uru cho mie nie
pro duk cji tej jed nost ki na pę do -
wej. To by ła na sza wiel ka szan sa
i mu szę po wie dzieć, że w peł ni ją
wy ko rzy sta li śmy. Wcze śniej szy
sil nik – die sel, był dla nas swo istą
roz grzew ką, je śli cho dzi o WCM.
Z po wo du pew nych ogra ni czeń
tech nicz nych z peł nym za sto so -
wa niem me to dy mu sie li śmy „po -
cze kać” na ben zy no wy Twi nA ir.
Wraz z uru cho mie niem je go pro -
duk cji mie li śmy moż li wość sto -
so wa nia metodologii WCM od
pierw szych wstęp nych lay outów
fa bry ki. Wy ni ki w tym za kre sie
w du żym stop niu zde cy do wa ły
o zdo by ciu zło ta. 
Woj ciech Pie czon ka: Ak tyw nie
uczest ni czy li śmy przy pro jek to -
wa niu i uru cho mie niu sil ni ku Twi -
nA ir, pro po nu jąc i sto su jąc roz -
wią za nia zgod ne z me to dą
WCM, zgła sza ne przez na szych
pra cow ni ków. Dzię ki te mu zro bi -
li śmy du ży krok do przo du
w sto so wa niu WCM w sto sun ku
do sy tu acji, ja ka mia ła miej sce

przy uru cho mie niu sil ni ka die sla.
Piotr Brzó zka: Pro jekt Twi nA ir po zwo lił nam re ali -
zo wać w peł ni wszyst kie na sze moż li wo ści w za -
kre sie WCM, któ re przy pro duk cji Mul ti jet by ły nie
do koń ca wy ko rzy sta ne z po wo du ogra ni czeń
tech nicz nych (na przy kład roz wią za nie lay out mon -
ta żu z ogra ni czo ny mi moż li wo ścia mi za sto so wa -
nia tzw. „gol den zo ne”). Ale je stem prze ko na ny, że
osią gnę li by śmy zło to w każ dym przy pad ku, tak że
bez Mul tiA ir. Dla nas WCM by ł prio ry te to wy, był
wy z wa niem sa mym w so bie. 
Ja ka jest w tej chwi li naj moc niej sza stro na
biel skiej Fiat Po wer tra in Tech no lo gies?
Ema nu ele Lo ren zin: Lu dzie. Ich de ter mi na cja
i sys te ma tycz ność. Od sa me go po cząt ku w peł ni
pa sjo no wa ło ich wy zwa nie, ja kim jest WCM. Wy -
so ka licz ba pro po zy cji po pra wy, ja kie otrzy mu je my
od pra cow ni ków (w ostat nim ro ku od no to wa li śmy
śred nią wy no szą cą 30 po my słów na oso bę),

Od góry:
Emanuele
Lorenzin, 
Piotr Brzózka 
i Wojciech
Pieczonka.
Na poprzedniej
stronie: 
Short Block
silnika TwinAir

Dzisiaj postawa, jaką
należy przyjąć w obliczu
problemów, nie powinna
opierać się na akceptacji, 
ale na determinacji 
w ich pokonywaniu 
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świad czy o du żym za an ga żo wa niu osób. Ale to,
co się li czy, to przede wszyst kim ich „chęć” bra nia
czyn ne go udzia łu w osią ga niu ce lów. Na si pra -
cow ni cy są świa do mi, że od co dzien ne go wdra ża -
nia me tod WCM za le ży wy daj ność i ja kość pro -
duk tu, a tym sa mym kon ku ren cyj ność i przy szłość
za kła du. Dzi siaj po dej ście do pro ble mów nie ozna -
cza tyl ko ich ak cep ta cji, ale de ter mi na cję w ich
prze zwy cię ża niu. Jest je den istot ny fakt. Ostat nia
wiel ka in we sty cja w Gru pie FPT – wspo mnia ne już
uru cho mie nie pro duk cji sil ni ka Twi nA ir – zo sta ła
zre ali zo wa na wła śnie w Biel sku -Bia łej. Te go ty pu
wy bór za wsze do ko ny wa ny jest w opar ciu o po -
ziom kon ku ren cyj no ści i kom pe ten cje za kła du,
czy li osób w nim pra cu ją cych. To, że by li śmy na
szczy cie kla sy fi ka cji w WCM z pew no ścią za wa ży -
ło na de cy zji, ja ką pod ję ły wte dy wła dze Gru py.
W ja ki spo sób prze ko na li ście pra cow ni ków
do WCM?
Woj ciech Pie czon ka: Na po cząt ku mu -
sie li śmy uświa do mić pra cow ni kom
po przez szko le nia, na czym po le ga
i co mo że im ofe ro wać WCM.

Ten ostat ni punkt miał de cy du ją ce zna cze nie. Aby
zmo ty wo wać pra cow ni ków do me to dy, trze ba by -
ło ich bo wiem prze ko nać, że ona nie tyl ko nie sta -
no wi dla nich do dat ko we go pro ble mu, ale mo że
im wręcz uła twić pra cę. Wła śnie w tym WCM jest
fan ta stycz ny, po nie waż po zwa la pra cow ni kom
uczest ni czyć ak tyw nie w two rze niu swo je go śro -
do wi ska pra cy. Dzię ki pro po zy cjom po pra wy, zgła -
sza nym przez sa mych pra cow ni ków, miej sce pra -
cy sta je się bar dziej er go no micz ne, wy daj ne i bez -
piecz ne. Pra cow nik, wi dząc że je go po my sły są
re ali zo wa ne, nie tyl ko uni ka nie po trzeb nych ope -
ra cji lub ope ra cji zbęd nie me czą cych i mo że
w spo ko ju wy ko ny wać swo ją pra cę, ale jest tak że
bar dziej zmo ty wo wa ny do cią głej po pra wy. 

Czy pro po zy cje po pra wy uzy -
ska ne przez WCM na dro dze
do zło ta moż na prze ło żyć na
war to ści eko no micz ne? 
Ema nu ele Lo ren zin: Oczy wi ście,

że tak. Mó wi my o punk ta cji, po -
zio mach, au dy cie, na gro dzie, ale
tak na praw dę u źró dła me to dy le -
ży osza co wa nie pro jek tów i wy -
two rzo ne go know how z eko no -
micz ne go punk tu wi dze nia. Na
przy kład, we dług na szych wy li czeń
WCM po zwo lił na ob ni że nie kosz tu
jed nost ko we go wy two rze nia sil ni ka
die sel SDE o 30 pro cent. Oprócz
aspek tu stric te eko no micz ne go są
rów nież in ne wskaź ni ki, jak choć by

U góry: strefa
Turbo montażu
TwinAir,
Certyfikat Gold
Level WCM.
Niżej: silnik 
TwinAir
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do ty czą cy wy pad ków przy pra cy. 20 kwiet nia, czy li
w dniu au dy tu, od no to wa li śmy 1.636 ko lej nych dni
bez wy pad ku. Są też wskaź ni ki nie za wod no ści
pro duk tu i sa tys fak cji klien ta, mie rzo ne przez nie -
za leż ne agen cje. We dług nich sil nik SDE pla su je się
wśród naj lep szych na świe cie. Po twier dza ją to na -
sze da ne we wnętrz ne: sil nik jest do bry po pierw -
szym spraw dze niu w 99 proc. przy pad ków. Tyl ko
je den sil nik na 100 wy ma ga nie znacz nych wręcz
in ter wen cji po za cy klem pro duk cyj nym.
Co cze ka FPT Po land po uzy ska niu zło ta?
Ema nu ele Lo ren zin: Na po zio mie 85 punk tów
osią ga się próg tzw. World Class Le vel. To o je den

sto pień wy żej niż „zło -
to”. Bra ku je nam za -
tem jesz cze 13 punk -

tów. Ile cza su zaj mie nam osią gnię cie te go po zio -
mu? Szcze rze mó wiąc ni gdy nie roz wa ża li śmy te -
go w kon tek ście kon kret nych ter mi nów. WCM to
nie szczyt, na któ ry na le ża ło by wejść w moż li wie
jak naj krót szym cza sie, po mi ja jąc po szcze gól ne 
je go eta py. Jest to zbiór me tod i na rzę dzi, któ re
po zwa la ją fir mie osią gać wy ty czo ne re zul ta ty,
uspraw niać wszel kie pro ce sy, jak choć by w za kre -
sie bez pie czeń stwa, ja ko ści, sta no wi ska pra cy, eli -
mi no wa nia strat itd. Z for mal ne go punk tu wi dze -
nia każ dy z pro ce sów mu si uzy skać od po wied nią
punk ta cję. Na szym ce lem jest jed nak dal sze kro -
cze nie dro gą kon se kwen cji. Rów no le gle de fi nio -
wa ne są ce le licz bo we, su ro we wdra ża nie dzień
po dniu za twier dzo nych stan dar dów, a na wet po -
szu ki wa nie no wych roz wią zań i stan dar dów. WCM
to pro ces, któ ry ni gdy się nie koń czy i sta le na pę -
dza sa me go sie bie. 

Wyżej:
Utrzymanie

ruchu w FPT.
Poniżej: 

Strefa Long
Block montażu
silnika TwinAir
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WCM obejmuje swym zasięgiem całą Grupę
Fiat. Czy istnieje synergiczna współpraca
pomiędzy poszczególnymi sektorami
i zakładami?
Ema nu ele Lo ren zin: Know how WCM roz po -
wszech nia ne jest we wszyst kich za kła dach i sek -
to rach Gru py Fiat -Chry sler i nie tyl ko. Dla te go od
ja kie goś cza su uru cho mi li śmy pro jekt, w któ rym
włą cza my do pro gra mu tak że na szych do staw -
ców. Dzię ki ko or dy na cji ze spo łu ro bo cze go WCM
De ve lop ment Cen tre ist nie je cią gła wy mia na do -
świad czeń po mię dzy róż ny mi fa bry ka mi, któ re
wcze śniej prak tycz nie nie mia ły ze so bą kon tak tu,
a obec nie ści śle ze so bą współ pra cu ją. Bench -

mar king, czy li kon fron ta cja po mię dzy za kła da mi,
któ ra ma na ce lu po szu ki wa nie jak naj lep szych
roz wią zań, to nie wy czer pal ne źró dło no wych po -
my słów i roz wią zań.
Woj ciech Pie czon ka: Nie je stem w sta nie po -
li czyć wszyst kich wi zyt, spo tkań, szko leń w tym
za kre sie... Śred nio raz na mie siąc or ga ni zu je my
tak zwa ne „dni otwar te”, w któ rych uczest ni czą
przed sta wi cie le róż nych spół ek Gru py Fiat -
-Chry sler z Fran cji, Bra zy lii, Włoch, Hisz pa nii itd.
To są spo tka nia, pod czas któ rych wy mie nia my
do świad cze nia.
Piotr Brzó zka: Nasz za kład nie jest sa mot ną wy -
spą. Dzie li my się na szy mi do świad cze nia mi
z wszyst ki mi za kła da mi, tak że spo za sek to ra Po -
wer tra in. Nie jest prze cież po wie dzia ne, że za kład,
któ ry ma niż szą punk ta cję WCM, nie dys po nu je
jed nym lub wie lo ma roz wią za nia mi lep szy mi od
na szych. Pod sta wą WCM jest współ pra ca, a nie
kon ku ren cja. Tyl ko po przez wy mia nę naj lep szych
roz wią zań i do świad czeń po mię dzy za kła da mi
Gru pa ja ko ca łość mo że się roz wi jać. 

Przegląd WCM 
w Grupie Fiat

Luciano Massone, Head of WCM EMEA and WCM
Development Centre V. P.: „Siedem lat temu Grupa
Fiat zdecydowała o wprowadzeniu programu WCM
we wszystkich swoich zakładach na świecie (dziś
również w zakładach Chryslera). Od 2007 roku
w projekt zaangażowano 160 zakładów, w tym 106
należących do Fiata Spa-Chrysler oraz 54 do Fiata
Industrial (procentowo to 97% Manufacturing).
Uzyskane dotychczas wyniki są imponujące, o czym
świadczy zwłaszcza Złoty Poziom zakładu FPT
Poland, srebro zakładów Bursa, Tychy, Cassino,
Giambattista Vico, Verrone, Bourbon Lancy, Melfi,
Valladolid, Madryt, FMA, a także brąz innych 21
zakładów. Zważywszy na osiągnięte rezultaty,
metodologię WCM zastosowaliśmy także w innych
procesach, na przykład w zarządzaniu częściami
zamiennymi. W ten projekt zaangażowaliśmy
13 ośrodków magazynowych na całym świecie.
Ponadto do 2014 roku w inicjatywę chcemy włączyć
co najmniej 550 dostawców.
W trudnych czasach można czerpać korzyści
z efektów poprawy i stworzyć podstawy do
zbudowania doskonałej organizacji, która w ten
sposób będzie mogła stanowić wsparcie
późniejszego rozwoju”.

PODSUMOWANIE

Wyżej: 
Po audycie WCM
oraz Cold Test
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Anna
Szafrańska

PRODUKT
JEEP I LANCIA

– obiekty pożądania
Jeep w Polsce postrzegany
jest jako marka nie tylko
legendarna, ale także
luksusowa, dla klienta
z grubszym portfelem. Wyniki
wskazują jednak, że popyt na
niego jest spory. Jak
kształtuje się sprzedaż?
Fak tycz nie, ma my na pol skim
ryn ku po wo dy do ogrom ne go
za do wo le nia. W 2011 r. zwięk -
szy li śmy sprze daż o po nad 50
pro cent w po rów na niu z ro kiem
po przed nim. Te go rocz ne da ne
po ka zu ją, że Je ep jest mar ką
o naj więk szym wzro ście sprze -
da ży; się ga on 200 pro cent,
przy wzro ście ca łe go ryn ku
o oko ło 10 pro cent. Suk ces ten
jest wy ni kiem 3 za sad ni czych
zmian w ofer cie pro duk to -

wej: uno wo cze śnio ne mo de le,
po pra wa ja ko ści oraz atrak cyj na
ce na. W 2007 ro ku ofe ro wa li -
śmy sześć mo de li i sprze da li śmy
nie co po nad 700 sa mo cho dów.
Obec nie ma my trzy: Com pass,
Wran gler oraz Grand Che ro kee,
i te go rocz ną sprze daż pro gno -
zu je my na po nad ty siąc aut. 
Je epy cie szą się tak ogrom nym
za in te re so wa niem, za rów no
w Sta nach Zjed no czo nych, jak
i w Eu ro pie, że po daż jest moc -
no ogra ni cza na moż li wo ścia mi
pro duk cyj ny mi.

Czy to ozna cza, że klient
cze ka, aby ode brać Je epa
z sa lo nu?
Tak. Co cie ka we: im droż szy
mo del, tym le piej się sprze da je.
Na naj le piej wy po sa żo ne wer sje
Grand Che ro kee Over land trze -
ba cze kać co naj mniej trzy mie -
sią ce. Ubie gło rocz ny re kor dzi -
sta ode brał swój sa mo chód po
bli sko 10 mie sią cach, choć tu
przy czy ną by ły opóź nie nia bę -
dą ce kon se kwen cją trzę sie nia
zie mi w Ja po nii – Ja poń czy cy
są je dy nym do staw cą nie któ -

Jeep i Lancia 

Jeep i Lancia to marki kultowe. 
O ich teraźniejszości i przyszłości w Polsce
rozmawiamy z Country Managerem,
Sławomirem Szałkowskim.



Sławomir Szałkowski 
Stanowisko Country Managera marek Jeep i Lancia
w Polsce Sławomir Szałkowski objął w kwietniu
ubiegłego roku. Ma 43 lata. Czas wolny spędza
uprawiając amatorsko bieganie i jazdę na rowerze,
a także remontując stare samochody Syreny.
„Jestem miłośnikiem tego dość niezwykłego
samochodu. Posiadam dwie Syrenki, które staram
się przywrócić do stanu bliskiego ideałowi.
Modelem 105 mogę już jeździć. 104 jest gruntownie
remontowana. Obie mają oryginalne kolory i silniki.
Nie jestem zwolennikiem tuningu starych
samochodów; one powinny oddawać ducha czasów.
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rych ele men tów do sa mo cho -
du. Tak dłu gi czas ocze ki wa nia
nie po wi nien mieć miej sca, ale
do wo dzi, na jak wiel kie po świę -
ce nia go to wi są mi ło śni cy mar -
ki, by mieć Je epa, któ re go so -
bie wy ma rzy li.
Który model Jeepa jest
najpopularniejszy w Polsce?
Grand Che ro kee. To cał ko wi cie
no wa wer sja te go mo de lu, któ ra
po ja wi ła się na ryn ku pod 
ko niec 2010 ro ku. Sa mo chód
zo stał do sko na le przy ję ty i chęt -
nych do za ku pu przy by wa, nie -
mniej ry nek wy da je się da le ki od
na sy ce nia. Sza cu je my, że w tym
ro ku sprze da my po nad 500
sztuk te go mo de lu, co ozna cza
że po dwo imy do tych cza so wy
naj lep szy wy nik. Grand Che ro -
kee po 5 mie sią cach te go ro ku
zaj mu je pierw sze miej sce w
seg men cie luk su so wych SUV.
A jesz cze w ro ku 2010, gdy
Chry sler ban kru to wał, by li śmy
kry ty ko wa ni np. za zbyt skrom -
ne wy po sa że nie. Na szczę ście
obec na ge ne ra cja Grand Che ro -
kee to już zu peł nie in ny sa mo -
chód: eks klu zyw ny, luk su so wy
i ele ganc ki. W ran kin gach po zy -
cjo no wa ny jest – jak ni gdy
wcze śniej – na rów ni z Mer ce -
de sem, Au di czy BMW.
A jak w naszym kraju
odbierana jest marka Lancia?

w naj lep szej fa bry ce Fia ta na
świe cie pod wzglę dem ja ko ści,
czy li w Ty chach. Ofer tę Lan cii
uzu peł nia ją zmie nio na Del ta oraz
Voy ager i The ma, czy li dwa mo -
de le pro du ko wa ne w Sta nach
Zjed no czo nych, ofe ro wa ne po -
przed nio w mar ce Chry sler. Sa -
mo cho dy bar dzo się zmie ni ły.
Po pra wi ła się ja kość wy koń cze -
nia wnę trza, ze wzglę du na no -
we udo sko na lo ne ma te ria ły i no -
we do stęp ne opcje wy po sa że -
nia. Zmia ny te na tych miast
zo sta ły za uwa żo ne i do ce nio ne
przez klien tów. Nie ma wąt pli -
wo ści, że wło scy sty li ści prze -
wo dzą, je śli cho dzi o umie jęt -
ność sta ran ne go i es te tycz ne go
pro jek to wa nia aut. Ta ka jest wła -
śnie Lan cia: pięk ne sa mo cho dy
dla wy ma ga ją cych klien tów, któ -
rzy ocze ku ją od sa mo cho du
cze goś wię cej niż tyl ko moż li wo -
ści prze miesz cza nia się. 
Czy istnieje wspólny
mianownik w zarządzaniu
dwoma tak różnymi
markami?
Oczy wi ście. Za rów no Je ep, jak
i Lan cia to tzw. mar ki Pre mium.
Z de fi ni cji nie szu ka my klien ta
ma so we go, po nie waż te pro -
duk ty ad re so wa ne są do lu dzi
bar dziej za moż nych, a atrak cyj -
ność na szych pro duk tów po ka -
zu je my w bez po śred nim kon -
tak cie z klien ta mi. Ko lej ny ele -
ment wspól ny to ame ry kań ski
ro do wód na szych sa mo cho -
dów. Po ło wa mo de li Lan cii 
pro du ko wa na jest w Sta nach
Zjed no czo nych, jed na czwar ta
w Pol sce i tyl ko je den mo del we

Mar ka Lan cia, choć nie jest
w Pol sce tak zna na jak Je ep,
sys te ma tycz nie się roz wi ja. Ni -
gdy nie by ła to mar ka wy so ko -
wo lu me no wa na pol skim ryn ku.
Jed nak od czerw ca ubie głe go
ro ku po ja wi ły się no we mo de le,
jak np. Yp si lon w pię cio drzwio -
wej wer sji nad wo zia. To re wo lu -
cyj na zmia na w tym mo de lu. To
tak że pierw szy mo del Lan cii
pro du ko wa ny po za Wło cha mi;
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Wło szech. Wszyst kie Je epy 
po wsta ją natomiast w Sta nach
Zjed no czo nych. 
Za tem Je ep i Lan cia to mar ki,
któ re się uzu peł nia ją?
Zde cy do wa nie tak. Po łą czo na
ofer ta Lan cii i Je epa, w po rów -
na niu z pro po zy cją Chry sle ra,
Je epa i Do dge`a, po zwa la do -
trzeć do klien tów, któ rych nie
mie li śmy wcze śniej w swo im
port fo lio. Lan cia Yp si lon tra fia do
klien tów z seg men tu B. Del ta
jest bar dzo cie ka wą i atrak cyj ną
pro po zy cją w seg men cie C.
Wcze śniej nie mie li śmy sa mo -
cho dów w tych seg men tach.
Czy Chrysler lub Dodge
zagoszczą jeszcze kiedyś
w Europie?
Na ra zie nie ma kon kret nych
pla nów. De cy zja o po łą cze niu
Chry sle ra i Lan cii w jed ną mar -
kę, tak zwa ną No wą Lan cię, by -
ła cał ko wi cie ra cjo nal na. W dzi -
siej szych cza sach, kie dy ry nek
eu ro pej ski jest bar dzo kon ku -
ren cyj ny, utrzy my wa nie dwóch
ma rek Pre mium o bar dzo zbli -
żo nym pro fi lu pro duk to wym by -
ło by zbyt kosz tow ne, nie efek -
tyw ne i – jak są dzę – nie do
koń ca zro zu mia łe dla klien tów.
Obec na struk tu ra jest znacz nie
bar dziej kla row na. A czy Do dge
wró ci do Eu ro py? To trud no po -
wie dzieć. Być mo że, bio rąc pod
uwa gę ofer tę Do dge`a i tak
zwa ne mu sc le cars, czy li sa mo -
cho dy z po tęż ny mi sil ni ka mi
o wy jąt ko wych osią gach, któ -
rych w Eu ro pie się wła ści wie nie
ofe ru je, by ła by szan sa za go -
spo da ro wać ni szę. Trze ba so bie
jed nak zdać  spra wę, że wo lu -
men sprze da ży był by bar dzo
niewiel ki. Ile moż na sprze dać
sa mo cho dów o mo cy po wy żej
400 KM z pa li wo żer nymi sil ni -
ka mi V8? Na wet w Sta nach
Zjed no czo nych nie są to po ra -
ża ją ce licz by. Mu si my po cze kać
aż go spo dar ka i ry nek mo to ry -
za cyj ny sta nie moc no na no -
gach. Być mo że wte dy moż na
bę dzie o tym my śleć.

Na jakie nowości mogą liczyć
w najbliższym czasie
miłośnicy marki Jeep? 
Po ja wia ją się no we se rie li mi to -
wa ne zna nych mo de li. Kil ka ty -
go dni te mu wpro wa dzi li śmy do
sprze da ży dłu go ocze ki wa ny
mo del Grand Che ro kee SRT. To
uni kat w seg men cie SUV: sil nik
o po jem no ści 6,4 li tra i mo cy
480 KM. Praw dzi wy po twór na
ko łach. W tym ro ku na ry nek
wje dzie tak że Grand Che ro kee
S -Li mi ted, wy po sa żo ny w sil nik
die sla.
Jak wy glą da obec nie sieć
de aler ska marek Je ep 
i Lan cia w Pol sce?
Sieć li czy 23 de ale rów Je ep i 28
de ale rów Lan cia. 
We wrześniu 2010 roku
w wyniku fuzji Chryslera

i Fiata firma Chrysler Polska
weszła w struktury Fiat Auto
Poland. Czy ten proces już
się zakończył?
Two rzy my dział Lan cia -Je ep
i dzia ła my rów no le gle do marek
Fia t, Al fa Ro meo i Fiat Pro fes sio -
nal. Je ste śmy cał ko wi cie zin te -
gro wa ni przy jed no cze snym za -
cho wa niu pew nej au to no mii
w za kre sie mar ke tin gu i za rzą -
dza nia sie cią. Re or ga ni za cja sie -
ci de aler skiej wła ści wie zo sta ła
już za koń czo na. Pod tym wzglę -
dem prze wo dzi my w Eu ro pie.
Nie ma już de ale rów, u któ rych
nie by ło by ozna ko wa nia Lan cii.
Każ dy obiekt ma peł no praw ny
sa lon, kom plet sa mo cho dów
eks po zy cyj nych. Nie wszę dzie
w Eu ro pie już tak jest.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Na poprzedniej
stronie: Jeep

Grand Cherokee
i Lancia Thema.

Na tej stronie
Lancia Voyager
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FIRMA
FIAT AUTO POLAND

Jakość w genach

An to ni Greń (na zdjęciu)
od po wia da za je den z fi -
la rów World Class Ma nu -

fac tu ring – Qu ali ty Con trol, co –
naj kró cej mó wiąc – ozna cza za -
rzą dza nie ja ko ścią. Fi lar ma klu -
czo we zna cze nie dla ist nie nia fir -
my. Je go ce lem jest, aby klient
otrzy mał sa mo chód bez uste rek,
a na współ cze snym, kon ku ren -
cyj nym ryn ku ja kość pro duk tu
de cy du je o przy szło ści kon cer nu. 

ZARZĄDZANIE
PROBLEMAMI
W fi la rze QC ist nie ją trzy po zio -
my dzia ła nia: re ak cyj ny oraz pre -
wen cja i pro ak ty wa ność. Kie -
row nik In ży nie rii Ja ko ści w Fiat
Au to Po land Jó zef Ko sek wy ja -
śnia, że je że li w któ rymś z pro -
ce sów w ty skim za kła dzie lub
u do staw cy wy stą pi uster ka, to
za po mo cą usta lo nych me tod

Fiat Auto Poland słynie z doskonałej jakości
produktów, bo załoga dbałość o nią ma
zakodowaną w DNA – mawia szef służby jakości
w tyskim zakładzie Antoni Greń. 

na le ży zro bić wszyst ko, aby ją
wy eli mi no wać. Ta kie dzia ła nie
okre śla ne jest mia nem re ak cyj -
ne go. Za rzą dza nie ja ko ścią (QC)
ma na ce lu rów nież zmniej sze -
nie ry zy ka wy stą pie nia uste rek.
To okre śla ne jest mia nem dzia -
łań pre wen cyj nych i pro ak tyw -
nych. Zda niem Ko ska każ dy za -
ist nia ły pro blem na le ży roz wią zy -
wać me to dycz nie: mu si on
zo stać do brze zde fi nio wa ny

A. Szafrańska, 
fot:

I. Kaźmierczak
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i opi sa ny oraz mu szą być zi den -
ty fi ko wa ne i usu nię te je go przy -
czy ny źró dło we. Tyl ko wów czas
jest szan sa, że pro blem ten nie
po ja wi się w przy szło ści.

KRĘGOSŁUP
JAKOŚCI
Je że li pro blem nie jest skom pli -
ko wa ny i za ist niał, bo pra cow nik
źle wy ko nał czyn ność lub po -
stę po wał nie zgod nie z za sa da -
mi, to wy star czy przy wró cić wa -
run ki po cząt ko we i wszyst ko
wró ci do nor my. Je że li jed nak
prze strze gał wszyst kich re guł,
a pro blem wy stą pił, wy ko ny wa -
na jest ana li za „4M+Pro jekt”.
„Jest ona krę go słu pem fi la ru” –
pod kre śla An to ni Greń. Zda -
niem Ada ma Du dy z In ży nie rii
Ja ko ści ty skie go za kła du
„4M+Pro jekt” to na rzę dzie, któ -
re od po wied nio za sto so wa ne
da li de ro wi od po wiedź na py ta -
nie, czy przy czy na źró dło wa
pro ble mu le ży po stro nie czło -
wie ka, ma te ria łu, me to dy, ma -
szy ny oraz czy po ten cjal nie tych
przy czyn mo że być wię cej. 
„Tak więc wszyst kie pro ble my
są na wstę pie przy pi sy wa ne do
kon kret nej ka te go rii: czło wiek
(Man), me to da (Me thod), ma te -
riał (Ma te rial), ma szy na (Ma chi -
ne), a tak że pro jekt (Project).
Na stęp nie dla ka te go rii «Man»,
«Me thod», «Ma te rial» sto su je my

zwy kle na rzę dzie 7 Kro ków Pro -
blem So lving, a dla przy czyn
zwią za nych z «Ma chi ne» ma ją -
ce swo ją spe cy fi kę na rzę dzie 7
Kro ków Qu ali ty Ma in te nan ce” –
mó wi Ko sek. 
Dla pierw szych trzech „M”
wpierw de fi nio wa ny jest pro -
blem po przez wy bra nie od po -
wied nie go te ma tu z tak zwa nej
Ma try cy QA (Qu ali ty As su ran ce
Ma trix). Ko lej ne kro ki ma ją na
ce lu zro zu mie nie ak tu al nej sy tu -
acji i okre śle nie ce lów, wy ko na -
nie pla nu dzia ła nia, ana li zę przy -

Każdy problem
należy
rozwiązywać
metodycznie

czyn wy stą pie nia pro ble mu,
uzgod nie nie i wpro wa dze nie
dzia łań, spraw dze nie ich wy ni -
ków oraz na koń cu opra co wa -
nie stan dar dów i me tod za rzą -
dza nia lub nad zo ru. Pierw szym
kro kiem w przy pad ku ma szyn
jest spraw dze nie bie żą cych pa -
ra me trów, a ko lej nym – gdy by
za cho dzi ła ta ka ko niecz ność –
przy wró ce nie ich pra wi dło wych
war to ści. Część pro ble mów zo -
sta je roz wią za na już w tym mo -
men cie. Je śli jed nak pa ra me try
są po praw ne, a pro blem po zo -
sta je, wów czas ana li zo wa ne są
czyn ni ki zwią za ne z po wta rza ją -
cy mi się stra ta mi, a na stęp nie
na stę pu je eli mi na cja ich przy -
czyn. Ko lej nym kro kiem jest
opra co wa nie wła ści wych wa -
run ków, by uzy skać ze ro de fek -
tów, utrzy ma nie ich, a na koń cu
udo sko na le nie.

MATRYCA QA 
Gdy w do wol nym miej scu za kła -
du po ja wia się pro blem w od nie -
sie niu do czło wie ka, me to dy lub
ma te ria łu, służ by ja ko ścio we po -
słu gu ją się na wstę pie – za pro -
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jek to wa ną przez Ada ma Du dę
z In ży nie rii Ja ko ści – in te rak tyw -
ną ta be lą, tzw. Qu ali ty As su ran -
ce Ma trix. „Jest to li sta wszyst -
kich pro ble mów w za kła dzie,
któ re wy stą pi ły w prze szło ści
i są obec nie roz wią zy wa ne. Za -
wie ra te ma ty prze ka zy wa ne
z we wnątrz za kła du, ale tak że
z ze wnątrz. Na rzę dzie to ma trzy
ce le. Usta la prio ry te ty wśród sy -
gna li zo wa nych pro ble mów, wy -
zna cza miej sca w pro ce sie pro -
duk cji, któ re ma ją naj więk szy
wpływ na po wsta nie pro ble mu
i – po trze cie – łą czy wszyst kie
ze wnętrz ne i we wnętrz ne
wskaź ni ki ja ko ścio we z pro ble -
ma mi ja ko ścio wy mi wy stę pu ją -
cy mi w Ze spo le Tech no lo gicz -
nym. Efek tem po łą cze nia jest
ma try ca Ze spo łu Tech no lo gicz -
ne go, któ ra łą czy wszyst kie pro -
ble my ja ko ścio we w nim wy stę -
pu ją ce z kon kret ną ope ra cją” –
tłu ma czy Adam Du da. 
Ma try ca ja ko ścio wa za wie ra
oko ło 1700 pro ble mów. Na bie -
żą co ak tu ali zu je ją kil ka dzie siąt
osób z róż nych szcze bli. Ma try -
ca da je od po wiedź na py ta nie,

Najważniejsza  jest jakość
Rozmowa z szefem służby jakości 
Fiat Auto Poland Antonim Greniem, 
jednym z głównych twórców jakościowej
potęgi tyskiej firmy.

Panie inżynierze, czym jest jakość 

w Fiat Auto Poland? 

To sposób pracy umożliwiający produkowanie
bezusterkowych samochodów, z których
zadowoleni są klienci.
I to się w pełni udaje? 

Udaje się! Dowodzą tego różne statystyki jakościowe, zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przykładowo średni jednostkowy koszt
naprawy, czy procentowa ilość usterek w samochodach naszej
produkcji jest najniższa. Jesteśmy liderem.
Filar Quality Control, który pan nadzoruje w Fiat Auto Poland, ma

ogromne znaczenie dla systemu WCM. Jak jest on oceniany?

Podczas ostatniego audytu, w którym uczestniczył prof. Hajime
Yamashina, filar jakościowy FAP otrzymał ocenę 4. Jest to pierwsza 
i na razie jedyna tak wysoka ocena w całej Grupie Fiat na świecie.
Po uzyskaniu oceny rozdzwoniły się telefony? Udzielał pan

kolegom porad, czy przyjmował gratulacje?

Jedno i drugie. „Czwórka” dotychczas była czymś niebotycznym,
w stosunku do tego, co wymagał prof. Yamashina. Przyznanie nam tak
wysokiej oceny potwierdza celność naszej metodologii pracy. Ona
decyduje o tym, że osiągnięty wynik jest trwały. „Czwórka” to wynik,
który powstał z połączenia przyjętej metody, uporu i profesjonalizmu
całej załogi, doskonałej współpracy z dostawcami i projektantami.
Jaka jest rola pracowników w filarze jakościowym?

Fundamentalna. Praktycznie wszystko zależy od człowieka. Mam na
myśli cały system, od momentu powstania koncepcji, poprzez projekt,
uruchomienie, wykonanie i produkcję. Nasza praca z załogą
ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo była to metodologia
restrykcyjna. Później kładliśmy nacisk na ich współudział w projektach.
W ostatnich latach położyliśmy silny akcent na wciągnięcie
pracowników zatrudnionych na linii do rozwiązywania problemów
i proponowania ulepszeń. To się nam udaje. Jeśli coś wdrażaliśmy
w zakładzie, było to zawsze do końca realizowane; przez te lata
przeszliśmy wszystkie szczeble. To jest właśnie budowanie kultury 
Fiat Auto Poland. I to jest ogromna zasługa dyrektora Zdzisława Arleta.
W jakim kierunku będzie podążał zakład, by podwyższyć 

wynik jakościowy?

Są dwa główne obszary. Pierwszy, o fundamentalnym znaczeniu, to
nasi dostawcy. Można powiedzieć, że 80 procent jakości wykuwa się
u nich. Uruchamiamy obecnie w tych firmach metodologię WCM, 
czego skutkiem będzie wzrost jakości i niezawodności elementów,
a także redukcja kosztów. Drugim obszarem jest projekt i eliminacja
potencjalnych słabości już na tym etapie. 
Dziękuję za rozmowę

WYWIAD

Na stronie obok:
jedno ze
stanowisk prób
procentowych
ICP oraz Adam
Duda i Józef
Kosek, którzy
omawiają
problemy na
matrycy QA.
Poniżej:
laboratorium
metrologiczne
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czym się za jąć w pierw szej ko lej -
no ści. „W prak ty ce wy glą da to
tak, że kie row nik otrzy mu je in for -
ma cję, iż wy stą pił pro blem, któ -
rym mu si się za jąć. Wpierw wpi -
su je go do Ma try cy. Otrzy mu je
in for ma cję, na ile on jest po waż -
ny. Na stęp nie po wo łu je gru pę do
roz wią za nia ano ma lii. Na tym
eta pie do cho dzi do ana li zy
4M+P. Wów czas usta la się, czy
pro blem do ty czył czło wie ka, me -
to dy, ma te ria łu, czy też ma szy ny,
ewen tu al nie pro jek tu. Od po -
wiedź na to py ta nie wska zu je
dal szą dro gę: 7 stop ni Pro blem
So lving dla trzech pierw szych
„M” lub kro ki Qu ali ty Ma in te nan -
ce dla ma szyn” – wy ja śnia Du da.

M JAK… 
CZŁO WIEK (MAN)
Z pro ble ma mi, któ rych „spraw -
cą” jest czło wiek w Fiat Au to
Po land, naj czę ściej ze tknąć się
moż na w Jed no st ce Mon ta żu,
gdzie pra ca jest naj mniej zauto -
ma ty zo wa na. Oko ło 90 pro cent
czyn no ści wy ko nu je czło wiek.
Tech nik ze spo łu tech no lo gicz ne -
go z In ży nie rii Mon ta żu Piotr
Sza ru ga mó wi, że naj częst -
szym błę dem pra cow ni ka jest
po mi nię cie ja kiejś ope ra cji. „Je -

że li wy stą pi ta ki błąd, wów czas
kie row nik Ze spo łu Tech no lo gicz -
ne go wspól nie z pra cow ni kiem
w obec no ści tech ni ka ZT prze -
pro wa dza ją tzw. ana li zę błę dów
ludz kich (ABL)” – uzu peł nia. 
Zda niem sze fa jed ne go z Ze -
spo łów Tech no lo gicz nych na
Mon ta żu, Da riu sza Ra dwa na,
ABL nie ma cha rak te ru re stryk -
cyj ne go. Skła da się z dwóch
czę ści. Pierw szą sta no wi wy -
wiad z pra cow ni kiem, w któ rym
opi su je wy stę pu ją cą nie zgod -
ność oraz czyn ność, ja ką wy ko -
ny wał. W dru giej czę ści pra -
cow nik otrzy mu je od li de ra 
gru py czte ry py ta nia. W od po -
wie dzi opi su je wy ko ny wa ne
ope ra cje, szcze gó ły, któ re da ły
mu pew ność, że czyn ność zo -
sta ła wy ko na na pra wi dło wo,
a tak że w ja ki spo sób ją spraw -
dził i co zro bi w przy pad ku wy -
stą pie nia pro ble mu. Wymagana

od pra cownika wiedza jest na -
stęp nie ana li zo wa na przez li de -
ra i oce nia na. Je śli są w niej
bra ki – pra cow nik zo sta je prze -
szko lo ny. Je że li jed nak zna on
stan dar dy i wy ko nu je wszyst kie
czyn no ści po praw nie, trze ba
po szu kać błę du gdzie in dziej.
Kie row nik In ży nie rii Ja ko ści FAP
Jó zef Ko sek mó wi, że na stę pu -
je wów czas dwu fa zo wa ana li za:
pod ką tem czyn ni ków ludz kich
oraz oto cze nia. Spraw dza na
jest pre cy zja stan dar dów, a tak -
że czy pra cow nik nie otrzy mał
przy pad kiem złych da nych.
Piotr Sza ru ga do da je, że przy

U góry: kolejne
stanowisko
kontroli, 
wyżej: kontrola
regulacji świateł
mijania

W FAP szuka się
źródeł problemów,
by błąd się już 
nie powtórzył



wi ły się na kon kret nym od cin ku,
ich wa ga i typ, po dru giej stro nie
znaj du je się siat ka sta no wisk
z umiej sco wie niem, gdzie po -
wstał błąd, a tak że na rzę dzia
nie zbęd ne do te go, by nie wy -
szedł on po za da ny Ze spół
Tech no lo gicz ny. „Dzia ła my tu na
przy czy nę źró dło wą. Cho dzi
o to, aby za sto so wać ta kie roz -
wią za nie, aby da ny błąd się już
nie po wtó rzył” – do da je.

M JAK ME TO DA
Kie dy moż na po wie dzieć, że
błąd tkwi w me to dzie, a nie jest
efek tem dzia łal no ści pra cow ni -
ka? „Je że li na tej sa mej ope ra cji
my lą się in ni pra cow ni cy uzna je -
my, że błąd wy ni ka z me to dy” –
wy ja śnia Adam Du da z In ży nie rii
Ja ko ści. 
„W La kier ni Fiat Au to Po land –
mó wi kie row nik ze spo łu fos fo ra -
no wa nia i uszczel nia nia nad wo zi
tej jed nost ki Bar tło miej Piąt -
kie wicz – pra ce wy ko ny wa ne
są za rów no przez lu dzi z wy ko -
rzy sta niem pro stych na rzę dzi jak
pę dzel, czy pi sto let do zu ją cy,
a do dat ko wo też przez ro bo ty
uszczel nia nia spodów i po kry cia
pod wo zia ma sty ką. Pod czas
ope ra cji uszczel nia nia wy ma ga -
na jest bar dzo du ża do kład ność
uszczel nia nia, by za pew nić
szczel ność po łą cze nia blach

i za po biec choć by do sta niu się
wo dy do wnę trza nad wo zia”. 
Cza sem pro blem jed nak się po -
ja wi. Jak go roz wią za no w FAP?
„Po ja wił się kło pot z za nie czysz -
cze nia mi nad wo zi uszczel nia -
czem. Na na szym od cin ku usta -
wi li śmy dwie bram ki ja ko ścio we,
gdzie zbie ra li śmy da ne na te mat
ilo ści i ro dza jów za bru dzeń oraz
miejsc wy stę po wa nia. Pod czas
ana li zy oka za ło się, że za nie -
czysz cze nia po wo do wa ła nie -
pre cy zyj nie okre ślo na me to da
do ko ny wa nia ope ra cji, któ ra nie
gwa ran to wa ła za cho wa nia czy -
sto ści po wło ki nad wo zia. Po
ana li zie usta li li śmy opty mal ne
stan dar dy wy ko ny wa nia ope ra -
cji, dzię ki któ rym za cho wa ne
zo sta ną pa ra me try szczel no ści
po łą cze nia blach z za cho wa -
niem czy sto ści nad wo zia.
W efek cie zo stał opra co wa ny
szcze gó ło wy Stan dard Wy ko -
na nia Ope ra cji, któ ry uwzględ nił
wszyst kie kry tycz ne pa ra me try.
Pra cow ni cy na szko le niach po -
zna li no wą, uszcze gó ło wio ną
me to dę. Wpro wa dzi li śmy tak że
ba lan se ry od cią ga ją ce prze wo -
dy z uszczel nia czem od nad wo -
zi. One rów nież ge ne ro wa ły za -
bru dze nia. Po wpro wa dze niu
tych zmian wa da zo sta ła cał ko -
wi cie wy eli mi no wa na” – mó wi
Piąt kie wicz.

ana li zie błę dów ludz kich sto so -
wa ne są dwa na rzę dzia: bram ka
ja ko ścio wa (qu ali ty ga te) oraz
QA Ne twork. Bram ka ja ko ścio -
wa słu ży do ana li zy błę dów i po -
szu ki wa nia ich przy czyn. „Gdy
za ist nie je ano ma lia z wi ny czło -
wie ka, o któ rej nie po tra fi my do
koń ca po wie dzieć dla cze go po -
wsta ła, by wa dli wy ele ment nie
prze do stał się do klien ta, wpro -
wa dza my do dat ko wą kon tro lę
za raz za sta no wi skiem pra cy, na
któ rym do szło do błę du. In for -
mu je my pra cow ni ków w da nym
miej scu li nii, ja ki błąd mo że wy -
stą pić. Oni mo ni to ru ją pod tym
ką tem każ dy sa mo chód przez
okre ślo ny czas, zwy kle do bę.
My z ko lei sta ra my się w tym
cza sie zro zu mieć, ja ka by ła
przy czy na źró dło wa ano ma lii i ją
usu wa my” – wy ja śnia. Każ dy
pro blem, któ ry po ja wi się po raz
pierw szy, jest na tych miast wpi -
sy wa ny do Ma try cy QA.
QA Ne twork to na rzę dzie, któ re
ma za za da nie nie wy pu ścić
uste rek po za da ny od ci nek. Li -
der fi la ru QC na Mon ta żu Sta ni -
sław Łu ka wiec ki mó wi, że
skła da się ono z dwóch czę ści –
le wej i pra wej. W pierw szej wy -
mie nio ne są uster ki, któ re po ja -

Piotr Szaruga,
Mariusz Matyjas
i Dariusz
Radwan
podczas analizy
błędów.
Poniżej:
końcowa
kontrola jakości
na wydziale
Montażu
Zakładu Tychy
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M JAK MA TE RIAŁ
Elż bie ta Ga cek jest od po wie -
dzial na za stół numer 3 w au dy -
cie wy ro bów do staw ców. „Zaj -
mu ję się ma te ria ła mi od do s-
taw ców, je śli oka żą się wa dli we”
– wyja śnia.
Z od po wie dzial nym za uster kę
de ta lem za wsze wią że się kon -
kret na cha rak te ry sty ka. „Do niej
od wo łu je my się, gdy dys po nu je -
my ele men tem od do staw cy,
któ re go nie moż na za mon to wać,
choć by z po wo du złej śred ni cy.
Okre śla my cha rak te ry sty kę, któ -
ra jest od po wie dzial na za da ny
pro blem i prze ka zu je my do staw -
cy do ana li zy. On in for mu je nas,
w ja ki spo sób ją po strze ga u sie -
bie, jak kon tro lu je i gwa ran tu je.
Je śli do staw ca nie pa nu je nad
pro ce sem cha rak te ry sty ki, otrzy -

mu je u nas po ziom 0. Sta ra my
się jed nak współ pra co wać z ni -
mi, że by osią gnę li jak naj wyż szy
po ziom” – mó wi. Po szcze gól ne
po zio my od 0 do 5 in for mu ją, że
do staw ca we ry fi ku je cha rak te ry -
sty kę je dy nie wy ro bu go to we go.
Po zio my 6 do 8 wska zu ją, iż
pro du cent od dzia łu je na pro ces
wy twa rza nia. Im wyż szy po ziom,
tym pro dukt jest lep szy. W przy -
pad ku wy stą pie nia ja kie goś pro -
ble mu z ele men tem od do staw -
cy mu si on prze ka zać tzw. ra -
port 8D. Z nie go wy ni ka, na
któ rym po zio mie za rzą dza cha -
rak te ry sty ką. „Oczy wi ście, po -

dej mu je też dzia ła nia ko rek cyj ne,
a po tem za po bie gaw cze, aby
ten pro blem już się nie po ja wił” –
pod kre śla Elż bie ta Ga cek.
Czy du żo pro ble mów ja ko ścio -
wych bie rze po czą tek w kło po -
tach z ma te ria łem? Dla Qu ali ty
Con trol ma te riał jest te raz naj -
waż niej szym wy zwa niem. Pra -
wie po ło wa pro ble mów, któ re
znaj du ją się w Ma try cy QA wła -
śnie te go do ty czą. Fiat Au to Po -
land sta ra się za bez pie czać do -
sta wy, aby by ły naj wyż szej ja ko -
ści. Dla te go za kład po szu ku je
róż nych do staw ców tych sa -
mych ele men tów.

U góry: 
CMM Dea Global,
urządzenie 
do kontroli
geometrycznej.
Poniżej: 
Elżbieta Gacek 
i Michał Zydorek

M JAK MA SZY NA
Fiat Au to Po land jest no wo cze -
snym za kła dem. W wie lu miej -
scach pro duk cja jest nie mal 
cał ko wi cie zauto ma ty zo wa na.
Wy ni ka z te go, że część pro ble -
mów zwią za nych z ja ko ścią jest
po wią za na z ma szy ną. „Waż ne,
aby by ły one w od po wied ni
spo sób utrzy my wa ne. Na le ży
prze strze gać stan dar dów, ter -
mi nów kon tro li i czysz czeń. To
wszyst ko po zwa la za pew niać
od po wied nią ja kość pro duk tu
wy twa rza ne go przez ma szy nę”
– wy ja śnia kie row nik Ze spo łu
Tech no lo gicz ne go w Spa wal ni
Mi chał Zy do rek. 
Zy do rek spo tkał się już na swo -
im sta no wi sku z błę dem ma szy -
ny, któ ry wy ni kał z nie wła ści -
we go za pro gra mo wa nia. „Pa -
mię tam, że ro bi łem pro jekt
zwią za ny z wa dą punk tów
grzew czych. Wciąż po ja wia ły
się du że wy pry ski na bo ku mo -
de lu Lan cia. Jed ną z przy czyn
by ły nie wła ści wie usta wio ne pa -
ra me try do jaz du klesz czy do
punk tu zgrzew cze go. Mu sie li -
śmy wy ko nać ko rek tę. Po praw -
ki do ty czą ce choć by usta wie nia
ścież ki kle ju, czy cza su zgrze -
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wa nia są bar dzo istot ne, bo
wpły  wa ją na ja kość” – do da je.
W La kier ni kło po ty spra wia ła
na to miast ma szy na, któ ra po -
wo do wa ła, że na czę ść po -
wierzch ni na no szo na by ła nad -
mier na ilość far by. Spe cja li sta
utrzy ma nia ru chu w tej jed no st -
ce Łu kasz Mry ka tłu ma czy, że
w pierw szej ko lej no ści zwe ry fi -
ko wa ne zo sta ły wszyst kie pa ra -
me try pro ce su pra cy ma szy ny.
Nie wy ka za ło to żad nych od -
stępstw od norm. „Po sta no wi li -
śmy pójść in ną dro gą i wy ko rzy -
stać na rzę dzie za awan so wa ne
PPA, czy li ana li zę punk tu prze -
twa rza nia. Po le ga ona na pre -
cy zyj nym zde fi nio wa niu punk tu
prze twa rza nia, czy li w na szym
przy pad ku cho dzi ło o styk ge -
ne ro wa nia far by przez ro bo ta
la kier ni cze go z po wierzch nią la -
kie ro wa ną. W trak cie te go ana -
li zo wa li śmy wszyst kie pod ze -
spo ły i kom po nen ty ro bo ta.
Oka za ło się, że przy czy ną wa dy
by ła nie pra wi dło wa pra ca aku -
mu la to rów prze pły wu po wie trza
w ro bo cie, co do pro wa dzi ło do
za bu rze nia na try sku” – wy ja śnia
Łukasz Mry ka.

P JAK PRO JEKT
Je śli ana li za wy ka że, że za
uster kę od po wie dzial no ści nie
po no si czło wiek ani me to da, nie
ma szy na i ma te riał, wów czas
uwa ga służb ja ko ści kie ru je się
na pro jekt. 
Szef In ży nie rii Ja ko ści Jó zef Ko -
sek pod kre śla, że wie le uste rek,
któ re two rzą się w fa zie pro jek tu
wy chwy ty wa nych jest przy je go
we ry fi ka cji, in ne ujaw nia ją się
do pie ro po kil ku mie sią cach
eks plo ata cji, a są i ta kie, na któ -
re uwa gę zwra ca ją do pie ro
klien ci. „Przy kła do wo w róż nych
ko mo rach sil ni ka umiesz cza się
w spo sób ujed no li co ny prze wo -
dy. Tak mia ło być w modelach
Lan cia Ypsilon i Fia t 500. Oka -
za ło się jed nak, że w Lan cii je -
den z prze wo dów mu si być
krót szy. To jed nak jest już no wa

World Class Manufacturing 
To zintegrowany system zarządzania, oparty na
10 filarach zarządzeniowych i 10 technicznych,
wspomagany przez system audytu. Jego celem
jest rozwinięcie systemu organizacyjnego
w zakładzie tak, aby osiągnąć poziom
konkurencyjności World Class. „Guru” systemu,
japoński prof. Hajime Yamashina mawia, że
najpiękniejszą cyfrą jest… zero. WCM bazuje
bowiem na czterech koncepcjach: zero wypadków,
zero strat, zero defektów, zero awarii. 
WCM to ostatni krok długiego rozwoju Zarządzania
Jakością, który w Zakładzie Tychy FAP rozpoczął
się w 1996 r. Poniżej poszczególne etapy tej
strategii (kursywą zaznaczono wyróżnienia):
1996 Total Productive Maintenance
1997 Total Quality Management, 

Certyfikat ISO 9001
2000 Certyfikat ISO 14001
2001 Certyfikat ISO 9001: 2000
2002 Certyfikat ZSZ: ISO 9001: 2000,

ISO 14001, PN N 18001 
2003 Model PNJ (Polska Nagroda Jakości)
2004 Model EFQM, Główna nagroda PNJ
2006 World Class Manufacturing, Finalista EFQM
2007 Brązowy medal WCM
2009 Srebrny medal WCM

DROGA DO JAKOŚCI
po zy cja w ry sun ku” – wy ja śnia. 
Zgło sze nia od klien tów ana li zu -
je czło nek tzw. pre zy dium dia -
gnoz Ma riusz Ma ty jas. Jak
mó wi, po otrzy ma niu ta kie go
zgło sze nia prze pro wa dzo na zo -
sta je ana li za de ta lu. „Je śli uda
nam się zna leźć w fa bry ce sa -
mo chód z ta kim de ta lem, któ ry
po sia da błąd ta ki sam, jak opi -
sa ny przez klien ta, to sta ra my
się dojść do je go przy czy ny
pier wot nej. Jak jej nie znaj dzie -
my w fir mie, szu ka my u do -
staw ców. Je że li i tu ni cze go nie
znaj dzie my, to po zo sta je je dy nie
zmia na pro jek tu, o czym de cy -
du je dy rek cja tech nicz na”.

TY SKA JA KOŚĆ
Za ło ga Fiat Au to Po land dba
o ja kość sto su jąc z po wo dze -
niem me to dy umoż li wia ją ce eli -
mi na cję uste rek, nie do cią gnięć,
wad lub utrud nień na każ dym
eta pie two rze nia sa mo cho du,
po cząw szy od pro jek tu. Za owo -
co wa ło to do sko na łą opi nią
o ty skim za kła dzie, któ ry uwa -
ża ny jest za naj lep szy pod
wzglę dem ja ko ści w Gru pie Fiat
na ca łym świe cie. Ro la fi la ru
Quality Control ma tu kar dy nal -
ne zna cze nie.
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Izabela
Chęcińska

fot. Satiz,
archiwum

CNH Polska

Patenty podnoszą wartość firmy i sprawiają,
że wytwarzane w niej produkty są bardziej
innowacyjne. Dlatego w spółce CNH Polska
docenia się pomysłodawców.

Wynalazczośćpotencjałem firmy
W

płoc kiej CNH
każ dy pra cow -
nik mo że za -
pro po no wać in -
no wa cyj ne roz -

wią za nie tech nicz ne lub tech no -
lo gicz ne. Wy star czy zgło sić się
do biu ra pa ten to we go po przez
spe cjal nie stwo rzo ny w tym ce lu
In no va tion Por tal.
„Na sze biu ro spraw dza i na da je
pa ten ty w dwóch sy tu acjach: je -
śli po mysł jest ab so lut nie no wy
lub gdy jest in no wa cyj ny, czy li
do ty czy nie tyl ko drob nej zmia ny
kon struk cyj nej, ale przej ścia
z punk tu A do B – mó wią Evi Van
Bal la er, Peł no moc nik ds. Pa ten -
tów w CNH na Eu ro pę oraz Wil -
fried Gunst, Szef Dzia łu Pa ten to -
we go w CNH. – W obu przy pad -

kach do ko nu je my se lek cji i wy -
bie ra my naj lepsze po my sły. Ko -
mu ni ka cja z oso bą zgła sza ją cą
po mysł od by wa się poprzez por -
ta l, gdzie moż na za dawać różne
py ta nia. Pro ces we ry fi ka cji jest
dłu gi i skom pli ko wa ny. Obej mu je
oko ło 12 mie się cy od zło że nia
po my słu na por ta lu do mo men tu
przy zna nia ewen tu al ne go pa ten -
tu. Wszy scy na gro dze ni otrzy -
mu ją jed no ra zo wą na gro dę pie -
nięż ną, a jej wy so kość jest ta ka

sa ma we wszyst kich za kła dach
CNH w Eu ro pie. Za le ży głów nie
od te go czy pra cow nik lub gru pa
pra cow ni ków, któ rzy zgło si li pro -
jekt, są twór ca mi nie opa ten to wa -
nej wie dzy spe cja li stycz nej, czy
też zgło si li po mysł, któ re mu po
ana li zie zo stał nada ny pa tent”.
W ostat nim cza sie tak że pra -
cow ni cy CNH Pol ska zgło si li
swoje in no wa cyj ne roz wią za nia .
Pa ten ty otrzy ma ło pię ciu pra -
cow ni ków dzia łu kon struk cyj ne -
go, któ rych po my sły znaj dą za -
sto so wa nie w po pra wie funk cjo -
no wa nia ma szy n i urzą dzeń.
Sta ni sław Ku dła, któ ry wraz
z Da riu szem Adam czy kiem
opra co wał po mysł wy ko rzy sta ny
w hede rach, mó wi: „Gwa ran cją
suk ce su w opra co wa niu no wych

Każdy pomysł
może poprawić
proces i pracę
urządzeń
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dzi. „Aby za cho wać wy ma ga ną
prze pi sa mi ho mo lo ga cyj ny mi
sze ro kość ma szy ny (np. we
Fran cji 2,55 m), ko ła pod bie ra cza
pra sy mu szą być de mon to wa ne”
– tłu ma czą. – „W prze ciw nym ra -
zie ma szy na nie mo że po ru szać
się po dro gach pu blicz nych
z okre ślo ną pręd ko ścią. A w pro -
du ko wa nych obec nie mo de lach
pras ko ła pod bie ra cza nie mo gą
być zde mon to wa ne bez uży cia
spe cjal nych na rzę dzi. Za sto so -
wa nie od po wied niej kon struk cji
wspor ni ków kół oraz pa su ją ce go
do nich ele men tu bę dą ce go
w ra mie głów nej pod bie ra cza ma
na ce lu za pew nie nie kom for to wej
moż li wo ści de mon ta żu oraz
mon ta żu kół bez uży wa nia do -
dat ko wych na rzę dzi. Po nad to
za sto so wa no bar dzo pro ste
i cie ka we roz wią za nie usta wia nia
wy so ko ści ko ła”.

ścić w in nym miej scu, aby za -
cho wać wy ma ga ną sze ro kość.
Aby roz wią zać ten pro blem, za -
sto so wa no sprę ży nę cen tru ją cą
ko ło po pod nie sie niu pod bie ra -
cza do gó ry. Sprę ży na przy mo -
co wa na jest do ra mie nia ko ła
oraz do je go czę ści ob ro to wej.
Sprę ży na pod czas pra cy ma -
szy ny jest roz cią ga na, kie dy ko ło
ob ra ca się na bo ki. Na to miast
po pod nie sie niu pod bie ra cza
wra ca do sta nu nie roz cią gnię te -
go, usta wia jąc ko ło w jed nej li nii
z je go ra mie niem, jed no cze śnie
po wo du jąc brak swo bod ne go
ob ro tu. Roz wią za nie to mo że być
wy ko rzy sta ne w każ dej pra sie”.
Pro ble mem sze ro ko ści pod bie ra -
cza za ję li się rów nież Ma rek Bu -
cha rzew ski i Ma riusz Cho łuj.
Opra co wa li no we rozwią za nie,
któ re umoż li wia zdej mo wa nie kół
w podbieraczu bez uży cia na rzę -

roz wią zań jest kre atyw ność oraz
zna jo mość re aliów zwią za nych
z eks plo ata cją na szych pro duk -
tów. Wspól nie z Da riu szem
Adam czy kiem sta no wi my zgra -
ny ze spół, ro zu mie ją cy i wspie -
ra ją cy się w two rze niu roz wią -
zań. Pierw szy pa tent na sze go
au tor stwa opu bli ko wa li śmy
wspól nie z ko le ga mi z Ze del gem
w Belgii w 2003 r. Do ty czył on
głów ne go ukła du na pę do we go
w he de rach do ku ku ry dzy.
W 2010 ro ku zgło si li śmy w su -
mie 6 roz wią zań pa ten to wych,
z któ rych 4, po ba da niach czy -
sto ści pa ten to wej w ba zach pa -
ten tów pol skich i za gra nicz nych,
uzna no ja ko do bro in te lek tu al ne
na za sa dzie pra wa au tor skie go
oraz pro jek tów wy na laz czych.
Na gro dzo ny w tym ro ku pa tent
jest pierw szym z czte rech prze -
zna czo nych do opu bli ko wa nia.
Do ty czy on in no wa cyj ne go spo -
so bu pro wa dze nia ko ła na pi na -
ją ce go łań cuch zgar nia ją cy
w ze spo łach ob ry wa czy kolb
w he de rach do zbio ru ku ku ry -
dzy. Tra dy cyj ny suw li wy spo sób
zo stał za stą pio ny ukła dem wah -
li wym, od por nym na blo ko wa nie
się. Układ zo stał za mon to wa ny
w he de rach prze zna czo nych
do ba dań eks plo ata cyj nych
w USA i Fran cji”.
„Mój pa tent do ty czy wpro wa -
dze nia sprę ży ny cen tru ją cej ko ło
pod bie ra cza” – mó wi Łu kasz
Ziem bic ki. – „Roz wią za nie z ru -
cho mym na bo ki ko łem pod bie -
ra cza jest zna nym sys te mem
wśród kon ku ren cji. My rów nież
zde cy do wa li śmy się wpro wa dzić
to roz wią za nie. Przy wpro wa -
dze niu te go ty pu kół po ja wił się
pro blem z mak sy mal ną sze ro ko -
ścią trans por to wą na dro gach
pu blicz nych, któ ra wy no si 2,55 m.
Po pod nie sie niu pod bie ra cza
ko ła mo gły się swo bod nie ob ra -
cać na bo ki, prze kra cza jąc tę
sze ro kość, w wy ni ku cze go
ope ra tor mu siał by pod czas
trans por tu po dro gach pu blicz -
nych de mon to wać ko ła i umie -

Nagrodzeni
pracownicy 
oraz uczestnicy
zorganizowanej 
z tej okazji kolacji.
Od lewej: Dyrektor
CNH Polska Werner
Ballieu, Szef Działu
Patentowego
Wilfried Gunst,
Szef Platformy
Dużych Pras
Kostkujących 
Kurt Cappon,
Pełnomocnik 
ds. Patentów 
w Europie Evi Van
Ballaer, Marek
Bucharzewski,
Mariusz Chołuj,
Łukasz Ziembicki,
Dariusz Adamczyk,
Stanisław Kudła 
i Kierownik Działu
Konstrukcyjnego
CNH Waldemar
Pytel

Po zalogowaniu się na Innovation Portal
należy wypełnić formularz aplikacyjny, także
z polami opcjonalnymi, gdyż więcej informacji
pomoże w zrozumieniu zgłoszonego pomysłu.
Warto także zamieścić rysunki lub szkice
obrazujące pomysł, które mogą stanowić
źródło dodatkowych informacji i pomóc
w analizie. Każde okno zawiera pytania
podpowiadające, jakie informacje zamieścić,

czy pomysł dotyczy prototypu czy zmiany
w gotowym wyrobie. Należy podać również
nazwiska osób faktycznie biorących udział
w projekcie i ich procentowy wkład w pracę,
a także lokalizację i produkt, którego dotyczy
pomysł. Wprowadzane do formularza zmiany
należy na bieżąco zapisywać. Po wysłaniu
formularza dane można zmieniać wysyłając
mail z prośbą o uzupełnienie zapisów.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak zgłosić pomysł do opatentowania
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FIRMA
IVECO

Anna
Borsukiewicz

fot. Jerzy
Kozierkiewicz

Ciche, ekologiczne, a na dodatek przyjazne dla
kieszeni użytkowników. Tak najkrócej można
określić samochody, które Iveco Poland
przedstawiło jako Ekogama Iveco 2012.

Eko Iveco
Pojazdy stanęły przy ul. Kas-

przaka, na terenie dawnej
Gazowni Warszawskiej.

Miejsce wybrano nieprzypadkowo
– w siedzibie Grupy Kapitałowej
PGNiG, będącej liderem rynku
gazu ziemnego w Polsce i jednym
z głównych partnerów Ekogamy.
Większość z prezentowanych sa-
mochodów była zaś zasilana
sprężonym gazem ziemnym, czyli
CNG. Paliwo to jest ekologiczne
– jego główny składnik to metan.
Silniki pracujące na CNG są cich-
sze, a eksploatacja pojazdów

z takimi jednostkami napędowy-
mi jest znacznie tańsza niż z pa-
liwami konwencjonalnymi. 
W Europie Włochy zajmują pierw-
sze miejsce pod względem liczby
eksploatowanych samochodów
z napędem CNG, a Iveco jest
światowym liderem pojazdów na-
pędzanych sprężonym gazem
ziemnym. Zapewnia najszerszą
ofertę aut z takim napędem. Dzię-
ki temu może sprostać wszystkim
potrzebom transportowym swo-
ich klientów. Proponuje im za-
równo niewielkie (DMC od 3,5 t

do 7 t) Iveco Daily CNG z silnika-
mi o mocy 136 KM, jak i średniej
wielkości ciężarówki EuroCargo
CNG (12 i 16 t DMC) napędzane
silnikami o mocy 200 KM. W ofer-
cie są także podwozia do zabu-
dowy oraz ciągnik siodłowy mo-
delu Stralis CNG z silnikami o mo-
cach 270-330 KM, zapewniają-
cymi ładowność od 18 do 40 t
DMC, i miejskie autobusy Citelis.
Iveco sprzedało już ponad 4500
egzemplarzy Citelisów.
Widać więc jak wielką wagę przy-
kłada Iveco do ekologii. Nie tylko
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zresztą do napędu gazowego.
Warto wiedzieć, że pierwszy elek-
tryczny samochód Daily powstał
już w 1986 roku. Znaczenie pre-
zentacji Ekogama Iveco 2012
podkreślił też fakt, że przybyli
na nią ambasador Republiki
Włoch Riccardo Guarilia oraz Gra-
żyna Henclewska, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Gospo-
darki, która pogratulowała firmie
Iveco włączenie się w nurt „zielo-
nego rozwoju”.
Dopisali też goście. Mogli wysłu-
chać prelekcji na temat różnych
napędów alternatywnych: sprę-
żonym gazem ziemnym (CNG),
skroplonym gazem ziemnym
(LNG), energią elektryczną i hyb-
rydową, a także zapoznać się
z pojazdami zasilanymi sprężonym
gazem ziemnym. Nie tylko je
oglądali. Organizatorzy stworzyli
również możliwość sprawdzenia,
jak prowadzą się takie pojazdy,
a także jak przebiega proces ich
tankowania. 
Wśród gości Ekogamy byli klien-
ci Iveco Poland i Fiata Professio-
nal, który również oferuje 5 modeli
pojazdów dostawczych zasila-
nych CNG. – Auta te, a zwłaszcza
model Ducato, cieszą się coraz
większym zainteresowaniem
– mówił podczas prezentacji Se-
weryn Szczepanek, brand mana-
ger Fiat Professional. – W tym roku
sprzedaliśmy już 47 pojazdów
z napędem CNG. Największą 
flotę liczącą14 pojazdów (11 Du-

MASSIMILIANO PERRI

W Polsce 80% towarów przewozi się ciężarówkami
– mówi Massimiliano Perri, dyrektor generalny Iveco
Poland, analizując polski rynek transportu drogowego.
– Z 22 mln pojazdów silnikowych zarejestrowanych
w kraju 13% to samochody ciężarowe i dostawcze,
w większości jednak stare. Tylko 2,6% ma poniżej 2 lat,
a 15% poniżej 5 lat. Wśród 27 tysięcy samochodów
ciężarowych importowanych do Polski w 2011 roku 25%
to pojazdy starsze niż 10-letnie. Jakie ma to znaczenie
dla ekologii? Auto w tym wieku (spełniające normę
czystości spalin Euro II) emituje tyle zanieczyszczeń
co 200 pojazdów spełniających będącą już w użyciu
normę Euro VI. Iveco Poland proponuje swoim klientom
rozwiązania ekologiczne, ale i korzystne dla kieszeni
klientów. Pojazdy Iveco są dostępne w całej gamie CNG,
włącznie z autobusami miejskimi. Wśród innych
rozwiązań są też pojazdy elektryczne o zerowej emisji
CO2, hybrydowe (z napędem diesel-silnik elektryczny)
oraz autobusy z szeregowym napędem 
hybrydowym.

Ekologia z korzyścią

Prezentowane pojazdy
IVECO: Daily 35S CNG z zabudową kontenerową (Matczak);

Daily CNG z zabudową kontenerową (Gruau); 

Daily 65C CNG z zabudową hakową (Stal);

Eurocargo160E20K CNG z zabudową hakową (Hyva);

Eurocargo160E20K z zabudową hakową (KH Kipper);

Stralis AS440S33 T/P CNG – ciągnik siodłowy 4x2;

Irisbus Citelis 12 m CNG – autobus; Daily Electric;

Eurocargo hybryda

Fiat Professional: Fiorino CNG; Doblò CNG i Ducato CNG

cato i 3 Fiorino) kupiła firma Bat-
mar ze Skarżyska Kamiennej.
– Będą nimi rozwożone nasze pie-
czywo i wyroby cukiernicze –
mówi Adam Pochwała, przed-
stawiciel firmy. – A poważnie mó-
wiąc, uznaliśmy, iż kupno „gazo-
wej floty” będzie dla nas rozwią-
zaniem ekonomicznym, zwłaszcza
że zamierzamy do nich zainstalo-
wać własne sprężarki gazu do tan-
kowania pojazdów. Dzięki temu
koszt przejechanego kilometra
spadnie do dwóch złotych. To po-
ważna oszczędność.
Przy organizacji prezentacji Eko-
gama Iveco 2012 partnerami
głównymi Iveco Poland byli
PGNiG, Fiat Professional i cng.
auto.pl. Pozostali partnerzy to
firmy: BRC Fuel Maker (Kompre-
sorCNG.pl), KH Kipper, Auto-
nadwozia Matczak, Gruau Pol-
ska, Hyva Polska, Stal, Stako,
Petronas Lubricants Poland, 
Fraikin Polska.
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AKTUALNOŚCI
FIAT I SPORT

Przed i zapeletonem

A. Borsukiewicz, 
fot. L. Cykarski, S. Gruchalski

Emocje już za nami. Skończył się 69. Tour
de Pologne – największy kolarski wyścig
w Polsce, zaliczany, tak jak Giro d’Italia
czy Tour de France, do cyklu UCI World
Tour, czyli światowej ligi mistrzów. 
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Wy ścig o pra wie osiem -
dzie się ciocz te ro let niej
hi sto rii (roz gry wa ny

z prze rwa mi od 1928 ro ku),
a od 19 lat or ga ni zo wa ny przez
spół kę Lang Te am, cie szy się
ogrom nym za in te re so wa niem.
Wzdłuż je go tra sy, cze ka jąc na
ko la rzy i do pin gu jąc ich, sta ły
po nad 3 mi lio ny wi dzów – to ty -
lu, ilu oglą da ło Wy ścig Po ko ju
w cza sach je go świet no ści! Ilu
zaś śle dzi ło trans mi sje z prze bie -
gu walk na po szcze gól nych eta -
pach, nikt jesz cze do kład nie nie
po li czył. Wy da rze nia dzie ją ce się
na tra sach i me tach re la cjo no -
wa ły Te le wi zja Pol ska i Eu ro sport
(ich prze kaz w 20 wer sjach ję zy -
ko wych do cie rał do 59 kra jów),
a oprócz te go in ne me dia – za -
rów no ogól no pol skie oraz lo kal -
ne jak i świa to we. Ubie gło rocz na
„wi dow nia” te le wi zyj na prze kro -
czy ła licz bę 267 mi lio nów osób.

ATRAK CYJ NIE
I BEZ PIECZ NIE
Dla ki bi ców naj waż niej sze by ło
oczy wi ście to, co dzia ło się na
tra sach po szcze gól nych eta -
pów: ob ser wo wa nie prze jeż dża -
ją ce go pe le to nu lub, co jest
jesz cze atrak cyj niej sze – ucie -
czek ko la rzy i ści ga ją cych ich
za wod ni ków, zdo by wa nie punk -
tów na pre miach, zwy cię stwa
na me tach. Wy pa tru jąc świa to -
wych gwiazd ko lar skich, a tak że
do pin gu jąc pol skich za wod ni -
ków ki bi ce za uwa ża ją rów nież
oto cze nie tra sy i jej przy go to wa -
nie: ba rie ry ochron ne, trans pa -
ren ty, re kla mo we ba lo ny, pneu -
ma tycz ne bra my, ba ne ry itp. Są
one bar dzo waż nymi ele men ta -
mi tej wiel kiej im pre zy, do da ją cy -
mi jej barw i atrak cyj no ści. 
– Za bez pie cze nie i ude ko ro wa -
nie tras to tyl ko część naj więk -
sze go lo gi stycz ne go przed się -
wzię cia spor to we go w Pol sce,
ja kim jest or ga ni za cja To ur de
Po lo gne – opo wia da dy rek tor
mar ke tin gu w fir mie Lang Te am.
– Ma my 14 ki lo me trów płot ków

do usta wie nia w okre ślo nych
miej scach, zu ży wa my też pod -
czas wy ści gu oko ło 600 ki lo me -
trów taśm. Na tra sach eta pów
trze ba umie ścić 500 ogrom nych
ba lo nów re kla mo wych i pneu -
ma tycz ne bra my, zaś łącz na dłu -
gość ba ne rów, czy li róż nych
trans pa ren tów, się ga 7 ki lo me -
trów. Ca ła ta sce no gra fia prze -
miesz cza się na 25 ti rach i 17
sa mo cho dach do staw czych
wraz z wy ści giem, a wła ści wie
przed nim, bo za nim ko la rze sta -
ną na star cie do eta pu, wszyst -
ko mu si być przy go to wa ne.

WY ŚCI GO WY DZIEŃ
„OD KUCH NI”
Jak to wy glą da od stro ny tech -
nicz nej? Wśród lu dzi pra cu ją -
cych przy bu do wie za ple cza wy -
ści gu jest ści sły po dział za dań.
Eki pa two rzą ca mia stecz ko star -
to we mu si ze wszyst kim zdą żyć
tak, by usta wić na mio ty dla za -
wod ni ków, któ rzy przy jeż dża ją
zwy kle na go dzi nę lub pół go -
dzi ny przed star tem. Szy ku je też
na gło śnie nie, sta no wi sko dla
spi ke ra. W mia stecz ku jest też
opie ka me dycz na, któ ra po tem
je dzie z wy ści giem. – Za pew nia
ją Po go to wie Ra tun ko we z Sie -
dlec – opo wia da Adam Si lu ta. –
Ma fan ta stycz ny sprzęt i łącz -
ność, jest part ne rem me dycz -
nym To ur de Po lo gne. 

Jesz cze przed star tem trze ba
usta wić po jaz dy po ru sza ją ce się
w ko lum nie wy ści gu, a jest to
po tęż na ka wal ka da, li czą ca aż
420 aut. Do kład ny plan okre śla,
któ re wo zy ja dą przed za wod ni -
ka mi (pi lot, dzien ni ka rze i VIP -y,
po li cjan ci na mo to rach, dy rek tor
wy ści gu i część sę dziów), a któ -
re za pe le to nem (m. in. sę dzio -
wie, le karz, sa mo cho dy tech -
nicz ne, ka ret ka, au to „ko niec
wy ści gu”, po li cjan ci). W ko -
lum nie wy ści gu je dzie oko ło ty -
sią c osób.
W tym cza sie już daw no w pra -
cy są eki py usta wia ją ce we dług
wcze śniej przy go to wa nej do ku -
men ta cji za bez pie cze nie tra sy
eta pu i kon kret ne ele men ty wy -
ści go wej sce no gra fii, a tak że

Adam Siluta
odpowiada 
za oprawę Tour
de Pologne. 
Na sąsiedniej
stronie
i powyżej:
budowa
zaplecza
wyścigu



dwo ma wiel ki mi ekra na mi
(z któ rych je den, mo bil ny, ma
po wierzch nię 100 me trów kwa -
dra to wych) i in ny mi urzą dze nia -
mi, mu si być przy go to wa ne
przed przy jaz dem za wod ni ków.
Rów no le gle na trasie wyścigu
po wsta ją sta no wi ska te le wi zyj -
ne i pra so we, try bu ny dla za pro -
szo nych go ści, czy li ca łe mia -
stecz ko wy ści go we.

Fiat Auto Poland 
wierny Tour de Pologne
Nagrodą dla zwycięzcy 69. Tour de Pologne Moreno
Mosera z drużyny Liquidas, ufundowaną przez Fiat

Auto Poland, był samochód Fiat Freemont. Zdobywca
czerwonej koszulki i tytułu najaktywniejszego kolarza

Adrian Kurek, który na lotnych premiach Fiata
uzyskał 11 punktów, otrzymał z FAP nagrodę

pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Firma nie tylko
nagradza najaktywniejszych zawodników. Fiat Auto

Poland współpracuje z największym polskim
wyścigiem kolarskim i pozostaje najbardziej lojalnym
partnerem od jego pięćdziesiątej edycji, czyli 1993 r.
W komitecie organizacyjnym imprezy znajdowali się

w tym roku prezes Fiat Auto Poland Enrico Pavoni oraz
dyrektorzy FAP Czesław Świstak i Wojciech Masalski. 

Firma przekazuje na potrzeby wyścigu samochody,
które prowadzą peleton oraz wożą uczestników

i organizatorów Tour de Pologne. 
W tym roku było to aż 60 aut, a z nimi na całej 

trasie jechał serwis z Bielska-Białej, 
odpowiedzialny za sprawy techniczne.

WSPÓŁPRACA

U góry: 
dyrektor

handlowy FAP
Wojciech
Masalski
wręczył

symboliczny
klucz do Fiata

Freemont
zwycięzcy 69.

Tour de Pologne

bu du ją ce lot ne pre mie. Kie dy
tyl ko za wod ni cy je prze ja dą, 
za czy na się de mon taż – te sa -
me urzą dze nia i za bez pie cze nia
bę dą po trzeb ne na ko lej nym
eta pie wyścigu.
Wy ści go wy dzień dla eki py bu -
du ją cej me tę za czy na się nad
ra nem, bo wszyst ko: ze sta no -
wi ska mi sę dziow ski mi, po dium
dla zwy cięz ców, na gło śnie niem,

Budowa,
rozbiórka i... 
od nowa. 
Jeden etap
zabezpiecza 
około 2 tys. ludzi.
Gdy już wszy scy bę dą na me cie
i skoń czą się de ko ra cje zwy -
cięz ców, eki pa tech nicz na przy -
stę pu je do de mon to wa nia
sprzę tu i ła do wa nia go na cię ża -
rów ki. To trwa zwy kle do póź -
nych godzin nocnych. Wte dy
jest wresz cie czas na po si łek
i wszy scy wy ru sza ją do ko lej ne -
go punk tu eta po we go.
– Tak więc jed na eki pa po dró -
żu je od miej sca star tu do na -
stęp ne go star tu, dru ga od me ty
do me ty, a ci, któ rzy bu du ją
opra wę tra sy i lot nych pre mii
pod łą cza ją się do nich w za leż -

36
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Armia
organizatorów
– Prace nad przygotowaniem kolejnego wyścigu
zaczynają się z dużym wyprzedzeniem – mówi
Czesław Lang, słynny polski kolarz, szef firmy 
Lang Team i „wódz” całego przedsięwzięcia. 
– Jeszcze przed rozpoczęciem 69. Tour de Pologne
mieliśmy koncepcję przyszłorocznej imprezy,
a nawet wstępny plan tej, która odbędzie się
w roku 2014. 
Wszystko zaczyna się od wyznaczenia trasy, którą
trzeba wstępnie objechać (przy tej okazji Czesław
Lang często sam wsiada na rower). Potem są
rozmowy z gospodarzami miast, z których będą
startować zawodnicy i gdzie usytuowane zostaną
mety, a także miejscowości, przez które ma
przejechać wyścig, wytypowane na rozgrywanie
premii lotnych.
Na ponad 1200-kilometrowej trasie tegorocznego
Touru takich miejscowości było około pięciuset.
Bez pomocy i zaangażowania ich władz
przeprowadzenie wyścigu byłoby niemożliwe.
Lokalni gospodarze coraz powszechniej zdają sobie
sprawę z tego, jaką promocją jest dla nich Tour de
Pologne. Mają możliwość pokazania się na świecie,
zaprezentowania swoich miejscowości, zabytków,
uroczych miejsc w Polsce. Oczywiście, że nie
zauważają ich ścigający się kolarze, ale widać je
podczas sprawozdań telewizyjnych. 7 etapów
wyścigu to kilkadziesiąt godzin transmisji w TVP
i kanale Eurosport. Tour de Pologne przyczynia się
więc nie tylko do promocji sportu, ale i Polski.
– Potem zaczyna się podpisywanie umów 
ze sponsorami, bo kolarstwo nie jest
przedsięwzięciem komercyjnym, nie sprzedaje się
przecież biletów na wyścig, więc pieniądze trzeba
zdobywać w inny sposób. Rusza też cała machina
organizacyjna – opowiada Czesław Lang. 
– Przed rozpoczęciem wyścigu musimy 
np. wiedzieć, gdzie będą nocować zawodnicy,
sędziowie, ekipy techniczne, goście i inne osoby
związane z przygotowaniem Touru. Tylko tym
jednym zadaniem zajmuje się specjalna osoba,
która w określonych miastach musi zapewnić im
około tysiąca miejsc noclegowych. W firmie Lang
Team pracuje etatowo zaledwie 15 osób, 
więc musimy opierać się na licznych
współpracownikach i wolontariuszach. 
To olbrzymia armia. Wystarczy powiedzieć, 
że przy zabezpieczeniu jednego etapu wyścigu
pracuje prawie 2000 ludzi. 

WARTO WIEDZIEĆ
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no ści od te go, czy bę dą pra co -
wać bli żej star tu, czy me ty –
opo wia da Adam Si lu ta. – Lu dzie
pra cu ją bar dzo cięż ko, sy pia ją
po 2 go dzi ny na do bę, ale jest
to ze s pół, któ ry łyk nął wy ści go -
we go „bak cy la”. W eki pie tech -
nicz nej pra cu je oko ło 250 osób,
za trud nio nych na umo wy -zle ce -
nia. Nie któ rzy jeż dżą z na mi od
lat, są spe cja li sta mi w swo ich
za da niach. Dla nich to pa sja.
Czu ją, że uczest ni czą w naj -
waż niej szym przed się wzię ciu
w pol skim spo rcie. 
Nie tyl ko oni są od lat zwią za ni
z tym wy ści giem. – Skąd u was
ty lu ge ne ra łów? – za py tał mnie
kie dyś je den z za gra nicz nych
go ści, wi dząc pod czas To uru
ele ganc ko umun du ro wa nych
męż czyzn – wtrą ca aneg do tę
Cze sław Lang. – Oglą da li ga -
lo wo ubra nych stra ża ków
z Ochot niczej Straży Pożarnej
ob sta wia ją cych tra sę eta pu. Od
lat współ pra cu je my z OSP, Po li -
cją, Stra żą Miej ską i in ny mi służ -
ba mi mun du ro wy mi. Ich po moc
przy or ga ni za cji wy ści gu jest
bez cen na.

Zwycięzcy
Kolarze z 25 zespołów, wśród

których znalazło się
18 najlepszych drużyn świata

z UCI ProTeams, a także
reprezentacja Polski,

wyruszyli 10 lipca z Karpacza. 
Po tygodniu zmagań na drogach

Dolnego i Górnego Śląska 
oraz Małopolski,

przejechaniu 1234,7 km,
finiszowali 16 lipca na ulicach

Krakowa. Znamy już wyniki ich
rywalizacji. Zwycięzcą

tegorocznego, 69. Tour de
Pologne został Moreno Moser

z drużyny Liquidas. 
Z koszulką zwycięzcy klasyfikacji

punktowej (77 pkt.) zakończył
wyścig Ben Swift z teamu SKY.

Najlepszym „góralem” 
(koszulka różowa) został 

Tomasz Marczyński z VCD,
a najaktywniejszym

zawodnikiem, któremu czerwoną
koszulkę ufundował Fiat – 
Adrian Kurek z grupy UNA.

WYNIKI
Kolorowy

peleton
gromadzi wielu

widzów na
trasie wyścigu
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DO DAT KO WE 
TO URY
W Pol sce ma my po nad mi lion
ro we rów, a jaz da na nich sta ła
się mod na, mó wił Cze sław
Lang, pod kre śla jąc, że To ur de
Po lo gne przy czy nia się do po -
pu la ry za cji ko lar stwa wśród
ama to rów. Te go rocz nej ry wa li -
za cji świa to wych gwiazd ko lar -
skie go pe le to nu to wa rzy szył tra -
dy cyj nie Nu tel la Mi ni To ur de
Po lo gne, czy li wy ści gi dla naj -
młod szych i dla gim na zja li stów,
roz gry wa ne w tym ro ku w Je le -
niej Gó rze, Opo lu, Cie szy nie,
Ka to wi cach, Za ko pa nem i Kra -
ko wie. Dru gą z im prez to wa rzy -
szą cych by ły w tym ro ku szo so -
we wy ści gi ko lar skie za li cza ne
do kla sy fi ka cji Pu cha ru Fiat
Lang Te am, na zy wa ne To ur de
Po lo gne Ama to rów. Je go dwa
eta py – w Bu ko wi nie i Je le niej
Gó rze ro ze gra no w cza sie za -
wo do we go To uru. 
W przy go to wa niach, or ga ni za cji
i od po wied niej opra wie tych im -
prez uczest ni czy ły oczy wi ście
eki py tech nicz ne 69. To ur de
Po lo gne.

Rozdano medale
w jeździe
dwójkami na czas 
21 lipca w Bytowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Masters
i Cyklosport w jeździe parami na
czas w ramach Pucharu FIAT
Lang Team. Do startu
przystąpiło 76 par. Dla
zawodników z licencją masters
i cyklosport były to oficjalne
Mistrzostwa Polski w jeździe
dwójkami na czas. 
Na trasie rywalizowali również
amatorzy. Na nowo powstałym
bytowskim rynku pojawiło się
także wielu wspaniałych kolarzy
sprzed lat, wśród nich między
innymi Czesław Lang w parze

z Henrykiem Charuckim (na
zdjęciu powyżej), którzy wykręcili
bardzo dobry czas 38:06, co dało
im czwarte miejsce w amatorach.
W imprezie nie zabrakło ponadto
drużyny Fiata, na czele której 
stał dyrektor handlowy FAP,
Wojciech Masalski.
Najlepszy czas wśród wszystkich
startujących par zdobyła dwójka
A. Krasiński/J. Zugaj z kategorii
masters 40a. Trasę niespełna
24 kilometrów pokonali 
w 32 minuty i 32 sekundy. 

PUCHAR FIAT LANG TEAM
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AKTUALNOŚCI
20. BIEG FIATA

W tym roku sygnał startu rozległ się po raz 20.
O biegu, jego atrakcjach, rekordach, a także
o tym, dlaczego herbata zastąpiła lody,
rozmawiamy ze współtwórcą i dyrektorem
Biegu Fiata Andrzejem Filipiakiem.

Bieg Fiata:
jego siłą są amatorzy
Bieg Fiata:
jego siłą są amatorzy

A. Szafrańska, fot. I. Kaźmierczak, ASiR
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Czy 20 lat temu myślał Pan,
że ta przygoda z Biegiem
Fiata w 2012 roku będzie
nadal trwała?
Aż tak opty mi stycz nie to chy ba
nie pod cho dzi li śmy do na szych
pla nów, ale z ro ku na ro ku
chcie li śmy kon ty nu ować przy -
go dę. Wi dzie li śmy, jak wie le
osób chce bie gać. Na po cząt ku
w Bie gu uczest ni czy ło szcze gól -
nie du żo mło dzie ży. Pierw szą
edy cję ukoń czy ło 189 za wod ni -
ków, ale w za wo dach mło dzie ży
na dy stan sie 4 km wzię ło udział
po nad 1 ty siąc osób. Te raz ta
pro por cja jest od wrot na. 
Jak to się sta ło, że po wstał
Bieg Fia ta?
W 1993 ro ku w imie niu Okrę go -
we go Związ ku Lek kiej Atle ty ki
w Biel sku -Bia łej i miej sco we go
Ama tor skie go Klu bu Bie ga cza
zwró ci li śmy się do Fia ta Au to
Po land o wspar cie na szej dzia -
łal no ści. By łem wów czas wi ce -
pre ze sem do spraw spor to -
wych Związ ku, a sze fem klu bu
był bie gacz ama tor Jan Woj -
now ski. Pod czas roz mów z fir -
mą zro dził się po mysł, by zor ga -
ni zo wać ma so wy bieg ulicz ny
dla ama to rów, w któ rym udział
we zmą do ro śli i mło dzież.
Wpraw dzie wpro wa dzi li śmy
w pew nym mo men cie zna czą ce
na gro dy, któ re ku szą świet nych,
za wo do wych bie ga czy, ale si łą
tej im pre zy są jed nak przede
wszyst kim ama to rzy.
Dla cze go wy bra li ście aku rat
ten dy stans?
Pół ma ra ton czy ma ra ton to du -
że wy zwa nie dla za wod ni ków,
ale i or ga ni za to rów. Za sad ni cze
zna cze nie mia ło wy ty cze nie uli -
ca mi Biel ska -Bia łej od po wied -
niej dla bie ga czy ama to rów tra -
sy. W tej sy tu acji w grę wcho dził
je dy nie dy stans 10 km. Za le ża ło
nam, by prze bie ga ła po moż li -
wie pła skim te re nie, wzdłuż rze ki
Bia łej, na li nii pół noc -po łu dnie.
Mia sto jest tak po ło żo ne, że ja -
kie kol wiek od stęp stwo, po pro -
wa dze nie jej na za chód, w stro -

nę dziel ni cy Wa pie ni ca, gdzie
znaj du je się lek ko atle tycz ny sta -
dion klu bu Sprint, lub wschód,
w stro nę osie dla Zło te Ła ny,
ozna cza ło by, że bie ga cze na po -
tka ją gó ry. To ozna cza słab sze
wy ni ki. Za wod ni cy nie ma ją
szans na po bi cie re kor dów ży -
cio wych.
Za wod nicy chwa lą trasę Biegu
Fiata jako bardzo urokliwą.
Na szym ce lem by ło, aby tra sa
by ła ka me ral na, ale i ob fi tu ją ca

Liczby Biegu Fiata
4 – stopnie Celsjusza wskazywały
termometry na starcie V Biegu
Fiata
4 – tylu zawodników uczestniczyło
we wszystkich 20 edycjach. 
Lider tej klasyfikacji – Włodzimierz
Waluś spędził na trasie łącznie
14 godz. 3 min. 11 sek.
10 – tyle kilometrów mają do
pokonania biegacze
18 – tyle krajów było
reprezentowanych w Biegu Fiata
20 – tyle razy wystartował
Bieg Fiata
36 – stopni Celsjusza – rekord
gorąca padł podczas VI edycji
82 – tyle lat miał 
najstarszy uczestnik biegu, 
Julian Jaremiszyn. 

W 2002 roku pokonał dystans
w czasie 1.10,44
189 – tylu zawodników
ukończyło I Bieg Fiata
1028 – tylu zawodników
ukończyło XX Bieg Fiata
9018 – tylu zawodników łącznie
ukończyło Bieg Fiata podczas
wszystkich 20. edycji

W SKRÓCIE

Andrzej Filipiak,
dyrektor Biegu
Fiata.
Poniżej: 
start biegu

Rekordy
29 min. 16 sek. – tyle wynosi rekord trasy
ustanowiony w 2008 r. przez Vitaliya Szafara z Ukrainy
30 min. 48 sek. – tyle potrzebował do pokonania
10 km Janusz Wójcik, zwycięzca I Biegu Fiata
33 min. 7 sek. – tyle od 1995 roku wynosi rekord
trasy wśród pań. Należy do Izabelli Zatorskiej. 
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w atrak cje. Wzo rem wie lu ma ra -
to nów i im prez mię dzy na ro do -
wych po pro wa dzi li śmy ją po ka -
zu jąc naj waż niej sze miej sca
w mie ście. Start usy tu owa ny
jest przy bra mie Fia ta Au to Po -
land. Po tem za wod ni cy bie gną
przez cen trum, gdzie mi ja ją za -
byt ki: dwo rzec, za mek, te atr
i pocz tę. Przez pierw szych 16
edy cji me ta by ła wy zna czo na na
sta dio nie miej skim, ale w związ -
ku z je go prze bu do wą zo sta ła
prze nie sio na przed prze pięk ny
biel ski Ra tusz.
Czy coś na prze strze ni 20 lat
szcze gól nie utkwi ło Pa nu
w pa mię ci?
1997 rok. Przy go to wu jąc za wo -
dy chcie li śmy mło dzie ży spra wić

nie spo dzian kę na me cie. Je den
ze spon so rów przy go to wał
wów czas lo dy. Gdy za wod ni cy
wy bie ga li 1 czerw ca na tra sę
ter mo me try wska zy wa ły jed nak
za le d wie 4 stop nie, a gó ru ją cy
nad Biel skiem -Bia łą szczyt
Szyn dziel ni przy pró szył śnieg.
W ostat niej chwi li za mie nia li śmy
lo dy na go rą cą her ba tę. Rok
póź niej pa no wa ły na to miast nie -
moż li we upa ły. Na star cie by ło
36 stop ni C. Ke nij ka Su san
Chep ke mei, któ ra była wtedy
pierwsza na mecie wśród pań,
po wie dzia ła nam, że na wet w jej
kra ju nie ma ta kich tem pe ra tur.
Czy w Biegu Fiata
uczestniczą mieszkańcy
Bielska-Białej?

W pierw szych edy cjach imprezy
udział brało kil ka na ście osób. Te -
raz to po nad 30 pro cent. Co raz
po wszech niej sze sta je się bie -
ga nie. Wie le osób roz po czę ło
z na mi bie ga nie ja ko mło dzież,
star tu jąc na dystansie 4 km,
a obec nie bie gną na 10 km.
Pra cow ni cy firm Gru py Fiat
też bie gną?
Oczy wi ście. Spe cjal nie dla nich
zor ga ni zo wa na jest na wet osob -
na ka te go ria. W tym ro ku try um -
fo wał w niej Zdzi sław Ptak z Fia -
ta Au to Po land.
Czy na li stach star to wych
moż na od na leźć wiel kie
spor to we na zwi ska?
W im pre zie star to wa ło wie lu
olim pij czy ków, nie tyl ko lek ko -

Od lewej:
zwyciężczyni
w kategorii
kobiet Iwona
Lewandowska,
zwycięzca biegu
Allan Masai
Ndiwa
i zwycięzca
kategorii Fiata
Zdzisław Ptak.
Na stronie obok:
Dyrektor
Czesław
Świstak wręcza
puchary
klasyfikacji Fiat
Auto Poland



atle tów, na przy kład trzy krot na
olim pij ka w bie gach nar ciar skich
Do ro ta Kwa śny -Le ja wa. 20.
edy cję ukoń czył 400-me tro wiec,
olim pij czyk Piotr Ha czek. Wiel cy
spor tow cy de ko ru ją tak że Pu -
cha ra mi Pol skie go Ko mi te tu
Olim pij skie go na szych zwy cięz -
ców. Try um fa to rzy od bie ra li lau -
ry mię dzy in ny mi z rąk Ire ny
Sze wiń skiej, Zdzi sła wa Krzysz -
ko wia ka, Zyg mun ta Smal ce rza,
Zbi gnie wa Pie trzy kow skie go
i Ma riana Ka sprzy ka. 
Czy Bieg Fiata zainspirował
do tworzenia podobnych
wydarzeń?
Tak. Na kan wie Bie gu Fia ta po -
wstał Pół ma ra ton Ży wiec ki, któ -
ry w tym ro ku od był się po raz
14. Jest też Bieg For tu ny w Cie -

szy nie. Po wsta ło spo ro bie gów
gór skich, mię dzy in ny mi na Ma -
gur kę, Błat nią, Skrzycz ne, Żar.
To wszyst ko wy ni kło z po pu la ry -
za cji bie ga nia, któ rą niósł za so -
bą „nasz ju bi lat”. 
Czym dla Pa na oso bi ście 
jest bie ga nie?
To pa sja, ale tak że za wód. W la -
tach 70. by łem czyn nym za -
wod ni kiem. Upra wia łem wie lo -
bój i rzut oszcze pem. Póź niej
skoń czy łem stu dia w Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Zo -
sta łem na uczy cie lem wy cho -
wa nia fi zycz ne go i tre ne rem
w Mię dzysz kol nym Klu bie Spor -
to wym Be ski dy, a póź niej – gdy
po wstał – Klu bie Spor to wym
Sprint. 
Dzię ku ję za roz mo wę.

Biegacze Fiata 
Zdzisław Ptak zwyciężył w kategorii pracowników Fiata Auto
Poland. Tyszanin, który na co dzień biega amatorsko w klubie
„40-latek” w rodzinnym mieście, do pokonania trasy
potrzebował 41 minut i 40 sekund. W klasyfikacji generalnej,
w stawce ponad tysiąca zawodników, dało mu to 178 lokatę.
„To siódmy Bieg Fiata, w którym uczestniczyłem. Był dla mnie
wyjątkowo udany, bo zrobiłem na nim „życiówkę”. Dobrze
rozłożyłem siły i udało się. Dziś podobała mi się meta. Finisz przy
Ratuszu zawsze jest widowiskowy” – powiedział na mecie.
Michał Skrzypczyk przybiegł na metę jako drugi wśród
pracowników FAP. Jego czas: 41 minut i 47 sekund, uplasował go
w klasyfikacji generalnej na 185 miejscu. „Pobiegłem w Bielsku-
Białej po raz trzeci. Tym razem zakończyłem bieg na drugiej
pozycji. Jak dla mnie było trochę za ciepło. Wolę biegać, gdy
trochę pada deszcz” – powiedział.
Wszystkie 20 Biegów Fiata przebiegł mieszkaniec Kęt koło
Bielska-Białej Zygmunt Kasolik, pracownik Fiat Powertrain
Technologies. Z czasem 49 minut i 44 sekund zajął 605 miejsce.
„Przebiegłem trasę najlepiej z dotychczasowych startów,
a uczestniczyłem w Biegu Fiata już po raz 20. Z roku na rok
uczestników przybywa i organizacja zawodów jest coraz lepsza.
Bardzo się z tego cieszę. Zachęcam pracowników Fiata, aby jak
najliczniej wystartowali. To jest nasz bieg” – powiedział.
Rzecznik prasowy Fiat Auto Poland Bogusław Cieślar: „Bieg
wpisuje się w obchody jubileuszu 20-lecia Fiata Auto Poland.
Myślę, że to świetna impreza, która promuje Bielsko-Białą,
sponsorów, Fiata Auto Poland, a przede wszystkim zdrowy tryb
życia. Rozrósł się i wpisał w historię biegów masowych w Polsce.
Mamy nadzieję, że tradycja biegania po ulicach pięknego miasta,

jakim jest stolica Podbeskidzia, będzie kontynuowana”.
Trzykrotna zwyciężczyni Biegu Fiata, olimpijka z Atlanty 
Aniela Nikiel wręczała nagrody zwycięzcom. Wyznała jednak, 
że po paru latach od czasu zakończenia kariery wyczynowej, 
kusi ją, by znów stanąć na starcie bielskiej „dziesiątki”.
„Przymierzam się, by wystartować w przyszłym roku. Nie będę
walczyła o zwycięstwo, chcę przebiec trasę rekreacyjnie. Wciąż
utrzymuję kontakt ze sportem: jestem trenerką. Opiekuję się sporą
grupą lekkoatletów i biegaczy górskich. Trenuję też psie zaprzęgi.
Z bieganiem nie da się skończyć”. – powiedziała.
Na trasie nie zabrakło pasjonata biegów, Country Managera
marek Jeep i Lancia w Polsce Sławomira Szałkowskiego. 
Na trasie dał mu się we znaki upał, ale przełamał kryzys i dobiegł
do mety w 55 minut i 58 sekund. „Od 10 lat biegam amatorsko.
Początki były koszmarne. Pamiętam pierwsze dwa, trzy kilometry.
Mordęga. Później złapałem jednak bakcyla. Obecnie staram się
znaleźć czas, by dwa-trzy razy w tygodniu pobiegać. Traktuję to
jak hobby. Bez tego wysiłku trudno mi sobie wyobrazić normalne
funkcjonowanie. To cudowny sposób na odreagowanie stresu
i zachowanie w miarę dobrej kondycji” – powiedział. 

WYWIADY



Szczególnym akcentem 30. rocznicy wyścigu Mille Miglia był
debiut kabrioletu Abarth 695 Edizione Maserati. Będzie on
produkowany w limitowanej serii liczącej 499 sztuk. Ten niewielki
samochód wyposażony jest w silnik 1.4 turbo o mocy 180 KM
i elektrycznie sterowaną skrzynię biegów Abarth Competizione.
Charakteryzuje się on ekskluzywnym wykończeniem
i elementami wyposażenia. Abarth 695 Edizione Maserati osiąga
prędkość maksymalną ponad 225 km/h i przyspiesza od zera
do setki w mniej niż 7 sekund.

NEWSY

FIRMA

21 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukowa MSN
zorganizowali konferencje pt.: Fundusze europejskie
i innowacyjność przedsiębiorstw. Podczas konferencji
wręczono wyróżnienia laureatom siódmego rankingu: Lista
500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.
W rankingu największych inwestorów w badania i rozwój
pierwsze miejsce zajęła firma Fiat Auto Poland
wyprzedzając  Bank Handlowy i Asseco Poland
z Rzeszowa. Na zdjęciu Bogusław Cieślar z dyplomami 
dla Fiat Auto Poland.

COMAU SAFETY MEETING

Firma Comau zaprosiła swoich kolegów z FPT Polska 7 lipca na stadion
do Bestwinki koło Czechowic-Dziedzic, gdzie zorganizowała Safety
Meeting. Jednym z wielu punktów spotkania był pokaz pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, prowadzony przez zaproszonych ratowników PCK
z bielskiej grupy ratownictwa drogowego. Zainteresowanie uczestników
wzbudziła zwłaszcza praktyczna prezentacja ratownictwa małych dzieci,
która – ze względu na inny niż u dorosłych sposób udzielenia pomocy –
wywołuje wątpliwości i wymaga dodatkowych umiejętności.
Dzień zakończył mecz piłkarski między drużynami Comau i „Przyjaciół
firmy” zakończony – jak przystało na tego typu relacje – remisem 2:2. 
Dzień minął wszystkim w atmosferze relaksu i dobrego humoru, była to
okazja, aby spotkać się poza miejscem pracy. Safety Meeting był
pierwszym z serii i będzie miał kontynuacje w następnych latach. 

LAURY DLA FAP 
OD ŚWIATA NAUKI

GDY ABARTH SPOTYKA SIĘ 
Z MASERATI
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W Chinach zainaugurowano zakład GAC Fiat w Changsha, gdzie produkowany jest Viaggio,
pierwszy model wytwarzany przez tę firmę. W wydarzeniu wzięli udział: dyrektor pełnomocny
Fiata i prezes Chryslera Sergio Marchionne, prezes GAC Zhang Fangyou, przedstawiciele władz
chińskich i ambasador Włoch w Chinach. Na zdjęciu od lewej: Stefan Ketter, szef produkcji
Fiata, Sergio Marchionne i Michael Manley, COO Fiat Chrysler na obszar APAC (Azja Pacyfik).

OTWARTO NOWY ZAKŁAD W CHANGSHA

SUPERTEST EKONOMII
W IX Superteście Ekonomii rywalizowało 12 uczestników. Niespełna
300 km trasa biegła drogą ekspresową S7 do Radomia, potem krajową 
nr 12 przez Zwoleń do Puław, a stamtąd drogą wojewódzką nr 801,
wzdłuż Wisły i z powrotem do Warszawy. Wśród zwycięskich
samochodów, które odnotowały rewelacyjnie niskie zużycie paliwa,
znalazł się Fiat 500 0.9 TwinAir, który spalił 3,66 l/100 km.
Najmniej spośród ciągników siodłowych na sprężony gaz ziemny zużył
Iveco Stralis z jednostką 7790 cm3 (13,80 m3/100 km). Podobnie
rewelacyjnie niskie są koszty eksploatacji pozostałych samochodów CNG:
Iveco Daily (12.93 m3/100km) oraz Fiata Ducato (8,66 m3/100km).

IVECO ECOSTRALIS 
DOCENIANY PRZEZ KLIENTÓW
Do przebojów rynkowych IVECO, które cieszą się ostatnio zainteresowaniem przewoźników ze
względu na udogodnienia oferowane w standardzie i bogate wyposażenie podstawowe, można
zaliczyć EcoStralisa. Ostatnim nabywcą tych modeli jest firma Korner ze Strzałkowa k.
Radomska, która posiada 12 oddziałów. Przekazanie firmie 40 ciągników siodłowych IVECO
EcoStralis z 500-konnym silnikiem wysokoprężnym odbyło się w połowie lipca br. Wcześniej,
pod koniec maja br., miało miejsce przekazanie 20 pojazdów firmie Transport-Spedycja Lipiński
z Sierpca. Firma posiada własny magazyn logistyczny w Szczecinie oraz realizuje m.in. usługi
przewozowe dla Carlsberga. 

TESA
Tesa to firma wdrażająca nowe
rozwiązania oparte na zastosowaniu
taśm samoprzylepnych. W maju br.,
chcąc zapoznać pracowników Fiata
z najnowszymi osiągnięciami
i produktami, firma zorganizowała
w Zakładzie Tychy tzw. „Dzień
Techniczny Tesa”, w czasie którego
zaprezentowała rozwiązania 
m.in. z ochrony powierzchni,
automatyzacji procesów aplikacji
taśm samoprzylepnych oraz trwałego
mocowania elementów pojazdów.
Wystawiono też najnowszy produkt
firmy Tesa – ACXplus Black Line –
czyli taśmę dwustronną służącą
do trwałego mocowania elementów
o dużej sile klejenia. Taśma jest koloru
głębokiej czerni, co stwarza nowe
możliwości konstrukcyjne dla
producentów pojazdów. 

DZIEŃ
TECHNICZNY
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Marek Kamiński, 
foto: arch. Łukasza i Pawła Golców 

LUDZIE 
WYWIAD

Życie jestmuzyką

Uro dzi li się w Mi lów ce – ma łej wio sce na Ży -
wiec czyź nie. Śpie wać uczy li ich ro dzi ce,
zwłasz cza ta ta, z któ rym wspól nie nu ci li

sta re żoł nier skie pio sen ki. Po tem pod cho in kę do -
sta li cym bał ki – był to oczy wi ście ich wspól ny in -
stru ment. Pierw sze pu blicz ne wy stę py mia ły miej -
sce w ko ście le, gdzie ja ko mi ni stran ci śpie wa li
psal my. Mu zycz ną pa sję roz wi ja li w prze rwach
mię dzy na uką a pra cą w go spo dar stwie ro dzi ców.
Żni wa, sia no ko sy, ple wie nie grzą dek, zbie ra nie
ston ki, pa sa nie kro wy – to był ich chleb po wsze -
dni. Gór skie po let ka są nie wiel kie, ale pra cy i tak
na nich nie bra ko wa ło. 
Ro dzi ce, na szczę ście, szyb ko po zna li się na ich
mu zycz nym ta len cie. Od czwar tej kla sy wy sła li
bliź nia ków do Szko ły Mu zycz nej w Żyw cu. Trud no
się te mu dzi wić, sko ro mu zy ką pa ra ła się wła ści -
wie ca ła ro dzi na, od dziad ka po cząw szy, na oj cu
(grał na klar ne cie) i ma mie (śpie wa ła w chó rze ko -
ściel nym) skoń czyw szy. 

Całe życie Łukasza i Pawła Golców kręci się wokół
muzyki, ale poza nią mają także inne pasje –
motoryzację (lubią, kiedy „pędzą konie po betonie”)
i kolekcjonerstwo (zbierają wszystko, co wiąże się
z góralskim folklorem). Zachęcają też najmłodszych
do nauki. Dzięki Fundacji
Braci Golec na ludowych
instrumentach nauczyło się
grać kilkaset dzieci.
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Ich oj ciec zmarł, kie dy jesz cze uczęsz cza li do
szko ły pod sta wo wej. Z praw dzi wym ży ciem na
wła sny ra chu nek ze tknę li się wraz z roz po czę ciem
na uki w Li ceum Mu zycz nym w Biel sku -Bia łej. Nie
na le że li do spo koj nych uczniów – zda rza ło im się,
na przy kład, przy nieść do szko ły kró li ki, któ re roz -
bie ga ły się po ca łej kla sie. Je den z ko le gów szkol -
nych wspo mi na, jak „w 11 al bo 12 kla sie człon ko -
wie or kie stry szkol nej za ba wia li się na pró bach,
strze la jąc z ka szy gry cza nej. Pa weł, ja ko pu zo ni -
sta z więk szą po jem no ścią płuc, ścią gał z pu zo nu
su wak i w ten spo sób, dys po nu jąc dłu gą rur ką,
po tra fił „przy grzać” ko le gom”. Mó wi ło się też, że
bliź nia cy mie li w szko le opra co wa ny pa tent z za -
mia ną miejsc, któ ry z po wo dze niem wy ko rzy sty -
wa li na lek cjach. „To by ła tak zwa na po moc bra -
ter ska” – śmie je się Łu kasz.
Wy bry ki bra ci szły jed nak w nie pa mięć – ich obro -
ną był ta lent do gry na in stru men tach. Je den z ich
by łych na uczy cie li wspo mi na, że Go lec by ło jed -
nym z naj czę ściej prze wi ja ją cych się w po ko ju na -
uczy ciel skim na zwisk. Do da je jed nak, że ni gdy nie
cho dzi ło o oce ny z przed mio tów zwią za nych
z mu zy ką. 
W li ceum Łu kasz i Pa weł ma rzy li o ka rie rze jazz -
ma nów. Kil ka lat póź niej na Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach współ two rzy li wraz z in ny mi stu -
den ta mi ze spół Al che mik Aco ustic Jazz Se xtet.
Ro dzi ła się „no wa twarz pol skie go jaz zu” (ta ką 
na gro dę otrzy ma li na fe sti wa lu Jazz Nad Od rą
w ro ku 1998).
Py ta ni czy da lej lu bią grać jazz, od po wia da ją
zgod nie: „Chę ci za wsze są.
Na wet trzy la ta te mu zo sta ła
za re je stro wa na w du żej mie -
rze ko lej na pły ta Al che mi ka.
Jed nak każ dy z mu zy ków
bie rze także udział w kil ku
du żych pro jek tach i, pó ki,

co, nie uda ło się nam te go ma te ria łu do koń czyć.
Jest tam spo ro faj nych ka wał ków i cie ka wych
kom po zy cji, opar tych na mu zy ce ży wiec kiej, cy -
gań skiej, a i cza sa mi ar gen tyń skiej. Ma te riał ten
być mo że kie dyś uj rzy świa tło dzien ne...”. 
Z jaz zem zwią za ne by ły tak że ich pra ce ma gi ster -
skie – Łu kasz pi sał o twór czo ści i ewo lu cji mu -
zycz nej To ma sza Stań ki, a Pa weł o sty li sty ce gry
na pu zo nie wy jąt ko we go mu zy ka i zdo byw cy wie -
lu na gród Gram my – Bil la Wa tro usa. 
Pro fe sjo nal ną ka rie rę za czy na li ja ko mu zy cy se syj -
ni. „Stu diu jąc na Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach cią gle z kimś na gry wa li śmy” – mó wi Łu kasz,
śmie jąc się, że zle ce nio daw com by ło ła twiej, bo
wy ko nu jąc je den te le fon mo gli za an ga żo wać
dwóch mu zy ków, wy star czy ło jesz cze zna leźć ko -
le gę sak so fo ni stę i ca ła sek cja dę ta by ła go to wa
do na grań. Za nim pu blicz ność po zna ła ich na zwi -
ska, gra li z wie lo ma wy ko naw ca mi, m. in. z Kay -
ah, Nor bim, Paw łem Ku ki zem, Pia skiem, Kraw czy -
kiem, Ryn kow skim, Gro niec, Ge pert, a na wet Ma -
ry lą Ro do wicz. W tym okre sie bra cia na gra li
z róż ny mi ar ty sta mi kil ka dzie siąt płyt. Wy da jąc
swo ją pierw szą pły tę Go lec uOr kie stry re kla mo wa li
się na po cząt ku, ja ko zdol ni mu zy cy se syj ni roz po -
czy na ją cy ka rie rę na wła sny ra chu nek. Z bra ku
cza su obec nie już tyl ko oka zjo nal nie an ga żu ją się
do te go ty pu na grań. Nie daw no na gra li pły tę
z Maj ką Je żow ską wy da ną przez Fun da cję Mac -
Do nal da, z któ rej do chód prze zna czo ny był na
roz bu do wę od dzia łu dla no wo rod ków szpi ta la
w Pro ko ci miu.
„No we ży cie” bra ci za czę ło się w 1999 ro ku. Wte -
dy uka za ła się de biu tanc ka pły ta ze spo łu Go lec
uOr kie stra. „Pa mię ta my każ dy z tych utwo rów
i je go hi sto rię. Nie któ re po wsta wa ły w Mi lów ce,
in ne w sa mo cho dzie, jesz cze in ne w Ka to wi cach,
ale więk szość w War sza wie u na sze go star sze go
bra ta Ra fa ła” – mó wi Pa weł Go lec. – „To Ra fał za -
wsze na ma wiał nas do te go, aby stwo rzyć coś
wła sne go i nie po wta rzal ne go, a tym sa mym być
nie za leż nym”. 
A za czy na li od utwo rów: Na ho li, Chał pa się po li -
ła, Ufo, Ko chom Cie bie dziew cy no. Bra cia gra li
wte dy z Paw łem Ku ki zem w ze spo le Pier si. Ku kiz
po ży czył im wie lo śla do wy ma gne to fon do na gry -
wa nia. Pierw sze de mo po wsta ło w wy na ję tej sal -
ce w Do mu Ka to lic kim w Mi lów ce. 
Z na gra nym ma te ria łem piel grzy mo wa li od wy -

twór ni do wy twór ni. Nikt nie
był jed nak za in te re so wa ny.
Dziś ma na ge ro wie wy daw -
nictw fo no gra ficz nych pew -
nie plu ją so bie w bro dę, bo
de biu tanc ka pły ta Go lec
uOr kie stry ro ze szła się w kil -

Łukasz i Paweł
z sentymentem

wracają do
swojej rodzinnej

Milówki,
niewielkiej

górskiej
miejscowości

niedaleko
Żywca
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ku set ty sięcz nym na kła dzie. Tym -
cza sem Gol co wie wzię li spra wę
w swo je rę ce. Ja ko pio nie rzy po -
sta no wi li za ło żyć wła sną fir mę fo -
no gra ficz ną o na zwie Go lec Fa bry -
ka. Zgod nie ze sło wa mi ich Ścier -
ni ska – „do ro bo ty mam smy kał kę,
krze pę mam jak wół, sam po cią -
gnę wóz pu sta ków, choć by był
bez kół...”. 
Go rą ce chwi le tuż przed de biu tem
opi su ją na swo jej ofi cjal nej stro nie:
„Wrze sień, 7 – Godz. 01:30 –
z tłocz ni przy jeż dża ją kar to ny −
w osob nym opa ko wa niu pły ty,
w osob nym okład ki pro sto do do -
mu Paw ła i Łu ka sza w Mi lów ce.
Ca ły ze spół wraz z bab cią He len ką za bie ra się za
skła da nie płyt. 02:11. Pierw sza zło żo na CD Go lec
uOr kie stra 1. Po wo li ze spół do cho dzi do per fek cji
i ilość zło żo nych płyt na go dzi nę sys te ma tycz nie
się zwięk sza. Go to we pły ty ma ma Gol co wa pa ku -
je do ko szy ka i nie sie na po bli ski targ. To war roz -
cho dzi się jak cie płe bu łecz ki. W cią gu kil ku dni
pierw szy na kład − trzy ty sią ce eg zem pla rzy − zo -
sta je wy czer pa ny. Na okład ce znaj du je się wspól -
ny nu mer te le fo nu Paw ła i Łu ka sza. Bra cia w dal -
szym cią gu ma ją wspól ny te le fon, sa mo chód,
port fel i nr kon ta...”.
Dru ga pły ta z ta ki mi hi ta mi jak Ścier ni sko, Sło dy -
cze, Szar pa ny, Do Mi lów ki wróć czy Pie nią dze to

nie wszyst ko zna la zła jesz cze wię -
cej na byw ców niż de biu tanc ka.
Jak Pol ska dłu ga i sze ro ka, śpie -
wa no prze bo je Go lec uOr kie stry.
Obok mu zy ki ich pa sją jest folk lor.
Łu kasz np. zbie ra ma ski no wo -
rocz nych «dzia dów». „Mam po nad
40 wy rzeź bio nych w drew nie,
pięk nie po ma lo wa nych ma sek
wraz z kom plet ny mi stro ja mi. Ta
tra dy cja jest uro cza, nie po wta rzal -
na, eg zo tycz na i do brze, że nie
uda ło się jej cał ko wi cie sko mer cja -
li zo wać. Nie spo tka łem ni gdzie ta -
kie go zi mo we go kar na wa łu jak tu -
taj, w Be ski dzie Ży wiec kim. Wie lo -
krot nie bra li śmy udział w Go dach

Ży wiec kich, zaś w Sta ry i No wy Rok ja ko mło dzi
chłop cy «go ni li śmy» po Mi lów ce z gru pą prze bie -
rań ców”. Kie dy Łu kasz bu do wał dom, cho dził po
wsiach i fo to gra fo wał ele men ty zdob ni cze na cha -
łu pach, in te re so wał się or na men ty kę gó ral ską,
„że by w do mu by ło tak jak trze ba”. Dom jest,
a jak że, drew nia ny. Zbu do wa ny oczy wi ście w sty -
lu ży wiec kim, choć przez cie śli z Pod ha la. 
Łu kasz ko lek cjo nu je tak że sta re gó ral skie ko żu chy.
Jak sam mó wi: Każ dy ma ja kie goś bzi ka... Nie -
daw no część ko lek cji od dał do mu ze ów w Mi lów -
ce, Ło dy go wi cach i Żyw cu. Z tej że pa sji zro dził się
sza lo ny po mysł, aby rze tel nie i na uko wo opra co -
wać i wy dać al bu my o stro jach lu do wych

Folklor daje poczucie
odrębnej tożsamości.
Jest częścią
dziedzictwa, któremu
na imię Polska. 
O ten skarb trzeba 
dbać i «zarażać nim»
młode pokolenia. 
(Paweł Golec)



Bracia Golcowie
czasami bywają na

przesłuchaniach dzieci,
które chcą się uczyć

w ognisku muzycznym. „Już od
pierwszych chwil można zauważyć, czy dziecko
ma dobry słuch czy nie, czy ma poczucie rytmu,

czy jest arytmiczne. Bywają przypadki, że na
egzaminie dziecko stremuje się i wypadnie słabo,

lecz po czasie ponownie wraca na egzamin i jest już
dużo lepiej... Warto rozwijać talenty muzyczne
u dzieci, zapisując je do szkoły muzycznej, do

ogniska czy do zespołu regionalnego lub na rytmikę.
Ponadto dzieci od najmłodszych lat powinny słuchać

dużo muzyki klasycznej, która wyjątkowo rozwija
i uwrażliwia na piękno”. 

w Kar pa tach pol skich. Fun da cja Bra ci Go lec
do tej po ry wy da ła: „Strój gó ra li ży wiec kich”,
„Miesz czań ski strój ży wiec ki”, „Strój gó ra li
ślą skich” i „Strój gó ra li pod ha lań skich”.
Fun da cja to «uko cha ne dziec ko» bra ci. Naj -
waż niej szym ele men tem jej dzia łal no ści jest
Ogni sko Twór czo ści Ar ty stycz nej, któ re za ło żo -
no ra zem z Urzę dem Gmi ny w Mi lów ce w 2003 r.
Dzię ki te mu dzie ci i mło dzież mo gą uczyć się gry
na skrzyp cach i he li gon kach, a tak że na in nych in -
stru men tach. W Mi lów ce z na uki tej ko rzy sta
ok. 90 dzie ci, 50 mu zy ku je w ło dy go wic kiej fi lii,
a 20 dzie cia ków w Ko sza ra wie. Ko lej na fi lia po -
wsta je wła śnie w Je le śni. Fun da cja za pew nia dzie -
ciom in stru men ty i opła ca na uczy cie li. „Spo ro in -
stru men tów ku pi li śmy na Sło wa cji i w Cze chach,
tam tej sze szko ły mu zycz ne wy sprze da ją np. he li -
gon ki. Zaś Fun da cji Bra ci Go lec uda ło się stwo -
rzyć swo istą mo dę na ten in stru ment; na ży wiec -
czyź nie he li gon ka sta ła się tren dy” – tłu ma czą bra -
cia Gol co wie. 
„Ro bi my zu peł nie coś in ne go ni że li szko ły mu zycz -
ne, nie uczy my bo wiem gry me to dą kla sycz ną, ale
tech ni ką opra co wa ną m. in. na Wę grzech, Sło wa -
cji czy Ru mu nii. Dla przy kła du po wiem, iż słyn na
ro dzi na La ka to sów (Ro mów z Wę gier) gra tak do -
sko na le, w swo im nie do pod ro bie nia sty lu, że ich
pły ty re gu lar nie wy da wa ne są przez eli tar ną Deut -
sche Gram mo phon. Od sa me go po cząt ku sta wia -
my na ra dość z mu zy ko wa nia, uczeń po kil ku za -
ję ciach umie za grać już kil ka pio se nek – nu ty do -
cho dzą w póź niej szym eta pie na uki. Naj waż niej szy
jest cha rak ter i od po wied ni styl gra nia, przy pi sa ny
do da nej gru py et nicz nej. Na si ucznio wie uczą się

np., że da na pio sen ka po cho dzi z Wę gier, Sło wa -
cji lub z Pod ha la czy ze Spi szu i że na le ży ją grać
w ta ki, a nie in ny spo sób. Gó ral mo że na uczyć się
grać kla sy kę, zna my ta kich wie lu, ale nie zna my
ani jed ne go kla sy ka, któ ry by do brze grał po gó -
ral sku. Wła śnie te go ty pu lu kę edu ka cyj ną w na -
szej ro dzi mej kul tu rze wy peł nia Fun da cja. I to jest
na sza pa sja”– mó wią Łu kasz i Pa weł.
Bra cia Gol co wie, jak przy sta ło na mu zy ków, zbie -
ra ją tak że in stru men ty: „Ma my sta re gaj dy, du dy
ży wiec kie, trom bi ty, fu jar ki, pisz czał ki wiel ko post -
ne i spo ro ro gów z róż nych czę ści świa ta. Nie któ -
re z nich moż na usły szeć na na szych na gra niach.
Naj czę ściej wy ko rzy stu je my je jed nak na kon cer -
tach, jak cho ciaż by stu let nie trom bi ty z Ha li Bo ra -
czej. W ten spo sób in stru men ty te do sta ły „no we
ży cie”– opo wia da Łu kasz.
Gra ją cy na pu zo nie Pa weł ma na to miast sześć in -
stru men tów. Naj star szy je go pu zon to Bach Stra -
di va rius, jesz cze z okre su li ce al ne go. „Ostat nio ku -
pi łem dwa pla sti ko we pu zo ny. To naj now szy trend.
Są bar dzo lek kie i gra ją cał kiem nie źle. Je den jest
żół ty, a dru gi wście kle czer wo ny. Gram też na uni -
ka to wym, nie bie skim pu zo nie, zro bio nym spe cjal -
nie po de mnie przez dwie fir my Hol ton i Mar tin.
Pro du cen ci re ali zu ją wy tycz ne za ma wia ją ce go od -
no śnie wa gi, roz mia rów, wy wa że nia, twar do ści
me ta lu, i po ro ku przy sy ła ją go to wy in stru ment” –
mó wi Pa weł. 
Po za mu zy ką pa sją bra ci jest mo to ry za cja. Pra wo
jaz dy zro bi li jesz cze przed ma tu rą, a ich pierw -
szym sa mo cho dem (oczy wi ście wspól nym), był
czer wo ny ma luch, któ rym do jeż dża li na ka to wic ką
Aka de mię Mu zycz ną. Sa mo chód był z rocz ni -
ka 1985, dla te go za pa la ło się go jesz cze dźwi gnią
obok ręcz ne go ha mul ca. Był w do brym sta nie –
wcze śniej jeź dzi ła nim bab cia szkol ne go ko le gi.

Heligonka to instrument
z rodziny idiofonów
(instrumenty perkusyjne).
Mocno popularna
w Austrii, w Niemczech
na Słowacji i w Czechach,
a przed wojną także na
południu Polski. Zdaniem

Łukasza jest to «starszy kuzyn akordeonu», chociaż gra na tym
instrumencie jest zdecydowanie trudniejsza. „W odróżnieniu od
akordeonu heligonka wydaje inny dźwięk, gdy się rozciąga
miech, a zupełnie inny, gdy miech się ściska. Dlatego technika
gry na heligonce jest zupełnie obca dla akordeonistów. 
W żadnej szkole muzycznej w Polsce nie uczy się grać na tym
instrumencie. Dzięki Fundacji Braci Golec na heligonce nauczyło
się grać ponad 200 dzieci na żywiecczyźnie.

RADY DLA RODZICÓW

Praca z dziećmi
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Kil ka lat te mu obaj bra cia za ło ży li ro dzi ny. W po -
wszech nej opi nii osób, któ re zna ją ich kil ka na ście
lat, nie zmie ni li się mi mo sprze da nych kil ku mi lio -
nów płyt. Mo że tyl ko przy by ło im obo wiąz ków.
Ma ją dzie ci, któ re są dla nich naj waż niej sze. 
Dys kret nie i bez przy mu su sta ra ją się za szcze pić
im mi łość do mu zy ki. Bo prze cież „ży cie jest 
mu zy ką”. 

PREMIEROWY KRĄŻEK

Nowa twarzGolec uOrkiestry
Już niebawem do sklepów muzycznych trafi
najnowsza płyta zespołu Golec uOrkiestra.
Na dwupłytowym albumie zrealizowanym
w studio Golec Fabryki znajdą się aż 24 utwory. 
Są wśród nich największe przeboje formacji
w zupełnie nowych aranżacjach, ale są 
także kompozycje premierowe. „Nad tym
materiałem pracujemy ponad dwa lata” – 
mówi Łukasz Golec. 
– „Będzie to wyjątkowa płyta, swoista podróż
muzyczna w rejony, w których Golec uOrkiestra
czuję się najlepiej. Różnorodność stylów,
gatunków i charakterów piosenek sprawia,
że słuchacz ogarnie zmysłem Karpaty wzdłuż
i wszerz. Jednocześnie można będzie się
delektować fuzją wielobarwności brzmienia
zespołu, które zostało uzyskane dzięki
jedynemu w Polsce lampowemu stołowi
mikserskiemu, które posiada studio Golec
Fabryki. Etniczne instrumenty zderzone
z nowoczesnymi rytmami, przebojowe
i nietuzinkowe teksty Rafała Golca poruszą
wnętrza najbardziej wyrafinowanych słuchaczy

i melomanów. Z takich słowno muzycznych
rozwiązań jesteśmy naprawdę dumni. Po
wielu wydanych płytach myślę, że nasze
najnowsze piosenki zaskoczą nie tylko
radiowców, ale i naszych wiernych fanów 
i trafią pod strzechę do wielu domów
w Polsce i za granicą”.

Dyskografia zespołu

1999   Golec uOrkiestra 1 
2000  Golec uOrkiestra 2 
2000   Święta z Golec uOrkiestrą
2001 Pieniądze to nie wszystko –

Ścieżka dźwiękowa do filmu
Juliusza Machulskiego

2002   Golec uOrkiestra 3
2003   W niebo głosy 
2004   Golec uOrkiestra 4 
2005   Nieziemskie granie dla Ciebie Panie 
2009   Golec uOrkiestra 5
2009   Golec uOrkiestra Live – Koncert kolęd

i pastorałek 

Naj waż niej szym ele men tem wy po sa że nia ma lu cha
był kij z mio tły, któ ry po ma gał od pa lić sa mo chód,
na przy kład w zi mie. 
Te raz każ dy z bra ci jeź dzi swo im au tem (SU Vem),
oczy wi ście tej sa mej mar ki i te go sa me go ko lo ru.
Łu kasz lu bi po nad to prze jażdż ki ro we ro we, Pa weł
zaś jest fa nem mo to cy kli. W wol ne dni swo im
chop pe rem z sil ni kiem o po jem no ści 1300 cm3 za -
bie ra żo nę lub cór kę na mo to cy klo we prze jażdż ki.
„Po dró żo wa nie po na szych pięk nych oko li cach
jest fan ta stycz ne. To jest czy sta przy jem ność.
Czu je się ta ki zew wol no ści. Zresz tą przez mo tor
od kry wam wie le pięk nych miejsc. Nie wszę dzie
prze cież moż na do je chać sa mo cho dem”.
Za in te re so wa niem Łu ka sza i Paw ła cie szy się rów -
nież pił ka noż na i boks. Go rą co do pin gu ją zwłasz -
cza swo je go przy ja cie la z po bli skich Gi lo wic –
Tom ka Adam ka. Ki bi co wa li tak że Ada mo wi Ma ły -
szo wi, dla któ re go na gra li spe cjal ną pio sen kę
„Zwy cię stwo” z tek stem:
Pły nie wo da na nij kło da
A na nij pió rec ko
A na nie bie Adaś Ma łysz
Le ci po sło nec ko

Kilka milionów
sprzedanych płyt
i popularność nie
zmieniła braci
Golców 
Ich światem
nadal są góry,
muzyka i rodzina



DANIE SPECJALNE
GÓRY

Miej sco wi twier dzą, że
zbój tak na praw dę miał
na imię Ma te usz. Le -

gen da gło si, że w je go ży łach
pły nę ła błę kit na krew. Był sy nem
księż nej i uro dził się na zam ku
w Biel sku. Po dob no mię dzy je go
kry jów ka mi w gó rach a zam kiem
ist nia ło se kret ne przej ście. Zbój -
nik miał z nie go ko rzy stać, kie dy
po sta no wił ob ra bo wać ba ro na
Sun ne gha. Na hoj ność Klim czo -

ka mo gli za wsze li czyć bied niej si
miesz kań cy gór skich wio sek. 
Dziś zbój ni ków w Be ski dach już
nie ma. Wciąż moż na jed nak tra -
fić na miej sca z ni mi zwią za ne.
Aby do nich do trzeć, trze ba się
jed nak so lid nie przy go to wać. Nie
wy star czy fan ta zja i do bry hu -
mor. W prze ci wień stwie do zbó ja
Klim czo ka i je go kom pa nów,
trze ba za dbać o swo je bez pie -
czeń stwo na gór skich szla kach. 

Kiedy setki lat temu zbój
Klimczok grasował w okolicach
dzisiejszego Szczyrku, za cały
ekwipunek wystarczała mu
ciupaga i kierpce. Beskidy znał
jak własną kieszeń. 
Anna Szafrańska, 
fot: P. Mszyca, Satiz Poland

„W gó rach chodź za wsze tak,
aby nie gu bić zna ków” – po wie -
dział po jed nej ze swo ich wy cie -
czek Jan Pa weł II. Pa pież ko chał
gó ry, czu jąc wo bec nich ogrom -
ną po ko rę, bo tak że la tem by -
wa ją nie bez piecz ne. War to wie -
dzieć, ja kich za sad bez pie czeń -
stwa na le ży prze strze gać i jakie
po czynić przygotowania, by
z gór skiej wy pra wy za wsze wró -
cić do do mu. 

Śladami
zbója Klimczoka
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BE SKI DY 
NIE SĄ ŁA TWE
Wie le osób wy ru sza w Be ski dy
z myl nym prze ko na niem, że
szczy ty można ła two zdo być,
na wet te naj wyż sze. „Nie ma nic
gor sze go od bra ku po ko ry.
W mi nio nym se zo nie zi mo wym
mie li śmy kil ka dzie siąt wy praw
ra tun ko wych po oso by, któ re
prze ko na ne by ły, że da dzą so bie
ra dę w każ dych wa run kach. To
był re kor do wy se zon pod tym
wzglę dem” – mó wi na czel nik
Gru py Be skidz kiej GOPR Je rzy
Sio dłak. 
Ła twe gó ry nie ist nie ją. Wie lu tu -
ry stom wy da je się, że so lid nie

MIERZ SI ŁY 
NA ZA MIA RY
„Każ da wy ciecz ka w gó ry za -
czy na się w do mu” – pod kre śla
ra tow nik Gru py Be skidz kiej
GOPR, al pi ni sta i prze wod nik tu -
ry stycz ny Szy mon Waw rzu ta.
Naj waż niej szy jest plan wy pra -
wy. „Pla nu je my tra sę bio rąc pod
uwa gę kil ka czyn ni ków. Przede
wszyst kim jej dłu gość. Na
wszyst kich ma pach tu ry stycz -
nych za wsze znaj dzie my in for -
ma cję o dłu go ści po szcze gól -
nych od cin ków, a tak że czas, ja -
kie go bę dzie my po trze bo wa li do
ich po ko na nia. Wy bie ra my tra -
sę, któ rą bę dzie my w sta nie po -
ko nać” – do da je. Spraw dza się
sta ra za sa da: mierz si ły na za -

Pla nu jąc wy pra wę na le ży
spraw dzić, czy na szla ku lub
w je go po bli żu są miej sca,
w któ rych moż na bę dzie się
schro nić w przy pad ku za ła ma -
nia po go dy. „W schro ni skach,
ba ców kach, le śni czów kach za -
wsze mo że my nie tyl ko od po -
cząć, ale rów nież uzu peł nić za -
pa sy wo dy lub żyw no ści. W gó -
rach or ga nizm czło wie ka bar dzo
szyb ko się od wad nia, a do stęp
do źró deł wo dy jest ogra ni czo -
ny”- mó wi go pro wiec. Za le cił
rów nież, aby tu ry ści spraw dza li,
jak da le ko od szla ku są sta cje
ra tun ko we GOPR, by w ra zie
wy pad ku ra tow ni cy mo gli szyb -
ko do trzeć do po szko do wa nych
i udzie lić po mo cy.

trze ba przy go to wać się je dy nie
do wy pra wy na Ba bią Gó rę
(1725 m n. p. m). Tym cza sem
róż ne nie prze wi dzia ne sy tu acje
mo gą wy da rzyć się na wet pod -
czas wej ścia na Błat nią (917 m
n.p.m). „Z ro ku na rok prze ko -
nu je my się tak że la tem, że na
szla kach jest co raz wię cej igno -
ran tów, któ rzy za swo ją bez tro -
skę zo sta ją bo le śnie uka ra ni” –
do da je Sio dłak. 

mia ry. Przy wy zna cze niu tra sy
po mo że nam nie tyl ko ma pa, ale
rów nież In ter net. Na róż nych
gór skich fo rach war to prze śle -
dzić opi nie tu ry stów, któ rzy
prze mie rzy li już szlak i nie tyl ko
opi sa li je go prze bieg, ale tak że
za mie ści li zdję cia. Ła two więc
spraw dzić, czy prze bie ga la sem,
czy też od kry ty mi grzbie ta mi, ja -
kie są na nim róż ni ce wy so ko ści
i od le gło ści do po ko na nia.

Kie dy za pla nu je my tra sę trze ba
po my śleć, w ja kiej je ste śmy
kon dy cji fi zycz nej. War to pa mię -
tać o tzw. su chej za pra wie. Je śli
na co dzień nie upra wia my żad -
ne go spor tu, to na kil ka dni
przed wy ciecz ką war to tro chę
po bie gać, po ma sze ro wać, po -
jeź dzić na ro we rze. „Li czy się
wy trzy ma łość i spraw ne no gi.
Po go da w gó rach by wa bar dzo
ka pry śna. Gdy za cznie pa dać
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deszcz, po ja wi się mgła al bo na -
głe ochło dze nie, na wet nie wy so -
kie wznie sie nia sta ją się bar dzo
nie bez piecz ne. Dla te go im lep -
szą bę dzie my mieć kon dy cję,
tym ła twiej prze trwa my w trud -
nych wa run kach” – wy ja śnia
Waw rzu ta. Za gro że niem jest
rów nież upał, pod czas któ re go
szyb ciej się mę czy my, tra ci my
pły ny i wol niej idzie my do ce lu.
Go pro wiec przy po mniał, że
jesz cze kil ka lat te mu w schro ni -
skach by ły tzw. księ gi wyjść.
Nie ste ty, to już rzad kość. Tu ry ści
po win ni jed nak zo sta wiać pra -
cow ni kom schro ni ska wia do -
mość do kąd idą, któ rym szla -
kiem, a tak że w jak licz nej gru pie
się wy bie ra ją. To pod sta wo we
in for ma cje, któ re je śli doj dzie do
wy pad ku po zwo lą ra tow ni kom
GOPR spraw nie zlo ka li zo wać
miej sce, w któ rym prze by wa ją
po szko do wa ni. 

GOPR NIE JEST
BAN KIEM 
IN FOR MA CJI
Oso by, któ re wy cho dzą w gó ry
po win ny pa mię tać, iż ra tow ni cy
GOPR nie są ban kiem in for ma cji
tu ry stycz nej czy wręcz cu do -
twór ca mi. „Czę sto od bie ra my
te le fo ny od tu ry stów z py ta nia mi
o pro gno zę po go dy czy bę dzie
pa da ło, czy nie? Prze cież sa mi
ko rzy sta my z pro gnoz me te oro -

lo gicz nych, któ re są ogól nie do -
stęp ne. Za wsze uczu la my wę -
drow ców, aby by li przy go to wa ni
na po go do we nie spo dzian ki.
Za ła ma nie po go dy 
dzia ła nie ko rzyst nie na ludz kie
zmy sły. Czło wiek ro bi się przy -
gnę bio ny, szyb ciej się mę czy,
znacz nie po gar sza się ko or dy -
na cja ru cho wa. To wszyst ko
mo że spra wić, że zgu bi dro gę”-
mó wi ra tow nik. Dla te go na wy -
ciecz ki na le ży wy ru szać ra no.
Wte dy, na wet gdy po gor szy się
po go da, jest dość cza su, by
wró cić przed zmro kiem. Ciem -
ność to wróg tu ry sty. 
Ludz ki or ga nizm lu bi spra wiać
nie spo dzian ki. Dla te go nie wol -
no przy go dy z tu ry sty ką gór ską

za czy nać od wy so kich szczy -
tów. Sto pień trud no ści na le ży
daw ko wać. Zda rza się, że ktoś
jest pew ny, iż nie ma sko ków ci -
śnie nia. Tym cza sem pod czas
wy ciecz ki w gó ry je go or ga nizm
źle re agu je na zmia ny wy so ko -
ści. „Zna my przy pad ki, gdy oso -
by by ły prze ko na ne, iż nie ma ją
lę ku wy so ko ści. Na gle do zna -
wa ły wstrzą su sto jąc na stro -
mym grzbie cie. Tak trzę sły im się
no gi, że nie by ły w sta nie iść da -
lej” – mó wi Waw rzu ta. 

GÓR SKA BA ZA 
NA PLE CACH 
Być mo że przy dzi siej szych zdo -
by czach tech ni ki wy da je się to
sta ro mod ne, ale na dal zwy kła
ma pa jest tym, co po win no być
in te gral ną czę ścią gór skie go
ekwi pun ku. Ko mór ki czy GPS
zwy kłej ma py nie za stą pią.
W sy tu acjach kry zy so wych, gdy
mu si my zmie nić tra sę, te urzą -
dze nia mo gą nas za wieść. Roz -
ła du je się ba te ria al bo sprzęt po
pro stu za wil got nie je – to wy star -
czy, by stra cić orien ta cję i wie -
dzę, do kąd iść da lej, względ nie
gdzie mo że my skró cić wę drów -
kę. To dla te go na pre lek cjach
ra tow ni cy za wsze uczu la ją mło -
dzież, by wy cho dząc w gó ry za -
bie ra li ze so bą ma py. Te le fon 
ko mór ko wy z na ła do wa ną ba te -
rią i wpi sa nym nu me rem 601
100 300 za wsze war to mieć
przy so bie. Dzwo niąc na nie go
zo sta nie my po łą cze ni z wła ści -
wą sta cją GOPR.
Ko mór ka i ma pa to tyl ko nie -
wiel ka część te go, co tu ry sta
po wi nien mieć przy so bie. Li sta
jest dłu ga, choć nie ozna cza to
jed nak, że w gó ry na le ży wy ru -
szać ob ła do wa nym ni czym wiel -
błąd w han dlo wej ka ra wa nie.
Na wet w nie wiel kim ple ca ku
zmie ści się to wszyst ko, co
w sy tu acji kry zy so wej mo że ura -
to wać zdro wie, a na wet ży cie.
Jed ną z ta kich rze czy jest ap -
tecz ka. Pla stry, ga za, ban da że,
sól fi zjo lo gicz na nie zaj mu ją du -

W górach
musimy się
niestety liczyć
z pogodowymi
niespodziankami
i szybkim
załamaniem
pogody
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żo miej sca, a są bez cen ne, gdy
pod czas wy ciecz ki ska le czy my
się w no gę. Otar cia, za dra pa nia
bar dzo utrud nia ją cho dze nie.
Na wet nie wiel ka, nie opa trzo na
w po rę ra na mo że spra wić, że
bę dzie my mie li po waż ny pro -
blem z do tar ciem do ce lu. 
Nie zbęd nym ele men tem wy po -
sa że nia jest tak że czo łów ka –
czy li la tar ka, któ ra za mo co wa na
na spe cjal nych pa sach, za kła -
da na jest na gło wę. Tak na praw -
dę jed nak, mo że to być zwy kła
la tar ka. Waż ne, by mia ła peł ną
ba te rię i by ła po ręcz na. 
Wraz z ap tecz ką w ple ca ku po -
win na zna leźć się fo lia NRC,
czy li koc ra tun ko wy. Ta cien ka,
me ta li zo wa na płach ta z two rzy -
wa sztucz ne go za po bie gnie 
wy chło dze niu or ga ni zmu w eks -
tre mal nych wa run kach. Srebr -
nym ko lo rem po win na za wsze
przy le gać do cia ła po szko do -
wa ne go. 

CZE KO LA DA 
ZDRO WIA DO DA 
Do brze wie dzą o tym ci, któ rzy
wie le ra zy prze mie rzy li gór skie
szla ki. Za pas tzw. szyb kich 
ka lo rii po zwa la bły ska wicz nie
po sta wić na no gi zmę czo ny or -
ga nizm. „Spe cjal ne ba to ny ener -
ge tycz ne, a na wet zwy kłą cze -
ko la dę za wsze ma ją przy so bie
ra tow ni cy GOPR” – pod kre śla
Szy mon Waw rzu ta. Glu ko za za -
war ta w cze ko la dzie nie pod le ga
tra wie niu, tyl ko wprost wcho dzi
w krwio obieg. Na tych miast
przy wra ca funk cje mó zgu i ukła -
du ner wo we go. Ilu lu dziom ura -
to wa ła ży cie w gó rach? Te go
nikt nie zli czy.
Pa mię taj my tak że, że pro wiant,
któ ry za bie ra my w gó ry, mu si
wy trzy mać kil ka go dzin, a w
przy pad ku dłuż szych wę dró wek
– na wet kil ka dni. Trze ba więc
bar dzo uważ nie do brać pro duk -
ty pa mię ta jąc, że żyw ność prze -
no szo na bę dzie m. in. pod czas
upa łów. Od pa da ją więc ka nap ki
z ma słem, wę dli ną al bo se rem,

któ re ze psu ją się po kil ku go dzi -
nach mar szu w wy so kiej tem -
pe ra tu rze. Prze wod ni cy ra dzą,
by za brać ze so bą su che buł ki
lub chleb i do te go kil ka kon -
serw, któ re moż na ła two otwo -
rzyć. Za miast słod kich na po jów
ga zo wa nych w ple ca ku po win -
na zna leźć się wo da mi ne ral na.

DO BRE BU TY – 
PRZY JA CIE LEM 
TU RY STY 
„Na wy ciecz kę w gó ry nie wol no
ubie rać no wych bu tów” – pod -
kre śla Szy mon Waw rzu ta. Źle
do bra ne obu wie ze psu je na wet
ła twą wy pra wę. Po kil ku go dzin -
nym mar szu mo że oka zać się,
że na no gach po wsta ną ra ny
i pę che rze, któ re unie moż li wią
dal szą wę drów kę. Do bre bu ty
są naj waż niej szym wy po sa że -
niem każ de go tu ry sty. Mu szą
być wy god ne i wy trzy ma łe. Od -
pa da ją więc adi da sy i tramp ki.
Tak że szpil ki – do me na pań,
któ re na szla ku chcą być ele -
ganc kie. Dla nich wy ciecz ka naj -
czę ściej koń czy się skrę ce niem
no gi. Gdy trans por tu je my ta ką
tu ryst kę do ka ret ki, za sta na wia -
my się, ja kim cu dem w szpil -
kach do szła tak da le ko” – mó wi
z uśmie chem ra tow nik GOPR. 

Na gór skich szla kach ze stro my -
mi po dej ścia mi naj le piej spraw -
dza ją się bu ty trek kin go we.
Cho lew ka po win na się gać po -
wy żej kost ki, chro niąc koń czy nę
przed skrę ce niem sta wu sko ko -
we go pod czas mar szu po nie -
rów nym te re nie. Do brze, gdy ję -
zyk bu tów jest wszy ty w cho -

lew kę na ca łej swej dłu go ści.
Dzię ki te mu do wnę trza bu ta nie
do sta ną się ka mie nie lub wo da.
„Do brze jest rów nież za im pre -
gno wać obu wie przed wyj ściem
w gó ry” – pod kre śla go pro wiec. 
Nie prze ma kal ne spodnie i kurt -
ka – to pod sta wo wa odzież,
któ rą na le ży za brać na wy ciecz -
kę. Na wet je że li wy cho dzi my
w gó ry przy 30-stop nio wym
upa le, to nie zna czy, że po go da
utrzy ma się do koń ca wę drów ki.
Na szczy cie mo że nas po wi tać
zim ny deszcz i lo do wa ty wiatr.
„Naj lep szy spo sób ubie ra nia się
to po pu lar na ce bul ka: tu ry sta
na kła da wię cej warstw, któ re
w każ dej chwi li moż na ścią gnąć.
W gó rach or ga nizm wy chła dza
się bar dzo szyb ko. Trze ba o tym
pa mię tać” – wy ja śnia ra tow nik.
Prze ciw ni kiem trud nym do po -
ko na nia jest wiatr, któ ry ob ni ża
od czu wal ną tem pe ra tu rę. „Dla -
te go w ple ca ku po win na zna leźć
się za wsze czap ka. „Przez gło -
wę” ucie ka bli sko 40 pro cent
cie pła” – do da je. 

Góry są piękne,
ale, lepiej czuć
wobec nich
pokorę
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PER ŁY W ZIE MI 
Gó ry to nie tyl ko wspi nacz ka na
szczy ty, ale i scho dze nie pod
zie mię. W Be ski dach jest 180 ja -
skiń. Tyl ko kil ka z nich moż na
pe ne tro wać. Bez do świad cze -
nia, od po wied nie go sprzę tu
i prze wod ni ka le piej te go jed nak
nie pró bo wać. Sa mo dziel ne zej -
ście do ja skiń mo że my przy pła -
cić utra tą zdro wia, a na wet ży -
cia. GOPR prze strze ga: to bar -
dzo zdra dli we miej sca! Tu ry ści
ba ga te li zu ją jed nak ostrze że nia.
Po nie waż naj bli żej szla ków znaj -
du ją się ja ski nie Trzech Kop ców
i Ma li now ska, to wła śnie tam
naj czę ściej in ter we niu ją go prow -
cy. „Ko ry ta rze w Ja ski ni Trzech
Kop ców ma ją dłu gość aż
2,6 km. Ła two do niej wejść, ale
cięż ko ją opu ścić. W plą ta ni nie
ko ry ta rzy moż na prze ga pić wyj -
ście. Mie li śmy już wie le przy pad -
ków, że scho dzi li śmy po tu ry -
stów, któ rzy cze ka jąc na ra tu nek
spę dzi li pod zie mią kil ka go dzin”
– mó wi Waw rzu ta. Ostat nio do
ka ret ki po go to wia go prow cy
prze trans por to wa li męż czy znę,
któ ry po sta no wił zejść do Ja ski -
ni Ma li now skiej. Po śli zgnął się
i spadł na dół. Z po waż ny mi zła -
ma nia mi tra fił do szpi ta la. Ra -
tow ni cy uczu la ją: wy cie czek
w głąb zie mi nie urzą dzaj cie bez
od po wied nie go przy go to wa nia.
Je że li już ktoś bar dzo chce prze -
żyć ta ką przy go dę, niech sko rzy -
sta ze spe cjal nych kur sów spe -
le olo gicz nych. 

SI ŁA SPO KO JU 
Wy cho dząc na gór skie szla ki
pa mię taj my, aby za cho wać ci -
szę. Je ste śmy go ść mi w miej -
scu, gdzie w na tu ral nym śro do -
wi sku ży ją dra pież ni ki. Li sy, wil ki
i dzi ki ra czej bę dą uni ka ły spo -
tka nia z czło wie kiem. Tak że ży -
ją ce w Be ski dach niedź wie dzie
sta ra ją się nie rzu cać w oczy.
Wśród le śni ków funk cjo nu je po -
wie dze nie: je że li ty wi dzia łeś
niedź wie dzia raz, to on cię wi -
dział już 100 ra zy. Zda rza się
jed nak, że do cho dzi do spo tka -
nia czło wie ka z wa żą cym kil ka -
set ki lo gra mów dra pież ni kiem.
Ta ką przy go dę prze ży ła pra cow -
ni ca Nad le śnic twa Wę gier ska
Gór ka An na So wa. Idąc do pra -
cy za uwa ży ła na le śnej dro dze
śla dy łap mi sia. „Przy sta nę łam,
aby się do kład nie przyj rzeć. Pa -
zu ry mia ły dłu gość 4 cm. Prze -
szedł mnie dreszcz. Na gle
w po wie trzu po czu łam dziw ny

za pach. Pod nio słam gło wę
i spoj rza łam wprost w oczy
niedź wie dzia. Stał kil ka dzie siąt
me trów ode mnie. Po czu łam, że
za le wa mnie fa la go rą ca, a za raz
po tem zro bi ło mi się lo do wa to.
Za czę łam biec w prze ciw ną
stro nę. Na wet się za sie bie nie
oglą da łam. Ca ły czas ba łam się,
że na gle zwa li mnie z nóg
ogrom na ła pa niedź wie dzia” –
opo wia da ko bie ta.
An na So wa mia ła du żo sz czę -
ścia. Gdy by niedź wiedź zde cy -
do wał się na po ścig, nie mia ła by
żad nych szans uciecz ki. Zwie rzę
po tra fi biec z pręd ko ścią po -
nad 50 ki lo me trów na go dzi nę.
Świet nie wdra pu je się na drze -
wa. Co więc ro bić, gdy spo tka -
my się z nim oko w oko? „Naj le -
piej spo koj nie się wy co fać” – tłu -
ma czy nad le śni czy z Wę gier skiej
Gór ki, Ma rian Kna pek. Nie wol -
no w stro nę zwie rzę cia rzu cać
ka mie ni lub pa ty ków, bo to je
tyl ko roz ju szy. Wpraw dzie do tej
po ry nie zda rzy ło się, by niedź -
wiedź po tur bo wał w Be ski dach
tu ry stę, ale od stro ny Be ski du
Ży wiec kie go, na szla kach wio -
dą cych na Skrzycz ne i Ba ra nią
Gó rę, le śni cy usta wi li spe cjal ne
ozna ko wa nie, prze strze ga ją ce
przed dra pież ni ka mi. Tu ry ści po -
win ni więc za cho wać szcze gól -
ną ostroż ność.

GÓR SKIE 
TA JEM NI CE 
Dla cze go lu dzie cho dzą w gó ry?
Na to py ta nie jest ty le od po wie -
dzi, ilu tu ry stów na gór skich
szla kach. Krzysz tof Wie lic ki, któ -
ry ja ko pierw szy czło wiek na
świe cie sta nął zi mą na szczy cie
Mo unt Eve rest, Lhot se i Kan -
czen dzon dze oraz jest pią tym
czło wie kiem na Zie mi, któ ry
zdo był Ko ro nę Hi ma la jów i Ka -
ra ko rum, w gó ry cho dzi po to,
by się spraw dzić. Pod czas
czerw co we go spo tka nia w Aka -
de mii Tech nicz no-Hu ma ni stycz -
nej w Biel sku –Bia łej przy znał, 

Niedźwiedź
brunatny nie
jest wcale
rzadkością
w Beskidach.
Dlatego turyści
powinni
zachować
ostrożność na
szlakach



że naj waż niej sze jest, by czło -
wiek zna lazł po le, na któ rym po -
tra fi zbu do wać swo ją oso bo -
wość. „Do wspi na nia trze ba
mieć wia rę, że czło wiek po ra dzi
so bie w każ dej sy tu acji. Ta wła -
śnie wia ra go bu du je. I to dla te -
go lu dzie cho dzą w gó ry” – opo -
wia dał Wie lic ki. 
Co cie ka we oso by, któ re swo ją
przy go dę z gó ra mi za czy na ły
w Be ski dach, wra ca ją tu taj na -
wet wte dy, gdy zdo bę dą już naj -
wyż sze gó ry świa ta. Szy mon
Waw rzu ta po każ dej da le kiej
wy pra wie wy ru sza na wy ciecz kę
w Be ski dy. „Mój dzia dek, ro do -
wi ty gó ral, ma wiał za wsze: cu -
dze chwa li cie, swe go nie zna cie.
By łem już w Al pach, Hi ma la jach,
ale na dal uwa żam, że naj pięk -
niej sze są Be ski dy. Tu taj od po -
czy wam, re ge ne ru ję or ga nizm
przed ko lej ną wy pra wą. Prze -
sze dłem Be ski dy wszerz
i wzdłuż. Na wet wte dy, gdy ko -
lej ny raz pro wa dzę wy ciecz kę
zna nym mi szla kiem, wra że nia
są zu peł nie in ne. Na tym wła śnie
po le ga urok Be ski dów” – do da -
je wzru szo ny.

WID MO BROC KE NU 
To bar dzo rzad kie zja wi sko
optycz ne spo ty ka ne w gó rach.
Po le ga na za ob ser wo wa niu wła -
sne go cie nia na chmu rze znaj -
du ją cej się po ni żej ob ser wa to ra.
Zda rza się, że cień ob ser wa to ra
oto czo ny jest tę czo wą ob wód ką
zwa ną glo rią. Zja wi sko ob ser -
wo wa ne jest naj czę ściej w wyż -
szych gó rach w wa run kach, gdy

ob ser wa tor znaj du je się na li nii
po mię dzy Słoń cem a chmu rą,
któ ra po ło żo na po ni żej ob ser -
wa to ra od gry wa ro lę ekra nu.
Zja wi sko na zy wa ne „wid mem
Broc ke nu” po raz pierw szy opi -
sał Jo hann Esa ias Sil ber schlag
w 1780 ro ku. Na zwa zja wi ska
po cho dzi od szczy tu Broc ken
w gó rach Ha rzu, gdzie by ło ob -
ser wo wa ne.

KLIM CZOK
Naj słyn niej szym miej scem, któ re
no si imię zbó ja, jest szczyt Klim -
czok (1100 m n. p. m.) w Be -
skidz kie Ślą skim. Na gó rę pro -
wa dzi kil ka szla ków tu ry stycz -
nych: z Biel ska -Bia łej, Bren nej,
Szczyr ku i By strej. Dro gę na
Klim czok moż na so bie uła twić
ko rzy sta jąc z ko lei li no wej na
po bli ską Szyn dziel nię. Z gór nej
sta cji wy cią gu do schro ni ska na
Klim czo ku moż na do trzeć w kil -
ka dzie siąt mi nut. Tra sa jest bar -
dzo ła twa. Na Klim czo ku od -
pocz nie my w schro ni sku, któ re
ma dłu gą i cie ka wą hi sto rię.
Pierw sze, jesz cze drew nia ne,
po wsta ło w 1872 ro ku. Trzy krot -
nie tra wił je po żar. Do pie ro
w 1914 ro ku zo stał wznie sio ny
so lid ny, mu ro wa ny bu dy nek. 

Jak przetrwać burzę w górach?
Sygnały ostrzegawcze przed burzą w górach to: duszne
powietrze, pęczniejące chmury z ciemnym spodem
i strzępiastymi brzegami, odgłosy grzmotów. Turysta
powinien unikać szczytów, grani, samotnie rosnących
drzew, potoków, podnóża ścian skalnych, wejść do
jaskiń, bliskości przewodów wysokiego napięcia.  
Aby przeczekać burzę powinien wybrać miejsce 
odległe o co najmniej metr od skały, której szczyt
winien być co najmniej 5 lub 10 razy wyższy od naszej
skulonej postaci. Należy usiąść ze złożonymi razem
i podciągniętymi pod siebie stopami przykładowo na
plecaku, który zapewnia izolację od ziemi. Absolutnie
nie wolno opierać się plecami lub głową o ścianę. 

WARTO WIEDZIEĆ



Amerykanka Wallis Simpson to jedna w najbardziej fascynujących
kobiet w historii. Romans tej dwukrotnej rozwódki z królem
Edwardem VIII sprawił, że zrezygnował dla niej z tronu na rzecz swojego

brata. Przez jednych odsądzana
od czci i wiary, przez innych
uważana za kobietę wyzwoloną
i ikonę stylu, na pewno była
osobowością, która wyprzedzała
swoją epokę. Nawet jej wrogowie
musieli przyznać, że Wallis
stanowiła z Edwardem idealną parę
i do końca życia byli w sobie
zakochani. To pozycja dla
czytelników poszukujących
fascynujących i inspirujących
biografii. Anne Sebba: 
Ta kobieta. Wallis Simpson.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2012.

Lato nie zwalnia z dbania o intelekt
i rozrywkę w dobrym stylu, tym
bardziej, jeśli ktoś spędza urlop
w domowych pieleszach...
Na szczęście oferta dvd jest
przebogata, a filmów doskonałych
było w ostatnich latach mnóstwo. 
Jerzy Stuhr to aktor uwielbiany
w naszym kraju, słusznie, ma
ujmującą osobowość i niesamowity
talent. Nie wszyscy wiedzą, że jest
on bardzo znany we Włoszech, wziął
tam udział w wielu godnych uwagi
przedsięwzięciach artystycznych.
Nannni Moretti to jeden z najbardziej
utytułowanych włoskich reżyserów,
a jego „Habemus Papam” był
w zeszłym roku szalenie głośny.
Jerzy Stuhr zagrał w nim jedną
z głównych ról u boku samego

RUBRYKI
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Polska szkoła reportażu jest
słynna na cały świat, całkiem
zasłużenie, choć wraz ze
śmiercią Ryszarda
Kapuścińskiego poniosła wielką
stratę. Na szczęście autorzy tacy
jak Jacek Hugo-Bader czy
Wojciech Jagielski ciągle tworzą
i dostarczają czytelnikom teksty
najwyższej próby. „Wypalanie
traw” to fascynująca podróż
przez Republikę Południowej
Afryki, która, jak wszystkim się
wydaje, raz na zawsze pozbyła się problemu apartheidu. 
Nic bardziej mylnego, problemy dopiero się zaczęły…
Fascynująca, choć mocno niepokojąca, lektura na wakacje. 
Wojciech Jagielski: Wypalanie traw. 
Wydawnictwo Znak. Kraków 2012

Morettiego
oraz Michela
Piccoli. Film
jest uroczy
i z lekkim
przymrużeniem
oka pokazuje
życie
za Spiżową
Bramą. Papież
w wykonaniu
Michela Piccoli
to człowiek
z krwi i kości, ze
wszelkimi związanymi
z człowieczeństwem słabościami.
W dniu konklawe „daje nogę”
z Watykanu, aby zastanowić się, czy
jest w stanie unieść tak wielki ciężar
odpowiedzialności. Jako że sytuacja

grozi międzynarodowym skandalem,
za przywracanie papieża
do rzeczywistości bierze się rzecznik
Watykanu i światowej sławy
psychiatra… 
W zupełnie innym klimacie osadzona
jest epicka opowieść z Madsem
Mikkelsenem w roli jednookiego
wojownika – „Valhalla. Mroczny

Biografie
znanych ludzi

Joanna Lasek
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Z pogranicza publicystyki,
literatury pięknej i faktu

W cudownymświecie kina



„Rzeki Hadesu” Marka Krajewskiego
z pewnością nie zawiodą czytelników,
którzy na plaży zamierzają przeczytać
solidny i trzymający w napięciu
kryminał. Czas płynie, komisarz
Popielski nie może odnaleźć się
w powojennej rzeczywistości i jest
szykanowany przez Urząd
Bezpieczeństwa. Jego kuzynka
Leokadia jest w więzieniu i, poddawana
torturom, może w chwili słabości
zdradzić oprawcom miejsce pobytu
Popielskiego. Mało tego, na wierzch
wypływa sprawa sprzed lat i Popielski
wraz z Eberhardem Mockiem powracają
do swej kryminalnej „roboty”. 
Marek Krajewski: Rzeki Hadesu. 
Wydawnictwo Znak. Kraków 2012.

wojownik”. Od razu trzeba
uprzedzić, że film jest brutalny, ale
doskonale oddaje klimat trudnych
czasów w okolicy roku 1000 n. e.
Jednooki od lat był więziony przez
jedno z wrogich plemion, gdzie pełnił
rolę „gladiatora”,
biorąc udział
w krwawych
pokazowych
walkach.
Po tym, jak
udaje mu się
uwolnić, spotyka
na swej drodze
chrześcijan,
którzy
namawiają go
do przyłączenia
się do krucjaty
do Jerozolimy.
Rusza więc
do „piekła”, nie
zdając sobie
sprawy, w co się
pakuje… Ciemne
barwy, surowe krajobrazy potęgują
jeszcze groźny i dołujący klimat
opowieści. 
„Control” to pozycja obowiązkowa
dla fanów „Joy Division”. Czarno-

PREMIERY
Niezniszczalni 2

Aż trudno uwierzyć, że w jednym filmie udało 
się zebrać samych największych herosów 
kina (niestety lekko już podstarzałych).
„Niezniszczalni”, wściekli jak nigdy, uzbrojeni
po zęby. Będą mścić się na zabójcach jednego
z ich drużyny. Dla miłośników „mocnego
uderzenia”. Reż.: Simon West, wyst.: Sylwester
Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis,
Chuck Norris, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van
Damme

Wrong
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Z dobrym kryminałem
na plażę

biały kameralny film opowiada
historię wzlotu i upadku Iana Curtisa
– frontmana zespołu. Curtis-
wrażliwy poeta był prawdziwym
zjawiskiem na scenie muzycznej.
Szkoda tylko że jego psyche

balansowało
na granicy
trzeźwości
i szaleństwa. Nie
potrafił pogodzić
roli artysty
i męża oraz ojca.
Kolejne ataki
epilepsji
wykańczały
go fizycznie
i mentalnie.
W końcu
depresja
zaprowadziła
go na samo
dno. „Control”
to najlepszy
film, jaki

można było nakręcić o tym
fascynującym, aczkolwiek
wykolejonym człowieku. Na uwagę
zasługuje fenomenalna rola Sama
Rileya w roli Curtisa. O muzyce nie
wspominając. 

Jedna z najśmieszniejszych i najbardziej
surrealistycznych komedii sezonu. 
Twórcą filmu jest Mr. Oizo, który dotychczas
kojarzył się z rynkiem muzyki elektro. Główny
bohater – Dolph pewnego dnia budzi się rano
i widzi, że zniknął jego ukochany pies Paul.
Oczywiście poszukiwania psa prowadzą go
na najbardziej pokręcone ścieżki świata. Film
wywołał furorę na tegorocznym festiwalu
w Sundance. Reż: Quentin Dupieux, wys.: Jack
Plotnick, Eric Judor
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Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Tańczyć dla zdrowia
Ekspresja ruchowa wypływająca
z naszego wnętrza to odpowiedź
na to, co nas spotyka na co dzień. 
Dla jednych będzie to rozładowanie
napięć i stresów, dla drugich
spotkanie się z samym sobą, dla
innych zaś czas dobrej i przyjemnej
zabawy. Jednym ze sposobów
umożliwiającym zaprzyjaźnienie się
człowieka z samym sobą jest
skierowanie, właśnie poprzez taniec,
uwagi na odczucie siebie, swojego
ciała, emocji i myśli.
Terapia tańcem wywodzi się z nurtu
tańca współczesnego, nawiązuje
także do starych tańców
szamańskich i plemiennych,
do czasów, kiedy taniec był ważną
częścią życia społecznego człowieka,
naturalnym sposobem wyrażania
emocji. Nie jest to taniec rozumiany
w kategoriach wyuczonych figur czy
kroków. Jest to rodzaj tańca
spontanicznego…, można
powiedzieć taniec wnętrza, który
dodaje smaku życiu. To otworzenie
się na wiele aspektów życia, także
na kontakt z drugim człowiekiem.
Wszystkie ruchy powstają
pod wpływem bodźców
emocjonalnych, a cały taniec może
być medytacją i formą oczyszczenia.
Kiedy tańczymy, angażujemy w to
całą swą istotę, podlegamy więc
uzdrowieniu na wszystkich
poziomach. Dla umysłu taniec jest
bramą do wyzwolonego ze
schematów myślenia. Jeżeli poddamy

się swojemu ciału, jeżeli nauczymy
się go słuchać i zaczniemy poruszać
się wewnętrznymi impulsami, lepiej
poznamy samych siebie, swoje
potrzeby, emocje i głęboko ukryte
pragnienia. Z drugiej strony taniec,
który jest układem określonych
kroków i gestów, to świetne
ćwiczenie na koncentrację.
Co może dać nam taniec? Coraz
większą przyjemność z obcowania
z własnym ciałem i z innymi ludźmi.
Pomaga w uwalnianiu się od niskiej
samooceny, wzmaga poczucie
własnej wartości. Zapewnia dobrą
kondycję i zdrowie. Dzięki tańcowi
zmienia się nasze podejście
do świata – lepiej radzimy sobie
z problemami. Taniec może być
lekarstwem antydepresyjnym, bo
pobudza wydzielanie endorfin
zwanych hormonami szczęścia, które

poprawiają nastrój i dodają chęci
do życia. Działa odprężająco, znosząc
nagromadzony w organizmie stres.
Taniec jest także afirmacją instynktu
życia, bo życie jest przecież ruchem,
rytmem. Pozbawia ciało ciężaru
i pozwala sercu unieść je wysoko.
Z czasem życie stanie się bardziej
płynne i lekkie, wolne od zahamowań
i wewnętrznych lęków. 
Jest wiele form tańca. Nie musimy
tańczyć w grupie, można robić to
samemu i sprawdzić własne
nastawienie do siebie. Taniec
niekontrolowany jest wyjątkowo
korzystny i pozwala na oczyszczenie
z wielu problemów naszego życia.
W terapii tańcem uważa się, że
wszelkie wadliwe czy traumatyczne
doświadczenia pojawiające się
w różnych punktach rozwoju
człowieka, pozostawiają ślad nie tylko
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w osobowości człowieka w postaci
usztywnienia charakteru, ale także
w jego ciele w postaci otaczającego
organizm pancerza. Przyjmuje się, że
zaburzenie jest przejawem braku lub
złej integracji ciała z psychiką.
Przejawami złego funkcjonowania
jednostki są m.in. problemy
psychiczne, podtrzymywanie
zaburzonego wizerunku ciała,
nieadekwatna ekspresja, niezdolność
do zaspakajania swoich potrzeb itp.
Praktyka terapii tańcem może
umożliwić rozładowanie stresu,
rozwijanie świadomości i zdolności
wyrażania uczuć – inteligencji
emocjonalnej, poprawę relacji
z ludźmi, lepsze samopoczucie
w grupie. Niektóre techniki terapii
tańcem mogą poprawić zdrowie,
uwalniać od pozostałości
traumatycznych doświadczeń czy
prowadzić do przeżycia duchowych
doświadczeń.
Samo ćwiczenie ruchu tanecznego
nie jest wystarczającym elementem,
by taniec zaczął działać uzdrawiająco
terapeutycznie, choć z pewnością
intensywny trening tańca, wzmacnia
i kształtuje zarówno ciało jak

i psychikę. Ruch wykonywany
mechanicznie, nie rozwija
świadomości uczuć i ciała. Poza
dobrym efektem kondycyjnym,
sprawnościowym i fizjologicznym
jego działanie psychiczne jest
niewielkie. Dopiero autentyczny ruch
wypływający z ciała, z jego
wewnętrznych głębokich procesów,
jest tym, co rozwija głęboką
świadomość siebie i jest
uzdrawiający emocjonalnie oraz
uwalniania od napięć i zmienia
podświadome wzorce reakcji.
Do tego, że taniec pomaga zachować
kondycję, chyba nie trzeba nikogo
przekonywać. Wynika to z jego
wpływu na funkcjonowanie ludzkiego
ciała na poziomie fizjologicznym.
W czasie tańca pracują wszystkie
mięśnie, a oddech staje się głębszy.
Organizm spala kalorie, ciało poci się
wydalając toksyny. Poprawia się
krążenie krwi i zmniejsza się napięcie
mięśni. Nasze ruchy są
skoordynowane, pełne gracji
i harmonii. Na skutek rozładowywania
napięcia mięśniowego i relaksacji,
odciąża się i odnawia system
nerwowy. Taniec pobudza wydzielanie

niektórych hormonów, zwłaszcza
endorfin, co odczuwa się często jako
uczucie lekkości, radości, czy nawet
ekstazy. Często bywa także
afrodyzjakiem, pobudza bowiem
energię seksualną.
W tego rodzaju terapii mogą brać
udział osoby w każdym wieku
i o różnym poziomie sprawności.
Wykorzystanie tańca i ruchu jako
metody pomagania sobie i innym
ludziom jest nie tylko atrakcyjne, ale
i skuteczne. Terapia tańcem łącząc ze
sobą pracę i zabawę tworzy
wyjątkową metodę integrowania
ciała, umysłu i duszy oraz prowadzi
do poprawy jakości życia. Poprzez
ruch i ćwiczenia na poziomie
organizmu stopniowo zaczynają się
zmieniać emocje człowieka,
pojawiają się nowe doświadczenia,
które przenoszą się z płaszczyzny
ciała na emocje i relacje. Prowadzi to
do bardziej satysfakcjonującego życia
i ułatwia radzenie sobie
z codziennymi stresującymi
sytuacjami. Zapobiega
się gromadzeniu napięć,
zablokowaniu energii i zmęczeniu,
pomaga odzyskać radość. 
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275  LITRÓWPunto 2012

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 EASY 77 KM 38.242 1368 165 5,7 5
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105 KM 44.192 1368 185 5,7 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 51.842 1368 205 5,6 5
1.2 ESTIVA 69 KM 35.267 1242 156 5,4/5,2 5
1.4 ESTIVA 77 KM 36.967 1368 165 5,7 5
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75 KM 44.617 1248 165 4,1 5
1.2 EASY 69 KM 37.817 1242 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 77 KM 39.517 1368 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 77 KM 43.767 1368 165 5,4 5
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105 KM 45.467 1368 185 5,7 5
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95 KM 48.867 1248 178 4,2 5
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70 KM 49.717 1368 162 6,3 5
0.9 8V TWINAIR 85 KM 44.617 875 172 4,2 5
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135 KM 53.117 1368 205 5,6 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 36.975 1242 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY 69KM 40.800 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 43.775 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 48.875 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16V S&S DPF LOUNGE 95KM 53.125 1248 180 3,9 4
1.4 16V LOUNGE 100KM 50.575 1368 182 6,1 4
1.2 STREET 69KM 44.625 1242 160 5,1 4
1.4 16V STREET 100KM 51.425 1368 182 6,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 53.125 1242 160 5,1 4
1.3 Multijet 16V S&S DPF LOUNGE 95KM 62.475 1248 18O 3,9 4

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 73KM 40.630 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v AC TI VE 75KM 48.280 1248 155 4,3 5
1.4 DYNAMIC 73KM 45.730 1360 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 53.380 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 55.080 1248 170 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM 56.780 1248 155 4,3 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM 58.480 1248 170 4,3 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 CLASSIC ECO 69KM 29.742 1242 162 4,9 4/5

WYMIARY 
365/164/156

BAGAŻNIK
206 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 FRESH 69KM 27.192 1242 164 5,2 4/5
1.2 EASY 69KM 32.292 1242 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16V S&S DPF EASY 75KM 40.792 1248 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 69KM 36.542 1242 164 5,2 4/5
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM 43.342 875 177 4,2 4/5

PRODUKT
CENNIK

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 
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 35.955 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM 40.205 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 II 16V 4x2 170KM 103.692 1956 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 113.892 1956 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 109.642 1956 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24V 4x4 276KM 107.092 3605 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 119.842 1956 184 7,3 5/7

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 54.400 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM 63.750 1956 180 6,6 5
1.6 16V EMOTION 4x2 120KM 53.550 1586 185 6,2 5
1.6 16V EMOTION 4x4 120KM 58.650 1586 170 7,1 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RA BAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 16V POP 90KM 46.742 1368 204 5,7 5
1.4 16V EASY 90KM 50.992 1368 204 5,7 5
1.4 T -Jet 16v EASY 120KM 56.092 1368 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16V EASY 140KM 61.192 1368 204 5,7 5
1.6 Multijet 16V EASY 105KM 61.192 1598 187 4,9 5
1.6 Multijet 16V EASY 120KM 62.024 1598 195 4,7 5
1.6 Multijet 16V EASY DUALOGIC 120KM 66.292 1598 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16V STREET 120KM 64.592 1368 197 6,3 5
1.6 Multijet 16V STREET 120KM 70.542 1598 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16V 95KM 50.320 1368 161 7,2 5
ACTIVE 1.6 Multijet 16V 105KM 60.775 1598 164 5,2 5
ACTIVE 1.6 Multijet 16V 90KM 59.925 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 16V 95KM 53.720 1368 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V 105KM 64.175 1598 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM 72.420 1368 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM 67.575 1598 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V 90KM 63.325 1598 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V 120KM 58.395 1368 172 7,4 5
EMOTION 1.4 16V 95KM 57.970 1368 161 7,2 5
EMOTION 1.6 Multijet 16V 105KM 68.425 1598 164 5,2 5
EMOTION 2.0 Multijet 16V 135KM 72.675 1956 179 5,7 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16V 120KM 62.645 1368 172 7,4 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop



RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8V SILVER 69KM 37.315 1242 163 4,9 4 
1.2 8V BLACK&RED 69KM 38.165 1242 163 4,9 4 
1.2 8V GOLD 69KM 41.565 1242 163 4,9 4 
0.9 GOLD 85KM 45.815 875 176 4,2 4 
1.3 JTD GOLD 95KM 50.915 1248 183 3,8 4 
0.9 MTA GOLD 85KM 49.215 875 176 4,2 4 
1.2 8V PLATINUM 69KM 46.665 1242 163 4,9 4 
0.9 PLATINUM 85KM 50.915 875 176 4,2 4 
1.3 JTD PLATINUM 95KM 56.015 1248 183 3,8 4 
0.9 MTA PLATINUM 85KM 54.315 875 176 4,2 4 

WYMIARY 
384/168/152

BAGAŻNIK
245 LITRÓWYpsilon Seria 0
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

RABAT 15% PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.0 JTDM 16V 136KM SPORT 90.865 1956 200 5,2 5
2.0 JTDM 16V 170KM SPORT PLUS 103.615 1956 216 5,5 5
1750 TBi 16V 200KM SPORT PLUS 104.465 1750 233 8,3 5

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE 54.825 1368 187 5,7 4/5
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG 64.175 1368 198 8,1 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE 60.775 1368 207 5,6 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE  TCT 66.725 1368 207 5,5 4/5
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE 59.075 1248 180 4,3 4/5
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE 65.025 1598 198 4,8 4/5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde 74.375 1368 219 6,0 4/5

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 1

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 Selectronic 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 Selectronic 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

WYMIARY 
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 GOLD 286KM 158.592 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM 167.687 2987 220 7,1 5
3.6 AT8 PLATINUM 286KM 169.852 3604 240  9,4 5
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM 178.947 2987 230 7,1 5
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM 183.710 3604 240 9,4 5
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM 192.805 2987 230 7,1 5

WYMIARY 
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
435/179/146

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE 67.065 1368 195 6,4 5
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG 74.715 1368 195 8,3 5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE 72.165 1368 218 5,8 5
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE  TCT 78.965 1368 218 5,2 5
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE 75.565 1598 185 4,4 5
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE 80.665 1956 205 4,5 5
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE 82.365 1956 218 4,7 5
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE  TCT 89.165 1956 218 4,5 5
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde 92.990 1742 242 7,6 5

RABAT 15% PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.0 JTDM 16V 136KM SPORT 84.915 1956 202 5,1 5
2.0 JTDM 16V 170KM SPORT 90.015 1956 218 5,4 5
2.0 JTDM 16V 170KM SPORT PLUS 98.515 1956 218 5,4 5

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER 163KM 142.715 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 SILVER 283KM 130.815 3604 209 10,8 5
2.8 AT6 GOLD 163KM 152.915 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 GOLD 283KM 141.015 3604 209 10,8 5
2.8 AT6 PLATINUM 163KM 168.215 2768 193 7,9 5
3.6 AT6 PLATINUM 283KM 156.315 3604 209 10,8 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów; S&S – system Start&Stop
Lancia Ypsilon Seria 0 dostępna tylko ze składów dealerów.



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 8,3 180.285
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II 4x4 2987 202 8,3 210.800

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 7,4 121.720
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 125.800
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 137.700
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 149.515

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 7,1 108.885
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 112.965
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 124.865
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 136.680

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 70.890
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM przedni 1998 185 7,6 78.880
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 99.620
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™ 4x4 2143 202 6,6 107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Pozostaje pustka

Panda i 500 na wakacjach
Są takie miejsca, które w sposób szczególny
podkreślają urodę i walory eksploatacyjne
wybranych modeli samochodów. Jeep
najlepiej wygląda na tle Wielkiego Kanionu
Kolorado. A mały Fiat 500? Doskonale
wpisuje się w pejzaż Minorki, urokliwej
wyspy w archipelagu Balearów. 
Na Minorce królują auta miejskie. Nic
dziwnego – trasa łącząca dwa brzegi mierzy
niespełna 70 km. Kierowca, który decyduje
się pokonać ten dystans musi ponadto
uważać na ograniczenia prędkości – od 50
do 80 km/h. W centralnej części Minorki
funkcjonują dwa fotoradary, można też
napotkać patrol policji. Mandaty kosztują

zwykle 200
Euro,
a tolerancja
urządzeń
pomiarowych
– ok. 5 km/h.
W takiej
sytuacji
zakup
większego,
szybszego
pojazdu mija
się z celem. 
Jednym
z najbardziej
popularnych

aut na Minorce jest Fiat Panda. Model jest
oferowany we wszystkich liczących się
wypożyczalniach. Cena za dobowe
wypożyczenie Pandy wraz z ubezpieczeniem
to ok. 50 Euro. Prywatni użytkownicy bardzo
chętnie kupują także nową generację tego
modelu, bo jest zwrotna, funkcjonalna,
ekonomiczna i rozsądnie skalkulowana. 
Motoryzacyjną ozdobą wyspy jest jednak
nowy Fiat 500. Co ciekawe – wyłącznie
w kolorze białym, wyposażony w szklany
dach i oczywiście – klimatyzację. Pięćsetki
doskonale prezentują się na skąpanych
słońcem wybrzeżach i ciasnych uliczkach
zabytkowego miasta portowego Mao.

Jacek Ambrozik

21 lipca 2012 otrzymaliśmy
smutną wiadomość. Podczas
wakacji za granicą zmarł nagle
nasz kolega i były szef produkcji
w Teksid Iron Poland, Wojciech
Wójcik. Jest to strata ogromna,
bo odszedł człowiek otwarty,
mądry i zawsze pomocny
wszystkim. Z Odlewnią Żeliwa
w Skoczowie związany był
od 1972 roku, kiedy został przyjęty
na stanowisko Kierownika Wydziału Kontroli
Odlewni Bloków ZKJ. Kompetencje i wiedza
nabyta w sekcji Odlewnictwa Politechniki

Częstochowskiej pomogły zdobyć
mu uznanie przełożonych, co
zaowocowało coraz wyższymi
stanowiskami, od kierownika
działu przygotowania produkcji
po stanowisko dyrektora produkcji
w 1993 roku. Od 2007 roku był
na emeryturze, czynnie uprawiał
sport, jeździł na rowerze, pływał.
Był niezwykle sympatycznym

człowiekiem. Pozostanie w naszej pamięci
zawsze uśmiechnięty i radosny. Przeżył 66
lat, odszedł zbyt szybko...

Pracownicy Teksid Iron w Skoczowie



Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

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

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: 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 Zarządu: Adriano Fontana

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie

produkcja części samochodowych 
– układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Emanuele Lorenzin

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Bronisław Bartosik

produkcja silników do samochodów

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

usługi bankowe

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów

stan na 31 lipca 2012 r.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

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. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



Fiat 500 Pop 1.2 z klimatyzacją 
   ze specjalnym  rabatem 12 000 zł  

w cenie już od 35 500 zł
 Emisja C0

2
: od 92 do 140 g/km; zużycie paliwa: w cyklu mieszanym od 3,9 do 6,1 l/100 km

Lancia Ypsilon Black&Red 1.2 
ze specjalnym 

rabatem 8 000 zł  
w cenie już od 36 900 zł

Emisja C0
2
: od 99 do 120 g/km; zużycie paliwa: 

w cyklu mieszanym od 3,8 do 5,2 l/100 km

Włoska marka 
 polska    duma
   Oferta specjalna dla pracowników

dostawców i ICH rodzin 
  nawet do 12 000 zł taniej! 

Tego lata Fiat ma wyjątkową ofertę 
dla pracowników dostawców Grupy Fiat 
i ich rodzin. Ofertą objęte są modele 
produkowane w tyskiej fabryce Fiata. 
Tylko w lipcu i sierpniu proponujemy 
preferencyjne warunki zakupu.

Szczegóły promocji dostępne 
u dealerów Fiata i Lancii.O
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Fiat Panda Classic MyLife 
(z klimatyzacją i radiem) 

ze specjalnym  
rabatem 10 000 zł  

w cenie już od 27 990 zł
Emisja C0

2
: 113 g/km; zużycie paliwa: 

w cyklu mieszanym 4,9 l/100 km

www.lancia.pl
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