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Złoto WCM

dla Zakładu Tychy

WYPRÓBOWALIŚMY ALFĘ ROMEO 4C NA TORZE

PODZIW I ŚWIATŁA REFLEKTORÓW.

NOWY JEEP® GRAND CHEROKEE. DOSKONALENIE ZAPROWADZIŁO NAS AŻ TUTAJ.
Wyposażyliśmy nowego Jeepa Grand Cherokee w adaptacyjne reﬂektory biksenonowe
z inteligentnym systemem Smartbeam®, aby widział i był widoczny w każdych warunkach
– niczym okręt z cennym ładunkiem, prowadzony wśród sztormu przez latarnię morską.

3 LATA GWARANCJI BEZ LIMITU KILOMETRÓW
Jeep jest zastrzeżonym znakiem handlowym ﬁrmy Chrysler Group LLC. Prezentowany model jest jedynie ilustracją. Jazda
terenowa powinna odbywać się w odpowiedzialny sposób i tylko w dozwolonych miejscach. Model chroniony dwuletnią
gwarancją producenta oraz rocznym Ubezpieczeniem Awarii Elektromechanicznych Przedłużona Gwarancja Zakres Pełny.
Szczegóły na http://www.jeep.pl/specs/przedluzona_gwarancja_zasady.pdf. Jeep® Grand Cherokee – emisja CO2 od 198
do 327 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,5 do 14,0 l/100 km. Informacje o odzysku i recyklingu samochodów
wycofanych z eksploatacji na stronie www.jeep.pl/service/recycling/index.html.
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71 punktów i Gold Level to dla tyskiego
zakładu wielki sukces i zarazem początek
nowej drogi. W WCM-ie nie można się
bowiem tak po prostu zatrzymać.
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o Bronze Level zdobytym w 2007 roku
(50 punktów) i Silver w 2009 roku (60 pkt.),
Zakład Tychy przekroczył magiczną barierę
siedemdziesięciu punktów Gold Level. Ta tak bardzo oczekiwana wiadomość została ogłoszona
w obecności Luigi Galante, szefa Manufacturing
EMEA a zarazem prezesa zarządu Fiat Auto Poland, oraz Luciano Massone – szefa WCM na region EMEA. Werdykt po trzech dniach intensywnego audytu ogłoszony został 6 grudnia przez prof.
Hajime Yamashina, który przewodniczył audytorom
z WCM Association. O wydarzeniu tym rozmawiamy z dyrektorem Zakładu Tychy, Antonim Greniem.

P

„Mamy złoto”, teraz to najczęściej słyszane
słowa w zakładzie. To ogromny sukces. Jak
panie dyrektorze przebiegał ten audyt?
Doskonale. Niektóre prezentacje zostały przerwane przez samego Yamashinę, zanim prezentujący
skończyli swe wypowiedzi: „To mi wystarczy, dziękuję, zrozumiałem, następny proszę!”. Nigdy
wcześniej nie dochodziło do takich sytuacji, a audytów przeżyłem w swoim życiu naprawdę sporo.
Jestem bardzo zadowolony z projektów zrealizowanych we wszystkich trzech jednostkach produkcyjnych, które udowodniły, że przyjęły i odpowiednio zastosowały metodologię opracowaną

Quality). Chodzi o odsetek samochodów, które –
w ramach każdego z filarów WCM-u. A przede
po przejściu fazy procesu i wszystkich czynności
wszystkim udowodniły, że potrafią przeobrazić ją
kontrolnych – trafią z linii montażowej bezpośredna konkretne wyniki. To jest bowiem prawdziwy
nio do salonów sprzedaży. Pod koniec lat 90.,
cel programu WCM.
Decydujący punkt, ten, którego brakowało nam
w przypadku modelu Cinquecento, wartość ta wydo zdobycia złota, zapewnił Safety. Ale wszystkie
nosiła 80%. W 2004 roku dla Pandy oscylowała
filary zasługują na gromkie brawa, ponieważ zdow granicach 94%. Dziś mamy FTQ na poziomie
łały potwierdzić swe oceny w okresie tak wielkich
przekraczającym 98%. Tylko jeden samochód
przemian w zakładzie. W tym roku zmieniła się nie
na 50 wymaga więc marginalnych interwencji na
tylko organizacja fabryki, ale nastąpiła również
końcu linii. Spośród wskaźników zewnętrznych
zmiana pokoleniowa, która dotyczyła ponad 60%
warto wymienić na przykład QT (Quality Tracking),
stanowisk kierowniczych, wśród których znaleźli
czyli jakość samochodu ocenianą przez klienta.
się również szefowie jednostek produkcyjnych,
Nasze wyniki są doskonałe. W niespełna trzy lata
wielu team leaderów, a także liderzy filarów
odnotowaliśmy poprawę QT o 45% w przypadku
WCM-u. Gdyby na początku tego roku ktoś po500-ki i o 51% w przypadku modelu Ypsilon. Nikt
wiedział mi, że w ciągu tych
nie jest lepszy od nas, ani w Fiacie,
12 miesięcy przejdziemy
ani w innych europejskich zakładach
Punkty uzyskane podczas audytów
przez dwa audyty i zdobęprodukcji samochodów.
w poszczególnych latach
dziemy Złoto, pewnie bym
Czy można porównywać się
nie uwierzył.
z innymi zakładami tylko na
Zdobyliście Złoto przy
podstawie liczby punktów
czwartej próbie.
uzyskanych w WCM?
W poprzednim audycie
Nie zawsze, a wręcz mogą one
zabrakło tylko jednego
wprowadzać w błąd. Porównanie
punktu. Czy to znaczy,
może mieć miejsce tylko między zaże coraz trudniej jest się
kładami, które są do siebie podobpoprawiać?
ne. Czasami natomiast istnieją spo50
60
68
69
69
71
Użyłbym tutaj przykładu ze
re różnice. Są zakłady nowe i stare,
START
UP
statystycznej kontroli procezakłady, które zostały zaprojektowa09.2006
02.2007 07.2009
09.2011 04.2012
06.2013
12.2013
su. W pierwszym etapie pone lub przeprojektowane zgodnie
prawy procesu eliminujemy
łatwe do zidentyfikowania przyczyny, które powoKALENDARIUM
dują, że proces nie jest powtarzalny. Ten krok to
uzyskanie statusu: „Proces pod kontrolą”. Następnie staramy się ten proces wycentrować i poprawić jego rozrzut, a dodatkowo doprowadzić do takiego stanu, aby policzone wskaźniki były powtarzalne w czasie, wtedy uzyskujemy status: „Proces
1996 Total Productive Maintenance. Certyfikat ISO 9001
stabilny”. Dalsza praca nad poprawą jest żmudna
1997 Total Quality Management
i długotrwała, wymaga identyfikacji i poprawy szeregu przyczyn zmienności procesu, efekt uzyskuje
2001 Certyfikat ISO 14001 (zarządania środowiskiem). Certyfikat
ISO 9001:2000
się powoli, ale systematycznie.
2002 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
Czy są takie wskaźniki, które ilustrują
(ISO 9001:2000), Środowiskiem (ISO 14001) oraz
poprawę, jaką zapewnia wdrażanie WCM?
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN N 18001)
Stosujemy ich w fabryce wiele. Każdy filar ma
2004
Polska Nagroda Jakości
swoje specyficzne, czasami skomplikowane i czy2005 Tytuł „Recognised for Excellence 2005” w konkursie Europejskiej
telne tylko dla specjalistów wskaźniki, ale i takie
Nagrody Jakości – EFQM (European Foundation for Quality
które zrozumiałe są dla wszystkich. Istotnym jest,
Management)
aby można je było obiektywnie zmierzyć i by
2006 Europejska Nagroda Jakości – Finalista EEA (EFQM Excellence
przedstawiały one dane zjawisko. Dla zobrazowaAward). Wdrożenie systemu World Class Manufacturing (WCM)
nia zacytowałbym kilka wskaźników związanych
2007
Bronze WCM
z jakością produktu, które interesują najbardziej
2008
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009
zwłaszcza potencjalnych klientów. Mamy tu
2009
Silver WCM
wskaźniki wewnętrzne i zewnętrzne, te ostatnie
2012
Certyfikat ISO 50001 (zarządzania energią)
przygotowywane są przez agencje niezależne.
6.12.2013 Gold WCM
Wśród tych pierwszych jest FTQ (First Time

Długa historia

w stronę pełnej jakości
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z zasadami WCM-u i zakłady,
jak nasz, które mogły jedynie
dostosować swą dotychczasową infrastrukturę, na ile było
to możliwe, do wymogów
WCM-u, co udowadnialiśmy
systematycznie. Rozmawiałem
o tym z prezesem Luigi Galante i obaj przyznaliśmy, że WCM
w rzeczywistości nie powinien
być widziany i interpretowany
jak rodzaj „wyścigu” między zakładami. A wręcz
przeciwnie – jako silne narzędzie, które pozwoli na
pełną ich integrację.
Czy integracja między zakładami grupy ma
obecnie miejsce?
Ależ oczywiście! Przed waszym przybyciem czytałem raport na temat wydajności w produkcji w makroregionach Fiat Chrysler: EMEA, LATAM, NAFTA, APAC. Wszyscy stosują te same metody, te
same wskaźniki. Teraz wydaje się to normalne, ale
przed wprowadzeniem WCM-u było to niemal niewyobrażalne. Pamiętam spotkanie na temat jakości w 2004 roku, w którym udział wzięły wszystkie
zakłady. Każdy prezentował inne wskaźniki jakości. Każdy po swojemu. Po trzech godzinach czułem się zmęczony, a spotkanie trwało dwa dni.
Obecnie, by przedstawić dane z wszystkich zakładów karoserii w grupie, wystarczy pół dnia. Dzięki
programowi WCM mówimy wszyscy tym samym
językiem technicznym. To zupełnie inna rzeczywistość. Przykład ten jednocześnie uzmysławia nam,
jak ważny jest dla Fiata WCM. Pozwala na integrację zakładów „rozproszonych” po całym świecie,
na tworzenie wspólnej kultury przemysłowej i rozpowszechnianie na szeroką skalę najlepszych rozwiązań wprowadzanych w każdym z nich. Nie za-

pominajmy, że to pozwala również
szefostwu Fiata na dokonywanie
obiektywnej oceny wydajności zakładów, by podejmować najlepsze decyzje pod względem alokacji nowych
produktów.
Obalamy mit? Złoto nie jest
celem ostatecznym.
Nie, absolutnie nie! I nie będzie nim
nawet najbliższy, trudny do osiągnięcia, poziom World Class Level, czyli 85 punktów. Oprócz medali i punktacji najważniejszym aspektem w WCM-ie jest motywacja.
Pracownicy wiedzą, że proces doskonalenia nigdy
się nie zatrzymuje, są więc dobrze zmotywowani
i czujni. Fabryka jest stale monitorowana a poprzeczka jest stawiana coraz wyżej. Po Złocie jest
World Class Level, czyli jeszcze mnóstwo punktów
do zdobywania dzień po dniu, by dojść do poziomu 85 punktów, a później, ewentualnie, może nawet 100, które przewiduje ten system.
Czy jest Pan w stanie wyobrazić sobie
fabrykę „na 100 punktów”?
Oh, to byłby raj. Trudno sobie to wyobrazić. Mam
w głowie obraz fabryki z 80 czy 85 punktami. Ale
takiej, która byłaby godna 100 punktów, nie jestem w stanie sobie na razie wyobrazić. To zupełnie inny świat. To fabryka i wyrób zaprojektowane
od samego początku zgodnie z WCM-em zarówno pod względem struktury, jak i procesów. Ale to
za mało. Gdyby już mieć tak zaprojektowaną fabrykę, poziom 100 punktów to ideał, do którego
trzeba dążyć. Należy przede wszystkim uwzględnić fakt, iż WCM tworzony jest krok po kroku
przez wszystkie zakłady. Nie wiemy jeszcze, dokąd nas zaprowadzi.
Same punkty to abstrakcyjny problem. Walka
o całkowitą jakość tak naprawdę nigdy nie zostanie wygrana „raz na zawsze”, nawet mając 100
punktów czy też inwestując ogromne środki w fabryce. Wystarczy wspomnieć o tym, co miało
miejsce jeszcze w nie tak odległej przeszłości, jaki
skok technologiczny nastąpił w zakładzie wraz
z produkcją modelu Cinquecento, Pandy, a później 500-tki i Lancii Ypsilon. Wielka poprawa – „Kairyo” jak mawiają Japończycy – osiągnięta dzięki
wprowadzeniu znaczących innowacji technologicznych nie wystarcza, by zapewnić jakość przyszłości. Decydujący wpływ ma maksymalne zaangażowanie osób pracujących w fabryce i małe
kroki naprzód, osiągane tylko dzięki tysiącom „kaizenów”, czyli projektów poprawy wdrażanych
dzień po dniu przez pracowników zakładu. A to
w Tychach potrafimy doskonale. I od tego zależy
nasza pozycja na przyszłej światowej scenie motoryzacyjnej.

WCM
pozwala na
pełną integrację
zakładów
Grupy Fiat

Dyrektor
Zakładu Tychy
Antoni Greń
i prof. Hajime
Yamashina
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Rozwiązania prezentowane

w czasie audytu

Katarzyna Knapczyk,
lider filaru Safety
Każdy filar WCM pracuje
w oparciu o metodologię 7 kroków, prezentowany materiał zawiera więc część stałych elementów, które są niezbędne do
jasnego i logicznego pokazania
metody
działania.
Jednak
w przypadku Safety, obszaru,
który warunkował zdobycie złotego medalu poprzez uzyskanie
dodatkowego 1 punktu, postanowiliśmy zaskoczyć prof.
Yamashinę, prezentując mu nowe, proaktywne inicjatywy. Kluczem do tego były nowości niestosowane do tej pory w żadnym z zakładów Fiata. Pierwszą
z tych propozycji jest tzw. Safety Room, gdzie szkoli się osoby
wizytujące zakład bądź pracowników firm zewnętrznych wykonujących czasowe prace na terenie naszego zakładu. Podobne rozwiązanie proponowane
było wcześniej w tureckim zakładzie Tofas. My jednak poszliśmy dalej i po zakończeniu
szkolenia każdy przystępuje do
krótkiego egzaminu. W Safety
Room goście zakładu przechodzą podstawowe szkolenia
w zakresu BHP, m. in. w formie
rysunkowego filmu szkoleniowego, a dla utrwalenia bezpiecz-

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE

Przygotowania

do audytu

nych praktyk rozwiązują test
w postaci komiksu. To podejście
innowacyjne, a zarazem dobrze
przyjmowane przez osoby egzaminowane.
Kolejną prezentowaną nowością
były badania nad głębszym poznaniem natury ludzkiej i ustalenie na tej podstawie korelacji
między różnymi cechami osobowości a popełnianymi błędami
podczas wykonywania poszczególnych operacji. W tym celu
przez dwa miesiące przeprowadziliśmy w zakładzie testy psychologiczne dla 60 przypadkowo wybranych z produkcji pracowników, na podstawie których
ocenialiśmy poziom ich koncentracji, temperament i cechy osobowości. Trzy różne testy, wybrane i przygotowane wcześniej
przez specjalistę psychologa,
stanowią wsad do dalszej analizy. Dzięki takiemu podejściu
możliwe jest ograniczenie do minimum bądź nawet wyeliminowanie popełniania błędów podczas pracy.
Trzecią nowością z obszaru
Safety jest analiza antropometryczna. Umożliwia ona ustalenie, jaki wpływ na ryzyko z tytułu popełnienia potencjalnego
błędu, który może skończyć się
urazem, ma wzrost pracownika,

Andrzej Tokarz, szef jednostki montażu
Tym razem na jednostce produkcyjnej montaż
przygotowania skupione były głównie na odcinku
Taparella linii D, gdzie dotychczas audyty nie były
prowadzone. Chcieliśmy w ten sposób udowodnić,
że działania związane z WCM nie dotyczą tylko
odcinków modelowych, ale są rozszerzone na
wszystkie stanowiska pracy.
Główny cel naszych działań związany był
z organizacją stanowisk pracy w optyce
zagwarantowania bezpieczeństwa
i bezusterkowości. Efektem było wdrożenie dwóch
kitingów, dzięki którym poprawiły się warunki pracy
na stanowiskach. Wyeliminowano wiele palet, dzięki
czemu stanowiska stały się przejrzyste i bezpieczne.
Detale zostały maksymalnie zbliżone do
pracowników, zgodnie z metodologią „Golden Zone”
i „Strike Zone”.
W celu wyeliminowania możliwości popełnienia
błędów, zainstalowaliśmy na kilku stanowiskach
Video SOP, co spowodowało, że pracownik
otrzymuje na bieżąco informacje o sposobie
montowanego przez siebie samochodu. Na kilku
stanowiskach zainstalowaliśmy inteligentne regały
„pick to light”, które podpowiadają pracownikowi,
jaki detal należy zamontować. Nowością są systemy
wizyjne wdrożone we współudziale z Politechniką
Śląską. Zostały zastosowane również Kaizeny
dotyczące bezpieczeństwa, tj. podesty eliminujące
konieczność pokonywania stopnia czy maty
bezpieczeństwa.
Najważniejsze, że do prac udało się zaangażować
pracowników z różnych szczebli. W ramach
działalności WPI w projektach uczestniczyli
pracownicy, team liderzy, pracownicy inżynierii
produkcji oraz innych służb.
Tak więc Złoto WCM to
nasz wspólny sukces.
I co najważniejsze,
efekty naszej pracy są
widoczne, co potwierdzili
zarówno audytorzy, jak
i osoby odwiedzające
nasz zakład.

>>
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jego budowa ciała, długość ramion, dłoni itp. Badania takie
przeprowadzone zostały w jednostce produkcyjnej montaż na
linii D. Wraz z team liderami,
ustaliliśmy jakie wartości są
optymalne, a jakie przeszkadzają w pracy na danym stanowisku. Narzędzie to na co dzień
znajduje zastosowanie w pracy
team lidera, ponieważ pomaga
mu, zwłaszcza w nagłych sytuacjach spowodowanych np. absencją, rozdzielić pracę na poszczególnych stanowiskach.
W czasie audytu zaprezentowaliśmy prof. Yamashinie także organizację teamów w zakresie
bezpieczeństwa. Jest to nowa
inicjatywa angażująca także
pracowników produkcyjnych.
Zespoły, składające się z małych, bo zaledwie 10-osobowych grup, zarządzane są
w obszarze safety przez tzw.
„kapitana bezpieczeństwa”. Co
tydzień wybierana jest na to stanowisko inna osoba, co sprzyja
także integracji teamu.
Artur Słonina, lider filaru
People Development
W mijającym roku filar People
Development koncentrował się
przede wszystkim na działaniach związanych z wdrożeniem
zmian organizacyjnych, wynikających z wprowadzenia nowej
organizacji przedsiębiorstwa.
Jednym z podstawowych celów
jaki sobie postawiliśmy był roz-
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wój kompetencji na wszystkich
poziomach zarządzania, począwszy od dyrektora zakładu,
poprzez liderów filarów, menedżerów, specjalistów, po pracowników fizycznych, ze szczególnym podkreśleniem nowej
roli team leadera.
Ważnym aspektem było też
opracowanie planu szkoleń
w oparciu o założenia 5-letniego
Cost Deployment.
Wśród pozostałych zagadnień
wchodzących w zakres działań
filaru People Development należy wymienić m. in. wdrożenie
elektronicznych systemów zarządzania:
kompetencjami,

U góry:
Artur Słonina.
Obok:
Szymon Mika
i Mariusz
Smoleń.
Poniżej,
od lewej:
Antoni Greń,
Hajime
Yamashina,
Luigi Galante
oraz Luciano
Massone

absencją, oceną okresową pracowników oraz sugestiami poprawy. Wspólnie z WO (Organizacja Miejsca Pracy) i QC (Jakość) wdrożono klasyfikację
pracowników i operacji na
montażu.
Wszystkie te i inne działania
miały na celu zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i jakości – szczególnie
w czasie wdrażania nowej organizacji przedsiębiorstwa. Dzięki
zaangażowaniu wszystkich pracowników udało nam się zrealizować założone cele, co zostało potwierdzone przyznaniem
naszemu zakładowi poziomu
Gold WCM podczas audytu
w grudniu 2013 roku.

Szymon Mika,
specjalista utrzymania
ruchu na spawalni
Prezentacja dotyczyła problemu
niewystarczającej wytrzymałości
kołków Tucker, które służą do
montażu osłon pod podwoziem
oraz do podwieszania przewodów paliwowych. Potrzeba
realizacji projektu pojawiła się
dlatego, że mimo zgodnych parametrów urządzenia, które
zgrzewało te kołki do karoserii,
czasami występował problem
z jego wytrzymałością. Dlatego
przeprowadziliśmy PPA, czyli
analizę punktu przetworzenia, by
znaleźć dodatkowe parametry.

>>
rowników ZT i dwóch specjalistów z utrzymania ruchu. Nad
projektem pracowaliśmy prawie 4 miesiące.

Przy naszych badaniach korzystaliśmy z szybkiej kamery, która rejestrowała zjawisko łuku
elektrycznego podczas zgrzewania kołka z prędkością 8000 klatek na sekundę i dzięki temu
mogliśmy na zwolnionym obrazie zauważyć, jaki wpływ na proces ma optyczny układ pomiarowy skoku kołka.
W czasie naszych prac znaleźliśmy 5 nowych parametrów, których cykliczna kontrola pozwoli
nam zwiększyć pewność procesu zgrzewania i mamy nadzieję,
że problem z wytrzymałością się
już więcej nie powtórzy.
Problem rozwiązywało 5 pracowników. W naszej grupie,
oprócz mnie było dwóch kie-

Mariusz Smoleń,
odpowiedzialny za team
Kaizen na montażu
Nasz zespół zajmuje się technicznymi rozwiązaniami poprawiającymi warunki na stanowiskach pracy. Na audyt przygotowaliśmy 10 projektów, jedno
z rozwiązań, czyli urządzenie
ułatwiające montaż nadkoli, miałem okazję prezentować prof.
Yamashinie. Przed wdrożeniem
tego projektu narzędzia i detale
do produkcji znajdowały się z tyłu pracownika, dlatego musiał
on wykonać wiele kroków, aby
zamontować nadkole. Teraz narzędzia jak i detale znajdują się
w zasięgu ręki pracownika, co
nazywamy „złotą strefą”.
Podczas audytu prezentowaliśmy także inne pomysły, na
przykład wózek do transportu
wspornika Isofix z systemem
gwarantującym pobieranie detalu z jednego miejsca (one picking point), czy też wózki kiting
z własnym napędem, które jadą
na swoje stanowisko pracy po
taśmie magnetycznej i samoczynnie zaczepiają się o nadwozie. Pracownik dzięki temu pobiera na swoim stanowisku detal z tego wózka, po czym pusty
wózek sam wraca na pole sekwencjonowania.
Nasz 9-osobowy team to zespół
specjalistów z wielu dziedzin –
mamy konstruktora, spawaczy,
elektryków, elektroników i mechaników.
Satysfakcją i głównym motywatorem dla nas podczas wdrażania każdego projektu jest fakt, iż
opracowane przez nas rozwiązania znacznie wpływają na
usprawnienie pracy pracowników bezpośredniej produkcyjnych i ergonomię miejsca pracy,
co przekłada się także na poprawę warunków BHP.

JEDNOSTKI PRODUKCYJNE

Tomasz Łomnicki, szef jednostki
produkcyjnej lakiernia
Podczas audytu skoncentrowaliśmy się na lakierni
B, gdzie przedstawiliśmy dwa projekty dotyczące
jakości. Pierwszy związany był z wyeliminowaniem
problemów różnicy kolorów na nadwoziu, drugi
dotyczył eliminacji „efektu skórki pomarańczowej”.
W obu tych projektach użyliśmy do ich rozwiązania
zaawansowanych narzędzi, ale co jest bardzo
ważne – skoncentrowaliśmy się na zrozumieniu
zjawiska zachodzącego podczas występowania
tych wad. Doszliśmy aż do poziomu molekularnego
cząsteczek, aby zrozumieć, w jaki sposób powstają
te defekty. Poza projektami jakościowymi
i z obszaru utrzymania ruchu dodatkowo
zaprezentowaliśmy nowość w Fiacie, jaką jest
system szkoleniowo-treningowy dla lakierników.
Na starej lakierni A proces malowania wnętrz
nadwozi wykonywany jest bowiem nie za pomocą
robotów, a przez pracowników, tymczasem

z matrycy Cost Deployment wynika, że naprawy to
jedna z większych naszych strat. Dlatego zależało
nam na wyeliminowaniu kosztów związanych
z naprawami m.in. defektów lakierniczych, głównie
tych powstających podczas lakierowania
elementów wewnętrznych nadwozia przez
lakierników. Znaleźliśmy na rynku urządzenie,
które umożliwia szkolenie pracowników w sposób
wirtualny. Dzięki temu stanowisku pracownik,
używając okularów trójwymiarowych, dokładnie
widzi powierzchnie, które pomalował, grubość
lakieru, jaki natrysnął, a także defekty, jakie
wystąpiły podczas lakierownia. Ma więc wgląd do
efektów swojej pracy, a my możemy na bieżąco
korygować jego błędy. Urządzenie jest przyjazne
środowisku, podczas treningu nie zużywamy farby
i energii. Oprócz tego pokazaliśmy dwa projekty
związane z redukcją NVAA, czyli działań bez
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Marzena Sielska, lider filaru
Focus Improvement i grupy
WPI na montażu
Jako lider filaru koordynuję realizację większości projektów realizowanych na wydziale. Od kilku
miesięcy zajmuję się również nową działalnością jaką jest w naszym zakładzie WPI (WorkPlace
Integration). Skupiamy się na
optymalizacji istniejącego procesu, biorąc pod lupę każde stanowisko, każdego pracownika.
Zwracamy szczególną uwagę na
bezpieczeństwo, ergonomię, organizację miejsca pracy, logistykę, środowisko. Współpracuję
z grupą kilkudziesięciu osób, są
to głównie liderzy poszczególnych filarów, kierownicy odpowiedzialni za produkcję oraz pracownicy fizyczni, bo to oni wiedzą najlepiej, jakie zmiany są
konieczne, aby poprawić warunki pracy. Po pierwszym etapie
naszej pracy widzimy w podejściu WPI duży potencjał, a wyniki
naszych działań będą punktem
wyjścia dla przyszłego modelu.

Cyprian Gronkiewicz,
kierownik systemu
technicznego na lakierni
Zespół złożony z pracowników
utrzymania ruchu lakierni opracował na potrzeby audytu kilka
projektów. Jeden z nich dotyczył redukcji kosztów napraw
paneli operatorskich, które służą do obsługi urządzeń w procesie lakierniczym i transporcie.
W projekcie chodziło o zastąpienie paneli stacjonarnych,
które wymagały napraw, nowymi urządzeniami bezprzewodowymi. Pracując miesiąc nad tym
projektem skupiliśmy się na jednej strefie, która obsługiwana
jest przez 6 paneli stacjonarnych. Po skonfigurowaniu 1 panela mobilnego jesteśmy w stanie dowolnie przemieszczać się
na tym odcinku, mając możliwość sterowania danym urządzeniem, będąc w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Docelowo
chcemy dwoma, trzema takimi
panelami sterować wszystkimi
urządzeniami transportu w całej
lakierni B. Pomysł zrodził się
przy okazji weryfikacji awarii
tych paneli i szukania przyczyn
źródłowych. Punktem wyjścia
był Cost Deployment, gdyż naprawa tych paneli wiązała się
z jednymi z większych kosztów.
Wprowadzając ten projekt obniżyliśmy do minimum koszty naprawy. Wydłużyliśmy też średni
czas między awariami, który
z 15 tys. godzin został zwięk-

szony do 80 tys. Na razie wdrożyliśmy ten projekt na jednym
odcinku, ale zamierzamy go
rozszerzyć na pozostałe obszary i zamiast 131 paneli zredukujemy ich liczbę do 3.
Drugi projekt związany był
z wprowadzeniem nowego
urządzenia do pomiaru drgań.
W tym celu zakupiony został
przenośny komputer, który na
ustalonych punktach pomiarowych, bada drgania poszczególnych elementów wentylatorów, w tym przypadku łożysk.
Porównując co dwa tygodnie
otrzymywane dane możemy wykryć różnice w pracy danego
komponentu urządzenia. A to
daje nam wizualizacje pogorszenia stanu tych łożysk, dzięki
czemu łatwiej jest nam zaplanować interwencje związane
z utrzymaniem ruchu, czyli wymianą i konserwacją łożysk.

U góry:
Marzena
Sielska.
Poniżej:
Cyprian
Gronkiewicz
prezentuje jeden
z projektów
dotyczących
lakierni.
Na sąsiedniej
stronie, od góry:
Michał
Mielniczek
i Elżbieta Gacek

Michał Mielniczek,
specjalista procesu
i produktu na linii
wykończenia w lakierni A
Prezentacja dotyczyła projektu
usunięcia niezgodności koloru
szarego w Lancii bi-colore.
Emalia była zbyt ciemna względem wzorca, co zostało zauważone przez pracowników, którzy
podczas kontroli wzrokowej
oceniają zgodność koloru.
W pracach nad projektem skupiliśmy się na trzech kluczowych
parametrach: przepływ powietrza kierunkowego oraz tzw.
czasy podsuszania, zarówno po
aplikacji emalii elektrostatycznej,
jak i pneumatycznej. W pracach
nad projektem wykorzystaliśmy
narzędzie DOE, które pozwoliło
nam optymalizować te trzy parametry, przy zachowaniu zgodności pozostałych, w efekcie
czego uzyskaliśmy kolor zgodny
ze wzorcem.
Nasza grupa liczyła 6 osób. Byli
to koleżanki i koledzy z lakierni,
specjaliści procesu i produktu
z innych odcinków, osoby

>>
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z utrzymania ruchu specjalizujący się od strony technicznej
w pracy stacji, kierowniczka laboratorium oraz przedstawiciel
dostawcy emalii. Prace nad projektem trwały 5-6 tygodni.
Elżbieta Gacek, specjalista
filaru Quality Control
Jestem odpowiedzialna za zarządzanie materiałem przychodzącym do jednostki montaż na
odcinek linii drzwi, który nazywamy w zakładzie stołem nr 3
(nasza służba podzielona jest na 5
takich obszarów).
Nadzoruję 41 dostawców, którzy
dostarczają 149
komponentów
o 761 charakterystykach.
Moja działalność
w optyce metodologii WCM jest
dwukierunkowa. Z jednej strony
związana jest z reakcją na wadliwe dostawy, która polega na natychmiastowym zadziałaniu na
przyczynę problemu oraz na ciągłym monitoringu „poziomu kontroli” wyrobu i procesu, czyli tzw.
stage’ów określonych przez cyfrę od 0 do 9. Głównym celem
tego działania jest podwyższenie
poziomu kontroli charakterystyk
detali w procesie produkcyjnym
dostawcy, aby w przyszłości

uniknąć problemów w naszym
zakładzie.
Drugim kierunkiem działalności
jest podejście prewencyjne,
w ramach którego wykonaliśmy
klasyfikację dostawców i ich
komponentów, co pozwoliło
nam określić priorytet działań
w postaci matrycy S&P. Następnie dla każdego komponentu
z obszaru priorytetowego określiliśmy charakterystyki oraz ich
potencjalny wpływ na wyrób,
przy wsparciu Purchasingu wykonaliśmy mapatury procesu u dostawcy
oraz w FAP, po czym
określiliśmy aktualny
poziom (stage) każdej charakterystyki.
W wyniku tej pracy
mogliśmy zaplanować poprawę procesu produkcyjnego
u dostawców na pierwszy kwartał 2014 roku. Ustaliliśmy wspólnie z Purchasingiem także plan
weryfikacji procesu dla interesujących nas komponentów i dostawców.
Proces poznawania, poprawy
i doskonalenia procesów produkcyjnych u dostawców jest
niekończącą się pracą i drogą
do doskonałości. A zakładanym
przez nas celem jest zero problemów jakościowych w procesie Fiat Auto Poland.

wartości dodanej. Są to projekty z linii
uszczelniacza, gdzie ograniczaliśmy powierzchnie
natrysku mastyki podwozia, a to nam
automatycznie wyeliminowało liczbę maskownic,
jakie zabezpieczały przed przetryskami mastyki,
co przekłada się na redukcję NVAA. Udało nam się
też zaprezentować projekt PM, związany
z zastosowaniem nowych paneli sterowania
transportem, wydłużający MTBF w stosunku do
starych paneli oraz projekt WO związany z nowymi
ergonomicznymi rozpórkami stosowanymi
w procesie spawalni i lakierni.
Ponieważ lakiernia ma największy ze wszystkich
jednostek zakładu wpływ na środowisko,
mieliśmy też przygotowany projekt odzysku wody
deszczowej i ponowne jej użycie w procesie
technologicznym. Projekt ten jednak nie udało
nam się zaprezentować ze względu na
ograniczony czas.
Wiemy oczywiście, że zdobycie Złota to nie
ostateczny etap, teraz czekają nas nowe wyzwania.
Ale z pewnością im podołamy.

Wojciech Rymer, szef jednostki
produkcyjnej spawalnia
Przygotowania do audytu trwały cały bieżący rok,
a przedzielone były audytem czerwcowym.
Spawalnia zaprezentowała prof. Yamashinie szereg
projektów na dwóch odcinkach, na linii tzw. skidu
projekt obniżenie NVAA, a przy linii versarol
zaawansowane projekty z obszaru Professional
Maintenance i z obszaru Quality Control, które
rozwiązane zostały przy pomocy zaawansowanych
technologicznie narzędzi. W sumie miało
miejsce 8 prezentacji. Przygotowywaliśmy się do
audytu bardzo intensywnie, co zaowocowało
zwięzłością prezentacji i małą ilością pytań lub
krytyki ze strony prof. Yamashiny.
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Rasowa Alfa
Giancarlo
Riolfo
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Niewielki i niezwykle lekki supersamochód Alfy
Romeo zaprojektowano i skonstruowano w
najbardziej zaawansowanej technologii i tylko
w jednym celu: dostarczenia maksymalnej
przyjemności z jazdy.

a samonośne nadwozie
wykonane z włókna węglo we go, na zy wa ne
w slangu motoryzacyjnym monokokiem, silnik umieszczony między osiami i najbardziej zaawansowane rozwiązania. Mały supersportowy samochód Alfy Romeo odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających klientów,
zapewnia bowiem osiągi stawiające go w czołówce światowej
produkcji, jak i nowoczesne systemy związane z bezpieczeństwem i komfortem jazdy.
Projektanci mieli do wyboru dwie
drogi. Postawić na wielki i mocny silnik lub uzyskać jak największą lekkość auta. Pierwsza z nich
była łatwiejsza, druga bardziej
wyszukana. Alfa Romeo wybrała tę drugą.
Aby zbudować samochód ważący mniej niż 900 kilogramów
(wskazówka wagi ostatecznie
zatrzymała się przy 895 kg), koniecz ne by ło od wo ła nie się
do najnowocześniejszych technologii. Samochód otrzymał nadwozie wykonane z włókna węglowego, jak w Formule 1. Choć waży
ono zaledwie 65 kilogramów,
jest niezwykle wytrzymałe.
Silnik – czterocylindrowa, turbodoładowana jednostka benzyno wa o po jem no ści sko ko wej 1750 ccm z bezpośrednim
wtryskiem – zbudowany jest ze
stopów lekkich, w tym aluminium.
W porównaniu z modelem Giulietta Quadrifoglio Verde, od którego
pochodzi, ma pięć koni więcej
– 240 zamiast 235 – i wagę
mniejszą o prawie 22 kilogramy.
Przy tak korzystnym stosunku
masy do mocy – mniej niż cztery kilogramy na konia mechanicznego – model 4C jest jednym
z niewielu samochodów na świecie, który potrafi rozpędzić się
od zera do stu kilometrów na godzinę w zaledwie 4,5 sekundy. Jego prędkość maksymalna wynosi 260 km/h.
Projektując auto mające zapewniać jak najwyższe sportowe osią-

M

Fla

Nadwozie nowej
Alfy wykonano
z włókna
węglowego
gi, zdecydowano się na umieszczenie silnika w pozycji centralnej,
bezpośrednio za kabiną pasażerską. Dzięki temu uzyskano bardziej opty mal ny roz kład ma sy: 40% na oś przednią i 60
na tylną, przy napędzie na tylne
koła. Poza tym samochód wyposażono w układ zawieszeń przednich z podwójnymi wahaczami
poprzecznymi, a tylne z zaawansowanymi kolumnami MacPhersona, hamulce z zaciskami Brembo oraz opony niskoprofilowe

DANE TECHNICZNE
NADWOZIE:

typu monocoque z włókna węglowego

DŁUGOŚĆ:

3 989 mm

ROZSTAW OSI:

2 380 mm

MASA WŁASNA (SUCHA):
SILNIK:
TYP:

895 kg

umieszczony centralnie, przed tylną osią
4-cylindrowy, benzynowy, turbodoładowany

POJEMNOŚĆ SKOKOWA:

1742 cm³

MOC MAKSYMALNA:

240 KM

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: 350 Nm
SKRZYNIA BIEGÓW:

TCT 6-biegowa + bieg wsteczny

NAPĘD:

tylny

HAMULCE PRZEDNIE: tarczowe typu dual-cast, wentylowane,
perforowane, zaciski Brembo z 4 tłoczkami
HAMULCE TYLNE:

wentylowane, perforowane

OPONY SERYJNE:

205/45 R17 z przodu / 235/40 R18 z tyłu

PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h:
DROGA HAMOWANIA 0-100 km/h:
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA:

4,5 s
36 m
258 km/h

SPRZEDAŻ

Pierwsze Alfy 4C

„Launch Edition” u klientów
W Ośrodku Badawczym w Balocco na torze testowym Grupy Fiat-Chrysler przekazano klientom
pierwszych 5 egzemplarzy Alfy Romeo 4C z limitowanej i numerowanej serii „Launch Edition”,
liczącej w Europie 500 egzemplarzy. Piątka bohaterów wydarzenia – Szwajcar, Francuz, Niemiec,
Holender i Włoch to prawdziwi „Alfiści”. Zarezerwowali swoje auta podczas 83. Międzynarodowego
Salonu Samochodowego w Genewie, kiedy zostało rozpoczęte składanie zamówień.
W zaledwie 10 dni zebrano ich prawie dwa razy więcej niż było dostępnych samochodów.
Goście mieli okazję poczuć możliwości 4C dzięki sesji testowej na torze. Dodatkową atrakcją była
obecność Nicoli Lariniego, który w 1993 r. za kierownicą Alfy Romeo 155 V6 Ti triumfował w
niemieckich mistrzostwach DTM. Mistrz zapewnił pierwszym klientom nie lada atrakcję,
prowadząc u ich boku Alfę Romeo 4C na torze w Balocco.
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WE WNĘTRZU

STYL ALFY 4C

„Naturalne piękno”
Styl supersamochodu Alfy Romeo wynika
z doskonałego połączenia funkcjonalności i kształtu.
Alfa 4C scala bowiem wyjątkowe wymagania
mechaniczno-funkcjonalne ze stylem. Pod karoserią
modelu kryje się tylko cała mechanika. A design jest
poszukiwaniem właściwej aerodynamiki,
pozwalającej zyskać jak najmniejszy opór powietrza,
przepływ wiatru do chłodzenia silnika i hamulców,
siłę dociskową poprawiającą przyczepność
samochodu i jego właściwości jezdne podczas
pokonywania zakrętów. „Wyeliminowaliśmy każdy
element stylu, który nie jest powiązany
z jakąkolwiek funkcją – mówi Alessandro Maccolini,
chief designer modelu 4C przy Centrum Stylu Alfy
Romeo. – Nawet klasyczny motyw „Trilobo” (trzy
płatki), z trójkątną tarczą otoczoną dwoma
poziomymi otworami, nie jest zwyczajnym hołdem
dla tradycji Alfy, ale pełni ściśle określoną funkcję,
jaką jest odpowiednie kierowanie przepływów
powietrza. Nie ma więc żadnych zbędnych
ozdóbek”.
Karoseria jest niezwykle zaawansowana
technologicznie, ponieważ konieczność uzyskania
jak największej lekkości wymusiła w niej
zastosowanie specjalnych materiałów. Tworzywo
kompozytowe o wysokiej wytrzymałości – zwane
SMC – pozwoliło na znaczne ograniczenie masy
w porównaniu zarówno z blachą stalową jak
i z aluminium. Użyto też specjalnego poliuretanu
wtryskiwanego do zderzaków i spojlerów.
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o większych rozmiarach na kołach napędzanych.
W sumie więc jest to prawie
zwyczajny samochód, z układem klimatyzacji i niewielkim bagażnikiem, ale o takich parametrach i takiej technologii, jaka występuje w większości samochodów przeznaczonych do jazdy
przede wszystkim po torze. A jak
wygląda to cacko „z bliska”?
Wypróbowaliśmy je w Balocco,
na torze Alfy Romeo. A oto nasze
wrażenia.

Do 4C się nie wsiada. Ten samochód się „przymierza”. Trzeba
„wsunąć” się do kabiny, która
znajduje się niewiele powyżej
bioder. Nic trudnego dla kogoś,
kto jest młody i szczupły, jednak
od osób bardziej „przy kości”,
może to wymagać nie lada gimnastyki.
Wewnątrz wszystko wydaje się
być na właściwym miejscu. Pozycja za kierownicą jest bezbłędna,
od razu można poczuć się jak
w samochodzie wyścigowym.
Również zestaw pedałów jest
odpowiednio obniżony, niczym
w bolidzie. W samochodzie zastosowano skrzynię biegów TCT
z podwójnym sprzęgłem, skalibrowaną tak, by czas realizacji
przełożeń był możliwie jak najkrótszy: zaledwie 130 milisekund.
Jak mrugnięcie oka. Aby ręcznie
sterować przełożeniami, do dyspozycji są „łopatki” przy kierownicy jak w Formule 1.
Zestaw wskaźników jest podobny do montowanych w sportowych motocyklach. Na niewielkiej
konsoli środkowej umieszczono
przełącznik systemu DNA (tzw.
„manettino”) przybierający cztery
różne położenia: All Weather, Natural, Dynamic i Race. Ten ostat-

SILNIK ALFY 4C

Rewelacyjne osiągi

ni tryb to absolutna nowość. Zaprojektowano go wyłącznie z myślą o jeździe po torze. O ile bowiem w trybie Dynamic samochód „ustawiony” jest do osiągania maksymalnej mocy, a system
kontroli stabilności ESC ogranicza
się do interweniowania w sytuacjach potencjalnego zagrożenia,
pozwalając na drobne uślizgi,
o tyle w trybie Race urządzenie to
jest całkowicie wyłączone, pozostawiając tylko kierowcy kontrolę nad samochodem. Jest on
więc przeznaczony dla naprawdę doświadczonych kierowców
i lepiej nie wypróbowywać go
w zwykłym ruchu drogowym.
Za pi na my pa sy i wcho dzi my
w pierwsze zakręty, ustawiając
system Alfa DNA na tryb „Natural”. Samochód szybko reaguje
i precyzyjnie „pożera” każdy zakręt. Siedzimy zaledwie kilka centymetrów nad ziemią, ale komfort
jazdy jest całkiem niezły. Na zakręcie 4C trzyma się drogi idealnie

płasko, z niemal niewyczuwalnym
kołysaniem, a zawieszeniu udaje się pochłaniać drobne nieregularności, bez uciążliwych wstrząsów.
Połowa pierwszego okrążenia
i zmieniamy tryb na bardziej
sportowy Dynamic, by nieco bardziej zasmakować osiągów i przyjemności z jazdy. W tym trybie kontrola dynamiczna jest wciąż aktywna,
ale interweniuje w sposób nie co bar dziej
„dyskretny”. Zauważa się, że przede
wszyst kim od po wiednio steruje zaci ska mi ha mul ców, a nie odbiera silnikowi mocy.
Pozwala to na większą fraj dę z jaz dy,
przy lepszym przyspieszeniu na wyjściu
z zakrętów. Ograniczaniem poślizgów

Dla „Alfistów” 1750 to liczba specjalna.
Począwszy od legendarnego modelu 6C 1750
Gran Sport z 1930 roku – dominującego
w dwóch historycznych wyścigach Mille Miglia
i wielu innych rajdach z takimi mistrzami jak
Nuvolari, Campari i Varzi – różne modele Alfy
Romeo miały nietypową pojemność
skokową 1750 centymetrów sześciennych.
Zastosowano ją również w nowym silniku
modelu 4C, ale jest to jedyny element łączący
go z przeszłością. Ten silnik, niewielki pod
względem pojemności skokowej przynajmniej
jak na superauto, jest „esencją” najbardziej
zaawansowanej techniki.
Dzięki korpusowi ze stopu aluminium waży
o 22 kilogramy mniej niż ta sama jednostka
montowana w modelu Giulietta Quadrifoglio
Verde. Jest doładowany turbosprężarką nowej
generacji, dysponuje podwójnym ciągłym
regulatorem faz zaworów ssących
i wydechowych. Wtrysk bezpośredni oznacza,
że benzyna nie jest wtryskiwana do kolektorów
ssących, ale wtłaczana pod niezwykle wysokim
ciśnieniem bezpośrednio do komór spalania.
Zaawansowany elektroniczny system kontroli
Scavenging pozwala praktycznie wyeliminować
tzw. turbodziurę.
Parametry silnika są wyjątkowe. Osiąga
moc 240 KM przy 6000 obrotach, natomiast
maksymalny moment obrotowy wynosi 350 Nm
i jest stały od 2100 do 4000 obrotów, przy
czym 80% dostępne jest już przy 1800 obrotów.
Dzięki stosunkowo niewielkiej pojemności
skokowej, wyrafinowanej technice
i ograniczonej masie,
Alfa Romeo 4C jest
najbardziej ekologicznym
supersamochodem.
Jej silnik przestrzega już
najsurowszych limitów
emisji przyszłych norm
Euro 6, natomiast
zużycie paliwa
wynosi 6,8 litrów
na sto kilometrów
w cyklu
mieszanym,
a poza miastem
zaledwie 5 litrów.
Lepiej niż niejeden
samochód miejski.
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WYŚCIGOWA ALFA

Rekord prędkości

na torze Nürburgring
Alfa Romeo 4C pokonała pętlę Nordschleife
słynnego toru wyścigowego Nürburgring
w zaledwie 8,04 min. Ten rekordowy wynik wśród
samochodów o mocy poniżej 250 KM dorównuje
osiągnięciom znacznie droższych i mocniejszych
aut wyścigowych. 12 września 2013 r. za
kierownicą 4C siedział Horst von Saurma –
dziennikarz, kierowca wyczynowy i wielki znawca
niemieckiego toru.
Nordschleife odznacza się wyjątkową konfiguracją
naprzemiennie wolnych i szybkich zakrętów oraz
odcinków prostych o dużej różnicy wzniesień. Jest
więc znakomitym „poligonem” do oceny
możliwości pojazdów. Test tam przeprowadzony
był jedną z licznych prób, jakim poddano włoski
supersamochód ze stajni Alfy Romeo. Odbywały
się one w różnych zakątkach świata i różnych
warunkach: od -35°C w Szwecji do +40°C w Abu
Dhabi; od pustynnej Arizony (USA) po zbocza Etny
na Sycylii; od toru w Balocco (Vercelli), na którym
od 1962 roku wszystkie Alfy Romeo były
testowane i doskonalone, aż po Nürburgring.

kół napędzanych zajmuje się elektroniczny system kontroli trakcji.
Zakręt po zakręcie nabieramy
pewności siebie. Pewnie między
innymi dlatego, że 4C – owszem
przyspiesza dosyć brutalnie – ale
mimo to wydaje się być przyklejony do drogi. Hamulce pozwalają na puszczanie gazu na ostatnim metrze, a w zakręty wchodzi
się z pełną gotowością. Układ kierowniczy jest bezpośredni (zaledwie dwa i pół obrotu kierownicy)
i nie ma wspomagania. Dokładnie wyczuwa się więc każdy ruch
kół, ale bez najmniejszych oznak
podsterowności czy nadsterowności. Pokonywanie zakrętów
odbywa się bez odrywania rąk
od kierownicy. Nawet na ostrych
łukach nie trzeba przesuwać ich
w inne położenie niż „za piętnaście trzecia”. To rzadka zaleta

w zwykłych samochodach. Drugą stroną medalu jest fakt, że koniecz ny jest więk szy wy si łek
przy wykonywaniu manewrów
parkingowych, które jednak nie są
aż tak uciążliwe. Nawet dla tych,
którzy od lat nie pojawili się w siłowni.
Cóż więc rzec o 4C? Jest to małe, cudowne auto. Idealne do
sprawiania sobie frajdy na mniej
zatłoczonej drodze (im więcej zakrętów, tym lepiej) czy wyjazdu
na wymarzony weekend we dwoje.
No i ostatnia kwestia – cena. We
Włoszech Alfa Romeo 4C sprzedawana jest począwszy od 53 tysięcy euro. Nie jest to mała suma,
ale są to naprawdę rozsądne
pieniądze, jeśli weźmie się pod
uwagę parametry techniczne tego samochodu.

SPRZEDAŻ

Ograniczona wielkość produkcji
Mała supersportowa Alfa Romeo jest i będzie produkowana w ograniczonej
ilości. Powstaje w zakładzie Maserati w Modenie, który obecnie wytwarza
siedem samochodów dziennie. Docelowo produkowanych ma być 3500
egzemplarzy rocznie, z czego w Europie pozostanie zaledwie 1000.
Oczywiście mocno oczekują na ten model miłośnicy marki w USA, gdzie jego
debiut odbędzie się w drugim kwartale 2014 roku.
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PRODUKT
ABARTH 595

„Skorpion”

ława modelu Abarth 595
– najmniejszego, a równocześnie najszybszego
w historii sportowego samochodu trwa już 50 lat. Teraz kontynuuje ją nowy model, 595 „50th
Anniversary”, zaprezentowany
na Salonie Samochodowym we
Frankfurcie. Model oddający
cześć tamtemu legendarnemu
autu jest „super ekskluzywny” –
limitowana i numerowana seria
tych samochodów liczy zaledwie 299 sztuk, a są one prze-

S
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znaczone na rynki Europy, Afryki
i Bliskiego Wschodu. Wszystkie
są dziełem najlepszych fachowców z warsztatów Abarth w Turynie, którzy, nawiązując do auta z 1963 roku, potrafią nadać
modelowi 595 „50th Anniversary” współczesny charakter.

NOWOCZESNA
INTERPRETACJA
Zgodnie z powszechnym przekonaniem, że „Abarth to 595,
a 595 to Abarth” wszystkie sa-

mochody z jubileuszowej serii są
białe z czerwonym pasem wokół
nadwozia. W ich stylizacji nawiązano do oryginalnych akcentów
pierwszych 595, oczywiście je
uwspółcześniając. Auta otrzymały więc trójwarstwowy, matowy lakier karoserii. Podobnie logo występujące w samochodzie, znaczki „Fiat Abarth 595”
i wszystkie ręcznie wykonane
ozdobne elementy graficzne
stanowią hołd oddany pierwotnej wersji pojazdu.

po półwieczu
Anna
Borsukiewicz

Wizerunek skorpiona w znaku firmowym
samochodu od razu wzbudza emocje
w miłośnikach Abarthów. Zwłaszcza gdy
skorpionowi towarzyszy symbol 595!

Współczesność – to otwierany
dach czy reflektory ksenonowe
obejmujące światła mijania i drogowe. Zapewniają one trzykrotnie
większą intensywność świecenia
i żywotność w stosunku do standardowych lamp halogenowych.
Wykończenie wnętrza „rocznicowego” samochodu podkreśla
jego wyszukany i sportowy szyk,
również nawiązując do pierwowzoru sprzed pół wieku. Tak jest
w przypadku foteli z czerwonej
skóry z białymi wstawkami

i czerwonymi przeszyciami. Logo skorpiona ozdabia zarówno
kierownicę, obszytą czarną skórą z czerwonymi wstawkami, jak
i listwy progowe.
Współczesne jest natomiast wyposażenie auta. Obejmuje automatyczną klimatyzację z filtrem
przeciwpyłkowym, światła przeciwmgielne, radio samochodowe z odtwarzaczem CD i MP3
ze sterowaniem na kierownicy
i instalację Hi-Fi Interscope, zestaw głośnomówiący Blue&Me

z portem USB i Bluetooth
z przyciskami na kierownicy.
Prowadzący 595 „50th Anniversary” korzysta z elektrycznego
wspomagania kierownicy Dualdrive z funkcją Sport, czujników
parkowania oraz TTC (Torque
Transfer Control) – systemu, który poprawiając przeniesienie
momentu obrotowego silnika na
koła, zwiększa przyczepność
samochodu do nawierzchni, nie
zmniejszając przy tym przyjemności kierowania autem.
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EKSPANSJA ABARTHA
Od 2007 roku Abarth sprzedał na świecie ponad 60 tysięcy
samochodów. W 95% są to auta o charakterze sportowym,
ale przeznaczone do codziennej jazdy. Dla Abartha ważne
są również serie specjalne – świadczy o tym prawie
3 tysiące ich egzemplarzy sprzedanych do tej pory.
Dzisiaj marka kontynuuje swój rozwój przede wszystkim
poza granicami Włoch, produkty Abartha są obecne
w ponad 31 krajach. W Europie przede wszystkim w takich
krajach jak Włochy, Wielka Brytania czy Niemcy, ale jeden
Abarth na dziesięć dociera do Azji, głównie do Japonii –
rynku, na którym marka ze skorpionem w herbie
odnotowała w ostatnim roku wzrost wynoszący aż 129%.
To w Jokohamie uruchomiono niedawno największy salon
sprzedaży o powierzchni 500 m².
Prawie co trzeci z klientów decyduje się na zakup pakietu
tuningowego: od 2007 roku sprzedano ich ponad 16 tysięcy.

DOSKONAŁE OSIĄGI
Ta współczesna interpretacja
słynnego Abartha 595 obejmuje
również osiągi „rocznicowego”
modelu. Dzięki połączeniu silnika 1.4 T-Jet o mocy 180 KM
(132 kW) ze skrzynią biegów
„Abarth Competizione”, Abarth
595 „50th Anniversary” jest
obecnie najmocniejszym modelem 595.
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Silnik ten to czterocylindrowa
jednostka o pojemności 1368
cm3 z 16 zaworami (z turbosprężarką typu GT o stałej geometrii), zapewniająca znakomite
osiągi. Moment obrotowy wynosi 250 Nm przy 5500 obr./min.
w trybie Sport. Auto ma maksymalną prędkość 225 km/h, natomiast przyspieszenie od 0100 km/h uzyskuje w zaledwie 7
sekund. Osiągi te są po części

zasługą funkcji „over boost”,
uruchamianej przy użyciu przycisku Sport. Zmienia ona parametry oprogramowania centralki,
ciśnienie turbodoładowania oraz
siłę wspomagania układu kierowniczego.
Osiągi nie byłyby tak doskonałe,
gdyby nie opony typu wyczynowego, założone na 17-calowe
felgi z napisem 595. Również
zawieszenie i układ hamulcowy

BOGATA OFERTA DLA PASJONATÓW

Gama Abartha 500

Brembo zostały dodatkowo
wzmocnione czterotłoczkowymi
zaciskami i wentylowanymi tarczami o średnicy 305 mm oraz
zestawem specjalnie dobranych
amortyzatorów, co gwarantuje
bezpieczeństwo jazdy. Układ
wydechowy typu „dual mode”
o zmiennym ciśnieniu zwrotnym
„Record Monza” został zaprojektowany tak, by zarówno poprawiał wydajność silnika, jak
i przyczniał się do „rasowego”
dźwięku, wydawanego przez
auto po przekroczeniu 3000 obrotów na minutę.

Abarth 595
„50th
Anniversary”
to seria
kolekcjonerska.
Przewidziano
tylko 299
samochodów

Ten, kto wybiera Abartha, chce się wyróżnić. Dlatego producent
pojazdów ze znaczkiem skorpiona stawia na indywidualizację,
dając klientom możliwość wyboru samochodu
odzwierciedlającego osobowość i wymagania kierowcy.
Jest to możliwe dzięki szerokiej ofercie zestawów i akcesoriów
poprawiających osiągi oraz wyróżniających auto wewnątrz
i na zewnątrz.
Gama Abartha 500 to 3 poziomy wyposażenia:
Podstawowy – Abarth 500 Custom – jest wersją zapewniającą
przystępną cenę oraz ogromne możliwości indywidualizacji
i tuningu. Auto, dostępne w wersjach hatchback i kabrio, jest
wyposażone w silniki 1.4 Turbo T-Jet o mocy 135 KM w wersji
z manualną skrzynią biegów i o mocy 140 KM w wersji ze skrzynią
biegów „Abarth Competizione”. Osiąga prędkość 205 km/h,
od 0 do 100 km/h przyspiesza w niespełna 7,9 sekundy.
Możliwość indywidualizacji to wybór spośród 6 kolorów nadwozia
i bogata oferta wyposażenia wewnętrznego, 5 różnych wersji felg
oraz 8 zestawów tuningowych i liczne akcesoria.
Abarth 595 Turismo to wersja przeznaczona dla osób lubiących
sportowy charakter i osiągi auta, a jednocześnie ceniących
elegancję i indywidualność. Samochód, wyposażony
w turbodoładowany silnik 1.4 T-Jet, którego moc zwiększono
do 160 KM, osiąga prędkość 211 km/h, natomiast przyspieszenie
od 0-100 km/h uzyskuje w 7,4 sekundy. Po części jest to zasługą
funkcji „over boost”, uruchamianej przy użyciu przycisku „Sport”.
Pakiet „Turismo” pozwala wybrać dwukolorowe nadwozie
i m.in. 4 kolory sportowych foteli ze skóry. Eleganckiego wyglądu
dodają samochodowi aluminiowe, 17-calowe obręcze kół
w kolorze szarym. Inne z eleganckich elementów to sportowe
fotele, kierownica obłożona skórą czy zespół pedałów, nakładka
na progi drzwiowe i wykończenie skrzyni biegów wykonane
z materiału, w którego skład wchodzi aluminium i włókno szklane.
Abarth 595 Competizione wyróżniają elementy, które
w maksymalnym stopniu poprawiają osiągi i sportowe właściwości
samochodu. Takie, jak pięciobiegowa, manualna skrzynia biegów,
połączona z silnikiem 1.4 Turbo T-Jet o mocy 160 KM.
Szare, metaliczne nadwozie uzupełniają 17-calowe, aluminiowe
obręcze kół w kolorze tytanu oraz żółte zaciski hamulców Brembo.
Także przedni zderzak i tylny dyfuzor są w kolorze tytanu.
Sportowy charakter samochodu podkreśla 4-wylotowy układ
wydechowy.
Wnętrze auta przypomina wystrój samochodu wyścigowego.
Fotele ze skóry lub alcantary mają na zagłówkach wyhaftowane
logo Abartha 595.
Specjalne materiały, wyglądem przypominające metal,
zastosowano na desce rozdzielczej, oparciach siedzeń oraz
klamkach i obudowach lusterek. Gałkę dźwigni zmiany biegów
wykonano ze stopu aluminium Ergal, aluminiowa jest nakładka
na progi drzwiowe, a zespół pedałów z włókna węglowego.
Uzupełnieniem sportowego wyglądu są listwy boczne z napisem
Abarth, dostępne w 8 kolorach.
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FIRMA
EKOLOGIA

Giancarlo
Riolfo

Fiat stale pracuje nad zmniejszaniem zużycia
paliwa i ograniczaniem emisji nie tylko
z samochodów, ale również generowanych
przez zakłady firmy. Efekty tej pracy już są
odczuwalne. Na przykład w 2012 roku
o 230 tysięcy ton zmniejszono emisję CO2.
To między innymi dzięki temu firma piąty
rok z rzędu została wyróżniona
w prestiżowym indeksie zrównoważonego
rozwoju Dow Jones, w którym klasyfikowane
są jedynie przedsiębiorstwa najbardziej
troszczące się o społeczeństwo i środowisko.

Ekologiczny

przemysł
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dy mówimy o samochodach i ich wpływie
na środowisko, mamy na myśli głównie zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń z pojazdów. W przypadku oceny oddziaływania pojazdów na środowisko należy wziąć jednak pod uwagę cały ich cykl „życia”, zaczynając od ich
o produkcji.
Fiat nie tylko dba o to, by projektować samochody
wydajne i zapewniające niskie zużycie paliwa, ale
dokłada też starań, by w procesie produkcyjnym
zużywać jak najmniej energii, przy jak najniższych
emisjach zanieczyszczeń i z zastosowaniem czystych technologii. Przykładem takiego podejścia
jest stosowanie wyłącznie lakierów wodnych, bez
rozpuszczalników. Zaangażowanie firmy widać
również po tym, iż projektuje samochody, które
pod koniec całego cyklu swojej eksploatacji można poddać recyklingowi. To między innymi dlatego, ale też dzięki
gamie samochodów szczególnie
„troszczących się” o środowisko,
Fiat znalazł się piąty rok z rzędu
w indeksach zrównoważonego
rozwoju Dow Jones.
Jeśli chodzi o włoskie zakłady
montażowe, koszt energii stanowi średnio 11 % kosztów przerobu. Jest on więc, tuż po sile roboczej, jedną z najważniejszych
pozycji. We wszystkich zakładach Grupy Fiat – Chrysler na
całym świecie natomiast zużyto
w 2012 roku taką ilość energii,
jaka wystarczyłaby na pokrycie
całego zapotrzebowania Włoch
na ten czynnik w ciągu jednego
tygodnia. Liczby te mają więc
zasadnicze znaczenie. Równie ważne są wartości,
jakie uzyskano w tym zakresie. W 2010 roku całkowite zużycie energii w Grupie wyniosło 49.722
teradżuli, czyli tysiące miliardów dżuli. W ubiegłym
roku, za sprawą przyjętego przez firmę „Planu działań w obszarze energii”, wartość ta zmalała do
45.692 teradżuli. Dodatkowych oszczędności
można się spodziewać również w tym roku.
Do tej pory osiągnięto już znaczne korzyści, zarówno z ekonomicznego jak i ze środowiskowego
punktu widzenia. Tam, gdzie nie wykorzystuje się
źródeł, takich jak energia jądrowa lub odnawialne
źródła energii, lecz paliwa kopalne (węgiel, ropa
naftowa, metan), nie tylko ryzykuje się
wyczerpanie tego typu źródeł, ale
też generuje się dwutlenek
węgla. Wprawdzie

G

Zużycie energii na
wyprodukowany
samochód jeszcze w 2010
roku wynosiło 7,33
gigadżuli, a w roku 2012
już 6,10. W przyszłym roku
ma osiągnąć poziom
nieprzekraczający 5,99
gigadżuli, co pozwoli na
ponad 18-procentowe
oszczędności.
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gaz ten sam w sobie nie
jest szkodliwy, ale jego
nadmierne nagromadzenie się w atmosferze przyczynia się do
efektu cieplarnianego, a w konsekwencji również do globalnego ocieplenia.
W 2012 roku w zakładach Fiata na całym świecie zdołano
ograniczyć emisje dwutlenku węgla do roku poprzedniego o 230 tysięcy ton.
Jest to niebywały wynik, który
zresztą osiągnięto szybciej niż zakładano w planie działań. Jest to jednak tylko jeden
z etapów na długiej drodze ciągłej poprawy.
W „Planie działań w obszarze energii”, który wdro- py (ponad 20 % w przypadku samej spółki FGA).
żono w 2010 roku, wytyczono do realizacji pięć za- Przy uważnym prześledzeniu celów określonych
w Planie z pewnością uwagę zwracają dwie liczby:
łożeń:
– objęcie wszystkich zakładów systemem zarzą- te związane z ograniczeniem zużycia energii i emidzania energią według normy ISO 50001, a także sji CO2 na każdy wyprodukowany samochód. To
prawie jedna piąta mniej, co oznacza, że na każdy
stopniowe zaangażowanie w niego dostawców;
– objęcie do 2014 r. niemal wszystkich fabryk wyprodukowany samochód firma zamierza ogranii mniejszych zakładów produkcyjnych systemem czyć tyle energii, ile zużywa w jeden miesiąc przezarządzania energią Energy Monitoring and Targe- ciętna rodzina.
ting, który ma stanowić wsparcie dla ludzi zajmu- Ten wyjątkowy rezultat nie wiąże się z niczym nadjących się energią w zakładach;
zwyczajnym, ale z wieloma „drobnymi”
– ograniczenie do 2014 o 18 prointerwencjami. To trochę tak, jak
cent zużycia energii na każdy wyw przypadku naszych domostw,
produkowany samochód;
w których możemy znacznie
W zakładach
– do przyszłego roku zmniejoszczędzać energię poprzez
Fiata na całym
szenie o 18 procent emisji
wybór urządzeń AGD i RTV
świecie w 2012 roku
dwutlenku węgla na wyproklasy energetycznej A lub
dukowaną jednostkę;
wyższej, czy zastępując stare
zmniejszono
– wykorzystywanie energii
zwykłe żarówki tymi energoo 230 tysięcy ton
generowanej ze źródeł odoszczędnymi lub unikając
nawialnych na poziomie 10
dłuższego pozostawiania teleliczbę emitowanego
procent w ramach całej Gruwizorów, odtwarzaczy DVD
CO2.
i komputerów w trybie gotowości. Nie trzeba chyba wspominać
o tym, ile można zaoszczędzić, dzięki
tak prostej czynności, jaką jest wyłączanie
światła, gdy tylko nie jest ono potrzebne.
Spora część oszczędności w zakresie energii, jaką
Fiat zyskał w swych zakładach, wiąże się właśnie
z tego typu czynnościami – przewidziano ich dotychczas 1800. Mowa na przykład o nowych systemach oświetleniowych z zastosowaniem technologii LED, o odzysku energii termicznej, czyli ciepła,
które nie jest już wypuszczane kominami, a jest odpowiednio wykorzystywane, o instalacji paneli słonecznych oraz o interwencjach obejmujących maszyny. Wprowadzono na przykład nowe roboty

Szósty rok z rzędu
Fiat jest na pierwszym
miejscu w Europie
wśród producentów
samochodowych pod
względem niskiego
poziomu emisji dwutlenku
węgla z samochodów
firmy: 119,8 g/km.

W Brazylii, dzięki dostępności elektrowni wodnych,
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest
na poziomie 99 procent. W najbliższych miesiącach Grupa Fiat – Chrysler przyjmie nowy, długoterminowy „Plan energetyczny”, który przewiduje
jeszcze bardziej ambitne cele, by produkować
„czyste” samochody w „czysty” sposób.

98,98 procent
wody wykorzystywanej
przez zakłady Fiata na
świecie jest poddawane
recyklingowi. Dzięki temu
firma oszczędza dwa
miliardy metrów
sześciennych wody, czyli
tyle, ile przepływa przez
wodospad Niagara
w ciągu 13 dni.
o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, które wykorzystują nawet tak rewolucyjne technologie
jak stosowany w Formule 1 system Kers.
To wszystko korzystnie oddziałuje na środowisko,
a jednocześnie także na bilans firmy. Koszty energii w każdym kraju są różne, w zależności od dostępności źródeł, polityki czy podatków. We Francji na przykład, gdzie elektryczność generowana jest w 85 %
z energii jądrowej, jej koszW 2012
ty są o połowę mniejsze
niż we Włoszech, gdzie
roku Fiat
w głównej mierze wykoograniczył
rzystuje się paliwa kopalzużycie wody
ne. Dlatego Fiat wproo 13,4%.
wadził tam w niektórych
swych zakładach autoprodukcję z użyciem instalacji
kogeneracyjnych (ciepło i energia elektryczna) na metan o wysokiej
wydajności. Jednocześnie firma zwiększyła ilość energii uzyskiwanej dotychczas ze źródeł odnawialnych już o 10 %.
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FIRMA
FAP I ŚRODOWISKO

Laur w kolorze
zieleni

Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Ireneusz
Kaźmierczak

Fiat Auto Poland w Tychach
otrzymał laury w konkursie
Lean&Green Efficiency
Award. Fabryka została
wyróżniona nagrodą specjalną
za efektywne wykorzystanie
zasobów w produkcji.
e względu na konkurencję
konkurs ma międzynarodowy charakter i jest niezwykle prestiżowy. Organizowany jest
w Niemczech. Niezależne jury
złożone z przedstawicieli nauki,
firm konsultingowych, przemysłu
i mediów branżowych przyznaje
w nim nagrody przedsiębiorstwom
motoryzacyjnym oraz z branży

Z
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budowy maszyn. Firmy Automotive odebrały także specjalne laury w dziedzinie „Lean” oraz „Green”. Premiowane było tu całościowe podejście do działań w ochronie środowiska (Green) w połączeniu z koncepcją „szczupłego” zarządzania (Lean Management).
„Pod określeniem „szczupły” kryje się zarządzanie, które obejmu-

je produkcję, autonomiczne i profesjonalne utrzymanie ruchu, redukcję kosztów, logistykę, a także angażowanie pracowników
w inicjatywy. „Green” to zarządzanie środowiskiem i energią. Jurorzy zwracali uwagę, że odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie
zasobów takich jak energia, woda czy materiały, nie zależą jedy-

nie od rozwiązań technicznych”
– podkreśla kierownik ds. BHP
i Ochrony Środowiska w tyskiej fabryce Fiat Katarzyna Knapczyk.

ZGŁOSZENIE
Parę lat temu w konkursowe
szranki stanęły zakłady Fiat z Cassino we Włoszech i zwyciężyły
w swej kategorii. Wówczas nie
oceniano jednak zarządzania środowiskiem i energią. W tym roku
zgłosiło się około 200 firm, głównie niemieckich. Centrala Fiat
w Turynie uznała, że tyska fabryka może w tym gronie z powodzeniem rywalizować. Zakład jest doskonale przygotowany dzięki aktywnemu wdrożeniu WCM. Zarządzanie środowiskiem i energią
sytuuje go na bardzo wysokiej pozycji w koncernie. „Turyn wierzył,
że mamy duże szanse wysoko się
uplasować” – dodaje Katarzyna
Knapczyk.
„Zgłaszając się do startu należało wypełnić formularz zawierający
bardzo szczegółowe pytania między innymi o globalne zużycie
energii, z podziałem na prąd, ciepło, sprężone powietrze i gaz,
a także w przeliczeniu na jeden
wyprodukowany samochód – wyjaśnia Lider zakładowego filaru
WCM Środowisko i Energia Tadeusz Przybylski. – Jurorów interesowała ilość wytworzonych odpadów, w tym niebezpiecznych,
a także emisje szkodliwych substancji oraz dwutlenku węgla. Dane musiały się odnosić do trzech
ostatnich lat, aby dało się określić
występujący trend”.

Na konkurs Fiat Auto Poland zgłosił system oczyszczania powietrza
z kabin lakierniczych przy użyciu
rotacyjnego koła zeolitowego. Celem tego rozwiązania jest redukcja zużycia gazu potrzebnego do
dopalania zanieczyszczeń w powietrzu i tym samym ich unieszkodliwienia. Rotor jest w ciągłym ruchu. Przez jego górną część przepływa powietrze, które oczyszcza
się pozostawiając skoncentrowane zanieczysz cze nia na po-

Na zdjęciach:
Katarzyna
Knapczyk,
Tadeusz
Przybylski,
Zdzisław
Jankowski

Dwa projekty
nagrodzone w
konkursie zostały
zrealizowane w
lakierni, a jeden
w spawalni
wierzchni zeolitu. Są one następnie uwolnione przez gorący strumień powietrza, który jest nawiewany na dolną część koła. W porównaniu z powietrzem odciąganym z kabin lakierniczych koncentracja szkodliwych substancji
zwiększa się 20-krotnie, dzięki
czemu dopalacze zużywają do
ich eliminacji o 28 proc. gazu
mniej w przeliczeniu na 1 samochód. Inwestycja rzędu 620 tys.
euro jak dotychczas zaowocoO KONKURSIE

TRZY PROJEKTY

Nagrodzone firmy

Do wypełnionego formularza Fiat
Auto Poland dołączył opis trzech
projektów realizowanych w zakładzie, któ re przy no szą du że
oszczędności i zarazem świadczą
o efektywnym korzystaniu z zasobów. Dwa zostały zrealizowane
w lakierni, która pod względem
zarządzania środowiskiem jest
wiodącą w Grupie Fiat, a jeden
w spawalni.

W konkursie Lean&Green Efficiency Award 2013 uhonorowanych
zostało sześć firm. Oprócz Fiat Auto Poland, którego przedstawiciele
odebrali specjalną nagrodę „Green”, identyczny laur, ale
w dziedzinie „Lean”, otrzymała fabryka Volkswagen Saksonia w
Zwickau. Wśród zwycięzców w branży motoryzacyjnej znalazła się
firma Bosch Dieselsysteme z Feuerbach i Homburga jako koncern
oraz w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw firma Wolfganga
Locha z Idar-Oberstein. W 2013 roku po raz pierwszy w historii
konkursu wyłoniono laureatów w branży budowlanej. Zwycięzcami
został koncern SKF ze Schweinfurtu oraz wśród małych i średnich
przedsiębiorstw Grupa Schreiner z Oberschleissheim.
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gę w tym systemie i jest ona właściwa. Mianem doskonałej określili
integrację w WCM energii i aspektów środowiskowych. Chwalili, że
w poszukiwaniu możliwości zredukowania strat sięga się głęboko do
poziomu linii produkcyjnej. „U nas
pracownicy na liniach posiadają
wiedzę o zarządzaniu ciepłem
w swoim miejscu pracy. Mają
wręcz przypisane obszary do zarządzania: jest jasne kto zamyka
okna, a kto zajmuje się konkretną
bramą i zwraca uwagę, by nie była niepotrzebnie otwarte i nie uciekało przez nie ciepło. Wiedzą też
przykładowo, gdzie można włączyć wentylację” – mówi Tadeusz
Przybylski. A Katarzyna Knapczyk dodaje, że audyt wykazał, iż
Fiat Auto Poland potrafi płynnie łączyć „Lean” i „Green”.

System
oczyszczania
powietrza
z kabin
lakierniczych
przy użyciu
rotacyjnego koła
zeolitowego

wała oszczędnościami w wysokości 670 tys. euro.
Drugi z zaprezentowanych projektów dotyczył odzysku ciepła na lakierni i skierowania znacznej jego
części ponownie do procesu. „Było to możliwe dzięki zastosowaniu
wymienników przy suszarkach na
linii kataforezy. Temperatura emitowanego do atmosfery ciepła zmalała z 260 do 110 stopni C. Fabryka zainwestowała 140 tys. euro.
Już zwróciło się 62,5 tys.” – mówi
Tadeusz Przybylski.
Trzecie rozwiązanie dotyczyło modernizacji w 2011 roku termowentylacji w spawalni. Wcześniej gorące powietrze było wypuszczane do
atmosfery. Obecnie ciepło jest
z niego odzyskiwane, a następnie
oczyszczony wraca do hali.
W efekcie roczny koszt ogrzewania jest niższy o 70 tys. euro,
a energii elektrycznej o 203 tys. euro. „Rozwiązanie, które sprawdziło się w spawalni, instalujemy
obecnie w hali montażu” – dodaje Przybylski.

AUDYT
Na podstawie przesłanych danych oraz projektów jurorzy wyty-
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Audytorzy docenili
starania FAP
dotyczące redukcji
strat energii
i aspektów
środowiskowych
po wali spo śród kandydatów
osiem naj lepszych przed się biorstw. Do nich pojechali audytorzy, który sprawdzili wszystko
w praktyce. W Tychach weryfikowali dane przez cały dzień. Przyglądali się zgłoszonym projektom
i rozmawiali z pracownikami. Odwiedzili wszystkie wydziały produkcyjne. Potwierdzili silne strony tyskiej fabryki. Audytorzy podkreślili,
że motorem poprawy, która następuje we wszystkich obszarach
zakładu, jest silnie zmotywowany
zespół zarządzający. Ich uznanie
wzbudziły ambitne cele, które stawia przed sobą załoga.
Audytorzy zwrócili uwagę na efekty wy nikają ce ze sto so wa nia
WCM. Tychy odnalazły swoją dro-

CEREMONIA PEŁNA
KORZYŚCI
Nagrody zostały wręczone z początkiem listopada w Stuttgarcie
podczas dwudniowego szczytu
Lean&Green 2013. Podczas niego uczestnicy zwiedzili miejscowy
zakład koncernu Bosch. Zwycięzcy prezentowali także stosowane u siebie „Dobre Praktyki”,
które przyniosły sukces w zarządzaniu zasobami. Doświadczenia
Fiat Auto Poland wywołały spore

zaciekawienie innych uczestników. Fabrykę w Tychach bardzo
chcą odwiedzić przedstawiciele
różnych firm, w tym Volkswagena
ze Słowacji. Zwrócili uwagę na duże zaangażowanie załogi, bez
względu na zajmowane stanowisko, w Kaizeny związane z organizacją miejsca pracy, jakością, autonomicznym utrzymaniem ruchu, a także oszczędnością czynników energetycznych. „W naszym zakładzie każdy pracownik
zgłasza pomysły. Realizując je dajemy sygnał, że nawet najmniejsza
zmiana może przyczynić się do
poprawy stanowiska pracy. To
bardzo cenne źródło dobrych
i praktycznych rozwiązań w zakładzie. Pracownicy są częścią procesu, który wspólnie ulepszamy
każdego dnia. Za to między innymi otrzymaliśmy nagrodę specjalną” – podkreśla Knapczyk.
Fiat Auto Poland także skorzystał
z udziału w konkursie. Podczas
spotkania w Stuttgarcie jego
przedstawiciele przyglądając się
prezentacjom innych firm zwrócili
uwagę, że jedno z zaawansowanych narzędzi, które w Tychach
jest wykorzystywane w logistyce
do mapowania przepływów materiałów, można z powodzeniem
wykorzystać w dziedzinie środowiska. Na spotkaniu pokazywał je

dyrektor Lean&Green Marcel Hofer, który projekt redukcji zużycia
czynników energetycznych wdrożył w jednym z niemieckich zakładów Audi. Narzędzie skupia się na
drodze, jaką przechodzą czynniki energetyczne i wskazuje, gdzie
dochodzi do strat. „Woda, prąd,
gaz, ciepło, sprężone powietrze,
ilość wytworzonych odpadów. To
narzędzie można zastosować do
wszystkiego. Dysponując nim łatwiej się zarządza. Od razu widać,
gdzie występują straty, które można eliminować” – mówi Tadeusz
Przybylski.

PRESTIŻ
Zdaniem specjalisty wiodącego
ds. BHP i Ochrony Środowiska
Zdzisława Jankowskiego nagroda ma dla ty skie go za kła du
ogromne znaczenie prestiżowe
i wpływa na poprawę wizerunku
marki Fiat. „Niemcy są bardzo
wrażliwi na punkcie ochrony środowiska. Jeśli nagrodę w tym kraju otrzymuje przedsiębiorstwo
zagraniczne, to ma to naprawdę
spore znaczenie” – dodaje. Katarzyna Knapczyk uzupełnia, że
Fiat Auto Poland rywalizował
z czołowymi niemieckimi kon-

cernami, jak choćby nagrodzone
w in nych ka te go riach Bosch
i Volkswagen.
Prestiżowe wyróżnienie oprócz
splendoru na wymagającym niemieckim rynku potwierdziło
ogromne osiągnięcia Fiat Auto
Poland w dziedzinie zarządzania
środowiskiem i energią. Jak
podkreślił Tadeusz Przybylski tyska fabryka jest wysoko oceniana w rankingu przedsiębiorstw
w Grupie Fiat. Teraz osiągnięcia
załogi wysoko ocenili jednak też
niezależni eksperci. Potwierdzili,
że w czasach, gdy wszystkie firmy kładą tak duży nacisk na
ekologię i efektywne zarządzanie energią, Fiat Auto Poland
jest wśród nich liderem.

Zdjęcie u góry:
spawalnia, na
dole strony
pracownicy przy
tablicy
prezentującej
redukcje strat
energii

LEAN&GREEN

Patroni konkursu
Organizatorami konkursu Lean&Green Efficiency
Award 2013 są trzy specjalistyczne niemieckie media
z branży motoryzacyjnej, przemysłowej, rynku maszyn
oraz produkcji zrównoważonej: Nachhaltige
Produktion, Maschinen Markt oraz Automobile
Industrie, jak również dwie firm konsultingowe z tego
kraju: Quadriga Consult i Growtth Consulting.
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FIRMA
USŁUGI

Halo?

Z tej strony Fiat
Marco
Belletti

Każdego roku Customer Services Centre
w Arese odbiera od klientów milion telefonów
i 4 miliony kontaktów internetowych.
Na ich pytania odpowiada 400 ekspertów.
Fiat Group Automobiles istnieje specjalne Biuro Obsługi Klienta (Customer Care), do którego wszyscy właściciele samochodów marek Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep,
Lancia i Dodge mogą zwrócić się w razie potrzeby uzyskania jakiejkolwiek informacji czy zgłoszenia problemu. Sprawy wymagające interwencji zostają niezwłocznie przekazane do obsługi klienta
danego rynku. Wśród tej grupy są również pracownicy Fiat Auto Poland zatrudnieni w Dziale
Kontaktów z Klientami.
Zadaniem Customer Care jest zrozumienie istoty
problemu danego klienta, a następnie przekazanie
go kompetentnej osobie z FGA, która zajmie się je-

W
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go rozwiązaniem. Customer Care jest więc czymś
w rodzaju pomostu pomiędzy klientem a firmą. Aby
mogło jednak sprostać licznym wymaganiom, musi
współpracować z różnymi działami, na przykład
z Technical Service i Logistyką Części Zamiennych,
czyli najczęściej zaangażowanymi obszarami. Biuro Obsługi Klienta służy też pomocą w zorganizowaniu świadczeń w ramach programu Assistance.
Siedziba Customer Services Centre znajduje się
w byłym zakładzie Alfa Romeo w Arese, gdzie
około 400 pracowników odbiera telefony od klientów dzwoniących na różne Zielone Numery Fiat
Group Automobiles. Dyrektorem operacyjnym
centrum jest Pietro Casati.

„Klienci mają do dyspozycji kilka kanałów kontaktu
– mówi Casati. – Połączenia telefoniczne dzielimy
na dwie kategorie: przedsprzedaż, czyli wtedy, kiedy potencjalni klienci pytają nas o informacje techniczne lub handlowe, których nie mogli nigdzie indziej znaleźć. Druga kategoria to posprzedaż, czyli
problemy zgłaszane przez klientów, którzy posiadają już samochód jednej z naszych marek, potrzebują jednak wyjaśnień co do jego działania lub
gwarancji, bądź pomocy w celu rozwiązania ewentualnych problemów. Czasami klient chce wyrazić
także swe niezadowolenie z tego, jak go potraktowano w trakcie sprzedaży lub obsługi posprzedażnej. W praktyce klient oczekuje od Customer Care
swego rodzaju gwarancji, że jego uwagi i wnioski
będą wysłuchane i wzięte pod uwagę”.
Najistotniejsze w funkcjonowaniu tego biura jest
możliwość łatwego nawiązania kontaktu z obsługą klienta. Dlatego FGA stworzył już dawno uniwersalne darmowe zielone numery, po jednym dla
każdej z marek, osiągalne z całej Europy i łatwe do
zapamiętania. Na przykład, aby wprowadzić na
klawiaturze telefonu numer Ciao Fiat (00800 3428
0000), który obsługuje użytkowników samochodów Fiat, wystarczy naciskać przyciski z literami
F – I – A – T, po uprzednim wpisaniu 00800. Numery te można znaleźć na specjalnej etykiecie naklejanej na daszku przeciwsłonecznym lub na szybie w każdym samochodzie. Numery Zielonej Linii
umieszczane są także we wszystkich publikacjach
handlowych (prospekty, plakaty, katalogi itp.) oraz
w każdej Książce Gwarancyjnej samochodu na
wewnętrznej stronie okładki.
Klienci, którzy natomiast zamierzają skorzystać
z Internetu, na stronach poszczególnych marek
mają do dyspozycji łatwe do wypełnienia „formularze kontaktowe”. Ponadto, kontakt z Customer
Care można nawiązać dzięki specjalnym aplikacjom na iPhone’a lub na telefon z systemem Android, a także za pośrednictwem Twittera. Zresztą
w przypadku tego ostatniego Fiat Group Automobiles jest pierwszą firmą w branży, która udostępniła na tym portalu usługę Customer Care.
„To wszystko – mówi Davide Pupello, szef Customer Relations – sprawia, że nasz Customer Care
jest awangardowy. Jako pierwsi uwierzyliśmy
w możliwość nawiązywania kontaktu za pośrednictwem portali społecznościowych, a w sektorze
automotive jesteśmy jednym z dwóch producentów, którzy mają scentralizowane biuro obsługi
klienta, by móc lepiej zarządzać wszystkimi naszymi klientami. Wymagało to sporych inwestycji, ale
pozwala nam zapewniać usługę o wysokim standardzie jakościowym”.
Sercem Customer Care jest Customer Services
Centre. Pracuje tam około 400 pracowników Fiat

Group Automobiles, którzy pochodzą z różnych
krajów, dzięki czemu mogą prowadzić rozmowy
z klientami w ich ojczystym języku (w tej grupie
funkcjonuje również sekcja polska). Centrum obsługuje szeroki obszar geograficzny (18 krajów i 13
języków) oraz wiele marek (17), których klienci mają różne potrzeby i bardzo się od siebie różnią. Co
roku z centrum kontaktuje się ponad cztery miliony osób, przy czym niemal milion z nich drogą telefoniczną: mowa więc o liczbach, które trudno
byłoby obsłużyć, nie dysponując odpowiednimi
procesami, systemami informatycznymi i dobrze
funkcjonującą organizacją.
Pracownicy tzw. Front Line zbierają uwagi i wnioski klientów i w miarę możliwości udzielają natychmiastowej odpowiedzi. Gdy nie jest to możliwe od
razu, dany przypadek przekazuje się do operatorów z tzw. drugiego poziomu, którzy – zanim
udzielą klientowi odpowiedzi – przeprowadzają
bardziej skomplikowaną weryfikację. Na ponad 80
procent pytań telefonicznych odpowiedź udzielana
jest w niecałe 20 sekund, a średni czas wyjaśniania i realizacji poszczególnych przypadków jest
krótszy niż 5 dni. Jest to wynik godny podziwu.

Powyżej i na
poprzedniej
stronie
Customer
Services Centre
w Arese.
Pracownicy
odpowiadają
telefonicznie
w 13 językach

OBSŁUGA KLIENTÓW
RYNKU POLSKIEGO
W Bielsku-Białej w Dyrekcji Handlowej Fiat Auto Poland
funkcjonuje Dział Kontaktów z Klientami, który realizuje zadania
drugiego poziomu dla klientów z rynku polskiego. Ilość spraw
rozwiązywanych przez to biuro sięga około 15 tysięcy rocznie.
W rozwiązywaniu ewentualnych problemów ważną rolę spełniają
także, przygotowani specjalnie do pełnienia tej funkcji, Rzecznicy
Klienta (CCM – Customer Care Manager), którzy ściśle współpracują
z bielsko-bialskim działem. Znaleźć ich można u każdego dealera
Fiata na terenie całego kraju.
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FIRMA
WCM

Brązowe

amortyzatory
Zakład amortyzatorów Magneti Marelli
Suspension Systems Bielsko wszedł na
brązowy stopień World Class Manufacturing.
Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Satiz Poland
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„To pierwszy brąz WCM zdobyty
przez obszar produkcji amortyzatorów w grupie Magneti Marelli. Dla nas jest to wydarzenie
szczególnie ważne, gdyż pomoże nam pozyskać klientów spoza Grupy Fiat, dokąd trafia teraz
ponad 90 proc. naszej produkcji” – mówi dyrektor firmy Aleksander Kuczera (na zdjęciu
obok). Szanse ku temu są duże
zwłaszcza, że w parze z osiągnięciami WCM idą prestiżowe
zamówienia, które firma pozyskała w Fiacie. Bielszczanie wytwarzają amortyzatory do motoryzacyjnych arcydzieł: Alfy 4C
i Maserati M157 (Ghibli). Wygrali
też rywalizację na dostawę produktów do nowego modelu Fiata, który trafi na rynek w przyszłym roku. Na razie ukrywa się
on pod nazwą B-SUV.

W DRODZE PO BRĄZ
Zakład amortyzatorów rozpoczął wdrażanie programu WCM
w lipcu 2009 roku. Pierwszy audyt przyniósł 11 punktów. Od
tamtej pory wynik sukcesywnie
rósł. Poprawa następowała
w każdym z filarów. W wiosennym audycie w 2013 roku, już
siódmym, zakład osiągnął 48
punktów. W grudniu uzyskał
„brązową” granicę 50 punktów.
Jak podkreślają zgodnie Aleksander Kuczera oraz koordynator WCM w zakładzie
Jakub Huma to sukces,
który był możliwy tylko
dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Audytorzy dokładnie przyjrzeli
się wszystkim filarom. Kolejne
punkty, w porównaniu z wiosennym audytem, przydzielili przede
wszystkim w obszarze Automatic Activities (AA), na który składają się powiązane ze sobą filary autonomicznego utrzymania
ruchu (AM) oraz organizacji miejsca pracy (WO). Szef tego filaru
w zakładzie Marcin Kubica wyjaśnił, że AM dotyczy maszyn,
które powinny być przez pracowników utrzymywane w takim
stanie, aby wyeliminować
do minimum przestoje
wynikające z awarii lub
czyszczenia. Audytorzy
zapoznali się w tej dziedzinie z rozwiązaniem
zastosowanym na
spawalni.

W jednej z maszyn zakryte zostały trudno dostępne miejsca,
w których gromadziły się zanieczyszczenia. „Ograniczyliśmy
w ten sposób miejsca, których
uprzątnięcie jest kłopotliwe i zabiera pracownikowi dużo czasu.
Odpryski podczas spawania ześlizgują się teraz po osłonach
i gromadzą tam, gdzie łatwo je
uprzątnąć” – wyjaśnia Kubica.
Z kolei w filarze organizacji miejsca pracy (WO) obszarem modelowym, który został przedstawiony audytorom, była linia
montażowa amortyzatorów dla
Fiatów Ducato. „Poprawiona została tam logistyka i organizacja
pracy. Pracownik nie musi już odchodzić od maszyny by pobrać
części z dużego pojemnika. Są
one mu dostarczane w wymaganej ilości w określoną strefę. Powstał tak zwany „golden zone” –
dodaje dyrektor Kuczera.

ZBLIŻENIA

Decyzja o ulokowaniu
w Bielsku-Białej zakładu
amortyzatorów zapadła we
wrześniu 2004 roku. Niecały
rok później rozpoczęła się
instalacja maszyn. Pierwsze
amortyzatory zostały
wyprodukowane latem
2006 roku. Trzy lata później
zakład rozpoczął wdrażanie
programu WCM.

Dwa zakłady
W Magneti Marelli Suspension Systems funkcjonują
dwa niezależne od siebie zakłady. W jednym, gdzie
produkowane są zawieszenia, osiągnięcie brązowego
poziomu WCM załoga świętowała kilka miesięcy temu.
Drugi zakład, w którym powstają amortyzatory, uzyskał
go teraz. To ogromny sukces młodej, ponad
300-osobowej załogi. Średnia wieku
w „amortyzatorach” nie przekracza 35 lat.

Na zdjęciu obok,
od lewej:
Tomasz Buśko,
Marcin Kubica.
Poniżej:
Jakub Huma

B-SUV, CZYLI
URYWANIE SEKUND
Podczas audytu po raz pierwszy
zaprezentowane zostały działania modelowe w filarze wczesnego zarządzania produktem
(EPM Early Product Management). Wdrażanie metodologii
WCM zaowocowało już w tej
dziedzinie podpisaniem prestiżowej umowy na dostawę amortyzatorów dla rodzącego się nowego dziecka Fiata – samochodu B-SUV. „Nasi rywale rynkowi
zaoferowali niezwykle konkurencyjną cenę. Żeby zdobyć ten
kontrakt musieliśmy maksymalnie obniżyć koszty. Pomogła
nam w tym metodyka WCM,
która uczy, że na początku projektu, kiedy istnieją największe
możliwości zmian, ich koszty są
najniższe” – tłumaczy szef filaru
Early Product Management Tomasz Buśko. Po dokładnej analizie produktu i procesu jego wytwarzania okazało się, że po niewielkiej modyfikacji – zmiany
miejsca spawania jednego niewielkiego wspornika – czas wy-

POMYSŁOWOŚĆ

konania amortyzatora skrócił się
o 34 sekundy. „Te kilkadziesiąt
sekund w przeliczeniu na pieniądze daje naprawdę dużo, bo
w ciągu dnia będziemy produkowali około 6 tys. amortyzatorów.
Projekt zespołu Tomasza Buśko
pozwolił obniżyć koszty i zdobyć
kontrakt. Nasza produkcja wzrośnie praktycznie o jedną-trzecią.
Planujemy też wzrost zatrudnienia o około 10 proc.” – mówi dyrektor.

Przykładów zaangażowania pracowników, które przynoszą duże efekty, jest w bielskim zakładzie amortyzatorów znacznie
więcej. Elektronik w dziale utrzymania ruchu Stanisław Matuszyk zauważył, że w firmie dochodzi do dużej liczby awarii,
które wynikały z przepalania się
styków przekaźników, wykorzystywanych w większości maszyn. „Ciągle pobieraliśmy z magazynu nowe urządzenia i je
montowaliśmy. Każde kosztuje
około 50 zł. Nie dawało mi spokoju: dlaczego awarii jest tak
dużo? Zauważyłem, że w przekaźniku w momencie rozwarcia
styków tworzy się łuk elektryczny. Nie przepala ich, ale powoduje utlenianie. Taki przekaźnik
po pewnym czasie nie jest zużyty mechanicznie ani elektrycznie,
ale przestaje działać, a maszyna
stoi. Znalazłem proste rozwiąza-
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NARZĘDZIA POPRAWY

Trener rysunku
Każda zgłaszana przez pracowników propozycja
poprawy w ramach systemu WCM wymaga
naszkicowania sytuacji występującej przed, jak i po jej
wprowadzeniu. W „amortyzatorach” rysunki są domeną
Waldemara Lajbiga (na zdjęciu poniżej), operatora na
linii cięcia. Jego talenty plastyczne sprawiają, że potrafi
uchwycić i przelać na papier wszystkie
najpotrzebniejsze elementy proponowanych
usprawnień, bez zbędnych elementów. „Koledzy
przychodzą do mnie, a ja im pomagam. Potrafię używać
perspektywy i wiem, na czym się skupić” – mówi.

nie. Wystarczy umieścić w cewce diodę prostowniczą, która
kosztuje kilka groszy. Zdało to
egzamin i ku mojej radości łuk
został wyeliminowany. Skończył
się „ogień w szafach”; łuk
zmniejszył się o 80 procent. Pomysł został zastosowany w całym zakładzie” – wspomina Matuszyk. Oszczędności sięgają
20 tysięcy złotych rocznie.
Elektronik z Magneti Marelli zna-
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U góry,
po prawej:
Stanisław
Matuszyk obok
swojego
projektu

lazł rozwiązanie jeszcze jednego
poważnego problemu. Przy każdej maszynie są wyłączniki bezpieczeństwa, które składają się
między innymi z kosztującego
600 zł modułu zawierającego
przekaźnik. Utlenienie styków
groziło, że wyłączenie nie nastąpi natychmiast, lecz z niewielkim
opóźnieniem „Żeby je wyeliminować należy błyskawiczne
odebrać energię. Nadaje się do
tego dioda ledowa i ją zastosowałem” – opowiada Stanisław
Matuszyk. Oba rozwiązania
przełożyły się nie tylko na zyski.
Przyniosły też trudne do wyliczenia oszczędności, które wynikają z faktu, że maszyna rzadziej jest w naprawie.

MILIONY
OSZCZĘDNOŚCI
Pomysłowość jest silną stroną
załogi Magneti Marelli. Jak podkreśla z dumą Jakub Huma od
momentu wdrożenia WCM korzyści wynikające z usprawnień
i projektów oszczędnościowych

przyniosły około 17 milionów
złotych. 2 mln zł z tej kwoty pochodzi bezpośrednio z realizacji
sugestii pracowników. „Dzięki temu redukujemy koszty produkcji
i jesteśmy konkurencyjni, utrzymujemy produkcję i zatrudnienie” – dodaje dyrektor Kuczera.

W KIERUNKU
SREBRA
Przed bielskim zakładem stoją
już kolejne cele w drodze do
perfekcji WCM. Jak podkreśla
dyrektor, brąz jest potwierdzeniem, że załoga rozumie metodykę i zgodnie z nią pracuje.
„Teraz naszym celem jest osiągnięcie srebrnego poziomu.
Osiągając go wykażemy, że jesteśmy w stanie rozszerzyć zastosowaną
metodykę
na
wszystkie maszyny w zakładzie”
– mówi. Droga jest już szczegółowo zaplanowana. Zakład
amortyzatorów Magneti Marelli
Suspension Systems Bielsko
wdzieje srebrną koronę w 2016
roku.

AKTUALNOŚCI
MUZEUM ABARTHA

W świecie
kultowych aut
Czy wiecie, co oznacza nazwa Lier?
To miejsce kultowe dla wszystkich, którzy interesują
się motoryzacją, a szczególnie włoską marką Abarth.
Tekst
i zdjęcia:
Piotr
Ciechomski

Lier, belgijskim miasteczku leżącym
w prowincji Antwerpia, znajduje się prywatne Abarth Works Museum. Jego właścicielem jest Guy Moerenhout, zawodnik rajdowy
Abartha i świadek świetności marki.
Podróż do tej „świątyni skorpiona” liczyła w obie
strony prawie 3 tysiące kilometrów. Droga prowadziła z Polski przez Niemcy, Holandię do Belgii.
Poruszaliśmy się srebrną Alfą Romeo Giulietta wyposażoną w 170 konny silnik i automatyczną
skrzynię biegów TCT. Auto zapewniało komfortową podróż dzięki świetnemu wyposażeniu oraz
precyzyjnie działającemu tempomatowi, co pozwoliło na znaczącą oszczędność paliwa.

W

Trasa niemieckimi i holenderskimi autostradami
powodowała lekkie znużenie. Dopiero w Belgii krajobraz się nieco ożywił za sprawą oświetlonych autostrad oraz wyłaniających się co rusz miasteczek
i niewielkich miejscowości.
Lier okazało się miejscem przytulnym, zabudowanym szeregowo, z wąskimi, prostymi uliczkami. Poruszało się nimi wielu rowerzystów. Sieć kanałów,
którymi poprzecinane jest miasto, pozwala także na
korzystanie z transportu wodnego. Po odnalezieniu
hotelu i odpoczynku wyruszyliśmy na zwiedzanie
kolekcji Abarth Works Museum, gdzie byliśmy także umówieni z Guy’em na krótką rozmowę.
Zameldowaliśmy się przed ogromną halą na Indu-
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striestraat 1, w której znajdowało się ponad 180
aut oraz mnóstwo części i innych gadżetów powiązanych z marką Abarth. Przy wejściu przywitał
nas uśmiechnięty właściciel tej kultowej kolekcji,
który był jednym z ostatnich zawodników rajdowych Abartha wspieranych przez Fiat Auto Belgio.
Od roku 1971 prowadził warsztat samochodowy
poświęcony tej marce i dokonywał w nim tuningu
i przeróbek mechanicznych aut dla prywatnych
kolekcjonerów.
Nasza pierwsza rozmowa trwała krótko, gdyż nie
mogliśmy się doczekać obejrzenia tych wyjątkowych egzemplarzy.
Abarth Works Museum powstało w 1997 roku
i można znaleźć tam zbiór takich marek jak
Abarth, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Łada, FSO oraz
pojedyncze egzemplarze innych pojazdów.
W większości są to auta rajdowe lub ich wozy serwisowe. Guy Moerenhout ma wieloletnie doświadczenie w tuningu i odtwarzaniu samochodów. Dlatego zajmuje się także renowacją i odbudową poszczególnych modeli dla prywatnych klientów,
a swoimi doświadczeniami dzieli się na stworzonym przez siebie Squadra Storica Abarth Forum,
gdzie właściciele Abarthów mogą znaleźć wiele informacji i materiałów.
Przy wejściu olśnił nas pięknie odrestaurowany
Fiat 131 Abarth w barwach Alitalii – rajdowy samochód, który swoje największe
sukcesy święcił na przełomie
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. A to był dopiero
początek wielkich emocji.
W czerwono-żółtym rewirze
znajdował się Fiat X 1/9 Prototipo oraz „skuzynowany” z Lancią
Montecarlo mega szeroki Abarth
030 Pininfarina. Na szczególną
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Do dnia
dzisiejszego
Guy chętnie
bierze udział
w sportowej
rywalizacji
swoimi autami,
niejednokrotnie
odnosząc duże
sukcesy

uwagę zasługiwał boks mieszczący auta w firmowych barwach OLIO Fiat. Zachwyt wzbudzał także błękitny i niepowtarzalny Abarth Double Bubble
zbudowany na płycie podłogowej popularnej
„sześćsetki”. Niektóre auta z tej ogromnej kolekcji
uzyskały możliwość uczestnictwa w prestiżowym
rajdzie Mille Miglia, do którego dopuszczane są jedynie oryginalne rajdówki z udokumentowanymi
sukcesami. Oprócz pięknie odbudowanych pojazdów w muzeum można znaleźć także te, które są
w trakcie rekonstrukcji. Guy wyznaje zasadę, iż
podczas odtwarzania aut historycznych należy posiłkować się oryginalną dokumentacją.
Mój zachwyt, jako miłośnika polskiej motoryzacji rodem
z PRL-u, wzbudziła imponująca kolekcja pojazdów
FSO – od Fiatów 125 p
w różnych wersjach
nadwozia (kombi,
pickup), poprzez rajdowe Monte Carlo,
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Carlo Abarth

Polonez 2000, aż do poczciwej Nyski, która
wkrótce ma być przerobiona na pojazd serwisowy
ekipy FSO. Wypatrzyłem także naszego „malucha”, przedstawionego tam jako Fiat 126 Abarth.
W dziale polskim znajduje się też prawdziwa perełka polskiego sportu samochodowego –
Fiat 124 Abarth grupy B, ex-auto kierowcy rajdowego Andrzeja Jaroszewicza, syna polskiego premiera z epoki komunizmu, Piotra Jaroszewicza.
Kilka godzin zwiedzania pozwoliło tylko pobieżnie
zapoznać się z tą arcyciekawą kolekcją aut. Okazało się, że ja, miłośnik włoskich aut, nie miałem
pojęcia o istnieniu niektórych modeli. Do tego dochodziły regały uginające się pod ciężarem oryginalnych części do różnych Fiatów i Abarthów. Moje szczególne zainteresowanie wzbudziła „pięćsetka” w wersji Abarth z tego powodu, iż sam jestem
szczęśliwym posiadaczem Fiata 500 z 1968 roku.
W znajdującym się na terenie muzeum „Carlo’s
Bar” spotkaliśmy się z Guy Moerenhoutem i przy filiżance kawy udało nam się zamienić kilka słów.
Jak już wspomniałem, Guy to sympatyczny facet,
który o marce Abarth potrafi rozmawiać godzinami.
Okazało się też, że Guy dobrze wspomina czasy,
gdy współpracował z FSO, startując w rajdowym
teamie fabryki. Jego sentyment do polskiego
sportu motorowego pozostał silny, dlatego zaplanował wyeksponowanie w szczególny sposób
polskiej myśli motoryzacyjnej.
W ubiegłym roku muzeum odwiedziło ponad trzy
tysiące turystów z trzydziestu pięciu krajów świata,
nawet tak odległych jak Chile i Paragwaj, co jest
udokumentowane wpisami w księdze pamiątkowej
placówki. Prywatnie Guy zdradził, że jest miłośnikiem Fiata Multipla, który uważa za auto piękne
i wyjątkowe. Kocha także muzykę i organizuje
w muzeum koncerty (ciekawostką jest stojący pomiędzy autami fortepian), zloty fanów, konferencje

Panoramiczne
ujęcie jednej
z hal.
Na pierwszym
planie
Fiat Abarth 750
Zagato,
w głębi żółty
Abarth 1300 OT
Periscope i Fiat
Abarth 1000
Coupé

Historia życia Carlo Abartha to
gotowy scenariusz na film.
Wiedeńczyk, urodzony w 1908
roku, od najmłodszych lat
pasjonuje się mechaniką
i wyścigami. Po wielu kontuzjach
rezygnuje z udziału w zawodach
i jako inżynier realizuje się
w konstruowaniu silników oraz
projektowaniu samochodów wyścigowych. Krótko
współpracuje z biurem konstrukcyjnym Ferdynanda
Porsche, ale w wyniku konfliktów odchodzi i wyjeżdża
do Włoch. Przyjmuje włoskie obywatelstwo i w 1949
roku otwiera spółkę Abarth & Company.
Specjalnością firmy, której logiem zostaje skorpion,
znak zodiaku Carlo Abartha, są własne samochody lub
konstrukcje oparte na autach seryjnych. Nawiązuje
współpracę z innymi firmami samochodowymi,
a w wyścigach startuje pod własną marką Abarth.
W 1971 roku Carlo Abarth sprzedaje swoje udziały
koncernowi Fiata, który rozbudowuje markę i sprawia,
że Abarth odnosi największe sukcesy w wyczynowym
sporcie samochodowym, dominując segment rajdów
na długie lata. U schyłku życia Carlo Abarth przenosi
się do rodzinnego Wiednia i tam zakłada Carlo Abarth
Fundation, aby zachować mit o człowieku, który
zrobił tak wiele pozytywnych rzeczy dla sportu
samochodowego.
Marka Abarth stała się symbolem sukcesu
i nowoczesnych rozwiązań w przemyśle
motoryzacyjnym. Obecnie została reaktywowana przez
Fiata i wchodzi w skład marek tego koncernu.

oraz wystawy. Jego ulubionym autem z kolekcji jest
Abarth 2300 coupé S, którym zostałem przewieziony przez uprzejmego właściciela. Niezapomnianym wrażeniem była także przejażdżka dieslem
Fiat 131 Abarth (wyprodukowano tylko trzy sztuki
tego modelu, a egzemplarz z muzeum jest wierną
kopią zbudowaną w koordynacji z centralą Fiata),
prowadzonym przez rajdowego mistrza.
Po tej wizycie pozostały nam niezapomniane
wrażenia i pamiątki w postaci dziesiątek zdjęć,
a czołówka listy aut moich marzeń znacznie się
poszerzyła.
Droga powrotna to ponownie niekończące się pasmo autostrad i tylko Giulietta, jak na rasową
„włoszkę” przystało, ratowała nas od śmiertelnego
znużenia podróżą. Spisała się rewelacyjnie i bezpiecznie dowiozła nas do domu.

37

FIRMA
EDUKACJA

Odkryć

talent i dobro
W Oświęcimiu od ponad 100 lat Salezjanie
w prowadzonej przez siebie szkole wychowują
i uczą młodzież oraz pomagają jej odnaleźć się
w życiu. W dziele tym salezjański ośrodek
wspiera firma Fiat Auto Poland.

Krzysztof
Bielski
zdjęcia
Paweł
Mszyca
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szkole zawodowej, technikum, gimnazjum i liceum Salezjanie uczą zawodu
i przekazują wiedzę, która pozwoli młodzieży kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Współcześnie wartość ma zwłaszcza
szkolnictwo zawodowe, które nie oparło się trudnym czasom transformacji w Polsce i likwidacji
wielu placówek. Oświęcimski ośrodek potrafił sobie
jednak poradzić. Dziś w szkole zawodowej i technikum Salezjanie kształcą operatorów obrabiarek

W

skrawających, stolarzy i mechaników pojazdów samochodowych, techników mechaników, techników technologii drewna, a także techników
pojazdów samochodowych, w czym wspiera ich
Fiat Auto Poland.
PIĄTY ROK Z FIATEM
Kilka lat temu Grupa Fiat nawiązała współpracę ze
szkołami salezjańskimi w różnych krajach. Koncern
szukał bowiem partnera, który miałby duże kompe-

ŚW. JAN BOSKO

Patron młodych

Współpraca szkoły z
Grupą Fiat odbywa
się w ramach
programu TechPro2

tencje i dorobek w nauczaniu, ale przede wszystkim
dobrze znał młodzież i posiadał wśród niej autorytet.
Salezjanie doskonale odpowiadali tym wymaganiom.
Współpraca odbywa się
w ramach programu o nazwie TechPro2 (Technical Professional Program). Z inicjatywy korzystają przede wszystkim uczniowie, ale
również Fiat i jego sieć dealerska. Powstaje bowiem
swoisty pomost między szkołą a pracą, który niweluje rozdźwięki między teorią i oczekiwaniami ze strony przemysłu.
Najważniejszym celem projektu jest wzmacnianie centrów kształcenia w dziedzinie mechaniki samochodowej, przede wszystkim poprzez doposażenie
warsztatów diagnostyki elektronicznej w zaawansowane narzędzia. Dyrektor oświęcimskiej szkoły, Salezjanin ks. Zenon Latawiec
mówi, że placówka otrzymała
od koncernu już dwa samochody,
Fiata Bravo i Cromę, silniki i skrzynie biegów, a także całą masę
urządzeń przydatnych w nauczaniu, w tym Examiner do testowania samochodów produkowanych
przez Grupę Fiat, komplet narzędzi i kody do strony internetowej z dokumentacją techniczną. „Fiat wyremontował nasze warsztaty i wyposażył je. Szkoli
uczniów i nauczycieli. To wszystko przynosi plon: Maciej Pająk, który opuścił już mury naszego technikum,
został finalistą XIV edycji Olimpiady Motoryzacyjnej.
Chłopak ma pasję, którą rozwijał wraz z nauczycielami. Ogromnie dużo dały mu też szkolenia Fiata. To
jest piękna sprawa” – podkreśla Salezjanin. Uczniowie odbywają też praktyki w Fiat Auto Poland w Tychach oraz w bielskim Fiat Powertrain Technologies.
Rokrocznie Fiat szkoli w swych zakładach także nauczycieli szkoły, którzy poznają zaawansowane rozwiązania stosowane w samochodach i silnikach. Na-

Św. Jan Bosko urodził się w 1815 roku niedaleko Turynu.
Jan, żeby móc się uczyć, udzielał korepetycji, pracował
w stajni, był szewcem oraz sprzedawał w kawiarni.
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium.
Święcenia przyjął w 1841 roku. Posługę pełnił wśród
więźniów i chorych. Wiedzę pogłębiał w Konwikcie
Kościelnym, gdzie rozpoczął dzieło swojego życia.
Od 1841 roku zaczął gromadzić opuszczoną młodzież
i pomagać im. W 1844 roku otworzył na przedmieściach
Turynu pierwsze oratorium dla młodzieży. Było to miejsce
nauki, zabawy, modlitwy i pracy. Później otwierał także
zakłady pracy dla swych podopiecznych. Bosko zdał
sobie sprawę, że sam wszystkiemu nie podoła. Założył
dwie rodziny zakonne, wpierw Pobożne Towarzystwo
Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej w 1859
roku, a 13 lat później zgromadzenie Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt. Stworzył
seminarium duchowne i rozwinął działalność misyjną
w Ameryce Południowej. Założył drukarnię. Jan Bosko
zmarł w 1888 roku.
Został kanonizowany w 1934 roku przez papieża Piusa
XI. Patronuje młodzieży, uczniom i studentom.
Rok przed śmiercią Jana Bosko na świecie działało około
1050 Salezjanów. Współcześnie dzieło świętego
kontynuuje ponad 15 tys. duchownych w 132 krajach na
pięciu kontynentach.

Na zdjęciu po
lewej: dyrektor
szkoły, Salezjanin
ks. Zenon
Latawiec
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uczyciel zawodu mechaniki samochodowej Wiesław Głąb wy ja śnia:
„Rozwiązania techniczne stosowane w samochodach są bardzo rozbudowane, dlatego musimy stale podnosić swoje kwalifikacje, by móc
nadążyć za postępem
i przekazywać tę wiedzę młodzieży”. Podczas
szkoleń kadra może również zobaczyć na własne
oczy, jak powinny wyglądać profesjonalne naprawy.
„Dzięki współpracy z Fiatem nauczyciele mogą później szkolić młodzież na typowym serwisowym
sprzęcie. Uczeń, który wychodzi ze szkoły i podejmuje pracę w serwisie, wie jak obsłużyć choćby Examiner czy zaawansowane narzędzia. To wszystko
dobrze świadczy o szkole, która dba o praktyczne
umiejętności ucznia” – mówi Głąb.
MŁODZI PRAKTYCY
Uczeń III klasy szkoły zawodowej Kamil Żmudka,
który wkrótce zostanie wykwalifikowanym mechanikiem pojazdów samochodowych twierdzi, że
szkoła dobrze przygotowuje do zawodu. „Dzięki
współpracy z Fiatem możemy dokładnie poznać budowę samochodów” – mówi. Jego koledzy z kla-

Na zdjęciu
powyżej od
lewej uczniowie:
Kamil Żmudka,
Adam Zalewski,
Marek Kobielus

FIAT AUTO POLAND O SALEZJANACH

Współpraca z Salezjanami
Józef Kulczyk – kierownik Centrum
Szkoleń Technicznych Fiat Auto Poland:
„Największą wartością wynikającą ze
współpracy Fiata Auto Poland z
oświęcimskim Zespołem Szkół
Towarzystwa Salezjańskiego jest praca u
podstaw i możliwość przekazania
młodzieży profesjonalnej wiedzy. Ma ona
do niej całkowity dostęp dzięki
projektowi Tech Pro2 , wdrażanemu
przez firmę Fiat w wielu krajach.
Ze szkołą w Oświęcimiu współpracujemy od kilku lat. W ramach
projektu Tech Pro2 wyposażyliśmy warsztaty samochodowe i sale
szkoleniowe w urządzenia i przyrządy diagnostyczne, które posiada
autoryzowana sieć serwisowa Fiata. Kadra prowadząca zajęcia
praktyczne oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczą
też w kursach dotyczących nowych modeli i technologii
wprowadzanych na rynek. Wkrótce rozszerzymy współpracę o 18godzinny kurs behawioralny dla uczniów ostatnich klas szkół
zawodowych i techników. Będzie dotyczył podstawowych zdań i
zachowań doradców serwisowych”.
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sy Adam Zalewski, a także Marek Kobielus przyznają, że przy wyborze szkoły kierowali się m.in. wyposażeniem warsztatów. „Zdobyta w ten sposób wiedza w przyszłości powinna umożliwić mi pracę związaną z moimi zainteresowaniami” – podkreśla Kobielus.
Ogromną zaletą szkoły jest fakt, że prowadzi ona komercyjną stację obsługi pojazdów. Punkt cieszy się
dobrą marką nie tylko w Oświęcimiu. Korzystają z niego chętnie także mieszkańcy okolicy. Uczniowie natomiast mają w stacji dodatkową możliwość weryfikacji swych umiejętności. „Gdy skupiamy się
nad układem hamulcowym możemy go przebadać
na dostępnym w stacji diagnostycznej specjalnym
stanowisku pomiarowym. Jeśli coś nie działa, możemy rozkręcić mechanizm i szukać usterki, by ją
usunąć, a następnie ponownie wszystko zweryfikować” – dodaje Zalewski.
Szkoła i Fiat wciąż rozszerzają współpracę. Jeszcze
w bieżącym roku uczniowie najstarszych roczników
szkół zawodowych i techników wezmą udział w kursie dla doradców serwisowych. Młodzież dowie się,
jak należy współpracować z klientem. „Zajęcia
obejmą cały proces, od analizy zgłoszenia klienta, poprzez zarządzanie głównymi etapami procesu przyjęcia samochodu do naprawy, po podstawy właściwego sposobu oferowania usług posprzedażowych z uwzględnieniem praw klienta” – mówi ks. Latawiec.
WYŁUSKAĆ DOBRO I TALENT
Uczniowie, którzy otrzymują fach do ręki wywodzą
się z bardzo różnych środowisk. Dyrektor szkoły podkreśla, że szkoła kształtuje charaktery młodych, aby
mogli się odnaleźć w każdej rzeczywistości. „Na tym

Fiat wyposażył
warsztaty szkolne
rzecz polega – jak mawiał ksiądz
Jan Bosko – aby dać młodym
wędkę, czyli różne możliwości”.
Zdarzają się sytuacje trudne. Salezjanie kierują się jednak mottem:
„Prawda o człowieku jest tylko
jedna: w każdym można znaleźć
dobro”. Ksiądz Latawiec wspomina, że gdy Maciej Pająk zostawał
laureatem olimpiady motoryzacyjnej, jego rodzice płakali ze
szczęścia. „Nie wiemy, jak to zrobiliście, ale to był krnąbrny chłopak, a teraz całkowicie się zmienił, zabrał się za naukę i zainteresował samochodami. Otrzymał
zawód” – podkreślali w rozmowie z duchownym.
Salezjańska szkoła nie koncentruje się jedynie
na daniu młodym fachu do ręki. Jak podkreśla ks.
Latawiec, placówka robi wiele, aby odkrywali swoje talenty i pasje. W szkole działa telewizja internetowa, zainteresowaniem cieszy się sekcja plastyczna, uczniowie tworzą orkiestrę dętą, którą prowadzi
ksiądz dyrektor. Grali m.in. w Wilnie, Rzymie i Perugii. Istnieje też zespół instrumentalno-wokalny La Gioia, który nagrał już trzy płyty. „W latach 90. trafiło
do nas dwóch uczniów, którzy odkryli w sobie tę pasję i dziś są już po studiach w Akademii Muzycznej”
– mówi dyrektor placówki.
RENOMA
Szkoła salezjańska ma dziś świetną markę. Doskonałą renomą cieszy się zwłaszcza liceum. Naukę
w placówce kontynuuje aż 80% gimnazjalistów. Ks.
Zenon Latawiec podkreśla, że w innych szkołach
młodzież szuka zmian, a tutaj chętnie pozostaje. Niektóre klasy liczą po 34 osoby, choć powinno ich
być 30. Szkoły techniczne różnych szczebli cieszą
się wprawdzie mniejszą popularnością, ale na brak
chętnych Salezjanie nie narzekają. Tym bardziej że
dyrekcja wciąż stara się wzbogacić ofertę. Obecnie
rodzi się projekt tworzony we współpracy z oświęcimską państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.
Rtm. Witolda Pileckiego otwarcia się na mechatronikę. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie z Unii
Europejskiej, szkoła średnia kształciłaby techników,
a wyższa inżynierów w tej dziedzinie. Salezjanie udowadniają w ten sposób, że reagują na zmiany
w otaczającym świecie i potrzeby ciągle unowocześnianego przemysłu. Ks. Bosko mógłby być dumny
z oświęcimskich kontynuatorów swego dzieła.

Uczniowie w
czasie zajęć
praktycznych

DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE

Polscy Salezjanie
Salezjanie przybyli do Polski w 1898 roku. Pierwszą placówkę, za
sprawą prałata Andrzeja Knycza, założyli 115 lat temu w
Oświęcimiu, podnosząc z ruin kościół i kaplicę po Dominikanach.
Dwa lata później otworzyli swoją pierwszą na naszych ziemiach
szkołę zawodową. Uczyli w niej rzemiosła; stolarstwa i
wikliniarstwa. Później kształcono szewców, krawców, tokarzy i
stolarzy. Dziś naukę pobiera w niej blisko 950 młodych ludzi.
Spośród Salezjanów, którzy rozwinęli działalność na ziemiach
polskich, wyszedł m.in. prymas Polski kardynał August Hlond.
Obecnie pod względem liczebności wśród męskich wspólnot
zakonnych w Polsce kontynuatorzy dzieła św. Jana Bosko zajmują
pierwsze miejsce. Jest ich ponad tysiąc w 199 placówkach. Córki
Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w 1922 roku. Sióstr
zakonnych jest około 400 w 33 domach.
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LUDZIE
HOBBY

Utalentowany i nagradzany. Z zawodu ślusarz,
z zamiłowania fotograf – Piotr Kulisz, majster ze
skoczowskiej Odlewni Żeliwa Teksid Poland wygrał
konkurs fotograficzny „Żabi kraj w obiektywie”.

Najlepszy fotograf
Anna
Szafrańska
zdjecia
Piotr Kulisz,
Satiz Poland
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djęcie „Przed burzą” okazało się najlepszym
z kilkudziesięciu prac, jakie do Skoczowa nadesłali fotoamatorzy i profesjonaliści z całej
Polski. Była to już trzecia edycja konkursu fotograficznego pn. „Żabi Kraj w obiektywie”. W sumie napłynęło 76 prac, które przedstawiały obszar objęty
działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”,
czyli teren od Chybia, przez Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice. Piotr Kulisz (na
zdjęciu obok) zwyciężył w kategorii – Uroki stawów Żabiego
Kraju – pejzaże, fauna i flora.
„Zdjęcie zrobiłem pierwszego
czerwca podczas zawodów
dla dzieci na żwirowni w Ochabach. To było na kilka minut
przed burzą, akurat zza chmur
wyszło słońce. Takie wyjątko-

Z

we światło trwało zaledwie przez dwie minuty. Akurat miałem aparat na statywie i zdołałem uchwycić
ten wyjątkowy moment” – opowiada Piotr Kulisz.
Żwirownię zna bardzo dobrze. Zrobił tam już setki
zdjęć. Majster ze Skoczowa uwielbia bowiem swoją małą ojczyznę. „Śląsk Cieszyński to raj dla fotografów. W okolicach Skoczowa jest mnóstwo pięknych miejsc – stawy, lasy, malownicze trasy rowerowe. To moje klimaty” – mówi.

UCHWYCIĆ
TEN MOMENT
Piotr Kulisz w konkursie zwyciężył
trzeci raz z rzędu. Rok temu uznanie
jury zyskało jego zdjęcie, na którym
dwaj wędkarze łowią na tzw.: muszkę.
Fotografia zatytułowana „Łowiąc
w chmurach” okazała się najlepszą
w kategorii „Rybactwo i wędkarstwo”.

„Jechałem na rowerze i nagle ich zobaczyłem. Stali
tyłem do mnie, a w Wiśle odbijała się ogromna
chmura. Rzuciłem rower na pobocze i szybko wyciągnąłem aparat. Z tej fotografii jestem bardzo zadowolony. Fascynuje mnie woda, mgła. Potrafię godzinami czekać na odpowiedni moment, by zrobić
zdjęcie. Sam zastanawiam się skąd mam tyle cierpliwości. Z natury jestem nerwowy, tymczasem fotografowanie mnie uspokaja” – śmieje się pasjonat
fotografii. Szczególnie odpowiada mu światło dzienne. Wczesny ranek albo wieczór. Nie lubi pracować
z lampą. „Kiedy czuję, że nadchodzi wena, biorę
aparat, wsiadam na rower i jadę w trasę. Pracuję
tak, jakbym nie miał aparatu cyfrowego, a zwykły,
z 30-klatkowym filmem. Dzięki takiemu myśleniu
wiem, jaki moment chcę uchwycić. Każdy obraz
jest przemyślany” – wyjaśnia.
Zrobione zdjęcia przegląda po kilku dniach. „Dopiero, kiedy nabierze się do nich dystansu, można
wybrać najlepsze. Czasami wydaje mi się, że jakieś zdjęcie wyszło świetne, bo w momencie, gdy
je robiłem o mało nie wpadłem do stawu. Tymczasem po powrocie do domu, okazuje się, że jest
nieostre. Dlatego już wiem, że dopiero kiedy znikną emocje, spośród wielu fotografii można wybrać
tę najlepszą. Kiedy widzę, że żadne zdjęcie takie
nie jest, kasuję wszystkie” – dodaje.
Wyjeżdżając w plener nie nastawia się na zrobienie dobrego zdjęcia. Wie, że to zależy od wielu
czynników. Można spędzić cały dzień, zrobić setki

fotografii i żadna nie będzie tą jedyną. „Najważniejsze w życiu to mieć dystans do tego, co się robi.
Nieważne ile zdjęć już zrobiłem. Takich fotoamatorów jak ja, jest wielu. Dlatego największym wyróżnieniem dla mnie jest chwila, gdy ktoś mówi, że
spośród wielu fotografii, zapamiętał właśnie moją”
– podkreśla Piotr Kulisz.

PRZYGODA Z FOTOGRAFIĄ

Powyżej:
„Przed burzą”.
Obok:
„Drogą do
światła”
i „W ogrodowym
okienku”.
Na sąsiedniej
stronie:
„Łowiąc
w chmurach”

Kiedy pięć lat temu Piotr Kulisz zapisał się na
warsztaty fotograficzne, organizowane w Skoczowie przez Wojciecha Wandzla, nie spodziewał się,
że zaczyna właśnie nowy rozdział życia. „Moją pasją był ogród i uprawa roślin ozdobnych. Chciałem
poznać tajniki robienia dobrych zdjęć, żeby fotografować kwiaty rosnące na mojej działce” – wspomina z uśmiechem. Grupa spotykała się przez trzy
lata, raz w tygodniu. Wyjeżdżali także w plenery.
„Pod czujnym okiem Wojciecha Wandzla ta nowa
pasja pochłonęła mnie całkowicie” – opowiada.
Pamięta, że na pierwsze zajęcia przyniósł jedyny
aparat, jaki wtedy posiadał – Canon 520. „To była
taka fotograficzna „małpka” – śmieje się Kulisz. –
Teraz pracuję już na Canonie 50D. Kupno lepszego sprzętu stało się konieczne. Jeżeli chce się mieć
jakościowo dobre zdjęcia, to trzeba zainwestować
w lepszy aparat” – przekonuje.
Lata nauki, a także doświadczenia, pozwoliły mu
zainteresować się w ostatnim czasie makrofotografią. „Do zdjęć makro trzeba się bardzo przyłożyć.
Dodatkowo poznać zwyczaje owadów, które chce
się zatrzymać w kadrze. Dużo czytam na ten temat.
Dzięki temu, kiedy jadę w plener wiem, co chcę
sfotografować” – przyznaje Kulisz. W swojej bogatej kolekcji ma więc zdjęcia pszczół, pajączków,
ważek czy motyli. Osobny rozdział stanowią fotografie kwiatów zwłaszcza tych, które rosną na jego
działce. Ma także bogaty zbiór zdjęć skoczowskiej
topialni. Niektóre z nich już zostały wykorzystane
w zakładowych kalendarzach. Fotografia nagrodzona w tegorocznej edycji konkursu „Żabi kraj
w obiektywie”, pojawi się na kalendarzu promującym Lokalną Grupę Rybacką „Żabi Kraj”.
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FIRMA
AKTUALNOŚCI

Ulubione święto

wszystkich dzieci

Mirosława
Malich
zdjęcia
Satiz Poland,
Ireneusz
Kaźmierczak,
Magneti
Marelli,
Teksid Iron

Koniec roku to dla najmłodszych niezwykle
radosny czas. Czas wrażeń, zabawy i nade
wszystko prezentów, z którymi co roku
przyjeżdża do najmłodszych Święty Mikołaj.
małe, i te większe, te grzeczne przez cały rok, i te mniej
grzecz ne. Wszyst kie dzie ci
w grudniu wyczekują z niecierpliwością odwiedzin Świętego
Mikołaja, który co roku przywozi
im wór pełen prezentów i słodkości. Odwiedzinom Mikołaja towarzyszy zawsze świąteczny nastrój, wesoła zabawa, a na buziach maluchów przez cały czas
gości uśmiech.

I
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Mikołaj, jak co roku, odwiedza
dzieci pracowników wszystkich
spółek Grupy Fiat w Polsce.
1 grudnia spotkało się z nim
prawie 1980 pociech pracowników Fiat Auto Poland, Fiat Powertrain Technologies Poland,
Fiat Services Polska, Fiat Group
Purchasing Poland, Sadi Polska, Sirio Polska, Comau Poland, Gestin Polska, a także
współpracujących z Fiatem firm

Fenice Poland, Denso Thermal
Systems Polska, Flexider Poland i Marpol. W Bielsku-Białej
impreza odbyła się w Kinie Helios, gdzie pociechy obdarowane zostały prezentami i słodyczami po obejrzeniu filmu „Ratujmy Mikołaja”. W Tychach dzieci zaproszono po odbiór upominków i słodkości od Mikołaja
na Stadion Zimowy, gdzie obejrzały także występ Moskiewskiej

Teksid

Teksid Iron

FAP Bielsko-Biała

FAP Bielsko-Biała
FAP Tychy

FAP Tychy

Rewii Na Lodzie w przedstawieniu „Śpiąca Królewna”. Paczki
dla najmłodszych i dzieci starszych odebrali rodzice.
W Warszawie spotkanie z Mikołajem dla 28 dzieci pracowników FAP zorganizowano 8 grudnia na terenie Fun Parku Digiloo.
Imprezę połączono z prowadzonymi przez animatora zabawami, poczęstunkiem i wręczeniem
prezentów oraz słodyczy.
Łącznie w spółkach Fiata przygotowano około 7.243 upominków, a organizacją spotkań z Mikołajem jak zawsze zajęła się
spółka Gestin Polska.

Teksid Iron

Magneti Marelli

Spółki Magneti Marelli Poland,
tj. Zakłady Automotive Lighting
i Exhuast Systems Polska, MM
Suspension Systems Bielsko,
MM Aftermarket Polska, Plastic
Components and Modules i Plastic Components Fuel Systems
spotkanie z Mikołajem zorganizowały 1 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej „Zagórze”
w Sosnowcu. W tym roku super
atrakcją dla dzieci, poza oczywiście paczkami mikołajkowymi,
był pokaz multimedialno–laserowy o tematyce świątecznej, a także bajki oraz mnóstwo konkursów i zabaw. W spotkaniach

z Mikołajem uczestniczyło około
1000 dzieci, a prezenty otrzymało prawie 2000 pociech.
Teksid Iron Poland zorganizował
dzieciom imprezę mikołajkową
8 grudnia w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie. Dzieci podzielono na trzy grupy, a dla każdej z nich przygotowano inne
przedstawienie. Najmłodsi obejrzeli bajki „Bolek i Lolek” oraz
„Reksio”, trochę starsi „Pinokia,
a najstarsi „Świętego Mikołaja”.
Po projekcjach rozdano dzieciom prezenty i słodycze. W sumie Mikołaj obdarował 276 dzieci pracowników spółki.
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FIRMA

NEWSY

EKSPORTOWA

POTĘGA

Fiat Auto Poland uplasował się na trzecim miejscu pod względem
wyników w eksporcie w rankingu „Lista 2000” opracowanym
przez dziennik Rzeczpospolita. To zestawienie najbardziej
efektywnych dużych i średnich przedsiębiorstw powstało
po raz dwunasty.
W 2012 roku przychody FAP z eksportu wyniosły 12,6 mld zł.
Fiat Auto Poland sprzedał ponad 288 tys. samochodów w 65
krajach świata. Podczas gali 2 grudnia nagrodę „Dobrej Firmy”,
która towarzyszyła publikacji „Listy 2000”, w imieniu spółki
odebrał Bogusław Cieślar.

TYSKA PERŁA
Fiat Auto Poland został uhonorowany tytułem Perły Polskiej
Gospodarki w kategorii Perły Wielkie w prestiżowym rankingu
zorganizowanym po raz 11. przez redakcję anglojęzycznego
magazynu ekonomicznego Polish Market oraz Instytut Nauk
Ekonomicznych PAN. Fabryka została doceniona za
„konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa
oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej
efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.
Laury zostały wręczone 3 grudnia podczas gali na Zamku
Królewskim w Warszawie.

BRYTYJCZYCY
CENIĄ ALFĘ 4C
Popularny brytyjski magazyn life-stylowy dla mężczyzn FHM
uznał Alfę 4C „samochodem roku 2013”. W uzasadnieniu
podkreślono, że to „jeden z najbardziej ekscytujących na Ziemi
samochodów sportowych” oraz „samochód marzeń mieszkańców
Wielkiej Brytanii”. Doceniono zwłaszcza ramę z włókna
węglowego, wykonaną z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii, niezwykle lekką karoserię i precyzyjnie działający
układ kierowniczy, a także silnik i wyjątkową dynamikę oraz
przystępną cenę. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że magazyn
dociera do czytelników w 21 krajach na pięciu kontynentach.
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EKSKLUZYWNE JEEPY DLA JUVENTUSU
Piłkarze mistrza Włoch Juventusu Turyn
oraz ich trener Antonio Conte zasiedli za
kierownicami ekskluzywnych modeli
Jeepa Grand Cherokee w wersji Summit
z najbardziej ekskluzywnym
wyposażeniem.

W imprezie, która odbyła się na stadionie
w Turynie, uczestniczyło pięćdziesięciu
pracowników Grupy Fiat, którzy przekazali
swoim ulubieńcom 27 samochodów
wyróżniających się wyjątkowym kolorem
nadwozia: total White lub total Black.

Nawiązują one do czerni i bieli, czyli barw
będących symbolem „Starej Damy” .
W ten sposób umacnia się związek
pomiędzy dwoma markami, które są
prawdziwymi ikonami w swoich
dziedzinach.

FLEET LEADER 2013

ALFA ROMEO NA CZELE
Alfa Romeo 4C zwyciężyła w kategorii „Sportscars/Imported”
plebiscytu, który po raz 26. zorganizował niemiecki magazyn
branżowy Auto Zeitung. Na dzieło włoskich inżynierów głos oddało
ponad 17%, pozostawiając w tyle między innymi Aston Martina V8
Vantage i Jaguara F Type. Czytelnicy docenili doskonałe osiągi
samochodu, ekstremalną aerodynamikę oraz nowoczesną
stylistykę, które odwołują się do tradycji Alfy Romeo. Ich zadaniem
to kwintesencja nowego, lekkiego modelu, który podkreśla powrót
marki do świata lekkich samochodów sportowych coupé.
Nagroda niemieckiego magazynu dołączy do szeregu
międzynarodowych wyróżnień, które zdobył już model 4C.

Miesięcznik Fleet, kierowany do osób powiązanych z rynkiem
flotowym, wyróżnił Fiat Auto Poland za „utrzymanie przez markę
Fiat Professional pozycji lidera w segmencie samochodów
dostawczych i za wzrost udziału w rynku, który jest dwukrotnie
lepszy niż marka zajmująca drugie miejsce”. Nagrodę odebrał
dyrektor sprzedaży flotowej FAP Piotr Wróbel (na zdjęciu) podczas
Ogólnopolskich Targów Branży Flotowej „Fleet Market 2013”
w Warszawie. „(…) W ciągu trzech kwartałów br. polscy klienci
zakupili 7307 samochodów dostawczych Fiat Professional, co
daje marce zdecydowanie przewodzenie w rankingach i udział
w rynku LCV na poziomie 23,9 proc.” – podkreśla Piotr Wróbel.
Impreza odbyła się w warszawskim Centrum Expo XXI dla ponad
4 tys. osób związanych z branżą motoryzacyjną. Oferty
przedstawiło blisko 200 firm.

47

1$*52'<'/$'=,(&,35$&2:1,.®:63®Ğ(.*583
<
),$76S$25$=63®Ğ(.-2,179(1785(6:32/6&
(
za dobre wyniki w nauce uzyskane w okresie od 1.07.2012
.2012 r. do 30.06.2013
13 r.

NAGRODY

DLA WZOROWYCH
UCZNIÓW
Wzorem poprzednich lat na nagrody mogą liczyć
najzdolniejsze dzieci pracowników spółek Grupy Fiat
w Polsce, które w roku szkolnym 2012/13 otrzymały
świadectwo dojrzałości lub dyplomy licencjata, inżyniera,
magistra lub lekarza, a ich średnia ocen była bardzo
wysoka. Nagrody w zależności od kategorii wyniosą od
1,5 tys. do 4 tys. zł brutto. Zwycięzców wyłoni Komisja
Przyznająca Nagrody w Polsce.
Ze szczegółami można zapoznać się na plakatach oraz
w biurach personalnych spółek. Wnioski, z załączoną
wymaganą dokumentacją, należy kierować
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014 roku
na adres Fiat Services Polska sp. z o.o., Hala 3D, strona
Północna, I piętro – Obsługa Personalna, ul. Grażyńskiego
141, 43-300 Bielsko-Biała.
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NAJLEPSI

Z NAJLEPSZYCH

Cztery rozprawy doktorskie i jedna magisterska zostały
nagrodzone w 16. edycji Konkursu Grupy Fiat na najlepsze prace
o tematyce związanej z motoryzacją. Laury zostały wręczone 9
grudnia podczas uroczystości w Politechnice Warszawskiej.
Odebrali je związani z tą uczelnią: mgr Artur Kopczyński, a także
doktorzy – Ewelina Ciecierska, Tomasz Karol Pietrzak, Grzegorz
Dobrzyński i Grzegorz Skrabalak. Każdy z nich otrzymał 4 tys. zł.
Grupa Fiat regularnie wspiera młodych naukowców, których pasją
jest tematyka motoryzacyjna, nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne i metody badawcze. Od 1997 roku, kiedy odbyła się
pierwsza edycja konkursu, nagrodzono już 300 prac.
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PACZKI Z DUCATO
Dzięki pomocy Fiata Auto Poland do polskich sierocińców
na Litwie trafiły prezenty ze słodyczami od św. Mikołaja.
Koncern udostępnił organizatorom akcji – Grupie Pomocy
Humanitarnej, która łączy miłośników pojazdów 4x4 –
samochód Ducato z zabudową o pojemności 20 m3.
Zmieściło się w nim całe mnóstwo podarków dla polskich
sierot z domu dziecka w Solecznikach, tuż przy granicy
Litwy z Białorusią. Wychowankowie odwdzięczyli się,
przesyłając ręcznie malowane kartki świąteczne.

LUDZIE
WYWIAD
Jerzy
Piekarczyk

„Nie ma nic przyjemniejszego jak robić to, co
się lubi i jeszcze dostawać za to pieniądze”mówi Janusz Stefaniak.

Rusunek,

moja pasja

arę lat temu w belgijskim kąpielisku nadmorskim Knokke, gdzie tradycyjnie odbywa się
międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny, drugie miejsce przyznano Januszowi Stefaniakowi z Polski. Potem, w kuluarach, gdzie
odbywała się już nieoficjalna część imprezy, zapytano go jeszcze, czym się zajmuje. Powiedział. że
pracuje w hotelu. – Jest pan właścicielem? – zapytał tłumacz, bo nie zrozumieli. – Nie właścicielem
hotelu tylko portierem w hotelu – powtórzył Stefaniak, ale widział, że chyba nie przekonał zainteresowanych jego osobą, że nie jest ekscentrycznym
hotelarzem, który w godzinach wolnych zajmuje się
rysowaniem śmiesznych obrazków.
Mówi o sobie, że jest dzieckiem górala spod Limanowej i warszawianki, którzy poznali się na budowie
Nowej Huty. W rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, w „Gazecie Wyborczej” ukazało się
ogromne zdjęcie ulicy Wilczej zrobione między 9-20
września 1944 roku. Janusz pokazał gazetę matce,
która rozpoznała w niej kamienicę, gdzie w piwnicy
w tym czasie oczekiwała dziecka jej matka, babka
Janusza, która zmarła przy porodzie.
W dzieciństwie zachwycały go kolaże na łamach
„Przekroju”, które starał się nieudolnie naśladować

P

Karykatura
,,prostokątna"autor: Adam
Macedoński,
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Karykatura
,,na rudym tle"
autor: Witold
Siemaszkiewicz
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myśląc początkowo, że to rysunki.
W końcu babka tego nie wytrzymała
i zaprowadziła wnuka do domu kultury,
gdzie uczył się już profesjonalnego rysowania. Ona uważała, że człowiek powinien iść w tym kierunku o jakim świadczą
jego zdolności, ale nie miała wystarczającej siły przebicia, aby przekonać resztę
rodziny, że dla Janusza będzie lepiej gdy
pójdzie to liceum plastycznego, nie do
technikum samochodowego. Zwyciężył
pogląd, że samochód to jednak samochód. Poszedł więc do technikum, czego
dziś nie żałuje, bo przynajmniej wie co jest
gdzie w samochodzie i nikt mu w tym temacie wody z mózgu nie zrobi. Pierwsze rysunki
satyryczne były o tematyce wojskowej co nie dziwi,
bo armia zawsze była wdzięcznym tematem dla
prześmiewców.
Inspiracja militarna skończyła się po dwóch latach
służby ojczyźnie, który to czas Stefaniak przemaszerował dmąc w trąbę w orkiestrze. Skrócony kurs
edukacji plastycznej przeszedł w redakcji „Przekro-

ju” dokąd trafił jako kierowca, którego rysunki, sporządzane w czasie wolnym od siedzenia za kierownicą, pojawiać się zaczęły na łamach krakowskiego
tygodnika. Studia plastyczne zastąpiła metoda prób
i błędów. „Panie Januszu, na wysokiego konia pan
wsiada” – powiedział mu jednego razu Daniel Mróz,
czołowy grafik „Przekroju”, którego kolaże zachwycały Janusza w dzieciństwie. Wydawany w Krakowie tygodnik miał wtedy formę graficzną, która go wyróżniała
spośród tytułów ukazujących się na krajowym rynku
prasowym. Stefan Berdak,
Andrzej Kowalczyk, Daniel
Mróz, potem do tego grona
dołączył Witold Siemaszkiewicz, zastąpili Stefaniakowi
profesorów Akademii Sztuk
Pięknych a kilkuletnie studia
skróconym kursem edukacji
plastycznej metodą prób i błędów pod okiem starszych kolegów, którzy gdy zaszła potrzeba doradzali, jak uporać się
z tym czy innym warsztatowym
problemem. Stefaniak nie ukrywa, że szukał swego stylu
w prasie amerykańskiej podpatrując rysowników „New Yorkera”
czy „Playboya”, którzy byli dla niego
inspiracją. Kiedy na polskim rynku
prasowym zaczął się ukazywać
miesięcznik „Reader’s Digest” a redakcja rozglądała się za współpracownikami, skorzystał z okazji
i tak zaczęła się jego kilkuletnia
współpraca z prestiżowy pismem
amerykańskim. Podobnie było
z polską edycją „Playboya”, którego redaktorem graficznym był
Andrzej Pągowski. Rysunki Stefaniaka były w stylu amerykańskim więc „Janko” pojawił się
na łamach pisma, które szybko znalazło swoich czytelników również w Polsce. „Nie ma nic przyjemniejszego jak robić to, co się lubi i jeszcze dostawać za to pieniądze”- mówi Janusz Stefaniak.
Przyznaje, że gdyby poszedł w kierunku artystycznym zapewne nie miałby tej frajdy, jaką daje rysunek satyryczny, w którym obok czystej „kreski” liczy
się dowcip słowny, ale nie taki, który atakuje odbiorcę jak cep, tylko ten bardziej finezyjny, kojarzący się
bardziej z ukłuciem szpilki. „Janko” nie lubi dosłowności i dlatego broni się, jak tyko to możliwe, przed
polityką w swoich rysunkach, uważając, że tematyka społeczna ma bardziej uniwersalny charakter.

„Rysuję odkąd pamiętam”. Wystawy
organizuje u przyjaciół i dla przyjaciół.
Działalności na rzecz społeczności lokalnej nie
prowadzi, ale nie cierpi z tego powodu na ‘kompleks pasożyta” chociaż żeruje na ułomnościach
ludzi, którym podstawia krzywe zwierciadło,
w którym mogą się przejrzeć bez większych zobowiązań. Z tej czy innej redakcji, z którymi
współpracuje, rozlegają się dopominania o tematykę zbliżona bardziej do polskich realiów,
ulega im niechętnie, uważając, że operowanie
aluzją jest bardziej uniwersalne niż sprowadzona do jednego wymiaru, bezpośrednia karykatura. Jeżeli więc istnieje możliwość
ucieczki przed dosłownością, korzysta z niej
w głębokim przekonaniu, że lepiej uszczypnąć, lepiej ukłuć szpilką, niż dowalić pięścią.
W hotelu pracuje jako portier, a właściwie jako hotelowy „człowiek do wszystkiego”. W tej
roli garnitur traktuje jako ubranie robocze, ale
znosi to mężnie traktując rzeczywistość recepcyjną z humorem i autoironią. Przez taki hotel
przewija się cała Polska, a przynajmniej pewna
jej część, która może zainspirować rysownika
widzącego świat nieco inaczej niż ci, których
zachowania portretuje z ironicznym dystansem.

Na zdjęciu od
lewej:
BrzuchomówcaWojtek Glanc,
Julian
Bohdanowicz
(rysownik,
ostatni
kierownik
artystyczny
redakcji pisma
satyrycznego
,,Szpilki"
,Janusz
Stefaniak
(rysownik
satyryczny),
Edward Lutczyn
(rysownik
satyryczny).

JANUSZ STEFANIAK

Krótki życiorys
Urodzony w 1964 r. w Krakowie, Z ojca górala
i matki warszawianki. Wiedzę wolał czerpać
z życia niż z podręczników, toteż poprzestał na
wykształceniu średnim. Przysparzał chwały
ojczyźnie, dmuchając w trąbę w orkiestrze
wojskowej. Rysuje odkąd pamięta. Pierwsze jego
prace zawisły na scianach pokoju we wczesnym
dzieciństwie. Utkwił w redakcji „Przekroju”.
Swoje prace publikuje m.in. w „CKM-ie”,
„Playboyu”, „Reader's Digest”, „Super
Expressie”. Wystawy miewa u przyjaciół i dla
przyjaciół. Działalności na rzecz społeczności
lokalnej nie prowadzi, ale nie ma z tego powodu
kompleksu pasożyta. Oprócz pomniejszych
nagród i wyróżnień jest laureatem Nagrody
Publiczności:
– na II Festiwalu Dobrego Humoru 2001 r.
– na III Festiwalu Dobrego Humoru 2002 r.
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DANIE SPECJALNE
REKONSTRUKCJE

Powrót

do przeszłości

Anna
Szafrańska
zdjęcia
PAP,
Tomasz
Konczalla,
Paweł
Kurzawski
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Na polach pod Grunwaldem zapada cisza.
Władysław II Jagiełło spokojnie spogląda na
polsko-litewskie rycerstwo, które już za chwilę
zetrze się z siłami zakonu krzyżackiego
w największej bitwie średniowiecznej
Europy. Król Polski zna wynik bitwy.
Jest przecież 15 lipca 2013 roku.

nscenizacja bitwy pod Grunwaldem to niewątpliwie największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Pomysł narodził się w połowie lat 90.
Wcześniej w 1977 roku, pierwszy turniej rycerski w Polsce zorganizował Zygmunt Kwiatkowski. Wydarzenie to miało miejsce
na zamku Gołub-Dobrzyń. Po
tym turnieju Kwiatkowski założył
Bractwo Rycerskie i to właśnie
ten moment uważa się za początek ruchu rycerskiego.

I

JAGIEŁŁO
ZAWSZE ZWYCIĘŻA
Pokaz walk rycerskich na polach grunwaldzkich po raz
pierwszy odbył się w 1994 roku
podczas „Dni Grunwaldu”.
Wówczas w pełnych zbrojach
wystąpili członkowie Bractwa
Miecza i Kuszy z Warszawy. Do
organizacji „Dni Grunwaldu” zaproszono też zawiązane w 1991
roku Bractwo Rycerskie Zamku
Gniewskiego, które w kolejnych
latach przekształciło się w Chorągiew Komturstwa Gniewskiego. „Na pomysł zorganizowania
inscenizacji bitwy wpadł Jacek
Szymański, dziś odtwarzający
w widowisku rolę Władysława
Jagiełły – wspomina Krzysztof
Górecki, członek Chorągwi
Komturstwa
Gniewskiego,
współtwórca i organizator historycznej rekonstrukcji Bitwy pod
Grunwaldem. – Do momentu
pierwszej inscenizacji bitwy, która miała miejsce w 1998 roku,
nie funkcjonowało w naszym
kraju pojęcie rekonstrukcji historycznej. Udało nam się zapoczątkować ten nurt. Wzorce
czerpaliśmy z Wielkiej Brytanii,
gdzie pasjonaci od lat zajmują
się odtwarzaniem kultury materialnej danej epoki”.
W pierwszej inscenizacji bitwy
brało udział zaledwie 350 rycerzy. W 2010 roku, w 600. rocznicę wielkiego zwycięstwa króla
Jagiełły na grunwaldzkich polach stawiło się 6 tysięcy osób,

W 2010 r.
w rekonstrukcji
Bitwy pod
Grunwaldem
udział wzięło
sześć tysięcy
osób

z czego ponad 2 tys. wzięło
udział w bitwie. Wszyscy ubrani
w stroje z epoki, władający charakterystyczną na owe czasy
bronią, prawie stu rycerzy walczyło konno.
Nad całością widowiska pod
Grunwaldem
w
namiocie
i z krótkofalówką w ręce od kilku
lat czuwa Krzysztof Górecki.
„Bitwa odbywa się na ogromnej
przestrzeni, poszczególne grupy
siebie nie widzą, muszę więc
naprowadzić ich na siebie,
wskazać, w którym momencie
ginie Wielki Mistrz lub odpowiednią sekwencję ma przeczy-

tać lektor – mówi. – W bitwie
występuje nawet 1250 ludzi, ale
są jeszcze zwierzęta – od 50
do 100 koni. Zapanowanie nad
nimi w takim tłumie nie jest sprawą łatwą”.
Udział w takim widowisku wiąże
się z wieloma przeszkodami,
także finansowymi. „Dopóki
można założyć np.: kawałek lnianej koszuli i sandały z rzemyków,
ludzie chętnie angażują się w rekonstrukcje historyczne. Zapał
u wielu osób maleje, gdy okazuje się, że zbroja w najtańszym
wydaniu to koszt rzędu 5 tysięcy
złotych, a zdobiony rynsztunek –
to już kilkutysięczny wydatek. Na
odpowiednie buty trzeba przeznaczyć najmniej 300 złotych. I wszystko musi być zgodne z prawdą historyczną. Nie
można też założyć hełmu
garnczkowego do pełnej zbroi
płytowej, a do tego dochodzi
jeszcze obszerny strój dla konia,
bogaty w zdobienia i oczywiście
odpowiednie siodło”.
Większość koni należy do odtwórców. Część wypożyczana
jest ze stadnin, w których rekonstruktorzy jeżdżą konno. Koszty
transportu zwierząt pokrywają
wyłącznie organizatorzy widowi-
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SŁOWIAŃSKA
RADOŚĆ ŻYCIA
Nie trzeba wyjeżdżać daleko od
Bielska-Białej, by spotkać ludzi
zafascynowanych życiem w średniowiecznej Polsce. W Strumieniu, niedaleko Jeziora Goczałkowickiego, u zbiegu ulic
Leśnej i Granicznej, powstaje
osada z X wieku. Budują ją
członkowie grupy odtwórstwa
historycznego, którą do życia
powołało dwóch pasjonatów
dawnych dziejów: Sylwester
Zalewski, który przyjął imię Dziadosz, i Tomasz Pierchała-Trzebor. Osadę, będącą rekonstrukcją architektury, jaka występowała kilkaset lat temu w rejonie
obecnego Śląska Cieszyńskiego, budują za swoje pieniądze
od dwóch lat. Źródłem ich wiedzy są znaleziska, wydobyte
przez archeologów w rejonie
Śląska. „Powstały już półzieska. Organizują także stajnie polowe, weterynarzy, a także słomę i siano dla koni. Cała idea
odgrywanej dziś bitwy opiera się
natomiast na wolontariacie. „Nie
płacimy wojakom żołdu, nie dajemy im wyżywienia. To zapewne jedyna bitwa w historii, gdzie
ludzie chcą walczyć wyłącznie
dla przyjemności. Rekonstruktorzy przyjeżdżają na pola Grunwaldu, by podzielić się swoją
pasją. Biorą udział w żywej lekcji
historii, aby inni dowiedzieli się
więcej o życiu w dawnych czasach” – dodaje Górecki.
Trzeba wielu miesięcy, by
sprawnie odtworzyć takie wydarzenie historyczne. Krzysztof
Górecki wyjaśnia, że po latach
pracy zbudowali system przygotowań do następnej bitwy. „Prace nad kolejną rekonstrukcją zaczynają się już w dzień po inscenizacji. Rycerze ćwiczą jazdę
konną miesiącami. Mamy około
dwudziestu chorągwi, które wystawiają swoje oddziały na polach pod Grunwaldem. Każda
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Powyżej:
jare gody
w sadzie.
Obok:
inscenizacja
konnna
w piastowskim
grodzie Kalisz

chorągiew ma dowódcę. Omawiamy z nimi rolę, jaką mają
w przyszłości odegrać. Zastanawiamy się, co zmienić, polepszyć, jak uniknąć błędów” –
podkreśla reżyser spektaklu.
Dzięki staraniom o każdy szczegół jest szansa, że widzowie odniosą wrażenie, że są świadkami prawdziwego historycznego
wydarzenia.

mianki o budowie zrębowej
i plecionkowej. Skończyliśmy
bramę wjazdową, mamy też początek wałów obronnych wokół
grodziska” – wyjaśnia Tomasz
Pierchała. Sylwester Zalewski
dodaje, że pracując nad budową grodziska przenoszą się
w czasy, gdy Śląsk Cieszyński
był pod panowaniem Moraw.
„Archeologom nie udało się tra-

fić na żadną zachowaną w całości chatę z tamtych czasów. Nie
sposób więc w stu procentach
odtworzyć więźbę dachową jak
i pokrycie dachu. Korzystamy
z opracowań etnologicznych
oraz etnograficznych, które pozwalają domniemywać jak np.:
mogła wyglądać więźba konkretnego obiektu” – wyjaśnia
Zalewski.
„Białogród”, bo taką nazwę będzie miała osada, powstaje na
obszarze 1 hektara. „Sama osada warowna ma ok. 40 arów.
Reszta powierzchni znajduje się
poza warownymi wałami o konstrukcji drewniano-ziemnej. Postawimy tam również chaty rzemieślników. W przyszłości można będzie zobaczyć siedliska
o konstrukcji sumikowo-łątkowej, plecionkowej, międzysłupowej, palisadowej i zrębowej.
Chcemy zaprezentować jak największy przekrój ówczesnej architektury” – dodaje Zalewski.
Chaty powstające w „Białogrodzie” budowane są zgodnie
z ówczesną wiedzą i za pomocą
narzędzi, jakie do dyspozycji
mieli żyjący w X wieku Słowianie. Dlatego zamiast gwoździ są

drewniane kołki, między belkami
dla uszczelnienia stosuje się glinę, a izolację dodatkowo zapewnia leśny mech. Ciepło
w pomieszczeniach pochodzi
od ognia rozpalanego w kamiennych piecach, na których
członkowie grupy rekonstrukcyjnej gotują potrawy słowiańskiej
kuchni. „Podstawowym składnikiem wyżywienia była kasza
i mięso hodowlanych zwierząt
np.: drobiu. Właściwie nie używano soli, bo ta zarezerwowana
była tylko dla bogatych” – mówi
Tomasz Pierchała.
Aby w pełni wczuć się w klimat
X wieku mieszkańcy „Białogrodu” ubierają się w stroje z epoki.
Podstawowym
elementem
odzieży była wtedy koszula
z lnianego płótna. Nosili ją i mężczyźni, i kobiety. Długą koszulę

Osada warowna
Białogród z lotu
ptaka

w wersji żeńskiej zwano „giezłem”. Tu panowało równouprawnienie. Kobiety w tamtym
okresie w ogóle miały duże
przywileje – może nawet większe niż dzisiaj i przede wszystkim respektowano ich prawa.
„Staramy się jak najwięcej części stroju wykonać sami, ale
często brakuje nam wiedzy lub
zdolności manualnych. Dlatego
korzystamy z pomocy rzemieślników, którzy działają już dość
długo w ruchu rekonstrukcyjnym
– dodaje Pierchała.
W okolicach Czechowic-Dziedzic i Wisły są warsztaty zajmują ce się wy ro bem śre dnio wiecznych ubiorów i broni, które wykorzystywane są w „Białogrodzie”. „W X wieku najcięższym i naj bo gat szym pan ce rzem była kolczuga i ona jest
najdroższa również dziś – mówi
Sylwester Zalewski. – Oczywiście musi być ze stali rdzewnej
i ple cio na z nie wiel kich kó łe czek. Im mniej sze kó łecz ka,
tym le piej. Zna le zi ska mó wią
o ich śred ni cy we wnętrz nej.
Znam oso by, któ re ta kie kol czu gi spro wa dza ją z In dii –
koszt pół to ra ty sią ca zło tych.

CIEKAWOSTKI

Historia nie jest nudna!
Z Jackiem Kachelem, bielskim historykiem, o tym dlaczego warto
oglądać inscenizacje historyczne, rozmawia Anna Szafrańska.
Według nieoficjalnych danych w Polsce istnieje kilkaset grup
rekonstrukcyjnych. Dlaczego ludzie tak chętnie się w nie
angażują?
Utarła się opinia, że historia jest nudna. Jest w tym sporo prawdy,
bo w obecnym systemie edukacyjnym historia została
zredukowana do dat i nazwisk, które uczniowie muszą
zapamiętać. Na szczęście pojawiła się moda na różnego rodzaju
widowiska organizowane właśnie przez grupy rekonstrukcyjne,
które z dużą pasją prezentują m. in. nasze narodowe dzieje.
Inscenizacje są bardzo atrakcyjne i zapadają ludziom w pamięć.
Często za obrazem idzie refleksja i publiczność już na własną rękę
szuka informacji na temat jakiegoś wydarzenia z przeszłości.
Stąd fenomen takich grup, które wspomagają budowanie naszej
tożsamości narodowej.

Czy wiedza członków takich grup na temat przeszłości
jest rzetelna?
To zapaleńcy, mający solidną wiedzę historyczną. Czerpią ją nie
tylko z podstawowych źródeł, jakimi są książki. Kiedy chcą
zrekonstruować jakieś wydarzenia z historii najnowszej, szukają
świadków i oryginalnych przedmiotów, jak chociażby mundurów
z okresu II wojny światowej. Dbają o każdy szczegół, co sprawia,
że są wiarygodni w tym, co robią.
Grupy rekonstrukcji historycznych pojawiają się przy okazji
rozmaitych rocznic i okazji. Nie odnosisz wrażenia,
że to tylko chwilowa moda?
Powoli następuje podział na duże grupy działające na zasadach
komercyjnych i mniejsze, które składają się z niewielu osób,
zafascynowanych np. naszymi powstaniami narodowymi.
To sygnał, że boom na to społeczne zjawisko w pewnym momencie
się skończy. Zawsze jednak znajdą się ludzie, dla których
odtwarzanie wydarzeń z historii będzie świetnym sposobem na
spędzanie wolnego czasu.
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W Polsce działa
prawie tysiąc
grup rekonstrukcji
historycznych.
Co roku
odtwarzają
przynajmniej
100 wydarzeń
z przeszłości
MUNDURY
OD CHIŃCZYKÓW

Wykucie miecza – 500 złotych,
choć moż na za sto so wać
w walce inną broń – topór lub
włócznię, które kosztują około
stu zło tych. Naj tań sza, szy ta
oczywiście ręcznie suknia kobieca, kosztuje dziś sto złotych.
Je że li ktoś chce mieć sza tę
urozmaiconą haftami, to musi
liczyć się z wyższą ceną. Jeden
haft to około 30 godzin pracy.
Za suknię można więc zapłacić
nawet półtora tysiąca złotych,
bo przecież wypada, by hafty
były symetryczne”.
Tomasz Pierchała i Sylwester
Zalewski dzięki uczestnictwu
w grupie rekonstrukcyjnej nauczyli się sprawnie władać bronią drzewcową, obuchową
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Sylwetki polskich
przesiedleńców
ze wschodu –
pokaz na
wrocławskim
Dworcu
Nadodrze.
Na górze:
polowanie
w „Białogrodzie”

i włóczniami. Dobrze walczą
także
mieczami,
którymi
w X wieku posługiwały się ówczesne elity. Swoją wiedzę przekazują podczas warsztatów, poświęconych życiu Słowian
w X wieku. Część z nich organizują w „Białogrodzie”, z pokazami wyjeżdżają też do Norwegii,
Niemiec, Czech i na Słowację.
W Strumieniu grupę rekonstrukcyjną tworzy 10 osób. „Dla mnie
jest to sposób na życie, z tego
się też utrzymuję – mówi Sylwester Zalewski. – Od dawna
chciałem mieć własny, słowiański gród. Spotkałem na swojej
drodze Tomka i okazało się, że
on też o tym marzy. Wspólnie
więc realizujemy nasz cel”.

W przeszłości bawili się plastikowymi żołnierzykami i sklejali modele wojskowych samolotów.
Dziś ubrani są w żołnierskie
mundury, na głowach mają
prawdziwe hełmy, a w rękach
karabiny. „Mamy modele w skali
1:1” – śmieje się Michał Szprynger, szef grupy Festung Breslau
zajmującej się odtwarzaniem
formacji wojskowych, walczących o Wrocław w 1945 roku.
Grupę tworzy 60 aktywnych
członków. Na jej stronie internetowej można przeczytać, że są
miłośnikami umundurowania
i wyposażenia z okresu II wojny
światowej. „Większość z nas
pochodzi z Wrocławia, dlatego
postanowiliśmy rekonstruować
żołnierzy oddziałów, które walczyły w naszym mieście. Są to
zatem
pułki
wchodzące
w skład 609 Dywizji Piechoty
Wehrmachtu, pułk forteczny SS-Besslein oraz 18 zmotoryzowany batalion rozpoznawczy SS
Dywizji „Horst Wessel”. W ramach naszego stowarzyszenia
działa również sekcja Armii
Czerwonej, zajmująca się rekonstrukcją żołnierzy 218 Dywizji
Piechoty” – wyjaśniają członkowie wrocławskiej grupy.
Noszenie mundurów z czasów II wojny światowej wiąże się
z odpowiedzialnością. Dlatego

każdy chętny, nim stanie się pełnoprawnym członkiem grupy
„Festung Breslau”, przechodzi
sześciomiesięczny staż. „Jeżeli
kandydat podczas wstępnej
rozmowy wykazuje sympatię do
grup narodowych czy neonazistowskich, od razu jest odrzucany. Zdarzają się i tacy, u których
tego typu zainteresowania ujawniają się po pewnym czasie.
Podczas stażu mamy więc okazję poznać ludzi bliżej. Także
pretendenci do naszej grupy
mogą w tym czasie zastanowić
się, czy chcą u nas działać” –
wyjaśnia Michał Szprynger.
Okres próbny jest też okazją do
zorientowania się w kosztach
związanych z przynależnością
do grupy. „Osoba, która z nami
zostaje, musi liczyć się z dużymi
wydatkami. Zaczyna się od tzw.
podstawy mundurowej, czyli
bluzy, spodni, czapki, hełmu,
butów, pasa, ekwipunku itd. Do
tego dochodzą komplety zimowe mundurów. Zdarza się, że
biorąc udział w rekonstrukcjach
mamy na sobie rzeczy warte
siedem tysięcy złotych” – wyjaśnia Szprynger.
Członkowie grupy mogą korzystać również z autentycznych
części umundurowania. Tak jest
w przypadku osób odtwarzających żołnierzy Wehrmachtu –
najliczniejszej niemieckiej formacji wojskowej. „Pasy, klamry, ładownice, manierki, chlebaki –
można kupić już w miarę tanio
na aukcjach internetowych, giełdach staroci czy pchlich targach. Gorzej mają koledzy, którzy są częścią sekcji Waffen SS.
Ich oryginalne, pochodzące
z II wojny światowej, części
umundurowania kosztują sporo
pieniędzy”.
Członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Festung Breslau” mają
za sobą występy w filmach fabularnych, a także programach
historycznych. Ich wiedza i doświadczenie zostały docenione
przez Bogusława Wołoszań-

skiego, dziennikarza i popularyzatora historii. „W przeciwieństwie do zwykłych statystów
wiemy jak powinniśmy zachowywać się w konkretnych mundurach, posługiwać się odpowiednim typem broni. To nasze
atuty” – wyjaśnia Szprynger. I choć występy w filmach
czy programach naukowych
wiążą się z zarobkiem, wielbiciel

Mogą podejść i zapytać się, czy
bluza od munduru jest wygodna, jak ciężki jest ekwipunek i ile
trzeba mieć siły, by z nim biegać. Po widowiskach, w których bierzemy udział, widzowie
zasypują nas setkami pytań.
Cieszy nas to, że potrafimy na
nie odpowiedzieć, podzielić się
tym, co jest dla nas ważne” –
mówi Michał Szprynger.

Członkowie
grupy „Festung
Breslau” często
grają w ﬁlmach
fabularnych
o tematyce
II Wojny
Światowej

Z KART HISTORII

Festung

Breslau

historii podkreśla, że pieniądze
są sprawą drugorzędną. „Na rekonstrukcjach konkretnych wydarzeń nie zarabiamy w ogóle.
Bywa, że do nich dokładamy ze
swoich funduszy. Ludzie się dziwią i pytają, dlaczego się w to
angażujemy. Odpowiedź jest
prosta – chcemy innych zainteresować historią. Dzięki nam są
w stanie tej historii dotknąć.

W sierpniu 1944 roku Wrocław
ogłoszony został twierdzą –
Festung Breslau. 20 stycznia 1945
roku, na rozkaz gauleitera Śląska
Karla Hankego, dokonano
przymusowej pieszej ewakuacji
większości pozostającej jeszcze
w mieście ludności cywilnej. Jak
się ocenia, podczas ewakuacji
z zimna i przemęczenia zginęło
aż 90 tys. osób. Przez trzy
miesiące, od 22 lutego do
6 maja 1945 roku, Wrocław był
oblegany przez wojska 1. Frontu
Ukraińskiego, dowodzone przez
marszałka Koniewa. Dowódca
twierdzy, generał Hermann
Niehoff, po negocjacjach
z generałem Głuzdowskim
podpisał kapitulację 6 maja 1945.
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CZAS WOLNY
NOWOŚCI

RUBRYKI

Joanna Lasek

NOWA KOMPOZYCJA
ZAPACHOWA
NA ZIMĘ
Historia firmy Trussardi sięga 1911 roku, kiedy to założyciel – Dante
Trussardi – zaopatrywał włoskie elity w wyjątkowej miękkości rękawiczki
z cielęcej skóry. Teraz przedsiębiorstwem
dowodzi Beatrice Trussardi, która
sięga po nowe rynki.
W sprzedaży pojawił się nowy
piękny zapach, który zadowoli
nawet najbardziej kapryśne
nosy. „My Name” to zapach
dla nowoczesnej i silnej
kobiety, niepozbawiony
jednak delikatności. Nuty
głowy to: biały fiołek,
heliotrop. Nuty serca: bez,
piżmo, cantedeskia. Baza:
ambra, wanilia. Świetna
propozycja zarówno na
porę zimową, jak i letnią.
Zapach jest na tyle
uniwersalny, iż można go
używać do pracy, ale i na
przyjęcia.

WYBÓR ROKU 2013
Instytut Wzornictwa Przemysłowego od ponad 20 lat
organizuje konkurs Dobry Wzór i dba o jakość produktów
znajdujących się na polskim rynku. W tym roku główną
nagrodę „zgarnęła” wanna Palomba, która ujęła jury
oryginalnym designem. „Falujący” kształt uzyskano dzięki
użyciu innowacyjnego materiału Graphyd®. Wysokie
oparcie z jednej strony podnosi komfort kąpieli, z drugiej,
nadaje przedmiotowi niesamowity kształt. Wanna Palomba
to marzenie każdego miłośnika dobrego designu.

MEBLE DO POKOJU
DZIECKA
White Collection to kolekcja białych mebli do pokoju
dziecięcego. W zalewie tandety stylowe, proste
i funkcjonalne meble wyróżniają się na plus. Firma My
Room stara się, aby mebelki nie były toporne, pełne są
więc delikatnych fryzowań, kulistych akcentów
i ażurowych szczebelków. Kolekcja zawiera wszystko,
co jest potrzebne do dziecięcego pokoju – łóżka, biurka,
szafy, stoliki, komody, regały itd. Białe meble to
najlepsze rozwiązanie dla naszych maluchów.
Uniwersalność sprawia, że można je kupić niezależnie
od płci dziecka. Można dobrać dowolne dodatki, nie
kierując się potrzebą dopasowania do wymagającego
koloru. Białe meble rozświetlą ciemne wnętrze
i optycznie powiększą przestrzeń.
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POWRÓT
GIER
PLANSZOWYCH
KARNAWAŁOWY
LOOK
Marka Sinsay przygotowała dla swoich klientek specjalną linię
sylwestrowo-karnawałową. Połyskujące tkaniny, cekiny
i wszechogarniająca czerń – oto propozycje firmy na nadchodzący
imprezowy okres. Projektanci nie zapomnieli także o dodatkach, które
świetnie uzupełnią karnawałowy look. Sinsay to najnowsza marka
koncernu LPP (właściciela między innymi Reserved czy Mohito),
skierowana głównie do młodszego odbiorcy.

W dobie wszechogarniających gier
komputerowych stare dobre Scrabble
zapewnią świetną, a mądrą rozrywkę w czasie
zimowych wieczorów. Gry planszowe, często
niedoceniane, wracają w wielkim stylu.
Przyjaciele i rodzina spotykają się, aby w inny,
bardziej produktywny sposób, pobyć razem.
Scrabble to doskonała alternatywa dla
spędzenia wieczoru przed telewizorem. Gra
rozwija umiejętność strategicznego myślenia,
ale przede wszystkim sprawia frajdę.

W SAM RAZ NA KARNAWAŁ
Z okazji świąt i nowego roku firma
Yves Rocher przygotowała dla swych
klientek pełną zapachów kolekcję.
Kompozycja zapachowa wydaje się być
nie z tej ziemi. Która z pań nie skusi się
bowiem na czekoladę z maliną lub
pomarańczą? Świąteczne wonie, dzięki
Yves Rocher, wydobywają się więc nie
tylko z kuchni… Żel pod prysznic
wzbogacono drobinkami
rozświetlającymi, skóra po wyjściu
z kąpieli będzie więc błyszczeć
karnawałowo. W edycji limitowanej
znalazła się seria z prawdziwą wanilią.
Pachnie bosko! Idealny pomysł na
prezent dla każdej kobiety.
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CZAS WOLNY
KUCHNIA

RUBRYKI

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

Agnieszka Kudłacik, Romagna Mia
zdjęcia Satiz Poland

Dolci di carnevale

– słodkości karnawałowe

Także Italia ma swoje powody do grzechu
w czasie karnawału.
Ale to grzech bardzo słodki i przede wszystkim
przepyszny, no i wart tego grzechu. Powodem
do tego, że będziemy musieli na wiosnę
torturować się rozmaitymi
dietami jest fakt, iż owe
słodkości w większości
są smażone..., ale co
tam! Karnawał jest
tylko raz w roku!!!

 CASTAGNOLE
To chyba najbardziej
typowy deser włoski.
Oczywiście w każdym regionie
ma inną nazwę, ale przepis jest
mniej więcej ten sam.
400 g mąki
80 g masła
szczypta soli
50 g cukru
2 jaja
1 łyżeczka suchych drożdży
skórka otarta z jednej cytryny
olej do smażenia
cukier puder do posypania
Połączyć masło i cukier
z jajkami, dodać skórkę
cytrynową, szczyptę soli, mąkę
i drożdże. Z wyrobionego ciasta
formować kulki wielkości orzecha
włoskiego. Smażyć na złoty kolor,
można je posypać cukrem pudrem,
ale smaczniejsze będą obtoczone
w zwykłym cukrze lub polane
miodem... Pychotka!!!
Włosi mają też castagnole
w różowym kolorze. Powstają
poprzez dodanie do ciasta likieru
Alchermes. Do ciasta można dodać
również 200 g ricotty.
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CASTAGNOLE DI RICOTTA
500 g ricotty
3 łyżki cukru
1 paczka suchych drożdży
200 g mąki
skórka otarta z jednej cytryny i jednej pomarańczy
1 cukier waniliowy
3 jajka
Wyrobić wszystkie składniki na gładką masę
i zostawić w lodówce na przynajmniej 30 minut.
Następnie smażyć, nabierając łyżką porcje
wielkości orzecha włoskiego. Posypać cukrem
pudrem.

 FRAPPE
200 g mąki, 1 łyżki cukru
40 g masła lub smalcu
skórka starta z jednej cytryny
szczypta soli, 2 jajka
olej do smażenia, cukier puder do posypania
To najbardziej typowe dolce karnawałowe. Aby je
przygotować, należy szybko zarobić wszystkie składniki
na jednolitą masę, owinąć w folię i pozostawić
w lodówce na pół godziny. Ciasto rozwałkować na
grubość 2 mm i pokroić radełkiem na pasy szerokości
ok. 3 cm i długości ok. 4 cm. Paski skręcić w połowie (nie
będą wtedy w czasie smażenia za bardzo puchły)
i smażyć na gorącym tłuszczu do zrumienienia.
Można je też piec w piekarniku ok. 10 min.
w temperaturze ok. 200 stopni.
Posypać cukrem pudrem.

 SŁODKIE RAVIOLI
– smażone ravioli to moja ostatnia
propozycja
Ciasto:
250 g mąki
30 g masła
otarta skórka z 1 cytryny
1 jajko
2 łyżki białego wina
100 g cukru
1 łyżki cukru

FRITTELLE DI MELE
(SMAŻONE JABŁKA W CIEŚCIE)
Są one najbardziej popularne
w regionie Alto Adige, ojczyźnie
jabłek, przepyszne zwłaszcza zaraz
po usmażeniu!!!
125 g mąki
1 jajo, 2 jabłka
1 łyżki cukru
1 szklanka mleka
sok z jednej cytryny
szczypta soli
pół opakowania suchych drożdży
olej do smażenia
cukier puder, cynamon
Ubić jajko z mlekiem, cukrem, solą,
mąką i drożdżami i zostawić
na 30 min. Obrać jabłka, wyjąć
środek, pokroić na plastry
i skropić sokiem z cytryny.
Zanurzać w cieście
i smażyć na rozgrzanym
tłuszczu. Odsączyć.
Można posypać cukrem
pudrem lub
cynamonem.
Bardzo dobre są
podawane z lodami
śmietankowymi.

 GRAFFE
– typowy deser z Neapolu.
To smażone ciambelline,
czyli nasze oponki.
300 g mąki, 2 jajka
20 g drożdży piwnych
200 g ziemniaków
otarta skórka z 1 cytryny
70 g masła, 2 łyżki cukru
szczypta soli
cukier puder do posypania
Ziemniaki ugotować w mundurkach,
obrać i dwa razy przecisnąć przez
praskę. Dodać pozostałe składniki
i drożdże rozpuszczone w 3 łyżkach
ciepłego mleka. W razie potrzeby
dodać mąkę. Ciasto pozostawić do
wyrośnięcia na przynajmniej
1 godzinę. Ciasto rozwałkować na
wałeczki grubości palca i pokroić na
długość ok. 12 cm. Zlepić końce.
Znów pozostawić do wyrośnięcia.
Smażyć z obu stron. Posypać
cukrem pudrem.

Z wymienionych składników wyrobić ciasto i włożyć do lodówki.
Rozwałkować na grubość ok. 3 mm. Farsz może zawierać nutellę,
konfiturę lub osłodzoną ricottę. Zlepić jak ravioli. Smażyć i następnie
posypać cukrem pudrem. W regionie Veneto i Ferrara przygotowuje się
tzw. CROSTOLI. Są to FRAPPE, ale z dodatkiem ciasta grappy czy
orzeszków pinii, czyli pinoli.

Mam nadzieję, że
podane przeze mnie
przepisy sprawią Państwu
wiele przyjemności i to nie tylko
w trakcie ich przygotowywania,
ale przede wszystkim jedzenia. BUON APPETITO!!!
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2013

Nowa Panda

WYMIARY (cm)
365/164/156

RABAT 15%*

PLN
1.2 EASY EURO5
32.470
1.3 EASY Multijet 16v S&S DPF EURO5+ 40.970
1.2 LOUNGE EURO5
36.720
0.9 TwinAir S&S LOUNGE EURO5
43.520

500/500C

poj.
1242
1248
1242
875

KM km/h l/100km miejsca
69 164 5,2 4/5
75 168 3,9 4/5
69 164 5,2 4/5
85 177 4,2 4/5

WYMIARY (cm)
355/163/149

RABAT 15%*
1.2 POP EURO5
1.2 COLOR THERAPY EURO5
1.2 LOUNGE EURO5
0.9 SGE S&S LOUNGE EURO5
1.2 SPORT EURO5
1.4 16v SPORT EURO5
500C 1.2 LOUNGE EURO6
500C 1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE EURO5+

PLN
37.613
41.438
44.413
49.513
45.263
52.063
53.763
63.113

BAGAŻNIK
225 LITRÓW

poj. KM km/h
1242 69 160
1242 69 160
1242 69 160
875 85 173
1242 69 160
1368 100 182
1242 69 160
1248 95 18O

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
5,1
6,1
5,1
3,9

4
4
4
4
4
4
4
4

500L

WYMIARY (cm)
415/178/167

RABAT 10%

PLN
1.4 16v POP EURO6
50.400
1.4 16v POP STAR EURO6
55.800
0.9 8v TwinAir POP STAR
59.400
1.3 MULTIJET II 16V POP STAR EURO5+
64.800
1.3 MULTIJET II 16V POP STAR DUALOGIC EURO5+ 68.400
1.6 MULTIJET II 16V POP STAR EURO5+
70.200
1.4 16v EASY EURO6
55.800
0.9 8v TwinAir EASY EURO6
59.400
1.3 MULTIJET II 16v EASY EURO5+
64.800
1.3 MULTIJET II 16v EASY DUALOGIC EURO5+ 68.400
1.6 MULTIJET II 16v EASY EURO5+
70.200
1.4 16v LOUNGE EURO6
62.100
0.9 8v TwinAir LOUNGE EURO6
65.700
1.3 MULTIJET II 16V LOUNGE EURO5+
71.100
1.3 MULTIJET II 16V LOUNGE DUALOGIC EURO5+ 74.700
1.6 MULTIJET II 16V LOUNGE EURO5+
76.500

poj.
1368
1368
875
1248
1248
1598
1368
875
1248
1248
1598
1368
875
1248
1248
1598

500L Trekking
RABAT 10%

500L Living
RABAT 10%
0.9 8v TwinAir POP STAR EURO6
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+
1.6 MULTIJET II 16v POP STAR EURO5+
0.9 8v TwinAir LOUNGE EURO6
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+
1.6 MULTIJET II 16v LOUNGE EURO5+

WYMIARY (cm)
435/178/145

PLN
62.100
72.900
74.700
68.400
79.200
81.000

poj.
875
1598
1598
875
1598
1598

KM
105
105
120
105
105
120

km/h
180
181
189
180
181
189

BAGAŻNIK
168/638 L

l/100km miejsca

4,8
4,5
4,8
4,8
4,5
4,8

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

1.4 16v TREKKING EURO6
0.9 TwinAir TREKKING EURO6
1.3 MULTIJET II TREKKING EURO5+
1.3 MULTIJET II TREKKING DUALOGIC EURO5+
1.6 MULTIJET II TREKKING EURO5+

PLN
62.991
66.591
71.991
75.591
77.391

KM
95
95
105
85
85
105
95
105
85
85
105
95
105
85
85
105

km/h
178
178
180
165
164
181
178
180
165
164
181
178
180
165
164
181

WYMIARY (cm)
427/180/167

poj. KM km/h
1368 95 165
875 105 173
1248 85 160
1248 85 158
1598 105 175

BAGAŻNIK
343 LITRY

l/100km miejsca

6,2
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5
6,2
4,8
4,2
4,0
4,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
5,1
4,3
4,2
4,7

5
5
5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są
cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
chody z r
ocznika
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Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v POP EURO5
1.4 16v EASY EURO5
1.4 T-Jet 16v EASY EURO5
1.6 Multijet 16v EASY EURO5
1.6 Multijet 16v EASY EURO5
1.4 T-Jet 16v STREET EURO5

WYMIARY (cm)
434/179/149

PLN
46.742
50.992
56.092
61.192
62.042
64.592

Punto 2013 Seria 7
RABAT 15%*
1.2 EASY 3D EURO5
1.4 EASY 3D EURO5
1.3 Multijet 16v EASY 3D EURO5+
1.2 EASY 5D EURO5
1.4 EASY 5D EURO5
1.3 Multijet 16v EASY 5D EURO5

PLN
33.992
35.870
42.670
35.445
37.145
43.945

poj.
1368
1368
1368
1598
1598
1368

KM
90
90
120
105
120
120

km/h
179
179
197
187
195
197

WYMIARY (cm)
403/169/149

poj.
1242
1368
1248
1242
1368
1248

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
6,3
6,3
4,4
4,7
6,3

5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 156 5,4/5,2 5
77 165
5,7 5
75 165 4,2/4,1 5
69 156 5,4/5,2 5
77 165
5,7 5
75 165 4,2/4,1 5

 – wersja ze Start&Stop

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE EURO5
1.4 DYNAMIC EURO5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM EURO5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM EURO5+

WYMIARY (cm)
396/172/174

PLN
40.792
45.892
53.720
55.420
58.820

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

poj.
1360
1360
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
330 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
73 155 6,6
5
73 155 6,6
5
75 155 4,5/4,1 5
95 170 4,1
5
95 170 4,1
5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16v 95KM EURO5
DYNAMIC 1.4 16v 95KM EURO5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KMEURO5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KMEURO5
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KMEURO5
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KMEURO5

WYMIARY (cm)
425/172/182

PLN
50.320
53.933
64.388
63.538
58.608
68.638
72.888

Freemont
RABAT 15%*
URBAN 2.4 170KM AUT EURO5
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 EURO5
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 EURO5
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT EURO5
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 EURO5

1.6 16v DYNAMIC 4x4 EURO5
1.6 16v EMOTION 4x2 EURO5
1.6 16v EMOTION 4x4 EURO5

KM
95
95
105
90
120
105
135

km/h
161
161
164
158
172
164
179

WYMIARY (cm)
489/188/169

PLN
93628
110628
104678
114878
110628
116578
120828

Sedici
RABAT 15%*

poj.
1368
1368
1598
1598
1368
1598
1956

poj.
2360
3605
1956
1956
1956
3605
1956

KM
170
280
170
170
170
280
170

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

7,2
7,2
5,2
5,2
7,4
5,2
5,7

5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h
190
206
195
184
195
206
184

WYMIARY (cm)
412/176/162

PLN
54.613
53.763
61.413

l/100km miejsca

poj. KM km/h
1586 120 175
1586 120 185
1586 120 175

l/100km miejsca

9,9
11,3
6,4
7,3
6,4
11,3
7,3

5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7
5/7

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

6,5
6,2
6,5

5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym.
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta dotyczy samochodów z roku produkcji 2013

Ypsilon
RABAT 15%*
1.2 8v S&S SILVER EURO5
1.2 8v S&S ELEFANTINO EURO5
1.2 8v S&S MOMO EURO5
0.9 S&S MOMO EURO5
1.2 8v S&S BLACK&RED EURO5
0.9 S&S BLACK&RED EURO5
0.9 S&S MTA BLACK&RED EURO5
1.2 8v S&S GOLD EURO5
0.9 S&S GOLD EURO5
1.3 JTD S&S GOLD EURO5
0.9 S&S MTA GOLD EURO5
1.2 8v S&S PLATINUM EURO5
0.9 S&S PLATINUM EURO5
1.3 JTD S&S PLATINUM EURO5
0.9 S&S MTA PLATINUM EURO5

WYMIARY (cm)
384/167/151

PLN
37.494
37.494
42.084
46.334
38.344
42.594
45.994
42.084
46.334
51.434
49.734
47.184
51.434
56.534
54.834

poj.
1242
1242
1242
875
1242
875
875
1242
875
1248
875
1242
875
1248
875

BAGAŻNIK
248 LITRÓW

KM km/h l/100km miejsca
69 163 5,1
5
69 163 5,1
5
69 163 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5
69 163 5,1
5
85 176 4,2
5
95 183 3,8
5
85 176 4,2
5

Delta
65.442
69.692
1.6 Multijet 16v E5 SILVER EURO5
73.942
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD EURO5
74.792
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5
77.767
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 S BY MOMO EURO5 82.442
1.8 TurbojetSPORTRONIC 16vE5 PLATIN. EURO5 107.942
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 PLATINUM EURO5 102.842
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER EURO5

Voyager
2.8 AT6 SILVER EURO5
3.6 AT6 SILVER EURO5
2.8 AT6 GOLD EURO5
3.6 AT6 GOLD EURO5
2.8 AT6 PLATINUM EURO5
3.6 AT6 PLATINUM EURO5

RABAT 15%*
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE EURO6

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRY

PLN
poj. KM km/h l/100km miejsca
193.970 3604 286 240 9,8
5

1368
1368
1598
1368
1598
1910
1742
1910

1.4 Turbojet E5 16v SILVER EURO5

RABAT 15%*

Thema

WYMIARY (cm)
452/179/150

120
140
120
140
120
190
200
190

BAGAŻNIK
380/465 L

195
203
194
203
194
222
230
222

6,3
5,7
4,7
5,7
4,7
5,7
7,8
5,7

WYMIARY (cm)
521/199/175

PLN
144.415
132.515
155.465
143.565
169.915
158.015

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

KM
178
283
178
283
178
283

5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
934 LITRY

km/h
193
209
193
209
193
209

l/100km miejsca

7,9
10,8
7,9
10,8
7,9
10,8

7
7
7
7
7
7

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

Oferta dostępna u dealerów Iveco. Ceny z rabatem dla
pracowników Grupy Fiat i CNH Industrial zawierają VAT i są
aktualne w momencie zamknięcia numeru. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach
sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Daily EURO5+ FURGON
RABAT 13%
35S11V
35C11V
50C15L V
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PLN
98.449
103.800
118.781

Daily EURO5+ PODWOZIE
skrzynia
biegów

rozstaw
zawieszenie osi

poj. KM
2289 106 6M-350 MECC 3000
2289 106 6M-350 MECC 3000
2998 146 6M-400 MECC 3000

RABAT 13%
35S11
35C11
50C15L
65C15L
70C15L

PLN
90.959
97.379
111.290
119.851
121.991

poj.
2289
2289
2998
2998
2998

KM
106
106
146
146
146

skrzynia
biegów

6M-350
6M-350
6M-400
6M-400
6M-400

zawieszenie

rozstaw
osi

MECC
MECC
MECC
MECC
MECC

3000
3000
3000
3300
3300

W sprzed
a
się samo ży wciąż znajdują
chody z r
ocznika
20

12

MiTo MY2014
RABAT 15%*
1.4 8v DISTINCTIVE EURO5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE EURO5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE EURO51
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE EURO5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT EURO5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE EURO5+

WYMIARY (cm)
406/172/145

PLN
53.465
59.415
54.825
61.965
68.765
63.665

poj.
1368
875
1368
1368
1368
1248

KM
78
105
105
135
135
85

km/h
165
184
187
207
207
174

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

l/100km miejsca

5,6
4,2
5,6
5,6
5,5
3,5

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5 EURO5+
SAHARA 2.8 CRD A5 EURO5+
RUBICON 2.8 CRD A5 EURO5+

1.4 TB MultiAir 16v 170KM DISTINCTIVE EURO52
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE TCT EURO52
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE EURO52
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE TCT EURO52
1.4 TB 16v TCT DISTINCTIVE EURO6

1.6 JTDM 16v 105KM DISTINCTIVE EURO5+
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE EURO5+
2.0 JTDM 16v 170KM DISTINCTIVE TCT EURO6

l/100km miejsca

8,8
8,8
8,8

1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE EURO52

1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT EURO6

WYMIARY (cm) BAGAŻNIK
475/188/183 498 LITRÓW

PLN
poj. KM km/h
134.640 2777 200 169
147.305 2777 200 169
159.885 2777 200 169

RABAT 15%*

1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE EURO6

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
1)
dotyczy Mito MY2013
2)
dotyczy Giulietta MY2013
LPG - samochód wyposażony w fabryczną instalację gazową LPG
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

Wrangler Unlimited MY2014

Giulietta MY2014

5
5
5

PLN
67.065
72.165
78.965
82.365
89.165
84.915
73.865
80.665
75.565
84.065
90.865

Wrangler MY2014
RABAT 15%*
SPORT 2.8 CRD A5 EURO5+
SAHARA 2.8 CRD A5 EURO5+
RUBICON 2.8 CRD A5 EURO5+

WYMIARY (cm)
435/180/147

poj.
1368
1368
1368
1956
1956
1368
1368
1368
1598
1956
1956

KM
120
170
170
170
170
120
170
170
105
170
170

km/h
195
218
218
218
218
195
218
218
185
218
218

WYMIARY (cm)
422/187/183

PLN
poj. KM km/h
121.040 2777 200 172
133.705 2777 200 172
146.285 2777 200 169

BAGAŻNIK
350 LITRÓW

l/100km miejsca

6,4
5,8
5,2
4,7
4,5
6,4
5,7
5,1
4,0
4,7
4,4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
142 LITRY

l/100km miejsca

8,1
8,1
8,6

4
4
4

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

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW

POCZTA

.
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. S. Sempołowskiej 19
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

Na zdjęciu u góry
wiceprezes
śląskiego oddziału
okręgowego PCK
w Katowicach
Andrzej Czerwiński
(po lewej) wręcza
medale 55-lecia HDK
w Polsce (od prawej
Paweł Bojczuk,
Krzysztof Józefowicz,
Krzysztof
Stachowicz, Andrzej
Lis. Zdjęcie obok:
Maria Górowicz
odznaczona odznaką
zasłużony honorowy
dawca krwi
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Gość z uOrkiestry
Wracając z jesiennego spaceru na naszym
podwórku zaskoczył nas widok eleganckiego
samochodu, a jeszcze bardziej wysiadająca
z niego osoba, dobrze nam znana ze
szklanego ekranu. Nasz syn Wiktor to
urodzony „mechanik”, więc od razu pobiegł
do samochodu. Gość widząc duże
zainteresowanie malucha, wziął naszą
pociechę na ręce i zaczął pokazywać auto.

Niespodziewane spotkanie zostało
uwiecznione na załączonym zdjęciu.
Lucyna Hendzel,
Fiat Services Polska

Dni HDK - PCK
W listopadzie w całym kraju
organizowane są Dni HDK – PCK, które
w tym roku miały bardziej odświętny
charakter, ponieważ połączone były
z 55-leciem Honorowego
Krwiodawstwa w Polsce. 9 listopada
obchody zorganizowało także nasze
Koło PCK i Klub HDK przy Fiat Auto
Poland. Podczas uroczystości
podsumowaliśmy działalność koła
za 2013 r., która obejmowała m.in.
akcje oddawania krwi (w 2013 r.
pozyskano 1920 litrów krwi, a krwiodawcy
Koła PCK i Klubu HDK oddali 450 litrów).
Uroczystość była też okazją do odznaczenia
zasłużonych członków koła. Odznakę
Honorową PCK I stopnia
za zasługi w pracy na
rzecz PCK oraz
w propagowaniu
Honorowego
Krwiodawstwa Kapituła
Odznaki Zarządu
Głównego PCK wyróżniła
Włodzimierza Erlinga,
a IV stopnia Bogusława
Kurkowskiego. Śląska
Okręgowa Rada HDK
– PCK odznaką
Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi po oddaniu
honorowo 18 litrów krwi
uhonorowała Ryszarda
Jabłońskiego i Grzegorza
Kurpiela, po oddaniu

honorowo 12 litrów Marię Górowicz,
Sławomira Jakóbczyka i Grzegorza
Rosińskiego, po oddaniu honorowo 6 litrów
Adama Natonika i Piotra Mularczyka. Na
wniosek Zarządu Głównego PCK Minister
Zdrowia odznaczeniem Honorowy Dawca
Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu wyróżnił
Krzysztofa Stachowicza i Andrzeja Czerniaka.
Z okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa
Zarząd Główny PCK i Krajowa Rada HDK
– PCK członkom wyróżniającym się
w propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa
przyznała medale 55-lecia, które otrzymali:
Andrzej Lis, Krzysztof Józefowicz, Paweł
Bojczuk, Leszek Prałat, Włodzimierz Erling,
Krzysztof Stachowicz, Andrzej Czerniak
i Zbigniew Kieras. Wielu członków wyróżniono
także za udział w imprezach i zawodach.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni
goście oraz delegacje zaprzyjaźnionych
klubów HDK – PCK.
Andrzej Lis,
przewodniczący koła PCK i HDK

stan na 15 grudnia 2013 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

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

7. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

administracja księgowa,
personalna i płace

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

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

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

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

usługi bankowe

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

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

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

usługi celne

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

