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Emisja CO
2
: od 105 do 145 g/km. Zużycie paliwa: w cyklu pozamiejskim od 3,7 do 5,0 l/100 km, w cyklu mieszanym od 4,0 do 6,2 l/100 km.

Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow

 laRGE     
Duże  auto  rodzinne   

bagażnik  400  l 

NOWY fiat 500l od 49 990 zł

the CITY LOUNGE

  Najbezpieczniejszy w swojej klasie − 5 gwiAZdek EURO NCAP 

   Duże auto rodzinne Bagażnik o pojemności 400 l 

 spalanie już od 3,7 L/100 KM W CYKLU POZAMIEJSKIM

www.fiat500L.pl
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Wyniki za ubiegły rok wykazują, że firma osiągnęła
lub wręcz przekroczyła wyznaczone cele. Przychody
wyniosły 84 mld euro, a zysk przekroczył kwotę
1,4 mld. Spadki w Europie zostały skompensowane
przez wzrost przychodów w innych rejonach świata.

FIRMA
WYNIKI

FIAT W 2012 ROKU

Rachunki Grupy

Dzię ki 4,2 mln sprze da -
nych sa mo cho dów i zy -
sko wi z za rzą dza nia zwy -

czaj ne go na po zio mie 3,8 mld
eu ro Gru pa Fiat za mknę ła 2012
rok jak naj bar dziej po zy tyw nie.
Do 6,5 mld eu ro zmniej szo no
(w po rów na niu z wrze śniem
ubie głe go ro ku) za dłu że nie prze -
my sło we net to. Wzro sto wi ule -
gły przy cho dy do 84 mld,
przy mar ży z za rzą dza nia w wy -
so ko ści 4,5%, a tak że zysk net -
to – do po nad 1,4 mld eu ro.
Płyn ność środ ków, ja ki mi dys -
po nu je Gru pa Fiat, po zo sta je
na wy so kim po zio mie, prze kra -
cza ją cym 20 mld eu ro. Bar dziej
szcze gó ło wa ana li za tych wy ni -
ków ujaw nia, że wzrost przy -
cho dów do kwo ty 84 mld eu ro
(+12% w po rów na niu z wy ni ka -
mi pro -for ma 2011 i +8% bio rąc
pod uwa gę kur sy sta łe) od zwier -
cie dla 6-pro cen to wy wzrost
sprze da ży, dzię ki po zy tyw nej
ko niunk tu rze w ta kich re gio nach
jak NAF TA (Sta ny Zjed no czo ne,

Ka na da i Mek syk), LA TAM
(Ame ry ka Środ ko wa i Po łu dnio -
wa) oraz APAC (Azja, Pa cy fik).
Je dy nym wy jąt kiem jest ry nek
EMEA (Eu ro pa, Bli ski Wschód
i Afry ka), na któ rym jed nak, mi -
mo wszyst ko, w ostat nim kwar -
ta le ro ku stra ta z za rzą dza nia
zwy czaj ne go zma la ła do 121
mln eu ro i jest nie mal o po ło wę
mniej sza od tej z ana lo gicz ne go
okre su ro ku 2011. Wzrost przy -
cho dów w re gio nach NAF TA
i APAC wy no sił od po wied nio
29% (19 przy kur sie sta łym)
i 50%. Ry nek LA TAM rów nież
miał moc ną po zy cję, na to miast
przy cho dy EMEA spa dły o 11%
z po wo du cią gle po gar sza ją ce -
go się po py tu w Eu ro pie,
a zwłasz cza we Wło szech. Mar -
ki Luk su so we i Spor to we od no -

to wa ły wzrost swo ich przy cho -
dów o 7% do kwo ty 2,9 mld eu -
ro, w głów nej mie rze dzię ki
wzro sto wi w Ame ry ce Pół noc nej
i w ob sza rze Azja-Pa cy fik. War -
ty uwa gi jest w tym przy pad ku
wkład mar ki Fer ra ri, któ ra od no -
to wa ła hi sto rycz ny re kord sprze -
da ży rocz nej: 7.318 sa mo cho -
dów (+5 pro cent wzglę dem
2011 ro ku) w 2012 ro ku. 
Za sad ni czo sta bil ne, na po zio -
mie 8 mld eu ro, po zo sta ją przy -
cho dy Kom po nen tów i Sys te -
mów Pro duk cyj nych. 
Zysk z za rzą dza nia zwy czaj ne go
się gnął kwo ty 3,8 mld eu ro
(+18% w po rów na niu z wy ni ka -
mi pro -for ma 2011 i +11, je śli
wziąć pod uwa gę kur sy sta łe).
A przy czy ni ły się do nie go do -
sko na łe wy ni ki osią gnię te w re -
gio nie NAF TA (2,7 mld eu ro),
wię cej o je den mi liard, LA TAM
(1,1 mld eu ro) zgod nie z ocze ki -
wa nia mi i APAC (0,3 mld eu ro),
w któ rym po dwo jo no zysk wo -
bec 2011 r. Ry nek EMEA na to -

Po twier dzo no
ce le eko no micz ne
na ten rok

na dobrym poziomie
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ro ku. Wy łą cza jąc kom po nen ty
nie ty po we, zysk net to wy niósł
500 mln eu ro w po rów na niu
z 322 mln eu ro w 2011 ro ku.
Za dłu że nie prze my sło we net to
w tym okre sie zma la ło o 0,2 mld
eu ro, a płyn ność fi nan so wa
wzro sła o 0,8 mld eu ro.

NIE BĘ DZIE
DY WI DEND
Na po sie dze niu Za rzą du, któ re
od by ło się 20 lu te go w Tu ry nie,
po sta no wio no za pro po no wać
Wal ne mu Zgro ma dze niu Ak cjo -
na riu szy niewy pła ca nie dy wi -
den dy ak cjo na riu szom Fia ta, by
utrzy mać wy so ki po ziom płyn -
no ści. Jed no cze śnie pod kre śla -
no, że ist nie ją ogra ni cze nia co
do moż li wo ści wy pła ty dy wi -
dend rów nież w Chry sle rze.

PER SPEK TY WY
NA 2013 ROK
Gru pa wy zna czy ła pod ko niec
trze cie go kwar ta łu 2012 ro ku

wła sny kie ru nek stra te gii w od -
po wie dzi na prze dłu ża ją cy się
kry zys sek to ra mo to ry za cyj ne go
w Eu ro pie, do dat ko wo po głę -
bio ny przez jesz cze więk szy
kry zys eko no micz ny. Jed no cze -
śnie po sta no wio no do ko nać ak -
tu ali za cji pla nu na la ta 2013
i 2014. Ryn ki NAF TA, LA TAM
i APAC na dal bę dą mia ły po zy -
tyw ny wpływ na ra chun ki fi nan -
so we w ro ku bie żą cym, na to -
miast na ryn ku eu ro pej skim
(EMEA) na dal bę dzie pa no wa ła
nie pew ność. W tym kon tek ście
Gru pa po twier dza swe ce le
na 2013 rok, zgod nie z pla nem
pod da nym ak tu ali za cji, któ ry
pre zen tu je się na stę pu ją co:
przy cho dy od 88 do 92 mi liar -
dów eu ro; zysk z za rzą dza nia
zwy czaj ne go mię dzy 4 a 4,5
mi liar da eu ro; zysk net to w za -
kre sie od 1,2 do 1,5 mi liar da
eu ro; za dłu że nie prze my sło we
net to na po zio mie oko ło 7 mi -
liar dów eu ro.

miast za re je stro wał stra tę 0,7
mld eu ro, po nie waż w tym re gio -
nie dzia ła nia pod ję te na rzecz
ogra ni cza nia kosz tów je dy nie
czę ścio wo skom pen so wa ły ujem -
ny efekt spad ku sprze da ży i pa -
nu ją cej na ryn ku pre sji na ce ny.
Wciąż od no to wy wa ny jest pro -
gres, je śli cho dzi o zysk z za rzą -
dza nia zwy czaj ne go ma rek Luk -
su so wych i Spor to wych, któ ry
upla so wał się na po zio mie 392
mln eu ro, co da je wzrost o 40
mln wzglę dem 2011 ro ku. Kom -
po nen ty i Sys te my Pro duk cyj ne
wnio sły wkład dzię ki po zy tyw nym
wy ni kom w kwo cie 176 mln eu ro.
Zysk net to za 2012 rok prze kro -
czył kwo tę 1,4 mld eu ro. Zysk
przy pa da ją cy udzia łow com jed -
nost ki do mi nu ją cej wy niósł 348
mln eu ro (1.334 mln eu ro w ro -
ku 2011). Nie wli cza jąc Chry sle -
ra, wy ka za no stra tę w kwo cie
1.041 mln eu ro, wo bec zy sku
1.006 mln eu ro za rok 2011;
bez uwzględ nie nia kom po nen -
tów nie ty po wych stra ta w 2012
ro ku wy nio sła 780 mln eu ro,
w po rów na niu z 106 mln eu ro
w 2011 ro ku. Za dłu że nie prze -
my sło we net to wzro sło do
6,5 mld eu ro, z 5,5 mld pod ko -
niec ro ku 2011, z tym że po czy -
nio no in we sty cje na kwo tę 7,5
mld eu ro. Do stęp ne środ ki ogó -
łem (łącz nie z nie za sto so wa ny mi
li nia mi kre dy to wy mi, któ re po zo -
sta ły bez zmian) wy no szą 20,8
mld eu ro, co da je nie znacz ny
wzrost wo bec po cząt ku okre su
ob ra chun ko we go.

IV KWAR TAŁ
WZRO STO WY
W ostat nim kwar ta le 2012 ro ku
przy cho dy Gru py wy nio sły
21,8 mld eu ro, co da je 11-pro -
cen to wy wzrost w po rów na niu
z ana lo gicz nym okre sem 2011
ro ku. Zysk z za rzą dza nia zwy -
czaj ne go osią gnął 987 mln eu ro
(+29%). Zysk net to się gnął licz -
by 388 mln eu ro, czy li wię cej
o 123 mln eu ro wo bec 265 mln
eu ro w czwar tym kwar ta le 2011
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FIAT
Bilans ekonomiczny - Okres rozliczeniowy 2012

(w mln euro) 2012 2011

Przy cho dy net to 83.957 59.559 
Zmia na w % 12

Zysk z za rzą dza nia zwy czaj ne go 3.814 2.392 
Zmia na 1.422

EBIT 3.677 3.467 
Zmia na 210

EBIT DA 7.811 6.825 
Zmia na 986

Zysk przed opo dat ko wa niem 2.036 2.185 
Zmia na –149

Zysk/(stra ta) 1.411 1.651 
Zmia na –240 

Zysk/(stra ta) z wy łą cze niem kom po nen tów nie ty po wych 1.655 684 
Zmia na 971

FIAT
Przychody EBIT

(w mi lio nach eu ro) 2012 2011 2012 2011 

NAF TA (mar ki ogól ne) 43.521 19.830 2.741 1.087 

LA TAM (mar ki ogól ne) 11.062 10.562 1.032 1.331 

APAC (mar ki ogól ne) 3.128 1.513 255 63 

EMEA (mar ki ogól ne) 17.800 19.591 (738) (941) 

Mar ki Luk su so we i Spor to we (Fer ra ri, Ma se ra ti) 2.898 2.699 392 358 

Kom po nen ty (Ma gne ti Ma rel li, Tek sid, Co mau) 8.030 8.122 167 (110) 

Po zo sta ła dzia łal ność 979 1.068 (149) (108) 

Ope ra cje wy łą czo ne i ko rek ty (3.461) (3.826) (23) 1.787 

Ogó łem 83.957 59.559 3.677 3.467



W 2012 roku przychody Fiata Industrial
sięgnęły kwoty 26 mld euro, głównie dzięki
dobremu popytowi na rynku maszyn
rolniczych. Pozytywne oczekiwania są
również na rok bieżący.

FIRMA
WYNIKI

Firmaodnotowuje wzrost
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so wać cią gle ma le ją ce go po py tu w in nych ob sza -
rach geo gra ficz nych. Po pyt CNH w bran ży Ma -
szyn bu dow la nych po zo stał na sta bil nym po zio mie
glo bal nym, z po pra wą w Ame ry ce Ła ciń skiej.

IVE CO
Po jaz dy użyt ko we od no to wa ły 8,9 mld eu ro przy -
cho dów, mniej o 6,7% w po rów na niu z 2011 ro -
kiem, ze wzglę du na na dal po gar sza ją cą się sy tu -
ację go spo dar czą na róż nych waż nych ryn kach
eu ro pej skich i słab sze wa run ki ryn ku w Ame ry ce
Ła ciń skiej. Do sta wy ogó łem (łącz nie z au to bu sa mi
i po jaz da mi spe cjal ny mi) zma la ły o 10,7% wzglę -
dem 2011 ro ku, do licz by 137.028 po jaz dów,
w tym sa mo cho dy „lek kie” od no to wa ły spa dek
o 11,8%, „śred nie” o 21,6%, a „cięż kie” o 6%.
Pod wzglę dem ob sza rów geo gra ficz nych, do sta -
wy ule gły spad ko wi o 21,1% w Eu ro pie Za chod niej
i o 21,8% w Ame ry ce Ła ciń skiej, na to miast wzro -
sły o 21,9 w Eu ro pie Wschod niej i o 36,4 w po zo -
sta łych re jo nach świa ta. 

FPT IN DU STRIAL
Sek tor Po wer tra in zre ali zo wał w 2012 ro ku przy -
cho dy wy no szą ce 2,9 mld eu ro, co sta no wi spa -
dek o 8,9% w po rów na niu z 2011 r., wy ni ka ją cy
z mniej szej sprze da ży spo wo do wa nej kur cze niem
się po py tu na sa mo cho do we sil ni ki die sla.

Fiat In du strial za mknął 2012 rok przy cho da mi,
któ re wzro sły o 6,2%, w po rów na niu z ro -
kiem po przed nim, do kwo ty 25,8 mld eu ro

i zy skiem z za rzą dza nia zwy czaj ne go w kwo cie
po nad 2 mld, któ ry wzrósł o 23,3%, czy li jest
więk szy o 393 mln eu ro niż w 2011 ro ku. Po pra -
wie o 1,2 punk tów do 8,1% ule gła tak że mar ża od
przy cho dów, głów nie za spra wą do brych wy ni ków
CNH. Zysk net to jest wyż szy o 31% i z wcze śniej -
szych 701 (rok 2011) wzrósł do 921 mln, na to miast
za dłu że nie prze my sło we net to wy no si 1,6 mld
(1,2 pod ko niec 2011 ro ku). Sa mo fi nan so wa nie
uzy ska ne z za rzą dza nia zo sta ło skom pen so wa ne
przez po czy nio ne in we sty cje, obej mu ją ce głów nie
po sze rze nie zdol no ści pro duk cyj nej CNH i pro gra -
my do sto so wa nia się do norm w za kre sie emi sji,
a tak że wy pła ty dy wi dend na kwo tę po nad 400
mln (z cze go po ło wę przy dzie lo no ak cjo na riu szom
mniej szo ścio wym CNH Glo bal). Do stęp nych środ -
ków fi nan so wych jest 6,2 mld eu ro (7,3 mld eu ro
na dzień 31 grud nia 2011). Za rząd pro po nu je
Zgro ma dze niu Ak cjo na riu szy wy pła tę dy wi den dy
w kwo cie ogó łem 275 mln, co od po wia da su mie
0,225 eu ro na ak cję zwy kłą. 
Po zy tyw ne są rów nież pro gno zy na rok bie żą cy.
W 2013 ro ku Fiat In du strial ocze ku je po pra wy wy -
ni ków z przy cho da mi więk szy mi o 5% i mar żą
z za rzą dza nia zwy czaj ne go, któ ra po win na upla -
so wać się w prze dzia le od 8,3 do 8,5%. Do bre są
rów nież ocze ki wa nia wo bec za dłu że nia prze-
my sło we go net to, któ re pla su ją się mię dzy 1,1
a 1,4 mld eu ro. 
6,2-pro cen to wy wzrost przy cho dów w 2012 ro ku
za wdzię cza się głów nie sil ne mu roz wo jo wi ryn ku
ma szyn rol ni czych. Za cznij my więc od CNH prze -
gląd wy ni ków uzy ska nych przez po szcze gól ne
sek to ry Fia ta In du strial.

CNH
Sek tor ma szyn rol ni czych i bu dow la nych od no to -
wał przy cho dy na po zio mie 16,1 mld eu ro, co sta -
no wi wzrost o 15,5% w po rów na niu z ro kiem
2011 (+6,7% w USD). Po pyt na ma szy ny rol ni cze
na po zio mie glo bal nym był trwa ły i zdo łał spo koj -
nie skom pen so wać ne ga tyw ne wy ni ki spo wo do -
wa ne trud niej szy mi wa run ka mi ryn ko wy mi w bran -
ży ma szyn bu dow la nych. Przy cho dy w seg men cie
Ma szyn rol ni czych wzro sły o 20% wo bec 2011 ro -
ku (+10% w USD), dzię ki więk szym wo lu me nom,
lep szym ce nom i bar dziej ko rzyst nej ga mie wy ro -
bów. Wzrost sprze da ży Ma szyn rol ni czych CNH,
za rów no w przy pad ku cią gni ków jak i kom baj nów,
od zwier cie dlał wzrost po py tu na ryn ku. Przy cho dy
w seg men cie Ma szyn bu dow la nych wzro sły o 6%
(–3% w USD), bo wiem skrom ny wzrost po py tu
na ryn ku Ame ry ki Pół noc nej nie zdo łał skom pen -

7

FIAT INDUSTRIAL Zysk/(Strata)
Przychody z zarz. zwycz.

(w mi lio nach eu ro) 2012 2011 2012 2011 

Ma szy ny rol ni cze i bu dow la ne (CNH) 16.056 13.896 1.566 1.154 
Zmia na 15,5% 412 

Po jaz dy użyt ko we (Ive co) 8.924 9.562 469 490 
Zmia na –6,7% –21 

FPT In du strial 2.933 3.220 142 107 
Zmia na –8,9% 35 

Wy łą cze nia i in na drob na dzia łal ność (2.128) (2.389) (98) (65)
Zmia na – –33 

Ogó łem 25.785 24.289 2.079 1.686 
Zmia na 6,2% 393 

FIAT INDUSTRIAL
Bilans ekonomiczny - Okres rozliczeniowy 2012

(w mln euro) 2012 2011

Przy cho dy net to 25.785 24.289 
Zmia na w % 6,2

Zysk/(stra ta) z za rzą dza nia zwy czaj ne go 2.079 1.686 
Zmia na 393 

Mar ża z za rzą dza nia zwy czaj ne go (%) 8,1 6,9
Zmia na 1,2 p.p. 

Zysk/(stra ta) ope ra cyj ny/-a 1.862 1.629 
Zmia na 233 

Zysk/(stra ta) przed opo dat ko wa niem 1.485 1.169 
Zmia na 316 

Zysk/(stra ta) w okre sie 921 701 
Zmia na 220

Zysk na akcje 0,663 0,511
Zmia na 0,152
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Kaźmierczak,
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FIAT w Polsce

Pol skie spół ki Gru py Fiat
za wsze sta wia ły na eks -
port. Nie do ty czy to je dy -

nie wy ro bu fi nal ne go, ale ca łe go
sze re gu kom po nen tów i pod ze -
spo łów, któ re z Pol ski wy ru sza ją
do za kła dów Fia ta/Chry sle ra na
ca łym świe cie. Wy star czy wspo -
mnieć, że Fiat Au to Po land
sprze da je za gra ni cą 98% sa mo -
cho dów pro du ko wa nych w Ty -
chach i z eks por tu uzy sku je  nie -
mal 80% swych przy cho dów. 
Po dob nie jest zresz tą w przy -
pad ku in nych firm pro duk cyj nych
Gru py, ta kich jak FPT, Ma gne ti
Ma rel li i Tek sid, któ re – ow szem
ma ją niż szy pro cent eks por tu

w po rów na niu z FAP -em – ale
tyl ko dla te go, że du ża część ich
pro duk cji kie ro wa na jest na 
ry nek lo kal ny, wła śnie do Fiat
Au to Po land. 
Śred nio w 2012 ro ku oko ło 70%
przy cho dów spół ek Fia ta w Pol -
sce (13,9 mld PLN wzglę dem
cał ko wi te go przy cho du w kwo -
cie 16,7 mld) za le ża ło od po py tu
za gra nicz nych ryn ków sa mo -
cho do wych, któ re – ko lej ny rok
z rzę du – od no to wa ły spa dek
i wciąż są bar dzo sła be. W Gru -
pie Fiat więc spo dzie wa no się
w 2012 ro ku ogra ni cze nia eks -
por tu i przy cho dów w Pol sce
(w obu przy pad kach od no to wa -

no spa dek o 21%), po dob nie jak
zmniej sze nia pro duk cji sa mo -
cho dów w za kła dzie w Ty chach.
Skoń czy ły się cza sy bo omu pod
wzglę dem po py tu na sa mo cho -
dy ma łe, sztucz nie pod trzy my -
wa ne go w mi nio nych la tach
przez do pła ty na za kup sa mo -
cho dów udzie la ne przez wie le
rzą dów eu ro pej skich, i na stał
mo ment ko niecz nych zmian
w struk tu rze fir my oraz do sto -
so wa nia pro duk cji do po trzeb
ryn ku eu ro pej skie go. O bo le -
snych efek tach te go dzia ła nia
by ło gło śno ostat nio we wszyst -
kich kra jo wych me diach. 
Za po mnia no jed nak pod kre ślić,

Po latach rozwoju, światowy kryzys sięgnął 
również polskich zakładów. Mimo nieuniknionej
restrukturyzacji, Fiat pozostaje największym
producentem samochodów w kraju.

FIAT w PolsceSprostać trudnościom

FIRMA
WYNIKI W POLSCE
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ZBLIŻENIAże Fiat w 2012 ro ku po raz ko -
lej ny z rzę du po twier dził swój
le ader ship w Pol sce w pro duk -
cji sa mo cho dów i że ty ska fa -
bry ka FAP na dal pro du ku je naj -
wię cej sa mo cho dów spo śród
wszyst kich za kła dów Fia ta SpA
w Eu ro pie. Jed no cze śnie, mi -
mo re struk tu ry za cji Gru pa Fiat
w Pol sce po zo sta je jed nym
z naj więk szych pra co daw ców
pry wat nych w kra ju. 
Kry zys przy szedł z ze wnątrz, ale
nie z da le ka. W Eu ro pie pro duk -
cja sa mo cho dów zma la ła o 4
mi lio ny eg zem pla rzy w za le d wie
pięć lat, z 16 do 12 mi lio nów
w 2012 ro ku. To tak jak by na gle
prze padł z kre te sem je den z naj -
więk szych eu ro pej skich pro du -
cen tów. I nie ste ty nie ma żad -
nych prze sła nek, by ten den cja
ta mia ła ulec zmia nie w naj bliż -
szej przy szło ści. Kry zys ryn ku
sa mo cho do we go w szcze gól ny
spo sób do tknął Wło chy – kraj,
do któ re go FAP eks por tu je po -
nad po ło wę pro du ko wa nych
w Ty chach sa mo cho dów. Po pyt
na no we sa mo cho dy na tym
ryn ku spadł w 2012 ro ku do po -
zio mu sprzed po nad 40 lat, tj.
w 1971 ro ku, kie dy Fiat wy pu ścił
na ry nek mo del 127, a w Ty -
chach w miej scu fa bry ki  by ła
jesz cze zie lo na łą ka i do pie ro
pla no wa no bu do wę za kła du
FSM -u nr 2.
Nie po trze ba in nych ar gu men -
tów, aby zo bra zo wać sy tu ację,
w ja kiej przy szło nam dzia łać.
Pro duk cja w Ty chach spa dła do
nie mal 349 ty się cy sztuk w 2012
ro ku, a w 2013 zo sta nie od no to -
wa ny praw do po dob nie do dat -
ko wy spa dek, na wet po ni żej 300
ty się cy sa mo cho dów. Na le ży
jed nak przy po mnieć, że mi mo
wszyst ko Za kład Ty chy po zo sta -
je za kła dem Fia ta, któ ry pro du -
ku je naj wię cej sa mo cho dów.
We dług wstęp nych pla nów pro -
duk cyj nych Za kład Ty chy wy pro -
du ku je w 2013 ro ku przy naj -
mniej 40% sa mo cho dów wię cej
niż naj więk szy za kład wło ski. 

FIAT AU TO PO LAND
Pro duk cja w 2012 r.
FAP wy pro du ko wał 348.503 sa -
mo cho dy, w tym 144.089 Fia -
tów 500, 94.002 Fia ty Pan da,
48.524 Lan cie Yp si lon, 7.275
Abarthów 500 i 54.613 
For dów Ka.
Po ziom ten sta wia spół kę zde -
cy do wa nie na pierw szym miej -
scu wśród pro du cen tów sa mo -
cho dów w Pol sce. Jest to rów -
nież naj więk sza fa bry ka w Gru -
pie Fiat w Eu ro pie. Po za koń -
cze niu pro ce su re struk tu ry za cji
FAP po zo sta nie jed nym z naj -
więk szych pra co daw ców w re -
gio nie i nie tyl ko z za trud nie -
niem na po zio mie ok. 3400
pra cow ni ków. Po zo sta nie tak że
zna czą cym przed się bior stwem
w pol skiej go spo dar ce, mię dzy
in ny mi pod wzglę dem eks por -
tu, któ ry sta no wił w 2012 ro ku
98,2% wy pro du ko wa nych
w Ty chach sa mo cho dów Fiat,
Abarth i Lan cia. W mi nio nym
ro ku spół ka wy eks por to wa ła
288.626 sa mo cho dów na ryn ki
65 kra jów świa ta, m. in. do
Włoch (139.308), An gli i
(38.253), Nie miec (27.030)
i Fran cji (22.920), ale tak że do
da le kiej Ja po nii (4.701).

Fiat SpA w Pol sce
2012 w licz bach
Przy cho dy 20,4 mld PLN
Eks port 13,9 mld PLN
16 spół ek, 2 jv fi nan so we 

Cze sław Świ stak 
czło nek za rzą du Fiat Au to Po land

„Pomimo trwającej w firmie
restrukturyzacji, zakład
w Tychach będzie nadal
zajmował w Grupie jedno
z pierwszoplanowych miejsc,
zarówno pod względem
jakości produkcyjnej jak
i wielkości sprzedaży.
Pozycję tę osiągnęliśmy
dzięki zaangażowaniu
i kompetencjom

pracowników, również tych – i uważam, że należy
to podkreślić – którzy w tych trudnych chwilach,
spowodowanych brakiem perspektyw rozwoju
na rynku motoryzacyjnym w najbliższej przyszłości,
musieli opuścić firmę.
Obecnie sytuacja Fiat Auto Poland, a także prognozy
związane z rynkiem motoryzacyjnym, powinny
pozwolić naszym ok. 3.400 pracownikom spokojnie
patrzeć w przyszłość. Oczywiście trzeba nadal robić
wszystko, by utrzymać wysoki poziom jakości
samochodów produkowanych w Tychach,
potwierdzając doskonałe wyniki osiągnięte przez
nasz zakład w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Restrukturyzacja wymaga też zmiany systemu pracy
z trzy- na dwuzmianowy. To duże przedsięwzięcie
organizacyjne i wyzwanie. Celem jest utrzymanie
konkurencyjności firmy, a także zarządzanie zgodnie
z najlepszymi standardami światowymi. Srebrny
certyfikat World Class Manufacturing nie jest nam
bowiem przyznany na zawsze. W najbliższym czasie
czekają nas także audyty związane z naszymi
staraniami o Złoty Medal WCM”. 
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500S na linii
montażowej.
To nowa 
wersja, którą
zaprezentowano
w Genewie.
Więcej na
stronie 18

Uroczyste
rozdanie nagród

w piątej edycji
WCM Awards.

Złoto dla
bielskiego FPT

FPT POLAND
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies
Po land wy pro du ko wał od mar -
ca 2003 r. do dziś nie mal pięć
mi lio nów sil ni ków tur bo die sel
1.3 Mul ti jet (oko ło 400 tys.
sztuk w ub. r.). Ju bi le uszo wy,
5-mi lio no wy sil nik spół ka bę dzie
świę to wać wła śnie w chwi li, 
kie dy obec ny nu mer bę dzie
w dru kar ni. Cią gły wzrost od no -
to wu je no wy sil nik ben zy no wy
TwinAir 0,9 l (In ter na tio nal En gi -
ne of the Year 2011), któ re go
pro duk cja zo sta ła uru cho mio na
pra wie trzy la ta te mu. Za sto so -
wa nie te go sil ni ka ro śnie w mia -
rę wpro wa dza nia na ry nek no -
wych mo de li ma rek Fiat.
Sil ni ki pro du ko wa ne w Biel sku -
-Bia łej tra fia ją za rów no
do Za kła du Ty chy,
jak i do in nych za kła -
dów Gru py na świe -
cie. W 2012 ro ku
oko ło 45% pro duk cji,
na kwo tę przekracza -
jącą ogó łem 1,5 mld
zło tych, fir ma prze zna -
czy ła na eks port.
Biel ski FPT dłu go bę dzie
wspo mi nał 2012 rok, dzię ki
zdo by ciu po zio mu Gold
w World Class Ma nu fac tu ring.
Za kład ten jest pierw szą i do -
tych czas je dy ną w ca łej Gru pie
Fiat/Chry sler fa bry ką, któ ra

otrzy ma ła to pre sti żo we wy róż -
nie nie bę dą ce po twier dze niem
nie zwy kle wy so kie go po zio mu
ja ko ści.
Dwu cy lin dro wy sil nik ben zy no -
wy Twi nA ir o po jem no ści 0,9 li -
tra i mo cy od 65 do 105 KM,
do stęp ny w wer sji wol nos są cej,
z tur bo do ła do wa niem i rów nież
CNG, prze zna czo ny jest za rów -
no dla seg men tu A (Fiat 500 czy
Pan da), jak i dla seg men tu B
(Fiat Pun to i Lan cia Yp si lon),
a tak że do no we go mo de lu
500L i Al fa Ro meo Mi to. Tur bo -
die sel Mul ti jet 1.3 l, któ re go
moc mak sy mal na do cho dzi do
75, 85 lub 95 KM, mon to wa ny

jest obec nie w po -
nad 15 mo de lach
Fia ta, a tak że
w Oplach, Che vro -
le tach i For dach.
W bie żą cym ro ku
FPT za mie rza po -
dwo ić pro duk cję
sil ni ków Twi nA ir

i utrzy mać po ziom
pro duk cji z ubie głe go

ro ku w przy pad ku wer sji
Mul ti jet, ale wszyst ko za le -

żeć bę dzie od sy tu acji na ryn ku,
któ ry zna lazł się w nie zwy kle
trud nym okre sie, co zresz tą 
od czu wa ło się już w ca łym
2012 ro ku.

Sprze daż
W ro ku 2012 Fiat Au to Po land
sprze dał na pol skim ryn ku
25.471 sa mo cho dów, w tym:
12.880 szt. mar ki Fiat, 9.232
Fiat Pro fes sio nal, 1.458 Al fa
Romeo, 1.006 Je ep, 843 Lan cia
oraz 52 Abar th.
Dy na micz ny wzrost sprze da ży
za no to wa ły mar ki pre mium Gru -
py: Lan cia (+90%) i Je ep
(+77%). Al fa Ro meo od no to wa ła
lek ki spa dek sprze da ży (-5,8%).
Na le ży jed nak za zna czyć, że
mo del Giu liet ta umoc nił swo ją
po zy cję w seg men cie (1.084
sztu ki, +16,9%). Mniej na ryn ku
pol skim sprze da no sa mo cho -
dów oso bo wych mar ki Fiat (spa -
dek o 27,1%), przy czym war to
do dać, że np. Fiat Fre emont od -
no to wał znacz ny wzrost.
W seg men cie sa mo cho dów do -
staw czych Fiat Pro fes sio nal
umoc nił po zy cję li de ra na pol -
skim ryn ku. W ubie głym ro ku
klien ci ku pi li 9.232 sa mo cho dy
(24% udzia łu na ryn ku), w tym
naj wię cej mo de li: Du ca to (4.973
szt., +15,3%) i Fio ri no (1.319,
+2,5%). Fiat Du ca to jest naj le -
piej sprze da ją cym się sa mo cho -
dem w swo im seg men cie, a je -
go udział w ryn ku wy no si 13%.
Bio rąc pod uwa gę tak że sa mo -
cho dy do staw cze mar ka Fiat,
sprze da ła w su mie 22.102 sa -
mo cho dy, zaj mu jąc trze cie miej -
sce w kla sy fi ka cji ogól nej sprze -
da ży w Pol sce.
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prze pro wa dzi ła waż ne pro jek ty
do ty czą ce in sta la cji urzą dzeń do
pro duk cji kom po nen tów dla ta -
kich klien tów jak Da im ler, Opel,
PSA i To yo ta. In no wa cyj ny pro -
jekt wpro wa dzo ny przez jed -
nost kę eCo mau na urzą dze -
niach FPT umoż li wił osią gnię cie
znacz nych oszczęd no ści ener gii
w użyt ko wa niu in sta la cji zgod nie
z lo gi ką WCM.
Co mau Po land an ga żu je się
rów nież w pro jek ty pro mu ją ce
mło de ta len ty ja ko part ner kon -
kur su „Ka rie ra na start”. Jest on
skie ro wa ny do naj lep szych stu -
den tów Po li tech ni ki Ślą skiej, któ -
rzy ma ją moż li wość zdo by cia
swych pierw szych do świad czeń,
pra cu jąc w fir mie w ra mach
prze wi dzia nych dla nich sta ży.

TEK SID PO LAND
Rok 2012 zakończono sprzedażą w wysokości 54.905 ton
odlewów żeliwnych; jest to o 5,8 % mniej niż rok wcześniej.
Wartość sprzedaży pozostała na podobnym poziomie
i wyniosła 320 milionów zł. Wynik operacyjny był negatywny,
choć lepszy niż rok wcześniej. Wykorzystanie mocy
produkcyjnych oscylowało wokół 75%.
W 2012 roku zainstalowano nowoczesną baterię pieców topiących:
mowa o piecach indukcyjnych średniej częstotliwości, które zastąpiły
tradycyjne piece łukowe. Inwestycja ta pozwoliła firmie na zwiększenie
zdolności produkcyjnych, obniżkę kosztów i lepsze wykorzystanie potencjału
topialni. Wymiana drugiego pieca łukowego przewidziana jest na 2014 rok. 
W 2012 roku uruchomiono produkcję seryjną nowych rodzin detali dla
Magneti Marelli Suspension Systems z Bielska-Białej (z przeznaczeniem
dla BMW) oraz nowej rodziny zwrotnic dla Renault/Dacia, które zastąpią
zwrotnice produkowane dotychczas.

Dzięki sektorowi
Lighting eksport
Magneti Marelli
w 2012 roku
wzrósł o 15% 

SPÓŁ KI MA GNE TI
MA REL LI W POL SCE
W 2012 ro ku przy cho dy Ma gne -
ti Ma rel li w Pol sce spa dły
o 17%, co od zwier cie dla kon dy -
cję Gru py Fiat SpA. Prze ciw nie
na to miast sy tu acja wy glą da ła
z eks por tem, któ ry dzię ki przede
wszyst kim sek to ro wi Li gh ting,
wzrósł 15% i zbli żył się do po -
zio mu 0,9 mld PLN. Ma gne ti
Ma rel li sprze da ła za gra ni cą
38% pro duk cji swo ich pol skich
spół ek.
Spa dek przy cho dów w po -
szcze gól nych spół kach uwa run -
ko wa ny był głów nie dzia łal no ścią
zwią za ną z pro duk cją lo kal ną
Fiat Au to Po land. Mo wa o pro -
duk cji kom po nen tów z two rzy -
wa, ukła dów wy de cho wych i za -
wie szeń. Au to mo ti ve Li gh ting
Pol ska na to miast, od za wsze
zresz tą na sta wio ny głów nie na
eks port (któ ry w ro ku 2012 prze -
kro czył 75% ogól nej sprze da ży

spół ki), od no to wał dwu cy fro wy
wzrost za mó wień. Oprócz Fia ta
wśród klien tów ALP znaj du ją się
Volks wa gen i GM, ale nie moż na
rów nież nie wspo mnieć o ta kich
mar kach, jak To yo ta, PSA, Re -
nault, Hy un dai, Su zu ki, Da im ler,
Ford i Mit su bi shi.

CO MAU PO LAND
W 2012 ro ku spół ka Co mau Po -
land od no to wa ła przy cho dy
w wy so ko ści oko ło 53 mln zło -
tych przy za trud nie niu 209 pra -
cow ni ków. Pol scy spe cja li ści
współ pra co wa li w ze spo łach
mię dzy na ro do wych z in ny mi
spół ka mi Co mau na ca łym świe -
cie przy wdra ża niu waż nych
pro jek tów w Pol sce, jak i rów -
nież w Niem czech, Fran cji, Ser -
bii oraz Bra zy lii. W 2012 ro ku,
dzię ki ini cja ty wom han dlo wym
(tak że w In ter ne cie), Co mau Po -
land zwięk szy ła sprze daż ro bo -
tów po za bran żę au to mo ti ve.
We współ pra cy z Del fo Pol ska
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FIAT IN DU STRIAL
2012 był po zy tyw nym ro kiem
dla dwóch pol skich spół ek Gru -
py Fiat In du strial. CNH Po land,
dzię ki do brym wy ni kom pro duk -
cji za kła du w Płoc ku, w peł ni
wy ko rzy sta ła świa to wy wzrost
na ryn ku ma szyn rol ni czych.
Spół ka Ive co Po land, mi mo na -
dal trud nej sy tu acji w bran ży po -
jaz dów użyt ko wych, zdo ła ła
zwięk szyć sprze daż i udział
w ryn ku pol skim dzię ki sku tecz -
nie ukie run ko wa nym dzia ła niom
han dlo wym.
Przy cho dy Gru py Fiat In du strial
w Pol sce w 2012 ro ku ogó łem
wzro sły więc nie mal o 20%,
prze kra cza jąc kwo tę 2,8 mld
zło tych, z cze go 2,3 mld do ty -
czy ł CNH Po land (+21% w po -
rów na niu z 2011 ro kiem), a 0,5
mld Ive co Po land (+12%). War -
to rów nież pod kre ślić waż ność
eks por tu w przy pad ku CNH Po -
land, któ ry jest po twier dze niem
nie za wod no ści i sku tecz no ści
sys te mu pro duk cyj ne go fir my:
46% pro duk cji w Płoc ku (1,1
mld PLN) wy eks por to wa no bo -
wiem na ca ły świat, głów nie do
in nych za kła dów pro duk cyj nych
kon cer nu.

CNH POL SKA
Dla CNH Pol ska 2012 był ro kiem
bar dzo po zy tyw nym, za rów no
w aspek cie prze my sło wym jak
i han dlo wym. Płoc ka fa bry ka
zdo ła ła po twier dzić wy so ki po -
ziom pro duk cji, do ja kie go do -
szła już w 2011 r. (kie dy od no to -
wa ła wzrost o 65% tzw. wskaź -
ni ka „go dzin pro duk cyj nych”,
jed no cze śnie czy niąc przy go to -
wa nia do uru cho mie nia no wych
pro duk tów i pod ze spo łów prze -
wi dzia nych na la ta 2013 i 2014.
Mo wa w szcze gól no ści o he -
ade rach zbo żo wych od 16 do
20 stóp (uru cho mie nie w mar -
cu), no wym kom baj nie TC

i pod ze spo łach do kom baj nów
mon to wa nych w Bel gii (dru ga
po ło wa 2013 ro ku), no wej pra -
sie Or kel (li sto pad) i no wej pra sie
ze zmien ną ko mo rą (prze wi dzia -
nej na 2014 rok). Uwzględ nia jąc
no we uru cho mie nia pro duk cji
w płoc kiej fa bry ce, w 2013 ro ku
prze wi du je się do dat ko wy
wzrost go dzin pro duk cyj nych.
Po nad to, aby uru cho mić pro -
duk cję pra sy Or kel, CNH Pol ska
w cią gu ro ku do ko na roz bu do -
wy za kła du o ok. 2500 m².
W 2012 ro ku na bra ła zna cze nia
rów nież me to do lo gia WCM, 
co wi dać cho ciaż by po przez
wzrost punk tów otrzy ma nych
pod czas au dy tu WCM. Jest to
po twier dze niem za mia ru osią -
gnię cia brą zu w 2014 r.
Mi nio ny rok był rów nież po zy -
tyw ny, je śli cho dzi o sprze daż
ma rek New Hol land, Ca se IH,
Steyr. Od wie lu lat mar ka New
Hol land jest nie usta ją cym li de -
rem ryn ku: w 2012 ro ku osią -
gnę ła po nad 38% udzia łu
w sprze da ży kom baj nów, 23%
udzia łu w ryn ku pras ro lu ją cych
i pra wie 30% udzia łu w sprze da -
ży trak to rów.

W 2012 roku
płocka fabryka
CNH zdołała
potwierdzić
wysoki poziom
produkcji 

Fiat Industrial w Pol sce
2012 w licz bach
Ob ro ty 2,8 mld PLN
Eks port 1,1 mld PLN
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IVE CO PO LAND w roku 2012
Po do brym po cząt ku w pierw -
szym kwar ta le 2012 ro ku,
przede wszyst kim dzię ki EU RO
2012, ry nek po now nie za czął
da wać ozna ki sła bo ści. Seg -
ment lek ki w Pol sce spadł o 6%
w po rów na niu z 2011 ro kiem,
śred ni – o 5%, a cięż ki – o 3%.
Po ni żej krót kie pod su mo wa nie
wy ni ków Ive co w po szcze gól -
nych seg men tach ryn ku sa mo -
cho dów użyt ko wych.
Po jaz dy lek kie
Ry nek za mknię to sprze da żą
w licz bie 17.203 sztuk, tj.
o 1.090 mniej niż w ro ku 2011.
Spół ka Ive co Po land osią gnę ła
13,2% udzia łu w seg men cie
3,5-7 t, któ ry jest na ta kim sa -
mym po zio mie jak w 2011 ro ku,
a jed no cze śnie naj wyż szy, ja ki
mar ka Ive co kie dy kol wiek osią -
gnę ła w Pol sce. 
Po jaz dy śred nie
Je śli by nie wli czać sprze da ży
303 po jaz dów mi li tar nych Ive co
Eu ro car go na rzecz Woj ska Pol -

skie go, seg ment (w któ rym
ogó łem sprze da no 2.099 po jaz -
dów) od no to wał spa dek o 19%
w po rów na niu z 2011 ro kiem.
Ive co sta ło się li de rem w seg -
men cie, ma jąc udział w ryn ku
na po zio mie 37,3%. W 2013 ro -
ku za mie rza jesz cze bar dziej
wzmoc nić swą po zy cję w seg -
men cie, mię dzy in ny mi dzię ki
sprze da ży 150 po jaz dów dla
Pocz ty Pol skiej w pierw szym
kwar ta le 2013 ro ku.
Po jaz dy cięż kie 
Seg ment ten za mknię to sprze -
da żą w licz bie 14.117 sztuk, co
sta no wi nie wiel ki spa dek w po -

rów na niu z 2011 ro kiem. Na le ży
jed nak uwzględ nić dwa róż ne
tren dy. W sa mo cho dach ty pu
„pod wo zie” spa dek wy niósł 21%
z po wo du słab ną cej ko niunk tu ry
bran ży bu dow la nej po EU -
RO 2012. W przy pad ku tzw. cią -
gni ków na to miast od no to wa no
wzrost o 1,3% (11.837 sprze da -
nych eg zem pla rzy), co czy ni
z Pol ski czwar ty ry nek eu ro pej ski
po Niem czech, Fran cji i Wiel kiej
Bry ta nii. Ive co osią gnę ło udział
w ryn ku na po zio mie 5,2%, po -
twier dza jąc re zul tat z 2011 ro ku.
W ro ku bie żą cym mar ka za mie -
rza zwięk szyć sprze daż dzię ki
wpro wa dze niu na ry nek mo de lu
Stra lis Hi -Way (Truck of the
Year 2013), któ ry za pre zen to wa -
no ofi cjal nie w War sza wie 15 lu -
te go. Mo del cie szy się ogrom -
nym za in te re so wa niem dzię ki
m. in. ob ni żo nej TCO (To tal Cost
of Owner ship), od no wio ne mu
wnę trzu, sys te mom bez pie czeń -
stwa i uni kal nym roz wią za niom,
za pew nia ją cym zgod ność z nor -
mą EU RO 6 w za kre sie emi sji
za nie czysz czeń.

Stralis Hi-Way
(Truck of the

Year 2013),
zaprezentowano

w Warszawie
15 lutego

Wzrost
sprzedaży
i udziałów 
mimo  trudnej
sytuacji 
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PRODUKT
SALON W GENEWIE

Nadszedł czas
Alfy Romeo 4C 
Dwumiejscowe coupé z napędem na tylne koła, 
stanowi kwintesencję sportowego ducha marki:
prawdziwie włoski styl, doskonałość techniczna
i maksimum przyjemności z jazdy.
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Ten pro du ko wa ny w za kła -
dzie Ma se ra ti w Mo de nie,
a za pro jek to wa ny przez

in ży nie rów Al fy Ro meo no wy
kom pak to wy „su per sa mo -
chód”, po ja wi się na ryn ku
jesz cze w tym ro ku i za po cząt -
ku je po wrót tej prestiżowej wło -
skiej mar ki do Sta nów Zjed no -
czo nych, gdzie prze wi dzia no plan glo bal ne go roz -
wo ju mar ki Al fa Ro meo.
W mo de lu tym za sto so wa no ma te ria ły i tech no lo -
gie, ja kie zwy kle po ja wia ją się w sa mo cho dach
spor to wych – włók na wę glo we, alu mi nium, na pęd
na tyl ne ko ła. A te ele men ty tech no lo gicz ne, któ -
re za czerp nię to z ostat nich mo de li se ryj nych Al fy
Ro meo, do dat ko wo uno wo cze śnio no, by w ten
spo sób jesz cze bar dziej wy ra zić spor to wy duch
te go no we go sa mo cho du. Do wo dzą te go no wy
sil nik z bez po śred nim wtry skiem 1750 Tur bo Ben -
zy na, wy ko na ny w ca ło ści z alu mi nium, oraz za -
awan so wa na tech no lo gicz nie au to ma tycz na
skrzy nia bie gów z po dwój nym su chym sprzę głem
„Al fa TCT” oraz sys te mem Al fa D.N.A. Ten ostat -

ni jest te raz bo gat szy o no wy
tryb Ra ce, dzię ki któ re mu na -
byw cy te go mo de lu bę dą
mo gli prze ży wać więk sze
emo cje po rów ny wal ne z jaz -
dą na to rze.
Nie tu zin ko wość de si gnu i za -
sto so wa nych ma te ria łów wi -
docz na jest rów nież we wnę -

trzu po jaz du, w któ rym wszyst ko za pro jek to wa no
tak, aby użyt kow ni cy czer pa li mak sy mal ną przy -
jem ność z jaz dy. We wnątrz na pierw szy rzut oka
w spo sób szcze gól ny wy róż nia się włók no wę glo -
we, z któ re go wy ko na no prze strzeń wo kół kie row -
cy i pa sa że ra, a któ re na da je te mu za awan so wa -
ne mu tech no lo gicz nie wnę trzu wy jąt ko we go i lek -
kie go cha rak te ru. De skę roz dziel czą oraz pa ne le
drzwi po kry to wy koń cze niem ty pu „as falt”, któ re
ma na wią zy wać do głów ne go po wo ła nia Al fy 
Ro meo 4C, ja kim jest do star cza nie mak sy mal nej
przy jem no ści z jaz dy.
O wy jąt ko wo ści te go dwu oso bo we go sa mo cho du
co upé na tle kon ku ren cji świad czą z pew no ścią 
je go kom pak to we wy mia ry: dłu gość po ni żej 4 me -

Długo oczekiwane
coupé Alfa Romeo
zadebiutowało 
w Genewie 
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ko rzyst nie wpły wa na wzrost sta bil no ści i przy -
czep no ści do dro gi przy wyż szych pręd ko ściach.
Bę dą cy udo sko na le niem jed nost ki na pę do wej
mon to wa nej już w wer sji Qu adri fo glio Ver de Giu liet -
ty, no wy czte ro cy lin dro wy tur bo do ła do wa ny sil nik
ben zy no wy o po jem no ści 1750 cm³ wy ko rzy stu je
in no wa cyj ny blok sil ni ka, któ ry wy ko na no w ca ło -
ści z alu mi nium, a tak że bar dziej za awan so wa ne
ukła dy ssą ce i wy de cho we, do dat ko wo pod kre śla -
ją ce spor to wy cha rak ter sa mo cho du. Za sto so wa -
no w nim też naj no wo cze śniej sze roz wią za nia
tech nicz ne, mię dzy in ny mi bez po śred ni wtrysk pa -
li wa, po dwój ny, cią gły roz dzie lacz faz roz rzą du, tur -
bo sprę żar kę czy sys tem kon tro li „Sca ven ging”,
któ ry re du ku je efekt tzw. „tur bo dziu ry”.
Sil nik ten współ pra cu je z rów nie in no wa cyj ną, au -
to ma tycz ną skrzy nią bie gów „Al fa TCT” z po dwój -
nym su chym sprzę głem. Prze kład nia ta sta no wi
praw dzi wy punkt od nie sie nia w tej ka te go rii ze
wzglę du na swo ją ogra ni czo ną ma sę i wy jąt ko wo
szyb kie włą cza nie prze ło żeń. Kie row ca ma rów nież
moż li wość ste ro wa nia skrzy nią w spo sób se kwen -
cyj ny, po słu gu jąc się ło pat ka mi przy kie row ni cy.

trów, sze ro kość 2 me try, wy so kość 1,18 metra
i roz staw osi nie prze kra cza ją cy 2,4 me tra. Licz by
te z jed nej stro ny pod kre śla ją pro por cje praw dzi -
we go „su per ca ra”, z dru giej zaś uwy pu kla ją je go
zwin ność. Po nad to, do sko na ła pra ca pro jek tan -
tów spra wi ła, że sa mo chód ten osią ga mak sy mal -
ny po ziom efek tyw no ści ae ro dy na micz nej, od no -
to wu jąc ujem ny Cz (współ czyn nik si ły no śnej), któ -
ry po dob nie jak w sa mo cho dach wy ści go wych

Istota designu
i użytych

materiałów
widoczna jest

również
wewnątrz

pojazdu
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ślizg, po czym ste ru je
ukła dem hy drau licz nym tak, by

przy ha mo wać ko łem o niż szej przy czep no -
ści, a w kon se kwen cji prze nieść mo ment na pę do -
wy na ko ło le piej „trzy ma ją ce się” pod ło ża. Dzię ki
te mu sa mo chód mo że ru szyć, za pew nia jąc moż -
li wie jak naj lep szą trak cję na dro dze o nie re gu lar -
nej na wierzch ni i ni skiej przy czep no ści kół.
No we go Fia ta 500L Trek king bę dzie moż na na być
(w za leż no ści od ryn ku) z jed nym z dwóch sil ni ków
ben zy no wych (1.4 16V 95 KM lub 0.9 Twin Tur bo
105 KM) lub z jed nym z dwóch Die sli do wy bo ru
(1.6 Mul ti Jet II 105 KM lub 1.3 Mul ti Jet II 85 KM,
tak że w pa rze ze skrzy nią bie gów Du alo gic).
Mo del ten po sia da bo ga te wy po sa że nie stan dar -
do we i opcjo nal ne, w tym mię dzy in ny mi trzy naj -
now sze ele men ty do stęp ne obec nie w ca łej ga mie
Fia ta 500L: 520-wa to wy sys tem Hi -Fi Au dio
Beats, ze staw „La vaz za 500 Espres so Expe rien -
ce” oraz sys tem „Ci ty Bra ke Con trol”.

Lan cia Yp si lon S MO MO DE SIGN
Ta do stęp na na ryn kach Eu ro py w II po ło wie br.
no wa se ria spe cjal na już na pierw szy rzut oka wy -
róż nia się es te tycz ny mi i chro mo wa ny mi ak cen ta -
mi nad wo zia, któ re na wią zu ją do mo ty wów sty li -
za cyj nych pro duk tów MO MO DE SIGN. 
Na byw ca mo że skom po no wać swój sa mo chód,
wy bie ra jąc spo śród pię ciu dwu to no wych wer sji
ko lo ry stycz nych, któ rych ce chą wspól ną jest czerń

Mat te Black po kry wy ba gaż ni ka, da -
chu i lu ste rek bocz nych, ze -

sta wio na z la kie ra mi Ne ve
Whi te, Vol ca no Black,

Ar gil la Red, Pier ra
Grey i no wym Zaf fi -
ro Blue, sto so wa -
ny mi w po zo sta -
łych ele men tach
nad wo zia.

Na genewskim „wybiegu”

500L TREK KING 
No wy Fiat 500L Trek king to sa mo chód ad re so wa -
ny do mi ło śni ków wszel kiej ak tyw no ści na otwar -
tym po wie trzu, łą czą cy off -ro ado wy wy gląd z na -
pę dem na przed nią oś, któ ry wy po sa żo no w tech -
no lo gię „Trac tion+”, in no wa cyj ny sys tem kon tro li
trak cji, któ ry po pra wia wła sno ści jezd ne sa mo cho -
du na na wierzch ni o ni skiej przy czep no ści kół,
zwłasz cza je śli cho dzi o ru sza nie z miej sca.
Do stęp ny w sa lo nach eu ro pej skich od czerw cu 
te go ro ku no wy mo del 500L Trek king bę dzie na
swój spo sób wspie rał suk ces Fia ta 500L Ci ty 
Lo un ge, któ ry tyl ko w okre sie pię ciu mie się cy
zgro ma dził po nad 38.000 za mó wień, z cze go po -
ło wa klientów pochodziła spo za Włoch.
Jed nym ze spe cy ficz nych ele men tów wy po sa że -
nia stan dar do we go wer sji Trek king Fia ta 500L jest
in no wa cyj ny sys tem kon tro li trak cji „Trac tion+”,
któ ry wy raź nie zwięk sza moż li wość po ru sza nia się
w trud niej szych wa run kach dro go wych i na śli skiej
na wierzch ni, a kosz tu je znacz nie mniej niż kon -
wen cjo nal ny na pęd 4x4. 
No wy „Trac tion+” sy mu lu je elek tro nicz nie za cho -
wa nie sa mo blo ku ją ce go elek tro me cha nicz ne go
me cha ni zmu róż ni co we go. Sys tem ten dzia ła
przy pręd ko ści nie prze kra cza ją cej 30 km/h,
a że by go włą czyć wy star czy na ci snąć spe -
cjal ny przy cisk na de sce roz dziel czej.
W wa run kach ni skiej lub wręcz ze ro wej
przy czep no ści jed ne go z kół na pę dza -
nych cen tral ka sys te mu roz po zna je po -
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LAN CIA YP SI LON ELE FAN TI NO 
Se ria spe cjal na Ele fan ti no no wej 5-drzwio wej Lan -
cii Yp si lon jest po twier dze niem, że „po wo ła niem”
te go mo de lu jest by cie sa mo cho dem nie kon wen -
cjo nal nym i „mło dym du chem”. Uro kli wy Ele fan ti -
no (sło niąt ko) – ma ły ta li zman bę dą cy sym bo lem
lo jal no ści, po wa ża nia i sym pa tii – zdo bi tyl ną kla -
pę nad wo zia, tuż obok lo go Yp si lon. Sym bol Ele -
fan ti no jest nie od łącz nie zwią za ny z mar ką Lan cia.
Już w 1953 ro ku Gian ni Lan cia, syn za ło ży cie la fir -
my Vin cen zo Lan cii, wy brał „sło niąt ko” ja ko lo go
dla po wsta ją ce go wów czas te amu wy ści go we go
Lan cii. Te raz, po la tach, mo tyw ten po now nie zdo -
bi Lan cię, tym ra zem w no wej wer sji 5-drzwio wej
Yp si lon, do stęp nej tak że dla młod szej gru py na -
byw ców, któ ra pra gnie wy róż nić się po sia da niem
sa mo cho du o uni kal nej sty li za cji i cha rak te rze.

Ten no wy ba zo wy mo del pro po nu je wy ra fi no -
wa ne ko lo ry nad wo zia – no wy Tu rqu oise,
Sab bia Be ige, Ne ve Whi te, Pie tra Grey czy
też no wą od mia nę dwu ko lo ro wą Tu rqu oise/
Vol ca no Black – ak cen ty gra ficz ne na obu do -
wach lu ste rek, ze wnętrz ne klam ki drzwi
w ko lo rze nad wo zia oraz ory gi nal ną ko lo ry -

sty kę „de kiel ka” pia sty.

500S
To nowa wersja, w której pod jedną literą „S” ukryto

takie przymioty, jak „Sexy, Stylish & Seductive”
(atrakcyjność, elegancję i uwodzicielskość).
Ma „zadziorny” wygląd i niezwykle bogate

wyposażenie seryjne. Z zewnątrz nowy model 500S
wyróżnia się spojlerem tylnym, poszerzonymi progami,

wstawkami w zderzaku przednim i tylnym,
przyciemnianymi szybami, błyszczącym wykończeniu

oraz obręczami ze stopów lekkich – o średnicy 15 cali
i sportowym designie (opcjonalnie można zamówić

felgi 16-calowe). Wewnątrz natomiast dominują nowe
i ekskluzywne sportowe fotele z materiałowym

poszyciem typu „pluriball”, z czerwonymi przeszyciami
i logo „500S” na oparciach (tapicerka skórzana jest

dostępna dodatkowo). Jeszcze większego „zacięcia”
nadać może sportowy spojler i lakierowany na czarno
dach. We wnętrzu „kusicielski” charakter samochodu
podtrzymywany jest przez wyścigową, wielofunkcyjną

kierownicę, ergonomiczny uchwyt dźwigni zmiany
biegów oraz deskę rozdzielczą ze srebrnymi,

matowanymi wstawkami. 

SEXY, STYLISH & SEDUCTIVE

FIAT 500e
Goście tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie byli świadkami
europejskiego debiutu samochodu o zerowej emisji. Mowa o modelu
Fiat 500e z napędem elektrycznym, który został zaprezentowany ostatnio
podczas Los Angeles Motor Show, a sprzedawany będzie tylko na rynku
amerykańskim w drugim kwartale tego roku. Fiat 500e, przedstawiany jako
autentyczny EV (Pojazd Elektryczny), wykorzystuje renomę kultowego już
miejskiego Fiata 500. Wyposażono go w 111-konny (83 kW) silnik elektryczny
zasilany z baterii akumulatorów, których ładowanie za pośrednictwem
pokładowego modułu ładującego 240V Level-2 (OBCM) trwa bardzo krótko,
bo mniej niż 4 godziny. 
Na naładowanych „do pełna” akumulatorach zasięg Fiata 500e wynosi
około 140 km. Jest to najwyższy taki wynik wśród innych pojazdów
elektrycznych, które oferowane są w Stanach Zjednoczonych przez
najważniejszych producentów światowych.



Na ge new skim sto isku mar ki zde cy do wa nie kró lo -
wał no wy Grand Che ro kee 2014. Ten naj czę ściej

na gra dza ny w hi sto rii peł no wy mia ro wy SUV
zo stał wy po sa żo ny w ośmio stop nio wą au to -

ma tycz ną skrzy nię bie gów, któ ra w pa rze
z każ dą z do stęp nych dla te go mo de lu
jed no stek na pę do wych po zwa la znacz -
nie ob ni żyć zu ży cie pa li wa i emi sje spa -
lin, a jed no cze śnie za pew nić do sko na -
łe osią gi i przy jem ność z jaz dy.

„LaFerrari” – hybryda o osiągach bolidu F1
GENEWSKI DEBIUT

To pierwszy hybrydowy samochód o tak
ekstremalnych osiągach. Na genewskim
Salonie odsłonięto model „LaFerrari” –
nową, limitowaną serię specjalną marki.
Choć powstanie tylko 499 egzemplarzy,
wpłynęło już dwa razy więcej zamówień. 
Zastosowana w nim technologia
hybrydowa zwana HY-KERS, stanowi
idealną równowagę między
doprowadzonymi niemal do krańcowości
osiągami a ograniczeniem zużycia paliwa.
Emitujący zaledwie 330 g/km CO2
„LaFerrari” nie działa całkowicie w sposób
elektryczny. System HY-KERS
zaprojektowano jednak tak, aby
w przyszłości samochód ten mógł być
napędzany wyłącznie silnikiem
elektrycznym przez pewien dystans.
Silnik spalinowy stanowi najwyższe
osiągnięcie techniki: widlasty
12-cylindrowiec o pojemności
skokowej 6262 cm³ i mocy 800 KM,
„kręcący się” do rekordowej, w przypadku
silnika o takiej pojemności,

wartości 9250 obr./min. Model ten
wyposażono dodatkowo w silnik
elektryczny 120 Kw, o mocy 163 KM.
Tym samym całkowita moc generowana
przez najnowsze Ferrari wynosi
gigantyczne 963 KM. Ładowanie
akumulatorów odbywa się na różny
sposób: podczas hamowania i w przypadku
nadwyżek momentu z silnika spalinowego. 
Jeszcze jednym niezwykle innowacyjnym
elementem „LaFerrari” jest integracja
aktywnej aerodynamiki i układu
hybrydowego z innymi systemami kontroli

dynamicznej, jakimi pojazd ten dysponuje.
W rezultacie uzyskano bezprecedensowe
wyniki: przyspieszenie od 0–100 km/h
w mniej niż 3 sekundy, a od 0-200 km/h
w mniej niż 7 sekund i przekraczająca
350 km/h prędkość maksymalna. 
Jedno okrążenie na torze w Fiorano zajęło
„LaFerrari” niecałą minutę i dwadzieścia
sekund, o 5 krócej niż modelowi „Enzo”
i o ponad 3 sekundy niż modelowi
F12 Berlinetta. To najszybszy w historii
samochód drogowy produkowany
w Maranello.

TRZY PRE MIE RY 
NA STO ISKU JE EPA
Po ro ku peł nym suk ce sów,
Jeep po wra ca na Mię dzy na ro -
do wy Sa lon Sa mo cho do wy 2013
w Ge ne wie z trze ma eu ro pej ski mi pre -
mie ra mi. A są ni mi: no wy Je ep Grand Che ro kee
2014, no wy Je ep Com pass 2014 i Je ep Wran gler
Ru bi con w se rii spe cjal nej „10th An ni ver sa ry Edi -
tion”. Dla mar ki tej 2012 rok był nie zwy kle waż ny,
za rów no pod wzglę dem wzro stu sprze da ży, jak
i wi ze run ku mar ki. Nie mal 20% wyż sza sprze daż
świad czy o tym, że Je ep jest jed ną z nie licz nych
ma rek kon se kwent nie po sze rza ją cych swą obec -
ność w Eu ro pie. W efek cie glo bal na sprze daż po -
jaz dów te go pro du cen ta prze kro czy ła w ubie głym
ro ku licz bę 700.000 sztuk.

Gi
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Nowe Jeepy:
Grand Cherokee,

Compass
i Wrangler

Rubicon
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Mira Malich

zdjęcia
Ireneusz

Kaźmierczak,
Satiz Poland

GRUPA
NAGRODY ZA NAUKĘ

młodzieży
Wy kształ ce nie sta no wi

ka pi tał, w któ ry war to
in we sto wać. Wy edu -

ko wa ne spo łe czeń stwo ma bo -
wiem wpływ na po ziom roz wo ju
go spo dar cze go i szyb szy po -
stęp cy wi li za cyj ny; przy czy nia się
tak że do wzro stu kon ku ren cyj -
no ści kra ju na ryn kach mię dzy -
na ro do wych oraz przy no si więk -
sze ko rzy ści biz ne so wi. Dla te go
Fiat we wszyst kich kra jach,
w któ rych jest obec ny, na dal mi -
mo trwa ją ce go kry zy su, za mie -
rza kon ty nu ować za an ga żo wa -
nie w na ukę, za rów no po przez
współ pra cę z naj lep szy mi uczel -
nia mi tech nicz ny mi w kra ju, jak
i na gra dza jąc mło dych lu dzi za

ich pra co wi tość i wy si łek wło żo -
ny w na ukę. Mó wił o tym Bo gu -
sław Cie ślar (na zdjęciu niżej)
pod czas ce re mo nii wrę cza nia
na gród dzie ciom pra cow ni ków
Gru py Fiat S.p.A. i Fiat In du strial
w Pol sce za bar dzo do bre wy ni ki
w na uce, któ ra od by ła się 1 lu te -
go br. w Sa li Re du to wej Ka mie -
ni cy Pod Or łem w Biel sku -Bia łej.

Dy rek tor Re la cji Ze wnętrz nych
spół ki Fiat Au to Po land przy po -
mniał, że zmar ły w paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku pre zes Gru py
Fiat w Pol sce uwa żał tę uro czy -
stość za jed no z waż niej szych
wy da rzeń dla kon cer nu. „En ri co
Pa vo ni był orę dow ni kiem kształ -
to wa nia kul tu ry pro wa dze nia
biz ne su w zrów no wa żo nej for -
mie, cze go wy ra zem jest ini cja -
ty wa na gra dza nia tak że w Pol -
sce szcze gól nie uzdol nio nych
dzie ci pra cow ni ków kon cer nu,
w ra mach spo łecz nej od po wie -
dzial no ści biz ne su. Nie stru dze -
nie do ce niał umie jęt no ści i am bi -
cję mło dych lu dzi, a do rocz ne
spo tka nia na zy wał „świę tem

Święto utalentowanej

Po raz XVII rozdano 
nagrody dla dzieci pracowników. 

Inicjatywa potwierdza zaangażowanie 
koncernu w naukę i wspieranie edukacji.
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uzdol nio nej mło dzie ży”, z któ rą
nasz kraj i kon cern wią że przy -
szłość i dal szy roz wój”.
Do tej po ry w ra mach Pro gra mu
Na gród Fia ta zre ali zo wa no
w Pol sce XVII edy cji (w tym:
w ka te go rii świa dectw doj rza ło -
ści – 784 na gro dy, w ka te go rii
dy plo mów li cen cja ta lub in ży nie -
ra – 655 na gród, w ka te go rii dy -
plo mów ma gi stra lub le ka rza –
1367 na gród) o łącz nej war to ści
po nad 10,3 mln zło tych. W tym
ro ku ko mi sja ds. na gród Fia ta
prze ana li zo wa ła 169 wnio sków
kon kur so wych, w tym 147 w ra -
mach spół ek Gru py Fiat -Chry -
sler oraz spół ek jo int ven tu res
dzia ła ją cych w Pol sce, a tak że
22 w ra mach spół ek Gru py Fiat
In du strial. W ra mach usta lo ne go
bu dże tu fi nan so we go Ko mi sja
na gro dzi ła 100 osób z naj lep -
szy mi wy ni ka mi, któ re ści śle
speł ni ły kry te ria re gu la mi nu. Na -
gro dy pie nięż ne przy zna ne zo -
sta ły w czte rech   ka te go riach:
świa dectw doj rza ło ści (22 oso -
by), dy plo mów li cen cja ta (12
osób)  dy plo mów in ży nie ra (11
osób) oraz dy plo mów ukoń cze -
nia stu diów wyż szych z ty tu łem
ma gi stra lub le ka rza (55 osób).
Łącz na war tość przy zna nych
na gród wy nio sła 280.500 zł. 
„Gru pa Fiat nie tyl ko nas mo ty -
wo wa ła do sa mo re ali za cji, ale
rów nież na gro dzi ła nasz wy si łek
– mó wił Ma ciej Hab das dzię ku -
jąc kon cer no wi w imie niu na -
gro dzo nych. – Nie zwy kle rzad -
ko się zda rza, że pra co daw ca
in we stu je w przy szłe po ko le nia.
Gru pa Fiat jest war ta na śla do -
wa nia w tym wzglę dzie. Na gro -
da, któ rą otrzy ma li śmy, po mo że
nam w dal szej dro dze, roz wi ja -
jąc na szą kre atyw ność i przed -
się bior czość”.
W uro czy sto ści, oprócz na gro -
dzo nej mło dzie ży i ich ro dzi ców
uczest ni czy li przed sta wi cie le
spół ek Gru py Fiat, a tak że za -
pro sze ni na ce re mo nię go ście,
m. in.: pre zy dent Biel ska -Bia łej
Ja cek Kry wult oraz Ślą ski Ku ra -

tor Oświa ty Sta ni sław Fa ber,
któ ry w swo im wy stą pie niu pod -
kre ślił nie spo ty ka ne w ska li kra -
ju i na sze go re gio nu za an ga żo -
wa nie Gru py Fiat w przed się -
wzię cie ma ją ce na ce lu chęć
uzna nia tych, któ rzy na to za słu -
gu ją. Gra tu lu jąc mło dym lu -
dziom przy po mniał tak że, że
„wie dza, oprócz te go, że de ter -
mi nu je roz wój przed się biorstw
i lo kal nej spo łecz no ści, to tak że
wła dza spra wo wa na nie si łą orę -
ża, ale si łą in te lek tu”. 
Im pre zę tra dy cyj nie za koń czy ło
gru po we zdję cie i kon cert wy ko -
na ny w tym ro ku przez ak to rów
Te atru Pol skie go z Biel ska -Bia łej.

LAU RE ACI NA GRÓD
GRU PY FIAT:
Mar ta Bom ba ła, cór ka 
pra cow ni ka CNH
Obro ni łam ty tuł ma gi stra
w Szko le Wyż szej im. Paw ła
Włod ko wi ca w Płoc ku na kie run -
ku pe da go gi ka opie kuń czo -wy -
cho waw cza, na ucza nie zin te gro -
wa ne i pe da go gi ka re so c-
ja li za cyj na. Kształ ci łam się
w dzie dzi nie, któ ra mnie bar dzo
in te re su je, a zdo by ta wie dza
otwo rzy ła mi dro gę do zna le zie -
nia pra cy w miej scu, w któ rym
mo gę ją w peł ni wy ko rzy sty wać.
Jed nym sło wem, ro bię to, co lu -
bię, czy li pra cu ję od dwóch lat
ja ko przed szko lan ka. Oczy wi ście
nie za koń czy łam swo je go roz -
wo ju na stu diach. W na uczy ciel -
stwie bo wiem obo wią zu ją obec -
nie stop nie – do tej po ry by łam
już sta żyst ką, te raz je stem na -

uczy cie lem kon trak to wym,
a w przy szło ści chcia ła bym zo -
stać mia no wa nym i dy plo mo wa -
nym. Ale mo im naj skryt szym
ma rze niem jest otwar cie pry wat -
ne go przed szko la. Dla te go
część z otrzy ma nej dziś na gro dy
odło żę na ten cel.

Ma ciej Hab das, syn pra cow ni ka
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies 
Dzię ku jąc w cza sie uro czy sto ści
w imie niu na gro dzo nych pod -
kre śla łem zna cze nie ini cja ty wy,
któ ra nie przy no si fir mie żad -
nych wy mier nych ko rzy ści po za
tym, by dzie ci jej pra cow ni ków
mia ły le piej w ży ciu. Dla te go tym

bar dziej ją do ce nia my. 
Uzy ska łem ty tuł ma gi stra eko no -
mii. War to się uczyć ze wzglę du
na start ży cio wy, po nie waż od -
po wied ni po ziom wie dzy umoż li -
wia zna le zie nie lep szej pra cy, po -
ma ga też w za ło że niu wła snej
dzia łal no ści. A ta kie wła śnie są
mo je pla ny – za mie rzam wraz
z na rze czo ną pro wa dzić ma łą
wła sną fir mę. Dla te go część
z otrzy ma nych dziś pie nię dzy
prze zna czę na ten cel. W przy -
szło ści chciał bym zna leźć jesz -
cze czas na dal szą na ukę. Ma -
rzą mi się bo wiem stu dia dok to -
ranc kie. Na gro da bę dzie więc na
pew no do brze za in we sto wa na,
bo głów nie w sie bie.

Agniesz ka Su chy, cór ka 
pra cow ni ka Tek sid Iron
Do bre wy ni ki uzy ska ne na ma tu -
rze, za któ re zo sta łam na gro -
dzo na, po zwo li ły mi – i to jest

Marta Bombała,
Maciej Habdas 
i Agnieszka
Suchy



22

bar dzo waż ne – do stać się na
wy ma rzo ny prze ze mnie kie ru -
nek, czy li na fi lo lo gię an giel ską
na ATH w Biel sku -Bia łej. Ini cja ty -
wa Fia ta by ła oczy wi ście do dat -
ko wą mo ty wa cją, dla te go my -
ślę, że jest ona na praw dę świet -
nym po my słem. W przy szło ści
bar dzo chcia ła bym kon ty nu -
ować na ukę, czy li po stu diach li -
cen cjac kich zro bić ma gi ster skie
(by ła by to rów nież an gli sty ka),
po nie waż za mie rzam zo stać tłu -
ma czem. Nie wiem rów nież, na
co prze zna czę dzi siej szą na gro -
dę. Dla mnie w ogó le nie sa mo -
wi ty był sam fakt, że mo głam tu -
taj dziś przyjść, ład nie się ubrać
i wziąć udział w tej uro czy sto ści.
Od biór dy plo mu i pod nio sła at -
mos fe ra tej im pre zy by ły dla
mnie na praw dę du żym prze ży -
ciem. Dla te go cel, na ja ki prze -
zna czę tę na gro dę, jest dla mnie
dru go rzęd ną spra wą... 

Da niel Wał cerz, syn pra cow ni ka
Fiat Au to Po land 
Obro ni łem pra cę ma gi ster sko -
-in ży nie ryj ną z za kre su lot nic twa
i ko smo nau ty ki na Wyż szej
Szko le Sił Po wietrz nych w Dę -
bli nie. Mo je za in te re so wa nia
tym kie run kiem po ja wi ły się już
w dzie ciń stwie. Czy ta łem wte dy
du żo ksią żek o II woj nie świa to -
wej, o dy wi zjo nie 303, a pod -
czas wa ka cji u dziad ków na wsi
z za zdro ścią ob ser wo wa łem la -
ta ją ce po nie bie sa mo lo ty. Wte -
dy już wie dzia łem, że bę dę lot -
ni kiem. I do pią łem swe go. Ma -
rze nia za czą łem speł niać
w Li ceum Lot ni czym w Dę bli nie,

póź niej by ły stu dia in ży nier skie
i ma gi ster skie. Od po cząt ku
więc uczy łem się te go, co mnie
in te re so wa ło. Aby zaś do stać
się na uczel nię, trze ba by ło
mieć tak że szczę ście. My ślę tu
o ba da niach trwa ją cych 6 dni,
od któ rych na praw dę bar dzo
du żo za le ży, bo z sa mą na uką
nie mia łem ni gdy więk szych
pro ble mów. Im szyb ciej bo wiem
zro zu mie my, że wie dza uła twi
nam lep szy start w ży ciu, tym
jest le piej. 
Obec nie je stem w służ bie za -
wo do wej. Je stem pod po rucz ni -
kiem na wi ga to rem w 33. Ba zie
Lot nic twa Trans por to we go
w Po wi dzu ko ło Po zna nia. Do
tej po ry la ta łem na śmi głow cach
po kła do wych SH -2G w Gdy ni,
by łem też na mi sji w Afga ni sta -
nie, ale w Po wi dzu mam na -
dzie ję zna leźć się w za ło dze 
naj więk sze go sa mo lo tu trans -
por to we go bę dą ce go na wy po -
sa że niu Wojsk Pol skich, czy li na
C -130 Her ku les. 

Oli wia Py szyń ska, cór ka 
pra cow ni ka CNH
Dzi siej sza na gro da jest dru gą
z rzę du – dwa la ta te mu zo sta -
łam na gro dzo na za li cen cjat,
tym ra zem za ty tuł ma gi stra. Je -
stem ab sol went ką fi lo lo gii ro -
mań skiej na Uni wer sy te cie Mi -
ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. Pra -
cu ję ja ko na uczy ciel ję zy ka
fran cu skie go i hisz pań skie go
w Cen trum Ję zy ków Ob cych
w Płoc ku. Mo ja pra ca ma gi ster -
ska na pi sa na by ła w ję zy ku fran -
cu skim, co jest cha rak te ry stycz -

ne dla kie run ków fi lo lo gicz nych.
Stu dia ję zy ko we wy ma ga ją
więk sze go wy sił ku ze wzglę du
fakt, że za ję cia – i to za rów no
ćwi cze nia, kon wer sa to ria jak
i wy kła dy – pro wa dzo ne są w ję -
zy ku ob cym. Za wsze jed nak
chcia łam zo stać tłu ma czem czy
też lek to rem ję zy ko wym, mam
po nad to pre dys po zy cje ję zy ko -
we, dla te go na uka na tym kie -
run ku nie sta no wi ła dla mnie
więk sze go pro ble mu i przy cho -
dzi ła mi z ła two ścią. Mu szę jed -
nak przy znać, że wia do mość
o na gro dzie Fia ta mo bi li zo wa ła
mnie do na uki i mia ła wpływ na
koń co wy wy nik. Dla te go też na -
gro dę tę chcia ła bym prze zna -

Daniel Wałcerz,
Oliwia
Pyszyńska,
Sebastian
Nowak i Marta
Baćkowska.
Poniżej:
Sta ni sław Fa ber,
Antoni Greń 
(dyr. FAP)
i Andrzej Piętka
(dyr. Personalny
FAP) wręczają
dyplomy
Karolinie Gołbie
i Natalii Guszcie



czyć przede wszyst kim na dal -
szą edu ka cję – my ślę głów nie
o po sze rze niu wie dzy z za kre su
tłu ma cze nia księ go we go.

Se ba stian No wak, syn pra cow ni cy
Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska 
Je stem oso bą am bit ną. Wy zna -
czam so bie cel, do któ re go dą -
żę, i spraw dzam się. Je śli go
osią gnę, je stem z sie bie dum ny.
Am bi cje te nie po zwa la ją mi
stać w miej scu czy też zo sta -
wać w ty le. Chcę być od po wie -
dzial ny za swo je dzia ła nia, za to,
co ro bię, ta ka jest mo ja na tu ra.
Am bi cje do ty czą tak że na uki.
Chcia łem więc jak naj le piej zdać
ma tu rę i do stać się na ob ra ny
przez mnie kie ru nek stu diów.
I osią gną łem cel. Dziś od bie ra -
łem na gro dę za do bre wy ni ki
uzy ska ne na ma tu rze, stu diu ję
też ener ge ty kę na Po li tech ni ce
Ślą skiej, kie ru nek, na któ ry trud -
no się do stać. Na gro da Fia ta
by ła dla mnie oczy wi ście do dat -
ko wą, mi łą nie spo dzian ką,
z któ rej bar dzo się cie szę. Po
skoń cze niu stu diów in ży nier -
skich my ślę jesz cze o pra cy

w Stra ży Prze my sło wej. Dzie -
dzi na ta, wbrew po zo rom, wca -
le nie od bie ga od ener ge ty ki,
gdzie du żo cza su po świę ca się
che mii i fi zy ce, a na eg za mi nach
wstęp nych do stra ży trze ba na -
pi sać test wła śnie z tych przed -
mio tów. Moż na więc po wie -
dzieć, że ob sza ry te są po wią -
za ne z so bą. Ale to jest dal sza
przy szłość, na ra zie przede mną
ukoń cze nie stu diów in ży nier -
skich. Po nie waż co dzien nie do -
jeż dżam au to bu sa mi z Ka to wic
do Gli wic, dla te go część
z otrzy ma nej dziś na gro dy prze -
zna czę na sfi nan so wa nie do jaz -
du al bo mo że tak że na za kup
ja kie goś sa mo cho du. Sa mo -
chód bar dzo by mi się przy dał,
bo do jazd na uczel nię i z po -
wro tem zaj mu je mi co dzien nie
oko ło 3 go dzin, a to jest stra ta
cza su. 

Mar ta Bać kow ska, cór ka pra cow -
nicy Pla stic Com po nents Fu el 
Na gro dę otrzy ma łam za ty tuł
ma gi stra obro nio ny na Gór no -
ślą skiej Wyż szej Szko le Pe da go -
gicz nej w My sło wi cach – spe -
cjal ność pe da gog bez pie czeń -
stwa i za gro że nia kry zy so we go,
czy li kie ru nek po chod ny re so -
cja li za cji. Stu dio wa łam za ocz nie
i jed no cze śnie za trud nio na by -
łam ja ko pra cow nik tym cza so wy
w fir mie ma my, ale nie ste ty
umo wa się skoń czy ła, dla te go
przede mną ko lej ne wy zwa nie.
Nie ukry wam, że bar dzo chciał -
bym pra co wać w swo im za wo -
dzie, na przy kład ja ko pe da gog
w po praw cza ku, do mu dziec ka
czy też w aresz cie śled czym.
Zda ję so bie jed nak spra wę, że
zna le zie nie pra cy w te go ty pu
pla ców kach i w tym za wo dzie
nie jest ła twe. 
Za ocz ne stu dio wa nie wy ma ga
dzie le nia cza su po mię dzy na ukę
i pra cę. Dla te go moż li wość zdo -
by cia na gro dy Fia ta mo ty wo wa -
ła do jesz cze więk sze go wy sił ku,
ale dzi siej sza na gro da świad czy
o tym, że by ło war to.

Marta Baćkowska
Ewa Bieta
Ewelina Bławut
Arkadiusz Bochenek
Marta Bombała
Szymon Borgosz
Mateusz Całkosiński
Urszula Cendrowska
Anna Ciarkowska
Domenico Congiu
Ewelina Cybulska
Katarzyna Czajkowicz
Kamil Czarnecki
Tomasz Czekalski
Łukasz Czyż
Monika Damek
Marta Dudkiewicz
Katarzyna Dusza
Karolina Gołba
Katarzyna Gomułka
Patryk Grabkowski
Agnieszka Greń
Monika Grudowska-Blacha
Bartosz Gudowski
Natalia Guszta
Maciej Habdas
Monika Handzlik
Sylwia Jacuniak
Piotr Janusz
Weronika Juraszek
Beata Kaczyńska
Piotr Kalinowski
Dawid Karaśkiewicz
Izabela Kempara
Joanna Kiepura
Wojciech Kołodziej
Magdalena Kopytiuk-Pluta
Sulisława Korek
Katarzyna Kowalik
Anna Kozłowska-Słapa
Krzysztof Kozłowski
Justyna Krehut
Natalia Kubiczak
Małgorzata Kurnyta
Justyna Lasota
Paulina Liga
Dominika Łaskarzewska
Marcelin Makowski
Magdalena Malinowska
Milena Markiewicz

Marcelina Masłowska
Jarosław Maślanka
Monika Mateja
Żaneta Mazurkiewicz
Justyna Micek
Aleksandra Mielnikow
Joanna Mikołajewska
Aleksandra Milewska
Marta Misiak
Agnieszka Mleczko
Katarzyna Mogilnicka
Katarzyna Mycroft
Agnieszka Niszczak
Sebastian Nowak
Marcin Ociepka
Katarzyna Olempiejuk
Paweł Orliński
Sylwia Osuch
Gabriela Pasterak
Iwona Piątkowska
Martyna Pietrasiak
Dorota Pindel
Szymon Prus
Angelika Przybyło
Oliwia Pyszyńska
Aleksandra Pyś
Seweryn Radgowski
Mateusz Rosołowski
Kamila Różycka
Damian Sadłowski
Barbara Skowron
Magdalena Smolarek
Kamila Sokal
Grzegorz Sporek
Monika Staszowska
Magdalena Stec
Agnieszka Suchy
Wioleta Szmit
Artur Szpak
Marcin Szyniec
Jarosław Tanistra
Jakub Troszczyński
Sławomir Twardosz
Daniel Wałcerz
Michał Wieczorek
Katarzyna Własińska
Jakub Wodniak
Agnieszka Wolna
Karolina Zoń
Monika Żakowska
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Nowy Fiat 500L zdał trudne testy
EuroNCAP, zdobywając maksymalną liczbę
punktów. Wynik ten jest nagrodą dla Fiata
za zaangażowanie firmy w bezpieczeństwo.

Stefania
Castano

PRODUKT
BEZPIECZEŃSTWO

Pięciogwiazdkowy
samochód

Eg za min zda ny z wy róż nie -
niem: mo del 500L bra wu -
ro wo zdał eg za min Eu roN -

CAP, zdo by wa jąc pre sti żo we pięć
gwiaz dek. Wy nik ten jest nie zwy -
kle waż ny, je śli wziąć pod uwa gę
fakt, iż od 2012 ro ku ten zu ni fi ko -
wa ny eu ro pej ski pro gram te stów,
któ rym pod da wa ne są sa mo cho -
dy wszyst kich pro du cen tów, stał
się bar dziej su ro wy. Obec ne pięć
gwiaz dek ma bo wiem o wie le

więk sze zna cze nie niż te, któ re
przy zna wa ne by ły jesz cze kil ka lat
te mu. Mi mo to no wy „Ci ty Lo un -
ge” Fia ta zdo łał zdo być je, uzy -
sku jąc ogól ną licz bę punk tów
83/100, na któ rą skła da ją się
oce ny z czte rech prób: za ochro -
nę osób do ro słych (500L otrzy mał
94%), za ochro nę dzie ci (78%),
za bez pie czeń stwo pie szych
(65%) i za sys te my bez pie czeń -
stwa wspo ma ga ją ce jaz dę (71%).

Jest to suk ces, któ ry na gra dza
za an ga żo wa nie fir my w ob szar
bez pie czeń stwa za po cząt ko wa -
ne jesz cze w la tach 60. Kie dy
bo wiem w 1976 ro ku po wsta ło
Cen trum Bez pie czeń stwa Fia ta
w Or bas sa no, fir ma dys po no -
wa ła już od 15 lat la bo ra to rium
do prze pro wa dza nia crash te -
stów, a obec nie od dział ten jest
jed nym z naj bar dziej za awan so -
wa nych na świe cie.



do tej z ro dzi ny Pun to, ale nie co
szer szą), któ ra de biu tu je w mo -
de lu 500L, ma za so bą ty sią ce
go dzin wir tu al nych sy mu la cji. Po -
praw ność pro jek tów spraw dza -
no fi zycz nie już w sa mo cho dach
wy pro du ko wa nych w za kła dzie,
prze pro wa dza jąc 200 prób obej -
mu ją cych kom po nen ty i pod sys -
te my, a tak że sto sy mu la cji zde -
rze nio wych i po nad sto crash te -
stów, któ re po zwo li ły uwzględ nić
moż li we ro dza je ko li zji: zde rze nia
czo ło we, bocz ne, wy wró ce nie
się po jaz du, na je cha nie na in ny
po jazd i zde rze nia z pie szy mi.
Po nad to, wzię to pod uwa gę róż -
ne pręd ko ści, przy ja kich mo gą
mieć miej sce zde rze nia, róż ne ty -
py prze szkód i ochro nę pie szych
o róż nej po stu rze.
W re zul ta cie uzy ska no so lid ną
struk tu rę ko mo ry bez pie czeń -
stwa, wy po sa żo ną z przo du
w po dwój ne słup ki i za pro jek to -
wa ną rów nież zgod nie z nor ma -
mi ame ry kań ski mi, je śli cho dzi
o pró by zde rze nio we i wy mia ry
ma te ria łów. „Mó wiąc ści ślej – ob -
ja śnia En ri co Bec chio – w przy -
pad ku struk tu ry czo ło wej opra -
co wa li śmy trzy li nie ob cią że nia
z ta ką sa mą ilo ścią par „kro -
kiew”, z któ rych dwie po łą czo ne
są tak, aby w cza sie zde rze nia
czo ło we go nie roz bie gły się.

„Za słu ga w osią gnię ciu pięciu
gwiazdek za le ży przede wszyst -
kim od do sko na łej ja ko ści pro jek -
tu – ob ja śnia En ri co Bec chio,
któ ry kie ru je Cen trum od 2004
ro ku. – 500L to pierw szy mo del
Gru py opra co wa ny z my ślą, by
za spo ka jać za rów no eu ro pej skie,
jak i ame ry kań skie stan dar dy
bez pie czeń stwa. Stan dar dy, któ -
re czę sto wią żą się ze zgo ła od -
mien ny mi wy mo ga mi. Na przy -
kład, w USA sa mo cho dy mu szą
za pew niać rów nież mi ni mum
ochro ny osób, któ re nie za pię ły
pa sów bez pie czeń stwa. Pa ra -
me try wy ma ga ne w za kre sie de -
ski roz dziel czej i ka bi ny są więc
in ne niż sto so wa ne w Europie.
In na róż ni ca po le ga na tym, że
w ame ry kań skich pró bach oce -
nia się rów nież wy ciek pa li wa
w trak cie zde rze nia. Aby spro -
stać tym te stom, mu sie li śmy za -
sta no wić się nad kon cep cją spe -
cy ficz nej pod ło gi tyl nej na ry nek
USA, bar dziej pła skiej i wzmoc -
nio nej, re zy gnu jąc z ko ła za pa so -
we go w ba gaż ni ku. Z punk tu wi -
dze nia bez pie czeń stwa wy glą da -
ło to tak, jak by śmy pro jek to wa li
dwa cał ko wi cie od mien ne sa mo -
cho dy, oba jed nak za pew niające
mak sy mal ną ochro nę”.
Sa mo chód, a w szcze gól no ści

no wa struk tu ra o
na zwie „Small Wi -
de” (z pły tą pod ło -

go wą o dłu go ści
po rów ny wal nej

Po przecz ka co raz wy żej
Gdy mowa o bezpieczeństwie, coraz
częściej nawiązuje się do cerytfikatów
EuroNCAP. Pod skrótem tym kryje się
organizacja, która powstała w połowie
lat 90., a wspierana jest przez Komisję
Europejską. Celem organizacji jest
dokonywanie bezstronnych pomiarów
stopnia zabezpieczenia, jakie oferują
samochody w razie wypadku.
Jednocześnie, poprzez stosowanie
surowych testów wymaganych
przy homologacji przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa
drogowego.
Z biegiem lat gwiazdki stopniowo
stawały się coraz trudniejsze
do zdobycia. Na przykład w 2009 r.
do testów w zakresie bezpieczeństwa
pasywnego dodano próby obejmujące
systemy wspomagające jazdę
i chroniące przed urazami kręgów
szyjnych. W ubiegłym roku wzrosła
minimalna liczba punktów do
zdobycia 5 gwiazdek. A jeszcze
bardziej surowe wymogi zostaną
wprowadzone w ciągu najbliższych
czterech lat: najpierw zmianom
ulegnie test ochrony dzieci i sposób
oceny automatycznych ograniczników
prędkości. W 2014 r. zwiększy się
liczba urządzeń ocenianych

pod względem wspomagania 
jazdy: na przykład zostanie
wprowadzony test dotyczący
skuteczności automatycznych

systemów hamowania
awaryjnego przy prędkości
do 80 km/h (typu City

Brake Control). Rokiem
przełomu będzie jednak
2015, gdy zostaną
dodane i zmodyfikowane
crash testy z zakresu
ochrony osób dorosłych
i dzieci oraz dwa nowe
manekiny symulujące
dzieci w wieku 
6 i 10 lat (oprócz już
stosowanych w wieku

3 i 18 miesięcy).

Technik
z Centrum
Bezpieczeństwa
Fiata
przygotowuje
model 500L
do testu.
Urządzenie,
jakim się
posługuje,
pozwala na
zapamiętywanie
szeregu
punktów
karoserii
w przestrzeni
trójwymiarowej.
Kolejny pomiar,
już po zderzeniu,
rozpozna stan
odkształceń

EURONCAP
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bar dziej zwraca uwagę na te
kwe stie. Ja kich więc in no wa cji
mo że my spo dzie wać się w naj -
bliż szych la tach? Bec chio od po -
wia da: „Je śli cho dzi o bez pie -
czeń stwo pa syw ne osią gi są już
nie mal do sko na łe. Ce lem jest za -
pew nie nie jed na ko wych wy ni ków
w sa mo cho dach lżej szych, aby
jed no cze śnie ogra ni czyć zu ży cie
pa li wa i zmie ścić się w li mi tach
emi sji, ja kie prze wi du je się na
2020 rok. Za mie rza my rów nież
roz wi nąć kwe stię kom pa ty bil no -
ści sa mo cho dów o róż nej ma sie
pod wzglę dem zde rze nia bocz -
ne go. Aspekt, na ja kim sku pia my
jed nak naj więk szą uwa gę, to in -
te gra cja bez pie czeń stwa ak tyw -
ne go i pa syw ne go. Chodzi o urzą-
dze nia ty pu pre -crash, któ re – za
pomocą czuj ni ków – roz po zna ją
bli skość ko li zji i zba cza nie sa mo -
cho du z dro gi, po czym przy sto -
so wu ją po dusz ki po wietrz ne, na -
pi na cze pa sów i inne. Mu si my też
uspraw nić ko mu ni ka cję mię dzy
dro gą a po jaz dem. Przy szłość
więc jest w elek tro ni ce”.

Z prawej:
manekiny
z Centrum

Bezpieczeństwa
Fiata

wykorzystywane
w crash testach

i zdjęcie zderzenia
niewspółosiowego

przy 64 km/h
Fiata 500L.

Poniżej: Enrico
Becchio, szef

Centrum
Bezpieczeństwa

Je śli zaś cho dzi o bez pie czeń -
stwo dzie ci, uspraw nio no fo te li ki
z ga my ak ce so riów. Po nad to,
dzię ki re gu la cji wzdłuż nej sie dze -
nie tyl ne moż na usta wić w naj -
bar dziej od po wied niej po zy cji dla
fo te li ka. Na to miast, aby ogra ni -
czyć do mi ni mum efek ty zde rze -
nia z pie szym, pro jek tan ci pra co -
wa li zwłasz cza nad stre fą środ -
ko wą po kry wy ko mo ry sil ni ka
i nad wie lo ma de ta la mi przo du
sa mo cho du. Po za bez pie czeń -
stwem pa syw nym waż ne jest też
bez pie czeń stwo ak tyw ne. Dys -
po nu jąc mon to wa nym se ryj nie
w ca łej ga mie sys te mem kon tro li
sta bil no ści (ESC) i sy gna li za to ra -
mi in for mu ją cy mi o bra ku za pię -
cia pa sów bez pie czeń stwa, 500L
mógł wziąć rów nież udział w te -
stach Eu roN CAP dla te go ty pu
urzą dzeń i zy skać ko lej ne punk ty.
Cze go chcieć wię cej od sa mo -
cho du kom pak to we go? In we -
sty cje re ali zo wa ne w za kre sie
bezpieczeństwa to rów nież wię -
k sza sprze daż, po nie waż oso ba
do ko nu ją ca dziś za ku pu auta

Roz wią za nie to za pew nia jed no -
li tą stre fę przed nią, któ ra mo że
w jed na ko wy spo sób od kształ -
cać się, nie za leż nie od te go,
na ja ką prze szko dę „na po tka”.
Po jazd jest dzię ki te mu mniej
„agre syw ny” w ra zie zde rze nia
czo ło we go lub bocz ne go, a jed -
no cze śnie bar dziej jed no li te de -
for ma cje spra wia ją, że za bez pie -
cze nie dzię ki sys te mo wi ochron -
ne mu jest sku tecz ne w więk szej
ilo ści ro dza jów zde rzeń”. 
Po pra wiono też bez pie czeń stwo
bier ne . W mo de lu 500L za sto -
so wa no po raz pierw szy ko lum -
nę kie row ni cy o na zwie „mo du -
lar co lumn”, za pro jek to wa ną tak
by mo gła opa dać na wet o 80
mm, co uchro ni pa sa że ra przed
ude rze niem i po zwo li unik nąć
wypchnięcia do gó ry kie row ni cy
w ra zie zde rze nia czo ło we go.
„Smu kłe” sie dze nia (za sto so wa -
ne już w Pan dzie), le piej „trzy ma -
ją” pa sa że rów, od dzia łu jąc na
mied ni cę, czy li tę część cia ła,
któ ra mo że znieść naj więk sze
ob cią że nia. Po za tym, Fiat jest
jed nym z nie wie lu pro du cen tów,
któ rzy wy ko rzy stu ją bocz ne po -

dusz ki po wietrz ne (si de bag)
chro nią ce jed no cze śnie ra -
mio na, klat kę pier sio wą
i mied ni cę. Dzię ki te mu
roz wią za niu 500-tka L
od no to wa ła je den z naj -
lep szych wy ni ków w te -
ście zde rze nio wym ze

słu pem (7,7 punk tów
na mak si mum 8).
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FIRMA
BADANIA

CRF-u
„Misja 2020”

Diesle i „benzyniaki” nie przechodzą jeszcze
na emeryturę, silniki na metan i hybrydy czeka
świetlana przyszłość, a napęd elektryczny nie
zdecydował jeszcze, kim zostanie. Wzrośnie rola
elektroniki i automatycznej skrzyni biegów. 
Zaś rynek silników przewiduje nowe i bardziej
restrykcyjne normy w zakresie emisji zanieczyszczeń
i zużycia paliwa. Odwiedzamy Centrum Badań
Fiata, by zobaczyć, jak przygotowują się tam
do tych technologicznych wyzwań.

Stefania
Castano

i Francesco
Novo

zdjęcia
Alessandro

Lercara
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W2020 ro ku wej dą w ży -
cie no we i jesz cze bar -
dziej re stryk cyj ne prze -

pi sy eu ro pej skie do ty czą ce emi -
sji szko dli wych sub stan cji i zu ży -
cia pa li wa w po jaz dach. Od te go
cza su ca ła flo ta sa mo cho dów
jeż dżą cych po dro gach Eu ro py
bę dzie mu sia ła emi to wać śred -
nio nie wię cej niż 95 gram dwu -
tlen ku wę gla (CO2) na ki lo metr.
Każ dy pro du cent bę dzie miał
kon kret ny cel, okre ślo ny na pod -
sta wie śred niej sprze da wa nych
po jaz dów. Aby uzmy sło wić so -
bie jak su ro wy jest ów wy móg,
wy star czy wspo mnieć, że w roku
2011 Fiat – bę dą cy czwar ty rok
z rzę du naj bar dziej eko lo gicz nym
pro du cen tem w Eu ro pie – miał
wskaź nik na po zio mie 123,3 g.
Wy ko na nie więc tak du że go
„prze sko ku” sta no wi spo re wy -
zwa nie. Jest ono ni czym „mis -
sion im pos si ble”, ja ką mar ki sa -
mo cho do we postawiły przed
ba da czami.
W znaj du ją cym się na przed mie -
ściach Tu ry nu Or bas sa no, gdzie
znajduje się siedziba CRF Fiata,
po wsta ły już ta kie wy na laz ki jak
Com mon Ra il, Mul ti jet, Mul tiA ir,
skrzy nia bie gów Du al Clutch
i jesz cze pach ną cy świe żo ścią,
a już wie lo krot nie na gro dzo ny,
dwu cy lin dro wiec Twi nA ir. Te raz,
kie dy po przecz kę po sta wio no
jesz cze wy żej, po sta no wi li śmy
spo tkać się z ze spo łem Po wer -
tra in Re se arch & Tech no lo gy, by
wy ja śni li nam, jak fir ma za mie rza
zmie rzyć się z wy zwa niem ro ku
2020. Da rio Sac co, bę dą cy od
wrze śnia sze fem Po wer tra in Re -
se arch &Tech no lo gy, prze wod ni -
czy licz nej gru pie ba da czy, któ -
rzy – w ści słej współ pra cy z ko -
le ga mi z FGA i z Chry sle ra –
pod ję li się tej mi sji. Sac co jest in -
ży nie rem me cha ni kiem, za wo -
do wo sta wia ją cym pierw sze kro -
ki w fir mie Abarth, a na stęp nie
w Fer ra ri i Fia cie Po wer tra in. Je -
go per so nel to 365 osób, z któ -
rych spo ra część pra cu je w Or -
bas sa no, po zo sta li w Va len za no

(gdzie opra co wa no Com mon
Ra il) i w Fog gii (tu opra co wu je
się sil ni ki sa mo cho do we i do po -
jaz dów użyt ko wych). W gru pie
tej pra wie wszy scy są in ży nie ra -
mi, więk szość to oso by mło de.
„W ostat nich la tach – jak mó wi –
ocze ki wa nia lu dzi wo bec sa mo -
cho du ule gły głę bo kiej prze mia -
nie. Klient obec nie zwra ca uwa -
gę już nie tyl ko na osią gi, wy gląd
i ce nę, co raz waż niej sze jest dla
nie go tak że zu ży cie pa li wa i po -
sza no wa nie śro do wi ska. Wła śnie
dla te go no we wy zwa nie przy ję ło
na zwę CO2, a je go ce lem jest
speł nie nie no wej nor my eu ro pej -
skiej od 2020 ro ku. Nie za mie -
rza my cze kać na dal szy ciąg wy -

da rzeń, bo ma my wła ści wych lu -
dzi i od po wied nie tech no lo gie”.
Zu ży cie pa li wa, a w kon se kwen -
cji emi sje szko dli wych za nie -
czysz czeń sta ły się więc prio ry -
te tem, gdyż 2020 rok nie jest
wca le tak od le gły, jak mo gło by
się wy da wać. „Osią gnię cie wy ni -
ku 95 g CO2 na ki lo metr – kon -
ty nu uje Sac co – to bar dzo am -
bit ny cel, któ ry wy ma ga jesz cze
więk sze go za awan so wa nia tech -
no lo gicz ne go i jesz cze więk szej
licz by sa mo cho dów za si la nych
pa li wem al ter na tyw nym lub sil ni -
ka mi hy bry do wy mi. Co wię cej,
dla nas ba da czy, do tar cie do
me ty mu si na stą pić wcze śniej,
bo wiem no we sil ni ki po win ny
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być go to we co naj mniej dwa la -
ta przed wpro wa dze niem ich
na li nie pro duk cyj ne. Jest to
ogrom ne wy zwa nie, któ re po -
chło nie spo ro za so bów i ener gii,
a dla któ re go uru cho mi li śmy tak
zwa ny „Pro jekt Twen ty Twen ty”.
Oczy wi ście plan ten nie do ty czy
tyl ko za trud nio nych w ob sza rze
sil ni ków, po nie waż do osią gnię -
cia te go ce lu mu szą przy czy nić
się wszyst kie dzia ły pra cu ją ce
nad sa mo cho dem po przez
wpro wa dze nie zmian w wie lu
pa ra me trach: od ma sy po ae ro -
dy na mi kę, czy – ogól nie rzecz
bio rąc – spraw ność. Je śli o nas
cho dzi, na sze dzia ła nia do ty czą
roz wo ju sil ni ków tra dy cyj nych,
po sze rza nia za sto so wa nia no -
wych pa liw (me tan i bio ma sa),
jak naj lep sze go wy ko rzy sty wa -
nia skrzyń bie gów (po sze rza nie
uży cia skrzyń bie gów ste ro wa -
nych nie ma nu al nie i pro jek to -
wa nie hy bryd, po przez łą cze nie
sil ni ków elek trycz nych z ter micz -
ny mi). W su mie więc pra cu je my
nad utwo rze niem zróż ni co wa nej
ga my, w któ rej obok sil ni ków
ben zy no wych i die sli znaj dą się
rów nież jed nost ki za si la ne me ta -
nem, elek trycz ne i tak da lej”.
Jak twier dzą spe cja li ści z CRF u,
sa mo cho dy na pę dza ne wy łącz -
nie sil ni kiem elek trycz nym nie

rów nież Fiat. Z pew no ścią sil ni ki
ben zy no we i die sle bę dą słu żyć
jesz cze przez wie le lat, ale ko -
niecz ne bę dzie wy po sa że nie ich
w no we tech no lo gie. Wspar ciem
dla pa liw al ter na tyw nych bę dzie
roz wój sie ci sta cji pa liw, na to -
miast na pęd hy bry do wy bę dzie
„roz wi jać się” w mia rę udo sko -
na la nia sa mo cho dów. Nie na le -
ży rów nież za po mi nać o ba da -
niach nad wo do rem. „W koń cu
– za uwa ża Sac co – nie wy star -
czy zro bić naj lep szy na świe cie
sa mo chód pod wzglę dem po -
sza no wa nia śro do wi ska: au to
trze ba bę dzie jesz cze sprze dać,
czy li za ofe ro wać je w kon ku ren -
cyj nej ce nie i prze ko nać klien ta
do ku pie nia go. A to już bę dzie
do dat ko we wy zwa nie”.

BEN ZY NA 
STA JE DO WAL KI
W bran ży sil ni ków ba da nia sku -
pia ły się przede wszyst kim na
udo sko na la niu die sli, dzię ki cze -
mu uzy ska no poprzez sys te m
Com mon Ra il, ni skie zu ży cie pa -
li wa i wy so kie osią gi. W ostat -
nich la tach uwa gę jed nak sku -
pio no na „ben zy nia kach”. Dzię ki
tech no lo gii Mul tiA ir, któ ra po -
zwa la na elek tro nicz ne ste ro wa -
nie za wo ra mi ssą cy mi re gu lu ją -
cy mi do lot po wie trza do sil ni ka,

Badacze
dokonują analiz.
Na stronie obok:
sala prób
TwinAira.
Poniżej: technik
pracujący
nad schematem
automatycznej
skrzyni biegów.
Na stronie
początkowej
komora
bezodbiciowa,
w której badany
jest hałas silnika

sta no wią na ra zie re al nej al ter na -
ty wy. „Jest jesz cze zbyt wie le
pro ble mów – wy ja śnia Sac co, –
któ rych na tę chwi lę nie uda ło
się jesz cze roz wią zać. A są ni mi:
bar dzo wy so kie kosz ty sys te mu
i zbyt cięż kie aku mu la to ry, któ re
za pew nia ją ogra ni czo ny za sięg
i jesz cze zbyt dłu gi czas ła do wa -
nia. Po za tym, do pó ki bę dzie my
pro du ko wać wy star cza ją co du -
żo ener gii ze źró deł ko pal nych
(ro pa i wę giel), pro ble mów z za -
nie czysz cze niem nie roz wią że -
my u ko rze ni. Co in ne go w przy -
pad ku me ta nu, pa li wa na praw dę
eko lo gicz ne go, zwłasz cza gdy
uzy ski wa ne jest z bio mas (od -
cho dy zwie rząt i od pa dy). Fiat
jest eu ro pej skim li de rem w tym
sek to rze, po nie waż opra co wał
tech no lo gie i roz wią za nia, któ re
– pod wzglę dem osią gów –
spra wia ją, że sa mo cho dy za si la -
ne pa li wem al ter na tyw nym do -
rów nu ją „ben zy nia kom”. Nie -
mniej cze ka nas w tym za kre sie
jesz cze spo ro pra cy”.
Dro ga wy zna czo na przez Sac co
ma do pro wa dzić do ce lu, ja kim
jest sa mo chód o ze ro wym
wskaź ni ku emi sji, a 2020 rok
jest je dy nie jed nym z jej eta pów.
Każ dy pro du cent sku pia uwa gę
na jed nym roz wią za niu, ale nie
lek ce wa ży in nych. Tak czy ni
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spraw ność przy ni skich ob ro -
tach ule gła znacz nej po pra wie,
a do te go zma la ły war to ści zu ży -
cia pa li wa i emi sji za nie czysz -
czeń. Do dat ko wym wa lo rem jest
wpro wa dze nie tur bo (naj pierw
w T -je tach, a na stęp nie w Mul -
tiA ir Tur bo) i to, co tech ni cy na -
zy wa ją „do wn si zin giem”, czy li
zmniej sze nie po jem no ści sko ko -
wej. Pod wzglę dem ilo ści gra -
mów CO2 emi to wa nych z Twi -
nA ira, ten „ben zy niak” już dziś
go tów jest na wy zwa nie po sta -
wio ne na rok 2020. Przy naj mniej
je śli cho dzi o sa mo cho dy z seg -
men tu ma łe go i śred nie go.
I choć tech no lo gie te spra wi ły, że
koszt sil ni ka wzrósł, wciąż jest
on jesz cze zde cy do wa nie niż szy
od cen die sli. Dla CRF -u jed nak
to nie wy star czy, bo cel ob ra ny
na 2020 rok do ty czy ca łej flo ty
sa mo cho dów. Aby więc skom -
pen so wać po zio my emi sji sa mo -
cho dów z seg men tu C i D, któ re
– mi mo iż ma le ją – nie zdo ła ją
osią gnąć te go ce lu, na le ży ob ni -
żyć po przecz kę „ma lu chów”
do po ni żej 90 gra mów dwu tlen -
ku wę gla na ki lo metr. I to jest je -
den z ob sza rów, nad któ rym
pra cu je Fa bio Bo re an, in ży nier
me cha nik, któ ry – wraz ze swo -

im ze spo łem – zaj mu je się opra -
co wy wa niem stra te gii kon tro li
i eks pe ry men ta mi w za kre sie sil -
ni ków ben zy no wych. „Moż li -
wość nie za leż ne go kon tro lo wa -
nia za wo rów – ob ja śnia Bo re an
– otwie ra przed na mi nie kon -
wen cjo nal ne spo so by re gu la cji.
Na przy kład: za wo ry mo gą się
otwie rać, gdy cy lin der jest jesz -
cze w fa zie wy de chu, aby póź -
niej po now nie wy ko rzy stać ga zy
z tej fa zy spa la nia. Fi re Mul tiA ir
dru giej ge ne ra cji, wła śnie dzię ki
no wym spo so bom kon tro li spra -
wi, że spa la nie bę dzie jesz cze bar -
dziej wy daj ne. Po nad to, zaj mu je -
my się oce ną ko rzy ści, ja kie mo -
że przy nieść – w przy pad ku du -
żych ob cią żeń sil ni ka – po łą cze -
nie z wtry skiem bez po śred nim
GDI (Ga so li ne Di rect In jec tion)”.
Te sa me tech no lo gie znaj dą za -
sto so wa nie rów nież w sil ni kach
o du żej po jem no ści sko ko wej,
w przy pad ku któ rych ba da nia
pro wa dzo ne są w ści słej współ -
pra cy z Chry sle rem. Zresz tą w
Ame ry ce ben zy no we jed nost ki
o po jem no ści co naj mniej trzech
li trów są nie zwy kle po pu lar ne,
na to miast w Eu ro pie du żą po -
jem ność sko ko wą ma ją przede
wszyst kim tur bo die sle. „Do cza -

su pre zy den tu ry Oba my – wspo -
mi na Bo re an – kla sycz ny ame ry -
kań ski sil nik był wol nos są cym
ben zy nia kiem o wy so kiej po jem -
no ści sko ko wej, skrom nej spraw -
no ści, pro stej tech no lo gii i wy so -
kim zu ży ciu pa li wa, bo koszt pa -
li wa w Ame ry ce sta no wił jed ną
czwar tą na szych cen.
Od 2009 r. spra wy ule gły zmia -
nie i wpro wa dzo no bar dzo su ro -
we pla ny og rani cze nia za nie -
czysz czeń. W zwią z ku z tym,
wraz z ba da cza mi z Chry sle ra
wpro wa dzi li śmy w Amery ce sil nik
Fi re Tur bo Mul tiA ir, dzię ki któ re -
mu mo del Do dge Dart ze skrzy -
nią bie gów DDCT (Dry Du al
Clutch) mógł po szczy cić się nie -
złym wy ni kiem pod wzglę dem
re duk cji zu ży cia pa li wa (po nad
40 mil na ga lon, czy li 5,88
l/100 km, co w USA da je naj lep -
szy wy nik w tej kla sie). Pra ca tak
po więk szo ne go ze spo łu umoż li -
wi ła też opra co wa nie 4- cy lin  dro -
  we go, wol nos są ce go sil ni ka 2.4 l,
któ ry – dzię ki Mul tiA iro wi – ma
do sko na łe osią gi i zu ży cie pa li -
wa na po zio mie po rów ny wal nym
z tra dy cyj nym sil ni kiem 2.0 l”.

DIE SEL NI CZYM
OR KIE STRA
Za in te re so wa nie „ben zy nia ka mi”
nie ozna cza za prze sta nie prac
nad die slem. Su row sze nor my
pod wzglę dem ogra ni cze nia
emi sji szko dli wych sub stan cji,
a w szcze gól no ści tlen ków azo -
tu (NOX), bę dą sta no wić dla nie -
go cięż ką pró bę – mó wi Mar co
To net ti, „od po wied nik” Fa bio
Bo re ana w dzie dzi nie sil ni ków
na olej na pę do wy: mi mo wzro -
stu kosz tów zwią za nych z za -
sto so wa niem skom pli ko wa nych
sys te mów prze twa rza nia spa lin,
w przy pad ku wy so kich po jem -
no ści sko ko wych i sa mo cho -
dów po ko nu ją cych da le kie tra sy,
z pew no ścią na dal pre fe ro wa ny
bę dzie sil nik die sla”.
Zresz tą, jak ob ja śnia To net ti,
„rop niak” za wsze był bar dziej
skom pli ko wa ny i kosz tow ny niż

Na środku
(w czerwonym

krawacie) Dario
Sacco wraz 

ze swoimi
pracownikami.

Na stronie obok:
laboratorium

komponentów
centralki silnika



ben zy na, ale je go spo rą za le tą
jest za pew nia nie du żo niż sze go
zu ży cia pa li wa, dzię ki je go wy so -
kiej spraw no ści. Pod wzglę dem
emi sji cząst ek sta łych, je śli cho -
dzi o nie spa lo ne wę glo wo do ry
i tle nek wę gla, die sel spra wia
mniej pro ble mów niż sil nik ben -
zy no wy. Je go „pię tą achil le so wą”
po zo sta ją na to miast tlen ki azo tu.
„Aby spro stać wy zwa niu na
2020 rok, a jesz cze wcze śniej
wy mo gom nor my „Eu ro 6”, mu -
si my ob ni żyć emi sje tych wła śnie
ga zów, nie wpły wa jąc zbyt nio
na kosz ty i nie zwięk sza jąc zu ży -
cia pa li wa, a wręcz sta ra jąc się
jesz cze bar dziej je ogra ni czyć –
do da je To net ti”. To nie bę dzie ła -
twe, choć tech no lo gie w za kre -
sie ob rób ki wtór nej spa lin, ta kie
jak NSC (NOx Sto ra ge Ca ta lyst)
lub SCR (Se lec ti ve Ca ta ly tic Re -
duc tion), są sta le udo sko na la ne.

„Mó wiąc pro ściej – ob ja śnia To -
net ti – na przy kład NSC to fil try
che micz ne, któ re wy ła pu ją tlen ki
azo tu, a któ re okre so wo na le ży
czy ścić. Aby to uczy nić, na le ży
do pro wa dzić je do bar dzo wy so -
kiej tem pe ra tu ry, co wy ma ga
wy so kie go zu ży cia pa li wa. Na -
szym ce lem jest prze rwać ów
łań cuch, tj. «mniej sze emi sje –
więk sze zu ży cie pa li wa»”.
Aby do dat ko wo ob ni żyć zu ży cie
pa li wa i emi sję CO2, w CRF -ie
po dej mo wa na jest rów nież pra -
ca nad tar cia mi w sil ni ku, spa la -
niem i tur bo do ła do wa niem, a
tak że nad re cyr ku la cją spa lin.
Nie wspo mi na jąc o osią gach,
choć nie są one już prio ry te to we
w przy pad ku die sli, sko ro w cią -
gu ostat nich dzie się ciu lat i tak
nie mal je po dwo jo no. „Sil nik –
pod su mo wu je To net ti – to ogół
tech no lo gii i kom po nen tów, dla -

„Wy na laz cy” sil ni ka
Najpierw powstaje w ich głowach pomysł.
Na białej kartce rysują silnik, komponent
po komponencie, od struktury po ustawienia
przepływów fluidodynamicznych
i hydraulicznych. Projektują nawet jego
brzmienie, przeprowadzając doświadczenia
w komorze akustycznej. Mowa o Marco
Cunibertim i jego zespole z działu Mechanical
Engineering. Możemy ich nazwać „twórcami”
silnika. Wystarczy uzmysłowić sobie, że co
roku patentują 25 nowych pomysłów. 
„Podczas projektowania nowego silnika lub
tylko któregoś z jego komponentów – objaśnia
Cuniberti – prace należy rozpocząć od celów,
jakie zamierza się osiągnąć. Definiujemy
również pewne limity i wymogi, począwszy
od kosztów i korzyści, jakie można zyskać
z każdego dokonanego wyboru. Następnie
zaczynamy zastanawiać się nad strukturą,
technologią i materiałami, jakie
można zastosować. Ważna jest synergia
pomiędzy różnymi technologiami
zastosowanymi w silniku, ale również
interakcja z innymi komponentami samochodu.
A następnie wykonalność przemysłowa
projektu, koszty i tak dalej. Pracujemy więc
ramię w ramię z kolegami, którzy zajmują się
badaniami w zakresie samochodu, oraz ze
specjalistami z FGA i Powertrain, którzy
wprowadzą go na linie produkcyjne.
Po wykonaniu rysunków kontaktujemy się
z dostawcami w sprawie części i dostarczamy
je do działów, które zajmują się silnikami
benzynowymi, dieslami lub alternatywnymi,
aby wykonać próby na prototypach”. Ważną
fazą pracy są testy, obliczeniowe i również te
w laboratorium oraz w komorach próbnych
(jest ich 51, w tym między innymi komory
do prób silnika, skrzyni biegów i stanowiska
rolkowe do samochodów). „Zadaniem badaczy
– objaśnia Cuniberti – jest przekształcanie
energii chemicznej z paliwa na energię
mechaniczną, jednocześnie ograniczając jej
rozpraszanie się w postaci ciepła. Rezultat taki
można osiągnąć poprzez optymalizację tarć,
a przede wszystkim spalania. Dlatego badamy
jak powietrze dolatuje do cylindra, jakie
wykonuje ruchy, jak odbywa się wtrysk.
Właściwie wchodzimy w serce fizyczne silnika
termicznego, aby odkrywać, jak uczynić jego
pracę coraz bardziej skuteczną”.

PROCES
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te go do je go do sko na ło ści nie
przy czy ni się tyl ko jed na tech no -
lo gia, ale od po wied nie dzia ła nie
wszyst kich wzię tych ra zem”.

PRZY SZŁO ŚCIĄ SĄ
SKRZY NIE BIE GÓW
Con stan ti nos Va fi dis wraz ze
swo im ze spo łem zaj mu je się na -
pę dem hy bry do wym i skrzy nia mi
bie gów. Dla nie go praw dzi wym
ser cem sa mo cho du jest ze spół
skrzy nia bie gów -sil nik. „Skrzy nia
bie gów – jak mó wi – to swe go
ro dza ju in ter fejs po mię dzy użyt -
kow ni kiem, sil ni kiem a po jaz -
dem. Uwa ża nie jej za jed ną ca -
łość z sil ni kiem i ste ro wa nie ukła -
dem sil nik -skrzy nia bie gów w
spo sób zin te gro wa ny po mo że
nam zop ty ma li zo wać wy daj ność
i osią gi”. Dro ga, ja ką na le ży
przejść, aby osią gnąć ten cel, to
sku pie nie uwa gi na au to ma tycz -
nych skrzy niach bie gów, któ re
bę dą sta no wić waż ny wkład
w pra cę na rzecz zgod no ści
z nor ma mi 2020. „Z tak wy szu -
ka ną skrzy nią bie gów, ja ką jest
Du al Clutch, już dziś je ste śmy
w sta nie za pew nić oszczęd ność
pa li wa na po zio mie 3-4% w po -
rów na niu z do brze uży wa ną ma -
nu al ną skrzy nią bie gów i 15%
w po rów na niu z tra dy cyj ną au to -
ma tycz ną skrzy nią bie gów”.
To wła śnie au to ma tycz na skrzy -
nia bie gów bę dzie ser cem po -
jaz dów „hy bry do wych” elek tro -
-ter micz nych. „Sil ni ki ciepl ny
i elek trycz ny – ob ja śnia Va fi dis –
wza jem nie się uzu peł nia ją. Za le -
tą pierw sze go z nich jest wy so -
kie za gęsz cze nie mo cy i za pew -
nia nie do brej spraw no ści przy
śred nich ob cią że niach i śred nich
ob ro tach, choć ma on ni ski mo -
ment przy przy spie sza niu. Z ko -
lei sil nik elek trycz ny ofe ru je mak -
sy mal ny mo ment przy ru sza niu
i za pew nia 3 -4- krot nie wyż szą
spraw ność niż sil nik kon wen cjo -
nal ny. Po za tym mo że dzia łać
rów nież ja ko ge ne ra tor, by do ła -
do wy wać ba te rie przy zwal nia -
niu. Po łą cze nie tych dwóch sil ni -

ków za pew ni to, co naj lep sze
i w jed nym i w dru gim. Za da nie
jak naj lep sze go ich zin te gro wa -
nia przy pa da skrzy ni bie gów”.
Ale to nie wszyst ko. Obec nie
wy ma ga się od sil ni ka ciepl ne go
wie le róż nych funk cji, wśród
nich: wy so kich osią gów, ni skie -
go zu ży cia pa li wa, ogra ni czo -
nych emi sji. Si łą rze czy trze ba
pójść na ja kiś kom pro mis. Po -
przez po łą cze nie go z sil ni kiem
elek trycz nym bę dzie moż na
„wy spe cja li zo wać go” tyl ko do
użyt ku, dla któ re go jest za pro -
jek to wa ny. W ten spo sób uzy -
skać moż na na przy kład: hy bry -
dy, w któ rych sil nik elek trycz ny
bę dzie od po wia dał za na pęd,
a sil nik ciepl ny po słu ży do do ła -
do wy wa nia aku mu la to rów; po -
jaz dy z sil ni kiem ciepl nym na dro -
gi po za miej skie plus sil nik elek -
trycz ny do użyt ko wa nia w cen -

trach miast; na pęd hy bry do wy
z me ta nem i na pę dem elek trycz -
nym i tak da lej. W CRF -ie ba da -
ne są wszel kie moż li we opcje.

PO STA WIĆ
NA ME TAN 
Za da niem Mas si mo Fer re ra
w dzia le Po wer tra in Re se arch
&Tech no lo gy jest ba da nie pa liw
al ter na tyw nych. Współ pra cu je
z nim dwu dzie stu ba da czy. Mi -
mo iż ich dzia ła nia obej mu ją
sze ro ki za kres prac z dzie dzi ny
pa liw i ener gii, al ter na tyw dla
ben zy ny i ole ju na pę do we go jest
jesz cze nie wie le. Naj kon kret niej -
sza zwa na jest me ta nem. „Po -
wo dów jest wie le – ob ja śnia Fer -
re ra. – Me tan emi tu je z wy de chu
23% mniej CO2 niż ben zy na.
Jest to naj bar dziej roz po wszech -
nio ne pa li wo na świe cie, a je go
re zer wy są spo re. Po wy do by ciu

Z prawej strony:
laboratorium

oprogramowań,
w którym pisze

się mapy
działania silnika.

Na następnej
stronie: strefa

sal prób silników



31

te go ga zu nie jest wy ma ga ny
pro ces ra fi na cji, a do je go trans -
por tu nie trze ba po słu gi wać się
au to cy ster na mi, któ re sa me po -
wo du ją za nie czysz cze nia, jest
on bo wiem trans por to wa ny za
po mo cą ga zo cią gu. To nie wszy -
st ko: jest to naj tań sze pa li wo,
a moż na go uzy skać rów nież ze
ście ków po cho dzą cych z ho do -
w li i z od pa dów. Po wsta ły w ten
spo sób me tan po zwa la na eli mi -
no wa nie sub stan cji, któ re trze ba
by ło by uty li zo wać. Tech no lo gia
mo to ry za cyj na, ja ką opra co wał
Fiat w tym za kre sie w cią gu os -
tat nich 15 lat i dzię ki któ rej stał
się li de rem w Eu ro pie, nie ma
ne ga tyw ne go wpły wu na osią gi
ani też nie ogra ni cza prze strze ni
we wnątrz sa mo cho du. Jest to
więc roz wią za nie przez du że «r»”. 
Dla cze go w ta kim ra zie sa mo -
cho dy na me tan nie cie szą się
po pu lar nością? „Kiep ska sieć
dys try bu cji ga zu na sta cjach tan -
ko wa nia – od po wia da Fer re ra –
cho ciaż we Wło szech jest oko ło
800 ty s. po jaz dów za si la nych tym
pa li wem. Na szczę ście au to bu sy

miejskie na me tan są co raz licz -
niej sze, a to przy czy nia się do
zmniej sza nia za nie czysz cze nia
w cen trach miast. Wie le z tych
po jaz dów za pro jek to wa no tu taj,
w CRF -ie. Współ pra cu je my z Ive -
co i CNH, dla któ rych za pro jek -
to wa li śmy sil ni ki na me tan prze -
zna czo ne do au to bu sów, cię ża -
ró wek (ostat ni Stra lis) i cią gni ków.
W przy pad ku tych ostat nich eks -
pe ry men tu je my, by utwo rzyć go -
spo dar stwa, w któ rych z obor ni -
ka bę dzie moż na uzy ski wać gaz
do na pę dza nia trak to rów”.
Ale ze spół Fer re ry nie zaj mu je
się je dy nie me ta nem. Po szu ku je
źró deł ener gii, któ re w przy szło -
ści bę dą mo gły sta no wić al ter -
na ty wę dla pa liw tra dy cyj nych.
W mię dzy cza sie ba da nia ma ją
do pro wa dzić do wzro stu zdol -
no ści ma ga zy no wa nia ga zów
w sa mo cho dzie, co jest jed nym
z głów nych ogra ni czeń w przy -
pad ku me ta nu. Dzię ki na no tech -
no lo giom w bu tlach mo gły by
być umie szcza ne spe cjal ne gąb -
ki mo gą ce znacz nie zwięk szyć
ilość ma ga zy no wa ne go ga zu.

STE RO WA NIE 
SIL NI KA
Pra cą sil ni ka ste ru je elek tro nicz -
na cen tral ka. Tam róż ne kom po -
nen ty sil ni ka (wtry ski wa cze, świe -
ce, cy lin dry itp.) mu szą od czy ty -
wać i okre ślać ele men ty, ja kie
po win ny być bra ne pod uwa gę,
aby osią gnąć mak si mum wy daj -
no ści: pręd kość, tem pe ra tu ra,
ilość ob ro tów itd. Pra ca mi nad
ty mi pa ra me tra mi zaj mu je się Al -
do Pe rot to, in ży nier elek tro tech -
nik, i je go ze spół 70 in ży nie rów,
fi zy ków i ma te ma ty ków: „Dla
każ de go no we go sil ni ka kre śli my
„ma pę”, któ ra na stęp nie umiesz -
cza na jest w cen tral ce elek tro -
nicz nej. Tak sa mo ro bi my z elek -
tro nicz ny mi skrzy nia mi bie gów.
Ale nie tyl ko: na sze dzia ła nia obej-
mu ją rów nież fa zę wcze śniej szą,
w któ rej de fi nio wa ne są stra te gie
dla róż nych ro dzin sil ni ków. Za pi -
su je my więc wy tycz ne do ty czą ce
dzia ła nia każ de go ele men tu sil ni -
ka, w za leż no ści od „ro dzi ny”,
do ja kiej on na le ży, i wy ni ków, ja -
kie za mie rza się uzy skać”.
Ze spół Al do Pe rot to pra cu je
w ści słej współ pra cy z ty mi, któ -
rzy opra co wu ją i pro jek tu ją sil ni -
ki. To tu taj po wsta ły ma py do re -
wo lu cyj nej jed nost ki Twi nA ir i tu -
taj wy zna czo no nie zwy kłe po łą -
cze nia stra te gii, któ re spra wia ją,
że sil ni ki zu ży wa ją co raz mniej
pa li wa. „Mo wa o skom pli ko wa -
nych opro gra mo wa niach, któ re
uwzględ nia ją licz ne pa ra me try
i pi sa ne są przy uży ciu skom pli -
ko wa nych mo de li ma te ma tycz -
nych – kon ty nu uje Pe rot to. –
Oprócz czę ści pro gra mo wej ba -
da my i opra co wu je my rów nież
har dwa re, czy li do bie ra my (a nie -
raz two rzy my) kom po nen ty elek -
tro nicz ne, któ re bę dą „na pę -
dzać” opro gra mo wa nie”. Jest to
pra ca nie zbyt wi docz na, po nie -
waż skła da się na nią nie zli czo -
na ilość ko lumn liczb ukry tych
w chi pach cen tral ki, ale po zwa -
la ona sa mo cho do wi na jesz cze
lep sze osią gi i jesz cze niż sze zu -
ży cie pa li wa.
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Krzysztof Bielski, zdjęcia Satiz Poland

FIRMA
FPT

W zakładzie czasem trzeba zweryfikować proces,
przeszkolić pracownika lub zaradzić problemowi.
Aby to zrobić bez ingerencji w działanie linii
produkcyjnej, potrzebne jest stanowisko
symulacyjno-szkoleniowe. W Fiat Powertrain
Technologies stworzyła je inżynier Dobromiła
Struzik-Włodarska.

Mały robot,
wielki
zysk
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Pra cow ni cy dzia łu Utrzy ma -
nia Ru chu w FPT szko lą
się, by do trzy my wać kro -

ku zmie nia ją ce mu się oto cze niu.
Ma szy ny i urzą dze nia są co raz
bar dziej za awan so wa ne tech no -
lo gicz nie i skom pli ko wa ne. In ży -
nie ro wie mu szą umieć je w peł ni
wy ko rzy sty wać, a jed no cze śnie
od po wied nio re ago wać, aby nie
do pusz czać do ich awa rii. Szko -
le nia i te sty nie po win ny jed nak
do pro wa dzić do wy stą pie nia ja -
kich kol wiek za kłó ceń w nor mal -
nym funk cjo no wa niu li nii pro duk -
cyj nej. Dla te go mu szą się
od by wać po za nią. Ta po trze ba
za  in spi ro wa ła inżynier Do bro mi łę
Stru zik -Wło dar ską, spe cja list kę w
In ży nie rii Utrzy ma nia Ru chu, do
stwo rze nia spe cjal ne go sta no wi -
ska zło żo ne go z ro bo ta, jed ne go
miej sca od kład cze go i ste row ni ka
głów ne go, na któ rym moż na by
szko lić pra cow ni ków od po wie -
dzial nych za pra cę urzą dzeń oraz
te sto wać róż ne roz wią za nia,
a ewen tu al ny błąd nie za gra żał by
cią gło ści pro duk cji. „Wie dza pod -
ręcz ni ko wa ni gdy nie za stą pi
prak ty ki, dla te go tak waż ne jest,
by móc wziąć w dło nie pa nel ste -
row ni czy, uru cho mić ro bot, czy
też sa mo dziel ne wpro wa dzić
zmia ny w je go pra cy” – pod kre-
śla Stru zik -Wło dar ska.
Wraz z dzia łem Służ by Per so nal -
nej za pro po no wa ła, że stwo rzy ta -
ką sta cję w ha li, na któ rej po wsta je
sil nik Twi nA ir. Dy rek cja FPT, otwar -
ta na no wa tor skie po my sły, któ re
przy no szą ko rzy ści, za ak cep to -
wa ła po mysł i zgo dzi ła się na za -
kup ro bo ta. „Za kład sfi nan so wał
za kup po szcze gól nych ele men -
tów, ja na to miast zło ży łam je w ca -
łość tak, by funk cjo no wa ły po dob -
nie, jak po szcze gól ne sta cje
zro bo ty zo wane na li nii pro duk cyj -
nej” – wspo mi na inż. Do bro mi ła.
Po mysł moż na by ło też zre ali zo -
wać ko rzy sta jąc z usług jed nej
z licz nych firm in te gra tor skich ofe -
ru ją cych go to we sta no wi ska wraz
z mon ta żem, ale ta kie roz wią za-
nie by ło by znacz nie droż sze.

MA ŁY I DU ŻE 
RO BO TY
Fiat Po wer tra in Tech no lo gies za -
ku pił ro bot Ku ka. Na wy bo rze
za wa żył fakt, że na li nii pro duk -
cyj nej fir ma wy ko rzy stu je po nad
dwadzieścia po dob nych ma -
szyn. Zda niem Stru zik -Wło dar -
skiej z punk tu wi dze nia me cha -
ni ki  wszyst kie one są po dob ne.
Róż ni je głów nie ska la – ro bot
na sta no wi sku szko le nio wym
ma udźwig 16 kg, a te na li nii –
dzie się cio krot nie więk szą. Iden -
tycz ne są na to miast za sa dy
dzia ła nia, funk cjo no wa nie osi

czy pa ne le ste row ni cze. „Dla te -
go moż na po wie dzieć, że to nie -
wiel kie sta no wi sko ma peł ną
funk cjo nal ność” – pod kre śla.
Do bro mi ła Stru zik -Wło dar ska
roz po czę ła pra cę wio sną ubie -
głe go ro ku. Ro bot tra fił do ha li,
a te ren wo kół nie go zo stał wy -
gro dzo ny zgod nie z nor ma mi
bez pie czeń stwa. In ży nier Do -
bro miła za pro gra mo wa ła go
i do bra ła od po wied nie ele men ty
elek trycz ne. Po świę ci ła na to
pół to ra mie sią ca. Nie by ło to
pro ste za da nie. Jak przy zna je
dziś, kosz to wa ło ją wie le tru du,
zwłasz cza sko mu ni ko wa nie ro -
bo ta ze ste row ni kiem. 

SZKO LIĆ 
I WSPIE RAĆ 
Ze sta cji szko le nio wej ko rzy sta -
ją przede wszyst kim pra cow ni -
cy dzia łu Utrzy ma nia Ru chu.
Do bro mi ła Stru zik -Wło dar ska
po ka zu je im, co mo gą zro bić na
li nii pro duk cyj nej i w ja kim za -
kre sie, by ich in ter wen cje nie
za gra ża ły płyn no ści pra cy.
Wspól nie roz wią zu ją po ja wia ją -
ce się pro ble my. 
Sta no wi sko po zwa la też na we -
ry fi ka cję pla no wa nych roz wią zań
przed ich wpro wa dze niem na li -
nię pro duk cyj ną, za rów no od

Autorskie 
pomysły
Dobromiła Struzik-Włodarska jest absolwentką
Politechniki Krakowskiej, gdzie studiowała Automatykę
i Robotykę na Wydziale Mechanicznym. Od początku
pracy zawodowej związana jest z usuwaniem
i przeciwdziałaniem awariom robotów i innych maszyn
w przemyśle motoryzacyjnym. Od czterech lat pracuje
w Fiat Powertrain Technologies w dziale Inżynierii
Utrzymania Ruchu. Jest bielszczanką z wyboru. 
„Czuję się związana z Bielskiem-Białą. Mieszkałam
w kilku miejscach, ale to tu zostanę. Uroki Beskidów
są niezrównane” – podkreśla. 

PERSONALIA



36

stro ny usta wień ste row ni ków,
jak i ro bo tów. Uła twia to póź niej -
sze wpro wa dze nie kon kret nej
mo dy fi ka cji i eli mi nu je ry zy ko
wy stą pie nia kom pli ka cji. 
Dzię ki stwo rze niu sta no wi ska
wszyst kie szko le nia od by wa ją
się w po bli żu ma szyn pro du ku ją -
cych sil ni ki. To ko lej ny ogrom ny
plus utwo rze nia te go sta no wi ska
w za kła dzie. „Pro du cent ro bo -
tów ofe ru je wpraw dzie szko le nia
z pro gra mo wa nia, ale sie dzi ba
fir my mie ści się w Ka  to wi cach.
Nie wszyst ko uda się tam od ra -
zu prze te sto wać, czy też za dać
wszyst kie py ta nia. Na sza sta cja
jest na miej scu, do stęp na w każ -
dej chwi li. (…) Tu taj pra cow ni cy
uczą się, jak re ago wać na zda -
rze nia, któ re mo gą wy stą pić na
li nii, dzię ki  cze mu są przy go to -
wa ni na róż ne sy tu acje. Prze glą -
da nie pod ręcz ni ków, gdy wy stą -
pi awa ria, nie wcho dzi w grę.
Gdy mu si my wy pro du ko wać
kon kret ną licz bę sil ni ków w cią -
gu zmia ny, czas na in ter wen cję
mie rzy my w mi nu tach, a nie
w go dzi nach. Trze ba dzia łać
szyb ko” – pod kre śla.

WY MIER NY EFEKT
Zda niem inż. Do bro mi ły sta no -
wi sko ma jesz cze jed ną ogrom -
ną za le tę: po zwa la te sto wać
pojawiające się na ryn ku roz wią -
za nia w ce lu wy bra nia naj ko -
rzyst niej szej ofer ty. Fir my pro po -
nu ją bar dzo róż no rod ny sprzęt.
Za nim za pad nie de cy zja o za -
 ku pie, war to go wy po ży czyć
i prze te sto wać. „Po trzeb ne jest
jed nak miej sce, w któ rym moż -
na by ło by włą czyć urzą dze nie
w sys tem i spraw dzić, jak się
za cho wu je. Na sze sta no wi sko
świet nie się do te go na da je” –
mó wi Stru zik -Wło dar ska.
Ko lej nym atu tem jest ra cjo na li za -
cja wy dat ków. Na ryn ku po ja -
wia ją się przy kła do wo co raz bar -
dziej za awan so wa ne sys te my

wi zyj ne. FPT wy po ży czył już
dwie ka me ry, któ re zo sta ły za -
mon to wa ne w sta cji. „Po rów ny -
wa li śmy ja kość ob ra zu, a tak że
szyb kość wy szu ki wa nia przez
ma szy nę róż nych ele men tów
przy ich wy ko rzy sta niu. Dzię ki
ta kim ba da niom mo że my kon -
tro lo wać wy dat ki. Nie mu si my
już brać pod uwa gę je dy nie ce -
ny pro duk tu, ale mo że my po -
znać kosz ty, ja kie fir ma po nie sie
już po za ku pie. Nie któ re sys te my
mo gą być tań sze, póź niej jed nak
oka zu je się, że wy ma ga ją dro -
gie go oka blo wa nia lub dłu gie go
cza su pro gra mo wa nia. Z punk tu
wi dze nia ca łe go za kła du mo że
się za tem opła cić za kup sys te -
mu droż sze go, ale bar dziej przy -
ja zne go” – mó wi in ży nier.

ZY SKI DZIĘ KI 
UMIE JĘT NO ŚCIOM
Sta no wi sko szko le nio we Ku ka
w Fiat Po wer tra in Tech no lo gies
udo wad nia, że war to ko rzy stać
z umie jęt no ści pra cow ni ków
i wspie rać ich po my sło wość.
Przy no si to fir mie wy mier ne ko -
rzy ści. 

Robot pozwala
szkolić, wspiera
też pomysłowość
pracowników

Linia
montażowa

wyposażona
w roboty Kuka,

na której
montowany jest

silnik TwinAir



AKTUALNOŚCI
KONKURS

Ogło szo ny z oka zji set ne go nu -
me ru Fia ta Wo kół Nas kon kurs
nie był trud ny. W na szej za ba -

wie udział wzię ło bli sko 100 pra cow -
ni ków i eme ry tów Fia ta Au to Po land,
Fia ta Se rvi ces, Co mau, jak i wier ni
czy tel ni cy z Fiat Po wer tra in Tech no -
lo gies Poland.
Od po wie dzi moż na by ło zna leźć na
ła mach ga ze ty bądź w ar chi wal nych
jej eg zem pla rzach, dla te go oprócz
kil ku pra cow ni ków, po zo sta li od po -
wie dzie li po praw nie na dwa pierw -
sze py ta nia. 
Py ta nie pierw sze zwią za ne by ło z rocz ni cą wy da -
nia pi sma i do ty czy ło ro ku opu bli ko wa nia pierw -
sze go nu me ru Fia ta Wo kół Nas. Aby wska zać pra -
wi dło wą da tę, czy li 1.03.1996 r., moż na by ło się -
gnąć do ar chi wal nych eg zem pla rzy lub ob li czyć
da tę na pod sta wie stop ki re dak cyj nej.
W od po wie dzi na py ta nie dru gie na le ża ło po dać
ogó łem licz bę sa mo cho dów, ja ką Fiat wy pro du -
ko wał w za kła dach w Biel sku -Bia łej i Ty chach
(FSM + FAP). Licz bę tę, tj. 10 mi lio nów, moż na
by ło wska zać w opar ciu o in for ma cje pu bli ko wa -
ne w new sach w paź dzier ni ko wym, 99 nu me rze
Fiata Wokół Nas. 
Pra wi dło wa od po wiedź na dwa po wyż sze py ta nia
de cy do wa ła o wy bo rze przez ju ry, zło żo ne go z re -
dak cji Fia ta Wo kół Nas, naj lep szych od po wie dzi
na trze cie, otwar te py ta nie i wy ło nie nia spo śród
nich czte rech zwy cięz ców. Od po wiedź na to py ta -
nie wy ma ga ła za sta no wie nia się, po nie waż pro si -
li śmy w nim o wska za nie (wraz z uza sad nie niem)
ar ty ku łu pu bli ko wa ne go w jed nym ze stu wy dań
FWN, któ ry naj bar dziej utkwił w pa mię ci czy tel ni -

ko wi. Od po wiedź na to py ta nie by -
ła za ra zem rodzajem an kie ty, któ ra
po zwo li ła nam zro zu mieć, ja ka te -
ma ty ka po ru sza na na ła mach ga ze -
ty cie szy się naj więk szym za in te re -
so wa niem czy tel ni ków. A by ły to
m. in.: ku li sy pra cy pro jek tan tów sa -
mo cho dów, któ ry mi kie ru je Ro ber to
Gio li to, pre mie ry sa mo cho do we Fia ta
i Chry sle ra oraz no win ki mo to ry za cyj -
ne (tech nicz ne), ar ty ku ły przed sta wia -
ją ce hi sto rię ma rek, wy wia dy ze zna -
ny mi ludź mi, pre zen ta cje wy dzia łów
i opis pra cy za trud nio nych tam lu dzi,

uru cho mie nia, ru bry ki (książ ki, no wo ści, kuch nia,
po dró że). Po sta ra my się, by wła śnie tych te ma -
tów nie bra ko wa ło w przy szło ści
w na szym pi śmie.
A oto pracownicy na gro dze ni bo -
na mi So de xo o war to ści 400 zł,
któ re moż na zre ali zo wać ro biąc
do wol ne za ku py w do wol nym cen -
trum han dlo wym na te re nie kra ju.

W setnym wydaniu naszego pisma
zaprosiliśmy czytelników Fiata Wokół Nas
do konkursu. Zainteresowanie było spore,
poniżej wyniki zabawy. 

Mira Malich

Rozstrzygnięto konkurs 
na jubileusz Fiata Wokół Nas
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Adam Idzik, Fiat Auto Poland 

Aleksander Krawiec, Teksid Iron Poland

Krystyna Żołneczko, FPT Poland 

Edward Ćwiek, Fiat Auto Poland

Przewidzieliśmy również nagrody pocieszenia
w postaci książek, a otrzymują je:

Ryszard Maron, Comau Poland

Zbigniew Stabulaniec, Fiat Auto Poland

Barbara Jeszke, Fiat Services Polska 

Gratulujemy zwycięzcom! Nagrody wyślemy pocztą.
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Filippo Gallino
zdjęcia: arch. Anny Celińskiej

LUDZIE
PASJE

Superdodatek

Nie ma osoby w spółce Fiat Group
Purchasing, która nie znałaby
Anny Celińskiej. Niewielu jednak
wie, że jest ona wielokrotną
medalistką Mistrzostw Polski
w biegach górskich.

do życia



Ciao An na”. Po prze kro cze niu pro gu jej do -
mu wi ta my się jak bie ga cze, któ rzy pod -
czas tre nin gu na ścież ce wy mie nia ją tyl ko

uśmie chy i po zdro wie nia ma jąc świa do mość, że to
sport spra wił, że ro zu mie ją się bez słów, dzie ląc te
sa me war to ści, pa sje, tru dy i ra do ści. 
An na i Ro bert Ce liń scy, mał żeń stwo z pra wie trzy -
let nim sta żem, za pro si li mnie do swe go do mu
w Biel sku -Bia łej, by po roz ma wiać o bie gach gór -
skich – dys cy pli nie wy ma ga ją cej upo ru, tech ni ki,
sys te ma tycz no ści oraz ta len tu, bez któ re go zdo -
by cie mi strzow skie go ty tu łu by ło by nie moż li we.
„W syl we stra nie sły sze li śmy pe tard, po szli śmy
spać o 21:00 – mó wi An na. W No wy Rok, jesz cze
przed świ tem, wy ru szy li śmy do Szczyr ku. Mie li śmy
przed so bą pięk ny, sło necz ny dzień i 31 ki lo me tro -
wy szlak im. Sta ni sła wa Hu li, któ ry pro wa dzi ze
Szczyr ku na Skrzycz ne, Ma li now ską Ska łę, Prze -
łęcz Sal mo pol ską i Klim czok (patrz box). Nie sa mo -
wi te prze ży cie! To nie jest żad ne po świę ce nie z na -
sze stro ny tyl ko ży cio wy wy bór”.

W ży ciu Ani gó ry za wsze zaj mo wa ły waż ne
miej sce. W dzie ciń stwie pra wie każ dy

week end spę dza ła z ro dzi ca mi na
gór skich wy ciecz kach. Póź niej

wy je cha ła do War sza wy, aby
stu dio wać w Szko le

Głów nej Han dlo wej,
po tem zna la zła się
w Gli wi cach (w mię -
dzy cza sie rok w To -
gliat ti, w Ro sji),

gdzie roz po czę ła

swo ją ka rie rę za wo do wą w Ge ne ral Mo tors na
sta no wi sku spe cja li sty ds. za ku pów. Ko lej nym
miej scem pra cy był Tu ryn i pra ca dla Fiat Gro up
Pur cha sing. Po trzech la tach spę dzo nych we Wło -
szech po wie dzia ła „ba sta!” i po wró ci ła do Biel ska,
gdzie pra cu je dziś ja ko spe cja list a ds. analizy
kosz tów.
Nie prze sta ła my śleć o miej scach swo je go dzie ciń -
stwa i ro dzi nie, do któ rej wra ca ła, jak tyl ko się da -
ło, w wa ka cje i week en dy. My śla ła, że miej scem,
w któ rym mo gła by za pu ścić ko rze nie jest Tu ryn –
nie zwy kłe mia sto oto czo ne łań cu chem Alp. Jed -
nak los chciał ina czej. W pew nym mo men cie zno -
wu skie ro wał ją do Biel ska. 
Ro bert jest war sza wia kiem „z dzia da pra dzia da”,
ale nie mógł oprzeć się Biel sku -Bia łej, a przede
wszyst kim An i. Pra cu je ja ko programista w zna nej
fir mie in for ma tycz nej, ma ją cej wie le fi lii w Pol sce.
Dla te go nie miał pro ble mów z prze nie sie niem się
z War sza wy do Biel ska, tym bar dziej że pod ję li de -
cy zję o ślu bie. Mó wi: „Cza sa mi ży cie ukła da się
dziw nie. Uczęsz cza li śmy na tę samą uczelnię
przez czte ry la ta, ale ni gdy się nie spo tka li śmy. Los
chciał, by śmy po zna li się z An ną dzię ki na szej
wspól nej pa sji – bie ga niu”. 
Ro bert jest zna nym ma ra toń czy kiem. Je go naj lep -
szy do tych czas czas to 2 go dzi ny i 48 mi nut. Tyl -
ko 1-2% bie ga czy jest w sta nie prze biec ten le -
gen dar ny dy stans po nad 42 km w cza sie po ni żej
trzech go dzin. Dla Ro ber ta, któ ry od 2008  ro ku
jest rów nież człon kiem „Se ven Con ti nents Club”
(patrz box), ba rie ra ta ni gdy nie sta no wi ła więk sze -
go pro ble mu.

Park Narodowy
Grand Canyon,

2012 r.
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„Przez kil ka lat – do da je An na – prze cha dza li śmy
się po tych sa mych ko ry ta rzach, a mi mo to ni gdy
nie mie li śmy te go szczę ścia, by się po znać. Po łą -
czy ło nas do pie ro bie ga nie, któ re roz po czę li śmy
po stu diach i to w chwi li, gdy praw do po do bień -
stwo spo tka nia się zma la ło prak tycz nie do ze ra: ja
miesz ka łam w Tu ry nie, Ro bert w War sza wie. Dzie -
li ło nas więc nie mal 1700 km”.
Ty po wy dzień An ny i Ro ber ta za czy na się o pią tej
ra no. „Ka wa bez cu kru – mó wi An na – i ewen tu al -
nie ba nan, w nie ca łe pięt na ście mi nut je ste śmy
go to wi do wyj ścia na tre ning. La tem i zi mą, dzień
w dzień. To już swe go ro dza ju ry tu ał, styl ży cia,
któ ry przy no si nam rów no wa gę psy cho fi zycz ną
i har mo nię. Między ósmą a dziewiątą je stem już
w pra cy, a – o czym wie każ dy bie gacz – eu fo ria
zdo by ta dzię ki po ran ne mu tre nin go wi jest ni czym
pa li wo, któ re po zwa la mi pra co wać na peł nych
ob ro tach przez osiem go dzin lub wię cej”. 

Na zdjęciu 
u góry:
Mistrzostwa
Polski 2012
w Skyrunning,
Zakopane.
Niżej:
Marathon du
Montcalm, 
2011 r.

Anna Celińska – Sukcesy w górach
Mistrzostwa Polski

2 złote medale: w biegu alpejskim (2011) 
oraz w biegu wysokogórskim „skyrunning” (2012), 

5 srebrnych: w biegu alpejskim (2012), 
w biegu anglosaskim, na długim 

i krótkim dystansie (2011), na długim dystansie (2010), 
2 brązowe: w biegu anglosaskim (2012) 

oraz na krótkim dystansie (2012)

Mistrzostwa Świata 
6 miejsce (Słowenia, 2011) oraz 25 miejsce

(Szwajcaria, 2012) na długim dystansie;
31 miejsce (Albania, 2011) w stylu anglosaskim;

41 miejsce (Włochy, 2012) w stylu alpejskim 

Inne biegi międzynarodowe
Zermatt Marathon – 6 miejsce (Szwajcaria, 2012)

ME w biegach górskich ekstremalnych (Alpin Sport
„Beglaufpur” w Zakopanem) – 4 miejsce (2010).

Sukcesy w polskich górach – wybrane zwycięstwa 
Liga Biegów Górskich 2011, Bieg Wysokogórski 
im. Marduły w Zakopanem (2010, 2011, 2012), 

Bieg na Grojec (2011, 2012), Bieg na Klimczok (2011,
2012), Maraton Gór Stołowych (2010, 2011), 

Bieg na Czantorię 2011, Bieg na Hrobaczą Łąkę 2011,
Bieg na Górę Żar (2011, 2012), Maraton Beskidy 2010,

Bieg na Rysiankę 2010. 

WWW.ANNACELINSKA.COM
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Co dzien ne, ponad go dzin ne bie gi po wo du ją, że ich
śred nia ty go dnio wa wy no si po nad 100 km. Se sje
tre nin go we są zgod ne z pre cy zyj ny mi ta be la mi,
w za leż no ści od ce lów se zo no wych. Oprócz bie -
gów wol nych po gór skich szla kach, ich plan prze -
wi du je rów nież se sje na na wierzch ni „szyb kiej”, na
bież ni, dla roz wo ju szyb ko ści i ćwi czeń spe cy ficz -
nych z za kre su si ły bie go wej. „Ni gdy się nie nu dzi -
my – mó wi An na. – Oso by, któ re nie bie ga ją, uwa -
ża ją, że jest to nud ny sport. Nic bar dziej myl ne go.
Każ dy tre ning jest in ny pod wzglę dem aspektów
spor to wych, tra sy, wa run ków po go do wych. 
Zwy kle bie gacz, nie za leż nie od wie ku, naj lep sze
wy ni ki osią ga po dzie się ciu la tach upra wia nia te go
spor tu. An na za czę ła bie gać
sys te ma tycz nie do pie ro
w 2007 ro ku, ma więc jesz -
cze spo ry mar gi nes na pro -
gres, a mo że wręcz per -
spek ty wę zwy cięstw mię -
dzy na ro do wych. W cią gu
pierw szych lat sys te ma tycz -
nie po pra wia ła swo je wy ni ki
na kla sycz nych dy stan sach
bie gów ulicznych. Dziś mo że
po chwa lić się osią gnię cia mi
bu dzą cy mi po dziw, bio rąc
pod uwa gę, że bie ga ama tor sko: na 10 ki lo me trów
uda ło jej się zejść do 37 mi nut i 13 se kund (wynik
uzyskany w Biegu Fiata w 2012 r.), pół ma ra ton po -
tra fi prze biec w 1 go dzi nę i 21 mi nut, a ma ra ton
w 2 i 53. „To, że tak bar dzo po pra wi łam swo je cza -
sy, za wdzię czam Ro ber to wi, któ ry na początku
moich treningów prze ka zał mi ca łą  wie dzę o bie -
ga niu na dłu gich dy stan sach. Ja za czę łam swo ją
przy go dę z bie ga niem cał kiem spon ta nicz nie, nie -
mal przez za ba wę, nie ma jąc żad nej świa do mo ści
o ta be lach tre nin go wych czy stra te gii bie go wej” –
mó wi An na. 
Przej ście z bie gów ulicznych na gór skie na stą pi ło
sa mo ist nie. Miesz ka jąc na po łu dniu Pol ski, oka zji
na praw dę nie bra ku je. I wła śnie w tej dys cy pli nie
An na do strze gła swój po ten cjał. By osią gać naj -
lep sze wy ni ki w gó rach trze ba mieć pre dys po zy -
cje i ta lent. An na po ka za ła, że po sia da oba te atu -
ty. Dziś cie szy się już pierw szy mi pre sti żo wy mi
zwy cię stwa mi. Ze szczy tu na szczyt, z po dium na
po dium (czę sto na naj wyż szym stop niu) w cią gu
za le d wie trzech se zo nów (2010-2012) przy wio zła
do do mu dzie więć me da li z mi strzostw Pol ski
w róż nych stylach, w tym dwa zło te me da le zdo -
by te w bie gu al pej skim w 2011 ro ku i w „sky run -
nin gu” w 2012 ro ku. Wraz z ni mi przyszło po wo ła -
nie do re pre zen ta cji Pol ski na mi strzo stwa świa ta,
w któ rych za de biu to wa ła, pla su jąc się wy so ko
w kla sy fi ka cji (6 miejsce).

Maraton
w Zermatt, 
2012 r.

Wbiegnięcie 
na szczyt, by
podziwiać wschód
słońca, ma zu peł nie
inny wymiar niż 
zdobycie medalu

Siedem  kontynentów
W ciągu dziesięciu lat Robert Celiński przebiegł
77 maratonów i prawie 36 tysięcy kilometrów. Jest
członkiem „Seven Continents Club”, zrzeszającego
biegaczy, którzy ukończyli maratony na wszystkich
siedmiu kontynentach. Wśród nich posiada najlepszą
średnią – 2:55:51. Ukończył również wszystkie pięć
maratonów z cyklu „Marathon Majors”: Berlin,
Nowy Jork, Londyn, Boston i Chicago. Chciałby zostać
pierwszym człowiekiem na świecie, który przebiegnie
maratony we wszystkich stolicach europejskich,
których jest 45 (zostało mu 11). Jego największym
sukcesem jest zwycięstwo w maratonie na
Antarktydzie w 2008 roku (zdj. powyżej). Jest autorem
RunCalc – mobilnej aplikacji dla biegaczy. Jest to
najbardziej kompletne oprogramowanie dla biegaczy.
Wypróbowanie go nic nie kosztuje, a robi naprawdę
wrażenie. Aby pobrać (nieodpłatnie) RunCalc,
wystarczy uruchomić przeglądarkę w telefonie, 
wejść na stronę runcalc.byledobiec.pl, kliknąć 
„Pobierz RunCalc”. 

WWW.ROBERTCELINSKI.COM



„Każ de go dnia sta ram się bar dzo przy kła dać do
tre nin gów, ale mi mo to je stem na dal ama tor ką
i da le ko mi do wy czy no we go upra wia nia bie gów.
Za le ży mi przede wszystkim na mo jej pra cy za wo -
dowej. Bie ga nie jest dla mnie… su per do dat kiem
do ży cia. Zaraz po treningu trzeba iść do pracy.
Za wo do wi bie ga cze na to miast po świę ca ją dużo
czasu na sen i regenerację, dba jąc o wła sny or ga -
ni zm. Czę sto po po łu dniu od by wa ją ko lej ną se sję
tre nin go wą. W bie gach ulicznych czy na bież ni nie
mia ła bym moż li wo ści do rów nać naj lep szym, mię -
dzy in ny mi dla te go, że bie gam do pie ro od kil ku lat.
W bie  gach gór skich mam wię cej do po wie dze nia.
My ślę, że z naj lep szą pol ską za wod nicz ką spe cja -
li zu ją cą się w ma ra to nie w po je dyn ku gór skim na
krót kim dy stan sie nie mia ła bym szans, ale na dłu -
gim, i o spo rych przewyższeniach, moje szanse
mogłyby wzrosnąć”.
Jest za pew ne wie le po wo dów, dla któ rych ludzie
za czynają bie gać. Po licz bie zdo by tych me da li
moż na są dzić, że dla An ny ta kim po wo dem są
star ty, chęć współ za wod nic twa z in ny mi bie gacz -
ka mi. Ona na to miast od po wia da: „Nie, nie bie -
gam dla me da li czy ty tu łów, choć dają mi one
dużą satysfakcję. Bar dziej li czy się dla mnie rzu -
ca nie wy zwa nia sa mej so bie, pra gnie nie sa mo do -
sko na le nia, pró ba po zna wa nia swo ich sła bych
punk tów i ich stop nio we eli mi no wa nie po przez
cięż ką pra cę. Nie jest to mój je dy ny cel. Nie prze -
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Biegaj z Anną i Robertem
Noworoczny Bieg Szlakiem Huli

Szczyrk – Skrzyczne – Malinowska Skała – 
Przełęcz Salmopolska – Klimczok – Szczyrk

Całkowita długość szlaku: 31 km
Całkowity czas przejścia: ok. 11 godzin (według
Celińskich 4:10, wliczając w to dwa postoje
w schroniskach)
Najwyższy punkt: Skrzyczne – 1257 m n.p.m.
Najniższy punkt: Szczyrk Centrum – 515 m n.p.m. 
Różnica wzniesień: 742 m n.p.m.

sta nę upra wiać spor tu, na przy kład z po wo du
wie ku, po nie waż bie ga nie to dla mnie styl ży cia,
z któ re go czer pię przy jem ność i ra dość. Wbie -
gnię cie na szczyt, by po dzi wiać wschód słoń ca,
ma zu peł nie inny wymiar niż zdo by cie me da lu.
Wy jąt ko wo wspo mi nam tre nin gi i za wo dy prze bie -
gnię te z Ro ber tem. Wspól ne po ko na nie Ma ra thon
du Mon tcalm w Pi re ne jach, szla ku w Wiel kim 
Ka nio nie Ko lo ra do, czy 11-go dzin ne zma ga nia
z 77-ki lo me tro wą tra są Bie gu Rzeź ni ka w Biesz -
cza dach, to wy jąt ko we prze ży cia, któ re po zo sta -
ną na zaw sze w mo jej pa mię ci”. 

Mapa Beskidu
Śląskiego
z zaznaczonym
szlakiem Huli
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Z dniem 24 stycznia stanowisko dyrektora handlowego
FAP objął Marek Kisz. Ma 38 lat, jest żonaty, ma jedną
córkę. Karierę zawodową w Fiat Auto Poland rozpoczął
we wrześniu 1997 r. w Dyrekcji Handlowej. W 2003 r.
objął stanowisko szefa Działu Samochodów
Dostawczych. W marcu 2006 r. powierzono mu
odpowiedzialność za dział marketingu Fiata i Lancia.
W 2007 r. powstał dział Brand Marketing Comunication,
który pod kierownictwem Marka Kisza realizował
komunikację marketingową dla wszystkich marek Grupy
Fiat. Od roku 2009 r. pełnił równocześnie rolę dyrektora
sprzedaży. W marcu 2012 r. objął w Pradze stanowisko
dyrektora zarządzającego w spółce Fiat ČR,
odpowiadając za marketing, sprzedaż i posprzedaż
samochodów na rynkach czeskim i słowackim. 

MAREK KISZ OBEJMUJE 
STANOWISKO DYREKTORA 
HANDLOWEGO FAP
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POWOŁANO
NOWY ZARZĄD 
FIAT AUTO POLAND
W dniu 15 marca br. w Bielsku-Białej odbyło się Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdziło sprawozdanie
finansowe zarządu za rok 2012 i powołało zarząd spółki w składzie:
Luigi Galante – prezes zarządu oraz członkowie: Czesław Świstak,
Andrzej Piętka, Antoni Greń i Marek Kisz.
Prezes zarządu Fiat Auto Poland, Luigi Galante ma 60 lat, jest
absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu
w Rzymie. Dołączył do Grupy Fiat w 1980 r., współpracując
przy uruchomieniu zakładu Sevel-Atessa. Pełnił wiele stanowisk we
włoskich zakładach FGA: Mirafiori, Cassino, Pomigliano i Sevel,
zyskując doświadczenie w zarządzaniu zakładami, inżynierii produkcji,
planowaniu produkcji. Od grudnia 2011 r. Luigi Galante odpowiada
za produkcję pojazdów (Vehicle Manufacturing) w regionie EMEA
(Europa, Bliski Wschód, Afryka).



W dniach 6-7 marca 2013 r. Iveco Poland wzięło udział w międzynarodowych
targach GasShow 2013 w Warszawie, największym wydarzeniu tej branży
w Europie Środkowej. Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania
klientów z pojazdami użytkowymi zasilanymi sprężonym gazem ziemnym
– CNG. W czasie tegorocznej edycji Iveco wystawiło pojazdy Daily Natural
Power, Euro Cargo CNG  i oraz ciągniki siodłowe Stralis CNG. Ofertę
uzupełnia Stralis CNG-LNG, który oprócz standardowych butli CNG (zestaw
4 butli x 70 l) posiada również butlę LNG o pojemności 560 l. Dzięki
takiemu rozwiązaniu łączny zasięg może wynieść aż 750 km. 
Iveco jest jedynym kompleksowym producentem lekkich, średnich
i ciężkich samochodów dostawczych w pełnym zakresie pracujących
na paliwie CNG. 

IVECO
NA GASSHOW 2013
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DAKAR 2013
Również w tym roku Trakkery były bohaterami tego
najbardziej znanego rajdu na świecie. Zespół Petronas
De Rooy Iveco, po piętnastu dniach „walki”, zdobył
czwarte, dziewiąte i trzynaste miejsce w końcowej
klasyfikacji generalnej ciężarówek. 
Ten niezwykle trudny rajd po bezdrożach Ameryki
Południowej poddał ciężarówki sporej próbie
wytrzymałości i niezawodności, po często trudnej
nawierzchni naszpikowanej piaskiem i skałami,
przy wręcz koszmarnych warunkach pogodowych,
które aż dwa razy zmusiły organizatorów
do wstrzymania zawodów. W każdym razie rajd ten
pozwolił technikom z Iveco, poprzez obserwację
pojazdów w akcji, na zgromadzenie wielu danych,
dzięki którym będą mogli jeszcze bardziej usprawnić
swoje produkty. 

Mija już dziesięć lat od śmierci Giovanniego Agnelli, który zmarł 24
stycznia 2003 roku w Turynie w wieku 82 lat. 
Giovanni Agnelli przez lata stał „za sterami” Fiata, był także prezesem
klubu Juventus, wydawcą magazynu La Stampa, prezesem Confindustrii
i tzw. dożywotnim senatorem. Powszechnie nazywano go „Avvocato”,
ponieważ ukończył studia prawnicze. 
Gianni Agnelli cieszył się niezwykłym autorytetem i był najważniejszą
postacią we włoskiej gospodarce w drugiej połowie XX wieku. W Turynie
upamiętniono rocznicę jego śmierci mszą św. w Katedrze Turyńskiej
i ceremonią w Sali obrad turyńskiego Ratusza, w której udział wziął
Prezydent Republiki Włoskiej, Giorgio Napolitano. W nabożeństwie
uczestniczyli członkowie rodziny Avvocato, między innymi wdowa po nim
Marella i wnuk John Elkann, władze Fiata oraz delegacja Juventusu.

WSPOMINAJĄC 
GIOVANNIEGO
AGNELLI 2003-2013
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UMOWA Z MAZDĄ 
NA PRODUKCJĘ
NOWEJ ALFY 
ROMEO SPIDER
Fiat i Mazda podpisały ostateczne porozumienie,
na podstawie którego japoński producent będzie
produkował wspólnie z Alfą Romeo dwumiejscowe
sportowe cabrio. Bliźniaczka najnowszej generacji
Mazdy MX-5 będzie produkowana w zakładzie
w Hiroshimie od 2015 roku, a będzie ją napędzał silnik
z gamy włoskiego producenta.

INICJATYWA CNH

W marcu firma CNH Polska zorganizowała konkurs dla dzieci
pracowników w wieku do lat 13 na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”.
Prace wykonywane były techniką dowolną: kredka, ołówek, farby, quilling
i inne. Wyboru dokonywali członkowie zarządu spółki. Według ich oceny
najlepszą przygotował 4-letni Filip Barucha. Jego praca stała się kartką
świąteczną wysyłaną do kontrahentów i partnerów biznesowych spółki. 

JEEP ROZPOCZYNA 
EKSPANSJĘ CHIN I INDII
Według umowy ramowej pomiędzy grupą Fiat-Chrysler
i Guangzhou Automobile Group (GAC Group), joint venture,
która obecnie produkuje w Chinach model Fiat Viaggio
i zajmuje się również dystrybucją modeli 500, Freemont
i Bravo, będzie produkować na tamtejszy rynek także
samochody marki Jeep. Ponadto od końca zeszłego roku
modele Wrangler i Grand Cherokee będą sprzedawane
w Indiach. W ciągu najbliższych kilku lat Fiat i Chrysler
wypuszczą na rynek dziewięć nowych modeli z logo
marek Fiat i Jeep. Samochody będą sprzedawane
za pośrednictwem odnowionej sieci 120 dealerów.

W Dubaju zadebiutowały Alfa Romeo MiTo i Giulietta przeznaczone
na rynki Bliskiego Wschodu. Dzięki umowie z Chryslerem w 2012 roku
firma odnotowała w tamtym regionie szybszy wzrost i zamierza uzyskać
podobny rezultat z markami Fiat i Alfa Romeo. Jest to możliwe dzięki
rozbudowie sieci, poprzez zlokalizowanie siedzib w Bahrajnie, w Arabii
Saudyjskiej, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie,
Libanie i Palestynie. W tym roku powstaną także salony w Omanie,
Jordanii i Iraku.

MITO I GIULIETTA 
NA BLISKIM WSCHODZIE
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Anna Lubertowicz-Sztorc

LUDZIE
WYWIAD

Mammarzenia
Jeździłeś niemal wszystkim, co ma cztery

koła, jesteś znaczącą postacią w polskiej

motoryzacji, samochody nie mają przed

tobą tajemnic. Zgadza się? 

Ty tak uwa żasz? Nie wiem, czy je stem zna czą cą
oso bą, czy też nie. Wiem jed no. Od za wsze in te -
re so wa łem się mo to ry za cją. Ma jąc 8 lat na pi sa łem
do pew nej fir my proś bę o przy sła nie pro spek tów
sa mo cho do wych. O dzi wo przy sła li. Póź niej na -
stęp ni i na stęp ni. Tak się za czę ła mo ja pa sja mo -
to ry za cyj na. 

Co jest najważniejsze w dziennikarstwie

motoryzacyjnym? 

Nie dzie lę dzien ni kar stwa na mo to ry za cyj ne,
spor to we, in ter ne to we, po li tycz ne czy ja kie kol -
wiek in ne. Dzien ni kar stwo jest do bre lub złe.
Jest ta kie po wie dze nie, że dzien ni karz zna
się na wszyst kim, tyl ko po bież nie. Ja sa -
dzę, że na mo to ry za cji znam się cał kiem
nie źle, ale mo im pro ble mem jest brak
tech nicz nej wie dzy. Na szczę ście w mo -
jej eki pie ser wi su mo to.in te ria.pl są
dzien ni ka rze, któ rzy wie dzą, do cze go
słu ży każ da śrub ka w sa mo cho dzie,
więc się uzu peł nia my.

Pierwszy twój samochód to....

…to fiat 125p, no wy, ku pio ny pro sto
w fa bry ce. Za ro bi łem na nie go pra -
cu jąc 3 mie sią ce w Szwe cji. Ale to
by ło 100 lat te mu…

Rozmawiamy z Jackiem Jureckim,
jednym z najbardziej doświadczonych
dziennikarzy motoryzacyjnych. 

Jacek Jurecki,
szef serwisu

motoryzacyjnego
w Interia.pl
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Kochasz włoskie samochody, odkąd

pamiętam twoje auto to zawsze Fiat,

Alfa Romeo... Czym teraz jeździsz?

Nie za wsze Fiat. Mia łem Hon dę CRX, bar dzo faj -
ne i szyb kie au to. Ale rze czy wi ście więk szość to
Fia ty (mia łem ich 3, Uno i dwa mo de le Bra vo, jed -
no z nich to „po twór” bo by ło w wer sji HGT) i Al fy.
Mo je ak tu al ne au to to Bre ra, któ rą mam już po nad
4 la ta. Czy ją ko cham? Nie. Bar dzo ją lu bię, ale
swo ich uczuć nie lo ku ję w rze czach ma te rial nych.
Al fy, kto re mia łem po za Bre rą to tak że 156,
156 GTA, GT.  

Masz jakieś motoryzacyjne,

włoskie marzenie? 

Ma rze nia re al ne czy nie re al ne? Ja sne,
że mam. Ma rzę o Ma se ra ti! Ale ku pię
so bie ta kie do pie ro na eme ry tu rze. To
ma rze nie z tych – po wiedz my – „re al -
nych”. Ma rze nie, któ re za pew ne się ni -
gdy nie speł ni to… Al fa Ro meo 4C.
Jak wiesz, nie ba wem ten nie sa mo wi ty
sa mo chód po ja wi się w sprze da ży.
Mam na dzie ję po znać to au to pod -
czas pra so wej pre mie ry. Wte dy za de -
cy du ję, czy so bie ta kie ku pię. (śmiech)

Co jest takiego we włoskich samochodach,

że – przynajmniej pod względem designu

– są wzorcem i wzbudzają zachwyt? 

Wło chów ota cza ją pięk ne bu dow le, kra jo bra zy.
Nie mo gą w ta kich wa run kach ro bić brzyd kich aut.
A tak na se rio, wło ska szko ła de si gnu po pro stu
jest naj lep sza. 

Czy – według ciebie – jakaś inna

marka zagraża lub staje się

konkurencyjna dla Włochów

i ich aut? 

Na świe cie sza le je kry zys. Od bi ja się to
w znacz nym stop niu na mo to ry za cji.
Lu dzie mu szą jeść, ubie rać się, ale po -
sia da nym ak tu al nie sa mo cho dem mo -
gą po jeź dzić jesz cze rok, dwa,

trzy. I jeż dżą. Nie ku pu ją no we go z oba wy, że stra -
cą pra cę, że za brak nie im na ży cie. A więc za gro -
że nia dla sek to ra sa mo cho do we go są ol brzy mie.
Kry zys prze trwa ją za pew ne tyl ko naj sil niej si. Fiat,
dzię ki in we sty cji w USA, a kon kret nie dzię ki „dru -
giej no dze”, czy li Chry sle ro wi, wy da je się na ty le
moc ny, że prze cze ka kry zys. Oczy wi ście kon ku -
ren cja nie śpi. Czas po ka że, któ ra stra te gia te go
„prze cze ki wa nia” le piej się spraw dzi, fia tow ska,

Sport samochodowy
to jego pasja, 
choć z braku czasu
rzadko już staruje



któ ra po le ga na wstrzy ma niu prac nad no wy mi
mo de la mi, czy też np. Ko re ań czy ków, czy Cze -
chów, któ rzy – co rusz – wpro wa dza ją do sprze -
da ży no we au to. 

Jaki samochód, odzwierciedla, uzupełnia

twoją osobowość?

– My ślę, że  to Ty po win naś od po wie dzieć na to
py ta nie. Za pew ne po tra fisz mi „przy pi sać” ja kieś
au to. Czy traf nie, to już cał kiem in na spra wa. 

Moje pierwsze skojarzenie to czarne,

koniecznie czarne Ferrari F12 Berlinetta.

Taki samochód pojawia się raz na 65 lat,

jest wyjątkowo mocny, trochę „wściekły”.

W szczegóły nie wnikam. Trafiłam? 

Jak tak uwa żasz, to niech bę dzie. Ale przy tych
mo ich 190 cm su per wy god nie mi nie bę dzie.

Ruszając spod świateł pewnie pokazujesz

„kto tu rządzi”? 

Nie. Ni gdy tak nie mia łem i nie mam. Ow szem, 
jeż dżę szyb ko, ale z po sza no wa niem prze pi sów.
Do wo dem niech bę dzie to, że ostat ni man dat za -
pła ci łem… 5 lat te mu. Swój sa mo cho do wy tem -
pe ra ment wy ka zu ję na tra sach od cin ków spe cjal -
nych i na to rach.

Twój rekord prędkości? 

Cał kiem nie daw no. 300 km/h le xu sem LFA na za -
mknię tym pa sie star to wym lot ni ska. Mo gło być
tro chę szyb ciej, ale nie ste ty pa da ło. 

Jakim najdroższym albo najbardziej

wyjątkowym samochodem jechałeś? 

Jeź dzi łem pra wie wszyst ki mi sa mo cho da mi świa -
ta. Nie pa mię tam, któ ry był naj droż szy. Naj bar dziej
wy jąt ko wym był przy go to wa ny do spor tu abarth
500 es se es se. Praw dzi wy po cisk! 

Sport samochodowy to twoja pasja –

bierzesz udział we wszelkich

dostępnych dla dziennikarzy

rajdach i wyścigach. To chęć

rywalizacji czy możliwość

zdobycia doświadczenia,

przydatnego np. w pracy? 

Lu bię ry wa li za cję. Ale w ostat -
nich la tach udział w raj dach
ogra ni czy łem tyl ko do 2-3
star tów w zawodach oraz 
do nie ofi cjal nych mi strzostw
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Na stronie obok:
Grand Prix Fiata
na torze
w Kielcach to
nieoficjalne
Mistrzostwa
Polski
Dziennikarzy.
Poniżej:
Jacek Jurecki
podczas
tegorocznego
tradycyjnego
Rajdu  Żubrów
oraz podczas
rajdu na Litwie

Eu ro py dzien ni ka rzy, któ re or ga ni zo wa ne są co ro -
ku na Li t wie. W prze szło ści star to wa łem w wy ści -
gach dla praw dzi wych za wo dow ców (do dzi siaj
mam, od na wia ną co ro ku, li cen cję wy ści go wą)
oraz w raj dach or ga ni zo wa nych przez Au to klub
Dzien ni ka rzy. Z bra ku cza su nie po ja wiam się jed -
nak już na tych za wo dach. 

Masz ogromne doświadczenie w branży

motoryzacyjnej. Czy jest jeszcze coś, co

chciałbyś osiągnąć w tej dziedzinie? Może

Formuła 1? 

Bo li dem F1 już jeź dzi łem, więc nie. Mo że ja kaś da -
le ka wy pra wa? Na przy kład Pan dą 4x4 do Ty be tu? 

Dobry pomysł, pewnie go niebawem

zrealizujesz. 
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Marek Kamiński zdjęcia Satiz Poland

DANIE SPECJALNE
KOBIETY W SPORCIE

Kobiety
w męskim 

świecie sportu 
Kobiety coraz śmielej wkraczają w obszary
zarezerwowane kiedyś tylko dla mężczyzn. 
Chętnie uprawiają takie dyscypliny, jak kick-boxing,
skoki narciarskie czy hokej na lodzie. 
Trenują zapasy, sumo, rugby
i kulturystykę, czyli ostatnie
zarezerwowane „tylko 
dla panów” bastiony.
Na olimpiadzie
w Londynie honoru
polskiego boksu broniła
kobieta, bo do udziału
w igrzyskach nie
zakwalifikował się
żaden z naszych
bokserów. 



51

Ba ron Pier re de Co uber tin, twór ca no wo żyt -
nych Igrzysk Olim pij skich nie był zwo len ni -
kiem spor tu ko biet. O za wo dach z udzia łem

pań ma wiał: Nie prak tycz ne, nie este tycz ne, nie przy -
zwo ite”. Dla te go nie po win no ni ko go dzi wić, że
w pierw szych let nich igrzy skach w 1896 ro ku za -
bra kło płci pięk nej. Pierw sze spor t smen ki po ja wi ły
się jed nak już czte ry la ta póź niej na Olim pia dzie
w Pa ry żu. By ło ich wpraw dzie kil ka i ry wa li zo wa ły
tyl ko w te ni sie, kro kie cie (nie my lić z kry kie tem!)
i gol fie, czy li w dys cy pli nach, w któ rych nie wy ma -
ga ny był strój spor to wy. 
Lek ko atlet ki na swój de biut olim pij ski mu sia ły po -
cze kać do olim pia dy w Am ster da mie w 1928 ro -
ku. Szyb ko jed nak po ka za ły, ja kie drze mią w nich
moż li wo ści. W 1948 ro ku Ho len der ka Fan ny Blan -
kers -Ko en zo sta ła praw dzi wą bo ha ter ką Igrzysk
w Lon dy nie. Ta trzy dzie sto let nia, jak ją na zwa no
„la ta ją ca go spo dy ni do mo wa”, mat ka dwój ki dzie -
ci, zdo by ła aż czte ry zło te me da le (na 100 i 200 m,
80 m przez płot ki oraz szta fe tę 43x100 m). 

Pa ra dok sal nie, do roz wo ju ko bie ce go spor tu przy -
czy ni ła się ry wa li za cja mię dzy kra ja mi ka pi ta li stycz -
ny mi a blo kiem so cja li stycz nym. Uzna no, że w ry -
wa li za cji z Za cho dem ła twiej bę dzie o suk ce sy ko -
biet. Stąd wiel kie na kła dy i spek ta ku lar ne suk ce sy
re pre zen tan tek NRD. 
Pod czas Igrzysk w Lon dy nie w 2012 ro ku po raz
pierw szy wy star to wa ły ko bie ty z Ara bii Sau dyj skiej.
Nie od nio sły żad nych suk ce sów, ale prze cież
w tych naj waż niej szych na świe cie za wo dach, jak
ma wiał ba ron de Co uber tin, przede wszyst kim „li -
czy się udział”. 
W Pol sce star ty ko biet ob ser wo wa ne są tak że
z co raz więk szym za in te re so wa niem. Męż czyź ni
bo wiem nie za wsze od wza jem nia ją mi łość ki bi -
ców. Do wo dzi te go cho ciaż by sła ba po sta wa pił -
kar skiej re pre zen ta cji Pol ski, któ ra już od kil ku -
dzie się ciu lat nie od no to wa ła suk ce sów w „na ro -
do wej dys cy pli nie spor tu”. Dla te go ostat nio wzrok
ki bi ców co raz czę ściej kie ro wa ny jest w stro nę
ko biet od no to wu ją cych w spo rcie co raz wię cej
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zwy cięstw i przy spa rza ją cych ki bi com du żo emo -
cji. Wy star czy wspo mnieć o Ju sty nie Ko wal czyk,
któ ra po pu lar no ścią bi je na gło wę przed sta wi cie li
mę skich dys cy plin zi mo wych, czy te ni sist kę
Agniesz kę Ra dwań ską, któ ra nie ma so bie rów -
nych wśród przed sta wi cie li spor tów in dy wi du al -
nych. Mo że ko bie ty za czną nas za chwy cać nie -
ba wem tak że w dys cy pli nach, któ re do nie daw na
za re zer wo wa ne by ły tyl ko dla męż czyzn? 

MI STRZY NI RIN GU
Kick -bo xing to je den z naj po pu lar niej szych spor -
tów wal ki. Po szcze gól ne od mia ny i kon ku ren cje
w tej dys cy pli nie róż nią się nie co od sie bie. Nie wni -
ka jąc w tech nicz ne niu an se moż na po wie dzieć, że
jest to po łą cze nie bok su i kop nięć zna nych z ka ra -
te czy mu ai -thai. Za wod ni cy wal czą w rę ka wi cach,
ka skach, ochra nia czach na sto py i zę by (w for mu le
za wo do wej ochra nia czy jest mniej). 
„Po 17 la tach do świad czeń w pra cy z dziew czę -
ta mi mo gę po wie dzieć, że ro bią one w tym spo -
rcie fu ro rę. Jesz cze kil ka na ście lat te mu dziew czy -
ny upra wia ją ce kick -bo xing by ły rzad ko ścią – mó -
wi tre ner Piotr Tur chan z klu bu Be skid -Dra gon
Biel sko -Bia ła. – Te raz w tej ka te go rii jest osiem,
dwa na ście, a cza sa mi na wet trzy dzie ści dziew -
czyn. Po za tym im po nu ją wspa nia łą tech ni ką, są
za dzior ne i od por ne psy chicz nie”. 
Od sze ściu lat w biel sko -bial skim klu bie ćwi czy
Mar ta Wa li czek – drob na blon dyn ka o mę skim
uści sku dło ni. Mar ta swo ją spor to wą ka rie rę roz -
po czę ła w wie ku 12 lat. W dzie ciń stwie by ła, jak
mó wi, tro chę chłop czy cą, gra ła z ko le ga mi w pił -
kę i wspi na ła się po drze wach. Wcze śniej zna ła
spor ty wal ki tyl ko z fil mów z Bru cem Lee i z ta kich
ki no wych hi tów dla na sto lat ków jak Ka ra te Kid.
Pew ne go dnia ko le żan ka na mó wi ła ją na tre ning
ka ra te se ite do. We dwie tre no wa ły ra zem z kil ku -
dzie się cio ma chło pa ka mi. Ko le żan ka wkrót ce zre -
zy gno wa ła z za jęć. Mar ta zaś co raz moc niej ła pa -
ła bak cy la sztuk wal ki. Cięż kie fi zycz ne ćwi cze nia,
si nia ki i bo lą ce pię ści rów no wa ży ła sa tys fak cja
z co raz więk szej spraw no ści fi zycz nej i ro -
sną ce po czu cie wła snej war to ści. Wkrót -
ce przy szły pierw sze zwy cię stwa Marty
w za wo dach. 
„Mój ów cze sny tre ner, Bog dan
Cza pla po tra fił  zmo ty wo wać
nas do tre nin gów. Od po cząt ku
uczył nas po ko ry, sza cun ku dla
sie bie i ko le gów. Chciał nam
prze ka zać za rów no tech ni kę
ka ra te, jak i fi lo zo fię tej sztu ki.
Miał zna ko mi te po dej ście do
ćwi czą cych” – wspo mi na
Mar ta Wa li czek. 

Po kil ku la tach tre nin gów przy szedł naj więk szy
suk ces. W 2007 ro ku pod czas za wo dów w ja -
poń skiej Na goi wy wal czy ła Mi strzo stwo Świa ta
w ku mi te (wal ka). W oj czyź nie ka ra te za wod ni cy
z Eu ro py ma ją trud no ści w od no sze niu zwy cięstw.
Tym cza sem bielsz czan ka z ła two ścią po ko ny wa -
ła ko lej nych ry wa li. Po tem wy gra ła fi na ło wą ry wa -

li za cję w wal ce o ty tuł Grand Cham pion i ode -
bra ła z rąk naj wy bit niej sze go mi strza tej

sztu ki wal ki Ta da shi Na ka mu ry pa miąt ko -
wy miecz sa mu raj ski.
Krót ko po tym suk ce sie po sta no wi ła
zmie nić dys cy pli nę spor tu. Mó wi, że cho -
dzi ło o spor to wy roz wój. „W se ite do
(obec nie ten styl na zy wa się se ido)
dziew czyn by ło nie wie le, te star sze za -
kła da ły  ro dzi ny, stu dio wa ły, na za wo -

dach po ja wia ły się co raz młod sze,
a ja zdo by łam już wszyst ko, co by ło
do zdo by cia. Chcia łam się da lej roz -

wi jać, jeź dzić na za gra nicz ne za wo -
dy, wy gry wać. W kick -bo xin gu

ry wa li zu je wię cej dziew czyn,
są więk sze moż li wo ści”.

Rekord świata w podnoszeniu ciężarów
kobiet (dwubój) w kategorii do 69 kg
wynosi 286 kg, w kategorii plus 75 kg 333 kg.
Zdecydowana większość rekordów w tej
dyscyplinie należy do Chinek.
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Na za wo dach wal czy z ko bie ta mi, ale w cza sie co -
ty go dnio wych spa rin gów „obi ja” rów nież chło pa -
ków. Czy pa no wie nie oba wia ją się z nią wal czyć?
Czy nie bo ją się z jed nej stro ny obe rwać od dziew -
czy ny, a z dru giej – zo stać uzna nym za „dam skie -
go bok se ra”. „Ty po wo mę ski punkt wi dze nia” –
śmie je się mi strzy ni, i do da je, że bar dzo lu bi tre no -
wać z męż czy zna mi. „Naj le piej walczy się z ta ki mi,
któ rzy star tu ją w za wo dach. Wte dy mo że my się
wza jem nie po pra wiać. W ten spo sób pra cu je my
też nad tech ni ką”. 
Tre ner Piotr Tur chan do da je, że dziew czy ny ni gdy
nie od pusz cza ją. „Te, któ re ćwi czą 5, 6 lat nor mal -
nie wal czą z chło pa ka mi. Nie ma dla nich ulg.

Oczy wi ście kobiety są tro chę słab sze, ale nie ma -
ją żad nych opo rów, że by spa ro wać z męż czy zna -
mi. Na za wo dach są po nad to za wzię te i nie pod -
da ją się tak ła two”.
Ja kie ko bie ty ma ją naj więk sze szan se na trium fy
w tej dys cy pli nie?  „Je że li cho dzi o for my plan szo -
we, szczu pła wy so ka dziew czy na ma nie sa mo wi -
tą prze wa gę dy stan su, a je śli ma od po wied nią
tech ni kę, jest nie do po ko na nia. W full -kon tak cie
te atu ty nie są już tak waż ne, bo moż na skró cić
dy stans, skon tro wać, wejść w tzw. zwar cie. Ale
tak na praw dę przy wy rów na nych umie jęt no ściach
o zwy cię stwie de cy du je przede wszystkim psy chi -
ka” – tłu ma czy Piotr Tur chan.
Mar ta Wa li czek od sześciu lat co dzien ne tre nin gi
go dzi z pra cą po li cjant ki w Izbie Dziec ka w Biel -
sku -Bia łej. To cięż ka, ale da ją ca jej du żo sa tys fak -
cji pra ca. Po li cyj ne go bak cy la odzie dzi czy ła po ta -
cie, któ ry był tak że stró żem pra wa. 
W Izbie Dziec ka, jak mó wi Mar ta, roz ma wia się
z mło dy mi ludź mi, któ rzy nie mie li ła twe go ży cia,
są nie uf ni i za mknię ci w so bie. Trze ba zna leźć wte -
dy ja kiś punkt, któ ry po zwa la do trzeć do te go mło -
de go czło wie ka. Kie dyś ta kim ele men tem oka za ła
się wła śnie jej pa sja do kick -bo xin gu. Gdy bo wiem
je den z „trud nych” chłop ców do wie dział się, że
w Izbie pra cu je po li cjant ka, któ ra jest mi strzy nią
sztuk wal ki, zmie nił swo je na sta wie nie. W ten spo -
sób Mar ta zy ska ła u mło dzień ca nie tyl ko sza cu -
nek, ale tak że moż li wość kon tak tu z pod opiecz -
nym, sta ła się dla nie go i je go ko le gów na wet
pew ne go ro dza ju au to ry te tem. 

Marta podczas
treningu.
Na zawodach
walczy
z kobietami,
ale w czasie
cotygodniowych
sparingów
„obija” również
chłopaków
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MI STRZY NIE Z LO DO WI SKA
Od mniej wię cej sied miu lat w Pol sce roz wi ja się
no wa dys cy pli na spor tu ja ka jest ho kej na ko biet.
Wszę dzie, gdzie są lo do wi ska i klu by z tra dy cja mi,
po wsta ją ho ke jo we żeń skie dru ży ny. Tak jest na
przy kład w Oświę ci miu, gdzie dzia ła UKHK Unia
Oświę cim, czy li Uczniow ski Klub Ho ke jo wy Ko -
biet, któ ry ma ak tu al nie ty tuł wi ce mi strza Pol ski. 
W klu bie tre nu je sie dem na ście dziew czyn w wie -
ku od 13 do 24 lat. Naj młod sza zawodniczka na
tre nin gi do jeż dża z So snow ca. Wcze śniej gra ła
z ho ke ista mi Za głę bia, ale klu by po ro zu mia ły się
w spra wie jej wy po ży cze nia. 
W tym se zo nie za wod nicz ki z Oświę ci mia ma ją ja -
sno okre ślo ny cel – Mi strzo stwo Pol ski. W po -
przed nich roz gryw kach prze gra ły zło ty me dal
zaledwie jed ną bram ką. 
Ho kej nie bez po wo du ucho dzi za twar dą, mę -
ską dys cy pli nę spor tu, dla te go du żo osób dzi wi
się, że ko bie tom po do ba się ta gra – opo wia da -
ją za wod nicz ki z Oświę ci mia. Ale te fi li gra no -
we dziew czy ny świet nie so bie w niej ra -
dzą. „Ma ją nie sa mo wi tą chęć do pra cy
– mó wi tre ner Ro bert Pie cha. – Ho ke -
ist ki mu szą być spraw ne fi zycz nie,
do brze jeź dzić na łyż wach. Po cząt -
ko wo z tym był pro blem, bo dziew -
czy ny uczy ły się jeź dzić do pie ro
w wie ku 16-17 lat. Jed nak dzię ki
sys te ma tycz no ści i wy trwa ło ści,
te raz w wie ku 22-23 lat osią gnę ły

Kulturystki przed zawodami redukują tkankę
tłuszczową. U przeciętnej kobiety norma ta
wynosi od 23-27 procent tłuszczu w organizmie,
ale u kulturystek tuż przed zawodami spada ona
do kilku procent. Wtedy sędziowie mogą
podziwiać każdy mięsień rysujący się pod skórą.

W 1922 roku British Medical Journal opublikował
raport Królewskiej Akademii Nauk w Londynie
zatytułowany „O cielesnym wychowaniu
dziewcząt”. Naukowcy uznali wtedy,
że aktywność ruchowa dziewcząt prowadzić
może do naruszenia pracy serca, utraty gracji,
a nawet do upośledzenia umysłowego.

Każda kobieta, bez względu na rasę, kolor
skóry, język, religię, wiarę, orientację

seksualną, wiek, stan cywilny, fakt bycia
niepełnosprawną, przekonania polityczne

bądź przynależność polityczną oraz bez
względu na pochodzenie narodowe lub

społeczne ma równe prawo do
udziału w sporcie i działalności

sportowej zarówno w celach
rekreacyjnych, dla promocji
zdrowia, jak i wyczynowo
(fragment Deklaracji
z Brighton w sprawie kobiet
w sporcie z 1994 r.).

UKHK 
Unia Oświęcim,
wicemistrzynie
Polski w hokeju
na lodzie
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na praw dę wy so ki po ziom. Sta ra my się, że by jak
naj czę ściej gra ły spa rin gi z chło pa ka mi, bo to pod -
no si ich umie jęt no ści.
W Oświę ci miu ho kej jest wio dą cą dys cy pli ną spor -
tu. Wpływ na to ma z pew no ścią moż li wość ca ło -
rocz ne go tre no wa nia na kry tej ha li lo do wej, a tak -
że dłu gie tra dy cje klu bu spor to we go Unia Oświę -
cim (1957 rok). Na przykład w ro dzi nie Mał go rza ty
Ga łusz ki wszy scy gra li w ho ke ja, więc ona po szła
za ich przy kła dem. Ka ta rzy nę Ko złow ską do gry
za chę ci ła ko le żan ka or ga ni zu ją ca żeń ską dru ży nę.
W przy pad ku Ka ta rzy ny Frąc ko wiak im pul sem by ła
szkol na wy ciecz ka na lo do wi sko. „Ja od dziec ka
lu bi łam łyż wy – mó wi zaś Syl wia Strze lec ka. – Dla
mnie jaz da na lo dzie jest czymś cu dow nym. Oka -
za ło się że mo gę to kon ty nu ować nie tyl ko jeż dżąc
fi gu ro wo, ale też gra jąc w ho ke ja”. 
Mę ski ho kej jest uzna wa ny za jed ną z naj bru tal niej -
szych dys cy plin spor tu. Wy bi te zę by, bój ki na lo -
dzie, ostre star cia – to dla ho ke istów chleb po -
wsze dni. W ho ke ju ko biet jest ina czej. Prze pi sy są
bar dziej ry go ry stycz ne, za bro nio na jest na przy kład
gra cia łem. Sę dzio wie su ro wo oce nia ją też pró by
pod cię cia prze ciw nicz ki. Mi mo to dziew czy ny czę -
sto wra ca ją z tre nin gów obo la łe i po si nia czo ne. 
Naj waż niej szy, oprócz oczy wi ście zwy cięstw, jest
dla dziew czyn fakt, że uda ło im się w ogó le stwo -
rzyć dru ży nę, mo gą ze so bą o wszyst kim po roz -
ma wiać. Twier dzą, że na wet z po ra żek wy no szą
na ukę na przy szłość.

W Pol sce li ga ho ke ja ko biet dzia ła od 6 lat. Dru ży -
ny po wsta ją wszę dzie tam, gdzie są lo do wi ska
i gdzie suk ce sy od no szą mę skie dru ży ny: w Ka to -
wi cach, Ty chach, Ja strzę biu, To ru niu, Gdań sku
czy Kra ko wie. W No wym Tar gu żeń ska dru ży na
Pod ha la zgło si ła się do roz gry wek do pie ro w tym
ro ku. Na ra zie dziew czy ny prze gry wa ją na wet
dwu dzie sto ma bram ka mi, ale gó ral ska am bi cja
za pew ne spra wi, że szyb ko zni we lu ją dy stans
dzie lą cy je od in nych dru żyn. 

MI STRZY NIE KIE ROW NI CY
Są dys cy pli ny spor tu, w któ rych ko bie ty ry wa li zu -
ją z męż czy zna mi. Na le żą do nich na przykład raj -
dy i wy ści gi sa mo cho do we. Tu taj nie ma od ręb nej
kla sy fi ka cji ko biet i męż czyzn. Ko bie ty chcąc star -
to wać w wy ści gu mu szą zmie rzyć się w ry wa li za -
cji z płcią prze ciw ną. 
W raj dach pa nie za sia da ją za zwy czaj na fo te lu pi -
lo ta. Kie row cą jest z re gu ły ich chło pak lub na rze -
czo ny, z któ rym dzie lą pa sję do te go spor tu. 
Na ta lia Ko wal ska wy róż nia się na tle tych za wod -
ni czek. Za czy na ła ja ko 8-lat ka od wy ści gów kar -
tin go wych. Po tem ści ga ła się na to rze za sia da jąc
za kie row ni cą ma szy ny o mo cy 500 ko ni me cha -
nicz nych. W 2010 star to wa ła w wy ści gach F2,
a jej ce lem są star ty w For mu le 1. Wy ści go we pla -
ny po krzy żo wa ły pro ble my zdro wot ne spo wo do -
wa ne wy pad kiem (po za to rem), ale przed tą 23-
lat ką jesz cze wie le spor to wych szans. I cią gle jest
na dzie ja, że bę dzie pierw szą ko bie tą w F1 i na -
stęp czy nią Ro ber ta Ku bi cy. 
W wy ści gach sa mo cho do wych jed nym z naj bar -
dziej uty tu ło wa nych za wod ni ków jest tak że Ka ro -
li na Lam pel -Czap ka, 9-krot na Mi strzy ni Pol ski. Za -
nim prze sia dła się do sa mo cho dów wy ści go wych,
już ja ko 15-lat ka star to wa ła w Kar tin go wych Mi -
strzo stwach Pol ski. Pa nom po zo sta je więc cza sa -
mi po go dze nie się z tym, że ko bie ta mo że sta nąć
na wyż szym od nich szcze blu po dium. 

Ka ro li na 
Lam pel -Czap ka



Wielu rodziców, którzy dbają
o domową edukację swoich dzieci
nie wie, jakimi posługiwać się
metodami, aby nauka była
przyjemna, a zarazem owocna.
Najlepiej zacząć poważną naukę
czytania od tzw. „metody
sylabowej”. Polega ona, jak sama
nazwa wskazuje, na składaniu
pojedynczych liter w sylaby, te
z kolei w wyrazy. Nie jest to sprawa
prosta, zwłaszcza dla kilkulatka,
który dopiero zapoznał się
z literkami. Autorki zadbały, aby
elementarz został atrakcyjnie
zilustrowany, zadania są ułożone
zależnie od stopnia trudności,
stopniowo kolejne strony zawierają
coraz bardziej skomplikowane
konstrukcje literowe. Idealna
propozycja dla ambitnych rodziców.
Aleksandra Plec, Marzenna

Skoczylas: Elementarz. Teksty

do czytania metodą sylabową.

Wydawnictwo Pasja. Inowrocław

2008.
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Doskonała seria wydawana przez
znakomite wydawnictwo Dwie
Siostry. Nie sposób nie pokochać
sepleniącego detektywa-safanduły,
który, przy całej swej
niefrasobliwości, jest świetnym
detektywem. Porusza się
na latającym dywanie, uwielbia
ptysie z kremem (zwane przez niego
„psysiami” – Ture ma problem
z wymową niektórych głosek).
Książeczki należą do serii
„Mistrzowie ilustracji”, w której tekst
jest zawsze okraszony czarującymi
rysunkami, najczęściej w stylu retro
– zamierzeniem wydawnictwa jest
wskrzeszanie starszych wydań.
Trzeba przyznać, że książki nie
straciły nic a nic na uroku. Åke

Holmberg: Latający detektyw, Ture

Sventon w Sztokholmie.

Wydawnictwo Dwie Siostry.

Warszawa 2008 i 2012.

Nakład „Map” wyczerpał się
natychmiastowo (na szczęście
jest już na rynku dodruk), nie
jest to dziwne, wziąwszy
pod uwagę atrakcyjność
artystyczną i merytoryczną.
Książka (jak to często
w przypadku państwa
Mizielińskich bywa) nie posiada
tekstu linearnego, jedynie
błyskotliwe podpisy
pod ilustracjami. Na każdej
stronie znajduje się mapa
danego państwa, fantastycznie
i zabawnie narysowana,
na mapie naniesione są
charakterystyczne dla danego
regionu zwierzęta, rośliny, stroje,
parki narodowe, potrawy itp.
Walor edukacyjny książki jest nie
do przecenienia, to prawdziwa
perełka w biblioteczce malucha.
Aleksandra i Daniel

Mizielińscy. Mapy.

Wydawnictwo Dwie Siostry.

Warszawa 2008.

Joanna Lasek
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Książka Szczepana Twardocha to
kolejny głos w „odczarowywaniu”
historii. Autor bohaterem powieści
uczynił mężczyznę bez określonej
tożsamości - nie czuje się ani
do końca Niemcem ani Polakiem.
Konstanty Willemann to bon-vivant
uzależniony od morfiny, który jest
fatalnym mężem i złym ojcem.
Przypadkowo dostaje się
do konspiracji i próbuje się
odnaleźć w trybach wojny. Głos
Twardocha jest istotnym
impulsem do alternatywnego
sposobu dyskutowania o historii.
Wojna to nie tylko wielcy
bohaterowie i ofiary, to także
rzesze ludzi ani dobrych ani
złych, który za wszelką cenę

starają się przeżyć. Szczepan Twardoch. Morfina.

Wydawnictwo Literackie. Warszawa 2013.

Książka na szczęście nie jest zbiorem niesmacznych plotek,
a wnikliwym studium życia uczuciowego (tak, posiadali oni takowe)
najbardziej okrutnych tyranów naszych czasów. Okazało się

na przykład, że „wielki” Mao bał
się jak ognia awantur, które
robiła mu zazdrosna żona.
Władza to afrodyzjak, o czym
świadczy niesamowite wręcz
powodzenie, którym cieszyli się
wszyscy bohaterowie książki,
a jest to nie byle kto: Hitler,
Stalin, Mussolini, Ceausescu,
Mao, Salazar i Bokassa. Jak to
możliwe, że żony i kochanki
pozostawały ślepe
na okrucieństwo obiektów
swojego pożądania? Na to
pytanie odpowiedziała Diane
Ducret w swojej książce.
Diane Ducret: Kobiety

dyktatorów. Wydawnictwo

Znak. Kraków 2013.

Kolejny retro kryminał z lubelskim
policjantem Zygmuntem „Zygą”
Maciejewskim w roli głównej. Rok
1945, „Zyga” siedzi w więzieniu,
gdzie jest gnębiony przez ubeka
sadystę – majora Grabarza. Grabarz
grozi Maciejewskiemu okrutnymi
konsekwencjami, jeśli ten nie
zapobiegnie pogromowi, który wisi
na włosku. Jednak Lublin, który
zastaje komisarz po wyjściu
na wolność, to nie jest to samo
miasto, zmieniło się środowisko
przestępcze, zmieniły się metody
pracy. Sporo czasu minie, nim
bohater poczuje grunt pod nogami.
W tle rozgrywa się historia
szmalcowników, którzy w czasie wojny wydawali Żydów. 
Jest jeszcze seryjny morderca i rodzinne dramaty. Marcin

Wroński. Pogrom w przyszły wtorek. Wydawnictwo WAB.

Warszawa 2013.

Dla miłośników
biografii i historii
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Kryminał
w stylu retro

Epicka powieść
z fabularnym rozmachem



Wraz z nadejściem wiosny nadeszła
pora na uporządkowanie balkonów
i aranżację tegorocznej hodowli. Nie
wszyscy wiedzą, że kwiaty
z powodzeniem można zastąpić
ogródkami ziołowymi, a nawet
warzywnymi. Nie potrzeba na to
wcale dużo miejsca, roślinki
w warunkach domowych świetnie
się udają. A ile przy tym frajdy 
ze świeżych, pachnących
i ekologicznych zbiorów! 
Sklepowe doniczki z ziołami nigdy
nie zastąpią tych wyhodowanych
przez nas samych. A do ich uprawy
potrzebne będą jedynie większe
doniczki i skrzynki wypełnione 
żyzną ziemią – najlepsza będzie
mieszanka do ziół i warzyw ze
sklepu ogrodniczego. Niektórzy
najpierw wysiewają nasionka
do przejściowych inspektów, potem
przesadzają gotowe sadzonki
do docelowych skrzynek. Nie jest to
niezbędne, można od razu wysiać
ziółka do większych doniczek lub

RUBRYKI
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korytek, trzeba tylko pamiętać, 
by umiejętnie je przerywać. 
Koniec kwietnia, początek maja to
najlepszy czas na wysiew, można 
to także zrobić wcześniej (koniec
marca), wtedy roślinki warto jednak
trzymać w domu, aby zmiany
temperatury im nie zaszkodziły. 
Wraz z nadejściem majowego słońca
wystawiamy skrzynki na balkon
i do roboty! Na początek warto
wybrać zioła, których zastosowanie
znamy i na pewno będziemy z nich
korzystać. Do najbardziej
popularnych należą:
Bazylia – roślina jednoroczna,
lubiąca słońce, ale nie bezpośrednie.
Podlewamy ją obficie, pamiętając
jednak, że nie lubi być nawadniana
z góry. Bardzo aromatyczna,
a do tego ozdobna jest odmiana
o fioletowych liściach. Kiedy pojawią
się kwiaty, usuwamy je, gdyż ich
pojawienie się znacznie osłabia
roślinkę. Jeśli chodzi o zbiory,
najlepiej ucinać czubki, w miejscu

odcięcia
bazylia będzie
się ładnie krzewiła.
Zastosowanie kulinarne to
przede wszystkich potrawy
kuchni włoskiej; smaku
własnoręcznie zrobionego pesto 
nie da się niczym zastąpić…
Oregano – lubi pełne słońce, wtedy
ma najmocniejszy aromat. Można
dopuścić do kwitnienia, listki mają
w tym okresie wyjątkowy smak
i zapach. Podlewamy umiarkowanie,
jesienią możemy wstawić doniczkę
do mieszkania, może uda się
przedłużyć egzystencję rośliny.
O dziwo, listki suszone są znacznie
bardziej aromatyczne niż świeże.
Najlepiej suszyć oregano
w pęczkach i w miarę potrzeby
„strząsać” listki do potrawy.
Zastosowanie kulinarne podobne jak
bazylii, z wyłączeniem pesto. 
Tymianek – niezastąpiony
przy przyrządzaniu potraw
mięsnych. Bardzo lubi słońce,
idealnym dla niego miejscem
na balkonie będzie słoneczny
parapet. Podlewamy dość obficie,
dopuszczamy do kwitnienia.
Do celów kulinarnych używamy
całych łodyżek oblepionych małymi
listkami lub samych liści (łodyżka,
mimo że cienka, jest zdrewniała).
Tymianek jest idealnym
towarzyszem grillowanych potraw.
Cząber – bardzo łatwy w uprawie,
rozrasta się do dużych rozmiarów.
Lubi słońce, nie przepada natomiast

Joanna Lasek
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Aromatycznybalkon



za wiatrem. Cząber jest idealny
do potraw ciężkostrawnych takich
jak rośliny strączkowe. Jest także
świetny na wszelkie problemy
gastryczne.
Majeranek – podobnie jak inne
zioła, preferuje stanowisko
słoneczne. Uwielbia regularne
podlewanie. Trudno wyobrazić sobie
polską kuchnię bez tej przyprawy. 
Dodawać go można prawie
do wszystkiego: mięsa czerwonego,
drobiu, ryb i warzyw (szczególnie
strączkowych). Łatwy w uprawie,
rośnie obficie, można dopuszczać
do kwitnienia.
Oprócz ziółek świetnie hodują się
na balkonie kochane przez
wszystkich pomidorki koktajlowe

zwane cherry. Najlepiej kupić
sadzonki od sprawdzonego
ogrodnika i w połowie maja
wysadzić je do niezbyt dużych
pojemników (do standardowej
skrzynki mieszczą się 2,3 roślinki).
Warto wybierać odmiany niższe.
Niestety oprócz ziemi skrzynka musi
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zawierać również drenaż (piasek lub
żwirek). Nawożenie jest wskazane
co dwa tygodnie, pamiętać jednak
należy, aby były to odżywki
naturalne. I najważniejsze, pomidorki
uwielbiają słońce! 
Własna balkonowa hodowla to
źródło niewyczerpanej przyjemności,
frajdę będą miały z niej zwłaszcza

maluchy, które śmiało można
wciągać w obowiązki „ogrodnicze”.
A doznania smakowe i zapachowe
z roślin nie dają się z niczym
porównać. Mała powierzchnia nie
musi oznaczać rezygnacji
z uprawiania jadalnych roślin, jest 
to ciekawa (wcale nie brzydsza)
alternatywa dla kwiatów.

Zioła w kuchni

Lubczyk Bazylia RozmarynSza∏wia

MelisaMi´ta

Pietruszka MajeranekOregano

Tymianek
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Estragon

Pietruszka
naciowa
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Nie przepadam za słodyczami
i wszelkiego rodzaju ciastami,
choćby były nie wiem jak pięknie
udekorowane. Zawsze mówię moim
znajomym we Włoszech, że jeśli
mam do wyboru kawałek ciasta lub
wspaniałą rosetta con mortadella,
czyli cudownie puszystą bułkę
z mortadellą z Bolonii i z pistacjami,
wybieram to drugie. Jestem istotą
mięsożerną. Kocham arrosti,
scaloppine robione na wszystkie
sposoby, coniglio in porchetta, vitello
tonnato... 
Mogłabym wymieniać
w nieskończoność. Ale
jeśli chodzi o włoskie
desery to brak mi po
prostu słów... Ich
lekkość i puszystość
nie ma sobie równych.
Delikatność włoskich
savoiardi, smak
niezrównanego
mascarpone, słodycz crema
pasticcera w połączeniu ze
świeżymi owocami, jedyna
w swoim rodzaju panna cotta,
najlepsza z ciepłym sosem
malinowym, a przede wszystkim
cudowne meringhe, czyli bezy z bitą
śmietaną i dodatkami do wyboru!!!
Nawet nie chcę wspominać
typowych sycylijskich cannoli...
Jeśli mam ochotę na coś słodkiego,
co w moim przypadku zdarza się
rzadko, wybieram i myślę o deserze
miękkim i delikatnym, deserze,
który pozostawi w moich ustach
ten niesamowity smak i aromat..., 
smak Italii...
Dalej przedstawiam przepisy na:
tiramisù, panna cotta 
i torta della nonna.
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CZAS WOLNY
KUCHNIA

TIRAMISÙ: (9 porcji)
Składniki:
• 500 g sera mascarpone
• 60 g cukru
• 2 jajka
• 2 żółtka
• kieliszek brandy (fakultatywnie)
• 400 g savoiardi (podłużne

biszkopty)
• 8 filiżanek kawy espresso

posłodzonej

Wykonanie:
Najpierw przygotuj kawę, ale nie
rozpuszczalną, absolutnie nie!!
To musi być prawdziwe espresso,
to w tym tkwi sekret. Posłódź ją
i zostaw do wystygnięcia. Dodaj
brandy. A teraz przygotuj krem
z mascarpone. Najpierw ubij 2 białka
i wstaw do lodówki. Potem utrzyj
4 żółtka z cukrem do tzw. „białości”.
I stopniowo dodawaj mascarpone,
jednocześnie ucierając. Na koniec
białka. I to wszystko!!!
Przygotuj formę, najlepiej szklaną,
o wymiarach 30 na 22 cm.
Pierwsza warstwa to savoiardi
namoczone w kawie. Następnie
połowa kremu z mascarpone
i znowu savoiardi moczone
w kawie. I znów krem
z mascarpone. Włóż formę
do lodówki na przynajmniej
3 godziny. I smacznego!!! Przed
podaniem posyp gorzkim kakao.

Agnieszka Kudłacik, www.romagnamia.pl
zdjęcia Satiz Poland

„Dolci al cucchiaio”,czyli tradycyjne włoskie desery

To najsłynniejszy

włoski deser. 

Kto raz spróbuje

tiramisu,

pozostanie mu

zawsze wierny
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PANNA COTTA 
Z SOSEM MALINOWYM

Składniki:
• 500 ml śmietanki kremowej

do deserów 36%
• 80 g cukru
• 3 łyżeczki żelatyny
Sos:
• 2 szklanki malin, mogą być mrożone
• 1 szklanki cukru
• cukier waniliowy lub kilka kropel

olejku waniliowego

Wykonanie:
Gotuj śmietanę z cukrem ciągle
mieszając przez ok. 10 minut. Rozpuść
żelatynę w mniej niż pół szklanki gorącej
wody i dodaj do śmietanki. Dobrze
wymieszaj, tak żeby nie było grudek.
Rozlej do odpowiednich foremek i po
wystudzeniu umieść w lodówce. Po kilku
godzinach powinna być gotowa. 
Następnie przygotuj sos malinowy.
W rondelku zagotuj maliny z cukrem
i odrobiną wody do momentu, kiedy
z owoców zrobi się 
tzw. papka. Gotową panna cotta
delikatnie wyjmij z pojemnika
na talerzyk i polej ciepłym
sosem malinowym. Możesz też
użyć innych owoców. 

TORTA DELLA NONNA (CIASTO BABCI)

Składniki:
• 300 g mąki tortowej
• proszek do pieczenia (ilość

sprawdź na opakowaniu)
• 100 g masła 
• 150 g cukru
• 1 jajko
• 100 ml likieru Strega lub innego,

najlepiej owocowego
• 2 łyżki orzeszków pinii

(fakultatywnie)
• 0,5 l crema pasticcera 

– składniki:4 żółtka, 40 g mąki,
100 g cukru, 0,5 l mleka,
kilka kropel olejku waniliowego

Wykonanie:
Zagnieć ciasto i wstaw do

lodówki. Przygotuj crema
pasticcera. Zagotuj

mleko i ostudź.
Ubij żółtka
z cukrem do białości i dodaj mąkę.
Następnie stopniowo dodawaj ciepłe
mleko. Podgrzewając, doprowadź
do wrzenia i gotuj na małym ogniu
kilka minut. 
Podziel ciasto na dwie części
i rozwałkuj. Posmaruj masłem
tortownicę lub wyłóż papierem
do pieczenia. Jedną część ciasta
rozłóż w formie, łącznie z brzegami.
Nałóż krem i przykryj drugą warstwą
ciasta. Zlep brzegi tak, aby krem nie
wypływał. Nakłuj widelcem w kilku
miejscach i piecz w piekarniku

nagrzanym do 200 stopni około 25-30
minut. Po upieczeniu pozostaw ciasto

na kilka godzin. Musi po prostu
nawilgnąć. Posyp cukrem pudrem

i uprażonymi na patelni orzeszkami pinii.

Mam nadzieję, że podane przepisy

przypadną Państwu do gustu.

Powodzenia i smacznego!!!
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

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

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

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

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

„Słodki konkurs”
W czwartek 7 lutego, koleżanka z działu
Bożenka, jadąc  samochodem słuchała radia.
Zorientowała się, że to Tłusty Czwartek, a ona
kompletnie o tym zapomniała. Zgodnie
z tradycją trzeba zjeść pączka, żeby zapewnić
sobie szczęście na cały rok. W pewnym
momencie ogłoszono konkurs w radiu,
w którym nagrodą było 50 pączków.
Pomyślała, że będzie to dobra szansa, aby
tradycji stało się zadość, a przy okazji będzie
czym poczęstować współpracowników. Wzięła
telefon do ręki i po kilku minutach
nieustannych prób udało się jej dodzwonić
i wygrać. Gdy dostarczono pączki do biura,
atmosfera zrobiła się wesoła, a pomieszczenie
wypełnił zapach świeżutkich smakołyków.
Niestety taką ilość kalorii wypadałoby spalić,
by nie odłożyła się w bioderkach. 

Joanna Wójtowicz, Fiat Services Polska

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

Pierwsze wiosenne postrzyżyny 
Już czas na pierwsze postrzyżyny chłopaka,
który z oseska (niemowlaka)  dorósł  do wieku
przedszkola. Zatelefonowałam do
zaprzyjaźnionego zakładu fryzjerskiego
informując, że chcę przyprowadzić malca na
pierwsze strzyżenie i zapytałam, jak mam go
przygotować. Fryzjerka  powiedziała,
że miejsce pracy będzie odpowiednio
przygotowane dla tak miłego i ważnego

gościa. Obserwując pracę skupionej pani Kasi
doszłam do wniosku, że zawód ten wymaga
„benedyktyńskiej cierpliwości” oraz
wyjątkowej osobowości, by oprócz
talentu trzeba być bardzo miłym, posiadać dar
wyobraźni, by dobrać odpowiednią fryzurę,
która będzie pasować do danej osoby.
/.../ I doszłam do wniosku, że w tym zawodzie
trzeba mieć oprócz artystycznego talentu,
także umiejętność wczucia się w innych.

Lucyna Hendzel, Fiat Services Polska

Baner informacyjny 
Idąc centralną drogą zakładową na obszarze
Zakładu Fiata w Bielsku Białej, od strony
południowej widoczny jest obiekt 36. Obok
budynku zlokalizowano rzucające się w oczy,
duże, kolorowe banery informacyjne, które
widać przez okna przepompowni olejów.
Na jednym z nich znajdziemy zdjęcia
i informacje o przebudowie i modernizacji
przepompowni dla potrzeb World Class
Manufacturing. Na innym plakacie z kolei
widnieją informacje o oznaczeniach
(piktogramach), które przypominają, jak
materiały chemiczne mają być oznakowane
oraz autocysterny dostarczające substancje
chemiczne takie jak oleje, etylina, olej
napędowy, gazy techniczne, kwasy itd.
Wszystkie informacje podane są jeszcze
w języku angielskim i włoskim, ponieważ
obiekt 36 jest często odwiedzany przez gości
z zagranicy. Zwieńczeniem jest baner
przedstawiający osiągnięcia zakładu, który
zarządzając produkcją według najlepszych
standardów światowych w zakresie
bezpieczeństwa, ekologii, utrzymania ruchu,
logistyki, oraz kontroli jakości z roku na rok był
nagradzany przez WCM odpowiednio
brązowym, srebrnym i ostatnio złotym
medalem. A pomysłodawcami banerów są
pracownicy magazynu.

Antoni Hendzel, Fiat Powertrain Polska
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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
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Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108

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

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

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

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

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 31 stycznia 2013 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.



· 7 pełnowymiarowych miejsc

· Dostępny Z NAPĘDEM NA 4 KOŁA

· Nowy benzynowy silnik 2,4 l 170 KM

· automatyczna skrzynia biegów 

 już od 93 900 zł

Emisja CO
2
: od 169 do 262 g/km; zużycie paliwa: w cyklu mieszanym od 6,4 do 11,3 l/100 km. Informacje 

o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów 
wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fi at.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow
* Dotyczy wersji 4x2.
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