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Fiat-Chrysler zamyka II kwartał z przychodami
wyższymi o 5% do kwoty 23,3 mld euro i potwierdza
cele na 2014 rok. Na ostatnim zgromadzeniu
w Turynie uchwalono powstanie FCA.

Sprzedaż
uległy wzrostowi

FIRMA
WYNIKI

i przychody
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W
yniki drugiego kwartału

wykazują dużą po-

prawę, pomimo wciąż

trudnych warunków gospodar-

czych w niektórych obszarach

geograficznych.

Przychody Grupy, wynoszące

23,3 mld euro, wzrosły o 5%

w porównaniu z rokiem ubieg-

łym, dzięki wyższej sprzedaży

w Ameryce Północnej (NAFTA)

oraz w regionie Azja-Pacyfik

(APAC), a także za sprawą

znacznego wzrostu w segmen-

cie marek luksusowych. Na ca-

łym świecie wyprodukowano

1,2 mln pojazdów, tj. o około 

22 000 sztuk więcej aniżeli

w analogicznym okresie roku

2013. Zysk netto wyniósł

197 mln euro w porównaniu

z 435 milionami euro w drugim

kwartale 2013 roku, przede

wszystkim ze względu na mniej-

szy EBIT (zysk przed odsetkami

i opodatkowaniem) i wyższe

o 137 milionów euro podatki od

przychodów.

W porównaniu z końcem pierw-

szego kwartału Grupa zdołała

zmniejszyć zadłużenie przemy-

słowe netto do 9,7 mld euro

i zwiększyła o jeden miliard euro

ogólną dostępną płynność, która

wzrosła do blisko 22 mld euro.

MARKI MASOWE
Biorąc pod uwagę wyniki dzia-

łalności na rynku marek maso-

wych z podziałem na obszary

geograficzne, w Ameryce Pół-

nocnej (NAFTA) wzrost Grupy

jest nadal wyższy od rozwoju

całego rynku, odnotowując

zwiększenie sprzedaży o 11%.

W Stanach Zjednoczonych ten-

dencja ta utrzymuje się już od

51 miesięcy z rzędu, a w Kana-

dzie aż od 55 miesięcy. W tym

kwartale zwiększył się udział

w rynku w obu tych krajach.

W minionym kwartale, w waż-

nym dla spółki segmencie śred-

niej wielkości sedanów rozpo-

częto sprzedaż zupełnie no-

wego modelu Chrysler 200, co

GRUPA FIAT - Przychody netto i EBIT wg sektorów działalności za I półrocze 2014

Przychody EBIT
2014 2013 Zmiana (w milionach euro) 2014 2013 Zmiana

23.990 21.509 2.481 NAFTA (marki masowe) 481 1.133 -652

4.153 5.307 -1.154 LATAM (marki masowe) 13 351 -338

3.019 2.117 902 APAC (marki masowe) 241 185 56

8.951 9.086 -135 EMEA (marki masowe) (78) (176) 98

2.613 1.569 1.044 Marki luksusowe (Ferrari, Maserati) 305 181 124

4.154 4.055 99 Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 102 95 7

402 469 -67 Pozostała działalność (36) (78) 42

(1.829) (2.124) 295 Operacje wyłączone i korekty 203 (11) 214

45.453 41.988 3.465 Ogółem 1.231 1.680 -449

Sprzedaż w I półroczu 2014 wg regionów

Sprzedaż samoch. do sieci (w tys. szt.) 2014 2013 Zmiana

NAFTA 1.212 1.082 130

LATAM 408 488 -80

APAC 108 70 38

EMEA 545 532 13

Marki luksusowe 21,2 7,4 13,8

GRUPA FIAT - Przychody netto i EBIT wg sektorów działalności za II kwartał 2014

Przychody EBIT
2014 2013 Zmiana (w milionach euro) 2014 2013 Zmiana

12.258 11.497 761 NAFTA (marki masowe) 598 733 -135

2.188 2.839 -651 LATAM (marki masowe) 62 224 -162

1.522 1.135 387 APAC (marki masowe) 106 88 18

4.610 4.759 -149 EMEA (marki masowe) (6) (69) 63

1.406 885 521 Marki luksusowe (Ferrari, Maserati) 166 105 61

2.073 2.119 -46 Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau) 60 60 -

201 242 -41 Pozostała działalność (23) (51) 28

(930) (1.195) 265 Operacje wyłączone i korekty (2) (17) 15

23.328 22.281 1.047 Ogółem 961 1.073 -112

GRUPA FIAT - Bilans ekonomiczny

I półrocze I półrocze II kwartał II kwartał
2014 2013 Zmiana (w mi lio nach eu ro) 2014 2013 Zmiana

2.294 2.179 115 Sprzedaż samoch. do sieci (w tys. szt.) 1.181 1.159 22

45.453 41.988 3.465 Przychody netto 23.328 22.281 1.047

1.231 1.680 -449 EBIT 961 1.073 -112

232 720 -488 Zysk przed opodatkowaniem 455 556 -101

24 466 -442 Zysk netto 197 435 -238

powinno znacznie przyczynić się

do dalszego rozwoju firmy.

W Ameryce Łacińskiej (LATAM),

z powodu trudnych warunków

rynku w Brazylii, Argentynie i We-

nezueli, sprzedaż spadła o 21%.

Należy jednak pamiętać, że wy-

niki te porównywane są z wyjąt-

kowo dobrymi danymi z dru-

giego kwartału 2013 roku.

W Brazylii Grupa utrzymuje po-

zycję lidera, przy przewadze

1,8% nad bezpośrednią konku-

rencją, a marka Fiat wprowadziła

do sprzedaży nowy model Linea

oraz specjalne nowe wersje Uno

i Palio. W tym samym czasie

w Argentynie rozpoczęła się

także sprzedaż modelu 500L.

W regionie Azja-Pacyfik (APAC)

dzięki większej sprzedaży spółka

Fiat-Chrysler znacząco zwięk-

szyła obroty; na wszystkich ryn-

kach wskaźniki wzrostu były lep-

sze od rynku. Sprzedaż, łącznie

z wynikami spółek joint venture,

wzrosła w porównaniu z ubieg-

łym rokiem o 50%, ze szczegól-

nym uwzględnieniem pozytyw-
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nych notowań w Chinach i Au-

stralii. Marka Jeep stanowiła nie-

mal połowę sprzedaży Grupy

w tym regionie, także produko-

wane w Chinach modele Fiata

Viaggio i Ottimo przyniosły zna-

czący wzrost sprzedaży.

Obiecujące wyniki Grupa osiąg-

nęła również w regionie EMEA.

EBIT za ten kwartał odnotował

minimalną stratę. Biorąc jednak

pod uwagę ubiegłoroczną stratę

w wysokości 69 milionów euro,

jest to dobry rezultat. Wynika on

z lepiej dobranej gamy produk-

tów (sukces rodziny Fiata 500,

nowego Fiata Ducato oraz sa-

mochodów marki Jeep) oraz

oszczędności przemysłowych,

przy czym zdołały one jedynie

częściowo skompensować ob-

niżenie cen będące konsekwen-

cją konkurencyjnej walki cenowej

i wyższe inwestycje w reklamę

nowego Jeepa Cherokee.

MARKI LUKSUSOWE 
Ferrari i Maserati w omawianym

kwartale niezmiennie poprawiały

swoje wyniki. Mimo planowego

ograniczenia liczby sprzedawa-

nych egzemplarzy w celu zacho-

wania ekskluzywności marki

przychody Ferrari wzrosły o 16%,

a EBIT o 9%. Doskonałe wyniki

nowych modeli Quattroporte

i Ghibli zapewniły marce Maserati

sprzedaż prawie 9500 samocho-

dów, przekładającą się na rekor-

dowy wzrost o 7200 sztuk w po-

równaniu z rokiem ubiegłym.

Dzięki temu marka odnotowała,

w stosunku do analogicznego

kwartału 2013 roku, ponad dwu-

krotnie większe obroty, a jej EBIT

wzrósł prawie siedmiokrotnie

KOMPONENTY 
Niemałą rolę w osiągnięciu tego

pozytywnego wyniku odegrał

również sektor komponentów,

który odnotował zyski praktycz-

nie porównywalne z analogicz-

nym okresem 2013 roku. Ogólne

jego wyniki są zgodne z przewi-

dywaniami.

PIERWSZE 
PÓŁROCZE 
Przychody Grupy w pierwszym

półroczu br. wyniosły niemal

45,5 mld euro, co stanowi

wzrost o 8% w porównaniu

z analogicznym okresem 2013

roku. W ujęciu sektora przy-

chody w regionie NAFTA wynio-

sły 24 miliardy euro, więcej

o 12%. Region LATAM odnoto-

wał przychody w kwocie 4,2 mld

euro, co stanowi 22-procentowy
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ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Już oficjalnie FCA

W dniu 1 sierpnia Nadzwyczajne Zgromadzenie

Akcjonariuszy zatwierdziło propozycję Zarządu

Fiata, w wyniku której powstanie Fiat Chrysler

Automobiles, nowa spółka produkująca 4,7 mln

samochodów, powstała dzięki ścisłej

współpracy Turynu z Detroit i będąca siódmą

grupą samochodową na świecie. Fiat został

włączony do jego holenderskiej spółki Fiat

Investments. Wraz z dokonaniem fuzji Fiat

Investments przyjmie nazwę Fiat Chrysler

Automobiles N.V. (FCA) i stanie się spółką

holdingową Grupy. W ten sposób zakończy się

proces fuzji firm. Akcje nowo utworzonej spółki

będą notowane na Nowojorskiej Giełdzie

Papierów Wartościowych. 

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

przewodniczył John Elkann, prezes Fiata, 

wnuk Giovanniego Agnelliego, który 11 lipca

1899 roku, na pierwszym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy podpisał w turyńskim pałacu

Bricherasio akt utworzenia firmy. To ostatnie

spotkanie miało znaczenie historyczne,

ponieważ akcjonariusze Fiata po raz ostatni

spotkali się w fabryce Lingotto w Turynie.

Kolejne posiedzenie zwołane zostanie wiosną

2015 roku w Amsterdamie.

Podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy Sergio

Marchionne mówił o globalnych wyzwaniach

firmy. „Dzięki intensywnej pracy prowadzonej

w ciągu ostatnich pięciu lat, jesteśmy wreszcie

gotowi na dokonanie jakościowego skoku.

Chcemy, aby FCA stało się firmą, która za pięć

lat będzie generować przychody przekraczające

130 miliardów euro i zysk netto wynoszący

około 5 miliardów euro, czyli ponad

pięciokrotnie więcej niż w roku ubiegłym.

Naszym celem jest produkcja 7 milionów

samochodów rocznie i możliwość zdobycia

przynajmniej jednej pozycji wyżej

w ogólnoświatowej klasyfikacji producentów

samochodów”.

spadek, a także o 16% gorsze

wyniki w porównaniu z rekordo-

wymi notowaniami z pierwszego

kwartału roku ubiegłego. APAC,

z przychodami na poziomie 3 mi-

liardów euro, poprawił ten wynik

o 43% dzięki większej sprzedaży.

Na rynkach EMEA przychody

wyniosły 9 miliardów euro, czyli

porównywalnie z analogicznym

okresem roku 2013. Marki luksu-

sowe zwiększyły obroty o 67%,

do kwoty 2,6 mld euro, głównie

za sprawą dobrej koniunktury

marki Maserati, która potroiła

przychody do 1,4 mld euro.

Przychody sektora komponen-

tów wyniosły 4,2 mld euro, po-

dobnie do tych, jakie odnoto-

wano w pierwszych sześciu mie-

siącach ubiegłego roku. 

EBIT w pierwszym półroczu wy-

niósł blisko 1231 mln euro, tj.

mniej o 449 milionów euro w po-

równaniu z tym samym okresem

roku 2013. Komponenty niety-

powe przyczyniły się do straty

w wysokości 346 milionów euro,

co wiąże się głównie z kosztami

porozumienia zawartego w

pierwszym kwartale 2014 roku

przez spółkę Chrysler ze 

związkiem zawodowym UAW.

W przypadku wyłączenia kom-

ponentów nietypowych spadek

EBIT wyniósłby wówczas 103

miliony euro. 

W regionie EMEA półroczny

EBIT okazał się ujemny (-78 mln

euro). W analogicznym okresie

roku 2013 strata ta wynosiła 176

milionów euro. Poprawę na po-

ziomie 98 milionów euro przypi-

suje się głównie oszczędno-

ściom przemysłowym i lepszej

gamie produktów. W przypadku

marek luksusowych EBIT wy-

niósł 305 mln euro (181 mln

w pierwszym półroczu roku

2013), przy czym Maserati od-

notowała wzrost z 5 do 120 mi-

lionów euro dzięki znacznie

większej sprzedaży.

POTWIERDZONE
CELE NA ROK 2014 
Wyniki za pierwsze półrocze są

zgodne z oczekiwaniami, w

związku z czym potwierdzono

cele wyznaczone na bieżący rok.
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FIRMA
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Rodzinnie 
świętujemy

Rodzinnie 
świętujemy

Jest taki jeden moment w roku, w którym
wspólnie świętują wszyscy pracownicy
Grupy Fiat-Chrysler. To Dzień Rodzinny.
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W
Dniu Ro dzin nym fa -

bry ki na kil ka na ście go -

dzin prze ista cza ją się

w miej sca pik ni ków z mnó -

stwem atrak cji. Wszę dzie sły -

chać gwar i śmiech. To dzień,

w któ rym w szcze gól ny spo sób

moż na od czuć, że je ste śmy jed -

ną, wiel ką ro dzi ną. 

Sło necz na, lip co wa au ra przy -

szła w su kurs uczest ni kom ro -

dzin nych spo tkań. Za chę ca ła do

uczest nic twa w za ba wie. W po -

łą cze niu z sze re giem atrak cji

przy cią gnę ła rze sze pra cow ni -

ków z ro dzi na mi, a tak że ich

przy ja ciół, dla któ rych szcze gól -

ną grat ką by ła moż li wość obej -

rze nia no wo cze snych za kła dów. 

Ude ko ro wa ne ba lo ni ka mi fir my

spra wia ły wra że nie miejsc roz -

ryw ki. Mia stecz ka za baw dla ca -

łych ro dzin, dmu cha ne zam ki -

-śli zgaw ki i ścian ki wspi nacz ko -

we, skocz na mu zy ka do tań ca

i sma ko ły ki z gril la do de gu sta cji.

To wszyst ko za chę ca ło, by

Dzień Ro dzin ny spę dzić wspól -

nie z przy ja ciół mi i ko le ga mi

z pra cy. W tym ro ku w Ty chach,

Biel sku -Bia łej i Sko czo wie

i świę to wa ło po nad 20 tys.

osób. 13 lip ca na te re nie Kom -

pren so rio w Biel sku -Bia łej ba wi ły

się wspól nie za ło gi Fiat Po wer -

tra in Tech no lo gies Po land, Fiat

Se rvi ces Pol ska, Si rio Pol ska,

Co mau Po land, Sa di Pol ska,

Ge stin Pol ska, Si ste ma Po land

i Fe ni ce Po land. W na stęp ną so -

bo tę w Sko czo wie świę to wa ła

od lew nia że li wa Tek sid Iron Po -

land, a nie dziel ny pik nik w Ty -

chach zgro ma dził pra cow ni ków

Fiat Au to Po land i firm zlo ka li zo -

wa nych na je go te re nie: Fiat Pol -

ska, Si rio Pol ska, Sa di Pol ska,

Co mau Po land, Fe ni ce, Den so,

Del fo Pol ska, DP Me tal Pro ces -

sing, Fle xi der Po land i Si ste ma

Po land.

TY CHY
Za kład Fiat Au to Po land otwo -

rzył swo je bra my przed ro dzi na -

mi pra cow ni ków, zna jo my mi,

a tak że za pro szo ny mi go ść mi,

już po raz sie dem na sty. W pięk -

ną, lip co wą nie dzie lę cze ka ło na

nich mnó stwo atrak cji, nie spo -

dzia nek, w tym kon cert kul to we -

go ze spo łu Bud ka Su fle ra. Naj -

więk szym po wo dze niem tra dy -

cyj nie cie szy ło się zwie dze nie

za kła du. Spe cjal nie z oka zji Dnia

Ro dzin ne go pra cow ni cy spa -

wal ni przy go to wa li ro bo ta, któ ry

po da wał dzie ciom pa czusz ki ze

sło dy cza mi. Na mon ta żu cu kier -

ki roz wo ził prze miesz cza ją cy się

au to ma tycz nie po wydziale wó -

zek trans por to wy.

Alek san dra Lo ska ja ko stu dent -

ka Po li tech ni ki Ślą skiej od by wa

w Fiat Au to Po land prak ty kę.

Pod czas Dnia Ro dzin ne go

Agnieszka Rozmus przyjechała do zakładu z 7-letnią
córką Hanią. Dziewczynka bardzo przejęta była
zlokalizowanym na spawalni robotem rozdającym
dzieciom słodycze, który obsługuje jej tata. „Hani
bardzo się tutaj podoba, lubi przychodzić zwłaszcza
w miejsca zabaw dla dzieci. Co roku w zakładzie jest
naprawdę dużo atrakcji dla najmłodszych, a kolejki
nie są duże, dlatego lubimy tu przyjeżdżać”. 

opro wa dza ła po za kła dzie naj -

bliż szych. „Idzie my zgod nie

z cy klem pro duk cyj nym, czy li

od spa wal ni przez la kier nię aż

po mon taż. Mo je sio stry, Zu zia

i Zo sia, chcia ły zo ba czyć, jak

prze bie ga pro duk cja sa mo cho -

dów, by mo gły po tem opo wie -

dzieć o tym ko le żan kom. Mój

ta ta Piotr rów nież chciał zo ba -

czyć zmia ny, ja kie za szły w za -

kła dzie, bo wie le lat te mu pra -

co wał tu taj ja ko kon tro ler ja ko -

ści” – po wie dzia ła.

Dla każ de go by ło coś ciekawe -

go. Zwie dza ją cy wy sta wę sa -

mo cho dów by li pod wra że niem

Aleksandra
Loska 
z siostrami 
i tatą
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Jeepów, Fia tów 500L, Abarth

czy Se di ci. Aplauz wzbu dzi ły

głównie obiek ty wes tchnień wie -

lu osób: Fer ra ri 458 Spi der, Ma -

se ra ti Ghi bli i Al fa Ro meo 4C.

Z wy pie ka mi oglą dał je Mar cin

Ka bo czyk, któ ry wraz z ro dzi ną

sko rzy stał z za pro sze nia te ścia.

„Sa mo cho dy są na praw dę pięk -

ne. Na co dzień nie mam oka zji

do kład nie ich obej rzeć. Bar dzo

spodo ba ła mi się zwłasz cza

Lan cia. Zro bi li śmy so bie przy niej

wie le zdjęć. Dzie ci są za do wo lo - ne, że mo gły usiąść za kie row ni -

cą. Je stem tu po raz pierw szy.

Je śli ktoś tu taj nie pra cu je, to

z czy stej cie ka wo ści chce zo ba -

czyć tak że, jak od by wa się

pro duk cja, jak wy glą da ją li -

nie mon ta żo we, au to ma -

ty. Po za tym jest nie sa -

mo wi cie du żo atrak cji

dla dzie ci” – mó wił. 

Ama to rzy moc nych

wra żeń mo gli wy -

pró bo wać umie jęt no ści Je epa

Wran gle ra i Che ro kee po to rze

off -ro ado wym. Alek san dra Ko -

niecz ny, któ ra przy szła na za pro -

sze nie zna jo mych, by ła pod

wra że niem moż li wo ści tych sa -

mo cho dów. „To by ło coś wy jąt -

ko we go. Je cha li śmy jak by

w stro nę nie ba i za sta na wia łam

się, czy uda nam się szczę śli wie

zje chać, czy ude rzy my w zie mię.

Naj pierw wy da wa ło mi się, że

Mariusza Czyżo, a także jego
siostry Anię i Karolinę,
zaprosił na Dzień Rodzinny
stryj Bogumił, który pracuje
w Delfo. „Chcę zwiedzić cały
zakład. Pójdziemy obejrzeć
też miejsca, gdzie pracowała
ciocia i moja mama, bo
z Fiatem związana jest lub
była prawie cała nasza
rodzina. Ostatni raz byłem
tutaj kilka lat temu. Od tego
czasu naprawdę wiele się
zmieniło. Jest dużo
automatycznych stanowisk
pracy, jednym słowem –
bardzo ciekawie. Chcę też
zobaczyć wystawę
samochodów, bo wiem,
że wystawiono tam
niesamowite samochody,
m. in. Ferrari i Alfę 4C” –
powiedział. 

Krzysztof Neter z działu jakości Fiat Auto Poland spędzał niedzielę
w zakładzie z żoną Mariolą, synami Marcinem i Pawłem. Po raz pierwszy
towarzyszył im także bratanek Artur. „Wujek oprowadził nas po linii
montażowej i wyjaśnił mi, co się robi na poszczególnych stanowiskach.
Zaskoczyła mnie wielkość zakładu. Myślałem, że jest o wiele mniejszy.
Bardzo podobała mi się także wystawa aut, zwłaszcza Alfa 4C, przy której
zrobiłem sobie zdjęcie. Będę miał co opowiadać kolegom” – podkreślił. 

Wyżej:
Julia

Seminowicz.
Poniżej:
Marcin

Kaboczyk 
z synem



Roman Gawliński z Comau przyjechał z żoną Barbarą oraz synami Michałem
i Krzysztofem. „Chcę pokazać rodzinie montaż samochodów, bo chłopców to
zawsze bardzo interesowało. Podobają im się przede wszystkim roboty.
Są też zainteresowani samochodami i możliwością obejrzenia ich od środka.
Lubimy przychodzić na Dzień Rodzinny, bo to jest taki duży zakład i zawsze
jest jakaś atrakcja, której nie było w poprzednich latach” – powiedział.

naj gor szy bę dzie stro my zjazd

z wy so kiej plat for my, ale po tem

oka za ło się, że rów nie moc ne

wra że nie ro bi wjazd. Wy da wa ło

mi się, że za mo ment sa mo -

chód bę dzie da cho wał” – po -

wie dzia ła pod eks cy to wa na.

Na mi lu siń skich cze ka li tak że

roz ba wia ją cy je klau ni i ca łe

mnó stwo atrak cji, jak ogrom ne

kloc ki, wie le dmu cha nych zjeż -

dżal ni, pla ców za baw i zam ków.

Sma ko wi te za pa chy uno si ły się

z licz nych sto isk ga stro no micz -

nych. Zwie dza ją cym to wa rzy -

szy ła mu zy ka w wy ko na niu 

Or kie stry Ka me ral nej Si le sian 

Art Col lec ti ve. Aplauz pu blicz no -

ści wzbu dzi ła Bud ka Su fle ra.

Uwagę
uczestników
przyciągał tor
off-roadowy
i koncert Budki
Suflera

Danuta Szpak
z córką Ines
i mężem
Marcinem

Z ze spo łem wy stą pi ła Iza be la

Tro ja now ska, któ ra bra wu ro wo

wy ko na ła prze bój „Wszyst ko

cze go dziś chcę”. Na sce nie po -

ja wił się rów nież Fe li cjan An -

drzej czak z prze bo jem wszech -

cza sów „Jol ka, Jol ka”.

Dzień Ro dzin ny to du że wy da -

rze nie dla pra cow ni ków i ich 

bli skich. Za chę ce ni atrak cja mi

przy jeż dża ją, by spę dzić czas

z naj bliż szy mi i ko le ga mi. „Jest

nie dzie la, więc po ty go dniu pra -

cy, kie dy ma my nie wie le cza su

dla sie bie, mo że my wresz cie

spę dzić wspól ne chwi le” – po -

wie dzia ła Da nu ta Szpak, któ ra

przy szła do za kła du z cór ką In es

i mę żem Mar ci nem za trud nio -

nym w Del fo.



BIEL SKO -BIA ŁA
Pra cow ni cy biel skich spół ek

Gru py Fiat -Chry sler lu bią spę -

dzać czas z so bą. W Dniu Ro -

dzin nym cze ka ło na nich mnó -

stwo roz ry wek i atrak cji. Nad te -

re nem Kom pren so rio uno sił się

sma ko wi ty aro mat gril lo wa nych

po traw mię snych oraz tak lu bia -

ne go zwłasz cza przez naj młod -

szych pop -cor nu. Na sce nie po -

ja wia li się klau ni, któ rzy za chę -

ca li dzie ci do wspól nej za ba wy,

a naj młod si mo gli po sza leć na

spe cjal nie w tym ce lu przy go to -

wa nych zjeż dżal niach, zam kach

do ska ka nia, czy gi gan tycz nych

pił ka rzy kach. Szcze gól nie ob le -

ga na by ła kil ku me tro wej wy so -

ko ści ścian ka wspi nacz ko wa.

9-let nia Na ta lia Gie drys, któ rej

ta ta Pa weł pra cu je w Fiat Se rvi -

ces, wspię ła się na sam szczyt.

„Naj trud niej sza by ła koń ców ka,

ale je stem dum na, że da łam ra -

dę. Wspi na nie po skał kach to

mo je hob by. Bardzo to lu bię” –

po wie dzia ła.

Wie le ra do ści spra wi ły uczest ni -

kom róż ne go ro dza ju gry przy -

go to wa ne dla ca łych ro dzin, jak

wy ści gi na nar tach in diań skich,

gdzie każ da pa ra słu ży ła w jed -

nym mo men cie trzem oso bom,

a tak że ści ga nie się w kom bi ne -

zo nie stwo rzo nym ze zszy tych

ze so bą trzech par spodni. „Je -

że li obie rze się wła ści wą tak ty kę

przed star tem, to jest ła twiej.

Bar dzo lu bi my za ba wy, w któ -

rych mo że uczest ni czyć ca ła ro -

dzi na. Wy star tu je my we wszyst -

kich kon ku ren cjach” – po wie -

dzie li Do ro ta i Ma rek Ci siń scy,

któ rzy świę to wa li tego dnia wraz

z cór ką Mag dą. 

Dzień Ro dzin ny to świet na oka -

zja, że by pra cow ni cy mo gli po -

chwa lić się swo im za kła dem.

W Biel sku -Bia łej zwie dza li no -

wo cze sną ha lę 3D, w któ rej po -

Dorota i Marek
Cisińscy, którzy
świętowali wraz
z córką Magdą

Halę 3D z mężem Roberto i synem Aleksandrem zwiedzała 
Magdalena Klimczak-Ventura, która pracuje w Fiat Group Purchasing
Poland. „Jako pracownik Purchasingu w pewnym sensie uczestniczę
w powstawaniu silników, gdyż kupujemy dla Powertrain komponenty
potrzebne do ich budowy. Jesteśmy dumni z tych produktów” 
– powiedziała.
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pie ra ją one lu dzi, a to prze cież

nie jest praw da. Tyl ko ła twiej sze

ope ra cje są one w sta nie wy ko -

ny wać. Te istot niej sze, bar dziej

skom pli ko wa ne na dal wy ko nu ją

lu dzie” – mó wi No wak. Jak do -

dał Dzień Ro dzin ny jest ka pi tal -

ną spra wą. „Ten dzień jest dla

nas świę tem. Dzię ki nie mu czu -

je my się jak wiel ka ro dzi na” –

po wie dział.

Gdy część uczest ni ków Dnia

Ro dzin ne go emo cjo no wa ła się

ry wa li za cją spor to wą lub zwie -

dza niem ha li po zo sta łych w wy -

śmie ni ty na strój ske cza mi wpra -

wił kra kow ski ka ba ret Pod Wy r -

wi gro szem. Na za koń cze nie

wy stą pił nie zwy kle po pu lar ny ze -

spół La dy Pank, zna ny z ta kich

prze bo jów łą czą cych po ko le nia,

jak „Mniej niż ze ro”, „Zo staw -

cie Ti ta ni ca”, czy „Za wsze

tam gdzie Ty”.

wsta je sil nik Twi nA ir. Ro bi ła na

wszyst kich ogrom ne wra że nie,

zwłasz cza jej wiel kość, no wo -

cze sność i czy stość. „Tak du żo

tu sta no wisk. Moż na się po gu -

bić. Nie w każ dym za kła dzie jest

tak prze stron nie i es te tycz nie. Tu

wy glą da jak w la bo ra to rium” –

uwa ża Syl wia Mał kow ska, któ rej

mąż Grze gorz pra cu je w Po wer -

tra in. Wtó ro wał jej czło nek za ło -

gi biel skiej fir my pro du ku ją cej sil -

ni ki Ta de usz Su chy: „Gdy mo że -

my się tym po chwa lić, to du ma

mnie roz pie ra. Pro du ku je my no -

wo cze sne sil ni ki, któ re wciąż są

uspraw nia ne”. Taj ni ki pro duk cji

sil ni ków Twi nA ir przy bli żał

zwie dza ją cym Da riusz No -

wak pra cu ją cy na co dzień

na li nii mon ta żu. „Lu dzie

po dzi wia ją czy stość, ład

i po rzą dek, a tak że

wa run ki so cjal ne.

Py ta ją o pro duk cję,

o ma szy ny i jak to

wszyst ko dzia -

ła? Szcze gól -

nie in te re su ją

ich ro bo ty.

Za sta na wia ją

się, czy wy -

Zdaniem Bartłomieja D`Antonio
z Fiat Services Dzień Rodzinny
w Bielsku-Białej oznacza zawsze
dużo atrakcji dla dzieci i świetną
atmosferę. „Do tego koncert Lady
Pank i spotkanie ze znajomymi.
Czegóż chcieć więcej?” – mówił
z uśmiechem.

Ryszard Dutka
pokazywał wnukowi

Robertowi jak
powstaje silnik.

„Tłumaczyłem mu,
że jest to serce

samochodu.
W ubiegłym roku

byliśmy w Tychach
i widzieliśmy, gdzie

powstają
samochody. Bez

silnika żaden z nich
jednak nie pojedzie”

– wyznał.

Łukasz Stasiak jest pracownikiem Fiat Services. Wraz
z żoną Joanną oraz synami Marcinem i Michałem
przyszli miło spędzić czas, ale przede wszystkim
obejrzeć halę produkcyjną. „Mamy dziś możliwość
świetnie się bawić oraz zobaczyć jak powstaje silnik.
To niecodzienna okazja. Zakład zwiedzamy z naszymi
bratankami, którzy mieszkają w Irlandii. To dla nich
duża atrakcja” – zaznacza.

Poniżej:
Dariusz Nowak.
Po prawej:
Sylwia
Małkowska
z córką Anią



to wa nych dla mi lu siń skich: kon -

kur sy, za ba wy, ogrom ne dmu -

cha ne zjeż dżal nie, a na wet ka -

ru ze lo wa ko lej ka na to rach.

„To dla nas waż ny dzień. Mo -

że my się spo ty kać z ro dzi na -

mi ko le ża nek i ko le gów, po -

sie dzieć i po ba wić się. Na

co dzień nie ma na to cza -

su” – mó wi pra cow ni ca for -

mier ni Bar ba ra Ta lik. 

Dzień Ro dzin ny to je dy ny mo -

ment w ro ku, gdy od lew nia sze -

ro ko otwie ra drzwi dla zwie dza -

ją cych. Roz pa lo ne do bia ło ści

cie kłe że li wo w wiel kich pie cach,

iskry i afry kań skie tem pe ra tu ry

za wsze ro bią ogrom ne wra że -

nie. Wy kań czacz od le wów z wy -

dzia łu PO Da riusz Brzó ska po -

ka zy wał za kład na rze czo nej,

stu dent ce Aka de mii Tech nicz no -

SKO CZÓW
Za ło ga od lew ni Tek sid Iron Po -

land w Sko czo wie świę to wa ła

przed wła snym za kła dem. Po -

wo li sta je się to już tra dy cją. Pod

na mio tem usta wio nym przy biu -

row cu moż na by ło za siąść za

sto łem i de lek to wać się aro ma -

tycz ny mi sma ko ły ka mi, któ rym

to wa rzy szy ły chłod ne na po je.

O do brą za ba wę za trosz czy ła

się Ka pe la Ak cja. Ich mu zy ka

po ry wa ła do tań ca uczest ni ków

za ba wy bez wzglę du na wiek.

Sze reg atrak cji zo sta ło przy go - Grażyna Kuźniar z zakładowego laboratorium prezentowała zakład swojej
siostrze, która przyjechała z 10-letnią wnuczką Paulinką aż z Konina.
Przybliżyła im cały cykl produkcyjny. „Nigdy nie widziałam tak dużego
zakładu. Jest tu głośno, ale przelewanie żeliwa do form bardzo mi się
podobało” – powiedziała Paulina. 

Agata Smyczek
i Dariusz
Brzóska



Od góry:
Robert
Żebrowski
i
Marek Ferfecki

Magdalena Górniak przepracowała w odlewni 30 lat.
Dziś jest już na emeryturze, ale zawsze chętnie
odwiedza zakład, gdy nadarza się taka możliwość.
„Lubię tu przychodzić i popatrzeć jak teraz młodsi
pracują. W naszej odlewni tak dużo się zmieniło, 
aż miło popatrzeć” – podkreśla. 

-Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia -

łej Aga cie Smy czek. „Prze ko na -

łam się, że nie prze sa dza, gdy

mó wi, że w pra cy jest go rą co.

(…) Uczę się na stu diach in ży -

nier skich i bar dzo chcia łam zo -

ba czyć od lew nię. Ro bi du że

wra że nie” – pod kre śli ła.

Tra dy cją sko czow skie go Dnia

Ro dzin ne go jest ry wa li za cja pił -

ka rzy. Na mu ra wie „Or li ka” sta ją

na prze ciw sie bie ze spo ły pra -

cow ni ków pro duk cji oraz do zo -

ru. „To mecz o pre stiż; za kła do -

we der by. Wszy scy bar dzo 

do brze się zna my, ra zem pra cu -

je my i przy jaź ni my się, ale na bo -

isku każ dy chce być lep szy” –

mó wi gracz do zo ru, bry ga dzi sta

z to pial ni Ro bert Że brow ski. By -

ła twar da, mę ska gra, dy na micz -

ne ak cje, ką śli we strza ły, ro bin so -

na dy bram ka rzy i bram ki.

Po dob nie jak w ubie głym ro ku

zwy cię ży ły „bia łe koł nie rzy ki”,

tym ra zem 7:5. Że brow ski

ustrze lił hat -tric ka. „Te trzy bram -

ki de dy ku ję mo jej trzy mie sięcz nej

có recz ce Ha ni” – do dał po me -

czu. W dru ży nie prze gra nej 

na stro je  by ły mi no ro we, ale nikt

nie roz pa czał, gdyż już za rok bę -

dzie oka zja do re wan żu. „Gra li -

śmy z pra cow ni ka mi z biur. Wi -

dać ma ją wię cej sił od nas. Na co

dzień je ste śmy bar dziej krzep cy,

ale dziś po go da zro bi ła swo je. Za

rok to my zwy cię ży my” – mó wił

z uśmie chem pra cow nik to pial ni

Ma rek Fer fec ki. 

Człon ko wie ro dzi ny Fia ta -Chry -

sle ra lu bią wspól nie spę dzać

czas i do sko na le się ba wią

w swo im gro nie. Za pew ne dłu go

bę dą zatem wspo mi na li te go -

rocz ny Dzień Ro dzin ny. A ko lej -

ny już za rok! 

15
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Nowe Panda i Freemont Cross
zaprezentowane podczas Salonu
w Genewie to dwa nowe, nadzwyczaj
off-rodowe modele, które jesienią znajdą
się w sprzedaży na rynkach europejskich.

Born to be wild
Anna

Borsukiewicz

zdjęcia
FAP

PRODUKT
NOWE MODELE
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tralną, gdzie znajduje się selektor

do jazdy off-road „Terrain Con-

trol”. Całości dopełniają fotele

z nową tapicerką i skórzana kie-

rownica z przyciskami sterowa-

nia audio oraz skórzana gałka

dźwigni zmiany biegów. 

Dla miłośników jazdy w terenie

ważne są takie rozwiązania, jak

układ napędowy 4x4 „Torque-

on-Demand” z dwoma mecha-

nizmami różnicowymi oraz elek-

tronicznie sterowanym sprzęg-

łem. Auto jest wyposażone

w system elektronicznej stabili-

zacji jazdy ESC wraz z funkcją

ELD, czyli elektroniczną blokadą

mechanizmu różnicowego, która

wspomaga ruszanie i jazdę na

N
owa Panda Cross to naj-

bardziej udoskonalona

wersja SUV-a – gatunku

pojazdów, które w ostatnich la-

tach zrobiły na motoryzacyjnym

rynku największą karierę. Teraz

zaś dokonała kolejnego prze-

skoku ewolucyjnego, tworząc

nową ich kategorię. Wyróżniając

się stylem, łączy układ napę-

dowy oraz możliwości tech-

niczne samochodu terenowego,

osiągi i wyposażenie SUV-a,

z wymiarami, wydajnością

i sprawnością auta miejskiego.

OFF-ROAD NA
DŁUGOŚCI 370
CENTYMETRÓW
Ta długość, a także szerokość

155 cm i wysokość 166 cm

kwalifikujące nową Pandę Cross

do kategorii pojazdów miejskich,

nie powinny nikogo zmylić. Pod

niewielkim nadwoziem kryją się

rozwiązania typowe dla prawdzi-

wych samochodów terenowych. 

Każdy detal, opracowany pod

kątem udoskonalenia możliwości

off-roadowych, czyni Pandę

Cross od razu rozpoznawalną

i niepowtarzalną. Przód samo-

chodu ma całkiem nowy wygląd

dzięki zderzakowi w kolorze

srebrnym z charakterystycznymi

otworami, czerwonym uchwy-

tom holowniczym, a także reflek-

torom i nowym lampom przeciw-

mgłowym umieszczonym w oko-

licach grilla oraz światłom do

jazdy dziennej z technologią

LED, wbudowanym w osłonę

podwozia. Nowy zderzak jest

również z tyłu auta, zaś z boku

karoserii zastosowano boczne

listwy ochronne ze znaczkiem

„Cross”. Zmieniono też relingi

dachowe, a felgi z polerowanego

lekkiego stopu mają 5 ramion

ułożonych w kształcie litery „V”.

Wnętrze pięciodrzwiowej Pandy

Cross jest przestronne, z deską

rozdzielczą, na której wyróżnia

się nowe, srebrne wykończenie

zestawu wskaźników, i z tak

samo wykończoną konsolą cen-

Nowa Panda
Cross łączy
właściwości 
off-roadowe 
ze stylem 
i sprawnością
auta miejskiego

podłożu o niskiej przyczepności.

Jako jedyna w swoim segmencie

Panda Cross ma selektor jazdy,

pozwalający w terenie włączyć

napęd 4x4, wybierając, w zależ-

ności od panujących warunków,

jeden z trzech trybów pracy:

Auto, Off-road i Hill Descent

Control.
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Powiększony prześwit (do 161

mm w wersji TwinAir, a do 158

mm w wersji Multijet) oraz 15-ca-

lowe koła poprawiły właściwości

off-roadowe auta. Kąt najazdu

wynosi 24°, zejścia 34°, a ram-

powy 21°. To wartości zbliżone

do spotykanych w „rasowych”

samochodach terenowych. Sa-

mochód bez trudności przejeż-

dża też wgłębienia terenu i brody.

Terenowej orientacji nowej Pandy

Cross odpowiadają zamonto-

wane w autach silniki: turbodie-

sel 1.3 Multijet i benzynowy 0.9

TwinAir Turbo, o mocach odpo-

wiednio 80 i 90 KM. W wersji

z silnikiem TwinAir Turbo ofero-

wana jest specjalna, sześcio -

stopniowa skrzynia przekład-

niowa o „skróconym” przełożeniu

pierwszego biegu, szczególnie

przydatnym przy ruszaniu pod

górę. Ułatwia on też jazdę off-

road, umożliwiając utrzymanie

niewielkiej prędkości przy obro-

tach jałowych silnika i maksy-

malną kontrolę nad pojazdem.

WSZYSTKO, CZEGO
OCZEKUJESZ OD
SAMOCHODU
To hasło najlepiej charakteryzuje

Fiata Freemont w wersji Cross.

Jest „skrojony” z myślą o potrze-

bach nowoczesnej, aktywnej ro-

dziny, wymagającej auta z ob-

szernym i praktycznym wnęt-

rzem, a jednocześnie za-

spokaja ambicje osób

poszukujących

Nowy Fiat
Freemont Cross

poszczycić 
się może

ekskluzywnym,
seryjnym

systemem
infotainment

najnowszej
generacji



samochodu o wyrazistym i at-

rakcyjnym wyglądzie. Freemont

łączy zalety SUV-ów, takie jak in-

nowacyjny napęd AWD „on-de-

mand”, przydatny w mieście

oraz podczas jazdy w lekkim te-

renie, z walorami pojazdów MPV,

mając 7 siedzeń, 25 skrytek

i schowków, zapewniając 32

możliwe konfiguracje wnętrza

oraz ogromną pojemność ładun-

kową (nawet 1500 litrów przy

złożonych siedzeniach rzędu

drugiego i trzeciego). 

Dzięki odświeżeniu wyglądu

Freemont Cross zyskał na wyra-

zistości w swej gamie modelo-

wej. Otrzymał nowe zderzaki

z elementami chromowanymi,

grill i obudowy lamp przeciw-

mgłowych w błyszczącej czerni

„fortepianowej”, a całości dopeł-

niają boczne spojlery progowe

i relingi dachowe w kolorze

Platinum-Chrome, czarne

obramowania świateł

głównych i tylnych oraz

nowe pięcioramienne,

czarne felgi o średnicy

19 cali „Hyper Black”

z lekkiego stopu. 

We wnętrzu auta zwra-

cają uwagę nowe

skórzane siedzenia

W ZAKŁADZIE TYCHY

Cult-owe Fiaty 500
„Pięćsetka” to bez przesady auto kultowe. Od

swej premiery w 2007 roku zdobyło serca ponad

1 200 000 nabywców w przeszło 100 krajach,

notując w zeszłym roku rekordowy udział

w rynku europejskim. Owa dobra passa Fiata

500, który w lipcu świętuje swoje siódme

urodziny, trwa nadal. W pierwszym półroczu 

2014 roku produkcja tego modelu w tyskiej

fabryce Fiata, która szczyci się tytułem Gold

Level WCM (World Class Manufacturing),

osiągnęła rekordowy, o 12% większy wynik, 

czyli 101 654 samochodów.

W tegorocznej wersji Fiat 500 zyskał nowe kolory

nadwozia: wiosenną zieleń „Lattementa”,

szlachetną białą perłę oraz niebieską „Italię”

i jest teraz dostępny aż w 14 wersjach

kolorystycznych. „Pięćsetka” otrzymała też nowe

wzory felg, skórzane tapicerki oraz praktyczny,

wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny

TFT o średnicy 7 cali, który zastąpił analogowe

zegary prędkościomierza i obrotomierza w trzech

z czterech dostępnych wersji „500”.

Gama Fiata 500 MY2014 obejmuje 4 wersje

wyposażenia: Pop, Lounge, Sport oraz topową –

Cult. Auto wyróżnia się dwuczęściowym dachem,

składającym się ze szklanego panelu i elementu

pokrytego błyszczącym, czarnym lakierem. Ma

chromowane dodatki, takie jak przednie „wąsy”

i uchwyt klapy bagażnika, które kontrastują

z błyszczącymi czarnymi oprawami tylnych

świateł i harmonizują z nowymi, 16-calowymi

obręczami kół z lekkich stopów.

Bogate wyposażenie Culta obejmuje m.in.:

zestaw wskaźników z 7-calowym

wyświetlaczem, automatyczną

klimatyzację, czujniki

parkowania z tyłu, skórzane

fotele i kierownicę

z przyciskami Blue&Me

oraz elektryczne

wspomaganie układu

kierowniczego

Dualdrive. W Polsce

auto dostępne jest

z jednostką

benzynową 1.2 8v

69 KM oraz nowym

silnikiem 0.9 TwinAir

Turbo o mocy

105 KM.

z materiałowymi wstawkami siat-

kowymi i popielatymi przeszy-

ciami zdobiącymi także podło-

kietnik między fotelami oraz pa-

nele drzwiowe. W tonacji grafi-

towej Liquid Graphite utrzymano

deskę rozdzielczą, zestaw wskaź-

ników, konsolę centralną, boczki

drzwi oraz koło kierownicy. 

Auto ma system infotainment

najnowszej generacji. Obejmuje

on 8,4-calowy ekran dotykowy

nawigacji GPS i kamery cofania,

odtwarzacz CD/DVD z gniazdem

na karty pamięci SD, moduł łącz-

ności Bluetooth oraz system au-

dio Alpine klasy Premium ze

wzmacniaczem o mocy 368 W,

6 głośnikami i subwooferem.

Na rynku polskim nowy Free-

mont Cross dostępny jest z sil-

nikiem 2.0 MultiJet II 170 KM

z 6-stopniową przekładnią auto-

matyczną dla wersji aktywnego

napędu AWD (4x4). Oprócz do-

skonałych osiągów skrzynia au-

tomatyczna wyróżnia się pre-

cyzją i kulturą pracy, zapewniając

prawdziwie komfortową i satys-

fakcjonującą jazdę.

W kategoriach bezpieczeństwa

Fiat Freemont zalicza się do elity

najlepszych, czego dowodem

jest prestiżowy, pięciogwiazd-

kowy rating Euro NCAP oraz nie

mniej niż 50 systemów bezpie-

czeństwa biernego i czynnego.
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Poza jazdą w terenie postanowiliśmy Cherokee wypróbować

jeszcze na różnych drogach utwardzonych. Tym razem za

kierownicą wersji Limited z czterocylindrowym turbodieslem 

o mocy 170 KM. Jest to wersja bardziej luksusowa, która ze

względu na mechanikę będzie najczęściej wybierana przez

klientów. Pasuje bardziej do tych osób, które nie potrzebują typowej

„terenówki”, a samochodu z napędem 4x4 bezpiecznego zarówno

na asfalcie, jak i na śniegu czy drogach o nierównej nawierzchni.

Idealny samochód na weekend w górach, do holowania przyczepy 

z łódką czy motocyklem typu cross. Na drodze Cherokee zachowuje

się bardziej jak samochód sportowy aniżeli SUV. Komfort jest

bardzo wysoki, odczuwa się jednak niewielkie przechyły na zakrętach i od razu też reakcję kierownicy. Nie bez powodu zastosowano 

w nim opracowaną we Włoszech tę samą platformę co w modelach Alfa Romeo Giulietta i Dodge Dart - dwóch samochodach o niemal

wyścigowym charakterze. Nad zapewnianiem optymalnych własności jezdnych pracuje też układ napędowy, który „odbiera” napęd

kołom tylnym, gdy nawierzchnia drogowa jest dobra, co pozwala na zaoszczędzenie paliwa. Napęd przywracany jest jednak 

w mgnieniu oka nawet przy najmniejszej oznace utraty przyczepności kół do nawierzchni. Innym zaskakującym kierowcę elementem

jest automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma przełożeniami. Jest to „inteligentna” przekładnia, dzięki której można zawsze

podróżować na optymalnym biegu, a tym samym cieszyć się dobrymi osiągami i spalaniem. To ostatnie jest zresztą najniższe w tej

klasie samochodów: 5,1 l na sto kilometrów w cyklu pozamiejskim.

No wy mo del wy po sa żo no w sil -

nik ben zy no wy V6 Pen ta star

o po jem no ści sko ko wej 3.2 l

i mo cy 272 KM. Wer sja Tra il -

hawk z wy glą du od ra zu wy róż -

nia się spo śród in nych Che ro kee

zwięk szo nym prze świ tem i in -

nym pro fi lem zde rza ków, któ ry

po pra wia ką ty terenowe. To rów -

nież po ma ga w jeź dzie po bez -

dro żach. We wnę trzu moż na po -

czuć się jak w sa mo cho dzie luk -

su so wym. Po zy cja za kie row ni -

cą jest ide al na, mi mo iż bar dziej

pa su je do sa mo cho du spor to -

we go niż „te re nów ki”.

Za pi na my pa sy i ru sza my. Pierw -

szy trud ny od ci nek po kry ty jest

nie wiel ki mi gła za mi: je dyn ka zo -

sta je zre du ko wa na, Se lec -Ter ra -

in usta wio ny na tryb Rock i je -

dzie my z pręd ko ścią mar szu

czło wie ka. Mi mo tak nie rów nej

na wierzch ni od czu wa my nie zły

kom fort: wstrzą sy są ogra ni czo -

ne i ze ro skrzy pie nia. Po od cin ku

dro gi grun to wej (cho ciaż w Che -

ro kee mie li śmy wra że nie, iż je -

dzie my nie mal po as fal cie), przed

na mi „gó ra” o 70-pro cen to wym

stop niu na chy le nia. Pra wie pio -

wszyst kie te utrud nie nia. W przy -

pad ku ty po wych sa mo cho dów

off -ro ado wych, jak Je ep Wran -

gler, ar ty ku la cja mo stów sztyw -

nych umoż li wia trak cję kół bez

więk szych akro ba cji. W przy pad -

ku Che ro kee wy so kość za wie -

szeń – cho ciaż nie jest naj mniej -

sza – jest nie -

wy star cza ją -

ca. Ale mo del

ten mi mo to

je dzie da lej,

cho ciaż moc -

no trzy ma ją

się zie mi tyl ko dwa z czte rech kół.

Układ na pę do wy prze ka zu je bo -

wiem mo ment na te ko ła, któ re

w da nym mo men cie ma ją przy -

czep ność do pod ło ża. Bez tych

cu dów elek tro nicz nych utknę li by -

śmy już na pierw szej prze szko -

dzie. I co waż ne, w od róż nie niu

od in nych mo de li 4x4 w tym

przy pad ku in ter wen cja au to ma -

tycz nych sys te mów kon tro li jest

nie do strze gal na. Nie da się od -

czuć żad nych ha ła sów ani za wa -

hań. Te fak ty chy ba wy star czą.

A do łą czo ne do ar ty ku łu zdję cia

mó wią sa me za sie bie.

no wa ścia na. Na dal ma my po -

krę tło Se lec -Ter ra in na Rock,

a nasz Je ep nie zmu sza nas do

na ci śnię cia pe da łu przy spie sze -

nia. Żad ne go wy sił ku. Zjazd z te -

go wznie sie nia jest rów nie stro -

my, ale wy star czy na ci snąć przy -

cisk, a o ha mo wa nie za dba elek -

tro ni ka – ten sa mo -

chód wszyst ko ro bi

bo wiem sa mo dziel -

nie. Po bez pro ble -

mo wym prze je cha -

niu od cin ków z na -

chy le niem bocz -

nym spraw dza my, jak Che ro kee

ra dzi so bie tak że z bro dze niem

w pół me tro wej wo dzie, aby póź -

niej sta wić czo ła naj bar dziej tech -

nicz nej czę ści tra sy. Mo wa o sze -

re gu be to no wych prze szkód,

któ re zo sta ły wy ko na ne spe cjal -

nie do pod da wa nia mo de li 4x4

wa run kom tak zwa ne go „twi stu”

– sa mo chód ma nie ob cią żo ne

w ta kiej sy tu acji jed no ko ło przed -

nie i jed no tyl ne znaj du ją ce się po

prze kąt nej od te go wcze śniej sze -

go. I jed no z nich jest unie sio ne

nad pod ło żem. Nie wie le sa mo -

cho dów jest w sta nie po ko nać

23

SUV czy
SAMOCHÓD SPORTOWY?
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Już czterdziestu dostawców Fiat Auto Poland
Tychy wdraża u siebie program World Class
Manufacturing.

W
drożenie WCM u do-

stawców ma na celu

doskonalenie zarzą-

dzania wszystkimi procesami ze

szczególnym uwzględnieniem

procesów związanych z dosko-

naleniem jakości komponentów.

Klient kupując samochód skła-

dający się z tysiąca podzespołów

oczekuje niezawodności działa-

nia wszystkich jego komponen-

tów. Fiat bierze zatem pełną od-

powiedzialność za jakość wszy -

stkich części produkowanych

przez dostawców. Stąd decyzja

o objęciu także dostawców pro-

gramem wdrażania metodologii

World Class Manufacturing.

POCZĄTEK
Wszystko zaczęło się kilka lat

temu od współpracy w dziedzi-

nie budowania jakości u kilku-

nastu kluczowych dostawców.

Osoby zaangażowane w ten

program szybko przekonały się,

że konieczna jest potrzeba roz-

wiązań systemowych. Najlepszą

drogą byłoby wprowadzenie

u dostawców obowiązującego

w Fiacie systemu WCM, zaczy-

nając od poziomu podstawo-

wego. W 2011 roku koncern za-

warł umowy na wdrożenie me-

todologii z 25 najistotniejszymi

dostawcami tyskiej fabryki do-

starczającymi różne detale, od

desek rozdzielczych przez drob-

niejsze elementy plastikowe, gu-

WCMu dostawców
Krzysztof

Bielski

zdjęcia
Satiz Poland,

Ireneusz
Kaźmierczak

FIRMA
FIAT AUTO POLAND

24

Konsultanci WCM,
od lewej: Karol

Łasiński, Krzysztof
Merta, Agata

Żabińska, Damian
Uchyła, Zbigniew

Skowroński 
(z Fiat Purchasing),

Mirosław Żogała
oraz Jerzy

Kramarczyk



mowe i wiązki elektryczne, po

wytłoczki metalowe.

Żeby ich wspomóc, w Fiat Auto

Poland powstała 6-osobowa

grupa konsultantów na czele

z Jerzym Kramarczykiem. Ze

strony Fiat Purchasing osobą ko-

ordynującą program WCM

Supplier jest Zbigniew Skowroń-

ski. Każdy z konsultantów odpo-

wiada za inne filary WCM i w ich

zakresie pomaga dostawcom

w rozwiązywaniu problemów. Ich

doświadczenie jest nie do prze-

cenienia. Konsultantka Agata Ża-

bińska podkreśla, że zadaniem

grupy jest przekazywanie firmom

wszelkich niezbędnych metod

i narzędzi oraz udzielanie po-

mocy w ich wdrażaniu.

PRZYBYWA
PUNKTÓW I FIRM
„Spośród firm, które trzy lata

temu rozpoczynały projekt

WCM, dziewiętnaście przeszło

już pierwszy niezależny audyt –

mówi Jerzy Kramarczyk. – Śred-

nia liczba punktów uzyskanych

z audytu to 14,3 pkt.”. To wysoka

wartość, jeśli po uwagę weźmie

się fakt, że poziom podstawowy,

który realizują, obejmuje tylko

pierwsze trzy kroki w następują-

cych filarach technicznych: Bez-

pieczeństwo, Podział Kosztów,

Organizacja Miejsca Pracy, Au-

tonomiczne Utrzymanie, Profes-

jonalne Utrzymanie, Logistyka,

Jakość, Poprawa Ukierunko-

wana oraz Rozwój Personelu.

„Na poziomie tym można zdo-

być maksymalnie 17-18 pkt. Są

firmy, które to osiągnęły” – pod-

kreśla jeden z konsultantów Ka-

rol Łasiński. Taką ilość punktów

otrzymały podczas ubiegłorocz-

nych audytów m. in. Denso Ther-

mal Systems Polska i Johnson

Controls International.

Kolejnym etapem po wersji pod-

stawowej jest poziom średni.

Wdrażane w nim są kolejne kroki

oraz dwa nowe filary techniczne:

Wczesne Zarządzanie Urządze-

niami i Środowisko. Na tym po-

zie jest on zauważalny przede

wszystkim w filarze Organizacji

Miejsca Pracy, Bezpieczeństwa

i Autonomicznym Utrzymaniu.

„Gdy przyjeżdżamy do firmy po

raz pierwszy, niektóre maszyny

i stanowiska pracy wymagają is-

totnych zmian. Jeśli załoga

działa zgodnie z metodologią

WCM, to po paru miesiącach

widać już różnicę” – mówi kon-

sultant Damian Uchyła. Poja-

wiają się również korzyści finan-

WCM
World Class Manufacturing (WCM) to

międzynarodowa metodologia organizacji

produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem, 

które działa zgodnie z najwyższymi standardami

w zakresie bezpieczeństwa, jakości, organizacji

miejsca pracy, logistyki, utrzymania

ruchu oraz ekologii. Audytorzy

dokonują okresowych ocen,

których następstwem jest

punktacja w skali od 0 do 100.

W zależności od osiągniętej

ilości punktów przyznawane

są medale na poziomach

brązowym, srebrnym i złotym.

Ostatni, najwyższy poziom to

World Class Level. Fiat Auto

Poland wdraża WCM od 2005 roku.

Dwa lata później osiągnął poziom

brązowy, a w grudniu

ubiegłego roku

złoty

zdobywając

71 pkt.

Audyt kontrolny
w firmie
Johnson
Controls.
Poniżej: Jerzy
Kramarczyk,
koordynator
WCM 
u dostawców

ziomie jest już Delfo Polska, lider

we wdrażaniu WCM wśród do-

stawców. W ostatnim audycie

firma ta zgromadziła 26 pkt. Jej

pracownicy jednak czują już na

plecach oddech innych.

Zarówno Johnson Controls jak

i Denso rozpoczęły wdrażanie

szerszej wersji. Przedstawiciele

Denso zapowiadają wręcz, że już

za rok firma zgromadzi 50 pkt.

i osiągnie poziom brązowy.

RÓŻNE PROBLEMY
– WSPÓLNY JĘZYK
Zdaniem Jerzego Kramarczyka

dzięki wdrażaniu WCM powstał

kanał komunikacji między Fiatem

a dostawcami, u których funk-

cjonują różne systemy, czasem

nie do końca spójne z obowią-

zującymi w FAP. „Zaczęliśmy

mówić jednym językiem z na-

szymi kooperantami – mówi

koordynator WCM u dostaw-

ców. – Przekazujemy im

wiedzę, nasze najlepsze

rozwiązania, które oni wy-

korzystują. Dzięki WCM

możemy zmierzyć zaanga-

żowanie każdej z firm

w ciągłą poprawę, jak rów-

nież porównać między sobą

wyniki firm”. Dzięki progra-

mowi WCM dostawcy

osiągają postęp we

wszystkich

procesach.

W począt-

kowej fa-
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sowe z prowadzonej w ramach

WCM działalności.

Konsultanci pokazują, jak można

eliminować straty, korzystając

z blisko 10-letniego doświad-

czenia we wdrażaniu WCM. „Nie

mówimy jako teoretycy, ale jako

praktycy” – dodaje Damian

Uchyła. „Uczymy dostawców,

w jaki sposób zarządzać maszy-

nami, aby poprawić ich dyspo-

zycyjność i jakość produkowa-

nego wyrobu” – uzupełnia

Krzysztof Merta. „Musimy jed-

nak pamiętać, że wszystkie te

działania powinny być realizo-

wane zgodnie z zasadami filaru

bezpieczeństwa” – mówi Miro-

sław Żogała.

EKSPANSJA WCM
Obecnie program WCM realizuje

już 40 dostawców Fiat Auto Po-

land Tychy, ale – jak podkreśla

Jerzy Kramarczyk – po lipcowym

convention dla nowych dostaw-

ców liczba ta wzrośnie do końca

bieżącego roku do 45. Karol Ła-

siński zwraca uwagę, że doce-

lowo wdroży go 60% dostaw-

ców FAP. Fiat planuje nie tylko

przyrost liczby firm objętych tym

programem, ale także stały

wzrost zaangażowania we wdra-

żanie metodologii WCM. Za trzy,

cztery lata strategiczni dostawcy

powinni osiągnąć poziom wdro-

żenia wynoszący 50 pkt. Dla do-

stawców jest to droga do pod-

niesienia jakości dostarczanych

komponentów, która dla wszyst-

kich jest niezwykle istotna.

DENSO:
CEL - BRĄZ ZA ROK
„WCM w Denso splata w całość

i dopełnia wszystkie istniejące

tam systemy” – podkreśla odpo-

wiedzialny za jego wdrażanie

w tej firmie Sławomir Loska. 

Wejście w WCM firma rozpo-

częła w 2011 roku od wdrażania

wersji podstawowej i po dwóch

latach zgromadziła już 17 pkt.

Kierownictwo i załoga zdają so-

bie sprawę, że to początek drogi

do World Class, gdyż obecnie

wdrażają poziom średni. „Mamy

plan, by w lipcu 2015 roku uzys-

kać 50 pkt. i osiągnąć brązowy

poziom” – zapowiedział Loska.

Pomocne w realizacji tego celu

będą doświadczenia Fiat Auto

Poland i stosowane tam dobre

rozwiązania.

W opinii Sławomira Loski WCM

przede wszystkim pozwolił spoj-

rzeć kompleksowo na działal-

ność firmy, począwszy od jako-

ści i bezpieczeństwa, a skoń-

czywszy na rozwoju pracowni-

ków. Oczkiem w głowie jest po-

prawa jakości, którą osiąga się

poprzez optymalizowanie proce-

sów. WCM pozwolił między in-

nymi także zaangażować pra-

cowników w doskonalenie na

każdym szczeblu organizacji. To

fundament rozwoju firmy.

Denso Thermal Systems Polska

dostarcza kompletną deskę roz-

dzielczą wraz z elementami

grzewczymi i front-endy (pas

przedni z chłodnicą, klimatyza-

torem, wentylatorem i sygnałem

dźwiękowym). W produkty spółki

wyposażone są wytwarzane

w Tychach Fiaty 500, Fordy Ka

i Lancie Ypsilon.

JOHNSON CONTROLS:
DOSTRZEGAMY
PLUSY
Firma Johnson Controls rozpo-

czynała wdrażanie WCM w 2011

roku. Audyt sprzed roku zaowo-

Audyt kontrolny
w firmie Denso.

Na zdjęciu 
po prawej

Sławomir Loska,
odpowiedzialny

za wdrażanie
WCM w Denso



27

cował 18 pkt., a obecnie firma

wprowadza poziom średni. Je-

sienny audyt przyniesie odpo-

wiedź, jak postępuje dalsze

wdrożenie metodologii w Joh-

nson Controls.

Zdaniem koordynatorki WCM

w tej firmie Joanny Bittner

wdrażanie systemu począt-

kowo wiązało się z ogromem

pracy. „Przerażało to nas, ale

szybko zaczęliśmy dostrzegać

poprawę w każdej dziedzinie,

szczególnie w bezpieczeń-

stwie i sprawach produkcji.

Nasza linia jest bardziej czysta,

a maszyny rzadziej ulegają

awarii. Pracownicy dostrzegają

straty. Firma usprawniła logis-

tykę. Usystematyzowaliśmy

działanie i teraz dokładnie wia-

domo, kto za co odpowiada.

Wzrasta też kreatywność za-

łogi firmy. Każdy kluczowy pro-

blem inspiruje pracowników do

tworzenia kaizenów (projekty

poprawy), które zmierzają do

jego rozwiązania. Wszystkie te

działania przekładają się na

poprawę jakości produkowa-

nych komponentów”. 

WCM w tyskiej fabryce Joh-

nson Controls istnieje równo-

legle z wewnętrznym syste-

mem JCMS (Johnson Controls

Manufacturing System), który

działa we wszystkich zakładach

tego koncernu. „Systemy są

kompatybilne, choć czasem

pojawiają się różnice. Inne są

chociażby dokumenty do ana-

lizy wypadków i oceny ergono-

mii. Nauczyliśmy się jednak po-

konywać trudności. Staramy

się tak sporządzać dokumenty,

by spełniały wymagania za-

równo JMCS, jak i WCM” –

mówi Joanna Bittner. 

Johnsons Control International

to amerykańska firma, która do

Polski zawitała w 2002 roku, jej

zakład powstał w Tychach.

Spółka dostarcza do Fiat Auto

Poland siedzenia, które monto-

wane są w modelach Fiat 500,

Lancia Ypsilon oraz Ford Ka.

Delfo Polska jest
już na poziomie
średnim. 
Po lewej
Wojciech Flach,
koordynator
WCM w firmie 

dynator WCM w firmie Wojciech

Flach. Największa poprawa na-

stąpiła w dziedzinie bezpieczeń-

stwa. Wypadków jest znacznie

mniej. Firma zmieniła się też wi-

zualnie, jest czysto, a maszyny

są mniej awaryjne. Owocem

wdrażania metodologii WCM jest

projekt dwukrotnego wydłużenia

żywotności oleju w hydraulicz-

nych prasach tłoczących, który

przyniósł duże oszczędności po-

nieważ dotyczył maszyn, które

w obiegu posiadają 100 000 lit-

rów oleju. Delfo ma plany sięg-

nięcia po brąz, ale konkretna

data nie pada. Mowa jest

o dwóch, trzech latach. 

Zdaniem Wojciecha Flacha o ko-

lejne punkty będzie już teraz co-

raz trudniej. Na początku można

zrobić bardzo wiele i jest to od razu

widoczne. „Teraz, żeby wykonać

mały krok do przodu, już mniej

spektakularny, trzeba dużo wię-

cej pracy i nakładów” – dodaje.

Firma Delfo Polska powstała po

przekształcenia wydziału tłoczni

i obróbek różnych Fiat Auto Po-

land. Specjalizuje się w produkcji

wielkogabarytowych elementów

tłoczonych, jak dachy, boki, po-

szycia drzwi i pokrywy silnika,

elementów spawanych i zgrze-

wanych, a także w malowaniu

proszkowym i kataforetycznym

dla potrzeb przemysłu motory-

zacyjnego. Do Fiata dostarcza

ponad 90 proc. produkcji. 

DELFO: LIDER
WŚRÓD DOSTAWCÓW
Delfo Polska była jedną z pierw-

szych firm, której Fiat zapropo-

nował wdrożenie WCM. Było to

w 2008 roku. Wówczas funkcjo-

nował tam system M2S. Z uwagi

na współpracę z Fiat Auto Po-

land, do którego Delfo dostarcza

olbrzymią większość produkcji,

kierownictwo spółki zdecydo-

wało się podążać drogą WCM

rezygnując z poprzedniego sys-

tem. Obecnie Delfo jest już po

pierwszym audycie WCM po-

ziomu średniego z wynikiem 26

pkt. to najwyższy wynik, który

osiągnął dostawca Fiat Auto Po-

land. Robi on tym większe wra-

żenie, że przyrost w porównaniu

z wcześniejszym audytem wy-

niósł aż 10 pkt. „Ten skok bardzo

nas zainspirował i dał sporo po-

wodów do dumy” – mówi koor-
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Klosze poliwęglanowe i odbłyśniki. Pod tymi
określeniami kryją się dwa elementy reflektorów
produkowanych w Magneti Marelli, zakład
Automotive Lighting, które w znacznej 
mierze decydują o urodzie samochodu.

„N
asi klienci życzą sobie, aby kształt re-

flektorów był coraz bardziej wymyślny.

Stosowane niegdyś szkło nie pozwalało

na puszczanie wodzy fantazji. Kilkanaście lat temu

szkło zostało jednak wyparte przez tworzywa

sztuczne. Teraz, dzięki ich użyciu potrafimy wy-

produkować niemal każdy kształt i sprostać naj-

bardziej wyrafinowanym wymaganiom” – zapewnia

Grzegorz Walczyk, szef jednostki produkcyjnej pre-

production kloszy poliwęglanowych i odbłyśników

w zakładzie Automotive Lighting w Sosnowcu.

DZIAŁ
Wprawdzie wszystko zaczyna się w głowach

i komputerach inżynierów z firmowego działu ba-

dań i rozwoju (research and development, R&D),

gdzie wizje projektantów samochodów przeku-

wane są w konkretne projekty, ale realnych kształ-

tów nabierają one dopiero w jednostce produkcyj-

nej. „Dzięki dialogowi z działem R&D uzyskujemy

odpowiedni wygląd i funkcjonalność reflektora” –

zapewnia Walczyk. 

Tak istotne dla ogólnej opinii o samochodzie klosze

oraz odbłyśniki powstają w dwóch różnych miejs-

cach hali sosnowieckiej Automotive Lighting. Wy-

nika to z zastosowania różnych tworzyw do ich

wyprodukowania. Klosze wytwarzane są z termo-

plastycznego poliwęglanu, a odbłyśniki z termout-

wardzalnego BMC. „Różnica jest taka, że w przy-

padku kloszy forma wtryskowa jest schładzana,

by odpowiednio ukształtowany element stwardniał,

a odbłyśniki są w tym samym celu podgrzewane.

Wynika to z właściwości poliwęglanu i tworzywa

BMC” – wyjaśnia Walczyk.

Wytwórcy urody
samochodu

Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

FIRMA
USŁUGI
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W SKRÓCIE

Producent oświetlenia
Firma Automotive Lighting należy do grupy Magneti Marelli. Jest

jednym z czołowych na świecie producentów oświetlenia

zewnętrznego samochodów. Skupia około 20 firm na świecie.

Zatrudnia w nich ponad 13 tys. osób. Automotive Lighting Polska

produkuje osiemnaście rodzajów reflektorów pierwszego montażu

i after marketu, a także około 50 modeli lamp tylnych do pierwszego

montażu i after marketu. Firma dostarcza swoje produkty przede

wszystkim do czołowych marek samochodów,

jakimi jest Fiat, Lancia, Audi, PSA,

Volkswagen, Renault,

Hyundai, Skoda.

Człowiek jest tam niezastąpiony.

W tym pomieszczeniu panuje

określona wilgotność. Jest też

odpowiednio nadmuchiwane do

niego powietrze. Wejść tam

można tylko w specjalnym uni-

formie, a przed drzwiami stąpa

się po klejącej macie, która

zbiera zanieczyszczenia ze spodu obuwia.

Wszystko zostało tak pomyślane, by żadna drobina

kurzu nie zabrudziła klosza. 

Pracownicy, po sprawdzeniu jakości, układają klo-

sze na przenośniku, za pośrednictwem którego

trafią one do lakierowania. „Klosze poliwęglanowe

są łatwe do zarysowania, dlatego musimy pokryć

je od zewnętrznej strony lakierem zabezpieczają-

cym” – podkreśla Grzegorz Walczyk. Klosze, które

wjeżdżają do komory lakierniczej są rozpoznawane

za pomocą kamer. Dzięki temu jest dozowana od-

powiednia ilość lakieru do kształtu. Następnie klo-

sze są suszone i trafiają na stanowisko kontroli ja-

Produkcja klosza trwa około 20 minut, a odbłyśnika

aż 4 godziny. Każdego dnia powstaje jednak tyle

samo sztuk – około 15 tys. – obu elementów. „Linia

odbłyśników jest po prostu bardziej wydajna, dla-

tego mimo znaczącej różnicy w czasie ilość jest

identyczna” – dodaje. Przy ich produkcji zatrud-

nionych jest w sumie około 110 osób. To niespełna

10 proc. załogi sosnowieckiej firmy. Zapotrzebo-

wanie na wytwarzane przez nich elementy jest jed-

nak tak duże, że produkcja odbywa się na trzy

zmiany, także w weekendy. 

KLOSZE
Klosz jest elementem, który natychmiast rzuca się

w oczy klientowi. To wbudowana w karoserię ze-

wnętrzna część reflektora. Przepuszcza uformo-

waną przez odbłyśnik wiązkę światła i chroni całość

przed zanieczyszczeniami, deszczem, śniegiem,

ale także uderzeniami.

Proces produkcyjny jest niemal w całości zauto-

matyzowany. Bezbarwny, przezroczysty poliwęglan

rurami podawany jest do pięciu maszyn wtrysko-

wych. Po podgrzaniu staje się płynny. Trafia do

formy, którą jest blok ze stali, z odpowiednio wy-

profilowanym gniazdem (jest ich tyle, ile wzorów

kloszy) i w niej tworzywu nadawany jest kształt.

Zostaje on zachowany dzięki schłodzeniu. Następ-

nie roboty pobierają uformowane detale, odcinają

zbędne części tworzywa, odmuchują zjonizowa-

nym powietrzem i układają na taśmie przenośnika.

Klosze trafiają do sterylnego pomieszczenia, w któ-

rym pracownicy sprawdzają jakość i estetykę.

Dzięki tworzywom
sztucznym potrafimy
wyprodukować niemal
każdy kształt

Grzegorz
Walczyk, szef
jednostki
produkcyjnej
pre-production
kloszy
poliwęglanowych
i odbłyśników
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kości. Tu także człowiek jest niezastąpiony. Jedną

z pracownic, która sprawdza jakość detali po la-

kierowaniu jest Aneta Oleksiak. Jak podkreśla,

wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność, bo

klienci są niezwykle wymagający i firma nie może

sobie pozwolić na dostarczenie mu wadliwego pro-

duktu. „Wiem, jak wiele ode mnie zależy, dlatego

cały czas muszę być maksymalnie skoncentro-

wana na pracy. Każdy detal trzeba dokładnie obej-

rzeć. Szukam nieprawidłowości, uszkodzeń. Jeśli

już do nich dochodzi, to najczęściej są to wtrące-

nia, czyli drobne nieczystości w lakierze. W zależ-

ności od rozmiaru mogą one jednak doprowadzić

nawet do odrzucenia klosza” – mówi. Potwierdza

to Grzegorz Walczyk i dodaje, że firma musi pro-

dukować idealne detale. 

ODBŁYŚNIKI
Nieopodal miejsca, w którym kończy się produkcja

kloszy i rozpoczyna się ich pakowanie, stoją kolejne

maszyny wtryskowe. Tam powstają odbłyśniki. To

detal, który – poprzez odpowiednie ukształtowanie

powierzchni i naniesienie aluminium – sprawia, że

wiązka światła reflektora zostaje odpowiednio ukie-

runkowana i oświetli drogę przed samochodem.

Do produkcji odbłyśników wykorzystywane jest

białe tworzywo BMC. Jest ono stosowane ze

względu na dużą odporność na ciepło. „Żarówka

w reflektorze powoduje wysokie temperatury,

w których odbłyśnik nie może się topić. Musi za-

chować swój kształt i właściwości. Właśnie to gwa-

rantuje BMC” – wyjaśnia Walczyk. Z tego tworzywa

w sosnowieckim zakładzie wykonywana jest więk-

szość odbłyśników. Wyjątkiem są detale do modelu

Fiat 500L. Ze względu na estetykę stosowane jest

tworzywo czarne.

Po wyjęciu ukształtowanego odbłyśnika z formy

roboty usuwają zbędne fragmenty tworzywa.

Wszystko weryfikują pracownicy. W dalszej kolej-

ności odbłyśniki trafiają do specjalnej kąpieli, gdzie

woda oczyszcza je z drobinek tworzywa, aby nie

powstały później wady. Są suszone, a następnie

pokrywane bezbarwnym lakierem, by wytworzyć

Reflektor średnio składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu części.

Spośród nich jednak klosz i odbłyśnik mają znaczenie kluczowe.

Ten pierwszy wyznacza kształt i chroni reflektor przed warunkami

atmosferycznymi. Drugi odpowiada za funkcjonalność. Jego

odpowiednie ukształtowanie powoduje, że wiązka światła rozkłada

się zgodnie z określonymi normami. To mózg i ciało reflektora.

WARTO WIEDZIEĆ

Klosz i odbłyśnik

Produkcja klosza 
trwa około 20 minut, 
a odbłyśnika aż 4 godziny

Aneta Oleksiak
sprawdza jakość

detali po
lakierowaniu
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warstwę, z którą zwiąże się następnie aluminium,

a także by wygładzić porowatą powierzchnię BMC.

Do odbłyśników stosowane jest aluminium, by ten

połyskujący metal o srebrnej barwie nadał detalowi

właściwości lustra. Metalizacja odbywa się w spe-

cjalnych komorach. Odbłyśniki wkładane są do

nich na zawieszkach, innych dla każdego modelu

samochodu. „Pracownik musi umieścić detale na

zawieszkach. Tego nie da się zautomatyzować.

Musi bowiem stale weryfikować jakość kompo-

nentów” – podkreśla Walczyk. Stosowana w Sos-

nowcu technologia jest zgodna z trendami obo-

wiązującymi w świecie. 

LAKIERNIA ANTI-FOG, CZYLI
TROCHĘ O PRZYSZŁOŚCI
Zdaniem Grzegorza Walczyka procesy stosowane

przy wytwarzaniu w Sosnowcu kloszy i odbłyśni-

ków są optymalne i nowoczesne. Nie oznacza to

jednak, że nie pojawiają się sytuacje, w których in-

żynierowie muszą się solidnie natrudzić. Jeden

z takich problemów ujawnił się przy projektowaniu

klosza do nowej wersji Fiata 500. Projektanci

z działu R&D oraz inżynierowie z jednostki produk-

cyjnej zwrócili uwagę, że podczas lakierowania

w niektórych miejscach lakier może się kumulować,

tworząc zabielenia na krawędzi klosza. W dobie

szalonej walki o jakość takie skazy są nie do przy-

jęcia. Dodatkowo w planach jest stworzenie w Sos-

nowcu lakierni o roboczej nazwie Anti-Fog (Anty-

mgła), w której lakier nanoszony będzie także na

wewnętrzną część klosza. „Dzięki temu rozwiąza-

niu klosze będą dodatkowo zabezpieczane od

środka” – podkreśla Walczyk.

NA ULICACH
Po zmontowaniu w całość reflektory z Automotive

Lighting trafiają do wielu modeli. Przede wszystkim

upiększają i podkreślają charakter produkowanych

w Fiat Auto Poland w Tychach Fiatów 500, Lancii

Ypsilon i Fordów Ka. Wpływają m.in. też na atrak-

cyjność Fiatów 500L, Volkswagenów, czy Dacii

Duster. Sosnowieckie wyroby montują u siebie

Audi, Skoda, Suzuki, Toyota i koncern PSA. Dzięki

wysokiej jakości i rzetelności firma utrzymuje dobrą

pozycję na rynku. 

PO PIERWSZE
JAKOŚĆ
Marcin Willner jest inżynierem procesu

w dziale technologii. Gdy pojawi się defekt

to on musi temu zaradzić. Zna proces jak

nikt inny. Wie, co i gdzie należy poprawić,

by skaza nie pojawiała się ponownie.

„Pracuję tu od 15 lat. Mam spore

doświadczenie, ale muszę bardzo uważać

by nie popaść w rutynę. Jakość naszych

produktów stale wzrasta, ale rosną także

wymagania klientów. Wszyscy się starają,

by im sprostać” – podkreśla.
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Boeing 787 to
pierwszy
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w którym
wykorzystano

tworzywa
sztuczne

wzmocnione
włóknem

węglowym. 

Poniżej:
urządzenie

wykonane przez
Comau dla

branży lotniczej

Comau wzbija się
w powietrze

FIRMA
COMAU
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Giancarlo Riolfo

jed no st ce biz ne so wej ma my oko ło 200 tech ni ków

– ob ja śnia Be rion ni – a po nad jed na czwar ta z nich

pra cu je dla sek to ra lot ni cze go. Sek to ra, któ ry

w 2013 ro ku przy niósł przy cho dy na po zio mie prze -

kra cza ją cym 50 mi lio nów eu ro”. Oprócz zro bo ty -

zo wa nych wóz ków słu żą cych do prze miesz cza nia

czę ści ka dłu ba mo de lu 787 fir ma Co mau opra co -

wa ła tak że in ne roz wią za nia. Na przy kład, au to ma -

tycz ny sys tem do trans por to wa nia skrzy deł mo de -

lu F35 w Ca me ri, ma szy nę do two rze nia struk tur

z ma te ria łów kom po zy to wych, któ re na stęp nie sta -

no wią sta bi li za to ry Bo ein ga 787 oraz in no wa cyj ną

li nię do mon ta żu czę ści sil ni ka Air bu sa 350. „Co -

mau – opo wia da Be rion ni – ma du że do świad cze -

nie nie tyl ko ja ko pro du cent zauto ma ty zo wa nych

ro bo tów i urzą dzeń, ale rów nież ja ko ad mi ni stra tor

sys te mu. Dla te go co raz czę ściej je ste śmy wy bie ra -

ni do po mo cy fir mom z prze my słu lot ni cze go

w opra co wy wa niu cy klu pro duk cyj ne go tak, aby był

szyb szy lub sku tecz niej szy. Ta kie wła śnie za da nia

wy ko nu je my m.in. dla no we go za kła du, ja ki Air bus

bu du je w Mo bi le, w sta nie Ala ba ma. Bę dzie się tam

od by wa ła pro duk cja sa mo lo tów no wej ge ne ra cji

z ga my A320, jesz cze bar dziej ci chych, czy stych

i zu ży wa ją cych mniej pa li wa”.

W tempie 5% rocznie wzrasta

zapotrzebowanie na podróże lotnicze,

a jeszcze większy popyt jest na nowe,

bardziej ekonomiczne i przyjazne

środowisku, samoloty pasażerskie. 

Według firmy Boeing w ciągu najbliższych

dwudziestu lat rynek ten wyniesie aż 35

tysięcy. Aktualne modele wyraźnie obniżyły

już zużycie paliwa, emisje i hałas

w porównaniu z tymi z poprzedniej

generacji. Obecnie 150-miejscowy samolot

generuje podczas startu mniej hałasu niż

autobus w ruchu miejskim. Ale firmy jak

najszybciej chcą wprowadzić modele, które

są obecnie w fazie rozwoju, np. Airbus 320

Neo czy Boeingi 737 Max, oferujące jeszcze

o 15% niższe zużycie paliwa, poziom hałasu

niższy o 40% i oszczędność na kosztach

operacyjnych na każdego pasażera o 8%.

Przemysł lotniczy odkrywa zalety automatyki. Dzięki
temu dla spółki Grupy, która plasuje się wśród światowych
liderów w branży automatycznych systemów produkcji,
otwierają się nowe możliwości.
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Ettore
Gregoriani

AKTUALNOŚCI
MUZEUM FIATA

Centro Storico Fiat
ma fanów 

na Facebooku

Od niedawna strona muzeum Fiata skupia
międzynarodową społeczność liczącą
ponad 170 tysięcy fanów i dziesiątki tysięcy
wpisujących komentarze, którzy w rodzimych
językach tworzą na swój sposób historię Fiata.
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T
o zro zu mia łe, że Fiat wzbu dza we Wło szech

cią gle du że za in te re so wa nie, nie za leż nie od

to czą cej się na ła mach ga zet dys ku sji to wa -

rzy szą cej każ dej de cy zji przed się bior stwa. Wy da je

się na to miast, że po za gra ni ca mi Włoch spra wy fir -

my nie cie szą się ra czej za cie ka wie niem. Za sko -

cze nie wy wo łał więc en tu zjazm, z ja kim przy wi ta no

na Fa ce bo oku stro nę Cen tro Sto ri co Fiat. Wło scy

fa ni sta no wią tyl ko jed ną czwar tą licz ne go gro na jej

sym pa ty ków, na to miast resz ta to lu dzie po cho dzą -

cy z ca łe go świa ta (m. in. z Ame -

ry ki Po łu dnio wej, In dii, Sta nów

Zjed no czo nych, Gru zji, Mek sy -

ku, Hong Kon gu) i łą czą cy się ze

so bą za po mo cą por ta lu. W ten

spo sób w nie speł na sześć mie -

się cy po wsta ła spo ra spo łecz -

ność mię dzy na ro do wa, któ ra li -

czy so bie już po nad 170 ty się cy

fa nów i ty sią ce sym pa ty ków, za miesz cza ją cych na

por ta lu swo je ko men ta rze. Ten ostat ni wskaź nik

jest szcze gól nie istot ny, bo da je po ję cie o licz bie

i ja ko ści do da wa nych po stów, wy po wie dziach na

ta bli cach, od po wie dziach oraz cy ta tach. Uży wa jąc

ob ra zo we go po rów na nia, licz ba osób, któ re „mó -

wią” o Cen trum Hi sto rycz nym Fia ta usta wia tę pla -

ców kę wśród naj więk szych mu ze ów świa ta, ta kich

jak Mo ma w No wym Jor ku czy Luwr w Pa ry żu.

Na to miast licz ba „laj ków” w cią gu kil ku mie się cy

wy prze dzi ła te od no to wa ne łącz nie przez Mu zea

Wa ty kań skie i Ga le rię Uf fi zi we Flo ren cji.

„Po moc ne w dys ku sji na stro nie oka za ły się zdję -

cia, któ re po ka zu ją hi sto rię przed się bior stwa

o cha rak te rze mię dzy na ro do wym już od chwi li je -

go po wsta nia – mó wi Mau ri zio Tor chio, dy rek tor

Cen tro Sto ri co Fiat. – Ma my na przy kład zdję cia

z za kła du Po ugh ke ep sie w sta nie No wy York

z po cząt ku XX wie ku al bo sznur trak to rów mo de -

lu 702 z Bu ones Aires z 1918 ro ku, czy też Fia -

ta 2800 w Mum ba iu w In diach z 1940 ro ku”.

W ten spo sób w wy ni ku dys ku sji, ja ka na stą pi ła

po pu bli ka cji zdjęć, po ja wi ły się po sty wspo mi na -

ją ce „pięk ne cza sy Fia ta 600” i Fia ta „po wło sku”,

ale tak że ko men ta rze pod kre śla ją ce fakt, że co

naj mniej do cza sów wiel kie go kry zy su go -

spo dar cze go w la tach 30. Fiat był przed -

się bior stwem, któ re sprze da wa ło

wię cej po jaz dów za gra ni cą niż

we Wło szech. Z jed nej stro ny

Fiat był bo ha te rem „cu du wło -

skie go” i mo to ry za cji kra ju,

z dru giej jed nak ni gdy nie prze -

stał pro du ko wać i sprze da wać

sa mo cho dów w in nych kra jach,

ro biąc w pew nym okre sie tak że

ta kie mo de le jak „world car” Pa lio

i Sie na, od po wia da ją ce za po trze bo wa niu kra jów

roz wi ja ją cych się. 

„Naj bar dziej dla nas istot ne – mó wi Tor chio – są

in for ma cje lu dzi, któ rzy ma ją za so bą bez po śred -

nie do świad cze nia w pra cy lub któ rzy przez dłuż -

szy czas eks plo ato wa li nie któ re mo de le Fia ta. In -

for ma cje te, któ re – tam, gdzie to moż li we – po zo -

sta wia my w ro dzi mych ję zy kach, za po cząt ko wa ły

spon ta nicz ną i oży wio ną dys ku sję. My je dy nie or -

ga ni zu je my ją te ma tycz nie i pu bli ku je my po szcze -

gól ne wy po wie dzi, a za rzą dza -

nie dys ku sją po zo sta wia my sa -

mym użyt kow ni kom”.

„Te raz – do da je dy rek tor Cen tro

Sto ri co Fiat – we szli śmy w no wy

etap, w któ rym użyt kow ni cy nie

tyl ko ko men tu ją pu bli ko wa ne

przez nas zdję cia, ale sa mi wy -

sy ła ją swo je fo to gra fie. Dzien nie

przy cho dzi oko ło 10 zdjęć z ca łe go świa ta. W ten

spo sób in ter nau ci słu żą nam po mo cą w na szej

pra cy za wo do wej, uzu peł nia jąc szcze gó ła mi na sze

ogól ne opi sy pod zdję cia mi (na przy kład na zwę

ko ścio ła czy też mia sta na zdję ciu itp.)”. Pó ki co

pro fil na Fa ce bo oku Cen tro Sto ri co Fiat cie szy się

du żym po wo dze niem, a w mię dzy cza sie trwa ją

pra ce nad stwo rze niem blo ga, któ ry uj rzy świa tło

dzien ne do koń ca te go ro ku. 

Kto chce 
odwiedzić stronę
Fiata, o której
mowa w artykule,
może to zrobić
nawet nie
posiadając profilu
na Facebooku.
Wystarczy wpisać
w przeglądarkę
adres:
www.facebook.com
/centrostoricofiatPopularnością

dorównuje
najsłynniejszym
muzeom świata

MUZEUM WIELKIEGO
DZIEDZICTWA
Samochody, samoloty, pociągi, traktory, ciężarówki, rowery, pralki

i lodówki Fiata, ale także modele i rekonstrukcje części procesu

produkcyjnego, plakaty oraz projekty reklamowe. Ta ogromna

kolekcja mieści się w powstałym w 1963 roku Centrum Historycznym

Fiata, które w swoim posiadaniu ma także sześć tysięcy metrów

dokumentów papierowych, 400 tysięcy rysunków technicznych, 

pięć tysięcy magazynów i publikacji z zakresu motoryzacji i historii

przemysłu, sześć milionów zdjęć i 500 godzin filmów historycznych. 
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AKTUALNOŚCI
ZLOT ABARTHÓW

Tekst
i zdjęcia:

Piotr
Ciechomski

W urokliwej miejscowości we Francji były kierowca
rajdowy Michael Pont założył jedyne w swoim rodzaju
muzeum, w którym zgromadził m.in. wyścigowe
samochody spod znaku skorpiona. Co pięć lat kolekcjoner
organizuje także zlot Abarth World Meeting. 

Chateau
de Abarth



Reprezentacja
„skorpionów”

na tle Chateau
de Savigny-les-

Beaune
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W
szy scy mi ło śni cy do brych win wie dzą, że

w cen tral nej Fran cji znaj du je się hi sto rycz -

ny re gion Bur gun dia, zna ny głów nie

z pro duk cji mar ko wych win o nie po wta rzal nym bu -

kie cie i aro ma cie. W de par ta men cie Co te -d’Or

mie ści się ty po we dla te go re gio nu mia stecz ko 

Be au ne, nie wie le róż nią ce się od in nych miej sco -

wo ści znaj du ją cych się w są siedz twie. Cha rak te ry -

stycz na za bu do wa, kil ka za byt ków pa mię ta ją cych

od le głe cza sy im pe rium rzym skie go, a na każ dym

sto ku win ni ce. Jed nym sło wem, kra ina wi nem pły -

ną ca, peł na słoń ca i uśmiech nię tych lu dzi. 

Tu znaj du je się cel mo jej po dró ży; Sa vi gny -les -

Be au ne, gdzie w śre dnio wiecz nym zam ku zbu do -

wa nym za pa no wa nia księ cia Bur gun dii, Odo na IV,

znaj du je się im po nu ją ca, za chwy ca ją ca swą róż -

no rod no ścią ko lek cja. Jej wła ści cie lem jest Mi cha -

el Pont, by ły kie row ca wy ści go wy, któ ry zgro ma -

dził w jed nym miej scu 250 mo to cy kli z lat 1902-

1960, 80 sa mo lo tów woj sko wych z róż nych

kra jów i kon ty nen tów, po nad 30 za byt ko wych

trak to rów, kil ka dzie siąt za byt ko wych wo zów stra -

żac kich oraz mo de le sa mo lo to we, sa mo cho do we

i oczy wi ście wi na. Głów nym po wo dem, dla któ re -

go zde cy do wa łem się od wie dzić ten wi niar ski re -

gion, jest tak na praw dę uni ka to wa ko lek cja 35 wy -

ści go wych Abar thów oraz zlot sa mo cho dów ze

Stare mury
zamku i szyldy
z epoki
podkreślają
niepowtarzalny
klimat muzeum.
Po prawej:
Abarth 1300OT
w towarzystwie
dwóch X 1/9
Prototipo



zna kiem skor pio na, Abarth World

Me eting, któ ry co pięć lat or ga ni zo -

wa ny jest przez wła ści cie la te go

nie zwy kle roz bu do wa ne go zbio ru. 

Wia do mo ści o tym nie co dzien nym

spo tka niu po twier dził Pa weł, mój

zna jo my bę dą cy po dob nie jak 

ja Abar to ho li kiem i mi ło śni kiem

„włosz czy zny” na czte rech ko łach,

któ ry go rą co na ma wiał mnie do

uczest nic twa w tym świę cie mi ło -

śni ków Abar tha. Po dróż od by li śmy

Fia tem Fre emont, któ ry oka zał się cał kiem przy -

zwo itym au tem. Do sko na ły kom fort jaz dy za pew -

nił 170 kon ny sil nik 2.0 Mul ti jet z na pę dem All

Whe el Dri ve i au to ma tycz ną skrzy nią bie gów. To

du że prze stron ne au to, bo ga to wy po sa żo ne we

współ cze sne ga dże ty ta kie jak tem po mat, przy -

jem ny ze staw au dio sy gno wa ny lo giem Al pi ne,

oraz wy god ne sie dze nia, nie po wo du ją ce zmę cze -

nia tak długą tra są. 

Mi cha el Pont na każ dą edy cję Abarth World

Meeting wy sta wia wszyst kie swo je eks po na ty na

ze wnątrz. Usta wia je two rząc krąg, za pew ne naj -

lep szych aut Abar tha w ca łej Eu ro pie. Oso bi ście

po sta no wi łem po ja wić się dwa dni wcze śniej, by

móc obej rzeć i ze brać ma te riał fo to gra ficz ny w na -

tu ral nym miej scu prze cho wy wa nia ko lek cji za byt -

ko wych po jaz dów i sa mo cho dów.

Nie ste ty naj bar dziej cie ka we au ta

zo sta ły już za bra ne ce lem przy go -

to wa nia ich do zlo tu, na szczę ście

więk szość z nich zo sta ła. Wy -

obraź cie so bie sur re alizm ta kiej

sy tu acji; gru be, ce gla ne, zam ko we

mu ry pa mię ta ją ce cza sy wcze sne -

go śre dnio wie cza i wy czy no we

au ta z zu peł nie in nej epo ki. To co

zo ba czy łem prze szło mo je naj -

śmiel sze ocze ki wa nia i od ra zu

wie dzia łem, że to miej sce dla mnie. Więk szość

wy sta wio nych w mu zeum sa mo cho dów to praw -

dzi we uni ka ty, czę sto po je dyn cze pro to ty py lub

eg zem pla rze w krót kich se riach, zna ne tyl ko

znaw com i mi ło śni kom „skor pio nów”. Za pew ne

w nie jed nym z nich sie dział sam Car lo Abarth,

Większość
wystawionych
w muzeum
samochodów
to prawdziwe
unikaty

W tym miejscu
na każdym
kroku można
zobaczyć
legendę, którą
zapoczątkował
Carlo Abarth
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twór ca mar ki. Tuż przy wej ściu

przy wi ta ło mnie wście kle żół te Au to -

bian chi A112 Abarth w wer sji uwa -

ga… wó zek na skrzyn ki z wi nem.

Da lej już by ło tyl ko le piej. Wo kół sta -

ły krwi sto czer wo ne, zna ne z wie lu 

po dob nych im prez kla sycz ne Abar -

thy: 124, Au to bian chi 112, kul to we

pięć set ki i sześć set ki, zaś po mię dzy

ni mi moż na by ło do strzec praw dzi -

we pe reł ki: Abarth 3000SFX, Abarth

2000SP, Abarth 1000 Cu neo,

Abarth 3000OT oraz Osel la Abarth PA -1. Mój

szcze gól ny za chwyt wzbu dził ten ostat ni, bę dą cy

owo cem krót ko trwa łe go ma ria żu z wło ską, raj do -

wą fir mą Osel la. Au to ma dwu li tro wy sil nik Abar tha

z gór nym wał kiem roz rzą du i czte re ma za wo ra mi

na cy lin der o mo cy 270 ko ni me cha nicz nych

i 8 700 ob ro tów na mi nu tę przy ma sie 570 ki lo.

Cał ko wi cie kon wen cjo nal na kon struk cja, pod wo -

zie zbu do wa ne z bla chy alu mi nio wej po łą czo nej

ni ta mi, nad wo zie z włók na szkla ne go,

kon struk cja ra mo wa, sprę ży ny

śru bo we i wen ty lo wa ne tar cze na

wszyst kich ko łach za pew nia ły mu

zna ko mi te osią gi i suk ce sy w za -

wo dach w la tach sie dem dzie sią -

tych. Znaj du ją ce się tu taj dwa eg -

zem pla rze te go mo de lu to wcze -

sne pro to ty py skła da ne ręcz nie

(brak do kład no ści w wy koń cze niu,

brak świa teł itp.). Cie ka wost ką jest

na zwa mo de lu, któ ra wzię ła się od

imie nia głów ne go in ży nie ra fir my

Osel la i bli skie go przy ja cie la je go wła ści cie la, En zo

Osel li – Al ber to Gu erat to (PA1 – Pro to ti po Al ber to). 

Te go rocz ny zlot Abarth World Me eting od był się

na pla cu zam ko wym przy mu zeum. Po go da oka -

za ła się ła ska wa, a przy by ły tłum go ści roz ko szo -

wał się wspa nia ły mi au ta mi, któ re przy je cha ły z ca -

łej nie mal Eu ro py. Cze goż tu nie by ło!? Raj do we

Abar thy 131, Sim ca Abarth 1150, Do uble Bub ble

z wcze snej pro duk cji, raj do we X 1/9 Pro to ti po

i wie le in nych kla sycz nych mo de li. Rów nie

W muzeum są
też pojedyncze
egzemplarze
znane tylko
znawcom
„skorpionów”

Z perspektywy
Oselli Abarth
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in ny mi star tu je w hi sto rycz nym raj dzie Ver na sca

Silver Flag, raj dzie ulicz nym, w któ rym wziąć mo -

gą udział tyl ko hi sto rycz ne sa mo cho dy zbu do wa -

ne do 1972 ro ku z udo ku men to wa ny mi suk ce sa -

mi raj do wy mi. Na za koń cze nie im pre zy go spo -

darz przy go to wał dla wszyst kich uczest ni ków

Abarth World Me eting nie spo dzian kę w po sta ci

bu tel ki wi na z wła snej win ni cy, opa trzo nej oka zjo -

nal ną ety kie tą. Moż na ża ło wać, że ta ka im pre za

od by wa się tyl ko raz na pięć lat. 

Powyżej:
Abarth 695
EsseEsse,
najmmocniejsza
wersja
popularnej
„pięćsetki”.
Obok:
Simca 2000
Abarth

oka za ła by ła gru pa współ cze snych Abar thów 500

i Pun to, nie rzad ko w spe cjal nej wer sji Es se Es se. 

Zwień cze niem dnia był ban kiet przy go to wa ny

przez wła ści cie la ko lek cji, Mi cha el Pon ta, w któ -

rym wzię li udział ko lek cjo ne rzy, pa sjo na ci, me cha -

ni cy oraz en tu zja ści mar ki Abarth. Wszy scy obec -

ni za sie dli przy kil ku okrą głych sto łach i roz ko -

szo wa li się po tra wa mi, roz mo wa mi oraz

są czą cą się de li kat nie jaz zo wą mu zy ką. Go -

spo darz im pre zy, star szy, jo wial ny je go mość

po dzię ko wał wszyst kim za przy by cie, a na ko -

niec od śpie wał „Mar sy lian kę”. At mos fe ra, ja ka

za pa no wa ła w cza sie wy ko na nia fran cu skie go

hym nu na ro do we go, by ła wy jat ko wa. Po mi mo że

nie by łem umó wio ny zdo ła łem za mie nić z Mi cha -

elem Pon tem kil ka słów. Do wie dzia łem się, że

praw dzi wą mi ło ścią je go mło do ści by ły mo to cy kle

i to od nich roz po czął swo ją ko lek cje. W la tach

sześć dzie sią tych za in te re so wał się spor ta mi mo -

to ro wy mi i star to wał w wy ści gach sa mo cho da mi

mar ki Abarth. Naj więk szym je go osią gnię ciem 

by ło dru gie miej sce w mi strzo stwach Fran cji na

to rze w 1968 ro ku. Po cięż kim wy pad ku mu siał

za koń czyć za wod ni czą ka rie rę i za jął się tym, co

ro bi do dziś, czy li ko lek cjo no wa niem i wy sta wia -

niem aut w swo im pry wat nym mu zeum. Mi cha el

zdra dził, że te raz jeź dzi tyl ko oka zjo nal nie, mię dzy
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KOLONIE
DLA DZIECI
W zorganizowanych przez Gestin Polska koloniach

i obozach letnich udział wzięło w tym roku ogółem 724

dzieci ze spółek Grupy Fiat w Polsce oraz kilku dostawców.

Jak co roku dzieci wypoczywały zarówno w kraju, jak i za

granicą. Na kolonie do Łukęcin, Poddąbia i Rabki-Zdroju

wyjechało 379 dzieci. Na obozach we Włoszech,

w miejscowości Rimini oraz w bułgarskich Złotych

Piaskach i Słonecznym Brzegu przebywało natomiast

345 dzieci. Spółki wsparły również finansowo wyjazdy na

kolonie wychowanków Domów Dziecka z Bielska-Białej,

Tychów i Orzesza. 

WYNIKI PRODUKCJI FAP 
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
W pierwszym półroczu br. tyski zakład Fiat Auto Poland

wyprodukował łącznie 174 127 samochodów, tj. o 11,2 proc.

więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 

w tym: Fiatów 500 – 101 654 szt. (+12%), Abarthów 500 –

4 327 szt. (+6,4%) i Lancii Ypsilon – 36 689 szt. (+7,4%). 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że liczba wyprodukowanych

Fiatów 500 jest rekordowa w historii tego modelu. 

To najlepiej świadczy, że samochód ten cieszy się nieustannie

powodzeniem na rynkach zagranicznych. 4 lipca Fiat 500

obchodził swoje siódme urodziny, dlatego Fiat postanowił

uczcić jubileusz serią akcji marketingowych, oznaczonych

hashtagiem #500happypeople. W największych europejskich

miastach Francji, Hiszpanii, Belgii, Szwajcarii i Niemiec, 

graficy uwiecznili setki uśmiechniętych twarzy, które stały się

bohaterami międzynarodowej akcji społecznościowej.

RAFAŁ MAJKA ZWYCIĘŻA
W 71. TOUR DE POLOGNE 
I ODBIERA FIATA 500L TREKKING
FIAT po raz dwudziesty drugi był partnerem 71. Tour de Pologne.

Najlepsi kolarze świata wystartowali na wyścig dookoła Polski sprzed

bramy Stoczni Gdańskiej 3 sierpnia, a zakończyli w Krakowie

9 sierpnia. Jak co roku nie zabrakło także imprez towarzyszących

wyścigowi, wśród nich Tour de Pologne Amatorów, w którym udział

wzięło wiele sław znanych z telewizji i pierwszych stron gazet.

Grupa Fiat-Chrysler także w tym roku przekazała organizatorowi do

obsługi wyścigu 50 samochodów służących do zabezpieczenia trasy.

Oficjalnym samochodem polskich zmagań z cyklu UCI ProTour World

Tour był Fiat 500L Trekking, który stanowił także nagrodę główną dla

zwycięzcy klasyfikacji generalnej Tour de Pologne – Rafała Majki.

Symboliczne klucze do samochodu wręczył mu Rafał Grzanecki 

– Szef Biura PR Fiat Auto Poland.
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ODWIEDZINY DZIECI 
W ZAKŁADZIE TYCHY
23 lipca Zakład Tychy odwiedziły dzieci z Bieszczadzkiego

Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

„Promyk Nadziei” z Ustrzyk Dolnych. Grupa młodych ludzi

zwiedziła montaż i zobaczyła proces produkcji samochodów.

Na spawalni na małych gości czekała miła niespodzianka –

robot z czułkami i przyklejonym do „twarzy uśmiechem”,

który podawał małe paczki ze słodyczami. Dodatkową

atrakcję stanowi fakt, że dzieci same sterowały robotem,

wskazując przyciskami daną paczuszkę. Robot został

specjalnie przygotowany przez pracowników FAP na Dzień

Rodzinny, który odbył się w zakładzie 20 lipca. 

FIATY DUCATO 
W BIELSKIM POGOTOWIU
Bielskie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o 4 nowe

ambulanse: dwa specjalistyczne i dwa podstawowe. Zakupione

przez placówkę karetki zostały wykonane na bazie Fiata Ducato,

a wyposażone są w nowoczesny sprzęt ratowniczy, 

m. in. defibrylatory z aparatem EKG transmitującym parametry

pracy serca do kliniki, respirator, pompę infuzyjną itp. 

HAT-TRICK JEEPA 
W PLEBISCYCIE 
MAGAZYNU OFF-ROAD
Aż trzy wyróżnienia otrzymał Jeep w prestiżowym plebiscycie

organizowanym od 1982 r. przez niemiecki magazyn Off-Road. 

Jeep Cherokee wygrał kategorię „Samochody Terenowe”, Wrangler

zdeklasował rywali w segmencie „Klasyków”, a Grand Cherokee zajął

drugie miejsce wśród „Luksusowych Aut Terenowych”. Wielką

niespodzianką na niemieckim rynku okazał się zwycięzca

najważniejszej kategorii „Pojazd Terenowy o wartości bazowej do

40 tys. euro”, którym został Jeep Cherokee nowej generacji.

Wprowadzony w Niemczech do sprzedaży zaledwie w kwietniu tego

roku Cherokee uzyskał aż 29,2% głosów czytelników.

FIAT DOBLÒ CARGO 
I FIAT FIORINO 
TRIUMFUJĄ W WIELKIEJ BRYTANII
Fiat Doblò Cargo i Fiat Fiorino zostały wyróżnione w Wielkiej Brytanii

prestiżowymi nagrodami potwierdzającymi uznanie profesjonalistów

z branży dla samochodów dostawczych Fiata. Trzeci rok z rzędu Fiat

Fiorino zdobył tytuł „Best Light Van”, natomiast Fiata Doblò Cargo

nagrodzono tytułem „Fleet Van of the Year”, najważniejszym

wyróżnieniem w kategorii pojazdów przeznaczonych do transportu

drogowego. Według jury „Motor Transport Award”, Fiat Doblò Cargo

oferuje bezkonkurencyjną ofertę dla flot, dzięki niskim, łącznym

kosztom obsługi oraz rozbudowanej sieci dealerów. 

TRIUMF ABARTHA
PODCZAS RAJDU
FESTIWALOWEGO
Już po raz 45 Automobilklub Opolski zorganizował swoją

sztandarową imprezę – Rajd Festiwalowy, w którym

wystartowało prawie 80 załóg. Na uczestników rajdu czekało

uliczne kryterium ulicami Opola o długości 1,5 km

oraz 12 odcinków specjalnych w Opolu i gminie

Dobrzeń Wielki, które przyciągnęły na trasę rzesze kibiców. 

Po raz czwarty z rzędu wśród dziennikarzy najszybsi byli red.

Tomasz Szmandra i Grzegorz Badura w Fiacie Punto Abarth.
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Anna
Lubertowicz

-Sztorc

zdjęcia
arch.

Filharmonii
Dowcipu

LUDZIE
WYWIAD

Bawię ludzi 
i jestem z tego dumny...

„Kiedyś byłem normalnym, porządnym
człowiekiem – grałem muzykę klasyczną.
Teraz Filharmonia Dowcipu jest sensem
mojego życia” – mówi Waldemar Malicki,
jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów
polskich – solista, kameralista, improwizator.
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Pan bar dziej czu je się pro pa ga to rem mu zy ki

kla sycz nej czy ka ba re cia rzem? 

Ani jed no, ani dru gie. Nie pro pa gu ję mu zy ki kla -

sycz nej, bo nie o to mi cho dzi.

Jed nak pro pa gu je ją pan mi mo wo li. Nie ma

pan mi sji?

Nie, zu peł nie nie. Mam na to miast po trze bę ba wie -

nia się z in te li gent ny mi ludź mi. To jest tak: ja je -

stem od bior cą pro gra mów te le wi zyj nych o pro ble -

mach, na któ rych się nie znam, np. na te mat trze -

cio rzę du, zwie rząt, hi sto rii. Ale te pro gra my mnie

ba wią, in te re su ją, fa scy nu ją, bo są do brze zro bio -

ne. Po dob nie ja chciał bym cie ka wie re ali zo wać

pro gra my o mu zy ce. Nie sta ram się pu blicz no ści

cze goś uczyć, tyl ko po ka zać, że te mat jest na ty -

le ciekawy, że war to się nim za in te re so wać. 

Twier dzi pan, że lu bi flir to wać z in te li gent ną

pu blicz no ścią… A czy jest ja kaś gwa ran cja,

ja ka pu blicz ność przyj dzie na pa na wy stę py,

kon cer ty?

To jest bar dzo do bre py ta nie. Pu blicz ność na mo -

ich wy stę pach jest nie zwy kle istot na. Oczy wi ście

nie wiem, kto przyj dzie, gdy bym mógł za sto so -

wać ja kiś filtr, to bym to zro bił. Ale są pew ne ba -

rie ry ogra ni cza ją ce wi dow nię: pierw sza to ce na

bi le tu – są dość dro gie. Bo my je ste śmy pry wat -

ną in sty tu cją, bez zło tów ki pań stwo wych do ta cji,

i utrzy mu je my się wy łącz nie z bi le tów. Ko lej na

spra wa ma ją ca wpływ na do bór pu blicz no ści to

te le wi zja, któ ra spra wi ła, że lu dzie ko ja rzą nas

z ka ba re tem – z Ze no nem La sko wi kiem, Jac kiem

Fe do ro wi czem. Ale my nie je ste śmy ka ba re cia rza -

mi tyl ko kla sycz ny mi mu zy ka mi z uni wer sy tec kim

mu zycz nym wy kształ ce niem, ba wi my się na szy mi

umie jęt no ścia mi, a ka ba re cia rze ba wią się na

ogół… je dy nie swo imi in te li gent ny mi po my sła mi.

Dla te go py ta nie, kto do nas przy cho dzi jest klu -

czo we. Z jed nej stro ny sta ra my się za chę cić do

nas pu blicz ność, któ ra ocze ku je śmie chu, z dru -

giej nie chce my, aby znie chę ci li się do nas lu dzie,

któ rzy przy cho dzą po słu chać świa to wej mu zy ki.

A po za tym je ste śmy zło śli wi, cy nicz ni i idzie my po

ban dzie… 

To w takim razie przed państwem trudne

zadanie, bo podobno jeszcze się taki nie

narodził…

No tak, trud no cza sem za do wo lić wszyst kich. Za -

pra sza my jed nak każ de go, bo pod czas na sze go

pro gra mu widz mo że po czuć się za sko czo ny – tak

na praw dę czło wiek współ cze sny lu bi rze czy nie -

oczy wi ste. Pu blicz no ści za le ży, by twór ca po ka zał

coś zu peł nie od mien ne go, po pro wa dził i po ka zał

miej sca, w któ rych jesz cze nie by li. I wła śnie za -

sko cze nie jest na szym czyn ni kiem spraw czym. 

Doskonale nawiązuje pan kontakt

z publicznością, ale czy zdarzyło się, że po

jakieś zabawnej sytuacji słownej lub innej

zapadła cisza? 

Aż tak źle to nie by ło. Cza sem ja kiś żart na cza sie

nie bar dzo za dzia łał. To ta ki ma ły wy pa dek przy

pra cy. Rzad ki. Chy ba, że przyj dą Wę grzy.

Na czym polega fenomen programu

„Filharmonia Dowcipu”, który stworzył pan

wspólnie z Jackiem Kęcikiem, scenarzystą

i reżyserem? Te występy to improwizacja

czy reżyseria i przemyślane w każdym calu

działania? 

My ślę, że sed nem sce nicz ne go dzia ła nia jest –

i każ dy ar ty sta to po twier dzi – po mysł, a po tem

trze ba się do brze te go na uczyć, by wy ko ny wać

go im pro wi zu jąc. To tak jak opo wia da nie zna ne go

dow ci pu.

Jak traktują pana sukces biznesowy koledzy

po fachu, muzycy tzw. poważni?

Z tym suk ce sem fi nan so wym to prze sa da, ale py -

ta nie jak naj bar dziej za sad ne. Nie od nie śli śmy ja -

kie goś sza lo ne go suk ce su, ca ły czas ba lan su je my

na li nie. To nie jest tak jak w pop kul tu rze, że gdy

ar ty sta jest wy pro mo wa ny, to biz nes się krę ci. My

ca ły czas mu si my za bie gać o na szą pu blicz ność.

A jak się kla sycz ni mu zy cy od no szą do na szych

po czy nań? Na po cząt ku nasz po mysł bar dzo się

po do bał, ale jak stwo rzy li śmy wspól nie z Jac kiem

Kę ci kiem z TVP pro gram, któ ry był go tów po rwać

mi lio ny i wy szli śmy po za śro do wi sko mu zycz ne, to

już nie by ło tak ró żo wo po nie waż… osią gnę li śmy

suk ces – wy da wać by się mo gło – ma łym na kła -

dem pra cy. 

Prze pra szam, chał tu rzy pan?

Gram mnó stwo kon cer tów za mknię tych, ba wię lu -

dzi i bar dzo dum ny z te go je stem, bo świad czy to

Uczestniczki
zespołu
Filharmonii
Dowcipu 
słyną z urody,
aktorskich
umiejętności
i wirtuozerii
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o tym, że ci któ rzy mnie za pra sza ją, chcą mnie

słu chać i oglą dać. Mo je mu zycz ne wi do wi ska nie

są „ozdob ni kiem” przed ko la cją, cza sem, któ ry

trze ba ja koś za go spo da ro wać i któ ry nie któ rzy ar -

ty ści trak tu ją jak chał tu ry. Ja nie gram chał tur, za -

wsze jest to wy stęp wy my ślo ny spe cjal nie na to

spo tka nie, dla tej wła śnie gru py lu dzi… 

Pan się specjalnie przygotowuje do takiego

„zamkniętego” koncertu?

Tak, bar dzo się przy go to wu ję, iden ty fi ku ję się

z gru pą, dla któ rej wy stę pu ję. Na szczę ście tak się

do brze skła da, że za pra sza ją mnie lu dzie, któ rych

ja sza nu ję i ce nię. 

Gry wa pan też po waż ne kon cer ty? 

Te raz już bar dzo ma ło, kie dyś gra łem set ki kon cer -

tów rocz nie, na gra łem kil ka dzie siąt płyt, by łem ty -

po wym kla sycz nym mu zy kiem, ale spo tka nie

z Jac kiem Kę ci kiem, re ży se rem i sce na rzy stą,

zmie ni ło mo je ży cie, z cze go je stem bar dzo za do -

wo lo ny. 

Jak pracuje się na sukces? Filharmonia

Dowcipu czy wcześniej program

Malicki&Laskowik to telewizyjne hity… 

Naj pierw gra łem spek ta kle w te atrze Buf fo. Ja cek

Kę cik umoż li wił mi po ka za nie się z pro gra mem

w te le wi zji, dzię ki któ rej mo gli śmy spo pu la ry zo wać

mo je mu zycz ne wi do wi sko. Pro gram Ma lic ki&La -

sko wik prze bił pod wzglę dem oglą dal no ści „Ta niec

z gwiaz da mi” i show Szy mo na Ma jew skie go.

5 mln lu dzi oglą da ło na sze wy stę py. Te raz ca ły

czas są po wtór ki pro gra mu, a prze cież na sze

ostat nie na gra nie by ło w 2010 ro ku. Oglą dal ność

by ła du ża, ba da nia wska zy wa ły, że wi dzo wie uwa -

ża ją, że mi ło jest oglą dać kul tu ral nych lu dzi. Nie

mó wię o so bie, tyl ko o Ze no nie.

Cze mu pro gram nie jest kon ty nu owa ny?

Nie mam po ję cia. Do sta li śmy licz ne na gro dy, wie le

do wo dów uzna nia, na gro dę Wik to ra mi wrę czo no...

A w kon kur sie Te le ka mer wy gra li śmy na wet z Ku bą

Wo je wódz kim. Być mo że dzia ła tu sta li now ska za -

sa da: na gro dzić i roz strze lać. Szko da, bo na sze

spo łe czeń stwo po lu bi ło te go ty pu roz ryw kę. 

Któ ra z na gród jest dla pa na naj waż niej sza?

Na gro dy nie ro bią na mnie spe cjal ne go wra że nia,

ale to mi łe uczu cie, gdy pu blicz ność do ce nia i na -

gra dza ar ty stę. Do sta li śmy Te le ka me rę, Wik to ra,

Grand Prix na Fe sti wa lu Do bre go Hu mo ru. Ale ja

mam prak tycz ny umysł i je stem wy znaw cą za sa -

dy: „je steś tak do bry, jak twój ostat ni wy stęp”. Je -

że li pu blicz ność przy cho dzi na mo je kon cer ty, je -

stem za pra sza ny do róż nych gre miów, jest to dla

mnie wy star cza ją ca na gro da. 

Czu je się pan ce le bry tą?

Trze ba by naj pierw zde fi nio wać to po ję cie, a nie

czu je się w tej ma te rii kom pe tent ny. Ja sta wiam na

umie jęt no ści, fa cho wość. Z pa nią roz ma wiam dla -

te go, że to pi smo (FWN – przy pi sek red) ad re so -

wa ne jest do uczci wie i cięż ko pra cu ją cych lu dzi,

któ rych bar dzo ce nię i wy da je mi się, że oni też

do ce nia ją mo ją pra cę. In na spra wa, że ja nie uzna -

ję te go, co ro bię za pra cę. To mo ja pa sja, fa scy na -

cja i ogrom na przy jem ność. 

Pol skę już pan pod bił, te raz po ra na świat….

Ta ki wła śnie sza lo ny plan ma my, nad któ rym od

pa ru mie się cy pra cu je my i na pew no go zre ali zu -

je my. Na ca ły sier pień je dzie my na Fe sti wal Frin ge

do Edyn bur ga, za gra my tam 25 kon cer tów. Jest

to naj więk szy i naj star szy kul tu ral ny fe sti wal na

świe cie, gdzie na 280 sce nach wy stę pu je 3000

pod mio tów ar ty stycz nych i oglą da to

2 mln pu blicz no ści. Po ja wia ją się

na tej im pre zie set ki im pre sa -

riów. Wy na ję li śmy już sa lę, zna -

leź li śmy agen ta, ma my re kla -

mę. Za in we sto wa li śmy we

dwóch z Jac kiem Kę ci kiem

w to przed się wzię cie i zo ba -

czy my: wóz al bo prze -

wóz, al bo spodo -

ba my się świa tu,

al bo nie. 

Najmniejszą
symfoniczną

orkiestrą świata
dyryguje

Waldemar
Malicki
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Myślę, że wrócą panowie na wozie…

Na jakie jeszcze korzyści liczycie biorąc

udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki

Fringe w Edynburgu? 

Pierw szym eta pem jest pod bi cie fe sti wa lo wej pu -

blicz no ści i kry ty ki, ale głów nym ce lem jest po zna -

nie pro du cen tów, któ rzy pod ję li by się dal szej pro -

mo cji Fil har mo nii Dow ci pu w pre sti żo wych sa lach

kon cer to wych świa ta. Przy go to wu jąc się do Fe sti -

wa lu Frin ge ma my więc na uwa dze nie tyl ko

przed sta wie nie swo je go wi do wi ska mię dzy na ro -

do wej pu blicz no ści, ale przede wszyst kim za wal -

cze nie o je go mię dzy na ro do wy suk ces.

Jedzie pan do Edynburga z tą słynną,

najmniejszą orkiestrą symfoniczną świata? 

Tak, to tyl ko 19 osób, ale jak brzmią! Si łą na sze go

ze spo łu jest to, że po tra fi my za grać wszyst ko. Wy -

ko nu je my np. Beetho ve na al bo Mo zar ta i w ułam -

ku se kun dy prze cho dzi my w hip hop al bo he avy

me tal. To dla nas ża den pro blem.

Urodził się pan w Lublinie, studiował

w Gdańsku, mieszka pod Warszawą.

Które miasto najbardziej jest panu bliskie?

Ko cham Kra ków. Fa scy nu je mnie i z du mą na

świe cie mó wię o Kra ko wie, choć świat co raz wię -

cej wie o Pol sce i o Kra ko wie rów nież.

Ma pan już wybrane jakieś ukochane

miejsce na ziemi? Czy związane jest raczej

z wypoczynkiem, czy z pracą

i muzykowaniem? 

To ko lej ne do bre py ta nie, któ re sam so bie za da ję

od ja kie goś cza su. Mę czy mnie to, bo jed no cze -

śnie chciał bym pra co wać, wy stę po wać do koń ca

ży cia i od po czy wać w ja kimś pięk nym miej scu.

Wie le po dró żo wa łem, choć nie je stem ty pem po -

dróż ni ka, wie le miejsc bar dzo mi się po do ba ło. Na

ra zie jed nak nie za sta na wiam się nad tym, nie czu -

ję się sta ry i uwa żam, że mło dość przy cho dzi

z wie kiem. Po dob no naj faj niej jest, jak się w do -

brym zdro wiu do ży je osiem dzie siąt ki. 

Pro wa dzi pan sa mo chód sam? 

Jeż dżę sam, bez piecz nie, mam ze ro punk tów kar -

nych i wie le lat mi nę ło od ostat nie go za trzy ma nia

mnie przez po li cję. By ło to kil ka na ście lat te mu,

kie dy nie za trzy ma łem się przed zna kiem stop,

prze jeż dża jąc przez to ry nie czyn nej ko lej ki wą -

sko to ro wej. Jeż dżę po Pol sce du żo, je stem

pa sjo na tem no wo od da wa nych tras. Ostat -

nio za czę li mnie de ner wo wać szyb ko

jeż dżą cy lu dzie w szyb kich au tach.

Mo że to ob jaw sta ro ści? Ja ja dąc,

lu bię roz glą dać się, ob ser wo wać

ży cie, któ re obok się to czy, czu -

ję się wte dy bez piecz nie. Ka -

brio let, któ rym jeż dżę, za wsze

zo sta wiam otwar ty… 

Czym pan jeździł, kiedy rodziła się

motoryzacja w Polsce? 

Oczy wi ście naj pierw „ma lu chem”, po tem był

Fiat 125, a póź niej po ko cha łem sta re sa mo cho dy

i jaz da ni mi po do ba mi się naj bar dziej. 

Spotkaliśmy się na imprezie Fiata, spytam

więc jakie samochody tej grupy podobają

się panu? 

Lu bię du że sa mo cho dy, dla te go bar dzo mi się po -

do ba Lan cia, Je ep rów nież, Chry sler miał by dla

mnie kil ka ofert. Ale naj bar dziej in te re su ją mnie

ame ry kań skie sa mo cho dy, mam ich w ga ra żu kil -

ka. Uwiel biam np. mo je go Ca di la ca z sil ni kiem

o po jem no ści 8.2 l. 

WALDEMAR MALICKI
Jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich – solista,

kameralista, improwizator. W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem

Akademię Muzyczną w Gdańsku, a następnie (w latach 1982-83)

doskonalił swe umiejętności w Wiedniu. Koncertuje w Europie,

Ameryce Północnej i Południowej, Rosji i Japonii. Uprawia

kameralistykę z najlepszymi polskimi skrzypkami i śpiewakami.

Jego płyty z utworami Wieniawskiego, Bacha i Paderewskiego

otrzymały w latach 1997, 2000 i 2003 nagrodę polskiego przemysłu

fonograficznego „Fryderyk”. 

Artysta prowadzi kursy i seminaria muzyczne w Skandynawii, obu

Amerykach i Japonii. Swój autorski program, pełen wirtuozerii

i muzycznego humoru, prezentował podczas wieczorów galowych

organizowanych dla instytucji kulturalnych i społecznych,

w ramach wystaw światowych EXPO w Hanowerze i Osace.

Waldemar Malicki od 2000 roku jest dyrektorem artystycznym

Festiwalu Wirtuozerii i Żartu Muzycznego „Fun and Classic”

w Nowym Sączu. Wraz z Jackiem Kęcikiem założył jedyną w swoim

rodzaju Filharmonię Dowcipu, formację muzyczną, z którą

wielokrotnie wystąpił w TVP I i II. Laureat telewizyjnego „Wiktora”,

„Telekamery” i wielu innych nagród TV.
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Wranglere
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DANIE SPECJALNE
D-DAY
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W 70. rocznicę lądowania aliantów
w Normandii Jeep Wrangler
z historycznymi oznaczeniami
amerykańskiej armii i polskimi
znakami rejestracyjnymi przemierzył
miejsca, w których podczas II wojny
światowej rozstrzygały się losy Europy.

m
rmandii

Tekst
Piotr Ceran

TopGear

zdjęcia
Paweł

Kucharski
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O
krągłe rocznice lądowa-

nia wojsk alianckich

w Normandii to wyjąt-

kowa szansa zobaczenia w akcji

świetnie zachowanych i spraw-

nych technicznie pojazdów woj-

skowych, które na tutejszych

plażach widziano w czerwcu

1944 roku. W tym czasie prak-

tycznie z całej Europy do Nor-

mandii zjeżdżają tłumnie kolek-

cjonerzy militariów i wojskowe

grupy rekonstrukcyjne. Ich śla-

dami podążają miłośnicy sprzętu

wojskowego  oraz liczni turyści.

Do wizyty w miejscu, gdzie przed

laty lądowali żołnierze amerykań-

scy, grzechem byłoby nie przy-

gotować się odpowiednio. Tym

bardziej że w tym roku obchody

rocznicy D-Day były szczególnie

uroczyste. Wybór samochodu

był więc praktycznie jeden – tylko

Jeep Wrangler! To przecież

spadkobierca tradycji słynnego

Willysa, auta, które było najpo-

pularniejszym samochodem te-

renowym wojsk alianckich i to-

warzyszyło żołnierzom koalicji

antyhitlerowskiej na wszystkich

frontach II wojny światowej. Pro-

dukowano je  w zakładach Wil-

lys-Overland oraz w fabryce

Forda, a do służby trafiło łącznie

ponad 600 tysięcy egzemplarzy.

Miały proste konstrukcyjnie 4-

cylindrowe silniki benzynowe

o mocy 60 koni, napęd na cztery

koła, osiągały prędkość nieco

ponad 100 km/h. Według gene-

rała Dwighta Eisenhowera Willys

był jednym z trzech narzędzi,

dzięki którym udało się wygrać

II wojnę światową.

Jeep Wrangler Rubicon, którym

wybraliśmy się na podbój nor-

mandzkich plaż, miał pod maską

zamontowany wydajny nowo-

czesny diesel o mocy 200 koni,

z którego napęd trafiał na koła

za pośrednictwem przekładni

Jeep Wrangler
Rubicon miał 

na masce
amerykańską

gwiazdę
i wojskowe

oznakowanie -
takie same
widniało na

jednym
z Willysów, 

który brał udział
w inwazji 

Dojazd 
z Warszawy 

do Normandii
nie nastręcza

większych
problemów.
Dystans do

pokonania to
jednak 1800 km



70 lat temu na plażach w Normandii wylądowali

alianci, a wraz z nimi słynne Willysy 4x4.

W uroczystościach upamiętniających to wydarzenie,

które zmieniło bieg II wojny światowej, wzięło

udział niemal 20 głów państw z całego świata.

Jeepy, samoloty transportowe Dakota i barki

desantowe były trzema narzędziami, które

przyczyniły się do wygrania wojny („The Jeep, the

Dakota, and the Landing Craft were the three tools

that won the war”). To słowa generała Dwighta

Davida Eisenhowera, naczelnego dowódcy

Alianckich Sił Zbrojnych w Europie w 1944 roku,

któremu rolę tę osobiście powierzył rok wcześniej

amerykański prezydent Roosevelt. Eisenhower

wypełnił zadanie i poprowadził Operację Overlord,

największą w historii inwazję powietrzno-morską.

Akcja, otwierająca w czasie wojny nowy front

zwany zachodnim, pozwoliła aliantom na

przełamanie Wału Atlantyckiego, a tym samym

przedostanie się do centrum Niemiec, aż do Berlina.

Lądowanie wojsk sprzymierzonych, nazywane 

D-Day, czyli Dzień D (termin ten, zgodnie z definicją

Departamentu Obrony USA, oznaczał nienazwany

dzień, na który zaplanowano rozpoczęcie danej

operacji), miało miejsce o świcie 6 czerwca 1944

roku. U wybrzeży Normandii wylądował

amerykański desant powietrzny złożony z blisko 

24 tysięcy spadochroniarzy i piechoty szybowcowej

oraz desant morski w liczbie około 133 tys.

żołnierzy piechoty i sił specjalnych. Inwazję

poprzedziło bombardowanie plaż. Wsparcia

lądującym żołnierzom udzieliła brytyjska

i amerykańska flota (w sumie około 7 tys.

jednostek pływających, w tym
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automatycznej. Jego nadwozie

pokrywał oryginalny lakier

w „wojskowopodobnym” kolorze

o nazwie Command Jeep. Dla

uczczenia rocznicy D-Day na

jego masce znalazła się amery-

kańska gwiazda i wojskowe nu-

mery taktyczne. Identyczne

oznakowanie miał jeden z Willy-

sów, który brał udział w inwazji.

Jeździli nim żołnierze 506. Pułku

Kompanii Braci amerykańskiej

101. Dywizji Powietrznodesan-

towej. To do dziś jedna z najsłyn-

niejszych jednostek armii USA,

która swój chrzest bojowy prze-

szła 6 czerwca 1944 roku właś-

nie na plażach Normandii.

Dojazd do Normandii nie nastrę-

cza większych problemów, ale

niestety odległość jest spora.

Z Warszawy do Caen, które jest

świetnym punktem wypadowym

na wybrzeże, można dotrzeć nie

zjeżdżając z autostrad. Dystans

do pokonania to jednak prawie

1800 kilometrów.

Za polskie i francuskie odcinki

dróg trzeba niestety zapłacić.

Przejazd samochodem osobo-

wym z Warszawy do granicy

z Niemcami (i z powrotem) to

koszt 152 zł. Opłata we Francji

to około 300 zł. Całą trasę

można pokonać w jeden

dzień, choć trzeba się

przygotować na kilkana-

ście godzin jazdy.

Po opuszczeniu auto-

strady od razu poja-

wiają się drogo-

wskazy z nazwami:

Cherbourg, Caen,

Bayeux, Falaise.

To rejon, w któ-

JAK MARKA JEEP
WPISAŁA SIĘ 
W HISTORIĘ

Jeep Wrangler 
to spadkobierca
tradycji słynnego
Willysa

�



rym 6 czerwca 1944 roku na pla-

żach od Ouistreham do Saint-

Vaast-la-Houge (nosiły wówczas

kryptonimy Sword, Juno, Gold,

Omaha i Utah) wylądowali pier-

wsi żołnierze alianccy. W kolej-

nych dniach ponad 2000 samo-

lotów transportowych oraz 7000

jednostek pływających przerzu-

ciło przez kanał La Manche 73

tys. Amerykanów, 61 tys. Brytyj-

czyków i 21 tys. Kanadyjczyków.

W tej okolicy wszystko przypo-

mina pamiętny D-Day sprzed 70

lat. Na wybrzeżu i w pobliskich

miejscowościach znajdują się

liczne tablice pamiątkowe, obe-

liski i ustawione na honorowych

miejscach pojazdy pancerne. Po
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W sumie podczas II wojny
światowej wyprodukowano
około 650 tysięcy Jeepów

JEEP WRANGLER 2.8 CRD 200 KM A5 RUBICON

SILNIK
Pojemność 2777 cm3

Moc maksymalna 200 KM (147 kW) przy 3600 obr./min. 
Maksymalny moment obr. 460 przy 1600-2600 Nm
NAPĘD
Skrzynia biegów 5-biegowa adaptacyjna przekładnia automatyczna W5A580 

z nadbiegiem i manualnym sterowaniem Auto Stick
Przełożenie redukcyjne 4,0:1
OSIĄGI
Prędkość maksymalna 169 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h 10,7 s
ZUŻYCIE PALIWA
Test mieszany 8,6 l
Emisja CO2 227 g/km
WYMIARY
Długość 4223 mm (z kołem zapasowym)
Szerokość 1873 mm
Wysokość Soft Top 1865 / Hard Top 1840 mm
Rozstaw osi 2424 mm
Średnica zawracania 10,36 m
Prześwit poprzeczny 259,1 mm
Kąt natarcia 38,1°
Kąt zejścia 31,3°
Kąt rampowy 25,9°
Głębokość brodzenia 762 mm
POJEMNOŚCI I MASY
Masa własna 1858 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2506 kg
Maksymalna masa przyczepy hamowanej 1000 kg
Pojemność bagażnika za drugim rzędem siedzeń 142 l do linii oparć
Pojemność bagażnika za pierwszym rzędem siedzeń 714 l do linii oparć, tylna kanapa złożona
Pojemność zbiornika paliwa 66,6 l



przejechaniu kilkudziesięciu kilo-

metrów przestają już dziwić sto-

jące na postumentach w cen-

trum wsi lub miasteczek amery-

kańskie lub angielskie pojazdy

pancerne. W wielu miejscach

można też oglądać dobrze za-

chowane poniemieckie fortyfika-

cje, które miały chronić wybrzeże

przed inwazją od strony morza.

Na drodze natomiast coraz wię-

cej świetnie zachowanych po-

jazdów militarnych z epoki. Cię-

żarowe Studebakery, GMC i pół-

gąsienicowe transportery Half-

Track pełne żołnierzy w alian-

ckich mundurach przeciskają się

wśród współczesnych samo-

chodów. Oczywiście najliczniej

reprezentowane są Willysy. Wi-

dać ich tu setki. Przede wszyst-

kim w historycznych barwach

jednostek amerykańskich i ka-

nadyjskich. Kiedy na jednym

z postojów ustawiam Jeepa za

dwoma Willysami, wyraźnie wi-

dać, że we współczesnym

Wranglerze tkwią geny najpopu-

larniejszej wojskowej terenówki

z czasów II wojny światowej.

Choć Wrangler jest zdecydowa-

nie większy, to jednak jego

krótka sylwetka ma zbliżone pro-

porcje i kształty.

Zwiedzając nadmorską część

Normandii, nie sposób ominąć

licznych muzeów, których eks-

pozycje także przypominają

o wojnie. Obowiązkowym pun-

ktem programu, nawet najbar-

dziej ekspresowej podróży przez

tę części Francji, powinna być

wizyta w nowoczesnym Overlord

Museum, które znajduje się

w sąsiedztwie cmentarza ame-

rykańskiego żołnierzy poległych

podczas inwazji. Surowa bryła

budynku muzeum stoi w cen-

trum historycznej Omaha Beach

(zwaną Krwawą Omaha) w Col-

leville-sur-Mer. W muzealnej ko-
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1200 okrętów wojennych). W sumie pierwszego

dnia inwazji przez Kanał La Manche przerzucono

około 156 tys. alianckich żołnierzy. Wśród nich byli

także Polacy. Liczny udział brały zwłaszcza

Polskie Siły Powietrzne, Polska Marynarka

Wojenna i Polska Marynarka Handlowa. W operacji

udział wzięło 11 dywizjonów polskich, z tego 

8 myśliwskich i 3 bombowe, a także 3 okręty

podwodne, 1 lekki krążownik, 6 niszczycieli oraz

szereg jednostek przybrzeżnych i pomocniczych.

Podczas D-Day alianci ponieśli straty w liczbie 

4,4 tys. zabitych i około 8 tys. rannych żołnierzy.

Jeszcze bardziej wymowne są tysiące białych

krzyży znajdujących się do dziś u wybrzeża

Normandii, postawionych w miejscach, w których

pochowano tych, którzy zginęli w czasie inwazji.

Miejscem szczególnie ważnym dla Polaków jest

polski cmentarz w Urville-Langannerie, gdzie

spoczęło 615 polskich żołnierzy, w większości 

I Dywizji Pancernej gen. Maczka, poległych

w walkach pod Caen i Falaise w sierpniu 1944 r.

Od tamtych czasów minęło 70 lat, a rocznicę tę

upamiętniono w czerwcu licznymi inicjatywami,

z których najważniejsza miała miejsce na plaży,

którą alianci nazwali „Sword Beach”. W czasie

historycznej inscenizacji, która odbyła się 6

czerwca br., udział wzięło 650 statystów i 500

muzyków, pojawiło się 8 tys. gości, wśród których

znalazło się niemal dwadzieścia głów państw

i około 3 tysiące weteranów.

Wróćmy jednak do Jeepa i historii jego

„zwerbowania” do wojska. Wszystko zaczęło się

w czerwcu 1940 roku, gdy rząd Stanów

Zjednoczonych ogłosił przetarg na produkcję

samochodu rozpoznawczego do przewożenia

wojsk amerykańskich w czasie wojny. Pojazd miał

być lekki, mobilny i odpowiedni również do jazdy

w terenie. Producentom dano 7 tygodni na

zaprojektowanie i wykonanie prototypów.

Operacja
Overlord była

największą
morsko-

desantową
operacją

w dziejach
świata. Zdjęcie

przedstawia
wyładunek

wojsk 
i zaopatrzenia

na plaży 
Omaha

Oryginalny sprzęt, używany
przez oddziały desantowe, można
spotkać w każdej większej
miejscowości Normandii

�



• Termin Jeep powstał od wymowy głosek GP,

skrótu oznaczającego „General Purpose”, czyli

przeznaczony do różnych zastosowań. Sukces tej

nazwy potwierdza fakt, że przez długi czas termin 

ten stosowano do każdego lekkiego samochodu

osobowo-terenowego. 

• Reflektory pierwszych Willysów MB były

ruchome. Montowano je na słupku górnym,

a można je było dowolnie przekręcić i oświetlić

silnik podczas napraw awaryjnych. Było to

inteligentne rozwiązanie, ale zbyt delikatne

i szybko z niego zrezygnowano. 

• Jeep mógł stać się amfibią. Zastosowanie

specjalnej rurki przypominającej fajkę, zwanej

„snorkel” (przewód wlotowy powietrza),

umożliwiało eksploatację Jeepa jako pojazdu

typu LCM (Landing Craft, Mechanized) lub

pojazdu desantowego, mogącego pokonywać

ostatnie metry do plaży pod wodą.

• Willys potrafił jeździć również po szynach.

Oryginalne koła zawieszano na bokach

samochodu i zastępowano je kołami kolejowymi

o niewielkiej średnicy, montowanymi na

wydłużonych osiach.

• Aby zmylić armię niemiecką co do miejsca

lądowania swoich sił, alianci wymyślili fikcyjne

wojsko (FUSAG). Autentyczność tych działań

miały wzmocnić zbudowane dmuchane czołgi,

drewniane samoloty oraz makiety pojazdów

wojskowych. W ten sposób przekonali Niemców,

że główny atak nastąpi w okolicach Calais, gdzie

na polecenie Hitlera wysłano 18 dywizji.

• W nocy między 5 a 6 czerwca, w strefach

odległych od miejsc lądowania prawdziwych

spadochroniarzy, alianci zrzucili z samolotów 

500 manekinów skoczków spadochronowych.

Ruperty, bo tak je nazwano, także przyczyniły 

się do rozproszenia uwagi po stronie wojsk

nazistowskich.

• Wśród wielu systemów obronnych, stosowanych

przez nazistów u wybrzeży Normandii w celu

przeciwdziałania lądowaniu aliantów, były

przymocowane do ziemi balony zaporowe i rury

Bangalore, wypełnione materiałem wybuchowym.

Pierwsze, nazywane często „kiełbasami”,

połączone były z miną, która wybuchała przy

zetknięciu z samolotem. Drugie, zwane natomiast

„szparagami”, były rozmieszczone na plażach

i połączone ze sobą drutem kolczastym.

CIEKAWOSTKI

Z czasów wojny i nie tylko
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Wybór padł na samochód osobowo-terenowy

marki Willys-Overland, potocznie znany jako jeep,

który – w porównaniu z konkurentami (firmami

Bantam i Ford) – miał odpowiedni silnik. Mowa

o 4-cylindrowej jednostce o pojemności skokowej

2 200 cm³ i mocy 60 KM, znanej „Go-Devil”. Silnik

montowany był w solidnym samochodzie

o ramie, podłużnicach i mostach sztywnych,

których masa wynosiła ogółem niewiele ponad

tysiąc kilogramów. Był to samochód na benzynę

z napędem tylnym i możliwością dołączenia

napędu przedniego, o trzech biegach (plus biegi

zredukowane) i charakterystycznej osłonie

chłodnicy z siedmioma pionowymi szczelinami.

Model nosił nazwę Willys MA, a wkrótce po nim

pojawiła się wersja MB (w której M znaczyło

Military, a druga litera serię). Pierwszy

egzemplarz zjechał z linii montażowych 15 lipca

1941 roku: tak zrodził się mit.

Model cywilny pojawił się w 1945 roku, nosił

nazwę CJ-2 (Civilian Jeep), a na rynek

wprowadził rewolucyjną koncepcję samochodu

z napędem na cztery koła, który w terenie

pokona wszystkie przeszkody. Była to idea, której

marka Jeep pozostała wierna do dziś, pomimo

licznych zmian właścicieli. Pomysł ten do dziś

cenią sobie klienci, o czym świadczą dane

sprzedaży za rok 2013, która na całym świecie

wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym 

o 160%. Potwierdzeniem tego są również cele,

jakie Sergio Marchionne i władze spółki FCA

wyznaczyły dla marki Jeep: sprzedaż miliona

pojazdów w tym roku, a w roku 2018 osiągnięcie

pułapu aż 1,9 miliona sztuk. Do tej wielkości

zaliczać się będą również produkowane w Melfi,

w liczbie 200 tysięcy sztuk, modele Renegade.

Tekst: Ettore Gregoriani

Zdjęcia: Corbis

Wojska
powietrzno-
desantowe
z Jeepem, 

który właśnie
rozładowano

z brytyjskiego
szybowca

transportowego
Airspeed Horsa
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lekcji ponad 40 pojazdów, w tym

10 czołgów i transporterów

opancerzonych, mundury, doku-

menty i liczne pamiątki z czasów

lądowania w Normandii. 

W nieodległym Saint-Laurent-

sur-Mer z kolei warta obejrzenia

jest ekspozycja muzeum Omaha

Beach Memorial Museum. Na

placu przed budynkiem witają

dobrze zachowany Sherman

oraz 155-milimetrowa amerykań-

ska armata (Long Tommy), która

jest darem przekazanym przez

Stany Zjednoczone. Ekspozycje

oryginalnego sprzętu, w bardzo

różnej kondycji, używanego

przez oddziały desantowe można

spotkać prawie w każdej więk-

szej miejscowości.

Koniecznie należy zobaczyć

kompleks fortyfikacji o nazwie

Longues Battery w okolicach

miejscowości Longues-sur-Mer,

które były częścią umocnień

Wału Atlantyckiego. Jak potężny

jest to obiekt, świadczy fakt, że

mimo zmasowanego bombardo-

wania ogromne betonowe bun-

kry ze 152-milimetrowymi dzia-

łami pozostały w znakomitym

stanie. W noc poprzedzającą in-

wazję alianckie lotnictwo zrzuciło

na kilka ogromnych bunkrów

1500 ton bomb. Za sumę 9 euro

(zbliżone opłaty w pozostałych

muzeach) można natomiast

zwiedzać Normandy Tank Mu-

seum w Catz, miejscowości le-

żącej w połowie drogi między

plażami Omaha a Utah. Zgroma-

dzono tu i świetnie wyekspono-

wano bogatą kolekcję broni pan-

cernej oraz pojazdów mecha-

nicznych używanych przez woj-

ska inwazyjne.

Oprócz militarnych atrakcji warto

spróbować specjałów regional-

nej kuchni, jesteśmy przecież we

Francji. Specjalnością Normandii

są dary morza: ryby, ostrygi, śli-

maki morskie, krewetki, kraby,

mule, przegrzebki, małże i ho-

mary. Ten region obfituje również

w sady jabłoni. Nie dziwi więc

popularność alkoholi wytwarza-

nych na bazie soku jabłkowego.

Calvados czy cydr to nie tylko

popularny napój, ale również

składnik wielu regionalnych dań.

Podczas kilkudniowej wizyty

w Normandii oraz podróży z i do

Polski Wrangler spisywał się bez

zarzutu. Wprawdzie bagażnik

krótkiej wersji nadwoziowej nie

ma imponujących rozmiarów, ale

wykorzystując przestrzeń na tyl-

nej kanapie bez problemów

zmieściły się bagaże osobiste

moje i fotografa oraz multum

sprzętu fotograficznego. Mocny

silnik nie ma żadnych problemów

z rozpędzaniem Jeepa. Świetnie

daje sobie radę również podczas

szybszych podróży. Na niemiec-

kich autostradach bez problemu

pozwala na jazdę z prędkościami

rzędu 140-150 km/h. Jazda lo-

kalnymi drogami Normandii to

natomiast czysta przyjemność.

Średnie spalanie oscyluje w gra-

nicach 9 litrów na 100 km, na-

pęd przyjemnie mruczy na ni-

skich obrotach, a automatyczna

skrzynia biegów łagodnie zmie-

nia przełożenia. To świetny po-

jazd do turystycznych wycie-

czek. W kolorze Command Jeep

i z oryginalnymi oznaczeniami

amerykańskiej armii wpasowuje

się w krajobraz regionu, gdzie

przed 70 laty decydowały się

losy operacji Overlord, jak żaden

inny samochód. 



RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

Firma Miele jest jednym z liderów, jeśli chodzi o produkcję

piekarników parowych. To idealne urządzenie dla klienta,

który chce się odżywiać zdrowo i smacznie. Zewnętrzny

generator pary sprawia, iż jedzenie pozostaje soczyste

w każdej warstwie. Gotowanie na parze to najzdrowszy

sposób obróbki – witaminy i składniki odżywcze pozostają

w żywności, a posiłek jest odżywczy i lekkostrawny.

Obecność czterech osobnych półek sprawia, że można 

„za jednym zamachem” ugotować posiłek składający się

z kilku dań, włączając w to deser. Specjalny system filtracji

powoduje, iż zapachy nie przenikają się wzajemnie. 

Kończy się okres wakacyjny, ale z pewnością każdy rodzic przy

pakowaniu przeżywa podobną sytuację – dzieci domagają się własnych

walizek, aby spakować cały swój „majdan” do środka. Nie jest to głupi

pomysł, tym bardziej że rynek walizek dziecięcych jest coraz większy.

Firma Trunki wpadła na genialny pomysł – zaprojektowała nowatorską

walizkę, na której dziecko może siąść, a nawet pojeździć (a raczej być

ciągniętym przez dorosłego jak na sankach). Połączenie estetyki

i funkcjonalności w tym przypadku jest genialne w swojej prostocie.

Ułatwia to też sprawę poruszania się na lotniskach. Sadzamy malucha

na walizce i sprawnie się przemieszczamy, nie martwiąc się, że 

gdzieś się zgubi. 

WALIZKI DLA DZIECI

SMACZNIE 
I ZDROWO 

PORZĄDEK W GARAŻU
Któż z nas nie zmagał się nigdy z bałaganem w garażu,

piwnicy czy pomieszczeniu gospodarczym. Tysiące

niepotrzebnych nikomu rzeczy atakują nas każdego dnia,

gdy szukamy części do kosiarki, młotka czy narzędzi

ogrodniczych. System Elfa – Utility to prosty skandynawski

pomysł na zaprowadzenie porządku w chaosie.

Rozwiązanie przyda się szczególnie latem, kiedy większość

rzeczy, o których mowa, jest w użyciu. Utility to zestaw

specjalnie zaprojektowanych pudełek, wieszaczków, półek

i haczyków, które pomogą nam maksymalnie wykorzystać

dostępną przestrzeń. Elfa proponuje nawet haki do

zawieszenia roweru. Wysuwane ażurowe kosze sprawią, że

szybko znajdziemy poszukiwaną rzecz, nawet jeśli jest to

mała torebka z nasionami. Elementy Utility są odporne na

zarysowania i działanie wysokich temperatur, dlatego

można je myć w zmywarce! 

FO
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KOSMETYKI NATURALNE
Kosmetyki Alterra od kilku już lat goszczą na półkach drogerii

Rossmann. Nie każdy wie, iż do ich produkcji używa się

składników roślinnych pochodzących ze specjalnie

wyselekcjonowanych upraw. Za niewielką cenę nawet osoby

o wyjątkowo wrażliwej skórze znajdą coś dla siebie. Liczba

składników jest ograniczona do minimum, tak, aby zredukować

ryzyko alergii. Seria Alterra to pełna gama kosmetyków do

pielęgnacji – od kremów do twarzy, poprzez świetne szampony,

aż do ziołowych dezodorantów. Firma dba, aby jak najmniej

chemii wkradło się do receptury. Wykorzystuje za to

dobroczynne działanie ziół, których używały już nasze babki –

pokrzywy do wzmocnienia włosów, melisy i cytryny do

odświeżenia, szałwii, która ma działanie przeciwpotne.

W kosmetologii obserwuje się nawrót do prostoty i natury

i droga ta wydaje się być jak najbardziej słuszna.

Wystrój pokoju dziecięcego często bywa problematyczny, kiedy

urządzamy mieszkanie. Podłogi muszą być nie tylko bezpieczne,

ale również funkcjonalne – nie mogą zbyt łatwo ulegać

zniszczeniu. Panele marki Quick-Step łączą w sobie estetykę

i niezwykłą trwałość. Ochronna warstwa Scratch Guard

gwarantuje wzmożoną wytrzymałość na porysowanie, podłoga

jest około 10 razy trwalsza niż inne panele. Jasny kolor deski

cieszy oko i sprawia, że małe pomieszczenie będzie wydawać się

większe. Bielony tek lub bielony jesion, ewentualnie biały dąb

będą idealne do dziecięcego pokoju. Trwałość i uniwersalność

podłoża sprawi, że nawet rolki czy wrotki nie będą zagrożeniem

dla jej wyglądu, a w przyszłości pokój należący do dziecka będzie

można spokojnie przekształcić i nadać mu inny charakter. 

Nowy Samsung Galaxy S5 to najnowsza „gwiazda” wśród

smartfonów. Aparat fotograficzny umożliwia robienie zdjęć

w ruchu, a dzięki funkcji HDR będą one miały zawsze idealne

barwy, nawet jeśli oświetlenie nie będzie sprzyjające. Wybór pola

ostrości umożliwia skupienie się na konkretnym elemencie, reszta

jest natomiast artystycznie rozmazana. Bardzo przydatną funkcją

jest możliwość przełączenia się na niski tryb baterii, urządzenie

wyłącza wtedy wszelkie niepotrzebne procesy, niwelując zużycie

baterii do minimum. Dla prowadzących aktywne życie jest dobra

wiadomość, telefon jest bowiem wyposażony w pulsometr oraz

krokomierz. Technologia Przyspieszenia Pobierania pozwala na

używanie LTE i Wi-Fi jednocześnie, co zwiększa prędkość

pobierania nawet o 80%. Używanie S5 jest bezpieczne w każdej

sytuacji, urządzenie jest odporne na kurz, piasek, wodę, a skaner

linii papilarnych zabezpieczy wszelkie operacje dokonywane

na smartfonie przed niepowołanymi osobami. 

NOWY SAMSUNG
GALAXY S5

PODŁOGA POD ROLKI



Elmer – słoń w kratkę to jeden

z najbardziej kochanych przez

dzieci bohaterów. Nie sposób go nie

lubić – zawsze chętny do pomocy,

sprytny, zaradny i przede wszystkim

kolorowy. Seria przygód Elmera to

świetna lekcja tolerancji, empatii

i optymizmu. Jak można się

domyślić, słoń w kratkę początkowo

nie miał łatwego życia wśród

swoich szarych towarzyszy. Jednak

dzięki ujmującemu usposobieniu

udało się mu przekonać do siebie

wszystkich mieszkańców dżungli.

Wielka księga przygód to zbiór kilku

opowiadań, w których Elmet,

jak zwykle, rusza z pomocą

potrzebującym – szuka

zaginionego misia, bez którego

słoniątko nie może zasnąć,

odwiedza kochanego dziadka

czy oddaje tęczy trochę koloru

ze swojego ubarwienia.

Dzieciaki uwielbiają słonia

w kratkę i jego drużynę

przyjaciół, tekstowi towarzyszą

piękne i barwne ilustracje. 

Davod McKee: Elmer. Wielka

księga przygód. Poznań 2014.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

„Oto jest Rzym” to kolejny po „Oto

jest Londyn” oraz „Oto jest Paryż”

przewodnik przeznaczony dla

maluchów. Idea wydawania

przewodników dla dzieci jest

trafiona w sedno. Już kilkulatki

interesują się otaczającym światem,

uwielbiają czytać o ciekawych

zabytkach, zjawiskach, ludziach itd.

Jeśli dodatkowo tekst jest pięknie

i zrozumiale ilustrowany, taki

przewodnik spełni swoją rolę

w 100%. Wakacje to doskonały czas

na nabycie takiej książki, a jeśli

wybieramy się na zwiedzanie

opisywanego miasta, po prostu nie

można tego przegapić. Maluch

będzie miał nie lada satysfakcję

z rozpoznania danego miejsca, które

mógł wcześniej poznać na kartach

przewodnika. Warto zainwestować

w serię „Oto jest…”, rozbudza ona

w małych czytelnikach ciekawość

świata, a piękne wydanie sprawi, że

będzie ozdobą każdej biblioteczki. 

Mirosław Šašek: Oto jest Rzym.

Wydawnictwo Dwie Siostry.

Warszawa 2014.

Uniwersytety Dziecięce to cykle

wykładów dla dzieci wygłaszanych

przez prawdziwych profesorów,

którzy na użytek swoich małych

słuchaczy wyjaśniają w prosty

sposób trudne zjawiska.

Najstarszy Uniwersytet

Dziecięcy znajduje się

w Tybindze w Niemczech

i właśnie stamtąd pochodzą

wykłady umieszczone

w „semestrze drugim”. Seria

zdobyła wiele nagród na

całym świecie, zupełnie

słusznie. Autorzy przez lata

kolekcjonowali pytania dzieci

i odpowiedzi profesorów.

Można więc się dowiedzieć,

dlaczego rośliny rosną, skąd

pochodzą sny, czemu nie wolno

Joanna Lasek
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Małgorzata Braunek była jedną

z najpiękniejszych polskich aktorek.

Była, gdyż niestety niedawno przegrała

walkę z chorobą, wpędzając tysiące

swoich fanów w przygnębienie.

Ciekawy życiorys i ujmująca

osobowość sprawiły, iż rozmowę

z bohaterką czyta się z zapartym

tchem. Artur Cieślar okazał się

interlokutorem delikatnym,

spostrzegawczym i, przede

wszystkim, umiejącym słuchać.

Małgorzata Braunek odnalazła sens

życia w buddyzmie zen, do aktorstwa

wracała epizodycznie, ale całe pokolenia pamiętają ją jako Oleńkę

z „Potopu” oraz Izabelę Łęcką z „Lalki”. Książka to łakomy kąsek dla

wielbicieli aktorki, możemy poznać całą jej rodzinę, przyjaciół, poczytać

o dzieciństwie, które przypadło na lata powojenne. Doskonała lektura na

lato, spotkanie z tak ciekawą osobą nie będzie z pewnością stratą czasu.

Małgorzata Braunek, Artur Cieślar: Jabłoń w ogrodzie morze jest

blisko. Wydawnictwo Znak. Kraków 2014.

Thorwald to specjalista od

podawania naukowych tematów

w przystępnej formie. Jego

„Stulecie detektywów” czy

„Stulecie chirurgów” czyta się

jak powieść sensacyjną, dlatego

każda następna książka jest

godna przeczytania. Tym razem

temat zaskakuje w dwójnasób.

Autor śledzi historię „choroby

królów” – hemofilii na

europejskich dworach.

Chorowali na nią wyłącznie

mężczyźni (kobiety były jedynie

nosicielkami). Najsłynniejszą

„dawczynią” choroby była

królowa Wiktoria, która

poprzez liczne mariaże swoich

synów, rozsiała hemofilię po Europie. Thorwald śledzi losy trzech książąt,

którzy cierpieli męki z powodu braku krzepliwości krwi – księcia

hiszpańskiego Alfonsa, księcia pruskiego Waldemara oraz

najsłynniejszego – leczonego przez Rasputina – carewicza Aleksego.

Wstrząsająca, lecz wciągająca lektura. 

Jürgen Thorwald: Krew królów. Wydawnictwo Znak. Kraków 2014.

klonować ludzi, dlaczego Grecy

tworzyli nagie posągi? Czytanie tej

książki to przyjemność dla opiekuna

i dziecka. Można się z niej

dowiedzieć wielu fascynujących

rzeczy, o które nam, dorosłym nie

wypada już pytać. 

Urlich Janssen, Ulla Steuernagel:

Uniwersytet Dziecięcy. Semestr

drugi. Wydawnictwo Dwie Siostry.

Warszawa 2014.
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Autor jest z pewnością

znany wielbicielom

kryminałów, gdyż w pisaniu

dreszczowców jest

prawdziwym mistrzem.

Tym razem nie spotkamy

się z komisarzem Hole,

bohaterem jest mianowicie

zdegenerowany (choć nie

do końca, jak się okazuje)

syn policjanta, który

w więzieniu odsiaduje

wyrok i jest swoistym

spowiednikiem

współwięźniów. Jest

również uzależniony od narkotyków

i wydaje się, iż idzie prostą drogą ku zatraceniu. Jednak

wątpliwe samobójstwo jego ojca zmusza go do wzięcia się

w garść i zerwania z nałogiem. Sonny rozpoczyna swój rajd

po Oslo i zagłębia się w naprawdę niebezpieczne okolice…

Książka już trafiła na listy bestsellerów w europejskich

krajach i określana jest jako najlepsze do tej pory dokonanie

literackie Nesbø.

Jo Nesbø: Syn. Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 2014.

Mroczny kryminał
ze Skandynawii

Dzieje hemofilii
w europejskich rodach książęcych

Małgorzata Braunek
w rozmowie o życiu



Duszona
papryka

w pomidorach
z warzywami

i ziołami to
szybka i prosta
do wykonania

potrawa

RUBRYKI

CZAS WOLNY
KUCHNIA

Piatti a base di peperoni 
Dania z papryki

� PEPERONATA

(porcje na mniej więcej 4 osoby)

1 papryka zielona, 1 papryka

czerwona, 1 papryka żółta,

1 cebula, 1 ząbek czosnku, 

1 bakłażan, 1 cukinia,

pomidory z puszki lub świeże,

sól, pieprz, peperoncino, 

oliwa z oliwek.

Są dwie szkoły: albo używamy

papryki ze skórą, albo bez. Jeśli bez,

tak jak lubi mój mąż, należy najpierw

opiec ją w piekarniku, aż skóra

będzie prawie czarna. Oczywiście

wcześniej solimy, pieprzymy

i skrapiamy oliwą.

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia 
zdjęcia Satiz Poland

ul. Bohaterów Warszawy 22  
Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

ROMAGNA MIA
Kuchnia Włoska i Pizzeria

W tym numerze postanowiłam zaproponować Państwu kilka dań z wykorzystaniem papryki. Właśnie rozpoczynamy sezon na to

warzywo, a nie ma przecież nic lepszego niż dania na bazie produktów sezonowych. Oczywiście będą potrzebne także inne

warzywa, ale papryka będzie numerem jeden. Zaczynamy od najbardziej chyba rozpoznawalnego włoskiego dania.  

Po upieczeniu przekładamy do

worka foliowego, zamykamy

i czekamy do wystygnięcia. Po tym

czasie ściągamy skórę i kroimy

warzywo na kawałki. Jeśli używamy

papryki ze skórą, należy ją tylko

pokroić w kostkę. W międzyczasie

przygotowujemy pozostałe warzywa:

solimy i pozostawiamy na pół

godziny pokrojonego w grubą kostkę

bakłażana, po czym

smażymy go na oleju

i odsączamy. Cukinię

również kroimy

w grubą kostkę,

podobnie cebulę. Pamiętajmy, że jest

to danie, w którym mamy widzieć

kawałki warzyw, nie może z tego

wyjść jakaś papka. 

Na oliwie podsmażamy cebulę

i rozgnieciony ząbek czosnku.

Dodajemy pokrojoną cukinię i lekko

dusimy. Jeśli używamy papryki

nieupieczonej wcześniej, należy ją

również dusić do miękkości. Jeśli

natomiast mamy pozostałe warzywa

już przygotowane wcześniej, to

wrzucamy wszystko jednocześnie

razem z pomidorami. Świeże należy

wcześniej sparzyć, obrać ze skórki

i pokroić w kostkę, natomiast te

z puszki można od razu przelać do

garnka. Solimy, pieprzymy

i dusimy przez kilkanaście

minut. Podajemy

z grzankami. Można

dodać świeżej

bazylii.
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� TORTA SALATA CON PEPERONI 

(tarta z papryką)

1 opakowanie ciasta francuskiego, 1 papryka

zielona, 1 czerwona, 1 żółta – wszystkie

opieczone, obrane ze skóry i pokrojone w paski,

1 cukinia, 1 cebula, 3 jajka, 200 ml śmietanki,

kawałek sera ementaler, świeże oregano,

majeranek, sól, pieprz, oliwa z oliwek.

Podsmażamy pół cebuli z cukinią pokrojoną

w kostkę lub w zapałkę. Tak samo robimy

z papryką.

Warzywa mieszamy z jajkami, śmietanką, serem,

ziołami i resztą przypraw. Ciasto francuskie

rozkładamy w formie, wylewamy farsz i pieczemy

w temperaturze 180 st. ok. 20-30 minut. 

Są to naprawdę bardzo proste i smaczne dania.

A co najważniejsze, można przygotować je

wcześniej i zjeść po prostu na zimno!! 

� PEPERONI CORNETTI FARCITI DI RISO, PISELLI E MOZZARELLA CON

SUGO DI POMODORO AL FORNO 

(długie papryki faszerowane ryżem, zielonym groszkiem i mozzarellą w sosie

pomidorowym z piekarnika)

8 żółtych długich papryk, 

200 g ugotowanego ryżu,

200 g ugotowanego zielonego groszku, może być mrożony,

zielona pietruszka, sól, pieprz, świeże zioła wg gustu, mozzarella, 

pomidory w puszce, oliwa z oliwek.

Papryki czyścimy. Przygotowujemy farsz: mieszamy ryż z groszkiem, mozzarellą,

ziołami, solą i pieprzem. Nadziewamy papryki. Pomidory doprawiamy solą,

pieprzem, oliwą i cukrem. Żaroodporną formę

smarujemy oliwą, kładziemy papryki i polewamy

sosem. Pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni

mniej więcej 30 minut,

warzywa muszą być

miękkie. 

� POLPETTE DI TONNO E RICOTTA 

CON PEPERONI

(pulpeciki z tuńczyka i ricotty

z przystawką z papryki)

150 g ricotty, 1 jajko,

200 g tuńczyka,

świeża zielona pietruszka, 

bułka tarta, sól, pieprz,

olej do smażenia.

Przystawka:

1 papryka zielona, czerwona i żółta,

kilka czarnych oliwek,

świeża zielona pietruszka, sól, pieprz, oliwa z oliwek.

Składniki na pulpeciki mieszamy i doprawiamy do smaku. Formujemy

kulki wielkości orzecha włoskiego, obtaczamy w bułce tartej i smażymy.

Natomiast przystawkę przygotowujemy następująco: jak zwykle

pieczemy papryki, obieramy ze skóry i kroimy w paski. Na patelni

rozgrzewamy oliwę, wrzucamy papryki, oliwki i zieloną pietruszkę.

Wszystko podrzucamy kilka minut doprawiając solą i pieprzem do smaku

i gotowe! Usmażone pulpeciki podajemy z papryką i grzankami.
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500 seria 3�

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 45.560 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE + TFT 46.410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 50.660 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE + TFT 51.510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 52.360 875 105 188 4,2 4
0.9 SGE S&S LOUNGE + TFT 53.210 875 105 188 4,2 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 56.610 1248 75 180 3,7 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE + TFT 57.460 1248 75 180 3,7 4
1.2 SPORT 46.410 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 51.510 875 85 173 4,1 4
0.9 SGE S&S SPORT 53.210 875 105 188 4,2 4
1.2 CULT 52.360 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S CULT 59.160 875 105 188 4,2 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP STAR 53.550 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v T-JET POP STAR 60.350 1368 120 189 6,9 5
0.9 8v TwinAir POP STAR 56.950 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet II 16v POP STAR 62.050 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16v POP STAR DUALOGIC 65.450 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16v POP STAR 67.150 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16v POP STAR 68.850 1598 120 189 4,5 5
1.4 16v LOUNGE 59.500 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v T-JET LOUNGE 66.300 1368 120 189 6,9 5
0.9 8v TwinAir LOUNGE 62.900 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet II 16v LOUNGE 68.000 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet II 16v LOUNGE DUALOGIC 71.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 73.100 1598 105 181 4,5 5
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 74.800 1598 120 189 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking  seria 1

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v LIGHT 56.950 1368 95 165 6,4 5
1.4 16v 60.350 1368 95 165 6,4 5
1.4 16v T-JET 67.150 1368 120 183 7,0 5
0.9 8v TwinAir 63.750 875 105 173 5,1 5
1.3 Multijet II 16v 68.850 1248 85 160 4,3 5
1.3 Multijet II 16v DUALOGIC 72.250 1248 85 158 4,2 5
1.6 Multijet II 16v 73.950 1598 105 175 4,7 5
1.6 Multijet II 16v 75.650 1598 120 183 4,8 5
1.4 16v T-JET BEATS 72.250 1368 120 183 7,0 5
1.6 Multijet II 16v BEATS 80.750 1598 120 183 4,8 5

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 33.320 1242 69 164 5,2 4/5
1.2 EASY + PACK 37.570 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v EASY + PACK 46.920 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 37.570 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S LOUNGE 44.370 875 85 177 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v 4x4 S&S DPF 57.120 1248 75 159 4,7 4/5

PRODUKT
CENNIK

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 15% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet II 16v POP STAR 69.105 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v POP STAR 70.805 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE 64.855 858 105 180 4,8 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 75.055 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 76.755 1598 120 189 4,8 5/7

� – Zobacz ofertę specjalną
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  WYMIARY (cm)

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 5D 36.295 1242 69 156 5,4 5
1.2 EASY + PACK 5D 39.440 1242 69 156 5,4 5
1.4 EASY 5D 37.995 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY + PACK 5D 41.140 1368 77 165 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D 45.220 1248 75 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v EASY + PACK 5D 48.365 1248 75 165 4,2 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.0 Multijet II 16v 4x2 URBAN 105.825 1956 170 195 6,4 5/7
2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT URBAN 116.025 1956 170 184 7,3 5/7
3.6 V6 24v 4x4 AUT URBAN 111.775 3605 280 206 11,3 5/7
2.0 Multijet II 16v 4x2 LOUNGE 111.775 1956 170 195 6,4 5/7
3.6 V6 24v 4x4 AUT LOUNGE 117.725 3605 280 206 11,3 5/7
2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT LOUNGE 121.975 1956 170 184 7,3 5/7
3.6 V6 24v 4x4 AUT BLACK CODE 121.550 3605 280 206 11,3 5/7
2.0 Multijet II 16v 4X4 AUT BLACK CODE 125.800 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 ACTIVE 41.650 1368 77 155 6,9 5
1.4 DYNAMIC 46.750 1368 77 155 6,9 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 55.250 1248 75 155 4,5 5

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSediciRABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca

1.6 Multijet 16v EASY 61.192 1598 105 187 4,3 5
1.6 Multijet 16v EASY 62.042 1598 120 194 4,5 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v ACTIVE 51.425 1368 95 164 7,2 5
1.4 16v DYNAMIC 54.825 1368 95 164 7,2 5
1.4 T-JET 16v DYNAMIC 59.925 1368 120 172 7,4 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 65.875 1598 105 164 5,2 5
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 64.218 1598 90 158 5,2 5
1.4 T-JET 16v EMOTION 64.175 1368 120 172 7,4 5
1.6 Multijet 16v EMOTION 69.318 1598 105 164 5,2 5
2.0 Multijet 16v EMOTION 74.375 1956 135 179 5,7 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT 

Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2014
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W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v START&STOP MOMO EURO 6 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 START&STOP MOMO EURO 6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v START&STOP GOLD EURO 6 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 START&STOP GOLD EURO 6 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD START&STOP GOLD EURO 5+ 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 START&STOP MTA GOLD EURO 6 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v START&STOP PLATINUM EURO 6 47.184 1242 69 163 5,1 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon�

WYMIARY (cm)
452/179/150

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 Multijet 16v SILVER EURO 5+ 75.387 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v GOLD EURO 5+ 80.487 1598 120 194 5,6 5
1.6 Multijet 16v S BY MOMO EURO 5+ 79.212 1598 120 194 5,6 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO 6 193.970 3604 286 240 9,8 5
3.0 AT5 EXECUTIVE EURO 5+ 192.865 2987 239 230 7,2 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER EURO 5+ 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER EURO 6 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD EURO 5+ 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD EURO 6 143.565 3604 283 209 10,8 7
S  2.8 AT6 EURO 5+ 157.590 2768 178 193 7,9 7
PLATINUM  2.8 AT6 EURO 5+ 169.915 2768 178 193 7,9 7
PLATINUM 3.6 AT6 EURO 6 158.015 3604 283 209 10,8 7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

� – Zobacz ofertę specjalną

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru.
Firma zastrzega sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. 

Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. 
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

Pracownicy spółek Grupy Fiat  i CNH Industrial mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem
ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. 

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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WYMIARY (cm)
482/194/178

BAGAŻNIK
457 LITRÓWGrand Cherokee

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
LIMITED V6 3.0 CRD A8 DIESEL 197.625 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND V6 3.0 CRD A8 DIESEL 232.475 2987 250 202 7,5 5
OVERLAND SUMMIT V6 3.0 CRD A8 DIESEL 246.415 2987 250 202 7,5 5
SRT8 V8 6.4 A8 BENZ. 287.725 6424 468 255 14,1 5

WYMIARY (cm)
462/185/166

BAGAŻNIK
412 LITRÓWCherokee MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
Longitude 2.0 MJD M6 FWD 118.915 1956 140 187 5,3 5
Longitude 2.0 MJD M6 4X4 130.815 1956 140 189 5,6 5
Longitude 2.0 MJD A9 4X4 144.415 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD M6 4X4 150.365 1956 140 189 5,6 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 163.965 1956 170 192 5,8 5
Limited 2.0 MJD A9 4X4 169.915 1956 170 192 5,8 5
Limited V6 3.2L Pentastar A9 4X4 169.915 3239 272 206 10 5
Trailhawk V6 3.2L Pentastar A9 4X4 164.815 3239 272 180 10 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE EURO 5 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO 5 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO 5+ 63.665 1368 85 174 3,5 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo PY2014

WYMIARY (cm)
435/180/147

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta PY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v DISTINCTIVE EURO 6 70.125 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE EURO 6 75.310 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT EURO 6 82.280 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO 5+ 83.980 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v EXCLUSIVE EURO 6 79.645 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE EURO 6 86.615 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE EURO 5+ 88.315 1956 150 210 4,2 5
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE EURO 6 95.285 1368 175 220 4,4 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.0L M5 4x2 73.865 1998 156 185 8,3 5
NORTH 2.0L M5 4x2 78.115 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 134.640 2777 200 169 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 147.305 2777 200 169 8,8 5
RUBICON 2.8 CRD A5 159.885 2777 200 169 8,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2013



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

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

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. 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

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
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

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
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck 

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i 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

produkcja silników do samochodów

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

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

stan na 15 sierpnia 2014 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki koncernu Fiat

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

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Polska Sp. z o.o. 
      

   2. Fiat Auto Poland SA
        

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

   4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
        

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

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

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

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  Fiat Services Polska Sp. z o.o. 
        

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

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

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

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

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

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

   1.  CNH Industrial Polska
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
        

        




