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Polski finał
Ten wie czór na le żał do nich

– po nad dwu dzie sto oso -
bo wej gru py pra cow ni ków

re pre zen tu ją cych spół kę Fiat
Po wer tra in Tech no lo gies Po land
z Biel ska -Bia łej, na cze le z dy -
rek to rem za kła du Ema nu ele Lo -
ren zi nem. Dla nich ga la roz da nia
na gród World Class Ma nu fac tu -
ring, zor ga ni zo wa na 30 li sto pa -
da w pięk nie od re stau ro wa nej
Sta rej Za jezd ni na kra kow skim
Ka zi mie rzu, by ła prze ży ciem
szcze gól nym. Uko ro no wa niem
po nad sze ścio let niej pra cy ma -
ją cej na ce lu po pra wę efek tyw -
no ści i ja ko ści pro ce sów oraz
za rzą dza nie pro duk cją zgod nie

Rozdano nagrody w piątej
edycji WCM Awards.
Pierwszy złoty medal

w historii zdobył 
Fiat Powertrain Technologies
Poland, dlatego gala rozdania

nagród odbyła się w Polsce,
w Krakowie.

World  
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Class Manufacturing
z naj lep szy mi stan dar da mi świa -
to wy mi w za kre sie bez pie czeń -
stwa, ja ko ści, eko lo gii, utrzy ma -
nia ru chu i lo gi sty ki. 
O wy ni kach tej pra cy i ogrom -
nym za an ga żo wa niu kie row nic -
twa oraz za ło gi biel skiej spół ki
w sto so wa niu me tod i stan dar -
dów WCM mó wił w swo im wy -
stą pie niu Ste fan Ket ter. Dy rek tor
ds. pro duk cji Fiat S.p.A. po gra -
tu lo wał fir mie FPT Po land, któ ra
ja ko pierw sza w Gru pie zdo by ła
po ziom Gold Le vel, a tak że
wszyst kim na gro dzo nym te go
dnia zakładom. Du żo uwa gi po -
świę cił rów nież osią gnię ciom, ja -
kie kon cern zy skał dzię ki kon se -

kwen cji we wdra ża niu pro gra mu
Word Class Ma nu fac tu ring.
Gra tu la cje na gro dzo nym za kła -
dom zło ży li tak że obec ni na ce -
re mo nii Mark Hig son – pre zes
WCM As so cia tion, pro fe sor
Hajime Yama shi na – ho no ro wy

pre zes sto wa rzy sze nia, oraz Lu -
cia no Mas so ne, od po wie dzial ny
za WCM z ra mie nia Fiat Gro up
Automobiles na re gion EMEA
(Eu ro pa, Bli ski Wschód i Afry ka).
Mas so ne krót ko oce nił po ziom
za awan so wa nia i upo wszech -
nie nia me to do lo gii, sto so wa nej
obec nie w 106 za kła dach Gru -
py Fiat S.p.A oraz w 54 Fia ta In -
du strial. Wspo mniał po nad to
o wy ni kach uzy ska nych dzię ki
jej wpro wa dze niu, a tak że
o roz wo ju oraz ukie run ko wa niu
WCM na in ne pro ce sy. 
W ce re mo nii roz da nia na gród
udział wzię ło 350 osób, re pre -
zen tu ją cych fir my pro duk cyj ne

Zdobywcą
pierwszego
w historii
złotego medalu
WCM została
spółka
Fiat Powertrain
Technologies
Poland
z Bielska-Białej

WCM to proces,
który nigdy się
nie kończy 
i ciągle stanowi
nowe wyzwanie



na le żą ce do World
Class Ma nu fac tu -
ring As so cia tion.
Od 2006 ro ku w
pro gra mie za an ga -
żo wa ne są nie mal
wszyst kie za kła dy
pro duk cyj ne Fia ta,
a 43 z nich uzy ska ło
przy naj mniej jed no
wy róż nie nie, co do -
wo dzi, że dzia łal ność

prze my sło wa Gru py Fiat pod da -
wa na jest sta łe mu pro ce so wi
do sko na le nia i pod wyż sza nia
po zio mu kon ku ren cyj no ści.
Na gro dy World Class Ma nu fac -
tu ring przy zna wa ne są tym za -
kła dom pro duk cyj nym, któ re
speł niły wy mo gi okre ślo ne
w me to do lo gii. Uzy ska nie naj -

wyż sze go po zio mu World Class
Le vel po prze dzo ne jest pro ce -
sem zło żo nym z trzech eta pów
po śred nich – po zio mu Brą zo we -
go, Srebr ne go oraz Zło te go. 
Pod czas ga li wy róż nio no łącz nie
24 fir my, któ re są człon ka mi
World Class Ma nu fac tu ring As -
so cia tion i któ re nie usta ją w dą -
że niu do do sko na ło ści, dzię ki
cze mu uzy ska ły w 2012 ro ku
licz bę punk tów pre dys po nu ją -
cych je do uzy ska nia me da lu na
jed nym z trzech wy mie nio nych
po zio mów. 
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies
Po land, pro du ku ją cy no wo cze -
sne sil ni ki dwu cy lin dro we 0.9
Twi nA ir oraz die sle 1.3 Mul ti jet,
ja ko pierw szy za kład spo śród
wszyst kich spół ek Gru py Fiat
i Chry sler, a tak że spo śród po -
zo sta łych firm sto su ją cych me -
to do lo gię WCM, zdo był naj cen -
niej szy – zło ty me dal Gold
Awards. Dy rek tor spół ki Ema nu -
ele Lo ren zin, od bie ra jąc Gold
Le vel, dzię ko wał ca łej za ło dze
spół ki, któ rej pra ca i de ter mi na -
cja po zwo li ły uzy skać tę na gro -
dę. Po wie dział: „Do sko na łe wy -
ni ki, ja kie uda ło się osią gnąć
w sto so wa niu me to do lo gii
WCM, za wdzię cza my lu dziom
i ich za an ga żo wa niu w osią ga nie
ce lów. To dzię ki nim, ich de ter -
mi na cji w prze zwy cię ża niu pro -
ble mów i sku pia niu się na prio -
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„Moja drużyna 
wygrała złoto”

Co Panu dało to doświadczenie?
Ze stricte osobistego punktu widzenia praca z tak

zmotywowanymi ludźmi bardzo mnie wzbogaciła. Jeśli
natomiast chodzi o aspekt zawodowy, miałem okazję
przeżyć wielkie wyzwanie. Jako menedżer musiałem

dotrzeć do sedna problemów, by je zgłębić
i wyeliminować. Każdy z dziesięciu filarów, na których

bazuje metodologia, został dogłębnie poznany
i szeroko zastosowany. W żaden inny sposób nie

mógłbym poznać tak dobrze fabryki i jej fizjologii.
W czym tkwi sekret?

W przygotowanej i zmotywowanej drużynie,
która wierzy w środki, jakimi dysponuje. Tutaj
pracują ludzie, którzy konsekwentnie stosują

wymagane procedury. I mają również
twórcze podejście: średnia pomysłów

przekracza 30 na pracownika.
Dlaczego wszyscy podchodzą do 

WCM-u z tak dużym poświęceniem?
Ponieważ jest to obecnie najbardziej

zaawansowana metoda pracy w zakresie
ciągłej poprawy. Umożliwia lepszą

produkcję, przy bardziej konkurencyjnych kosztach,
i bazuje na pełnym zaangażowaniu wszystkich osób.

Dlatego ma również pozytywny wpływ na warunki
pracy i satysfakcję pracowników na każdym poziomie.

Wyniki można również w jakiś sposób mierzyć?
Podstawą wszystkiego jest ocena korzyści. 
Dzięki WCM-owi obniżyliśmy jednostkowy 

koszt produkcji silników diesla o 30%. Ale są również
inne istotne wskaźniki: np. mamy już 1825 dni 

bez żadnego wypadku.

CZTERY PYTANIA DO EMANUELE LORENZINA

Powyżej:
Stefan Ketter.

Obok: grupa
pracowników

reprezentujących
bielski zakład.
Dla nich to był

niezapomniany
wieczór
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ry te tach, moż li we by ło zdo by cie
zło te go me da lu WCM. Być naj -
lep szym to za szczyt, ale jed no -
cze śnie od po wie dzial ność i za -
ra zem mo bi li za cja do te go, by
ten po ziom utrzy mać”. 
Po za biel ską fa bry ką Fiat Po -
wer tra in Tech no lo gies Po land,
na gro dy na po zio mie Si lver
Award ode bra li przed sta wi cie le

Uczestnicy ceremonii wręczania nagród WCM przed galą
odwiedzili zakład Fiat Powertrain Technologies Poland
w Bielsku-Białej. Około trzystu gości z całego niemal świata
na własne oczy przekonało się, jak wygląda w praktyce 
i czym się charakteryzuje złoty poziom WCM. Przyznawali, 

że są pod wrażeniem tego,
co zobaczyli. Menedżer z brytyjskiej
firmy pocztowej Royal Mail Louise
McAllister przede wszystkim zwróciła
uwagę na znakomite rozwiązania
logistyczne przy zaopatrywaniu linii
produkcyjnej, a całą wizytę określiła
jako niezwykle inspirującą. 
Wśród gości był dyrektor Fiata Auto
Poland Antoni Greń, któremu
osiągnięcie złotego poziomu WCM

przez bielski zakład sprawiło radość, gdyż to w nim zaczynał
karierę i pracował przez 25 lat. „To wydarzenie podsumowuje
kolejny etap rozwoju. Fiat Auto Poland podąża w tym 
kierunku od lat i w przyszłym roku również wystartuje
do złota” – podkreśla.

Dumy z osiągnięcia nie kryją
pracownicy FPT. „To złoto jest
zwieńczeniem wieloletnich wysiłków
załogi. Nie przyszło nam ono łatwo.
Musieliśmy zmienić mentalność załogi
oraz dostawców. Dziś możemy jednak
czuć satysfakcję i dumę, tym bardziej
że wiąże się to z coraz wyższą jakością
naszego wyrobu” – uważa pracownik
kontroli jakości Janusz Ligus. 

Goście obejrzeli między innymi fragment linii SDE,
zmodernizowany według filozofii WCM,
dzięki czemu praca stała się mniej
męcząca dla ludzi i bardziej efektywna
– radykalnie zmalała ilość pracy bez
wartości dodanej. Technik linii Long
Block 2 Zdzisław Kocaj podkreśla,
że możliwość zaprezentowania
zastosowanych tu rozwiązań delegacjom
z zakładów Fiata i innych firm,
to prawdziwy zaszczyt.

Goście
przyglądali się
rozwiązaniom
w FPT Poland,

które miały
wpływ na

punktację WCM

Wizyta w bielskim zakładzie

za kła du Fiat Gro up Au to mo bi les
w Po mi glia no d'Ar co we Wło -
szech oraz ma dryc kiej fa bry ki
Ive co. Brą zo wy me dal przy padł
w udzia le trzem za kła dom Ma -
gne ti Ma rel li z Ba ri, Ve na rii i Jih -
la vy, fa bry ce Fiat Po wer tra in
w Ter mo li, trzem za kła dom
Chry sle ra z Dun dee, Wind so r
i To le do, sze ściu za kła dom na le -
żą cym do gru py Fiat In du strial
(czte rem CNH i dwóm FPT) oraz
ośmiu cen trom pocz to wym an -
giel skiej Roy al Ma il. 



Fiat In du strial iCNH Glo bal
pod pi sa ły koń co we po ro zu-
mie nie do ty czą ce in te gra cji

dzia łal no ści. Namo cy te go so ju szu
po sta no wio no po wo łać no wą spół-
kę Fia ta In du strial iCNH ona zwie
New Co, któ ra pod le gać bę dzie
pra wu ni der landz kie mu.
No wa or ga ni za cja, któ ra umoż li wi
zwięk sze nie in te gra cji ope ra cyj nej
po mię dzy Fia tem In du strial iCNH,
prze wi du je utwo rze nie Ra dy Wy ko naw czej Gru py
(Gro up Exe cu ti ve Co un cil) oraz czte rech sta no wisk
re gio nal nych dy rek to rów ope ra cyj nych (Re gio nal
Chief Ope ra ting Of fi cer) ijed ne go dy rek to ra fi nan so-
we go (Chief Fi nan cial Of fi cer). Wszy scy wy mie nie ni
bę dą pod le gać dy rek to ro wi ope ra cyj ne mu Gru py
(Gro up Chief Ope ra ting Of fi cer). Sta no wi sko dy rek-
to ra ope ra cyj ne go współ ce Fiat In du strial S. p. A. ob-
jął Ri chard To bin, któ ry po zo sta nie jed nak na dal CEO
i pre ze sem CNH Glo bal N. V. 
Ra da Wy ko naw cza Gru py to naj wyż szy, poza rzą dzie,
or gan de cy zyj ny wFiat In du strial. Doje go za dań bę-
dzie na le żał rów nież nad zór nadre zul ta ta mi ope ra-

cyj ny mi dzia łal no ści, stra te gicz ny mi
de cy zja mi iin we sty cja mi Gru py,
a tak że nadalo ka cją ka pi ta łu oraz
roz po wszech nia niem naj lep szych
prak tyk oraz nadroz wo jem klu czo-
wych za so bów ludz kich. 
Ra dę Wy ko naw czą Gru py po dzie-
lo no naczte ry głów ne ob sza ry.
Pierw szy znich skła da się zRe gio-
nal nych Grup Ope ra cyj nych od po-
wia da ją cych zapro duk cję isprze-

daż ma szyn rol ni czych, ma szyn bu dow la nych ipo-
jaz dów użyt ko wych, doktó rych do da no dzia łal ność
Po wer tra inu wza kre sie sil ni ków iskrzyń bie gów (FPT
In du strial). Zakaż dą ztych dzia łal no ści od po wie dzial-
ność po no si dy rek tor ope ra cyj ny (COO), któ ry bę-
dzie kie ro wać struk tu rą zapo śred nic twem re gio nal-
ne go ze spo łu za rzą dza ją ce go. Każ dy zdy rek to rów
ope ra cyj nych od po wia da zawy ni ki eko no micz ne,
za rzą dza nie za so ba mi idzia łal ność pro duk cyj ną oraz
han dlo wą we wła snym ob sza rze. Dy rek to ra mi ope-
ra cyj ny mi, któ rych mia no wa no doRa dy Wy ko naw-
czej Gru py, są: naob szar NAF TA (USA, Kanada, Me-
ksyk) –Ri chard To bin, naEu ro pę, Afry kę iBli ski

łączą działalność
Fiat Industrial i CNH Global 

Podpisano porozumienie w sprawie fuzji. 
Powstanie Grupa, która zyska pozycję
konkurencyjną na poziomie światowym. 
Oto jak wygląda nowa organizacja.
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Wschód – An dre as Klau ser, na Ame ry kę Ła ciń ską
– Mar co Mazzù, na ob szar APAC (Azja  oraz Pa cy-
fik) – Fran co Fu si gna ni. Ob szar Po wer tra in na to miast
po wie rzo no Gio van nie mu Bar to lie mu.
Dru gi seg ment sta no wi przy kład ukie run ko wa nia
Gru py na jej mar ki. Każ da z ma rek glo bal nych jest
re pre zen to wa na w Ra dzie Wy ko naw czej Gru py. Każ-
dy z sze fów bę dzie dbał o po pra wę i roz wój pod-
le głe go port fe la pro duk tów mar ki i wspie ra nie COO
we wdra ża niu od po wied nich stra te gii han dlo wych
i mar ke tin go wych dla każ de go z re gio nów ope ra-
cyj nych. Za mar ki obec ne w Ra dzie Wy ko naw czej
Gru py od po wia da ją: An dre as Klau ser (Ca se IH),
Fran co Fu si gna ni (New Hol land Agri cul tu re), Ma rio
Ga spar ri (Ca se Con struc tion i New Hol land Con-
struc tion), An dre as Klau ser (Ive co, ad in te rim) i Di -
no Mag gio ni (Parts and Se rvi ce).
Trze ci seg ment skła da się z me ne dże rów, któ rzy
– dzia ła jąc w czte rech wspo mnia nych re gio nach – bę -
dą kie ro wać pro ce sa mi prze my sło wy mi, opty ma li zu-
jąc de cy zje do ty czą ce alo ka cji ka pi ta łu, ja kie Gru pa
bę dzie po dej mo wać w naj bliż szych la tach. Dy rek to-
rem tech nicz nym zo stał Da rio Ival di, dy rek to rem pro-
duk cji – De rek Ne il son, dy rek to rem ds. ja ko ści
– Brad Crews, a ds. za ku pów – Osias Ga lan ti ne.
Czwar ty seg ment sta no wią funk cje kor po ra cyj ne, któ-
re obej mą: fi nan cial se rvi ces – sta no wi sko do przy-
dzie le nia; roz wój dzia łal no ści – Ales san dro Na si, dy-
rek tor fi nan so wy – Pa blo Di Si, dy rek tor ds. za so bów
ludz kich – Lin da Knoll.
„No wa struk tu ra sta no wi waż ny etap w in te gra cji Fia-
ta In du strial i CNH – po wie dział Ser gio Mar chion ne,
pre zes Fia ta In du strial i CNH. – No wo po wo ła ne sta-
no wi ska to re zul tat in ten syw ne go pro ce su oce ny
kom pe ten cji tech nicz nych i przy wód czych Ri char da
To bi na i po zo sta łych osób, któ re po wo ła no do Ra -
dy Wy ko naw czej Gru py. Je ste śmy prze ko na ni, że ta
gru pa li de rów, od zwier cie dla ją ca mię dzy na ro do wy
cha rak ter na szych sek to rów, zdo ła uczy nić z Fia ta In-
du strial wie lo na ro do wą Gru pę, któ ra bę dzie w sta-
nie kon ku ro wać z naj sil niej szy mi na świe cie gra cza-
mi ryn ku dóbr ka pi ta ło wych”.

TOBIN: „ROZWINĄĆ 
NASZ
POTENCJAŁ”
Poniżej publikujemy list, który Richard
Tobin, dyrektor operacyjny Grupy Fiat
Industrial przesłał do pracowników firmy.
„Szanowni Koledzy, w związku

z najnowszymi informacjami, chciałbym skorzystać z okazji
i przedstawić powody zmian, jakie wprowadzamy w organizacji
Fiata Industrial. Kluczowym założeniem integracji struktury
zarządzającej trzema segmentami – CNH, Iveco i FPT Industrial
– jest rozwój potencjału, jaki wiąże się z działalnością na rynkach
globalnych pod szyldem jednej wielkiej firmy. Aby zyskać jak
najwięcej z tej operacji, zmieniliśmy organizację dzieląc ją na
poszczególne regiony. Zmiana o takim zasięgu implikuje
modyfikację struktury zarządzającej tak, aby procesy decyzyjne
w ramach tak wielokulturowego środowiska pracowniczego były
bardziej przejrzyste i bezpośrednie. Dzięki tej nowej strukturze
będziemy w stanie przybliżyć management pracownikom i klientom,
ograniczając poziomy hierarchiczne i upraszczając codzienne
czynności operacyjne. To wzmocni naszą umiejętność zarządzania
działalnością Grupy, tak aby poprawić jej ogólne wyniki. 
W nowej organizacji mamy czterech regionalnych dyrektorów
operacyjnych, którzy będą odpowiedzialni za działalność
produkcyjną i handlową w sektorach maszyn rolniczych
i budowlanych oraz pojazdów użytkowych; zaś działalność związana
z silnikami i skrzyniami biegów będzie zarządzana przez jednego
wyznaczonego dyrektora operacyjnego. Brand liderzy będą się
zajmować rozwojem portfela marek i strategii marketingowych,
natomiast zadaniem liderów procesu przemysłowego będzie
zapewnianie spójności i dyscypliny w zakresie naszych kluczowych
procesów. Wreszcie, liderzy funkcji korporacyjnych będą zapewniać
organizacji wszelkie wymagane wsparcie, w celu zagwarantowania
spójności operacyjnej różnych regionów i różnych segmentów
działalności. Będą oni spotykać się na zebraniach okresowych
i współpracować w ramach Rady Wykonawczej Grupy (GEC),
nowego i najwyższego organu decyzyjnego naszej firmy. 
Integracja wymaga naszego wielkiego zaangażowania, ale trzeba
będzie czasu na dopracowanie licznych aspektów, których dotyczy
ta zmiana. Przede wszystkim chcę, abyście wiedzieli, że każdy
z Was, z własnym wyjątkowym bagażem umiejętności
i doświadczeń, stanie się częścią jednej wielkiej rodziny i wniesie
ważny wkład w sukces naszej nowej organizacji. Niezależnie
od tego, z której firmy się wywodzimy – CNH, Iveco czy FPT
Industrial – możemy być dumni z faktu, że razem tworzymy jedną
z najsolidniejszych na świecie działalności przemysłowych. Liczę
na Was i wierzę, że dokończymy to, co rozpoczęliśmy dwa lata temu
wraz z procesem podziału, i że dzięki temu procesowi
przekształcimy naszą firmę, która stanie się globalnym punktem
odniesienia dla całego sektora, w którym działamy. Dziękuję
za wsparcie i Wasz wkład”.

Richard Tobin
Fiat Industrial Group COO
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Napędzany 468-konnym silnikiem Hemi model
Grand Cherokee SRT8 to najszybszy
wyprodukowany do tej pory Jeep. 
Stały napęd 4x4 oraz potężna moc zapewniają
doskonałe osiągi, ale i najwyższe bezpieczeństwo.

Giancarlo
Riolfo

Super Jeep

10

PRODUKT
JEEP



TYLKO DLA EUROPY
Nową wersję wyposażenia flagowego modelu Jeep Grand Cherokee,

przeznaczonego wyłącznie dla klientów w Europie, nazwano S Limited. Ta
seria limitowana wyróżnia się bardziej smukłym profilem, dzięki tylnemu
spojlerowi, podłużnym listwom dachowym, a także takim na przykład
detalom, jak polakierowany na czarno grill z chromowanymi wstawkami
z siatki lub 20-calowe obręcze z błyszczącymi czarnymi ramionami. We
wnętrzu zamontowano dobrze trzymające siedzenia obite skórą Nappa
z zamszowymi wstawkami przeciwpoślizgowymi. Desce rozdzielczej
i panelom w drzwiach uroku dodają akcenty z włókna węglowego. 
Silnik modelu Grand Cherokee S Limited to trzylitrowy V6, generujący

moc 241 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 550 Nm.

11

Któż nie do ce ni naj now szej od mia ny no we go
mo de lu Je ep Grand Che ro kee SRT, pierw -
sze go tak szyb kie go sa mo cho du te re no we -

go tej ame ry kań skiej, le gen dar nej mar ki. SRT to
skrót od „Stre et Ra cing Tech no lo gy”, czy li lo go, któ -
rym zna ko wa ne są wer sje wy ści go we i mo de le ul -
tra spor to we Gru py Chry sler: od naj bar dziej pod -
ra so wa nej wer sji co upé Do dge’a Chal len ge ra
po le gen dar ne go Vi pe ra. 
Pod „ma ską” mo de lu Grand Che ro kee SRT kry je
się po tęż ny sil nik He mi V8 o po jem no ści 6,4 li tra,
któ ry po tra fi wy krze sać z sie bie 468 ko ni mo cy i gi -
gan tycz ny wręcz mo ment ob ro to wy 624 Nm.
Oczy wi ście je go osią gi god ne są praw dzi we go su -
per sa mo cho du: pręd kość mak sy mal na wy no -
si 257 km/h, a przy spie sze nie od ze ra do set ki zaj -
mu je mu za le d wie 5 se kund. Ta kie wy jąt ko we cha -
rak te ry sty ki mo de lu przy pra wią z pew no ścią o ru -
mie niec nie jed ną zna ną mar kę pro du ku ją cą sa mo -
cho dy spor to we. 
Aby zy skać dy na mi kę god ną tak moc ne go sil ni ka,
pro jek tan ci mu sie li po pra co wać tak że nad wzmoc -
nie niem kon struk cji ca łe go sa mo cho du. Za sto so -
wa no, mię dzy in ny mi, no wy – ob ni żo ny o je den cal
(2,54 cm) – układ za wie szeń, z amor ty za to ra mi
o kon tro li ak tyw nej, prze pro jek to wa ne ste ro wa nie
ukła dem Se lec -Trac oraz in ne ha mul ce – High Per -
for man ce mar ki Brem bo. 

4x4 NA WYPRAWĘ W GÓRY
Pojawiła się nowa, produkowana w ograniczonym „nakładzie”, specjalna edycja
najsłynniejszej terenówki na świecie. Jeep Wrangler Mountain, wyróżnia się
takimi detalami, jak aluminiowe 17” obręcze, ekskluzywne wyposażenie oraz
siedzenia z tkaniny z logo Mountain. Pod „maską” znajduje się czterocylindrowy
turbodiesel o pojemności 2,8 litra i mocy 200 KM, który współpracuje 
z pięciobiegowym automatem. Poczucie bezpieczeństwa użytkownikom
zapewni napęd 4x4 typu part time i reduktor. Most przedni to Dana 30, z tyłu zaś
występuje Dana 44. Poza kolorami Dozer (pomarańczowy) i Black Forest
(zielony), Wrangler oferowany jest w nowym odcieniu zieleni Gecko (na zdjęciu).
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Re zul ta tem tej pra cy jest nie zwy kle zwin ny sa mo -
chód, któ ry spra wi praw dzi wą przy jem ność jaz dy
kie ru ją ce mu i spraw dzi się w każ dej sy tu acji,
głównie w gąsz czu wiel kich miast. Bo choć Grand
Che ro kee SRT, osią ga mi do rów nu ją cy nie jed ne mu
GT, jest ukło nem w kie run ku en tu zja stów spor tu sa -
mo cho do we go chcą cych wy róż nić się na wet na to -
rach wy ści go wych, nie moż na za po mi nać, że mo -
del ten to wciąż praw dzi wy Je ep. A to ozna cza, że
dzię ki za sto so wa ne mu w nim sta łe mu na pę do wi
o kon tro li elek tro nicz nej i ste ro wa ne mu elek tro nicz -
nie tyl ne mu me cha ni zmo wi róż ni co we mu o ogra ni -
czo nym po śli zgu, dobrze poradzi sobie także w
warunkach niskiej trakcji.

Je ep cie szy się dzi siaj sła wą mar ki glo bal nej, któ -
rej po jaz dy sprze da wa ne są w po nad 120 kra jach
ca łe go świa ta. Od uka za nia się pierw sze go mo de -
lu w 1941 ro ku, pro duk cja i sprze daż sa mo cho dów
mar ki Je ep prze kro czy ła 15 mi lio nów eg zem pla rzy.
Ja ko mar ka cha rak te ry zu ją ca się nie zwy kłą oso bo -
wo ścią, Je ep po tra fił za wsze ofe ro wać pro duk ty in -
no wa cyj ne, któ re wy zna cza ły wzor ce dla ca łej ka -
te go rii po jaz dów. 

JEEP WRANGLER MOAB
Ten indywidualizowany fabrycznie model Wranglera inspirowany jest atmosferą
regionu Moab w stanie Utah, gdzie organizowane są rozliczne imprezy pełne
przygód off-roadowych. Słynny champion 4x4 marki Jeep nabrał teraz jeszcze
bardziej agresywnego i efektownego wyglądu, między innymi dzięki
przyciągającemu wzrok nowemu kolorowi nadwozia Rock Lobster.

JEEP WRANGLER 
BLACK EDITION
Nowa odmiana nazywa się Black Edition. Unikalna stylizacja pojazdu
obejmuje dach typu hardtop w kolorze nadwozia połączony z jego czarnymi
elementami i czerwono-czarną kolorystyką wnętrza. Do elementów
stylistyki modelu należą też lakierowane na czarno boczne stopnie
progowe, efektowna grafika Black Decal na pokrywie komory silnika,
pięcioramienne, aluminiowe, 18-calowe obręcze kół w matowanej czerni ze
srebrzystymi „beadlockami” oraz czarna pokrywa wlewu paliwa z katalogu
akcesoriów Mopar®. Model napędzany jest 2,8-litrowym turbodieslem 
o mocy 200 KM przy 3600 obr/min i momencie obrotowym 460 Nm przy
1600-2000 obr/min w parze z pięciostopniową przekładnią automatyczną.
Alternatywnie oferowany jest także silnik benzynowy V-6 Pentastar 
o pojemności 3,6 litra rozwijający moc 284 KM i moment 347 Nm
współpracujący z automatyczną skrzynią pięciobiegową.

WSPÓŁPRACA DWÓCH IKON

Zarówno Jeep, jak i Juventus, należą do grona
prawdziwych ikon w swoich dziedzinach, które swą

historię zbudowały na autentyczności, pasji oraz
umiejętności stawiania czoła i pokonywania wyzwań.

Fakt ten wpłyną zapewne na podpisanie porozumienia
pomiędzy Fiat SpA i Juventus Football Club, które zakłada

sponsorowanie przez markę Jeep strojów piłkarskich
drużyny Juventusu od bieżącego sezonu aż po rok 2015. 

Pierwszą część tego sezonu obie marki mogą uznać za
udaną. Liczne wspólne inicjatywy promocyjne wzbudziły
spore zainteresowanie, między innymi dzięki sukcesom

Juventusu w piłkarskich rozgrywkach. Juventus
prowadzi w Mistrzostwach Włoch i zakwalifikował się do

1/8 finału Ligi Mistrzów kosztem obecnych
mistrzów Europy, londyńskiej

drużyny Chelsea.

JEEP i JUVE
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Auta są coraz bardziej bezpieczne, o czym
świadczą liczby. Mimo bardziej natężonego
ruchu na drogach w minionym dziesięcioleciu
liczba ofiar wypadków zmalała o połowę. 
To zasługa m.in. postępu w projektowaniu
pojazdów, poduszek powietrznych i systemów
kontroli elektronicznej. Ale to nie wystarczy,
dlatego badania Fiata skupiają się na
innowacyjnych rozwiązaniach, które
skutecznie ochronią podróżujących.

Giancarlo
Riolfo

zdjęcia
Alessandro

Lercara

FIRMA
BADANIA

Technologia
was uratuje
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Z prawej strony:
Giorgio

Cornacchia,
odpowiadający

w FGA
za Badania

i Rozwój
w zakresie

podwozia oraz
próby

stanowiskowe
DST. Urządzenie

to oddziałuje
na układ

kierowniczy, aby
poprawić

trajektorię
pojazdu.

Na poprzedniej
stronie:

manekiny
stosowane
w testach

zderzeniowych
(warte 250

tysięcy euro
każdy, 

400 tysięcy 
w przypadku
ostatniej ich

generacji), które
wiernie

odtwarzają
zachowanie

ludzkiego ciała, 
i które

wyposażono aż
w 35 różnych

czujników.
Przed każdym
testem są one

precyzyjnie
kalibrowane. 

Kie dy wy da rzył się pierw szy
wy pa dek po jaz du sil ni ko -
we go? Miał miej sce po -

nad dwa wie ki te mu, w 1771 ro -
ku. Żad nych ran nych, tyl ko znisz -
czo ny mur. Ni co las -Jo seph Cu -
gnot był Fran cu zem z gło wą peł -
ną po my słów. Praw dzi we „zło te
dziec ko” wie ku ro zu mu. Za fa scy -
no wa ny sil ni kiem pa ro wym wpadł
na po mysł, by skon stru ować po -
jazd sa mo bież ny. Je go wóz, któ -
re go re pro duk cję moż na po dzi -
wiać w Mu zeum Sa mo cho dów
w Tu ry nie, był ge nial ny, choć nie -
po zba wio ny wad. Wa żył dwie i pół
to ny i mógł po ru szać się z pręd -
ko ścią ośmiu ki lo me trów na go -
dzi nę. Cięż ki ko cioł umiesz czo ny
był na osi skręt nej, któ rą ste ro -
wał zbyt ma ły drą żek. Ta ką „kie -
row ni cą” nie był by w sta nie skrę -
cić na wet Her ku les, ale Cu gnot
„wpadł na to” do pie ro, gdy je go
wy na la zek, po roz pę dze niu się,
ude rzył pro sto w mur. Zda rze nie
to uświa do mi ło mu tak że, że je -
go po jazd po wi nien być wy po sa -
żo ny w ja kieś urzą dze nie ha mu -
ją ce. W prze ciw nym ra zie ko lej -
ny sa mo chód zno wu skoń czy na
ścia nie.Ta hi sto ria mo że po słu żyć
ja ko wpro wa dze nie do du żo po -
waż niej sze go te ma tu, ja kim jest
bez pie czeń stwo na dro dze. 
W cią gu ostat nich dzie się ciu lat
w Eu ro pie licz ba ofiar wy pad ków
zma la ła o nie mal 40 pro cent. Jest
to im po nu ją cy wy nik, któ ry uzy -
ska no dzię ki uwraż li wie niu kie -
row ców, ogra ni cze niu nie pra wi -
dło wych za cho wań i – w du żej
mie rze – po stę po wi tech nicz ne -
mu. Sa mo cho dy są co raz bar -
dziej bez piecz ne: oprócz pa sów
bez pie czeń stwa ofe ro wa ne są
na pi na cze i po dusz ki po wietrz -
ne, któ rych jest co raz wię cej,
i któ rym przy pi su je się co raz więk -
sze zna cze nie. Póź niej wy my ślo -
no ABS – elek tro nicz ny sys tem
unie moż li wia ją cy za blo ko wa nie
kół pod czas ha mo wa nia, po zwa -
la ją cy unik nąć utra ty kon tro li nad
po jaz dem i skra ca ją cy dro gę ha -
mo wa nia – od ja kie goś cza su jest

nym wy ko rzy stać ca ły sze reg
czuj ni ków i si łow ni ków do wy ko -
ny wa nia więk szej licz by funk cji.
Kon tro la dy na micz na, na przy -
kład, wy ko rzy stu je te sa me czuj -
ni ki co układ ABS do ha mo wa -
nia jed nym lub wię cej z czte rech
kół, tak aby usta bi li zo wać sa mo -
chód. To sa mo czy nią sys te my
kon tro li trak cji, któ re – ha mu jąc
śli zga ją cym się ko łem – po zwa -
la ją na prze nie sie nie mo men tu na -
pę do we go na ko ło o lep szej przy -
czep no ści”. Obec nie wszy scy
pro du cen ci wpro wa dzi li już elek -
tro nicz ne sys te my kon tro li sta bil -
no ści, któ re pod ko niec 2011 ro -
ku sta ły się obo wiąz ko we. Ale Fiat
ro bi coś po nad to. „My chce my
udo stęp nić wszyst kim za awan -
so wa ny sys tem kon tro li dy na micz -
nej”, kon ty nu uje Cor nac chia. „To
jest na sze wy zwa nie: two rzyć sa -
mo cho dy ma łe i nie dro gie, ale
o ta kich sa mych ele men tach wy -
po sa że nia jak su per sa mo cho -
dy”. I nie jest to by naj mniej je dy -

już obo wiąz ko wy i do stęp ny nie -
mal we wszyst kich sa mo cho dach.
Co raz bar dziej po wszech ne są
tak że urzą dze nia do kon tro li dy -
na micz nej po jaz du, któ re na zy -
wa ne są ESP (Elec tro nic Sta bi li -
ty Pro gram) lub ESC (Elec tro nic
Sta bi li ty Con trol). To „anio ło wie
stró żo wie”, któ rzy wcze śniej niż
my oce nia ją, że za mo ment mo -
że dojść do nie bez piecz nej sy tu -
acji i w cza sie ty sięcz nych se kun -
dy in ter we niu ją, aby umoż li wić
nam za cho wa nie kon tro li nad po -
jaz dem. Ich dzia ła nie oka za ło się
na ty le sku tecz ne, iż w Eu ro pie
po sta no wio no wpro wa dzić je ja -
ko obo wiąz ko we w no wo pro du -
ko wa nych sa mo cho dach.
Ale to le d wie pierw szy krok.
W 2011 ro ku Ko mi sja Eu ro pej -
ska wy zna czy ła no wy cel: zmniej -
szyć do 2020 ro ku o po ło wę licz -
bę ofiar wy pad ków sa mo cho do -
wych. Wy si łek ten mu szą pod jąć
głównie pro du cen ci sa mo cho do -
wi. Wśród nich rów nież Fiat. 

BEZ PIE CZEŃ STWO
DLA WSZYST KICH
„Sło wem klu czem jest in te gra -
cja”, mó wi Gior gio Cor nac chia,
od po wie dzial ny w FGA za Ba da -
nia i Roz wój w za kre sie pod wo -
zi i dy na mi ki po jaz du. „Jesz cze
nie tak daw no sa mo cho dy dys -
po no wa ły sys te ma mi elek tro nicz -
ny mi, któ re by ły wza jem nie od sie -
bie nie za leż ne, dzi siaj mu si my
pro du ko wać sa mo chód z jed nym
tyl ko ukła dem ste ro wa nia, zdol -
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KO NIEC ZDE RZEŃ!
Test jest im po nu ją cy. Je dzie -
my 60 ki lo me trów na go dzi nę. 
Przed ma ską na szej Giu liet ty po -
ja wia się sa mo chód sto ją cy
na środ ku dro gi. In stynk tow nie
chcie li by śmy za ha mo wać, ale
zmu sza my się, by na dal trzy mać
no gę tyl ko nape da le przy spie -
sze nia. Na gle pe dał jak gdy by za -
chę ca nas dore zy gna cji zdal -
sze go do da wa nia ga zu. Igno ru -
je my tę in for ma cję, tym cza sem
pa sy bez pie czeń stwa na pi na ją
się, asa mo chód ha mu je, za trzy -
mu jąc się metr odprze szko dy.
Znaj du je my się nato rze Cen trum
Bez pie czeń stwa Fia ta, wOr bas -
sa no, naprzed mie ściach Tu ry nu,
a na sza Giu liet ta to swe go ro dza -
ju kró lik do świad czal ny Cen trum
Ba dań Fia ta, wy po sa żo ny wra -
dar ibę dą cy wfa zie roz wo ju sys -
tem col li sion mi ti ga tion. Wmo -
men cie, wktó rym czuj nik do strze -
że prze szko dę, pro ce sor oce nia
jej sto pień nie bez pie czeń stwa.

do da no sys tem Ci ty Bra ke Con -
trol, któ ry ha mu je sa mo cho dem
w ce lu unik nię cia zde rze nia przy
małej pręd ko ści lub ogra ni cze nia
szkód”.
Po nad to, wod róż nie niu odin nych
pro du cen tów, FGA nie za do wa la
się je dy nie na by wa niem oddo -
staw ców go to wych sys te mów
kon tro li dy na micz nej, ale two rzy
je wra mach tzw. co de si gnu.
„Roz wój tych sys te mów od by wa
się wtrak cie pro jek to wa nia po -
jaz du i, dzię ki do świad cze niu zdo -
by te mu wza kre sie in ży nie rii iana -
liz, po wsta ją al go ryt my kon tro li,
któ re są unas od po wied nio przy -
sto so wy wa ne”, ob ja śnia ją Mar co
Spi nel li, szef Ana li zy Wir tu al nej,
i Mat teo Pa ro di, od po wia da ją cy
za funk cje kon tro li. Obaj ze swo -
imi ze spo ła mi śle dzą roz wój pro -
jek tu aż dowy ge ne ro wa nia opro -
gra mo wa nia docen tral ki. „Jest to
ob szar, wktó rym Fiat nie boi się
sta wać wszran ki znaj lep szy mi
na świe cie”.

nie ja kiś slo gan: dzi siaj wszyst kie
mo de le FGA ma ją elek tro nicz-
ną kon tro lę sta bil no ści ostat niej
ge ne ra cji, wzbo ga co ną oróż ne
funk cje, po cząw szy odHill Hol -
de ra (któ ry au to ma tycz nie ste ru -
je ru sza niem nawznie sie niu),
skoń czyw szy naHBA (zwięk sza -
ją cym si łę ha mo wa nia wprzy pad -
ku ha mo wa nia na głe go). „Naj -
now sze mo de le Fia ta, czy li no wa
Pan da ino wy500L, są praw dzi -
wą awan gar dą”, mó wi Chri stian
Gi rar din, szef Ri de & Han dling
Per for man ce Cen ter zBa loc co.
„Wśród ele men tów wy po sa że nia
ofe ro wa ny jest sys tem DST (Dy -
na mic Ste ering To rque): urzą-
dzenie wpro wa dzo ne wraz zAl -
fa mi Ro meo Mi To iGiu liet tą, któ -
re od dzia łu je naukład kie row ni -
czy, pod po wia da jąc kie row cy jak
sko ry go wać ruch kie row ni cą, aby
unik nąć po śli zgu”. „Ate raz”, do -
da je Se ba stia no Cam po, od po -
wie dzial ny zasys te my kon tro li dy -
na micz nej, „dodo stęp nych opcji

Nazdjęciach
powyżej iobok
wyposażona
wradar isystem
łagodzenia kolizji
Giulietta będąca
swego rodzaju
„królikiem
doświadczalnym”
CRF-upodczas
testów. 
Samochód sam
zwalnia ihamuje,
aby uniknąć
zderzenia
zprzeszkodą,
wtym przypadku
symulującą
stojący 
samochód 
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ściach. Wy ma ga to za sto so wa -
nia in ne go ty pu czuj ni ka, optycz -
ne go, czy li zka me ra mi lub ra da -
rem, al bo ewen tu al nie izjed nym,
i z dru gim. Wtym wy zwa niu cho -
dzi oto, aby od na leźć naj bar dziej
nie za wod ne roz wią za nie pozrów -
no wa żo nym kosz cie, po nie waż

uwa ża my, że tech no lo gie zwięk -
sza ją ce bez pie czeń stwo po win -
ny być do stęp ne dla wszyst kich”.
Roz po wszech nie nie sys te mów
ła go dzą cych skut ki ko li zji (col li -
sion mi ti ga tion) zmniej szy wy raź -
nie licz bę wy pad ków, aprzede
wszyst kim ogra ni czy skut ki zde -
rze nia sa mo cho du zoso ba mi.
Na wet wnaj po waż niej szych przy -
pad kach, gdy unik nię cie ta kiej sy -
tu acji nie bę dzie moż li we, na stą -
pi ono przymniej szej pręd ko ści.
Jak uczo no nas wszko le, ener -
gia ki ne tycz nato po ło wa ilo czy -
nu ma sy cia ła ikwa dra tu pręd -

Je śli jest ono wy so kie, wów czas
po wia da mia kie row cę, agdy ten
nie in ter we niu je, au to ma tycz nie
ha mu je sa mo cho dem.
„Wer sja te go urzą dze nia re agu -
ją ca przyni skiej pręd ko ści, zwa -
na Ci ty Bra ke Con trol, do stęp -
najest wFia tach Pan da i500L”
ob ja śnia Mau ri zio Mi gliet ta, pro -
ject ma na ger Con nec ti vi ty, Pre -
ven ti ve Sa fe ty iDri ving Sup port
w CRF -ie. „Dzię ki niej moż -
naprzede wszyst kim unik nąć
zde rzeń wru chu miej skim lub
ogra ni czyć przy naj mniej ich kon -
se kwen cje. Ja ko czuj nik wy ko -
rzy stu je tzw. Li dar, czy li coś wro -
dza ju ra da ru la se ro we go, któ ry
dzia ła przypręd ko ści do30 ki lo -
me trów nago dzi nę. To, czym zaj -
mu je my się te raz, to pró ba wy -
ko na nia sys te mu ana lo gicz ne go,
ale bę dą ce go wsta nie pra co wać
przy znacz nie wyż szych pręd ko -

Komputer
pokładowy będzie
„widział” drogę 
dużo wcześniej
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ko ści te go cia ła. Więc ogra ni cze -
nie pręd ko ści ude rze nia na wet
o za le d wie dzie sięć ki lo me trów
na go dzi nę już czy ni róż ni cę.

NIE WI DZIAL NA RĘ KA
Ko li zje dro go we są naj czę ściej
wy ni kiem roz pro szo nej uwa gi.
Czę sto ich po wo dem jest zmę -
cze nie lub ospa łość, któ ra do pa -
da nas po zbyt ob fi tym po sił ku.
W in nych przy pad kach wy pad ki
spo wo do wa ne są dzia ła nia mi,
któ re bar dziej lub mniej świa do -
mie po peł nia my pro wa dząc sa -
mo chód. Roz mo wa przez te le -
fon, pew nie też, ale do te go do -
cho dzi zmia na sta cji ra dio wej lub
wkła da nie pły ty do od twa rza cza,
usta wia nie pa ra me trów kli ma ty -
za cji lub wda wa nie się w dys ku -
sję ze zbyt roz mow nym pa sa że -
rem. CRF dla te go od lat an ga żu -
je się wraz z Fia tem w ba da nia
nad no wy mi roz wią za nia mi, aby
użyt ko wa nie te le fo nu ko mór ko -
we go po przez po łą cze nie bez -
prze wo do we i tech no lo gię roz po -
zna wa nia gło su by ło jesz cze bar -
dziej bez piecz ne. Cho dzi na przy -
kład o umoż li wia nie od czy ty wa -
nia czy dyk to wa nia SMS -ów.
Z te go sa me go po wo du ba da się
uważ nie za cho wa nia ludz kie i in -
te rak cję z sys te ma mi po kła do wy -
mi. O tym pi sa li śmy w po przed -
nim nu me rze FWN.
W CRF -ie są rów nież ba da ne sys -
te my elek tro nicz ne przy wo łujące

Laboratorium
Centrum
Badawczego
Fiata.
Na stronie obok:
Maurizio
Miglietta, 
project manager
Connectivity,
Preventive Safety
i Driving Support

uwa gę kie row cy w ra zie nie bez -
pie czeń stwa, a w przy pad ku nie -
sto sow nej re ak cji – in ter we -
niujące. Sys tem Col li sion Mi ti ga -
tion jest jed nym z nich. In nym
przy kła dem jest tech no lo gia „Driv -
ing Ad vi sor”, ba zu ją ca na czuj ni -
kach optycz nych, któ re po ma ga -
ją utrzy mać pas ru chu po roz po -
zna niu go przez wy zna czo ne 
li nie: gdy sa mo chód zba cza,
a kie row ca nie włą czył kie run kow -
ska zu, nie wi dzial na rę ka na kie -
row ni cy ko ry gu je tra jek to rię. Je -
śli zmia na kie run ku jest ce lo wa,
wy star czy ob ró cić kie row ni cą
z więk szą si łą: sys tem to „zro zu -
mie” i się do sto su je.

SA MO CHÓD W SIE CI
Pra cow ni cy na zy wa ją go „elek -
tro nicz nym ho ry zon tem”. Ak tu al -
ne sys te my kon tro li ha mul ców,
na pę du i tra jek to rii ba zu ją na czuj -
ni kach, któ re ana li zu ją to, co dzie -
je się z po jaz dem, i w mi li se kun -
dach re agu ją po przez sko ry go -
wa nie je go dzia ła nia. In ne urzą -
dze nia, ta kie jak Ci ty Bra ke Con -
trol lub Dri ving Ad vi sor, po tra fią
„pa trzeć na ze wnątrz”. Ale no wą
gra ni cą ba dań jest roz sze rze nie
owe go po la wi dze nia i przy spo -
so bie nie na sze go „anio ła stró ża”
w umie jęt ność „zo ba cze nia” sy -
tu acji po ten cjal nie nie bez piecz -
nej już z dużej od le gło ści.
Cy fro wa sieć ko mór ko wa i lo ka -
li za cja sa te li tar na GPS zmie ni ły

ży cie mi lio nom kie row ców. Dzię -
ki zin te gro wa niu tych dwóch tech -
no lo gii po wsta ją no we usłu gi. Jak
na przy kład „eCall”: po łą cze nie
awa ryj ne ak ty wu ją ce się au to ma -
tycz nie w ra zie wy pad ku, a tak -
że po zwa la ją ce na wy sła nie na -
tych mia sto wej po mo cy. Za trzy
la ta urzą dze nie to bę dzie obo -
wiąz ko we we wszyst kich no wych
sa mo cho dach. To do pie ro po -
czą tek. Je ste śmy więc w prze-
ded niu re wo lu cji ba zu ją cej na eks -
tre mal nej pre cy zji eu ro pej skie go
sys te mu lo ka li za cyj ne go Ga li leo
i na ogrom nej moż li wo ści trans -
mi sji da nych przy szłej sze ro ko -
pa smo wej sie ci ko mór ko wej.
„To, co pro jek tu je my wspól nie
z in ny mi pro du cen ta mi sa mo cho -
do wy mi, do staw ca mi i uni wer sy -
te ta mi w ra mach pro jek tów
współ fi nan so wa nych przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską, to sys tem,
w któ rym każ dy po jazd do ko nu -
je (w spo sób ano ni mo wy) wy mia -
ny in for ma cji o wła snej po zy cji
i pręd ko ści z cen tra mi kon tro li ru -
chu dro go we go”, wy ja śnia Lu isa
An dre one, pro ject ma na ger w ra -
mach dzia łal no ści „col la bo ra ti ve
re se arch” CRF -u. To tak jak by sa -
mo chód „wi dział” po za ho ry zont.
A dzię ki moż li wo ści okre śle nia
po ło że nia po jaz du z do kład no -
ścią do jed ne go me tra, kom pu -
ter po kła do wy mo że z wy prze -
dze niem roz po znać sy tu acje za -
gro że nia, a wśród nich mię dzy in -
ny mi: obiekt sto ją cy na jezd ni
za za krę tem lub sa mo chód ja dą -
cy pod prąd al bo sa mo chód na -
gle zwal nia ją cy (na przy kład z po -
wo du po ja wie nia się mgły), czy
ta ki, któ ry za mie rza na gle wtar -
gnąć na skrzy żo wa nie. Nasz anioł
stróż bę dzie mógł „za re ago wać”
al bo po wia do mie niem dźwię ko -
wym dla kie row cy, al bo bez po -
śred nio in ter we nio wać po przez
układ ha mul co wy czy kie row ni -
czy. Scien ce fic tion? Ależ skąd!
Dwa dzie ścia lat te mu In ter net,
na wi ga cja sa te li tar na czy smart -
fon też mo gły się wy da wać ta ki -
mi wy na laz kami!
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DWA CRASH TE STY 
DZIEN NIE
W Fia cie pierw sze te sty zde rze -
nio we od by ły się po nad pięć dzie -
siąt lat te mu. Wów czas pró by od -
by wa ły się na pa sie lot ni ska, a sa -
mo cho dy by ły zdal nie ste ro wa ne
z he li kop te ra. Póź niej, w 1976 ro -
ku, po wsta ło Cen trum Bez pie -
czeń stwa: nie zwy kły od dział, któ -
ry za wsze wy róż niał się swym
awan gar do wym po dej ściem.
„Po dziś dzień wy ko na li śmy nie -
mal 18 ty się cy prób zde rze nio -
wych”, ob ja śnia szef Cen trum
En ri co Bec chio. „Ak tu al nie prze -
pro wa dza my ich oko ło 500 rocz -
nie”. W szyb kich roz ra chun ku
ozna cza to śred nio dwa au ta
znisz czo ne w cią gu jed ne go dnia
ro bo cze go. No wy tor do te stów
zde rze nio wych jest „oczkiem
w gło wie” Cen trum Bez pie czeń -
stwa. Otwar to go dwa la ta te mu,
a jest on praw do po dob nie naj -
bar dziej za awan so wa nym te go
ty pu to rem na świe cie. Ru cho ma
ba rie ra po zwa la na sy mu la cję
zde rzeń. Po nad to, szyb ko dzia -
ła ją cy sys tem au to ma tycz ne go
roz miesz cza nia 13 ka mer fil mo -
wych po zwa la na przy go to wa nie
„pla nu” w kil ka se kund.
Jak mó wi Bec chio „Jest to urzą -
dze nie wy jąt ko we, stwo rzo ne
przez nas. Je go za le tą jest nie tyl -

Zderzenia
ukośne przy

prędkości 64
km/h modelu

Fiat 500L.
Poniżej: zespół

Centrum
Bezpieczeństwa

na
wewnętrznym

torze, gdzie
odbywają się

testy
zderzeniowe
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ko oszczęd ność cza su, ale rów -
nież ab so lut na pre cy zja, dzię ki
ka me rom umiesz czo nym w da -
nym punk cie. A to jest nie zwy kle
istot ne przy po rów ny wa niu prób,
a tym sa mym ich za sad no ści. Po -
za tym je ste śmy je dy nym la bo ra -
to rium bez pie czeń stwa, któ re
– dzię ki ka me rze umiesz czo nej
w prze zro czy stej pod ło dze – jest
w sta nie za re je stro wać to, co
dzie je się pod nad wo ziem pod -
czas zde rze nia bocz ne go ze słu -
pem”. Zresz tą tyl ko o tych 13 ka -
me rach moż na by na pi sać ca ły
osob ny ar ty kuł. Ka me ry te mo gą
na grać aż 5000 kla tek na se kun -
dę. In ną no win ką tech no lo gicz -
ną są no we sa nie trans por to we
– ty pu elek trycz ne go – któ re po -
zwa la ją na zde rze nie sa mo cho -
dów ze ścia ną przy żą da nej pręd -
ko ści. Są umiesz czo ne pod pod -
ło gą i mo gą „roz wi jać” pręd kość
stu ki lo me trów na go dzi nę.
„Zde rze nia – czo ło we, uko śne
i bocz ne – z od kształ cal ną ba rie -
rą od by wa ją się wy łącz nie
przy pręd ko ści do 64 ki lo me trów
na go dzi nę”, ob ja śnia Bec chio.
„To du ża pręd kość, je śli wziąć
pod uwa gę ko li zję czo ło wą
dwóch sa mo cho dów przy pręd -
ko ści względ nej rów nej 112 km/h.
Jest to bo wiem ro dzaj wy pad ku,
w któ rym w prze szło ści nikt nie
miał by szans na prze ży cie,
a z któ re go obec nie moż na wyjść
nie mal bez szwan ku. Oczy wi ście,
pod wa run kiem że za pię to pa sy
bez pie czeń stwa”.

Te ostat nie po win ny być rów nież
za pi na ne na miej scach z ty łu sa -
mo cho du. Pra wa fi zy ki dzia ła ją
bo wiem jed na ko wo na wszyst -
kich sie dze niach. A w ra zie wy -
pad ku na ta kie sa mo ry zy ko na -
ra że ni są wszy scy pa sa że ro wie.
Na le ży też pa mię tać, że w ra zie
zde rze nia pa sa żer bez za pię te go
pa sa jest wy rzu ca ny do przo du.
Oso by nie za pi na ją ce pa sów nie
ty le więc ry zy ku ją za pła tę man -
da tu, ale rów nież mo gą za pła cić
wła snym ży ciem. Sta no wią po -
nad to za gro że nie dla kie row-
cy lub pa sa że ra sie dzą ce go na
przed nim sie dze niu. „Gwa ran cja
wyj ścia z wy pad ku bez uszczerb -
ku przy pręd ko ści 64 km/h z de -
for mo wal ną ba rie rą jest nie zwy -
kle waż na”, do da je Bec chio. „We -
dług sta ty styk 99 pro cent wy pad -
ków ma miej sce przy mniej szej
pręd ko ści. Na wet na au to stra dzie
pra wie za wsze kie row cy są w sta -
nie zwol nić przed zde rze niem.
Moż na by pod nieść po przecz kę
jesz cze wy żej, ale trze ba uwa żać,
aby nie pro jek to wać sa mo cho -
dów zbyt du żych i zbyt cięż kich.
Dla te go w pro jek to wa niu za wsze
przy wią zy wa no spo rą uwa gę
do wy bo ru ma te ria łów. I tak oto,

po za sto so wa niu sta li wy so ko -
wy trzy ma ło ścio wych, te raz ma -
my ul tra wy so ko wy trzy ma ło ścio -
we, a tak że stal tło czo ną na cie -
pło i inox. Po za, oczy wi ście, ma -
te ria ła mi pla stycz ny mi i sto pa mi
lek ki mi”.
Ob szar, w któ rym po czy nio no
i na dal czy ni się ogrom ny po stęp,
do ty czy wy sił ków w kie run ku pro -
jek to wa nia sa mo cho dów ma łych
tak sa mo bez piecz nych jak te
więk sze. „Po cząw szy od mo de -
lu 500 – mó wi Bec chio – na sze
sa mo cho dy z seg men tu „A” ofe -
ru ją ta ki sam sto pień za bez pie -
cze nia jak sa mo chód o 1,6 ra zu
cięż szy. Je ste śmy z te go dum ni”.
Z cze go wy ni ka ów po stęp, je śli
cho dzi o bez pie czeń stwo pa syw -
ne? Li sta jest dłu ga. Pa sy bez -
pie czeń stwa po sia da ją obec nie
po dwój ny na pi nacz. Po dusz ki po -
wietrz ne są wy po sa że niem se ryj -
nym, a do po du szek czo ło wych
do szły po dusz ki bocz ne i kur ty -
ny po wietrz ne. Pro jek to wa nie po -
jaz dów ule gło znacz nej po pra wie
dzię ki in for ma ty ce. Jak mó wi
Bec chio: „Fiat to awan gar da
wśród pro du cen tów sa mo cho -
dów pod wzglę dem Kom pu te -
ro we go Wspo ma ga nia Ana liz In -
ży nier skich (Com pu ter Aided En -
gi ne ering): od 2006 ro ku kom -
pu te ro wo pro jek tu je my bez pie -
czeń stwo po jaz du i wy ko nu je my
crash te sty w sa mo cho dach,
któ re wy cho dzą z li nii pro duk cyj -
nej. Ich wy ni ki są za wsze zgod -
ne z prze wi dy wa niami”.

Obecnie 99%
wypadków
kończy się bez
uszczerbku

Enrico Becchio,
szef Centrum
Bezpieczeństwa.
Obok: próba
sprawdzająca
wykalibrowanie
czujników
manekina
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FIRMA
TEKSID IRON POLAND

Teksid: piecejak marzenie

Dy rek tor fir my Ma rek Ka na -
fek (na zdję ciu poniżej)
pod kre śla, że wy mia na

ba te rii  pie ców in duk cyj nych
śred  niej czę sto tli wo ści, która za -
stą pi ła  ba te rię pie ca łu ko we go,
ozna cza dla Tek si du sa me ko rzy -
ści. „Re du ku je my kosz ty, zwięk -
sza my wy daj ność i ela stycz ność,
a klien to wi mo że my za ofe ro wać
pro duk ty, któ rych do tych czas nie
wy ko ny wa li śmy i to w do dat ku
w krót szych se riach. In we sty cja
jest tak że na szą od po wie dzią na
po trze bę dba ło ści o śro do wi sko
na tu ral ne: przede wszyst kim
zmniej szo ny o 7 pro cent zo stał
po bór przez pie ce ener gii elek -
trycz nej. Zu ży wa my też mniej
wo dy ja ko chło dzi wa i zmniej szy -
ła się emi sja ha ła su” – mó wi.

KA LEN DARZ
Dy rek cja Tek sid Iron Po land za -
bie ga ła o tę in we sty cję od da w -
na. Prze ko ny wa li swo ich wła ści -
cie li, że każ da wy da na na ten
cel zło tów ka zo sta nie do brze
za go spo da ro wa na i przy nie sie
ogrom ne ko rzy ści, a ca ły na kład
zwró ci się naj da lej w cią gu 3,5
ro ku. De cy zja o przy zna niu pie -
nię dzy za pa dła w lip cu ubie głe -

go ro ku. Sko czow ska od lew nia
zwró ci ła się wów czas z za py ta -
nia mi ofer to wy mi do firm, któ re
mo gły by do star czyć po trzeb ne
urzą dze nia. Na świe cie jest 
tyl ko trzech pro du cen tów. Na
po cząt ku grud nia Tek sid pod pi -
sał umo wę z nie miec ką fir mą
Ot to Jun ker.
„Pra ce przy wy mia nie pie ców
zo sta ły roz po czę te 1 lip ca bie żą -
ce go ro ku. De mon taż sta rych
pie ców i zwią za nej z ni mi in fra -
struk tu ry trwał mie siąc. Trze ba
by ło tak że wy ko nać nie zbęd ne
pra ce bu dow la ne – sko ry go wać
fun da men ty i zmo dy fi ko wać
stro py. W sierp niu roz po czął się
mon taż no wych pie ców, któ ry
trwał do po cząt ku paź dzier ni ka.
Ko lej ne dwa ty go dnie trwa ła we -

Nowoczesna bateria 
dwóch pieców indukcyjnych 
to najnowsza inwestycja 
w skoczowskim Teksid Iron Poland, 
która podniosła konkurencyjność odlewni.
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ry fi ka cja wszyst kich po łą czeń.
16 paź dzier ni ka uru cho mi li śmy
pierw szy piec z ba te rii, a na -
stęp ne go dnia dru gi. Wów czas
uzy ska li śmy pierw szy me tal.
Z po cząt kiem grud nia od był się
koń co wy od biór, któ ry po twier -
dził za rów no pla no wa ną wy daj -
ność, czy li szyb kość to pie nia,
jak i sza co wa ną wiel kość zu ży -
cia ener gii” – mó wi Ka na fek.
Szef per so nal ny Tek sidu Woj -
ciech Ro jek do dał, że w paź -
dzier ni ku nie miec ka fir ma, w ra -
mach za war te go kon trak tu,
prze szko li ła po nad 30 pra cow ni -
ków wydziału topialni i utrzy ma -
nia ru chu (me cha nicz ne go i
elek trycz ne go) pod ką tem ob -
słu gi no wych pie ców.

BY ŁO, JEST
Ba te ria no wo cze snych pie ców
in duk cyj nych już funk cjo nu je.
Sta nę ła w miej scu, któ re zaj mo -
wa ła przed nią ba te ria pie ca łu -
ko we go. Róż ni ca jest ogrom na.
Sta ra ba te ria skła da ła się z pie -
ca łu ko we go o po jem no ści 30
ton i dwóch in duk cyj nych,
po 15 ton każ dy. „Przy ich uży -
ciu to pie nie po le ga ło na tym, że
do pie ca łu ko we go ła do wa no
wsad sta ły, czy li złom. Na stęp -
nie do znaj du ją cych się w je go
wnę trzu trzech elek trod wę glo -
wych po da wa ne by ło na pię cie,
przez co po wsta wał mię dzy ni -
mi łuk elek trycz ny, a emi to wa na
ener gia to pi ła złom. Płyn ny me -
tal był prze le wa ny do mniej -
szych pie ców in duk cyj nych,
w któ rych pro wa dzo no ko rek tę
je go skła du che micz ne go, do -
pro wa dza no go do od po wied -
niej tem pe ra tu ry, a na stęp nie
po da wa no na li nię. W da nym
mo men cie jed nak tyl ko je den
z nich wy le wał cie kły me tal.
W dru gim, któ ry ocze ki wał,
trze ba by ło pod trzy my wać tem -
pe ra tu rę. Po wo do wa ło to stra ty
ener gii elek trycz nej, któ re obec -
nie zo sta ły wy eli mi no wa ne. Jed -
no cze śnie, gdy do star cza no
me tal na li nie, piec łu ko wy roz -

po czy nał ko lej ny wy top” – do -
da je Ma rek Ka na fek.
W no wej tech no lo gii do każ de -
go z dwóch pie ców in duk cyj -
nych o po jem no ści 12 ton każ -
dy ła do wa na jest pierw sza
część wsa du i po da wa ne na -
pię cie. W mia rę jak złom się roz -
ta pia do da wa na jest ko lej na je -
go por cja, aż do peł ne go wy -

peł nie nia. Jak pod kre śla
dy rek tor, ten ro dzaj pie ca bez
żad ne go pro ble mu star tu je z tak
zwa ne go zim ne go wsa du, co
jest bar dzo ko rzyst ne, bo nie
trze ba utrzy my wać w nim tak
zwa nej pod kład ki z me ta lu cie -
kłe go. „Oba ma ją je den ze spół
mo cy. Z za ło że nia za tem je den
z pie ców to pi, a dru gi wy le wa
roz to pio ny me tal na li nię. Co
cie ka we, na stę pu je wów czas
au to ma tycz nie po dział mo cy
po mię dzy ni mi: do pod trzy ma -
nia tem pe ra tu ry wy star cza 500
ki lo wa tów, a do to pie nia 8 me -

ga wa tów. No wa ba te ria po tra fi
w ela stycz ny spo sób dzie lić po -
da wa ną moc. To roz wią za nie
po zwa la na cią głe za si la nie li nii
w cie kły me tal” – do da je. 

AR GU MEN TY
NA „TAK”
Prze sła nek, któ re prze ma wia ły
za re ali za cją tej in we sty cji
w Sko czo wie, by ło bar dzo wie -
le. Dy rek tor Ma rek Ka na fek
zwra ca uwa gę na dwie za sad ni -
cze. Po pierw sze przy pie cach
in duk cyj nych śred nich czę sto tli -
wo ści fir ma nie mu si ku po wać
bar dzo kosz tow nych elek trod
wę glo wych. Dru gim ele men tem
jest koszt wy mu rów ki: pie ce łu -
ko we ze wzglę du na się ga ją cą

Inwestycja
pozwoli
zwiększyć
wydajność
i obniżyć koszty

Poniżej:
Pobieranie
metalu do próby
laboratoryjnej

Odlewnia żeliwa 
w Skoczowie
Teksid Iron Poland w Skoczowie to jedna z czołowych
polskich odlewni żeliwa. Specjalizuje się w produkcji
odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego z żeliwa
sferoidalnego i szarego, między innymi przednich
i tylnych wahaczy, zwrotnic, obudów mechanizmu
różnicowego, wałów korbowych, wałków rozrządu oraz
tarcz i bębnów hamulcowych. Głównym odbiorcą jest
Grupa Fiat, choć produkty kupują także inne koncerny
motoryzacyjne. Roczne możliwości produkcyjne Teksid
Iron Poland sięgają 70 tysięcy ton odlewów. 

W SKRÓCIE
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po nad 5000 stop ni Cel sju sza
tem pe ra tu rę łu ku, wy ma ga ją
spe cjal nych wy ło żeń ognio trwa -
łych. „Róż ni ca w kosz cie wy ło -
że nia ognio trwa łe go obu ro dza -
jów pie ców jest rów nież bar dzo
wy so ka. W su mie już tyl ko te
dwa ele men ty: koszt elek trod
i róż ni ca w kosz cie wy ło że nia
spra wia ją, że in we sty cja zwró ci
się nam w cią gu 3,5 ro ku” –
pod kre śla Ka na fek.
Dy rek tor Tek si du wy li cza tak że
in ne ko rzy ści. W no wych pie -
cach krót szy jest czas wy to pu.
Wy daj ność wzro sła o oko ło 25
pro cent. Jak po wie dział, moc
za in sta lo wa na w sta rym pie cu
i no wym jest po dob na: oko ło
10 me ga wa tów. Z niej przy do -

tych cza so wej tech no lo gii ba te -
ria pie ca łu ko we go pro du ko -
wa ła oko ło 210 ton cie kłe go
me  ta lu na do bę. Przy uży ciu
no wej ba te rii wiel kość ta wzro -
sła do 260 ton.
Wy mia na pie ców umoż li wia te -
raz tak że wsa dze nie do ko lej -
nych wy to pów zu peł nie róż nych
skła dów che micz nych, przez co
każ da 12-to no wa par tia me ta lu
mo że być in na. „Przy kła do wo
po trze bu je my de tal o kon kret -
nym skła dzie, a za mo ment dru -
gi o skła dzie róż nią cym się od
wcze śniej sze go. Nie sta no wi to
już te raz tech nicz ne go pro ble -
mu. (…) Ta ela stycz ność po -
zwo li nam za ofe ro wać no we
pro duk ty, któ rych do tej po ry nie

by li śmy w sta nie pro du ko wać.
My ślę tu mię dzy in ny mi o że li -
wach wy so ko sto po wych, któ re
mo gą być uży wa ne do ko lek to -
rów, obu dów tur bin, tur bo ko lek -
to rów” – pod kre śla dy rek tor.

PLU SÓW JEST 
WIĘ CEJ
In we sty cja przy nio sła rów nież
wy mier ne ko rzy ści w in nych
dzie dzi nach. Zna czą cej po pra -
wie ule gły wa run ki pra cy.
„Szczel ność ca łe go sys te mu to -
pie nia po wo du je, że na ha li zro -
bi ło się przej rzy ście. Ba da my
śro do wi sko, ale spo dzie wa my
się wy ni ków zde cy do wa nie lep -
szych od do tych cza so wych. Już
go łym okiem wi dać, że dy my są
nie mal w ca ło ści wy chwy ty wa -
ne. Dru ga bar dzo istot na rzecz
to re duk cja ha ła su. Piec łu ko wy
na po cząt ku to pie nia, czy li przy
tak zwa nym zim nym wsa dzie,
emi to wał ha łas się ga ją cy na -
wet 115 de cy be li. No we pie ce
nie prze kra cza ją 85 de cy be li.
Prze kła da się to nie tyl ko na
mniejszy ha łas w ha li, ale rów -
nież na je go niższą emi sję na ze -
w nątrz” – wy li cza dy rek tor.
Wy mia na pie ców przy czy ni ła się
do oszczęd no ści chło dzi wa,
któ rym jest wo da. Sys tem chło -
dze nia w wy słu żo nym pie cu łu -
ko wym był pół otwar ty, co ozna -
cza ło, że część wo dy wsku tek
od pa ro wy wa nia ucho dzi ła. No -
we pie ce ma ją szczel ny, za -
mknię ty układ wspie ra ny przez
schła dza nie po wie trzem. Ilość
wo dy jest w nim sta ła, co 
się prze kła da na zna czą ce
zmniej sze nie ilości po bie ra nej
świe żej wo dy.

PLA NY
W ha li sko czow skie go Tek si du
wciąż funk cjo nu je jesz cze jed na
ba te ria pie ca łu ko we go, iden -
tycz na, jak tak, któ ra zo sta ła
zde mon to wa na. Jej los jest już
jed nak prze są dzo ny. W 2014 ro -
ku ona rów nież zo sta nie za stą -
pio na pie ca mi in duk cyj ny mi. 

Od góry:
Sterownia pieca
Junkier oraz
bateria pieców
Junkier
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FIRMA
MAGNETI MARELLI

Śląsk i Zagłębie to kopalnia doskonale
wykształconych inżynierów. Ich potencjał
postanowiły wykorzystać władze Centrali
Automotive Lighting. W swojej sosnowieckiej
spółce stworzyli dział badań i rozwoju
(Research and Development, R&D), 
który w mgnieniu oka przekonał do siebie
klientów, stając się chlubą firmy.

Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak

przyszłość
Świetlana



PIERW SZA DWÓJ KA
So sno wiec ki za kład, w cza sach
gdy Gru pa Fiat roz po czy na ła
dzia łal ność w Pol sce, był kla -
sycz ną fir mą pro duk cyj ną. „Re -
ali zo wa li śmy wów czas pro duk ty
za pro jek to wa ne w na szej cen -
tra li we Wło szech” – po wie dział
dy rek tor Gur gul. Nad szedł jed -
nak rok 2002. Wów czas wło ska
cen tra la Au to mo ti ve Li gh ting do -
szła do prze ko na nia, że grze -
chem by ło by nie wy ko rzy stać
po ten cja łu in te lek tu al ne go, któ ry
tkwi w re gio nie na po łu dniu Pol -
ski. Przy dzia le tech no lo gicz nym
po wsta ła ko mór ka ba daw czo -
-roz wo jo wa. Stwo rzy ło ją dwóch
mło dych in ży nie rów, któ rzy nie -
mal na tych miast wy je cha li na

dwu let ni staż do wło skiej fa bry ki
w Tol mez zo. Nie co póź niej przy -
ję to ko lej ne czte ry oso by. Ze spół
roz po czął pra cę w za kre sie pro -
jek to wa nia me cha ni ki, opty ki
i elek tro ni ki  w opar ciu o wie dzę
i do ś wiad cze nia ko le gów z za -
kła dów we Wło szech i Fran cji.
„W 2006 ro ku za pa dła de cy zja
o utwo rze niu od ręb ne go dzia łu.
Utwo rzy li go czte rej pro jek tan ci
i dwaj li de rzy pro jek tów. Póź niej
do łą cza li ko lej ni pra cow ni cy”
– wspo mi na szef dzia łu R&D 
Ja cek Woj tu sik. Po cząt ko wo
pro jek to wa li wy ro by dla po trzeb
za kła du w So snow cu lub współ -
pro jek to wa li z ko le ga mi w Tol -
mez zo. Trzy la ta te mu z 26-oso -
bo we go ze spo łu wy dzie lo no

Rozwój oświetlenia
Dyrektor Automotive Lighting Polska Zbigniew Gurgul: „To, co dokonuje się

współcześnie w dziedzinie oświetlenia samochodowego, śmiało można

określić rewolucją. Wymagania klientów w zakresie estetyki, jakości

i funkcjonalności są tak wysokie, że ilość komponentów montowana

w produkcie rośnie z każdym nowym projektem. Ma to związek

z zastosowaniem oświetlenia LED, a tym samym wprowadzenia elektroniki.

To wszystko daje ogromne możliwości, jeśli chodzi o wizualizację lampy,

która przestaje mieć jedynie znaczenie dla bezpieczeństwa, ale także

staje się elementem estetyki pojazdu”.

R&D to zespół,
który stał się nie
tylko wizytówką

Automotive
Lighting Polska, 

ale również
dowodem na

wysokie
kompetencje

polskich
inżynierów

W SKRÓCIE

Dy rek tor ge ne ral ny Au to -
mo ti ve Li gh ting Pol ska
Zbi gniew Gur gul pod kre -

śla, że dział suk ce syw nie się
roz wi ja. „Przyj mu je my pra cow ni -
ków i po dej mu je my się co raz
am bit niej szych za dań. Obec nie
pra cu je w nim 48 osób,
a w przy szłym ro ku pla nu je my
zwięk sze nie za trud nie nia do 58.
Chce my przy jąć in ży nie rów
z róż nych dzie dzin – me cha ni ki,
opty ki, elek tro ni ki. Roz sze rza my
dzia łal ność, któ ra jest skie ro wa -
na nie tyl ko na po trze by na sze -
go za kła du” – po wie dział.



zo sta łych ko mó rek, dzia ła ją cych
rów no le gle. Oni też naj czę ściej
kon tak tu ją się z klien tem. 
Pra ca w dzia le R&D nad po -
szcze gól ny mi mo de la mi lamp,
od mo men tu zło że nia za mó wie -
nia do uru cho mie nia pro duk cji,
trwa od 18 do 24 mie się cy. Roz -
po czy na się od eta pu ofer to wa -
nia. Wte dy na pły wa ją do So s -
now ca za py ta nia od klien tów.
Gdy dział otrzy ma zle ce nie na
za pro jek to wa nie lamp lub re flek -
to rów, je go pra cow ni cy an ga żu -
ją się w pro jekt aż do cza su uru -
cho mie nia pro duk cji se ryj nej. 
„Po za war ciu umo wy za czy na -
my pra cę z klien tem. Do So s -
now ca na pły wa ją od zle ce nio -
daw ców trój wy mia ro we mo de le
lam py. Dzię ki nim na si in ży nie ro -
wie mo gą się zo rien to wać w in -
ten cjach i wy ma ga niach. Do wia -
du je my się przede wszyst kim,
ja ka tech no lo gia jest prze wi dy -
wa na dla da ne go pro jek tu: kla -
sycz ne ża rów ki, czy mo że tech -
no lo gia LED. Przy go to wu je my
stu dium wy ko nal no ści przed się -
wzię cia; spraw dza my, czy lam -
pę lub re flek tor da się po skła dać
z kon kret nych kom po nen tów,
któ re z ko lei moż na wy pro du ko -
wać na wtry skar ce” – po wie dział
szef dzia łu.
Wszyst ko ro dzi się w gło wach
pro jek tan tów i na kom pu te rach,
wy po sa żo nych w spe cja li stycz -
ne opro gra mo wa nie. Pra cow ni -
cy ko rzy sta ją mię dzy in ny mi
z pro gra mów Ca tia v5 i Uni gra -
phics. Trój wy mia ro wy mo del jest

we ry fi ko wa ny pod wie lo ma
wzglę da mi. Jak pod kre ślił Woj -
tu sik pro jek tan ci ba zu ją na sy -
mu la cjach. „Dys po nu je my pro -
gra ma mi, któ re przy kła do wo sy -
mu lu ją świe ce nie lam py i jej
na grze wa nie wsku tek dzia ła nia
ża ró wek. Obec nie uru cha mia my
opro gra mo wa nie, któ re umoż li -
wi nam we ry fi ko wa nie pro jek tu
pod ką tem wi bra cji. Każ dy pro -

sze ściu li de rów pro jek tu. W R&D
po zo sta ło 20 osób. Rok 2010
przy niósł de cy zję o roz bu do wie
dzia łu, a pro jek tan ci za ję li się re -
ali za cja mi wy kra cza ją cy mi po za
fa bry kę w So snow cu. Zda niem
Woj tu si ka za ło że nie by ło ta kie,
że pol ska spół ka bę dzie wspie -
ra ła pro jek ty po dej mo wa ne
przez dzia ły  ba daw czo -roz wo -
jo we in nych od dzia łów Auto -
motive Li gh ting w róż nych re jo -
nach świa ta, a za ra zem zaj mo -
wa ła się kom plek so wą re ali za cją
pro jek tów.
Pierw szym sa mo dziel nym zle ce -
niem dla dzia łu by ło za pro jek to -
wa nie tyl nej lam py dla sa mo -
cho du Kia Ven ga, któ ry od 2009
ro ku moż na zo ba czyć na dro -
gach. Z ko lei de biu tanc ką, peł ną
re ali za cją dla in ne go od dzia łu
AL, już od A do Z, sta ły się tyl ne
lam py, któ re Au to mo ti ve Li gh -
ting In dia pro du ku je dla Sko dy
Ra pid prze zna czo nej na ry nek
in dyj ski. „W ten spo sób sy tu acja
się od wró ci ła. Je ste śmy już na -
uczy cie la mi, a nie ucznia mi” –
pod kre śla z nie skry wa ną du mą
dy rek tor Gur gul. 
W dzia le R&D po wsta ły już pro -
jek ty oświe tle nia m. in. dla No wej
Pan dy – pro du ko wa nych w So -
snow cu świa teł dzien nych (DRL)
i w Tur cji lamp tyl nych. W Au to -
mo ti ve Li gh ting Pol ska ru sza
pro duk cja – bę dą cych dzie łem
tu tej szych in ży nie rów – re flek to -
rów do ame ry kań skiej wer sji Fia -
ta 500L. Tu taj po wsta ły też mię -
dzy in ny mi tyl ne lam py do Volks -
wa ge na CC i Au di A4.

DZIŚ
Kie ro wa ny przez Jac ka Woj tu si -
ka dział skła da się z czte rech
ko mó rek: pro jek to wa nia me cha -
nicz ne go, opty cz ne go, elek tro -
nicz ne go i dzia łu wa li da cji pro -
duk tu. Nad rzęd ną jed nost ką jest
dział pro jek to wa nia me cha nicz -
ne go, w któ rym ulo ko wa ni są in -
ży nie ro wie pro jek tu. To oni czu -
wa ją nad wy glą dem lam py,
a za ra zem ko or dy nu ją pra cę po -

Od góry:
Jacek Wojtusik

i Damian Sołtan
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Zalety projektowania
Szef Działu Badań i Rozwoju Jacek Wojtusik:

„Żaden inżynier nie uczestniczy w projektowaniu

całego samochodu. Zaletą projektowania

oświetlenia zewnętrznego jest to, że efekt naszej

pracy widzimy później na drodze. Projektanci

wydechu czy zawieszenia swego produktu nie

zobaczą. Ja, ale chyba też i większość kolegów

z działu, mamy już odruch, że widząc samochód

przez myśl przemyka nam: to moja lampa.

Żartujemy prywatnie, że jeśli któryś z nas kupuje

samochód, to wpierw ogląda oświetlenie”.
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blem, za sy gna li zo wa ny pod czas
ta kich sy mu la cji, jest na bie żą co
roz wią zy wa ny tak, by nie wpły -
nął na wy gląd lam py” – wy ja śnił.
Nad pro jek tem pra cu ją mię dzy
in ny mi oso by od po wie dzial ne za
opty kę. To od nich za le ży, ja ki ro -
dzaj ża rów ki lub LED zo sta nie
uży ty i z ja kim na tę że niem bę dą
one świe ci ły. Zda niem Da mia na
Soł ta na z pię cio oso bo we go ze -
spo łu opty ków, od ich pra cy za -
le ży w du żej mie rze po wo dze nie
pro jek tu. „Dba my, aby lam py
świe ci ły zgod nie z wy mo ga mi fo -
to me trii i otrzy ma ły ho mo lo ga cję.
Bez speł nie nia tych wa run ków
nie bę dzie moż na ich sprze dać”
– pod kre ślił. Opty cy otrzy mu ją
za tem pro jekt od sty li stów
i spraw dza ją, czy jest on wy ko -
nal ny. Je śli po ja wia ją się wąt pli -
wo ści, wów czas su ge ru ją zmia -
ny. Na stęp nie wraz z me cha ni -
ka mi roz wi ja ją układ optycz ny
i two rzą pro to typ. „Póź niej me -
cha ni cy two rzą mo de le po -
szcze gól nych kom po nen tów. Po
wy ko na niu na rzę dzi (form wtry -
sko wych) po wsta ją pierw sze
rze czy wi ste lam py. Ba da my je,
czy po praw nie dzia ła ją” – do dał.
Jak po in for mo wał in ży nier do
spraw sy mu la cji ter micz nych
Grze gorz Mgło siek każ de z ba -
dań sy mu la cyj nych trwa oko ło
ty go dnia. Naj wię cej cza su za -
bie ra ją przy go to wa nia: po dział
mo de lu na naj drob niej sze ele -
men ty, tzw. ele men ty skoń czo -

ne, któ re od zwier cie dla ją je go
geo me trię. Do prze pro wa dze nia
ob li czeń kom pu ter po trze bu je
do 10 go dzin. „Sy mu la cje wy ko -
nu je my, aby zmniej szyć kosz ty.
W fa zie ofer to wa nia me cha ni cy
pro po nu ją ma te ria ły, z któ rych
zo sta nie wy ko na na lam pa, a my
spraw dza my, czy bę dą one od -
po wied nie. Trój wy mia ro wa, wir -
tu al na lam pa po win na «prze żyć»
sy mu la cję bez wi docz nych
uszko dzeń” – pod kre ślił.
Na tym eta pie re ali za cji pro jek tu
pra cow ni cy R&D są w ści słym
kon tak cie z klien tem. Woj tu sik
po wie dział, że kon sul tu ją i roz -
strzy ga ją za sad ność wszel kich

in ter wen cji w wy gląd lam py,
któ re po dyk to wa ne są

choć by prze pi sa mi pra -
wa. „Po zna le zie niu
kom pro mi su na stę pu -
je osta tecz ne «za mro -

Od góry:
Grzegorz

Mgłosiek,
Konrad

Gałęziowski
i Artur Słaboń
z działu R&D

że nie» wy glą du lam py, któ ry dla
klien ta jest prze cież nie zwy kle
istot ny, a my przy stę pu je my do
szcze gó ło we go pro jek to wa nia”
– mó wi szef dzia łu.

WKRA CZA
ELEK TRO NI KA
Wraz z po stę pem tech ni ki na -
stę pu je roz wój oświe tle nia w sa -
mo cho dach. Po ja wia ją się no we
tech no lo gie, któ re suk ce syw nie
wy pie ra ją do tych cza so we. Ja -
cek Woj tu sik nie ma wąt pli wo -
ści, gdy mó wi, że w kon tek ście
na rzę dzi i roz wią zań tech nicz -
nych ma my do czy nie nia z re -
wo lu cją. Przy po mniał, że w
pierw szym pro jek cie re ali zo wa -
nym w So snow cu in ży nie ro wie
pro jek to wa li dwie tyl ne lam py:
bocz ną mon to wa ną w błot nik
oraz cen tral ną mon to wa ną
w kla pę ba gaż ni ka. „Łącz nie by -
ło to sie dem form wtry sko wych
oraz dwie wiąz ki prze wo dów,
czy li dzie więć kom po nen tów
plus wkrę ty. Obec nie re ali zu je my
pro jekt znacz nie bar dziej zło żo -
ny. Lam pa ma kil ka dzie siąt ele -
men tów. Do dat ko wo wkra cza



elek tro ni ka, któ rej wcze śniej nie
by ło” – wy ja śnił szef dzia łu R&D. 
Zda niem in ży nie ra pro jek tu Kon -
ra da Ga łę ziow skie go, któ ry jest
jed nym z czte rech pierw szych
pra cow ni ków R&D w So snow -
cu, ten den cja w prze my śle sa -
mo cho do wym skie ro wa na jest
ku sto so wa niu roz wią zań jak
naj bar dziej za awan so wa nych,
do stro jo nych do współ cze sno -
ści. „Mowa o lam pach z uży -
ciem tech no lo gii LED. Te raz
wszy scy ich chcą, tak że w tań -
szych sa mo cho dach” – mó wi.
Ar tur Sła boń, któ ry jest od po -
wie dzial ny w dzia le za ko mór kę
elek tro ni ki dodaje, że klien ci wy -
ma ga ją, aby lam py wy glą da ły
jak naj bar dziej atrak cyj nie.
„Chcą co raz wię cej ele men tów
LED, że by efekt był wi docz ny na
dro dze, a sa mo chód jesz cze
bar dziej roz po zna wal ny. Wią że
się to jed nak ze stop niem skom -
pli ko wa nia pro duk tu. W So -
snow cu za czy na li śmy od ża ró -
wek, a te raz źró deł świa tła
w lam pie mo że być na wet oko -
ło 50” – pod kre śla.
Tech no lo gia LED, choć po żą da -
na, spra wia pro jek tan tom wię cej
kło po tów niż kla sycz na ża rów ka.
Zda niem Da mia na Soł ta na wy ni -
ka ją one z ter mi ki, me ta li za cji,
a tak że form. „LED to trud niej szy
pro jekt, ale nie ma wąt pli wo ści:
to przy szłość” – dodaje.

PA TRZĄC
W PRZY SZŁOŚĆ
Tyl ko sta ły roz wój, co naj mniej
tak dy na micz ny jak do tych czas,
za gwa ran tu je dzia ło wi ko lej ne
suk ce sy. Zda niem Ga łę ziow skie -
go w ostat nich trzech la tach po -
stęp za zna czył się szcze gól nie
moc no. „Gdy za czy na li śmy
w stycz niu 2006 ro ku po tra fi li -
śmy wła ści wie tyl ko mo de lo wać
w pro gra mie Ca tia v5. Wszyst -
kie po zo sta łe ana li zy i sy mu la cje
pro wa dzo ne by ły w Tol mez zo.
Te raz je ste śmy prak tycz nie cał -
ko wi cie nie za leż ni. Po tra fi my ro -
bić sy mu la cje optycz ne, ter -

micz ne, wi bra cyj ne, ren de rin gi.
Wszyst ko, co tyl ko jest nam po -
trzeb ne” – pod kre śla.
So sno wiec ki dział R&D speł nia
po kła da ne w nim na dzie je, cze -
go po twier dze niem są ko lej ne,
co raz bar dziej skom pli ko wa ne
za mó wie nia, na pły wa ją ce do
Au to mo ti ve Li gh ting od czo ło -
wych pro du cen tów sa mo cho -
dów. W przy szłym ro ku in ży nie -
ro wie z dzia łu ba daw czo -roz wo -
jo we go sfi na li zu ją sie dem
pro jek tów, do ty czą cych za rów -
no lamp tyl nych, jak i re flek to -
rów. „Nie za leż nie od te go zaj -
mu ją się już pro jek ta mi na na -
stęp ne la ta” – pod kre śla
dy rek tor Gur gul. Zda niem Jac ka
Woj tu si ka in ży nie ro wie pra cu ją
nad oko ło 20 ko lej ny mi pro jek ta -
mi. Pla ny na pięć ko lej nych lat
za kła da ją sta ły wzrost za trud nie -
nia w dzia le R&D, a tak że wiele
pro jek tów re ali zo wa nych za rów -
no sa mo dziel nie, jak i ja ko ko -
mór ka wspie ra ją ca. 
W pa rze z ko lej ny mi za mó wie -
nia mi ro sną wy ma ga nia klien -
tów, któ rym dział za mie rza spro -
stać. „Ma my już no we ce le, któ -
ry mi bę dzie my się zaj mo wa li
w ko lej nych la tach. Klien ci pod -
no szą po przecz kę i py ta ją przy -
kła do wo o zgrze wa nie la se ro we
klo sza z kor pu sem lam py. Przy
za sto so wa niu tej tech no lo gii
stre fa zgrze wa nia jest mniej wi -
docz na i wzra sta wy trzy ma łość
łą cze nia. Po ja wia się jed nak pro -
blem pre cy zyj ne go pro wa dze nia

każ de go eta pu pro ce su. Mu si -
my go roz wi kłać. Szu ka my też
od po wie dzi na su ge stie na szych
part ne rów do ty czą ce roz wią za -
nia pro ble mu pa ro wa nia lamp” –
wy ja śnił szef dzia łu ba dań i roz -
wo ju Ja cek Woj tu sik. 
Po ziom fa cho wo ści in ży nie rów
z So snow ca i ich za an ga żo wa -
nie da ją pew ność, że roz wią za -
nie wszel kich nur tu ją cych ich
obec nie pro ble mów jest tyl ko
kwe stią cza su. To ze spół, któ ry
stał się nie tyl ko wi zy tów ką
Automotive Li gh ting Pol ska, 
ale rów nież do wo dem na wy-
so kie kom pe ten cje pol skich in -
ży nie rów.

Automotive 
Lighting 
Należy do grupy Magneti Marelli. Jest czołowym

producentem zewnętrznego oświetlenia

samochodowego na świecie. Skupia 20 firm na

czterech kontynentach, w tym sosnowiecką spółkę

z o.o. Automotive Lighting Polska. Łącznie zatrudnia

około 13,5 tysiąca pracowników, z czego około 930

w działach badań i rozwoju. Automotive Lighting

Polska produkuje aktualnie 25 modeli tylnych lamp

do pierwszego montażu i 22 dla posprzedaży,

a także 9 modeli reflektorów do pierwszego

montażu i 14 do posprzedaży. Głównymi odbiorcami

są grupy: Volkswagen (około 40 proc.) i Fiat

(około 30 proc.). Firma dostarcza swoje produkty

także do Suzuki, Toyoty, Hyundaia, Opla, PSA

oraz Renault/Dacia. 

DOWÓD OSOBISTY
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Anna
Borsukiewicz

zdjęcia 
Jerzy

Kozierkiewicz

Rafał Sierek z Centrum Sprzedaży 
Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej 
to najlepszy lakiernik w sieci Fiat.

Do zma gań o ty tuł „Mi strza la kier nic twa Dea -
lerów Fiata Au to Po land” przy stą pi ły tym ra -
zem 54 oso by pra cu ją ce w ser wi sach Fia -

ta. Tak jak w po przed nim kon kur sie la kier ni czym,
od by wa ją cym się przed dwo ma la ty, Ra fał Sie rek
i Sła wo mir Pelc za ję li pierw sze i dru gie miej sce.
Już za kwa li fi ko wa nie się do sze ścio oso bo wej gru -
py fi na li stów wy ma ga ło od wszyst kich bio rą cych
udział w kon kur sie la kier ni ków du żej wie dzy teo re -
tycz nej i umie jęt no ści prak tycz nych. W pierw szym
eta pie kon kur su uczest ni cy mu sie li u sie bie wy peł -
nić test zło żo ny z 30 py tań do ty czą cych za gad -
nień zwią za nych z la kier nic twem. Mu sie li też wy -
ko nać w warsz ta cie de ale ra za da nie kon kur so we
po le ga ją ce na po la kie ro wa niu ko lo rem 319 Gri gio
An tra ci te przed nie go błot ni ka Fia ta Se icen to. 
Wszyst kie pra ce zo sta ły prze sła ne do Cen trum
Szko leń Tech nicz nych Fiata Au to Po land w Biel sku-

Bia łej, gdzie we wrze śniu do ko na no ich oce ny.
Za część teo re tycz ną kon kur su moż na by ło zgro -
ma dzić 30 punk tów. Po zo sta łe przy zna wa no pod -
czas ba da nia po la kie ro wa nych błot ni ków. Ju ry
skła da ło się z dwóch re pre zen tan tów Fia ta Au to
Po land: An drze ja Ja strzęb skie go i Je rze go Kla cza -
ka oraz trzech przed sta wi cie li kon cer nów la kier ni -
czych, bę dą cych do staw ca mi la kie rów, a więc Se -
ba stia na Bar tcza ka z fir my PPG, Ma riu sza Sa fa -
rzyń skie go z Du Pont i Ry szar da Sper ki z BASF.
Oglę dzi ny prac roz ło żo nych w ha li Cen trum by ły
bar dzo szcze gó ło we. Ju ro rzy oce nia li gru bość
i twar dość po włok la kier ni czych na błot ni kach,
a tak że ich rów no mier ność, czy li jed no li tość ko lo -
ru i roz ło że nie ziar na. Po słu gi wa li się od po wied ni -
mi przy rzą da mi, a oprócz te go waż ne by ło su biek -
tyw ne wra że nie każ de go z sę dziów. Ich bez stron -
ność gwa ran to wał fakt, że pra ce by ły ano ni mo we

AKTUALNOŚCI
KONKURS LAKIERNIKÓW

Fiatowscyartyści malarze
Na zdjęciu 
od lewej: 
Nela Gellert
(grupa DuPont),
Sebastian
Bartczak 
(grupa PPG), 
Andrzej
Jastrzębski 
i Grażyna
Bandoła - Fiat
Auto Poland,
zwycięzca -
Rafał Sierek,
Tomasz
Palkowski
(grupa BASF)
oraz Wojciech
Kuśmirek 
(grupa PPG)
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– na oce nia nych błot ni kach znaj do wa ły się tyl ko
za ko do wa ne ozna cze nia uczest ni ków kon kur su.
Najlepsi okazali się Mar cin Ła będz ki (Au to tra per
Sport Se rvi ce), któ ry zgro ma dził aż 145 punk tów,
Sła wo mir Pelc z Au to -Res (144 pkt.). Mar cin Ko ła -
ciń ski (Au to tra per Sport Se rvi ce - 138 pkt.), a tak -

że Ra fał Zę bala (Au to -Mo to -Sza tan), Ra fał Sie rek
(Cen trum Sprze da ży FAP) i Er lend Do bro wol ski
(Trans -Poz) - wszy scy zdo by li po 135 punk tów.
Dru gi etap kon kur su od był się 29 li sto pa da w pod -
war szaw skich Bro ni szach, gdzie miej sca na osta -
tecz ne zma ga nia szóst ki naj lep szych la kier ni ków
uży czy ło Cen trum Szko le nio we fir my Du Pont Per -
for man ce Co atings Po land, jed ne go z do staw ców
la kie rów dla Fia ta Au to Po land. At mos fe ra by ła
praw dzi wie kon kur so wa – wszy scy fi na li ści pra co -
wa li na ob cym dla sie bie te re nie, a prace trze ba
by ło wy ko nać w okre ślo nym cza sie.
Teo re tycz ny test prze pro wa dzo no w spo sób
praw dzi wie no wa tor ski. Py ta nia nie tyl ko czy ta no,
ale i wy świe tla no na ekra nie, a każ dy z uczest ni -
ków mu siał na swym pi lo cie za zna czyć wła ści wą
od po wiedź. Wy ma ga ło to więc od uczest ni ków
za rów no wie dzy jak i re flek su. „Fi na li ści nie mie li
z tym kło po tów – oce niał pro wa dzą cy test Woj -
ciech Ko żu chow ski z Cen trum Szko le nio we go. –
Zmie ści li się w oko ło 15 mi nu tach”.
Na czas ukła da no tak że kloc ki. Choć kon ku ren cja
ta oglą da na z bo ku przy po mi na ła za ba wę, by ła
bar dzo trud na. Fi na li ści do sta wa li po 3 ka se ty
z wzor ni ka mi ko lo rów i mu sie li je usta wić w od po -
wied niej ko lej no ści – od naj ciem niej szych do naj -
ja śniej szych, a od cie nie 25 kloc ków róż ni ły się
od sie bie na praw dę mi ni mal nie. Na wy ko na nie
każ de go z za dań mie li zaś tyl ko po 5 mi nut (czas
od mie rzał sto per wy świe tla ny na ekra nie).
Naj waż niej szym za da niem by ła jed nak na pra wa
po włok la kier ni czych na błot ni kach Se icen to, czy li
usu nię cie z nich za dra pań spe cjal nie zro bio nych

przez ju ro rów. Tu waż ny był za rów no czas jak
i pre cy zja. To wa rzy sząc ju ro rom po dzi wiać moż na
by ło za rów no rze tel ność sę dziów, któ rzy kil ka krot -
nie z wszyst kich stron oglą da li każ dy z błot ni ków,
jak i ar tyzm ma la rzy. Dla nas wszyst kie błot ni ki by ły
na pra wio ne ide al nie – la kier się błysz czał, po -
wierzch nia by ła gład ka. Jed nak ju ro rzy do pa trzy li
się róż nic w wy ko na nych pra cach.
Wy ni ki fi na łu wszy scy po zna li na wie czor nym spo -
tka niu. Jak już wspo mnie li śmy, te go rocz ny kon -
kurs oka zał się wiel kim trium fem zwy cięz ców po -
przed niej je go edy cji. Znów dwa pierw sze miej sca
na po dium za ję li Ra fał Sie rek z Cen trum Sprze da -
ży Fiat Au to Po land w Biel sku -Bia łej i Sła wo mir
Pelc z fir my Au to -Res w Rze szo wie. Trze ci był Ra -
fał Zę ba la, la kier nik pra cu ją cy w so sno wiec kim Au -
to -Mo to -Sza tan. Miej sca od czwar te go do szó ste -
go przy zna no Mar ci no wi Ko ła ciń skie mu (Au to tra -
per Sport Se rvi ce, Łodź), Er len do wi Do bro wol skie -
mu (Trans -Poz, Po znań) i Mar ci no wi Ła będz kie mu
(rów nież Au to tra per Sport Se rvi ce z Ło dzi).
Zwy cięz cy otrzymali bo ny So de xo (4 tys. zł za I
miej sce, 3 tys. zł za II i 2 tys. zł za III, 1 tys. dla po -
zo sta łych fi na li stów). Wszyst kim wrę czo no ze sta -
wy urzą dzeń warsz ta to wych do szyb kich na praw
la kier ni czych ufun do wa ne przez fir mę IN DA SA.

Jak podkreślili
jurorzy, poziom
tegorocznych
eliminacji był
znacznie 
wyższy niż
w poprzedniej
edycji konkursu,
bo tylko
nieliczne
z przysłanych
prac wymagały
poprawek.
Finalistów
wyłoniono 
więc po długich
naradach.
Powyżej
zwycięzcy
konkursu
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FIRMA
CNH

Dziewięć ciągników Quadtrac przebyło
Antarktydę, by zaopatrzyć w potrzebne
materiały stację naukowo-badawczą
znajdującą się na 90° szerokości geograficznej.

Giancarlo
Riolfo

Case IH zdobywaBiegun Południowy

Jest to re kor do we przed się wzię cie, je śli cho -
dzi o trak to ry gą sie ni co we Ca se IH Qu ad -
trac. W 50 dni po ko na ły one ścię te lo dem

ob sza ry An tark ty dy, trans por tu jąc 380 ty się cy li -
trów pa li wa lot ni cze go z ba zy w McMur do na Bie -

gun Po łu dnio wy, gdzie znaj du je się sta cja Amund -
sen -Scott. To ba daw czo -na uko we cen trum zo -
sta ło zbu do wa ne przez Sta ny Zjed no czo ne
w 1956 ro ku w ra mach mię dzy na ro do we go ro ku
geo fi zycz ne go. W trak cie la ta na pół ku li po łu dnio -



wej (czy li wte dy, kie dy u nas jest zi ma) sta cja go -
ści nie mal 200 na ukow ców i ba da czy po cho dzą -
cych z róż nych kra jów. Ich licz ba spa da do 50

pod czas zi my, okre su, w któ rym ba za po -
zo sta je prak tycz nie od izo lo wa na.

Żyw ność, oprzy rzą do wa nie i pa-
li wo nie zbęd ne do funk cjo no -
wa nia sta cji do cie ra zwy kle

w se zo nie let nim dro gą
po wietrz ną, z któ rej ko -
rzy sta ją sa mo lo ty C130
Her cu les, wy po sa żo ne
w pod wo zie w po sta -
ci nart do lą do wa nia
na śnie gu i lodzie.

Trans port dro go -
wy jest nie zwy -
kle skom pli ko -
wa ny ze wzglę -
du na od le głość
i trud ność tra sy.
Po dró ży nie uła -

twia ją zwłasz cza
po kry te śnie giem

i lo dem trak ty, a tak że
ko niecz ność po ko ny -
wa nia urwi stych wznie -
sień – Bie gun Po łu dnio -

wy znaj du je się na wy so -
ko ści po nad 2800 me trów.

Do dat ko wy pro blem spra wia po go da –
la tem tem pe ra tu ra na An tark ty dzie się ga 40 stop -
ni po ni żej ze ra (zi mą spa da na wet do mi nus 80).
Nie mniej ko lum na Qu ad tra ców nie mia ła więk -
szych pro ble mów z po ko na niem te go kon ty nen tu.
Trak to ry Ca se IH bez tru du cią gnę ły cięż kie ła dun ki
przez 50 dni z rzę du, prze cie ra jąc no wy szlak, któ -
ry umoż li wił by tak że w przy szło ści sku tecz ne za -
opa try wa nie ba zy na Bie gu nie Po łu dnio wym. I to
z moż li wo ścią trans por to wa nia dro gą lą do wą rów -
nież tych ma te ria łów, któ re ze wzglę du na swe ga -
ba ry ty nie mo gą zmie ścić się w i tak po jem nych
ka dłu bach Her cu le sów.
Dzie więć po jaz dów Qu ad trac, któ re zo sta ły wy ko -
rzy stane przez Sta ny Zjed no czo ne na An tark ty dzie
do za opa try wa nia ba zy po lar nej, to trak to ry z se -
ryj nej pro duk cji, któ re wy po sa żo no je dy nie w sys -
tem do pod grze wa nia ole ju i pły nu w sil ni ku, ukła -
du prze nie sie nia na pę du i ukła du hy drau licz ne go,
by nie za mar z ły pod czas przerw. Po nad to do nie -
któ rych z nich do łą czo no spe cjal ny pług do zmia -
ta nia śnie gu i wy peł nia nia lo do wych szcze lin. Po -
cząt ko wo w kon wo ju uczest ni czył rów nież bul do -
żer, ale zde cy do wa no się go wy eli mi no wać, by nie
spo wal niał jaz dy. Tym bar dziej że cią gni ki z płu -
giem sa me da wa ły so bie do sko na le ra dę.

Minęło już sto lat odkąd Norweg
Roald Amundsen dotarł jako
pierwszy na Biegun Południowy.
W 1911 roku do przedsięwzięcia
tego przygotowywały się dwie
ekspedycje: norweska
prowadzona właśnie przez
Amundsena, 39-letniego weterana
wypraw polarnych, oraz angielska
dowodzona przez Roberta Falcona
Scotta, starszego o cztery lata
oficera marynarki wojennej.
Norweg dotarł na Biegun 

14 grudnia 1911 r. Scott, w odróżnieniu od Norwega,
zamiast psów skorzystał z wytrwałych kuców
syberyjskich, które jednak nie zdołały dostosować
się do zmiany pory roku i klimatu. Anglicy
zdecydowali więc, że sami będą ciągnąć sanie.
Miesiąc po Amundsenie, również Scott i jego ludzie
dotarli na Biegun, gdzie odnaleźli namiot
pozostawiony przez Norwegów i list Amundsena
do swojego rywala. Anglicy nie zdołali powrócić.
Surowa pogoda, zimno i brak pożywienia sprawiły,
że marsz stał
się prawdziwą
kalwarią.
Pierwszy nie
podołał Evans,
później przyszła
kolej na Oatesa:
ponieważ nie
był już w stanie
dotrzymać kroku
towarzyszom,
celowo oddalił
się od nich
podczas burzy
śnieżnej, aby nie być dla nich ciężarem. Wreszcie
śmierć dotknęła również Scotta, Wilsona i Bowersa.
Ledwie żywi, bez pokarmu i paliwa, z odmrożonymi
kończynami, starali się stawić czoła losowi, ale
przegrali. Scott opisał te przeżycia na stronach
swego pamiętnika. Jego notatnik odnaleziono, wraz
z ciałami odkrywców, zaledwie 18 kilometrów
od magazynu z żywnością i paliwem, które
z pewnością uratowałyby im życie. Ale w ich stanie
nie mieli szans pokonać nawet takiego dystansu.
Także Amundsen zginął w 1928 roku, gdy niewielkim
samolotem usiłował pospieszyć z pomocą Umberto
Nobilemu, który zaginął w Arktyce.

STO LAT TEMU

Amundsen i Scott - historia męstwa

Jeden
z ciągników
Quadtrac
zaopatrujących
bazę naukową
na Biegunie
Południowym.
Na mniejszych
zdjęciach
od góry: Roald
Amundsen
i Robert Falcon
Scott
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Wysłuchała
Anna

Lubertowicz
-Sztorc

zdjęcia
Tomasz

Duda,
archiwum

Lancia

O fascynacji włoską motoryzacją i miłośnikach
marki Lancia opowiada Tomasz Duda,
prezes Lancia Klub Polska.

Lan cia Klub Pol ska po wstał
w sierp niu 2004 ro ku.
W stycz niu 2005 ro ku

w wy ni ku fu zji z pol ską fi lią klu -
bu LCV (Niem cy) prze isto czył się
w naj więk szy w Pol sce klub mi -
ło śni ków mar ki Lan cia. Licz ba
za re je stro wa nych użyt kow ni ków
prze kra cza 8500 osób. Je sie nią
2008 ro ku klub zo stał za re je stro -
wa ny ja ko Sto wa rzy sze nie Mi ło -
śni ków Mar ki Lan cia – Lan cia
Klub Pol ska. O fa scy na cji wło ską
mo to ry za cją, mi ło śni kach mar ki
Lan cia oraz jej hi sto rii i filmowej
karierze opo wia da To masz Du da,
pre zes Lan cia Klub Pol ska od
kwiet nia 2012 roku.

Pro szę się przed sta wić, mo -
że tro chę mniej ofi cjal nie?
W 2005 roku ukoń czy łem AGH
w Kra ko wie na wy dzia le In ży nie rii
Me cha nicz nej i Ro bo ty ki, więc

mo to ry za cja by ła mi bar dzo bli -
ska nie tyl ko z za mi ło wa nia. Teraz
pra cu ję w fir mie pro dukującej li -
nie trans por tu do fa bryk sa mo -
cho do wych. Wśród pro jek tów,
któ re wy ko na li śmy kil ka lat te -
mu, by ła li nia trans por tu sie dzeń
dla Fia ta 500 i Pan dy. Po dob ny
pro jekt wy ko na li śmy nie daw no
dla fa bry ki Fia ta w Ser bii.
Od za wsze by ły przy mnie wło -
skie „ślicz not ki”, cho ciaż ka rie rę
kie row cy za czy na łem od po czci -
we go „kan cia ka”, czy li Fia ta 125p.
Na stęp nie przy szła ko lej na Fia -
ta Bra va 80 16v SX. Za li czy łem
tak że krót ki epi zod z Al fą Ro -
meo 156 2.0 16v Se le spe ed,

AKTUALNOŚCI
LANCIA KLUB

Lancia -
moja miłość...

To masz Du da,
pre zes Lan cia

Klub Pol ska
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na to miast obec nie (już od 5 lat)
nie roz sta ję się z Lan cią Ly brą
SW 1.9 JTD, któ rą uwa żam
za fe no me nal ny sa mo chód.
Skąd za in te re so wa nie Lan cią?
Pierw szym mo de lem, w któ rym
się za ko cha łem, jak każ dy mło -
dy chło pak, w la tach 80-90., by -
ła nie za po mnia na Del ta In te gra -
le. Po tem za głę bia łem się w taj -
ni ki hi sto rii tej mar ki i od kry wa -
łem ko lej ne wspa nia łe sa mo -
cho dy z róż nych epok, jak Au re -
lia, Fla via, Fu lvia, Stra tos czy Be -
ta Mon te Car lo.
W koń cu, kie dy po ja wi łem się
w 2008 ro ku na pierw szym ogól -
no pol skim zlo cie Lan cia Klub
Pol ska, prze ko na łem się, że ta
mar ka to nie tyl ko sa mo cho dy,
ale też wspa nia li lu dzie, któ rych
Lan cia, jak żad na in na mar ka,
po tra fi sku pić wo kół sie bie.
Po dob no po dró żu je Pan śla -
da mi Lan cii...
Wol ny czas sta ram się wy ko rzy -
stać do od kry wa nia za ga dek
wło skiej, a wła ści wie „tu ryń skiej”
mo to ry za cji, bo nie ma co ukry -
wać, że wła śnie to mia sto, obok
nie miec kie go Stut t gar tu i fran cu -
skie go Bo ulo gne -Bil lan co urt,
by ło ko leb ką roz wo ju w tej dzie -
dzi nie i to nie tyl ko we Wło -
szech, ale i w ca łej Eu ro pie.
Tu ryn mo że po szczy cić się na -
gro ma dze niem na praw dę pięk -
nych, hi sto rycz nych mo de li sa -
mo cho dów w kil ku mu ze ach,
w tym jed ne go, na le żą ce go
do Fia ta (Cen tro Sto ri co Fiat),
a miesz czą ce go się w pierw -
szych za kła dach Fia ta przy Cor -
so Dan te. Tu ryn ma zresz tą tę
ma gicz ną at mos fe rę mo to ry za -
cyj nej mek ki, któ rą czu je my
na każ dym kro ku. Ubo le wam
tyl ko, że do mu zeum Lan cii, po -
za garst ką sym pa ty ków, nikt in -
ny nie ma wstę pu. A eks po na ty,
któ re są scho wa ne w ma ga zy -
nach, są na praw dę war te po ka -
za nia ca łe mu świa tu.
Lan cia Klub Pol ska – kto do
nie go na le ży i dla cze go war -
to się do nie go za pi sać?

Do klu bu mo że przy stą pić każ dy
mi ło śnik, pa sjo nat Lan cii i wca le
nie mu si po sia dać sa mo cho du
tej mar ki. Każ dy jest mi le wi dzia -
ny i w tej chwi li człon ka mi klu bu
są oso by w bar dzo róż nym wie -
ku i bar dzo róż nych pro fe sji, za -
rów no męż czyź ni jak i ko bie ty.
Nie je ste śmy i nie chce my być
eli tar nym klu bem, nie do stęp nym
dla zwy kłe go śmier tel ni ka.
Je ste śmy je dy nym ak tyw nie
dzia ła ją cym klu bem w Pol sce.
W tej chwi li ma my za re je stro wa -
nych po nad 8500 użyt kow ni -
ków, więc nie jest to ma ło, jak
na te go ty pu mar kę. 
Pierw szym i pod sta wo wym po -
wo dem, dla któ re go lu dzie de -
cy du ją się przy łą czyć do klu bu,
jest oczy wi ście bo ga ta wie dza

Magia Lancii, jej
charakter i linia
zachwycają
od dziesięcioleci.
U góry Lancia
Delta 1.8 Turbo
z 200-konnym
silnikiem z 2009 r.
Poniżej Tomasz
Duda w Centro
Storico Fiat. 
Obok strona
internetowa
Lancia Klub
Polska 
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tech nicz na z mnó stwem po rad
dla świe żo upie czo nych „Lan ci -
sti”. Jest też wie lu od da nych en -
tu zja stów – me cha ni ków, któ rzy
udzie la ją fa cho wych po rad
w kwe stii na pra wy sa mo cho du.
Wie lu lu dzi po szu ku je po przez
klub czę ści, za rów no do now -
szych jak i star szych mo de li sa -
mo cho dów. Spo ra gru pa lu dzi
zde cy do wa ła się przy łą czyć do
nas ze wzglę du na ro dzin ną at -
mos fe rę, ja ka pa nu je w klu bie.
Ma my tak że w swo im gro nie lu -
dzi, któ rzy z wiel ką sta ran no ścią
sta ra ją się ura to wać od zło mo -
wa nia pięk ne Lan cie wy pro du -
ko wa ne na wet kil ka dzie siąt lat
te mu. Są wśród nich po sia da -

cze ta kich pe re łek, jak Fla mi nia
Ber li na, Gam ma Co upè, Mon te
Car lo, Fla via 2000 HF, Fu lvia
Co upè, a tak że kil ka raj do wych
Delt In te gra le. Nasz klub to tak -
że lu dzie, któ rzy nie wy obra ża ją
so bie dnia bez dys ku sji na fo -
rum, choć by o ak tu al nej sy tu acji
po li tycz nej czy wy da rze niach
spor to wych, ale tak że o przy -
szło ści mar ki Lan cia, Gru py Fiat
i wszel kich no wo ściach, któ re
w przy szło ści bę dą kształ to wać
wi ze ru nek kon cer nu.
Co łą czy mi ło śni ków mar ki
Lan cia oprócz mi ło ści do tych
mo de li? 
Wła ści cie le Lan cii to rzad ko lu -
dzie przy pad ko wi. To oso by
z pa sją, świa do mi swo je go wy -
bo ru, któ rzy wie dzą, że ku pu jąc
Lan cię, do sta ją nie ty le sa mo -
chód, ile styl ży cia. To pa sjo na -
ci, któ rzy nie rzad ko wy da ją spo -
re pie nią dze, by do pro wa dzić
nie mło de już sa mo cho dy do
ide al ne go sta nu, by raz w ro ku
móc przy je chać z ro dzi ną na
zlot i wy mie nić swo je do świad -
cze nia z po zo sta ły mi użyt kow ni -
ka mi, ale i do brze się ba wić.
Co jest ta kie go szcze gól ne -
go w hi sto rii tej mar ki? 
Oczy wi ście moż na by tu taj wy -
mie niać w nie skoń czo ność, po -
nie waż Lan cia by ła, szcze gól nie
do lat 60-70. ubie głe go wie ku

mar ką pio nier ską i wie le roz wią -
zań, któ re do dzi siaj są sto so -
wa ne w sa mo cho dach, zo sta ło
przez Lan cię wy my ślo nych.
Na to miast dla mnie, ta ki mi
szcze gól ny mi wy da rze nia mi by ły
oczy wi ście se ryj ne zwy cię stwa
Lan cii w raj do wych Mi strzo -
stwach Świa ta z ta ki mi mo de la -
mi jak Stra tos, Fu lvia, 037, Del ta
S4 czy Del ta In te gra le. Był to
naj lep szy okres w dzie jach Lan -
cii i z tej stro ny więk szość lu dzi
ko ja rzy tą mar kę po dziś dzień.
W Pol sce spo ro osób ko ja rzy
Lan cię ja ko sa mo chód rzą do wy,
bo wiem mniej wię cej od po ło wy
lat 80. by ły one sta le uży wa ne
ja ko sa mo cho dy służ bo we
przez ko lej ne eki py rzą dzą ce.
Prze cięt ne mu zja da czo wi
chle ba Lancia ko ja rzy się
z pre sti żem, gwiaz da mi...
Zga dza się. Cho ciaż nie za wsze
tak by ło, bo jed nak Lan cia by ła
moc no zwią za na ze spor tem.
Jed nak zmie ni ło się to bar dzo
w cią gu ostat nich dwu dzie stu lat
i w tej chwi li rze czy wi ście mo że
ko ja rzyć się z gwiaz da mi i wiel -
ki mi fe sti wa la mi fil mo wy mi.
W ten spo sób jest pro mo wa na:
w ostat nim cza sie Lan cia by ła
spon so rem dwóch du żych fe sti -
wa li fil mo wych – w We ne cji
i w Rzy mie. Trze ba przy znać, że
do sko na le się tam pre zen to wa -

Marka Lancia
była Głównym

Sponsorem 
69. Między -
narodowego

Festiwalu
Filmowego
w Wenecji.
Na zdjęciu

Robert Redford.
Powyżej: 

Lancie,
zwyciężczynie

11 tytułów
Mistrza Świata:

Fulvia Coupè HF,
Stratos, Rally

037, Delta 4WD,
Delta HF
Integrale
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ła. W szcze gól no ści naj now szy
mo del Fla via Co nver ti ble ro bił
wra że nie. Dzię ki ta kim dzia ła -
niom pre stiż mar ki zwięk sza się.
W ja kich fil mach Lan cia „gra -
ła” ostat nio?
Lan cia na wią zu je moc no do lat
50. i 60., kie dy to au ta tej mar ki
zdo bi ły ga ra że naj  więk szych sław
te go świa ta. Wspo mnę choć by
Au drey Hep burn, Bri git te Bar dot
czy Mar cel lo Ma stro ian nie go,
któ rzy jeź dzi li Lan cią Fla mi nią,
Gre tę Gar bo, któ ra jeź dzi ła Lan -
cią Di lamb dą czy Je an -Pau la
Bel mon do lub Gre go ry’ego Pe cka
„ujeż dża ją cych” Lan cie Au re lie.
Naj now szy film z udzia łem Lan -
cii w ro li głów nej, to ob raz w re -
ży se rii Wo ody’ego Al le na pt.
„Za ko cha ni w Rzy mie”. Na ekra -
nie oglą da my dwa mo de le –
The mę oraz Del tę. Ten ostat ni
mo del wy stą pił tak że w zna nym
fil mie „Anio ły i de mo ny” Da na
Brow na z 2009 roku. 
Rów nież w pol skim ki nie Lan cie
by ły chęt nie wy ko rzy sty wa ne
w pro duk cjach fil mo wych, że by
wspo mnieć tyl ko o The mie, któ -
ra za gra ła w „Kil e rze” i „Eks tra -
dy cji”, Kap pie, któ ra za gra ła
w „Ka rie rze Ni ko sia Dyz my” (by -
ła tam rów nież The ma) i „Chło -
pa ki nie pła czą”.
Ma Pan ja kiś su biek tyw ny
ran king mo de li Lan cii? 

Bez dwóch zdań, mo im ulu bio -
nym mo de lem jest Del ta HF In -
ter ga le w spe cy fi ka cji Evo 2,
czy li z 1992 ro ku. Au to ma
świet ne pro por cje, jest do sko -
na le wy wa żo ne, ma ge nial ny
wręcz układ na pę do wy (na wet
dzi siaj bez pro ble mu mo że sta -
wać w szran ki z kon ku ren cją),
a przy ni skiej ma sie i du żej mo -
cy (po nad 200 KM) za pew nia
fan ta stycz ne wra że nia z jaz dy.
Do dziś po zo sta je nie do ści gnio -
nym wzo rem dla in nych pro du -
cen tów raj dó wek…
Na dru gim miej scu po sta wił bym
Au re lię B24S Co nver ti ble z 1956
roku za jej wspa nia łą, po nad -
cza so wą, „lek ką” li nię nad wo zia.
Ten sa mo chód wy glą da fan ta -
stycz nie po dziś dzień.
No i na trze cim miej scu – po wrót
do raj dów – czy li Lan cia Stra tos.
Je den z naj bar dziej sza lo nych,
nie obli czal nych sa mo cho dów
w hi sto rii mo to ry za cji. Był tak
nie wy god ny i tak cia sny we w-
nątrz, że nie wie lu śmiał ków by ło
w sta nie od wa żyć się na
jaz dę nim po dro -
gach pu blicz -
nych. Ale dzię-
ki swo jej kon-
struk cji w la -
tach 70. wy grał
w raj do wych Mi -
strzo stwach Świa -

ta wszyst ko, co by ło do wy gra -
nia (po dob nie jak kil ka na ście lat
póź niej uczy ni ła to Del ta In e gra -
le). Dzi siaj naj bar dziej za dba ne
eg zem pla rze po tra fią kosz to wać
na wet mi lion zło tych.
Oczy wi ście tych zna ko mi tych sa-
mo cho dów w hi sto rii Lan cii by ło
na praw dę wie le, że by wspo mnieć
tyl ko ta kie mo de le jak Ar dea,
Lamb da, Astu ra, Fla mi nia czy
Fu lvia, więc każ dy mi ło śnik mo -
że stwo rzyć zu peł nie in ny ran -
king we dle wła sne go uzna nia. 
Naj bar dziej za baw na rzecz,
któ rą usły szał Pan o Lan cii?
Te naj bar dziej za baw ne opo wie -
ści wią żą się z la ta mi 90. Wte dy
Kap pa by ła pod sta wo wym
środ kiem trans por tu mi ni strów
i se na to rów. Zda rza ło się, że pa -
tro le dro gów ki sa lu to wa ły do
prze jeż dża ją cej Lan cii, mi mo że
we wnątrz znaj do wał się już tyl ko
prywatny właściciel.

Lancia zawsze
była w bliskich
relacjach
z kinem.
Samochody
marki Lancia
często stanowiły
integralną część
scenariusza.
Powyżej:
Marcello
Mastroianni
i Flaminia
Covertibile
Touring
1960-1964.
Obok:
Lancia Fulvia
Sport 2. Serie
(1970-1972)
Poniżej: Lancia
Aurelia GT
Convertible
(B24)
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Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

FIRMA
PARTNER FIATA

Bezpieczeństwo
w energetyce i ekologii

Zda niem wi ce pre ze sa i dy rek to ra ge ne ral ne go
Fe ni ce Po land Je rze go Pro ko po wi cza fir ma
pro po nu je klien tom roz wią za nia spraw dzo ne

i nie za wod ne. „Od po wia da my za bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne i eko lo gicz ne ca łych kom plek sów
prze my sło wych. Ja kie kol wiek za wa ha nie w do sta -
wie tych czyn ni ków mo że spo wo do wać ko niecz -
ność wy pła ty wy so kich kar. To dla te go nie eks pe -
ry men tu je my na ży wym or ga ni zmie i sto su je my je -
dy nie spraw dzo ne roz wią za nia” – mó wi.

Z ZIE MI WŁO SKIEJ DO POL SKI
Spół ka Fe ni ce powstała w 1990 ro ku w Tu ry nie we
Wło szech, aby za rzą dzać pro jek tem o tej sa mej
na zwie. Po le gał on na od bio rze i uty li za cji sta łych
i płyn nych od pa dów po pro duk cyj nych z fa bryk na -
le żą cych do Gru py Fiat. Pro jekt za koń czył się peł -

nym suk ce sem, dzię ki cze mu w 1997 ro ku wła dze
mo to ry za cyj ne go po ten ta ta zle ci ły Fe ni ce peł ną
ob słu gę dzia łań ener ge tycz no -eko lo gicz nych w kil -
ku sek to rach swo jej dzia łal no ści. Wło ska fir ma sta -
ła się za tem kom plek so wym do staw cą usług z tej
ka te go rii. Pod ko niec lat 90. mi nio ne go stu le cia
spół ka na wią za ła współ pra cę rów nież z klien ta mi
spo za Gru py Fiat. 
Ko rzyst ne efek ty out so ur cin gu we Wło szech skło -
ni ły do za sto so wa nia tej za sa dy w in nych za kła -
dach Fia ta w róż nych re jo nach świa ta. Efek tem te -
go by ło mię dzy in ny mi po wo ła nie w 1998 ro ku
spół ki Fe ni ce Po land z sie dzi bą w Biel sku -Bia łej.
Od 2001 ro ku wło ska Fe ni ce wraz ze swy mi spół -
ka mi za leż ny mi zna la zła się w struk tu rach jed ne go
z naj więk szych świa to wych kon cer nów ener ge -
tycz nych – Elec tri ci te de Fran ce (EDF).

Celem Fenice Poland jest wspieranie klientów
poprzez zarządzanie energią i ekologią, a także
zapewnienie im bezpieczeństwa w tych obszarach.
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„Fe ni ce Po land za trud nia obec nie
483 osoby. Fir ma, ści śle współ -
pra cu jąc z pol ski mi i eu ro pej ski mi
struk tu ra mi EDF, uzu peł nia ofer tę
Gru py o sze ro ko ro zu mia ne „mul ti
uti li ty se rvi ces” dla prze my słu.
Umoż li wia to na szym part ne rom
skon cen tro wa nie się na pod sta -
wo wych ce lach, a za ra zem stwa rza im szan se 
ce sji roz licz nych ry zyk i od po wie dzial no ści mię dzy
in ny mi śro do wi sko wych czy ad mi ni stra cyj nych” –
mówi dy rek tor Pro ko po wicz.

POL SKI SUK CES
Fe ni ce Po land roz po czy na ło dzia łal ność od prze -
ję cia do staw me diów, któ re nie wy ma ga ły kon ce -
sji: wo dy i sprę żo ne go po wie trza, a tak że od bio ru
ście ków z za kła dów na le żą cych do kom plek su
prze my sło we go Fiat Au to Po land w Biel sku -Bia łej
i Ty chach. Obec nie – w ra mach pro jek tów out so -
ur cin go wych – spół ka przej mu je od swo ich klien -
tów wy twa rza nie, prze twa rza nie, dys try bu cję oraz
do sta wę czyn ni ków ener ge tycz no -eko lo gicz nych,
ta kich jak ener gia elek trycz na, cie pło tech no lo gicz -
ne i grzew cze, chłód, gaz, sprę żo ne po wie trze,
róż ne for my wo dy oraz od biór ście ków sa ni tar -
nych, prze my sło wych i desz czo wych.
Fir ma po sia da oko ło 300 klien tów, po cząw szy od
drob nych punk tów, jak kio ski z pra są, któ re dzia -
ła ją na ob słu gi wa nych te re nach, a skoń czyw szy na
prze my sło wych gi gan tach. Głów ny mi są: Fiat 
Au to Po land, Fiat Po wer tra in Tech no lo gies Po land,
od lew nie Tek sid Iron Po land i Ne mak Po land, 
wy twór ca amor ty za to rów sa mo cho do wych BWI
Po land Tech no lo gies, pro du cent sil ni ków i kom po -
nen tów sa mo lo to wych WSK PZL Rze szów
z Gru py Pratt&Whit ney, fir ma pa pier ni cza Kim ber -
ly -Clark w Klu czach, hu ta sta li CMC Za wier cie oraz
kom pleks Mil le nium Lo gi stic Park przy Fiat Au to
Po land w Ty chach.

ATU TY
Zda niem dy rek to ra Je rze go Pro ko po wi cza Fe ni ce
Po land ma bar dzo po waż ne atu ty, któ ry mi po tra fi
prze ko ny wać do sie bie klien tów. „Dla nas ener ge -
ty ka i eko lo gia to pod sta wo wa dzia łal ność, bez
roz wo ju któ rej żad ne przed się bior stwo prze my sło -
we nie bę dzie w sta nie funk cjo no wać, je ste śmy
w tych dzie dzi nach bar dzo kom pe tent ni i po sia -
da my moż li wo ści fi nan so wa nia in we sty cji. Rocz -
nie prze zna cza my na in we sty cje kil ka dzie siąt mi -
lio nów zło tych. Mu si my po sia dać jed nak ty tuł
praw ny do ma jąt ku; czy to przez je go za kup, czy
też wy na jem. Istot ne w tym wszyst kim jest tak że
to, że fir my ce du ją na nas od po wie dzial ność i ry -
zy ko. (…) Sam out so ur cing dla przed się biorstw

prze my sło wych mo że być in te re -
su ją cy z ty tu łu uzy ski wa nia prze -
wa gi kon ku ren cyj nej, choć by dla -
te go, że nasz klient mo że skie ro -
wać stru mień pie nię dzy je dy nie
na pod sta wo wą dzia łal ność. To
dla te go je ste śmy ide al nym part -
ne rem dla tych przed się biorstw

prze my sło wych, dla któ rych out so ur cing jest na -
rzę dziem za rzą dza nia stra te gicz ne go” – mó wi.
Spół ka u swych klien tów wspie ra pro jek ty
oszczęd no ścio we mię dzy in ny mi po przez opty -
ma li za cję po bo rów ener gii elek trycz nej, czy też
wspie ra jąc ta kie sys te my jak World Class Ma nu -
fac tu ring w Fiat Au to Po land lub Fiat Po wer tra in
Tech no lo gies Po land. Jak pod kre śla dy rek tor
uwia ry god nia to fir mę i udo wad nia, że po wie rzo -
ne jej za rzą dza nie ener gią i eko lo gią by ło słusz ną
de cy zją. 
Wej ście w struk tu rę Fe ni ce Po land jest ko rzyst ne
tak że dla przej mo wa nej za ło gi. „Spół ka u każ de go
ze swo ich stra te gicz nych klien tów po wo łu je jed -
nost ki or ga ni za cyj ne, któ re po sia da ją pew ną do zę
au to no mii w sto sun ku do cen tra li w Biel sku -Bia łej”
– wy ja śnia Je rzy Pro ko po wicz.

SPO ŁECZ NE 
ZA AN GA ŻO WA NIE
Spół ka nie sku pia się je dy nie na dzia łal no ści ryn -
ko wej, ale wy ka zu je się rów nież wraż li wo ścią spo -
łecz ną. Jest jed nym ze spon so rów dru ży ny ośmio -
krot nych mi strzyń Pol ski – siat ka rek Bial skie go
Klu bu Spor to we go. Jest też fun da to rem oświe tle -
nia biel skie go zam ku ksią żąt Suł kow skich, z któ -
re go bielsz cza nie są szcze gól nie dum ni. 

Powyżej:
Je rzy
Pro ko po wi cz.
Poniżej:
Czesław
Wawrzuta
w rozdzielni 
110 kV / 15 kV.
Na stronie obok:
Tablica
sterownicza
neutralizatora
ścieków
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Wtym ro ku Mi ko łaj spo tkał
się zdzieć mi pra cow ni -
ków Fia ta wPol sce we

wszyst kich miej sco wo ściach, gdzie
zlo ka li zo wa ne są spół ki. 
W Biel sku -Bia łej iwTy chach za -
ba wa zMi ko ła jem dla po nad 2
ty s. dzie ci pra cow ni ków Fia ta Au -
to Po land, Fiata Po wer tra in Tech -
no lo gies ispół ek Gru py Fiat wPol -
sce (Fiat Se rvi ces, Fiat Gro up
Pur cha sing, Sa di, Si rio, Co mau,
a tak że współ pra cu ją cych zFia -
tem fir m Fe ni ce, Fle xi der, Mar pol
i Ge stin), od by łasię 2 grud nia

w biel skiej Ha li Wi do wi sko wo -
-Spor to wej oraz naty skim Sta -
dio nie Zi mo wym. Wczę ści ar ty -
stycz nej dzie ci obej rza ły Ba śnio -
wą Kra inę Świę te go Mi ko ła ja,
w któ rej wy stą pi li mi strzo wie Pol -
ski izna ni zpro gra mów te le wi -
zyj nych tan ce rze nalo dzie, apo
niej zo sta ły ob da ro wa ne przez
Mi ko ła ja pre zen ta mi isło dy cza -
mi. Dla po nad 5 ty się cy  najm łod -
szych i naj star szych dzie ci, upo -
min ki ode bra li ro dzi ce wza kła -
dzie. WWar sza wie po cie chy za -
trud nio nych wFiat Au to Po land

spo tka ły się zMi ko ła jem wOśrod -
ku Agro tu ry stycz nym „PodKo -
gu tem” wmiej sco wo ści Krę pa
ko ło War sza wy.
Dla dzie ci pra cow ni ków spół ek
z Gru py Ma gne ti Ma rel li Po land,
tj. Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska,
Exhaust Sys tems Pol ska, Su spen -
sion Sys tems Biel sko, Pla stic Com -
po nents and Mo du les iPla stic
Com po nents Fu el Sys tems spo -
tka nie zMi ko ła jem zor ga ni zo wa -
no2 grud nia wHa li Wi do wi sko -
wo -Spor to wej „Za gó rze” wSos -
now cu. Wpro gra mie, po za wrę -

Tradycja związana z wizytą Świętego Mikołaja 
cieszy zwłaszcza najmłodszych. Dzieci zawsze z dużą
niecierpliwością czekają wtedy na zabawki i słodycze.

AKTUALNOŚCI
MIKOŁAJ

Mikołaja
Odwiedziny 

FAP Tychy
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cze niem pre zen tów, by ła baj ka
„Ta jem ni cze przy pad ki Św. Mi ko -
ła ja”, po kaz Pa na Ząb ka i za ba wy
w ra mach Eks pre su Po lar ne go.
Dy rek cja Tek sid Iron za pro si ła dzie -
ci swo ich pra cow ni ków na spo -
tka nie mi ko łaj ko we do Miej skie go
Do mu Kul tu ry w Sko czo wie. Pra -
wie trzy sta dzie ci, po dzie lo nych
na trzy ka te go rie wie ko we, w ocze -
ki wa niu na spo tka nie ze Św. Mi -
ko ła jem, obej rza ło trzy róż ne fil my
do pa so wa ne do ich wie ku.
Św. Mi ko łaj, ob da ro wu jąc dzie ci
sło dy cza mi i za baw ka mi, starał
się po roz ma wiać z każ dym dziec -
kiem, wziąć na ko la na i po zwa lał
ro dzi com uwiecz nić ten mo ment
na pa miąt ko wym zdję ciu. Pod -
czas im pre zy nie za bra kło do -
brych hu mo rów, uśmie chu na
twa rzach mi lu siń skich i ra do ści
z otrzy ma nych pre zen tów.

W płoc kiej CNH oko ło 500 dzie ci
spo tka ło się z Mi ko ła jem 9 grud -
nia. Pro gram ar ty stycz ny roz po -
czął barw ny ko ro wód skrza tów,
któ ry po prze dził spek takl Te atru
Ku bi ka pt. „Cza ro dziej ski pre zent
skrza ta”, wzbo ga co ny in te rak tyw -
ny mi za ba wa mi z dzieć mi. Po
spek ta klu od by ło się spo tka nie
ze Świę tym Mi ko ła jem, po łą czo -
ne z wie lo ma kon kur sa mi
i za ba wa mi. Naj więk -
szym po wo dze -
niem cie szy ły się
na uka gwiazd ko -
we go tań ca pre zen -
to wa ne go na -
stęp nie Mi ko ła jo -
wi, za ba wa z po pu -
lar ną ostat nio chu s tą
Klan za, po kaz gi gan -
tycz nych ba niek my dla -
nych itp. Do dat ko wy mi

Podczas imprez
nie zabrakło
dobrych humorów,
uśmiechu na
twarzach
milusińskich 
i radości 
z otrzymanych
prezentów

atrak cja mi były: po kaz ilu zjo ni sty,
ro bie nie me ga łań cu cha i ozdób
cho in ko wych, na uka pa ko wa nia
pre zen tów oraz zdo bie nie cia ste -
czek, pier ni ków
i ba be czek.

FAP Bielsko-Biała

Teksid Iron Skoczów

Magneti Marelli SosnowiecCNH Płock
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FIRMA

PIĘĆ GWIAZDEK 
ZA BEZPIECZEŃSTWO 

Fiat 500L zdobył pięć gwiazdek w EuroNCAP, czyli maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania
w testach bezpieczeństwa. Im bardziej surowe – pod względem ochrony pasażerów dorosłych,

dzieci, a także pieszych – są testy oceniające, tym wynik ten okazuje się jeszcze bardziej
prestiżowy. Co więcej, obecnie poddaje się ocenie również systemy bezpieczeństwa

aktywnego. Produkowany w serbskim Kragujevacu model wykorzystuje nową
strukturę karoserii „Small Wide”, która przeszła tysiące godzin wirtualnych

symulacji zderzeniowych, i którą poddano 200 próbom komponentów
i ponad stu rzeczywistym symulacjom wypadkowym oraz takiej samej

liczbie crash testów. Spośród elementów zapewniających
bezpieczeństwo w modelu 500L na uwagę zasługują, oprócz ABS-u
z systemem Brake Assist, najnowszej generacji system kontroli
dynamicznej ESC wraz z systemem optymalizującym trakcję ASR
i systemem zapobiegającym blokadzie i poślizgowi napędzanych
kół podczas zmiany biegów w warunkach niskiej przyczepności 
– MSR. Pamiętać należy też o systemie aktywnego wspomagania

elektrycznego kierownicy DST i systemie zapobiegającym
dachowaniu ERM. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasywne, oprócz

czołowych poduszek powietrznych i kurtyn, jako opcja dostępna jest
poduszka kolanowa. 

„DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA” STALI
90-lecie powstania świętował
w październiku Bialski Klub Sportowy 
„Stal” Bielsko-Biała. BKS jest szczególnie
zasłużony dla siatkówki żeńskiej.
Sięgnął po osiem tytułów
mistrzowskich, osiem Pucharów
Polski i dwukrotnie Superpuchar.
Obecny sezon jest 40.
w najwyższej klasie
rozgrywkowej, a bielszczanki
grają w niej nieprzerwanie
od 1976 roku. Od powstania
Klubu działa w nim sekcja piłki
nożnej, której drużyna seniorów
nie odnosiła tak spektakularnych
sukcesów. Dwukrotnie zajęła
drugie miejsce na zapleczu

ekstraklasy. W latach 70. jej szkoleniowcem
był Antoni Piechniczek, który w 1982 roku
doprowadził Polskę do trzeciego miejsca

podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii
(na zdjęciu wraz z prezesem BKS Stal,
dyrektorem finansowym FAP, Czesławem

Świstakiem). Obecnie zespół
występuje w III lidze.
Klub został założony w 1922 roku
przez Polaków w Białej Krakowskiej.
Odwoływał się do tradycji
istniejącego przed I wojną
Towarzystwa Gimnastycznego
„Szczerbiec”. Podczas wojny
działalność była zawieszona. Po jej
zakończeniu klub reaktywowano.
Działały w nim 22 sekcje, m.in.
hokejowa i podnoszenia ciężarów.
Obecnie funkcjonują dwie:
siatkarska i piłkarska.
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EKSPANSJA 
FIAT-CHRYSLER 
GROUP W INDIACH
Fiat Group Automobiles India Private Limited ogłosiła
komunikat o podjęciu szeregu inicjatyw, zmierzających
do wzmocnienia swej pozycji na rynku indyjskim, m.in.
oficjalnego wprowadzenia marki Jeep® na rynek Indii.
W okresie najbliższych kilku lat planowane są premiery
dziewięciu nowych lub odnowionych modeli marek Fiat
i Jeep, w tym Jeepa Wranglera i Grand Cherokee, których
dostawy do Indii rozpoczną się pod koniec 2013 roku.
Samochody marki Jeep sprzedawane będą przez
firmową sieć dealerów, korzystających w zakresie
obsługi technicznej i zaopatrzenia w części zamienne ze
wsparcia organizacji sprzedaży Fiata. FGAIPL rozpocznie
też produkcję samochodów Fiat Linea Classic Edition
oraz nowego Fiata Punto.

Firma Iveco otrzymała ostatnio dwa prestiżowe międzynarodowe
wyróżnienia: w Chinach nową ciężarówkę Naveco Chaoyue uznano
za „Samochód Ciężarowy Roku 2013 – Chiny”, z kolei w Brazylii
model Iveco Tector Attack uzyskał nagrodę AutoData w kategorii
pojazdów ciężarowych.
Dwadzieścia pięć wiodących czasopism z branży pojazdów
użytkowych uznało model za pojazd ciężarowy, który „wniósł
największy wkład w wydajność transportu drogowego w kilku
aspektach, takich jak oszczędność paliwa, bezpieczeństwo, łatwość
prowadzenia, wygoda i minimalny wpływ na środowisko”. Po tytule
„Samochód Ciężarowy Roku 2013” dla modelu New Stralis Hi-Way,
wyróżnienia te stanowią kolejne dowody uznania dla modeli marki.

„SUV ROKU 2012” 
DLA FIATA PANDA 4X4
Nowy Fiat Panda 4x4 zdobył tytuł „SUV Roku 2012”
przyznany przez jury konkursu „Top Gear Awards 2012” 
- słynnego i prestiżowego magazynu TOP GEAR. Zdaniem
dziennikarskiego jury, nowy Fiat Panda 4x4 przewyższa
wielu podobnie wyposażonych, choć droższych rywali,
szczególnie pod względem charakterystyki jezdnej,
komfortu i własności terenowych. Specjalną pochwałę
zyskał rewolucyjny, dwucylindrowy silnik 0.9 TwinAir
Turbo, współpracujący z sześciostopniową przekładnią
manualną, której niskie przełożenie pierwszego biegu
zapewnia znakomitą trakcję off-road i niesamowitą
wprost łatwość pokonywania wzniesień.

POJAZDY IVECO
„SAMOCHODAMI 
CIĘŻAROWYMI ROKU”
W CHINACH I BRAZYLII

DESZCZ NAGRÓD 
DLA SUPERSAMOCHODU

Nowy model Ferrari F12 berlinetta w zaledwie 24 godziny zdobył dwie
prestiżowe nagrody przyznawane przez prasę: „Złota kierownica 2012”
niemieckiego czasopisma Auto Bild (polski Auto Świat) i Bild am Sonntag.
Także angielski magazyn EVO postanowił przyznać 6,3-litrowemu
silnikowi V12 modelu F12 tytuł „Engine of the year”, tj. „Silnika roku”.
Sportowy Ferrari zdobył również tytuł „Best supercar” przyznawany przez
Sunday Times oraz nagrodę „Design Award” czasopisma Auto Bild.





Artur Żmijewski, aktor, mówi o wrażliwości motyla
i skórze słonia, ważnych nagrodach i wolności, 
jaką daje podróż samochodem.

LUDZIE
WYWIAD

W życiunie ma dubli
Anna

Lubertowicz-
Sztorc 

zdjęcia
Łukasz
Szeląg/

Reporter, 
B. Sztorc
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Jest Pan zo dia kal nym Ba ra nem, czy li
oso bą po ryw czą, ma ło zdy scy pli no wa -
ną, do mi nu ją cą...

Ja nie je stem ty po wym Ba ra nem. Ale za to je stem
kon se kwent ny w dą że niu do wy zna czo nych ce lów. 
Po przed nie py ta nie to był tro chę żart, bo
prze cież jest Pan po ukła da ny, zdy scy pli no -
wa ny, dżen tel men w każ dym ca lu..
Więk szość z tych rze czy mo że Pa ni o mnie po wie -
dzieć. Od za wsze ta ki je stem, od uro dze nia. Wie -
lu pró bo wa ło mnie zmie niać, ale bez efek tów
i wąt pię że by ko mu kol wiek to się uda ło. 
Zda rza się Pa nu cza sem zde ner wo wać? 
My ślę, że tak. Co praw da mo ja wy bu cho wość to
mit. Zda rza mi się jed nak, że cza sem nie wy trzy -
mu ję, ale są to bar dzo rzad kie przy pad ki. 
A co naj bar dziej de ner wu je? 
Z co dzien nych rze czy to przede wszyst kim bez -
myśl ność. Po za tym de ner wu je mnie, gdy ktoś za -
czy na mar no wać mój czas, utrud niać ży cie. Wie le
go dzin spę dzam w pra cy i brak po sza no wa nia dla
cza su, je go mar no wa nie jest bar dzo wku rza ją ce. 
Naj now sza pro duk cja, w któ rej Pan za grał, to
„Mój ro wer”. To waż ny dla Pa na film? 
Bar dzo waż ny. Daw no nie za gra łem ta kiej ro li.
W ży ciu mia łem róż ne okre sy – czę sto gry wa łem
ro le bo ha te rów ne ga tyw nych, ale od kil ku lat je -
stem ko ja rzo ny z oso ba mi bardzo po praw ny mi,
mi ły mi, ko cha ny mi. A reżyser, Piotr Trzaskalski –
tak jak kie dyś Wła dy sław Pa si kow ski w „Psach” –
ob sa dził mnie w nie jed no znacz nej ro li. Ta po stać
mie ni się róż ny mi ko lo ra mi – nie jest ani zła, ani
do bra. Ta ro la mnie niezwykle urze kła i by ła dla
mnie bar dzo cie ka wa. 
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Grał Pan dok to ra Bur skie go w se ria lu „Na
do bre i na złe”, Oj ca Ma te usza, ale tak że –
wie le ra zy – bo ha te rów ne ga tyw nych... Trud -
no wcie lać się w tak róż ne po sta ci? 
Wy da je mi się, że sen sem te go za wo du jest prze -
cho dze nie od – do, bo wte dy jest cie ka wiej i dla
ak to ra, któ ry to gra, i dla wi dza, któ ry to oglą da.
Brak jed no znacz nych po sta ci i okre śle nia, to jest
bia łe lub czar ne, stwa rza wie le moż li wo ści. Cza -
sem trud no przejść od jed nej sce ny do dru giej, za -
le ży ja ki sto pień trud no ści sta wia przed na mi sce -
na riusz i re ży ser. Ale to wła śnie jest naj cie kaw sze
w mo im za wo dzie, to coś, cze go po szu ku ję. 
Ale to spo re ob cią że nie psy chicz ne? 
Ten za wód wy ma ga wraż li wo ści mo ty la i skó ry sło -
nia. Pew nie bym skła mał, gdy bym po wie dział, że
nasz za wód nie zo sta wia śla dów na psy chi ce. Ale
z wie kiem czło wiek so bie z tym co raz le piej ra dzi
i na bie ra dy stan su, wie, o co w tym za wo dzie cho -
dzi. Naj lep szy do wód – jak kie dyś wró ci łem ze
zdjęć do „Psów” to mo ja żo na stwier dzi ła, że za -
czą łem strasz nie kląć...Te raz mam warsz tat, któ ry
po zwa la nie orać w swo jej psy chi ce. 
Któ ra z ról przy nio sła Pa nu naj więk szą po pu -
lar ność? Po dob no 6 mln wi dzów oglą da „Oj -
ca Ma te usza”, a kil ka set ty się cy pa mię ta Pa -
na ro lę w fil mie „La wa” Kon wic kie go... 
Uczci wie? Pa ni ma pew nie ra cję, że ro le w se ria -
lach przy no szą naj więk szą po pu lar ność. Ale każ -
da z mo ich ról by ła zna czą ca. Na przy kład, bar dzo
czę sto lu dzie od wo łu ją się do „Psów”, do „La wy”
Ta de usza Kon wic kie go, do fil mu „Trzy dni bez wy -
ro ku”. My ślę, że na róż nych eta pach mo je go ży cia
róż ne ro le przy no si ły mi róż ną po pu lar ność. Nie -

Kadr z filmu
„Mój ro wer”

Pio tra 
Trza skal skie go

„Mój ro wer” Pio tra Trza skal skie go to hi sto ria
trzech męż czyzn: oj ca, sy na i wnu ka. Jazz -
man Mi chał Urba niak gra 70-let nie go oj ca,
klar ne ci stę, Pan – sy na... Jak spraw dził się
Mi chał Urba niak ja ko ak tor i ja ko oj ciec? 
To by ła wiel ka przy go da. W dzi siej szym świe cie,
wśród dziw nych hi sto rii fil mo wych, któ re czę sto są
miał kie, o ni czym, al bo smut ne i nie nio są żad nej
na dziei, na gle po ja wił się film Pio tra, ta ki tro chę film
dro gi, tro chę psy cho lo gicz ny, tro chę roz li cze nio wy
po mię dzy trze ma męż czy zna mi, któ rzy nie po tra -
fią ze so bą roz ma wiać, nie ra niąc się przy tym.
W tym fil mie nie ma sen ty men tal nych pu ent, ale
po zo sta je na dzie ja. Są trzej fa ce ci i mu zy ka... Udał
mi się fil mo wy oj ciec. Mi chał Urba niak do brze so -
bie ra dzi z pro fe sją ak tor ską, mi mo że pro fe sjo nal -
nym ak to rem nie jest. Oka zał się nie zwy kle mi łym,
uro kli wym i otwar tym na lu dzi i świat czło wie kiem.

Kadry z filmu
„Mój rower”
(2012)



wąt pli wie jed nak tę ma so wą zna jo mość mo jej po -
sta ci przy nio sła mi naj pierw ro la dok to ra Bur skie -
go w se ria lu „Na do bre i na złe”, a póź niej Oj ca
Ma te usza. Ale to nie jest tak, że tyl ko te dwie po -
sta ci za wa ży ły na mo im ak tor skim ży ciu. 
W ilu fil mach Pan za grał? Pa mię ta Pan?
Nie, nie pa mię tam. Na pew no za gra łem w kil ku -
dzie się ciu fil mach, w kil ku dzie się ciu te atrach te le -
wi zji, w kil ku dzie się ciu sztu kach te atral nych. Po -
za tym zaj mu ję się jesz cze dub bin giem i bio rę
udział w Te atrze Pol skie go Ra dia. W pew nym mo -
men cie prze sta łem li czyć, pod su mo wy wać, bo
stwier dzi łem, że nie ma to sen su. Nie mam też oł -
ta rzy ka z na gród w do mu. Ow szem, jest kil ka pó -
ł ek, na któ rych sto ją róż ne sta tu et ki, któ re otrzy -
ma łem. Cza sem zer kam na nie i ro bi mi się cie pło
na ser cu, bo więk szość z tych na gród są na gro -
da mi pu blicz no ści, a to jest prze jaw sym pa tii, któ -
ry naj bar dziej cie szy. 
Któ re na gro dy są naj bar dziej mi łe ser cu? 
Na gro dy śro do wi sko we, od ko le gów za wsze mi le
łech cą na sze ego, bo jest to uzna nie pro fe sjo na li -
stów, na to miast nie wąt pli wie naj waż niej sze są – i tu
nie ma cie nia ko kie te rii – na gro dy pu blicz no ści, bo
one ozna cza ją, że ten kie ru nek, któ ry so bie obie ra -
my, te ro le, któ re gra my, tra fia ją do wi dow ni.
Przed lu strem każ dy z nas jest ge niu szem. Jed nak
po tem „wy cho dzisz na sce nę, kon fron tu jesz się
z wi dow nią i do pie ro wia do mo czy je steś do brym
ak to rem” – ma wiał kie dyś mistrz An drzej Ła pic ki.
Mój za wód nie ist nie je w próż ni, tyl ko wy łącz nie
w kon tak cie z wi dzem. Je że li widz mnie ak cep tu -
je, to mnie to uskrzy dla. Waż ne jest tyl ko, by nie
wy sko czyć za wy so ko i nie bu jać w ob ło kach. 
Roz stał się Pan z te atrem na sta łe? 
Nad miar obo wiąz ków zmu sił mnie dwa la ta te mu
do re zy gna cji z eta tu w Te atrze Na ro do wym, ale
na dal je stem zwią za ny z tą sce ną. Nie zna czy to,
że od sze dłem z te atru na za wsze i na sta łe, mam
na dzie ję, że jak kie dyś tro chę zwol nię w obo wiąz -
kach te le wi zyj nych i fil mo wych to bę dę czę ściej
go ścił w te atrze. W za sa dzie z żad nej mo jej ak tyw -
no ści za wo do wej nie za mie rzam re zy gno wać. Kil -
ka mie się cy te mu mia łem du żą fraj dę, gdy na gry -
wa łem ostat nią część „Ma da ga ska ru”. Dub bing to
fan ta stycz na za ba wa i nie zwy kła przy go da. To jest
ta ki świat, w któ rym moż na trosz kę po czuć się
dziec kiem, po wy głu piać. Wy ma ga nie co prze sa dy
i lek kie go wa riac twa, cze goś co spo wo du je, że
prze bi je się przez ob raz. 
Ży cie jest cie kaw sze niż ro le, któ re Pan gra?
Uwa żam, że za wsze ży cie jest cie kaw sze od ról,
któ re się gra. Jest waż niej sze niż za wód. Ni gdy nie
przy no si te go, cze go się spo dzie wa my, sa mo pi -
sze sce na riu sze. Przy stę pu jąc do re ali za cji fil mu
mniej wię cej wie my, w ja kiej prze strze ni bę dzie my
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W SKRÓCIE

Artur Żmijewski (ur. 10 kwietnia 1966 roku
w Radzyminie) - polski aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny, także reżyser spektakli Teatru
Telewizji i seriali. Ukończył LO im. Marii
Konopnickiej w Legionowie, a w 1990 roku
PWST w Warszawie. Jeden z najpopularniejszych
polskich aktorów. Ma na koncie ponad 100 ról
w popularnych filmach i serialach, worek nagród,
jego twarz znają miliony widzów. Występował
w Teatrze Współczesnym, w Teatrze Ateneum 
oraz w Teatrze Scena Prezentacje w Warszawie.
Związany również z Teatrem Narodowym. Od 2007
roku jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.
Od 2009 jest Honorowym Obywatelem Miasta
Legionowo. Ma żonę Paulinę i troje dzieci.
Wielbiony przez miliony fanów doktor Burski
i Ojciec Mateusz, zdobywca aż czterech Telekamer
(w tym jednej złotej). 

Personalia

„Od zawsze
bardzo lubiłem
motoryzację,
choć teraz nie
zmieniam już
aut tak często
jak kiedyś. Ale
od 26 lat jeżdżę
samochodem
i miałem tych
aut dwadzieścia
kilka... [...]
Samochód,
który użytkuję,
powinien
dysponować
określoną mocą,
bo moc oznacza
nie tylko osiągi,
ale także
bezpieczeństwo”
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się po ru szać. Ży cie nie sie znacz nie wię cej nie prze -
wi dy wal nych wy zwań, w ży ciu nie ma my du bli i nie
ma po wro tu do pew nych sy tu acji. 
Bi lans czter dzie sto lat ka – jak wy padł?
Nie pro wa dzę ta kich bi lan sów. We dług mnie prze -
kro cze nie ja kiejś ba rie ry nie zna czy ab so lut nie nic
po za tym, że się ją prze kro czy ło. Bo ja ka jest róż -
ni ca mię dzy 40 a 41 ro kiem ży cia? Nie ma żad nej.
To tyl ko ko lej na cy fer ka, któ ra od kła da się na na -
szym kar ku, ale to zna czy, że my się zmie nia my.
Ow szem, nie uchron nie zmie nia my się fi zycz nie,
psy chicz nie, ale bi lan so wa nie cze go kol wiek do ni -
cze go nie pro wa dzi. Na le ży żyć, być otwar tym
na to, co się wy da rzy i cze kać, co przy nie sie los.
Ale już sko ro Pa ni o to py ta, bi lans tych czter dzie -
stu kil ku lat mo je go ży cia na pew no jest ko rzyst ny. 
Jest Pan jed ną z bar dzo nie wie lu osób, któ -
rej w in ter ne cie nie oplu wa ją, a wręcz prze -
ciw nie, wszy scy Pa na ko cha ją...
To pew nie wy nik ról, któ re gram. Ja co praw da nie
mam po trze by czy ta nia o so bie w in ter ne cie, nie
je stem szcze gól nie przy wią za ny do tej for my prze -

ka zu. Lu bię ga ze ty w for mie pa pie ro wej, lu bię ich
za pach. Książ ki na stra ja ją mnie opty mi stycz nie.
Pod tym wzglę dem je stem tro chę dwu dzie sto -
wiecz ny... Nie wcho dzę na fo ra, nie je stem na fa ce-
 bo oku. Wo lę in ne for my ak tyw no ści, bez po śred ni
kon takt z czło wie kiem. Wy bie ram te le fon za miast
e -ma ila i SMS -a. Tak jest znacz nie cie ka wiej. 
Jest Pan ak to rem nie zwy kle za ję tym, a w do -
mu trój ka dzie ci, żo na. W do mu pa nu je tra dy -
cyj ny po dział ról?
To są mi ty. Mo ja żo na jest ak tyw na za wo do wo,
mnó stwo cza su spę dza po za do mem. Ma my po -
moc do pro wa dze nia do mu, a po za tym dziad ko -
wie i ba bcie opie ku ją się dzieć mi. Naj młod szy syn
ma 10 lat, wiec nie jest już ta ki ma ły. Gdy je stem
w do mu przej mu ję część obo wiąz ków na sie bie.
To nie jest tak, że ja idę na ło wy, a żo na dba o do -
mo we ogni sko. Je ste śmy no wo cze snym związ -
kiem. Lu bi my spę dzać wol ne dni razem. Ale nie
roz po czy na my dnia wspól nym śnia da niem, bo
przy na szej ak tyw no ści nie ma ta kiej moż li wo ści. 
A przed pre mie rą nie ma Pan ocho ty po wie -
dzieć: „daj cie mi świę ty spo kój, ju tro mam
pre mie rę”?
Nie je stem w tym cza sie pod ochro ną, ale mo ja ro -
dzi na na uczy ła się, że jak przy cho dzi czas oko ło -
pre mie ro wy to ta cie trze ba dać tro chę wię cej spo -
ko ju niż zwy kle. Mu szę się sku pić, przy go to wać.
Ale by wa ją chwi le, że to dzie ciom trze ba po świę -
cić wię cej cza su, np. przed wy stę pa mi w szko le
i wia do mo, że wte dy ta ta jest nie za stą pio ny. 
Ma Pan ja kieś mę skie ma rze nia? Zdo by cie
Mo unt Eve re stu zi mo wą po rą lub sa mot ne
re ga ty do oko ła świa ta? 
Atlan ty ku sa mot nie bym nie prze pły nął, ale nie by -
ło by źle, gdy bym mógł od być ta ką mę ską przy go -
dę – prze je chać świat do oko ła. To fan ta stycz ne:
mieć ty le cza su i pie nię dzy, aby wsiąść w au to
i po dró żo wać do oko ła ku li ziem skiej. 
Lu bię jeź dzić sa mo cho dem. Je że li mam do wy bo -
ru po ciąg, sa mo lot, au to bus lub au to wy bie ram
zde cy do wa nie au to. Ten spo sób prze miesz cza nia
się da je mi moż li wość wy bo ru – sam so bie wy zna -
czam go dzi nę po sto ju, wy jaz du, przy jaz du. 
Któ ry sa mo chód naj bar dziej od po wia da Pa -
na oso bo wo ści, cha rak te ro wi?
W sen sie za wo do wym po sia dam ty le oso bo wo ści,
że mu sia ły by to być róż ne sa mo cho dy. Ja od za -
wsze bar dzo lu bi łem mo to ry za cję, choć te raz nie
zmie niam już aut tak czę sto jak kie dyś. Ale od 26
lat jeż dżę sa mo cho dem i mia łem tych aut dwa -
dzie ścia kil ka... na pew no. To by ły róż ne mo de le,
na róż nym eta pie mo je go ży cia. Po pro stu ku po -
wa łem ta ki, ja ki w da nej chwi li był mi naj bar dziej
po trzeb ny. Nie je stem aż ta kim fa nem mo to ry za cji,
że bym mu siał co mie siąc mieć no we au to.

Kadry z filmu
„Katyń” (2007)
i serialu „Ojciec
Mateusz”
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Ja kie wa run ki po wi nien speł niać Pa na ide al -
ny sa mo chód?
Uwa żam, że sa mo chód, któ ry użyt ku ję, po wi nien
dys po no wać okre ślo ną mo cą, bo moc ozna cza
nie tyl ko osią gi, ale i bez pie czeń stwo. Nie wy obra -
żam so bie sa mo cho du, któ ry miał by mniej niż
180-200 KM. Ty le ko ni pod ma ską da je moż li wość
spraw ne go, szyb kie go wy prze dza nia na dro dze
i da je po czu cie bez pie czeń stwa. 
Wi dzia łam Pa na kie dyś w Lan cii The ma...
Tak, jeź dzi łem kie dyś tym au tem. To bar dzo luk su -
so wa li mu zy na, do sko na le się pro wa dzi i ofe ru je
wy jąt ko wy kom fort we wnę trzu. Przy jem nie jest
po dró żo wać ta kim sa mo cho dem. Ma w so bie 
„to coś”, a po za tym sil nik o po jem no ści 3,6 l
i 280 KM. Ta moc prze kła da się na ab so lut ną fraj -
dę z jaz dy i bez pie czeń stwo. Po za tym jest to au -
to, któ re zwra ca uwa gę i nie jest zbyt po pu lar ne. 
Te re no we sa mo cho dy też Pan lu bi? 
Da ją zu peł nie in ny ro dzaj wol no ści niż li mu zy ny.
Lu bię po je chać do la su al bo w gó ry, a po ru sza nie
się ta kim au tem w te re nie da je nie zwy kłą swo bo -
dę. Po za tym, przy sta nie pol skich dróg te sa mo -
cho dy są nie oce nio ne. Na przy kład Je ep Grand
Che ro kee, któ rym jeź dzi łem ja kiś czas, spraw dza
się rów nież ja ko kom for to we au to szo so we. Wy -
so kie sie dze nie, do sko na ła wi docz ność....
Ma Pan ja kieś mo to ry za cyj ne ma rze nie? Fer -
ra ri? Ma se ra ti?
Ta kie sa mo cho dy mnie nie krę cą, szcze gól nie
na pol skich dro gach. I nie mam ta kiej po trze by, by
aż tak zwra cać na sie bie uwa gę. 

Poniżej: kadry 
z filmu „Mała
matura 1947”
(2010) 
i „Świadek
koronny” (2007)
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DANIE SPECJALNE
REHABILITACJA

Mariusz
Kilian

fot. Fotolia

Ważnym elementem utrzymania zdrowia
i dobrej kondycji jest rehabilitacja medyczna.
Najpełniej zadanie to wypełnia fizjoterapia,
która zajmuje się likwidacją procesów
chorobowych i ich następstw, a także
zapobiega chorobom lub ich nawrotom.

Rehabilitacja
to też leczenie



F
i zjo te ra pia
jest na uką zaj mu ją cą się le -
cze niem za po mo cą me cha ni zmów fi zjo -
lo gicz nych, czy li od ru cho wych re ak cji or -
ga ni zmu na bodź ce fi zy kal ne. Bodź ce

ta kie mo gą być na tu ral ne lub wy ge ne ro wa ne
w spo sób sztucz ny, na to miast re ak cja or ga ni zmu
na nie jest pro ce sem fi zjo lo gicz nym. 
Do bodź ców fi zy kal nych za li cza my tem pe ra tu rę,
róż ne for my pro mie nio wa nia świetl ne go, prąd
elek trycz ny, po le ma gne tycz ne, fa le ra dio we, ul tra -
dź wię ki, dzia ła nie ci śnie nia róż nych ośrod ków np.
wo dy, a tak że bodź ce me cha nicz ne i ki ne tycz ne,
czy li ruch w po sta ci od po wied nich ćwi czeń. 
Naj waż niej sze ce le fi zjo te ra pii to: po pra wie nie od -
por no ści or ga ni zmu, zwal cza nie bó lu i sta nów za -
pal nych, prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym skut kom
unie ru cho mie nia, po pra wa i zwięk sze nie wy dol no -
ści fi zycz nej oraz uspraw nie nie czyn no ści wszyst -
kich ukła dów i na rzą dów ludz kie go or ga ni zmu.
Istot nym efek tem za bie gów lecz ni czych jest po zy -
tyw ny wpływ na psy chi kę, a tak że na spo łecz ne
funk cjo no wa nie czło wie ka.
Za bie gi lecz ni cze sto su je się ja ko uzu peł nie nie in nych
form te ra pii, ta kich jak le cze nie far ma ko lo gicz ne,

za bie gi ope ra cyj -
ne, a tak że co raz czę ściej ja ko pod -
sta wo wą for mę le cze nia i pro fi lak ty ki zdro wot nej.
Za bie gi dzie li my na trzy głów ne dzia ły fi zjo te ra pii:
ki ne zy te ra pię, czy li te ra pię ru chem, fi zy ko te ra pię,
któ ra po le ga na le cze niu przy po mo cy apa ra tów
emi tu ją cych róż ne for my ener gii i ma saż lecz ni czy.

KI NE ZY TE RA PIA, 
CZY LI RUCH DLA ZDRO WIA 
Do tej po ry nie wy na le zio no le kar stwa, któ re za stą -
pi ło by ruch i je go po zy tyw ny wpływ na zdro wie. Ta
świa do mość to wa rzy szy ła me dy kom przez wie ki
i na pew no bę dzie praw dzi wa rów nież w przy szło -
ści. Od po wied nio do bra ny i do zo wa ny ruch jest
w sta nie le czyć wie le scho rzeń, a tak że, co nie
mniej waż ne, sku tecz nie im za po bie gać. 
Ćwi cze nia mi fi zycz ny mi le czy się cho ro by sta wów,
przy wra ca jąc im ru cho mość. Od od po wied niej
por cji ru chu za le ży rów nież wła ści we uwap nie nie
ko ści, a tak że ma sa, na pię cie i si ła mię śni. Po przez
skur cze i roz kur cze mię śni szkie le to wych wspo ma -
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cych ze spa stycz no ścią mię śni. Pod sta wo wą for -
mą te ra pii sto so wa ną u dzie ci i mło dzie ży z wa da -
mi po sta wy, ta ki mi jak sko lio zy, pła sko sto pie czy
od sta ją ce ło pat ki, jest gim na sty ka ko rek cyj na.
Istot nym zada niem ki ne zy te ra pii, po za uspraw nia -
niem, jest na ucze nie pa cjen ta wła ści we go wy ko -
ny wa nia ru chów, pra wi dło we go sie dze nia, a tak że
uni ka nia nie wła ści wych na wy ków ru cho wych
w ży ciu co dzien nym. Prze ciw wska za nia mi są sta -
ny go rącz ko we, ostre sta ny za pal ne, nie wy go jo ne
zła ma nia i bli zny po ope ra cyj ne, oste opo ro za.

MA SAŻ LECZ NI CZY 
– NIE TYL KO KLE PA NIE
Na le ży do za bie gów lecz ni czych naj bar dziej roz -
po wszech nio nych i lu bia nych przez pa cjen tów. Ist -
nie je wie le form ma sa żu: ręcz ne, me cha nicz ne,
a tak że wy ko ny wa ne w wo dzie. 
W dzia ła niach te ra peu tycz nych naj waż niej szą ro lę
od gry wa kla sycz ny ma saż lecz ni czy, wy ko ny wa ny
ręcz nie przez wy szko lo nych ma sa ży stów. Pod sta -
wo wy mi tech ni ka mi są: gła ska nie, ugnia ta nie, roz -
cie ra nie, wstrzą sa nie i okle py wa nie.
Ma sa że kla sycz ne wy ko nu je się ja ko za bie gi ogól -
ne na ca łe cia ło i za bie gi czę ścio we na po szcze -
gól ne je go oko li ce – naj czę ściej na krę go słup, koń -
czy ny lub sa me sta wy, na klat kę pier sio wą i po -
wło ki brzusz ne, cza sa mi tak że na twarz. 
Ma sa że cał ko wi te wy ko nu je się w sta nach wy czer -
pa nia or ga ni zmu, u re kon wa le scen tów, po dłu gim
okre sie unie ru cho mie nia lub znacz ne go zmniej sze -
nia ak tyw no ści fi zycz nej w wy ni ku cho ro by. Ma saż
dzia ła to ni zu ją co na układ ner wo wy. Dla te go w nie -
któ rych ner wi cach i u osób bę dą cych w prze wle -
kłym stre sie za bieg ta ki ob ni ża stan nad po bu dli wo -

Odpowiednio
dobrany

i dozowany 
ruch leczy 

wiele schorzeń,
a także

skutecznie im
zapobiega.

W gabinetach
i salach

kinezyterapii
prowadzi się
różne formy

ćwiczeń
usprawniających

ga na jest pra ca ukła du krą że nia oraz układ ner wo -
wy – wpły wa jąc na szyb kość prze pły wa nia bodź -
ców, dzia ła jąc ko rzyst nie na ko or dy na cję, rów no -
wa gę i re fleks. Wła ści wie do bra ne ćwi cze nia fi zycz -
ne po pra wia ją wy dol ność ukła du krą że nia i od de -
cho we go, po wo du jąc lep sze do tle nie nie wszyst -
kich or ga nów. Na rzą dy we wnętrz ne, ta kie jak żo łą -
dek, je li ta, wą tro ba i ner ki, pod da wa ne są w trak -
cie ru chu swo iste mu ma sa żo wi we wnętrz ne mu, co
za pew nia ich wła ści we funk cjo no wa nie.
W ga bi ne tach i sa lach ki ne zy te ra pii pro wa dzi się
róż ne for my ćwi czeń uspraw nia ją cych. Za bie gi
prze bie ga ją we dług or dy na cji le kar skiej, ści śle od -
po wia da jąc po trze bom kon kret ne go pa cjen ta. Np.
ćwi cze nia bier ne, sto so wa ne u osób, któ re nie mo -
gą sa mo dziel nie po ru szać koń czy na mi, wy ko nu je
te ra peu ta bez udzia łu pa cjen ta, zaś ćwi cze nia
czyn ne wy ko nu je pa cjent in stru owa ny przez te ra -
peu tę. U pa cjen tów osła bio nych cho ro bą, dłu gim
unie ru cho mie niem lub w po de szłym wie ku, przy
za ni kach mię śni i nie do wła dach sto su je się ćwi cze -
nia czyn ne wspo ma ga ne. Część ob cią że nia przyj -
mu je wów czas na sie bie te ra peu ta lub spe cjal ny
sys tem pod wie szeń. 
W cho ro bach ukła du od de cho we go pro wa dzi się
ćwi cze nia uczą ce pa cjen tów wła ści we go od dy -
cha nia, przy czy nia ją ce się do po pra wie nia ru cho -
mo ści klat ki pier sio wej, wzmoc nie nia mię śni brzu -
cha i prze po ny. Oso bom z za bu rze nia mi ko or dy -
na cji ner wo wo -mię śnio wej, np. u pa cjen tów po wy -
le wach, za le ca się ćwi cze nia ma ją ce na ce lu przy -
wró ce nie pre cy zji i wła ści wych sche ma tów ru cho -
wych. Ćwi cze nia re lak sa cyj ne są po moc ne przy
nad mier nym na pię ciu mię śnio wym. Sto su je się je
np. w scho rze niach neu ro lo gicz nych, prze bie ga ją -
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ści oraz re gu lu je funk cje ukła du ner wo we go, co
po zy tyw nie wpły wa na stan psy chicz ny pa cjen ta.
U osób wy ko nu ją cych przez dłuż szy czas cięż ką
pra cę fi zycz ną ma saż ca ło ścio wy po ma ga w szyb -
szej re ge ne ra cji sił i za po bie ga po wsta wa niu zmian
zwy rod nie nio wych. W przy pad ku dzie ci sła bo roz -
wi ja ją cych się fi zycz nie de li kat ny ma saż mo że
dzia łać ak ty wi zu ją co i po wo do wać lep szy przy rost
moż li wo ści mo to rycz nych or ga ni zmu. U osób
z nad wa gą i oty ło ścią ma saż cał ko wi ty dzia ła
wspo ma ga ją co w pro ce sie re duk cji ma sy. Zwięk -
sza też na pię cie mię śni i uela stycz nia tkan ki skó ry,
za po bie ga jąc w pew nym stop niu po ja wia niu się jej
nad mia ru po osią gnię ciu efek tów ku ra cji. 
Ma sa że czę ścio we, sto so wa ne naj czę ściej, wy ko -
nu je się w przy pad kach scho rzeń reu ma tycz nych
i zwy rod nie nio wych. Ce lem jest zmniej sze nie
obrzę ków w ob rę bie sta wów, zmniej sze nie bo le -
sno ści, wzmoc nie nie mię śni, uela stycz nie nie mięk -
kich tka nek oko ło sta wo wych, przy wró ce nie lub
zwięk sze nie ru cho mo ści. 
Po ura zach ta kich jak zwich nię cia, skrę ce nia lub
zła ma nia, po ope ra cjach or to pe dycz nych, ma saż,
po pra wia jąc krą że nie krwi, po lep sza od ży wie nie
tka nek. Wpły wa rów nież na od bu do wę mię śni i ich
si łę, roz cią ga zro sty i przy kur cze. W co raz częst -
szych ze spo łach prze cią że nio wych krę go słu pa
ma saż od gry wa istot ną ro lę te ra peu tycz ną i pro fi -
lak tycz ną, przy wra ca jąc wła ści we na pię cie mię śni
krę go słu pa, ła go dząc bó le, za po bie ga jąc skut kom
ku mu la cji prze cią żeń, pro wa dzą cych do po waż nej
dys funk cji te go naj waż niej sze go ele -
men tu apa ra tu ru chu czło wie ka. 
W cho ro bach ukła du od de cho we go
sto su je się ma sa że klat ki pier sio wej,

by usu nąć nad mier ne na pię cie mię śni mię dzy że -
bro wych, pier sio wych i kar ku. Znacz nie po pra wia
to kom fort od dy cha nia – szcze gól nie fa zę wde -
chu, zwięk sza jąc czyn no ścio wą po jem ność płuc,
co ma po zy tyw ny wpływ na do tle nie nie ca łe go or -
ga ni zmu. W nie któ rych dys funk cjach na rzą dów
we wnętrz nych np. w scho rze niach je lit, w na wy -
ko wych za par ciach, le karz mo że za le cić ma saż
po włok brzusz nych.
Ma sa że me cha nicz ne wy ko nu je się przy uży ciu
apa ra tów emi tu ją cych głów nie drga nia, któ re po -
wo du ją zmniej sze nie spa stycz no ści mię śni. In ną
for mą za bie gów jest uży cie apa ra tów wy wo łu ją -
cych na prze mien ne zmia ny ci śnie nia w spe cjal nych
rę ka wach. Są one na kła da ne na koń czy ny lub tu -
łów pa cjen ta, by wy mu sić w nich wła ści wy prze -
pływ krwi żyl nej i lim fy w or ga ni zmie. Sto su je się je
w przy pad ku za sto jów krą że nio wych, a tak że
w dys funk cjach i po usu nię ciu wę złów chłon nych.
Ma sa że pod wod ne wy ko nu je się w spe cjal nych
wan nach, uży wa jąc stru mie nia wo dy pod ci śnie -
niem 1-3 at mos fer, apli ko wa ne go przez te ra peu tę
za po mo cą od po wied niej dy szy usta wio nej w od -
le gło ści 1-3 cm od cia ła pa cjen ta, za nu rzo ne go
w wo dzie o tem pe ra tu rze 36-40°C. In nym ro dza -
jem ma sa żu wod ne go jest ma saż wi ro wy, gdzie
pa cjent umiesz cza koń czy nę w spe cjal nym na czy -
niu, a wo da wy do by wa ją ca się pod ci śnie niem ze
sta łej dy szy two rzy sil ny wir wod ny. Ma sa że w śro -
do wi sku wod nym po pra wia ją sa mo po czu cie,
zwięk sza ją si łę mię śni, uela stycz nia ją skó rę, zwięk -
sza ją ru cho mość
sta wów, ob ni -
ża ją ci śnie -
nie krwi.

Masaż może
mieć działanie
lecznicze, jak
i relaksacyjne.
Działa też
tonizująco
na układ
nerwowy
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prze pływ krwi i lim fy, co po bu dza układ od por no -
ścio wy, zmniej sza obrzę ki w sta nach za pal nych,
re ge ne ru je i zmniej sza bli zny. Dzia ła nie prze ciw bó -
lo we la se ro te ra pii wy wo ła ne jest pod wyż sze niem
po zio mu en dor fin. Po za bie gach uszko dzo na tkan -
ka ner wo wa i kost na re ge ne ru je się szyb ciej. 
Wska za nia do te ra pii la se rem: sta ny za pal ne sta -
wów, prze cią że nie ścię gien, np. ścię gna Achil le sa,
ze spół „łok cia te ni si sty”, ze spo ły bó lo we krę go słu -
pa, zwich nię cia, stłu cze nia, scho rze nia na czyń żyl -
nych, ner wo bó le. W der ma to lo gii po ma ga w le cze -
niu opa rzeń, blizn, sta nów za pal nych skó ry, w te -
ra pii trą dzi ka po spo li te go. Prze ciw wska za nia: cho -
ro by no wo two ro we, czyn na gruź li ca, cięż kie in fek -
cje, te ra pia le ka mi o dzia ła niu fo to uczu la ją cym.
Ul tra dź wię ki
W za bie gach wy ko rzy stu je się lecz ni cze dzia ła nie
fal ul tra dź wię ko wych na or ga nizm czło wie ka. Za -
bieg jest wy ko ny wa ny za po mo cą spe cjal nej gło -
wi cy, któ rą pro wa dzi się po skó rze po sma ro wa nej
cie kłą pa ra fi ną lub spe cjal nym że lem dla uzy ska -
nia peł ne go kon tak tu i prze ni ka nia fa li w głąb tka -
nek. Ul tra dź wię ki wy ko rzy stu je się rów nież do wy -
ko na nia za bie gu fo no fo re zy. Po le ga on na wy ko -
rzy sta niu fa li do „wtło cze nia” w tkan ki sub stan cji
lecz ni czej za war tej w spe cjal nym że lu.
Wska za nia: ze spo ły bó lo we krę go słu pa i sta wów
koń czyn, ner wo bó le, ostro gi pię to we, bli zny i przy -
kur cze. Prze ciw wska za nia: cho ro by no wo two ro -
we, czyn na gruź li ca, sta ny go rącz ko we, im plan ty.
Ma gne to te ra pia
Me to da ta wy ko rzy stu je dzia ła nie po la ma gne tycz -
ne go o okre ślo nych war to ściach lecz ni czych. Sto -
su je się apli ka to ry po la ma gne tycz ne go o kształ cie
pła skim lub okrą głym. Ich wiel kość za le ży od czę -
ści cia ła pod da wa nej za bie go wi. 
Wska za nia: cho ro by reu ma tycz ne, zwy rod nie nia
sta wów koń czyn i krę go słu pa, po ura zach tka nek
mięk kich i ko ści, za bu rze nia krą że nia ob wo do we -
go, oste opo ro za, ze sztyw nia ją ce za pa le nie sta -
wów krę go słu pa, za pa le nie oskrze li i za tok. Prze -
ciw wska za nia: cięż kie cho ro by ser ca i ukła du krą -
że nia, in fek cje bak te ryj ne, gruź li ca, cią ża, im plan -
ty elek trycz ne (tzw. roz rusz nik ser ca), cho ro by

we wnętrz ne.
Prą dy dia dy na micz ne

Są to za bie gi po le ga ją ce na wpro wa -
dze niu do tka nek prą du elek trycz ne go
o nie wiel kich i zmien nych, re gu lo wa -
nych war to ściach. Ła dun ki elek trycz -
ne prze pły wa ją po mię dzy dwie ma
elek tro da mi, przy ło żo ny mi do cia ła

w ści śle okre ślo nych miej scach. Na tę -
że nie prą du re gu lu je się, uwzględ nia jąc

wska za nia i in dy wi du al ną wraż li wość pa -
cjen ta na dzia ła nie prą du elek trycz ne go.

Prze ciw wska za nia do wy ko ny wa nia ma sa ży: ostre
sta ny za pal ne, go rącz ka, wy nisz cze nie or ga ni zmu,
za awan so wa na oste opo ro za, uszko dze nia i cho -
ro by skó ry, nie za go jo ne zła ma nia, gruź li ca ko ści,
za pa le nie żył, za awan so wa na miaż dży ca, cho ro by
no wo two ro we.

FI ZY KO TE RA PIA 
– NO WE TECH NO LO GIE
Ta dzie dzi na me dy cy ny od gry wa co raz więk szą ro -
lę w le cze niu licz nych scho rzeń. W wie lu przy pad -
kach sta je się pod sta wo wą me to dą te ra pii, a roz -
wój no wych tech no lo gii przy czy nia się do udo -
stęp nia nia jej sze ro kie mu gro nu pa cjen tów.
La se ro te ra pia
Pro mie nio wa nie la se rów sto so wa nych w fi zy ko te -
ra pii dzia ła prze ciw bó lo wo, prze ciw za pal nie i sty -
mu lu ją co na tkan ki. Efek tem za bie gów jest lep szy

Poniżej: masaż
podwodny 

oraz terapia 
przy użyciu

ultradźwięków



Za bie gi dzia ła ją prze ciw bó lo wo, po pra wia ją od ży -
wie nie tka nek, sty mu lu ją włók na mię śnio we.
Wska za nia: ze spo ły bó lo we i zwy rod nie nio we sta -
wów koń czyn i krę go słu pa, spa stycz ność mię śni,
obrzę ki i za bu rze nia krą że nia ob wo do we go. Prze -
ciw wska za nia: cho ro by i uszko dze nia skó ry, nie za -
go jo ne bli zny, nad wraż li wość na dzia ła nie prą du,
ostre sta ny za pal ne, im plan ty.
In ter dyn
In na na zwa za bie gu to prą dy in ter fe ren cyj ne. Jak
w po przed nio opi sa nej me to dzie, wy ko rzy stu je się
tu taj dzia ła nie prą du elek trycz ne go. Róż ni ca po le -
ga na tym, że sto su je się czte ry elek tro dy po wo -
du ją ce na kła da nie się ich fal na sie bie, czy li in ter -
fe ren cję. Efekt ten wzmac nia dzia ła nie za bie gu. 
Wska za nia: cho ro by zwy rod nie nio we sta wów koń -
czyn i krę go słu pa, za ni ki mię śni, za pa le nia tka nek
oko ło sta wo wych, obrzę ki, ner wo bó le. Prze ciw -
wska za nia: sta ny za pal ne skó ry, za krze po we za -
pa le nie żył, im plan ty, cią ża, nad wraż li wość na
dzia ła nie prą du.
Jo no fo re za
Uży wa się tak że na zwy jon to fo re za. Dzia ła nie lecz -
ni cze te go za bie gu po le ga na wpro wa dze niu
do tka nek związ ków lecz ni czych (jo nów le ków)
za po mo cą prą du sta łe go o ma łych war to ściach.
Roz two rem le ku na są cza się pod kład pod tzw.
elek tro dę czyn ną, o po ten cja le elek trycz nym prze -
ciw nym do po ten cja łu elek trycz ne go le ku, któ ra
zo sta je umiesz czo na na cho rej tkan ce. Dru gą
elek tro dę, tzw. bier ną o prze ciw nym po ten cja le do
elek tro dy czyn nej, umiesz cza się obok, lub po
prze ciw nej stro nie. Jo ny le ku zo sta ją przez prąd
elek trycz ny „wy pchnię te” do tka nek przez skó rę.
Wska za nia: ner wo bó le, rwa kul szo wa, bli zny, od -
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mro że nia, prze wle kłe sta ny za pal ne sta wów i oko -
ło sta wo we, bak te ryj ne cho ro by skó ry i tka nek mięk -
kich, za bu rze nia krą że nia ob wo do we go. Prze ciw -
wska za nia: ostre sta ny za pal ne skó ry i tka nek
mięk kich, sta ny go rącz ko we.
In ha la cje
Są to za bie gi lecz ni cze po le ga ją ce na wpro wa dze -
niu sub stan cji lecz ni czych do ukła du od de cho we -
go za po mo cą apa ra tów wy twa rza ją cych ae ro zo le
o dzia ła niu te ra peu tycz nym. Sto su je się le ki o dzia -
ła niu prze ciw za pal nym, roz kur czo wym, an ty bio ty ki
oraz uła twia ją ce od krztu sza nie.
Wska za nia: prze wle kłe nie ży ty gór nych dróg od -
de cho wych i za tok przy no so wych, ast ma oskrze -
lo wa, nie ży ty oraz roz strze nie oskrze li, sta ny po
za pa le niu płuc, sta ny po za bie gach ope ra cyj nych
oskrze li i płuc, mu ko wi scy do za, nie żyt krta ni, sta ny
po ope ra cji mig dał ków, nie żyt trąb ki słu cho wej.
Prze ciw wska za nia: no wo two ry płuc, cho ro by za -
kaź ne ukła du od de cho we go, ostre sta ny za pal ne
dróg od de cho wych i płuc, krwa wie nia z dróg od -
de cho wych.
Wy mie nio ne po wy żej me to dy lecz ni cze sto su je się
za zwy czaj w se riach li czą cych od kil ku do kil ku na -
stu za bie gów, któ re moż na prze waż nie po wta rzać
2-3 ra zy w cią gu ro ku. O ich sto so wa niu po wi nien
w każ dym przy pad ku de cy do wać le karz pro wa -
dzą cy pa cjen ta. Wła ści we wy ko na nie za bie gu, je -
go czas, do bór ob cią żeń lub pa ra me trów apa ra tu -
ry za bie go wej na le ży zaś do fi zjo te ra peu ty. 
Opi sa ne ro dza je za bie gów nie wy czer pu ją w peł ni
wszyst kich me tod. Na le żą one jed nak do naj czę -
ściej spo ty ka nych w do brze wy po sa żo nych ba -
zach za bie go wych i po zwa la ją sku tecz nie le czyć
więk szość scho rzeń.
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
KUCHNIA

Agnieszka Kudłacik, fot. Satiz Poland

wstawić domikrofali ipokłopocie...
Ale gdzie przyjemność gotowania
iwspólnie spędzonego czasu?!...
Wdzisiejszym świecie pełnym
pośpiechu propagujmy tzw. slow
food...Idotego nie potrzeba wielu
pieniędzy, wręcz przeciwnie, można
dobrze zjeść, nie wydając wiele.
Trzeba tylko chcieć iumieć znaleźć
radość wtym, co się robi. Pisząc ten
artykuł słucham Pavarottiego. Jaka
piękna muzyka!Idania napewno
będą wyśmienite, bo właśnie
przygotowuję cannelloni... 
Cieszmy się jedzeniem 
iwspólnym biesiadowaniem, jak
potrafią to robić mieszkańcy Italii...

Poniżej przepisy naprawdziwą
lasagne icannelloni:

LASAGNE
Przepis naprzygotowanie formy
owymiarach25 cm na35cm 
Sos boloński, tzw. ragù
• 250 g mięsa wołowego mielonego
• 150 g mięsa wieprzowego

mielonego, najlepsza łopatka
• 4 puszki pomidorów, najlepiej tzw.

pelati, czyli pomidorów bez skórki
• 1 marchewka
• 1 łodyga selera naciowego
• 1 cebula
• sól, cukier, pieprz
• liść laurowy
• oliwa z oliwek, 
• szklanka czerwonego wina

Zdjęcie u góry:
Lasagne z sosem
bolońskim.
Obok: etapy
przyrządzania 
tej potrawy: 
Należy
bardzo cienko
rozwałkowywać
ciasto, najlepiej
używając
specjalnej
maszynki
Ciasto
pokroić na płaty
długości mniej
więcej 20 cm

Składniki
Lasagne
vegetariane
Sos
beszamelowy
W formie
przekładać płaty
makaronu sosem
bolońskim i
beszamelowym
Przełożyć
płaty makaronu
do wysokości
formy
Gotowa
lasagne

Kiedy przyjechałam pierwszy raz
dorodziców mojego przyszłego
męża doItalii, to były pierwsze
piatti, czyli dania serwowane
naobiad, którymi mnie ugościli.
Emilia Romagna to region Włoch,
wktórym króluje przede wszystkim
pasta ripiena. To właśnie lasagne,
cannelloni, ravioli iwszelkiego
rodzaju tortellini, tortelloni są
jednymi znajbardziej ulubionych
dań. Przysłowiowa Mamma
naprawdę przygotowuje wszystko
ręcznie. Oczywiście można kupić
gotowe półprodukty, anawet
gotowe dania, które wystarczy

Wykonanie:
Przygotować tzw. soffritto. Wtym
celu należy drobno posiekać
warzywa iprzesmażyć naoliwie.
Dodać liść laurowy imięso. Dusić
kilka minut domomentu, kiedy
mięso nie będzie już surowe, podlać
winem. Odparować. Następnie
dodać zmiksowane blenderem
pomidory iprzyprawy
dosmaku.Ipozostaje tylko czekać,
gdyż ragùnaprawdę musi się
gotować, awłaściwie „pykać”3
godziny. Jeśli zauważymy, że jest
zagęste, należy dodać
wody.Ipoprostu zostawić je
wspokoju, aż „dojdzie”.

Besciamella (beszamel)
• 2 litry mleka
• 140 g masła
• 160 g mąki
• sól, pieprz, 
• gałka muszkatołowa

Wykonanie:
Zagotować mleko, oddzielnie
rozpuścić masło iwymieszać
zmąką. Dodać domleka iubijać
dozagęszczenia. Przyprawić
dosmaku. 

La sfoglia, czyli makaron
• 5 jajek
• 500 g mąki typ 650
• sól
Zarobić ciasto bez dodawania wody!
Jest to ciężka praca, ale to właśnie
jest sfoglia. Następnie owinąć je
przeźroczystą folią iwłożyć
dolodówki przynajmniej na1 godzinę.

Lasagne 
i cannelloni
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Przygotować lasagne.
Należy bardzo cienko
rozwałkowywać ciasto, najlepiej
używając specjalnej maszynki.
Ciasto pokroić na płaty długości
mniej więcej 20 cm. Można
wykorzystać płaty makaronów już
gotowych, dostępnych w sprzedaży,
ale należy kierować się
wskazówkami znajdującymi się
na opakowaniu. Potrawę zacząć
od zagotowania wody w garnku
przynajmniej pięciolitrowym, z solą
i 1 łyżką oliwy. Osobno przygotować
miskę z zimną wodą. Stopniowo
gotować płaty, chłodząc je właśnie 
w zimnej wodzie. W natłuszczonej
formie przekładać płaty makaronu
sosem bolońskim i beszamelem,
do wysokości formy. Można
posypywać serem mozarella lub
parmigiano. Następnie piec
w piekarniku około 45 min.,
w temperaturze 180 stopni. 
Lasagne możemy też przygotować
z warzywami. 

Lasagne vegetariane
– wegetariańskie
• 2 średnie cukinie 

• 5 marchewek
• 500 g pieczarek
• oliwa z oliwek, sól, pieprz
• 2 litry beszamelu
• kilka łyżek sosu pomidorowego
• mozzarella lub parmigiano
Najpierw przygotować warzywa.
Umyć je, zetrzeć na tarce i każde
dusić oddzielnie na maśle
z przyprawami przez kilka minut
(cukini nie obierać, a pieczarki
wystarczy pokroić na plasterki).
Następnie przygotować 
płaty makaronu według
podstawowego przepisu. 
Podobnie jak w przypadku lasagne
z sosem bolońskim, przekładać płaty
makaronu warzywami, beszamelem,
sosem pomidorowym i serem.
Zapiec.

Lasagne pesto e salmone
– Lasagne z łososiem i pesto
• 400 g łososia typu warkocz lub

w paczce
• 2 litry beszamelu
• 1 słoiczek pesto
• mozzarella lub parmigiano
• 1 cebulka dymka
• sól, pieprz, oliwa z oliwek

Cannelloni ripieni di ricotta
e spinaci – Cannelloni z farszem
ze szpinaku i sera ricotta 
W przypadku cannelloni możemy
kupić już gotowe rurki, ale na pewno
smaczniejsze będą przygotowane
własnoręcznie. Makaron
przygotowujemy jak na lasagne
(na 1 porcję przewiduję 4 rurki,
przepis jest więc na 4 osoby).
Farsz: 
1 paczka rozmrożonego szpinaku,
500 g sera ricotta
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Dodatkowo:
sos pomidorowy, mozzarella lub
parmigiano, beszamel 1 litr
Wymieszać składniki farszu .
Przygotować makaron, pokrojony
na równe kawałki. Podgotować jak
na lasagne i rozłożyć na stole.
Nakładać farsz posługując się
rękawem i zwijać cannelloni .
Następnie kroić na pół . 

W formie wysmarowanej oliwą wlać
połowę beszamelu i układać
cannelloni . Polać resztą
beszamelu, cannelloni muszą być
nim całkowicie przykryte, bo inaczej
wyschną . Polać sosem
pomidorowym i posypać serem .
Zapiekać w temperaturze 180 stopni
przez 30-35 minut i gotowe!!! 
Cannelloni są również bardzo dobre
z farszem przygotowanym w postaci
kremu z kurczaka
Farsz: (na 4 porcje po 4 rurki)
1 podwójna pierś z kurczaka, 250 ml
śmietanki słodkiej, 1 cebulka dymka,
tzw. scalogno, beszamel 1 litr, sól,
pieprz, sos pomidorowy, mozzarella,
płaty makaronu przygotowane jak
na cannelloni z ricottą i szpinakiem.
Przesmażyć pokrojoną w kostkę
pierś z kurczaka z cebulką
i przyprawami. Zmielić. Dodać
śmietankę i przyprawy do smaku.
Zwijać rurki. I dalej postępować, 

jak w przypadku cannelloni 
z ricottą i szpinakiem. 
Smacznego! 
Mam nadzieję, że kuchnia 
włoska nie zawiedzie Państwa
oczekiwań.

ROMAGNA MIA  
ul. Bohaterów Warszawy 22 
43-300 Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Romagna Mia to tradycyjna
gastronomia włoska na wynos: 
pizza na kawałki, piadine, 
cassoni, lasagne, cannelloni, 
ravioli, tagliatelle. 



 



 

Podsmażyć na oliwie dymkę, dodać
rozdrobnionego łososia i dusić kilka
minut. Ugotować beszamel, ale
w tym przypadku musi być rzadszy.
Dodać do niego łososia. Przygotować
płaty makaronu wg podstawowego
przepisu. Przełożyć płaty makaronu
sosem, nakładać w kilku miejscach
pesto, posypać serem – i tak do
wysokości formy, chociaż te lasagne
mogą być niższe od klasycznych
z sosem bolońskim. Zapiekać.

Dziękujemy pani Agnieszce Kudłacik 
z pizzerii Romagna Mia w Bielsku-
Białej za przygotowanie przepisów.
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Joanna Lasek

Większość nas nie ma do dyspozycji pokoi kąpielowych, wręcz
przeciwnie, multum łazienek jest małych i trzeba się nieźle
nagimnastykować, aby je funkcjonalnie urządzić. Firma
Aquaform z myślą o użytkownikach niewielkich łazienek
przygotowała serię elementów wyposażenia specjalnie
dobranych do powierzchni w rozmiarze „mini”. W skład zestawu
wchodzi kabina prysznicowa, prostokątna wanna, parawan
na wannę (umożliwia dwojakie zastosowanie – kąpiel lub
natrysk), zestaw mebli, szafki wiszące oraz szafka
pod umywalkę. Wszystko estetyczne i funkcjonalne. 
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W MAŁEJ ŁAZIENCE

Mop parowy Hoover to doskonałe urządzenie dla osób, które
posiadają małe dzieci lub takich, które szczególną wagę
przywiązują do ekologii. Mop czyści i dezynfekuje gładkie
powierzchnie za pomocą gorącej pary, użytkownicy nie mają więc
styczności ze szkodliwymi detergentami. Jedyne, co należy

zrobić przed sprzątaniem, to napełnić specjalny zbiorniczek
czystą wodą. Urządzenie nie tylko czyści, ale

i dezynfekuje powierzchnie, usuwając prawie 100%
drobnoustrojów. Z pewnością jest to najbardziej
przyjazna człowiekowi i środowisku metoda
sprzątania. Dzieci mogą spokojnie raczkować

i bawić się na podłodze.

ZIMOWE
KOSMETYKI
Podczas mrozów wiele osób, a zwłaszcza pań, narzeka
na spierzchniętą i podrażnioną skórę dłoni. Zimowy krem
do rąk powinien być bardziej tłusty i odżywczy niż ten
na lato. Yves Rocher Beauté des Mains ma idealnie

kremową konsystencję, jednak nie pozostawia
na dłoniach tłustego filmu. Małe żółte pudełeczko to

prawdziwa ulga dla zaczerwienionej skóry rąk.
Zapach jest bardzo przyjemny, a arnika użyta
do produkcji została wyhodowana w sposób
ekologiczny.

EKOLOGICZNE SPRZĄTANIE



KREATYWNA ZABAWA
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FUNKCJONALNIE I NOWOCZEŚNIE
Caya Design to producent mebli tapicerowanych,
który wie, jakie trendy panują w nowoczesnym
wzornictwie i architekturze wnętrz. Rogówki
(zwane inaczej narożnikami) to jedne z najbardziej
funkcjonalnych mebli w domu. Wygodne,
wielofunkcyjne, a coraz częściej bardzo
dekoracyjne. Caya pozostawia użytkownikowi
do wyboru rodzaj materiału, jakim jest obity mebel
– może to być skóra lub estetyczna tkanina
obiciowa w wybranym przez klienta kolorze.
Rogówki można w minutę przekształcić w wygodne
łóżko, na którym spokojnie wyśpią się dwie osoby.

Nadeszła niedobra pora dla delikatnych cer.
Mając malucha, trzeba pamiętać, aby przed
każdym wyjściem dokładnie nakremować
jego wrażliwą skórę twarzy. Kremy na mróz
przeznaczone dla dzieci ma w swojej ofercie
prawie każda firma kosmetyczna, warto
jednak wybierać te, o których wiadomo, że są
wykonane z jak najmniejszej liczby
składników, nie są testowane na zwierzętach,
nie zawierają szkodliwych barwników. Firma
Floslek od lat dba o skórę dorosłych i dzieci –
seria Sopelek jest przeznaczona specjalnie
na ostrą zimową aurę.

OCHRONA 
DZIECIĘCYCH
BUZI

Zabawki edukacyjne święcą ostatnio tryumfy, i słusznie. Rozwijają umysł
dziecka oraz zdolności manualne. Dodatkowo, najczęściej są wykonane
z ekologicznych materiałów, nie atakują zmysłów malucha feerią barw i tonami

plastiku. Firma Pilch posiada w swoje ofercie bardzo
wiele pomysłowych zabawek, między innymi grę,

która przypomina football. Specjalne gumki
pozwalają na wysyłanie piłki – krążka prosto

do bramki przeciwnika! Gry typu memory
to także niezastąpiony towarzysz

dzieciństwa. A następstwa
regularnego ćwiczenia pamięci

są nieocenione. „Nawlekaj nie
czekaj” firmy Alexander to

kolorowe kuleczki, które
w odpowiedniej

kolejności nawleka
się na sznurek.

Fantastyczna
zabawa dla dzieci

i rodziców. Ćwiczy młode
i trochę starsze szare komórki.
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Jo Nesbø przez lata stał się właściwie klasyką kryminału. Jego seria
oinspektorze Harrym Hole ma miliony fanów nacałym świecie.
„Człowiek nietoperz” to pierwszy tom serii. Szkoda, że poszczególne
tomy nie ukazują się unas pokolei, jednak wytrawni wielbiciele itak

rzucą się nakolejną mroczną zagadkę
kryminalną rozwiązywaną przez H. Hole.
Tym razem inspektor wybiera się
doAustralii, aby wyjaśnić zabójstwo swej
rodaczki, przyokazji spotykając mnóstwo
ciekawych osób. Wchodzi wśrodowisko
Aborygenów, dając czytelnikowi okazję
dopoznania (oczywiście dość
powierzchownego) ich kultury iwierzeń.
Intryga jest skonstruowana bardzo
ciekawie, aHarry jak zwykle ujmujący
wswoim cynizmie. 
Człowiek nietoperz. Wydawnictwo
Dolnośląskie. Wrocław 2012.

Grudzień to czas
świątecznych
zawirowań, ale
kiedy odwiedzimy
już wszystkich
krewnych izjemy
wszystkie
bożonarodzeniowe
smakołyki,
zatęsknimy być
może zaczymś
bardziej
intymnym
ispokojnym…
Zaciepłym
kocem, gorącą
herbatą zsokiem
idobrym filmem. 

„Samotny mężczyzna” to idealny
film naspokojny, leniwy wieczór.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

Długo wyczekiwana (niektórzy nie
wierzyli, iż autorka serii oHaryym
Potterze jest wstanie napisać cokolwiek
innego) książka J. K. Rowling
przeznaczona dla dorosłych czytelników.
J. K. Rowling miło zaskakuje
niedowiarków. „Trafny wybór” to
całkiem udana książka, zbłyskotliwymi
obserwacjami iniezłą fabułą. Postawą
wyjścia jest śmierć jednego
zmieszkańców małej angielskiej

mieściny –Pagford. Owa śmierć to pretekst doprzedstawienia
panujących wmiasteczku stosunków, jego konserwatywnej
duchoty iwzajemnych oskarżeń. Akcja nie należy
doporywających, ale warto poświęcić parę zimowych wieczorów,
aby przeanalizować to studium małomiasteczkowości. 
J. K. Rowling: Trafny Wybór.
Wydawnictwo Znak. Kraków2012

Akcja toczy się niespiesznie,
kamera jest raczej statyczna,
ale jednego nie można temu
filmowi odmówić
–estetycznie zwala znóg.
Jest to niewątpliwa zasługa
reżysera –Toma Forda.
Osobom interesującym się
modą nie trzeba wyjaśniać,
czym wyżej wymieniony się
zajmuje, natomiast mniej
wtajemniczonym wystarczy
wspomnieć, że to jeden znajbardziej
znanych projektantów, teraz
parający się, oprócz projektowania,
szeregiem rzeczy związanych ze
sztuką. Film opowiada ojednym dniu
zżycia wykładowcy
uniwersyteckiego, który wspomina
swego zmarłego przyjaciela. Wroli

głównej wystąpił, genialny jak
zawsze, Colin Firth, który otrzymał za
tytułową rolę w tym filmie nagrodę
BAFTA, atowarzyszy mu Julianne
Moore. Idealny film nawyciszenie,
zwłaszcza dla estetów. 
„Trzy małpy” to natomiast obraz
zdecydowanie niepokojący

Dobry kryminał
pod poduszkę

Joanna Lasek

58

J. K. Rowling
dla dorosłych

Trzy filmy na trzy
zimowe wieczory



Państwo Mizielińscy oraz wydawnictwo
Dwie Siostry nieustająco wykonują
dobrą robotę na niwie książki
dziecięcej. Dlatego każde ich wspólne
przedsięwzięcie można polecić
w ciemno. „Literki” i „liczby” zostały
„sprawdzone na żywym organizmie”,
nie ma bardziej zachęcającej do nauki
metody niż wspólna zabawa
z dzieckiem, a zabawa jest przednia.
Dziecko dosłownie nie chce oderwać
się od liczenia i nazywania
prześmiesznych stworków oraz
przedmiotów. Jeśli ktoś planuje prezent
dla malucha będącego na etapie literek
i cyferek, będzie to idealny i trafiony zakup. 
Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Mam oko na liczby. Mam oko na litery. 
Wydawnictwo Dwie Siostry. Warszawa 2012.

i intrygujący. Pytanie, do czego jest
zdolny człowiek, który potrzebuje
pieniędzy, padało w kinematografii
setki razy. Tym razem w intrygę
zostaje wplątana cała turecka
rodzina, która dzięki przystąpieniu
do sieci kłamstw, ulega rozpadowi.
Wystarczy powiedzieć, że cały
problem zaczyna się, kiedy bogaty
przedsiębiorca potrąca
przypadkowego przechodnia, a jego
zaufany kierowca zgadza 
się wziąć
winę na
siebie i iść
do więzienia.
Żona oraz
syn starają
się zachować
godność w tej
całej sytuacji,
ale nie można
powiedzieć, że
im się to
udaje, wręcz
przeciwnie.
Mocny film,
który nikogo nie pozostawi
obojętnym. 
„Chciwość” nie zagłębia się tak
mocno w ciemną stronę ludzkiej

PREMIERY
Wesele w Sorrento

Komedia romantyczna z ambitnym zacięciem.
Akcja filmu toczy się w Sorrento, gdzie odbywa
się wesele dzieci głównych bohaterów, Okazuje
się, jak to  życiu bywa, że pary na pozór zgodne,
skrywają wiele ciemnych tajemnic. Na szczęście
komedie romantyczne mają to do siebie, 
że zazwyczaj kończą się happy end-em. 
Reż. Susanne Bier, wyst.: Pierce Brosnan, 
Trine Durholm

Gambit, czyli jak
ograć króla

Literatura
dziecięca

natury, ale jest to film zdecydowanie
godny polecenia. Chociażby ze
względu na obsadę, w rolach
głównych wystąpili między innymi
Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi
Moore. Jeśli ktoś pamięta i ceni
„Wall street” w Michaelem
Douglasem, zostanie fanem
„Chciwości”. Akcja, która w zasadzie
nie wychodzi poza biura
wysokościowca, pokazuje

mechanizm powstania kryzysu
w 2008 roku. Jak do niego doszło?
Kto lub co się do niego przyczyniło?
Ogląda się ten obraz z zapartym
tchem. Miłego oglądania.

Nowy film braci Coen, jak zawsze, niecierpliwie
wyczekiwany. Tym razem w roli głównej
zobaczymy Colina Firtha, który wciela się w rolę
kustosza prywatnej kolekcji sztuki należącej do
ekscentrycznego i wrednego bogacza. 
Kustosz, mając już dość upokorzeń, wciela 
w życie plan zemsty. Komplikacje zaczynają 
się wtedy, gdy na scenie pojawia się piękna 
i zachłanna PJ. 
Reż.: Michael Hoffman, scen.: Ethan i Joel Coen,
wyst.: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman 
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Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Olbrzymy 
- tajemnicze istoty z przeszłości

Występują wopowieściach
ludowych imitach Europy, obu
Ameryk ponajdalsze zakątki Azji.
Wspomina się też onich wświętych
księgach. Najczęściej jednak są
przypisywane dokrólestwa bajek
iczarodziejskich opowieści. Wielu
jednak niezależnych badaczy
ihistoryków sugeruje, że region
Pirenejów był domem prawdziwych
olbrzymów, które mogą tam
zamieszkiwać dodnia dzisiejszego,
stając się źródłem licznych relacji
oBigfoocie. 
Znaczna liczba olbrzymich
szkieletów wykopana została
wpobliżu kamiennych głazów
ocharakterze grobowca wregionie

Cerdanya. Szkielety te znajdowały
się podopieką mieszkańców wsi
Prullans dochwili przekazania ich
Muzeum Archeologii wBarcelonie,
gdzie ślad ponich zaginął. Według
katalońskiej badaczki, Joan Obiols,
szczątki trzymetrowego olbrzyma
odnaleziono także wGarós (Pirineo
de Lleida). Jedną zostatnich osób,
które badały imponującej wielkości
kości, był miejscowy duchowny.
Odtej pory nikt ich nie widział.
Według Pięcioksięgu biblijny lud
olbrzymów Anakim zamieszkiwał
kilka miejsc naobszarze Kanaanu.
„Ziemia ta, którąśmy przeszli,
iprzeszpiegowali ją, jest ziemią
pożerającą obywateli swoich, alud

wszystek, któryśmy widzieli, jest
wysokiego wzrostu. Tameśmy też
widzieli olbrzymy, syny Anakowe
zrodu olbrzymów, izdaliśmy się
sobie przynich jako szarańcza...”
(Księga Liczb, rozdz.13) –tak
Izraelici opisali Mojżeszowi
potomków potężnego Anaka.
Jednakże użyty przez Judejczyków
iIzraelitów „pożerający ogień” –być
może stworzony przez Arkę
Przymierza, zniszczył olbrzymich
Anakimów, pozostawiając przyżyciu
pojedynczych członków tego rodu
wGazie, Askalonie iGacie. Ta
ostatnia miejscowość jest lepiej
znana jako miejsce narodzin
trzymetrowego Goliata, który stanął
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W 1962 roku, w pobliżu szczytu
góry Torres del Paine w Patagonii,
odnaleziono szkielety dziwnych
ludzi o wzroście od dwóch i pół 
do trzech metrów, a ich ciała
datowano na 500 lat. Czy jest to
dowód na to, że opowieści o
Patagonach nie były tylko
podróżniczymi legendami?
Czy żyjące w przeszłości olbrzymy
mogły dożyć naszych czasów pod
postacią wysokich, włochatych
małpich istot, znanych jako Bigfoot,
Yeti czy Sasquatch? Niektórzy
twierdzą, że te, które przeżyły,
przeniosły się na pustkowia, gdzie
do dziś przetrwały resztki ich rasy.

przeciwko młodemu Dawidowi.
Porażka tego wielkoluda nie
przyniosła jeszcze końca olbrzymów
naZiemi Świętej. Księga Samuela
podaje imiona innych kolosów,
takich jak Benob iSap –którzy
zginęli wbitwie podGob, oraz
nienazwanego zimienia olbrzyma
cierpiącego napolidaktylizm
–wielopalczastość (IIKsięga
Samuela, rozdz.21). Izraelici
również musieli stawić czoła Ogowi
zBaszanu. Pismo Święte mówi, że
ten ogromny monarcha został
pochowany wsarkofagu długości
ponad czterech metrów idwóch
metrów szerokości. Oinnych
olbrzymach czytamy wIKsiędze
Kronik wrozdz.20, gdzie omówiono
m.in. zwycięstwa Króla Dawida
zolbrzymami. 
Kolejnym obszarem występowania
olbrzymów był Meksyk. Nuno de
Guzmanowi, hiszpańskiemu
konkwistadorowi opowiadano
ozamieszkałych wprzeszłości
olbrzymich Quinametzinach. Kim
były te tajemnicze istoty? „Historicas
Obras”, traktat napisany przez
pierwszego kronikarza historii
Meksyku, Fernando Ixtilxochitla,
opisuje, że wcześniej „mieszkańcy
zmuszeni byli dzielić ziemię zludźmi
obardzo wysokich ciałach idużych
kościach, którzy byli bardzo
nikczemni iźle wychowani, dlatego
zabijali ich wwalkach, co
spowodowało ich wyginięcie...”.
Quinametzin hueytlacame (wielcy
niekształtni ludzie) zostali zmuszeni
doopuszczenia Meksyku imigracji
napołudnie wzdłuż wybrzeża
Pacyfiku, choć inni wybrali drogę
napółnoc. Franciszkanin Andrés de
Olmos, wswoim opisie zXVIw.
wspomniał, że meksykańskie
olbrzymy żywiły się dębowymi
żołędziami iróżnymi chwastami. 
Pedro Cieza de Leon, kapelan
towarzyszący garstce Hiszpanów,
którzy zdołali obalić wXVIw.
inkaskie imperium, zebrał także
ciekawe informacje natemat
olbrzymów: „Krajowcy byli zdumieni
iprzerażeni, gdy zobaczyli
nadpływającą trzcinową tratwę

zistotami napokładzie, tak
wysokimi, że wysokość odkolan
wdół równa była wzrostowi
zwykłego wysokiego
człowieka...”. Informatorzy
Cieza opisali je jako
ohydne zwyglądu, odziane
wzwierzęce skóry lub nagie
isłynące zzamiłowania
dogwałtów imordów. 
Czy ta grupa grabieżców
mogła stanowić część
olbrzymów, które wyemigrowały
napołudnie, aktóre zostały
przedstawione
wmeksykańskich
kronikach jezuity Rothea,
Hiszpana odwiedzającego
Peru? Wspomina on ostarej
inkaskiej tradycji opisującej
kolonizację peruwiańskiej równiny
przybrzeżnej przez „ludzi wielkiego
wzrostu”. Rabunki czynione przez te
olbrzymy skończyły się, kiedy
zniszczył je „niebiański ogień”. 
Czy potomkowie tych
Quinametzinów mogli znajdować
się też wodległej Argentynie,
nasamym końcu Ameryki
Południowej? Antonio
Pigafetta, kronikarz
zwyprawy Ferdynanda
Magellana, opisał
spotkanie zolbrzymimi
tubylcami wBahíaSan Julián
wroku1520. „Pewnego dnia
byliśmy świadkami nadejścia
krajowca, pierwszego, jakiego
widziały nasze oczy. Był to olbrzym,
jego stopy wydawały się tak duże, że
jeden znaszych ludzi nazwał go
Patagón. Stopniowo go
uspokajaliśmy ipochwili jego
nieufność zniknęła, on sam
przedstawił nam resztę swojego
plemienia, którego członkowie byli
tak samo duzi iżarłoczni, jak on.
Mające dwa metry wzrostu istoty
miały huczące głosy inarzucone
nasiebie zwierzęce skóry, co czyniło
je jeszcze większymi”. 
Odtąd wopisach pojawiają się
nazwy „patagony” lub
„wielkostopy”, aodich nazwy
wzięła się później nazwa lądu
Patagonia. 
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WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500WYMIARY 

354/158/154
BAGAŻNIK
206 LITRÓWPanda

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY 
403/169/149

BAGAŻNIK
275  LITRÓWPunto 2012

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

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 POP 69KM 37.400 1242 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY 69KM 41.225 1242 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 69KM 44.200 1242 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM 49.300 875 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 53.550 1248 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 100KM 51.000 1368 182 6,1 4
1.2 STREET 69KM 45.050 1242 160 5,1 4
1.4 16v STREET 100KM 51.850 1368 182 6,1 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 69KM 53.550 1242 160 5,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.900 1248 18O 3,9 4

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

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

WYMIARY 
396/172/174

BAGAŻNIK
329  LITRÓW Qubo

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

WYMIARY 
365/164/156

BAGAŻNIK
206 LITRÓWNowa Panda

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

PRODUKT
CENNIK

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami 
i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2012 roku
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WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓWLinea

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miej sca
1.4 AC TI VE 77KM ** 35.955 1368 165 6,3 5
1.4 DYNAMIC 77KM ** 40.205 1368 165 6,3 5

WYMIARY 
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 103.692 1956 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 113.892 1956 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM 109.642 1956 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 276KM 107.092 3605 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM 119.842 1956 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 120KM 54.400 1586 170 7,1 5
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM 63.750 1956 180 6,6 5
1.6 16v EMOTION 4x2 120KM 53.550 1586 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 120KM 58.650 1586 170 7,1 5

WYMIARY 
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

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

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

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

** – tylko auta ze stocku



RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.2 8v SILVER 69KM 36.975 1242 163 5,2 5 
1.2 8v S&S SILVER 69KM 37.315 1242 163 5,1 5
1.2 8v S&S BLACK&RED 69KM 38.165 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S BLACK&RED 85KM 42.415 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S BLACK&RED 95KM 47.515 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S BLACK&RED 85KM 45.815 875 176 4,2 5 
1.2 8v GOLD 69KM 41.565 1242 163 5,2 5 
1.2 8v S&S GOLD 69KM 41.905 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S GOLD 85KM 46.155 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S GOLD 95KM 51.255 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S GOLD 85KM 49.555 875 176 4,2 5 
1.2 8v S&S PLATINUM 69KM 47.005 1242 163 5,1 5 
0.9 S&S PLATINUM 85KM 51.255 875 176 4,2 5 
1.3 JTD S&S PLATINUM 95KM 56.355 1248 183 3,8 5 
0.9 MTA S&S PLATINUM 85KM 54.655 875 176 4,2 5 

WYMIARY 
384/168/152

BAGAŻNIK
245 LITRÓWYpsilon Seria 1
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WYMIARY 
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW159 Sportwagon**

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

WYMIARY 
452/180/150

BAGAŻNIK
465  LITRÓWDelta

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

WYMIARY 
406/172/145

BAGAŻNIK
270  LITRÓWMiTo Seria 1

RABAT 15%* PLN poj. km/h l/100km miejsca
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM 58.642 1368 195 6,3 5 
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM 63.742 1598 186 4,6 5
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM 65.442 1368 195 6,3 5 
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM 68.842 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM 70.542 1598 186 4,6 5
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM 73.942 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM 77.342 1598 194 4,6 5
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM 73.942 1368 203 5,7 5 
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM 79.042 1598 194 4,7 5 
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM 82.442 1598 194 4,6 5
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM 84.915 1956 214 5,1 5
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM 107.942 1742 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM 107.942 1910 222 5,7 5

WYMIARY 
507/190/149

BAGAŻNIK
462 LITRÓWThema

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

WYMIARY 
522/200/175

BAGAŻNIK
934  LITRÓWVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta nie łączy się z innymi promocjami 
i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2012 roku

WYMIARY 
435/179/146

BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

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

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

WYMIARY 
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW159**

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

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop



JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

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

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 121.720
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 125.800
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,4 137.700
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,3 149.515

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 108.885
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 112.965
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC 4x4 2777 172 7,1 124.865
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC 4x4 2777 169 8,0 136.680

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL NAPĘD POJEMNOŚĆ PRĘDKOŚĆ MAKS. ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU CENA PLN z VAT

SILNIKA (cm3) (km/h) MIESZANYM (l/100 km)

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

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

65

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

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

Oferta nie łączy się z innymi promocjami 
i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2012 roku
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY


Na łamach gazety staramy

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

my”. To właśnie wtej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

oswoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy dopisania
listów. Piszcie donas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy donas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

Wygraj bon Sodexo

Znów za rok matura, 
a u nas inwentura
Jak co roku obszary magazynowe materiałów
pośrednio –produkcyjnych podlegają
inwentaryzacji. Procedury
naprzeprowadzenie takiego procesu są
szczegółowe iwymagają wyłączenia
magazynu na trzy dni z cyklu codziennej
pracy. Zostaje powołany sztab koordynacyjny,
który przygotowuje listy spisowe oraz
powołuje pracowników zinnych obszarów
zakładu doprzeliczania materiałów
naobszarze magazynu. Pracownicy ci zostają
przeszkoleni przez inspektora działu BHP, jak
bezpiecznie należy poruszać się naterenie

magazynów podczas wykonywania
wszystkich czynności.
Komisje spisowe inwentarzowe liczą
materiały, apracownicy magazynu
czuwają nadich bezpieczeństwem
oraz pomagają  przy dźwiganiu
iprzemieszczaniu materiałów
ciężkich. Kierownik, który jest
odpowiedzialny zaprzebieg
inwentaryzacji oraz
zabezpieczeństwo zaproszonych
gości, z anielskim spokojem pyta
ipomaga wszystkim.
Poinwentaryzacji przychodzi czas
nawyniki, naktóre wszyscy czekają
zniecierpliwością, porównując ten
stan do ogłoszenia wyników

zmatury. Wyniki inwentaryzacji wtym roku
były rewelacyjne. Dobre efekty uzyskano
dzięki zamontowaniu nowoczesnych,
ergonomicznych, automatycznych windowych
szaf magazynowych, które systematycznie
zastępują standardowe regały.
Innowacyjność nowoczesnych miejsc 
pracy świadczy oich całkowicie nowym
przeznaczeniu isposobie ich
wykorzystywania.
Antoni Hendzel

PS. Ilość materiałów doinwentaryzowania
co roku jest większa i już przekroczyła 
ponad18 tys. pozycji. Przyregałach
stacjonarnych są uśmiechnięte panie iliczą
materiały zmagazynowane
naposzczególnych półkach. Ta praca była
dla nich uciążliwa, ponieważ licząc
materiały ciągle musiały wchodzić i schodzić
zdrabinki, apraca była dodatkowo
czasochłonna. Komisje inwentaryzacyjne
przyszafach windowych miały prawie
dwukrotnie więcej materiałów
doprzeliczenia, amimo to czynność tą
wykonały szybciej ibez zmęczenia. Szafy
windowe automatyczne wswojej kompozycji
plastycznej uzyskują łagodny estetyczny
wgląd oraz spełniają wymagania
ergonomiczne.

Zokazji100. numeru FWN wpoprzednim
wydaniu pisma zaprosiliśmy pracowników
spółek Grupy Fiat iemerytów dokonkursu.
Przypominamy, że odpowiedzi natrzy 
zadane wkonkursie pytania należy przesłać 
do31 stycznia2013 roku naadres pocztowy:
Redakcja FWN, Satiz Poland, 
ul.11 Listopada60/62,43-300 Bielsko-Biała
(można skorzystać także zpoczty
wewnętrznej FAP lub e-maila:
redakcja@satiz.pl).
Wkonkursie przewidziano cztery nagrody
owartości400 złotych każda, wformie bonu

Sodexo,
który można
zrealizować robiąc dowolne
zakupy wdowolnym centrum handlowym
naterenie kraju. 
Szczegóły wpoprzednim,100. numerze FWN.

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW



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

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036 

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108 

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 

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie

produkcja części samochodowych 
– układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

usługi bankowe

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

stan na 30 listopada 2012 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

Spółki koncernu Fiat

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA

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

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

16. Gestin Polska Sp. z o.o. 

1. Fiat Bank Polska SA 

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

1. CNH Polska Sp. z o.o.

2. Iveco Poland Sp. z o.o.



500
z klimatyzacją

już od 19 995 zł
w kredycie 50/50*
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