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„Small
and

furious”
TEKST

Giancarlo Riolfo

„Ma∏y, ale zadziorny”. Mowa oczywiÊcie
o Grande Punto Abarth, pierwszym
drogowym modelu powracajàcej
na rynek marki spod znaku Skorpiona.

J

ak wyglàda zajàc? Tak jak królik w wersji Abarth. Taki dowcip krà˝y∏ po Turynie w latach 60, kiedy w warsztacie
przy corso Marche powstawa∏y s∏ynne „sportowe zestawy”
do ma∏ych Fiatów 500, 600 i 850. Teraz triumfalny powrót
legendarnego Skorpiona w nowoczesnym wydaniu obwieszcza najnowsze Grande Punto Abarth, ale od przysz∏ego roku
do modelu do∏àczy tak˝e 500-tka Abarth.
Grande Punto Abarth, który pokazano dziennikarzom na torze w Balocco, zachwyca mocà: czterocylindrowy silnik 1.4
T-jet osiàga 155 KM, ale Abarth pracuje ju˝ nad „zestawem” 180-konnym. Uwag´ zwraca równie˝ sprawniejszy uk∏ad hamulcowy, bardziej
dynamiczne zachowanie na drodze i wi´ksza przyjemnoÊç z jazdy.
Grande Punto Abarth, mimo i˝ emanuje sportowym duchem, nie odbiega ca∏kowicie od walorów modelu oryginalnego. Bo dodanie kilkudziesi´ciu koni mechanicznych nie zmieni charakteru samochodu.
Choç Carl Abarth si´gnà∏ po specjalne komponenty, jego dzie∏o nie polega∏o na ca∏kowitym przeprojektowywaniu samochodu. T´ samà filozofi´ zastosowano równie˝ w przypadku najnowszego Abartha.
Pod maskà Grande Punto spod znaku Skorpiona kryje si´ mocny, ale
progresywny silnik, a „dopieszczone” hamulce i zawieszenia gwarantujà maksymalne bezpieczeƒstwo i doskona∏à przyczepnoÊç. Ponownemu kalibrowaniu poprzez tysiàce testów poddane zosta∏y równie˝ systemy elektroniczne – ABS, ASR i ESP. Efektem tych zabiegów jest samochód dla prawdziwych „smakoszy” motoryzacji, samochód, którego walory ujawniajà si´ najpe∏niej na torze wyÊcigowym.

4

Grande Punto Abarth produkowane jest
w trzech kolorach: czerwonym, czarnym
i bia∏ym z czerwonymi lusterkami
bocznymi i czerwonym pasem. Ta
ostatnia, najbardziej tradycyjna wersja
to bezpoÊrednie nawiàzanie
do poprzedników modelu z lat 60.
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i bezpieczeƒstwo
siàgi dost´pne dla ka˝dego to „misja” marki
Abarth. Jej dyrektor pe∏nomocny Luca De Meo
mówi: „Skorpion ma trzy wielkie atuty: tradycj´,
ukszta∏towanà ponad 10 tysiàcami zwyci´stw i 133
rekordami, a tak˝e osiàgi i technologi´.
Wskrzeszenie Abartha daje nam
wyjàtkowà okazj´, by zbli˝yç si´
do ludzi m∏odych”. Ka˝dy producent
potrzebuje modeli, które zadowolà
nawet najbardziej wymagajàcych
pasjonatów motoryzacji,
a jednoczeÊnie nie zra˝à do siebie
cenà i b´dà bezpieczene.
Handlowym celem marki na rok 2008
jest sprzeda˝ 5 tysi´cy samochodów
i 2 tysi´cy zestawów do przeróbki,
natomiast poprzez model
Super 2000 chce zaistnieç w Êwiecie
rajdów (wi´cej o udziale tego modelu w polskich
rajdach w artykule „Fiat i sport”). W przysz∏oÊci
do∏àczy do niego najprawdopodobniej równie˝
500-tka Abarth, która b´dzie walczyç w wyÊcigach
pojazdów swojej kategorii. Ambitne plany przewidujà
tak˝e merchandising z bogatà gamà odzie˝y
sportowej i markowych akcesoriów.
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Tor w Balocco ma kilka krótkich odcinków prostych oraz wiele zakr´tów, które trzeba pokonaç na drugim i trzecim biegu, dzi´ki temu
mo˝na idealnie sprawdziç przyspieszenie, sprawnoÊç hamulców i przyczepnoÊç do nawierzchni. Auto nap´dza silnik 1.4 T-jet z turbospr´˝arkà, ten sam, w który wyposa˝ony jest Fiat Bravo, o czym piszemy
wi´cej na str. 14-16. Jedynà ró˝nic´ stanowi zoptymalizowany software, dzi´ki któremu mo˝na zastosowaç benzyn´ 98-oktanowà, uzyskujàc pi´ç dodatkowych koni mocy. Niezmieniona pozosta∏a charakterystyka momentu obrotowego: wysoki przy stosunkowo niewielkich obrotach, po w∏àczeniu przycisku „sport” skacze do, bagatela, 230 Nm.
Przycisk ten powoduje te˝ zmian´ reakcji elektrycznego uk∏adu wspomagania: kierownica staje si´ nieco
sztywniejsza, zapewniajàc wi´kszà precyzj´ jazdy.
Punto Abarth od zera do stu kilometrów rozp´dza si´
w niewiele ponad osiem sekund. Na zakr´tach, podczas redukcji biegu, mo˝na oceniç zalety hamulców.
Cztery sporych rozmiarów tarcze – te przednie samowentylujàce z 2-t∏oczkowymi zaciskami Brembo
– doskonale wywiàzujà si´ z powierzonego im zadania, nie wykazujàc tzw. zm´czenia nawet podczas
gwa∏townego hamowania.
Sportowe Punto, nawet przy du˝ej pr´dkoÊci, doskonale radzi sobie z wchodzeniem w zakr´t. PodsterownoÊç nap´du przedniego przy przyspieszaniu jest praktycznie niewyczuwalna. Mechanicy Abartha wykonali dobrà robot´ równie˝ jeÊli
chodzi o zawieszenia, koncentrujàc si´ na kàtach pochylenia ko∏a,
spr´˝ynach (sztywniejszych o 20 procent), drà˝kach stabilizatora statecznoÊci bocznej i przeÊwicie (obni˝onym o jeden centymetr w stosunku do Grande Punto Sport). Ko∏ysanie boczne jest ograniczone,
a moment nap´dowy bez problemów przenosi si´ na ko∏a. System

„ZWYK¸E” I PODRASOWANE
PojemnoÊç

Moc

Maks. moment obr.

Maks. pr´dkoÊç

Przyspieszenie 0-100

GP Abarth

1368 cm3

155 KM

206 (230*) Nm

208 Km/h

8,2 s

GP Abarth kit SS

1368 cm3

180 KM

272 Nm

215 Km/h

7,7 s

(*) tryb Sport
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EMOCJE SPORTOWEJ JAZDY

Adrenalina

w najczystszej postaci

a˝dy uwa˝a, ˝e jest Êwietnym kierowcà. Ale
wystarczy jedno kó∏ko na torze z zawodowcem
za kierownicà, a odkryje, jak wiele musi si´
jeszcze nauczyç. Takiej lekcji pokory udzieli∏
w∏oskim kolegom w Balocco rajdowy mistrz W∏och
Giandomenico Basso, który zaprosi∏ ich
do swojego Punto Abarth Super 2000. Z takiej
propozycji nie mogli nie skorzystaç. Pozosta∏o im
wi´c za∏o˝yç kaski z intercomem, uchyliç boczny
pa∏àk klatki bezpieczeƒstwa i wÊlizgnàç si´ w fotel
z w∏ókien w´glowych. Basso uruchamia silnik
i rozpoczyna si´ szaleƒstwo. Rura wydechowa
porusza si´ swobodnie, ha∏asujàc niemi∏osiernie
w pozbawionej poszyç kabinie. Dêwignia
sekwencyjnej skrzyni biegów umieszczona jest
zaledwie kilka centymetrów od kierownicy,
a pomi´dzy siedzeniami znajduje si´ d∏ugi,
przypominajàcy kij od miot∏y, lewarek
hydraulicznego hamulca r´cznego.
„Ruszamy z kopyta, wciskani w fotele si∏à 270
koni – opowiada jeden z nich. – Pierwszy zakr´t,
doje˝d˝amy do niego z niesamowità pr´dkoÊcià.
Basso redukuje, ∏apie za r´czny hamulec i auto
kontrolowanym Êlizgiem wychodzi na kolejnà
prostà. Wje˝d˝amy p´dem w zygzakowatà drog´,
szerszà od samochodu o zaledwie kilka
centymetrów. Kolejny zakr´t i kolejny Êlizg. Auto
wydaje si´ taƒczyç. Powoli napi´cie znika
i zaczynamy si´ dobrze bawiç, ale niestety w∏aÊnie
wtedy musimy wracaç. Wysiadamy, zdejmujemy
kaski, ˝egnamy si´ z Basso i wykrztuszamy
s∏owa podzi´kowania. Adrenalina nie
opada, ale czujemy si´
szcz´Êliwi jak dzieci
po wizycie
Âwi´tego
Miko∏aja”.

K

przeciwpoÊlizgowy ASR interweniuje sporadycznie, w sposób praktycznie niezauwa˝alny dla pasa˝erów, podobnie jak w∏àczony na sta∏e
ESE. Wra˝enie pr´dkoÊci stwarza jedynie przyspieszenie boczne oraz
pisk opon na ka˝dym zakr´cie.
Przeja˝d˝ka nowym Grande Punto Abarth ka˝demu mi∏oÊnikowi sportowej jazdy zapewni naprawd´ ogromnà frajd´. Nasi w∏oscy koledzy
z Illustrato mieli mo˝liwoÊç przetestowania w Balocco prototypowego
egzemplarza Punto Abarth „SS”, czyli Super Sport, którego oficjalna prezentacja b´dzie mia∏a miejsce dopiero w 2008 roku. Samochód
ten poddano licznym modyfikacjom, które przeobrazi∏y go w prawdziwà 180-konnà besti´. Zmiany obj´∏y wtrysk, turbospr´˝ark´, a tak˝e
uk∏ad hamulcowy, skrojone „na miar´” zawieszenia, ko∏a i specjalne
opony. Ich wysokà jakoÊç potwierdza fakt, ˝e komponenty
mogà byç montowane wy∏àcznie
przez autoryzowane centrum
Abartha, które zajmuje si´ tak˝e
ich homologacjà. „Abarth SS jest
jeszcze w fazie rozwoju – wyjaÊnia Paolo Ollino, odpowiedzialny
za Engineering & Manufacturing producenta.
– Musimy przeprowadziç zmian´ software’u centralki, ˝eby
zapewniç bardziej p∏ynne i regularne dostarczanie mocy.
Wiele elementów jest jeszcze prowizorycznych”. Ale to
czeka Abartha SSW w przysz∏oÊci. Na razie w∏oscy
koledzy szykujà si´ na ekscytujàcà jazd´ tym modelem w jego tymczasowej wersji. Zgodnie podkreÊlajà,
˝e jej moc jest zdecydowanie wy˝sza, reakcja peda∏u
gazu bardziej impulsywna, dêwi´k silnika donoÊniejszy, a hamulce mocniejsze. Krótko mówiàc auto zachowuje si´ jak rasowa wyÊcigówka. Nawet z wy∏àczonym systemem ASR moment nap´dowy przenoszony jest na ko∏a bez najmniejszych problemów,
a Punto Abarth SS sprawia wra˝enie niemal przyklejonego
do asfaltu. I wszystko bez wi´kszego uszczerbku dla komfortu jazdy,
tote˝ z powodzeniem mo˝na wykorzystywaç go na co dzieƒ, by odwieêç
dzieci do szko∏y czy dotrzeç do pracy. Chocia˝, z drugiej strony, auto
tej klasy zas∏uguje na coÊ wi´cej. Zas∏uguje na tor wyÊcigowy.

Podrasowany
GP Abarth
zamienia si´
w 180-konnà
besti´
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Pi´ç gwiazdek

dla Fiata 500
Najnowszy model Fiata promowany
jest nawet przez Euro NCAP.
Organizacja ta nagrodzi∏a
bowiem 500-tk´ za bezpieczeƒstwo,
zapewnione przez oferowane
w samochodzie urzàdzenia,
przyznajàc mu maksymalne
pi´ç punktów.
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WERDYKT
PO TEÂCIE
„Kabina pozostaje
stabilna podczas uderzenia
we wszystkich
przeprowadzonych testach,
a kierujàcy jest dobrze
chroniony przez poduszki
powietrzne. Tak˝e projekt
deski rozdzielczej nie
przewiduje elementów,
które mog∏yby zraniç
pasa˝erów w razie kolizji”.

Z

derzenie czo∏owe przy pr´dkoÊci 64
km/godz., zderzenie boczne przy
pr´dkoÊci 50 km/godz. oraz zderzenie drzwi bocznych ze s∏upem
przy pr´dkoÊci 29 km/godz. Takim
w∏aÊnie surowym testom zderzeniowym musia∏a poddaç si´ produkowana w Zak∏adzie Tychy ma∏a 500-tka,
˝eby zdaç jeden z najwa˝niejszych
egzaminów w swoim motoryzacyjnym ˝yciu: egzamin z bezpieczeƒstwa. Organizacjà, która go
przeprowadzi∏a, jest Euro NCAP, instytucja europejska przyznajàca s∏ynne ju˝ gwiazdki wszystkim
samochodom wprowadzanym obecnie do sprzeda˝y na europejskim rynku.
Aby je uzyskaç i osiàgnàç tak wysokà pozycj´, nale˝a∏o jednak stawiç czo∏a bardzo surowym próbom, które niejednokrotnie sprawiajà nie lada
trudnoÊci samochodom o „szlachetniejszym” rysie. Ale Fiata 500 najwyraêniej to nie przestraszy∏o, bo wszystkie testy pokona∏ celujàco. Dzi´ki seryjnemu wyposa˝eniu w siedem poduszek powietrznych (w tym: 2 poduszki przednie „dual
stage”, 2 przednie poduszki powietrzne boczne
chroniàce klatk´ piersiowà, 2 window bag oraz
jednà poduszk´ powietrznà chroniàcà kolana kierowcy) oraz w przednie pasy bezpieczeƒstwa
z podwójnymi napinaczami i ogranicznikiem napi´cia pasa, ma∏y Fiat bez najmniejszych problemów zdoby∏ maksymalnà liczb´ punktów: pi´ç
gwiazdek za ochron´ kierujàcego i pasa˝erów.
Po raz pierwszy w historii auto o tak skromnych
rozmiarach uzyskuje takà punktacj´. „Jestem niezmiernie szcz´Êliwy, gdy patrz´ na wyniki, jakie
nowy Fiat 500 uzyska∏ w zakresie ochrony pasa˝erów. To jest bardzo budujàce” – mówi∏ z nieukrywanà satysfakcjà Adrian Hobbs, sekretarz
generalny Euro NCAP.
Oprócz tej opiniotwórczej organizacji europejskiej samochód doceni∏a równie˝ szeroka
publicznoÊç: na koniec sierpnia liczba
zamówieƒ z rynków w∏oskiego
i francuskiego, gdzie samochód jest obecznie sprzedawany, przekroczy∏a 70 tysi´cy. To wielki sukces
przed premierà na innych g∏ównych rynkach europejskich,
przewidzianà 27
paêdziernika
w Niemczech,
a nast´pnie
w Hiszpanii,
Polsce, Szwajcarii i Austrii.

Tak ma∏a, a tak
bezpieczna.
Produkowana
w Tychach
500-tka nale˝y
do grona
najlepszych
w tej dziedzinie

URZÑDZENIA
ZAPEWNIAJÑCE
BEZPIECZE¡STWO
Poza siedmioma poduszkami powietrznymi oraz
pasami bezpieczeƒstwa z podwójnymi
napinaczami „pi´çsetka” zapewnia
przewidywalne zachowanie si´ na drodze,
korygujàc ewentualne b∏´dy kierowcy
i pozwalajàc na stosunkowo ∏atwe wyjÊcie
z krytycznych sytuacji. Oprócz uk∏adu
hamulcowego o znakomitych osiàgach, model
oferuje wyrafinowane urzàdzenia elektroniczne,
kontrolujàce zachowanie dynamiczne
samochodu: od hamowania po nap´d. Mowa
o ABS z elektronicznym korektorem si∏y
hamowania EBD (Electronic Brake force
Distribution) i, przede wszystkim o ESP
(Electronic Stability Program), systemie, który
interweniuje w sytuacjach, gdy zagro˝ona jest
stabilnoÊç samochodu i pomaga kierowcy
kontrolowaç auto. ESP proponowane
w Fiacie 500 zawiera tak˝e niektóre systemy
dodatkowe: ASR (Anti Slip Regulation), system
zapobiegajàcy poÊlizgowi kó∏ nap´dowych
przy niskiej przyczepnoÊci do pod∏o˝a; MSR
(Motor Schleppmoment Regelung),
interweniujàcy w przypadku nag∏ej zmiany biegu
podczas redukcji, podnoszàc moment obrotowy
i zapobiegajàc w ten sposób nadmiernemu
„przeciàgni´ciu” kó∏ nap´dowych; HBA
(Hydraulic Brake Assistance), urzàdzenie
elektroniczno-hydrauliczne uruchamiane
podczas hamowania awaryjnego; i wreszcie
Hill-holder, u∏atwiajàcy kierowcy ruszanie
na wzniesieniach.
Wymienione urzàdzenia pozwoli∏y Fiatowi 500
przejÊç z powodzeniem wszystkie testy
zderzeniowe, dzi´ki którym model otrzyma∏
5 gwiazdek (zbierajàc w sumie 35
punktów). Wyró˝nienie to (∏àcznie
z wynikami osiàgni´tymi przez
Fiata Bravo, Grande Punto
i Fiata Croma) potwierdza
jednoczeÊnie wag´, jakà
Fiat Automobiles SpA
przywiàzuje do kwestii
zwiàzanych z ochronà
kierowcy i pasa˝erów.
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Ekologiczna

PANDA ARIA
TEKST

LAPRESSE/ALFERO

Giancarlo Riolfo
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Na Salonie we Frankfurcie
Fiat zaprezentowa∏
koncepcyjnà wersj´
samochodu przyjaznego dla
Êrodowiska, nap´dzanego
benzynà lub mieszankà
wodoru i metanu.

Z
”

równowa˝ona mobilnoÊç”, która jest
podstawà opracowywania europejskiej polityki transportowej, nie jest
tylko pustym sloganem. CoÊ wreszcie
drgn´∏o w tej materii, a od producentów motoryzacyjnych docierajà konkretne propozycje redukcji poziomów
zu˝ycia paliwa
i emisji spalin.
I to nie tylko substancji toksycznych, ale równie˝ dwutlenku w´gla, który uznaje si´
za jeden z g∏ównych winowajców efektu cieplarnianego.
Nic dziwnego, ˝e wÊród nowoÊci
zaprezentowanych
przez Fiata we Frankfurcie
najwi´ksze zainteresowanie
wzbudza∏a koncepcyjna Panda Aria. Wyposa˝ona w zupe∏nie nowy dwucylindrowy
silnik z turbospr´˝arkà o pojemnoÊci 900 cm3,
mo˝e dzia∏aç na benzyn´ lub na mieszank´ z∏o˝onà w 30 procentach z wodoru i 70 z metanu.
Oprócz prototypowego nap´du najnowszej generacji samochód proponuje tak˝e ca∏à seri´ rozwiàzaƒ, s∏u˝àcych redukcji zu˝ycia paliwa, a w efekcie równie˝ emisji spalin. JeÊli chodzi o dwutlenek
w´gla (CO2), to mo˝na mówiç o prawdziwym rekordzie: 69 gramów na kilometr.
Podczas gdy na ca∏ym Êwiecie trwa zagorza∏a dyskusja nad wadami i zaletami ró˝nych koncepcji
technologicznych, od fuel cell po nap´d hybrydowy, wed∏ug Fiata najlepszà metodà rozwiàzania
problemów energetycznych i Êrodowiskowych jest
w∏aÊnie Panda Aria. Fiat stawia bowiem na technologie powszechnie dost´pne lub pozostajàce
w fazie ostatecznego dopracowania, a przy tym
op∏acalne ekonomicznie.
Pomimo niepozornych rozmiarów i pojemnoÊci,
nowy silnik osiàga ca∏kiem sporà moc: 80 koni,
a w wersji zasilanej tylko benzynà nawet 105. Rewolucyjny system Multiair reguluje zasysaniem
powietrza do cylindrów nie za pomocà tradycyjnej
przepustnicy, ale elektronicznej centralki kierujàcej zaworami. Urzàdzenie dzia∏a w taki sposób, by
optymalizowaç proces spalania i zapewniaç kierowcy mo˝liwie najszybszà reakcj´ na jego polecenia.
Aby unikaç niepotrzebnych strat, system
„stop&start” wy∏àcza silnik, kiedy samochód si´
zatrzymuje i w∏àcza go automatycznie w momencie ponownego uruchomienia, nap´d zaÊ jest zaopatrzony w „inteligentnà” skrzyni´ zrobotyzowanà. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze energooszcz´dny klimatyzator oraz mniejsza masa w∏asna samochodu, uzyskana dzi´ki zastosowaniu

specjalnej stali oraz butli do mieszanki metanu/wodoru z w∏ókien w´glowych. Ni˝szym poziomom zu˝ycia i emisji sprzyjajà ponadto specjalne
opony Pirelli o niskim oporze toczenia. Poszycia
drzwi i wn´trz zosta∏y wykonane z materia∏ów naturalnych (bawe∏ny, lnu, w∏ókien kokosowych),
nadajàcych si´ do recyklingu.
Na stoisku Fiata we Frankfurcie b∏yszcza∏y równie˝ Panda
Climbing, czyli wersja 4x4
z podwójnym zasilaniem
na benzyn´/metan, oraz Multipla Natural Power. Ale to nie
wszystko. Na niemieckiej wystawie mia∏ swój debiut tak˝e
EcoDrive, system, który analizuje styl prowadzenia samochodu przez kierowc´ i który
za pomocà noÊnika USB oraz
komputera PC udziela mu
porad odnoÊnie mniejszego
zu˝ycia i zanieczyszczania Êrodowiska. Wi´cej
na ten temat w ramce na nast´pnej stronie.

Nowa Musa
oferuje jeszcze
pojemniejszy
baga˝nik.
Na stronie obok:
stoisko Fiata
z Pandà Aria

Silnik o mocy
80 KM wykazuje
znacznie ni˝sze
poziomy zu˝ycia
i emisji ni˝ jego
konwencjonalne
odpowiedniki

LANCIA

Wielka Musa
P

o raz pierwszy zosta∏a
pokazana Êwiatu przy okazji
s∏ynnego Festiwalu Filmowego
w Wenecji, ale swà oficjalnà
premier´ nowa Musa mia∏a
dopiero we Frankfurcie. Nadwozie
nast´pczyni bardzo udanego
modelu, który w przeciàgu dwóch
lat sta∏ si´ najch´tniej kupowanym

kompaktowym jednobry∏owcem we
W∏oszech, zosta∏o
przeprojektowane w taki sposób,
by zyskaç na elegancji,
a jednoczeÊnie oferowaç od 390
do 460 l przestrzeni baga˝owej,
w zale˝noÊci od ustawienia tylnych
foteli. W stosunku do poprzedniej
wersji to a˝ o 70 l wi´cej.
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ALFA ROMEO
STYLOWE 147
We Frankfurcie zaprezentowa∏a si´ równie˝ nowa
Alfa 147 C’N’C” COSTUME NATIONAL, seria
specjalna b´dàca owocem wspó∏pracy Alfy Romeo
ze stylistà Ennio Capasà.

FERRARI
EMOCJE GWARANTOWANE
Nad rozwojem modelu czuwa∏ osobiÊcie Michael
Schumacher i to w∏aÊnie on, siedmiokrotny mistrz
Êwiata Formu∏y 1, przedstawi∏ frankfurckiej publicznoÊci, wraz z Lucà Cordero di Montezemolo,
najnowsze Ferrari 430 Scuderia.
Ta sportowa wersja cywilnego modelu F430 to
dwumiejscowe auto z centralnie usytuowanym silnikiem, ÊciÊle spokrewnione z rasowymi wyÊcigówkami.
8-zaworowy silnik o pojemnoÊci 4,3 l osiàga
a˝ 510 koni mechanicznych. Stosunek ci´˝aru
do mocy wynosi zaledwie 2,45 kg/KM, a samochód przyspiesza od zera do stu kilometrów w zaledwie 3,6 sekundy, rozp´dzajàc si´ do 200 km
w niewiele ponad 11 sekund.
INNOWACJE

„Czysta” jazda

dzi´ki EcoDrive

oziomy zu˝ycia paliwa i emisji spalin sà
uzale˝nione g∏ównie od stylu jazdy
i charakteru pokonywanej trasy.
Fiat Group Automobiles i Microsoft opracowa∏y
system EcoDrive, zbierajàcy wszystkie
niezb´dne informacje o pojeêdzie i przenoszàcy
je na zwyk∏ego „pendrive’a” za pomocà
platformy Blue& Me i portu USB. JeÊli kierowca
pod∏àczy go do komputera osobistego, b´dzie
móg∏ zapoznaç si´ z charakterystykà
samochodu, w tym równie˝ z poziomem emisji
dwutlenku w´gla podczas ka˝dego
przejazdu. Program
analizuje styl jazdy
i udziela porad
w zakresie
mo˝liwoÊci
jego poprawy
w celu
redukcji
poziomów
zu˝ycia paliwa
i emisji spalin.

P
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Od góry: Seria
specjalna 147
C’N’C’ oraz
Ferrari 430
Scuderia.
Poni˝ej:
Maserati
Quattroruote
Sport GTS

MASERATI
WYÂCIGOWA LIMUZYNA
Maserati Quattroporte, cudowny maria˝ perfekcyjnej mechaniki z przepi´knà karoserià projektu
Pininfariny, stanowi punkt odniesienia w kategorii
pojazdów luksusowych.
Nowa wersja Sport GT S jest zarezerwowana dla klientów, którzy
od tej wspania∏ej berliny spod znaku Trójz´bu oczekujà najlepszych
osiàgów i maksymalnej przyjemnoÊci z jazdy.
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Na rynku samochodowym
zazwyczaj przez
pierwsze 3 lata produkcja
modelu idzie w gór´,
póêniej ju˝ niestety w dó∏.
Z Pandà jest inaczej.

TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Satiz Poland
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FENOMEN

Pandy

yprodukowanie milionowej Pandy, którà
5 wrzeÊnia z linii zjecha∏ dyrektor tyskiego
zak∏adu Zdzis∏aw Arlet, by∏o kolejnà okazjà
do Êwi´towania. Samochód ten pokaza∏
mo˝liwoÊci zak∏adu, zapewni∏ rozwój i pozwoli∏ zatrudniç nowych pracowników. Jak podkreÊla Zdzis∏aw Arlet: „Dzi´ki temu co pokazaliÊmy to nam
przypad∏a produkcja nowej 500, a tak˝e nied∏ugo
Forda Ka. Zak∏ad niesamowicie si´ rozbudowuje,
prowadzone sà inwestycje na szerokà skal´, a liczb´
pracowników z obecnej ponad 3,5 tysiàca zamierzamy zwi´kszyç do oko∏o 6 tysi´cy. Panda ca∏y czas
zapewnia nam miejsca pracy, a tym samym przysz∏oÊç nam i naszym dzieciom. Pozwoli∏a wi´c przetrwaç i wyznaczy∏a kierunek rozwoju, wraz z nià pojawi∏y si´ nowe technologie, elektronika, robotyzacja: przy produkcji Fiata Seicento mieliÊmy 80
czy 90 robotów, w tej chwili przy produkcji samej
Pandy i 500-tki jest ich 387, wraz z Fordem dojdzie
kolejne 400 i w sumie, na samej spawalni b´dzie ich
prawie 800, co jest niespotykane w innych zak∏adach w Europie”. Od czterech lat Panda cieszy si´
nies∏abnàcà popularnoÊcià i znalaz∏a milion nabywców. Jest lepiej rozpoznawalna i ch´tniej kupowa-

na ni˝ niejeden samochód innej marki, 18 razy uhonorowano jà ró˝nymi presti˝owymi nagrodami.
Choç przez 4 lata zdà˝y∏y zmieniç si´ trendy
i standardy, to na zakup Pandy co roku jest wi´cej
ch´tnych, nieod∏àcznie z tym zwiàzany jest wzrost
produkcji tego modelu. Plan na ten rok to 260 tysi´cy sztuk, ale to nie wszystko, FAP w portfelu
zamówieƒ nadal ma 2,5 miesi´cznà produkcj´.
Na pytanie o fenomen Pandy nie da si´ udzieliç
jednoznacznej odpowiedzi, nikt nie przewidzia∏,
˝e model ten stanie si´ tak popularny, ale dzi´ki tej
tajemnicy Panda jeszcze bardziej intryguje.
W∏odzimierz Grzelak – kierownik funkcjonowania na monta˝u: „Od 3 lat je˝d˝´ Pandà i moje
dzieci ze swoimi rodzinami tak˝e jà wybra∏y.
Przedtem patrzyli jak cieszy mnie ka˝dy przejechany nià kilometr, teraz wiedzà ju˝ dlaczego”.
Tomasz Grzywaczewski – kontroler funkcjonowania na monta˝u: „Trwajàcà wcià˝ popularnoÊç
Pandy t∏umacz´ przeskokiem technologicznym,
jaki dokona∏ si´ w produkcji oraz zastosowaniem
nowoczesnych, bardzo dok∏adnych urzàdzeƒ pomiarowych, które pozwoli∏y znacznie podnieÊç jakoÊç tego samochodu”.
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Benzynowce rzucajà

wyzwanie
TEKST

Giancarlo Riolfo
FOTO

Sandro Falzone
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Ju˝ podczas premiery Fiata Bravo zapowiadano
pojawienie si´ modelu z nowym silnikiem
1.4 T-jet z turbodo∏adowaniem o mocy 150 KM.
DziÊ jest ju˝ dost´pny na rynku, a jego
mo˝liwoÊci sprawdzili koledzy z „Illustrato”.

N

a pierwszy rzut oka wydaje si´ byç
zwyczajnym Bravo 1.9 Multijet
Sport. Dopiero po bardzo wnikliwym obejrzeniu samochodu na
kratce wlotu powietrza dostrzega
si´ niewielki napis T-jet, jedyny element estetyki pojazdu zdradzajàcy
obecnoÊç pod maskà pionierskiego
silnika 1.4 z turbodo∏adowaniem.
Jest to pierwszy przedstawiciel nowej generacji
jednostek benzynowych, które rzucajà wyzwanie
swym wysokopr´˝nym konkurentkom, dotàd bez
trudu pozyskujàcym serca automobilistów. Zadanie jest tym trudniejsze, ˝e silniki na olej nap´dowy zdà˝y∏y ju˝ staç si´ prawdziwymi pere∏kami
nowoczesnej technologii: sà mocne, czyste, ciche,
oszcz´dne i przyjemne w prowadzeniu.
Fiat, który przyczyni∏ si´ do ewolucji nap´dów wysokopr´˝nych, próbuje przywróciç dawny splendor jednostkom na benzyn´, poprawiajàc ich wydajnoÊç i elastycznoÊç. Filozofia, jakà si´ kieruje,
to: mniejsza pojemnoÊç, ale za to dodatkowe zasilanie za pomocà turbokompresora nowej generacji, pozwalajàce na uzyskanie du˝ego momentu
przy niskich obrotach.
Bravo T-jet 1.4 turbo, wywodzàcy si´ z wersji Fire,
osiàga moc a˝ 150 KM, czyli tyle samo, ile montowany w Bravo 16-zaworowy Multijet 1.9
(testowany przez naszych w∏oskich kolegów nieco wczeÊniej). Osiàgi obu (w
ramce) sà podobne,
dlatego celem test
drive’u by∏o porównanie obu nap´dów.
Trasa próby drogowej, przez miasto, autostrad´ i mnóstwo zakr´tów, prowadzi∏a na po∏o˝one niedaleko Turynu
pasmo górskie Langhe, jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Piemoncie. Na autostradzie za Turynem mo˝liwe by∏o w∏àczenie cruise control,
utrzymujàcego sta∏à pr´dkoÊç 130 km/godz.
(maksymalna wynosi 212 km/godz.). Dalej trasa,
przez doliny, wiod∏a w kierunku Barolo, krainy
zwiàzanej z produkcjà wina. Tutaj sprawdzono
mo˝liwoÊci samochodu na trasach górskich. Fiat

Silnik
zaskakuje
obrotami
od 1500
do 600 na
minut´

Fiat Bravo T-jet
na tle zabudowaƒ
Barolo, w samym
sercu regionu
Langhe

Bravo zadziwia doskona∏à przyczepnoÊcià do nawierzchni, mocnymi hamulcami i – w wersji wyposa˝eniowej Sport – czterema oponami o bardzo
niskim profilu, co umo˝liwia szybkie reagowanie
na skr´ty kierownicy. Ca∏oÊç uzupe∏niajà siedzenia o anatomicznych kszta∏tach oraz aluminiowy
zestaw peda∏ów: detale wp∏ywajàce na agresywny
charakter auta. Wszystko to idealnie harmonizuje
z silnikiem, który zaskakuje przede wszystkim
momentem obrotowym. Dane techniczne mówià
o 206 Nm w przedziale od 2000 do 5500 obrotów
na minut´, a jeÊli uruchomi si´ przycisk „sport”
na tablicy rozdzielczej, to wartoÊç ta podskakuje
do, bagatela, 230 Nm. W praktyce silnik charakteryzuje si´ nies∏abnàcym zapa∏em od 1500 do 6000
obrotów. ElastycznoÊç porównywalna z Multijetem, ale w przedziale dla niego nieosiàgalnym, albowiem dla turbodiesla maksimum mocy osiàga
si´ przy obrotach rz´du 4000.
Gdy zasiàdzie si´ za kierownicà Bravo T-jet mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e jest to auto o dwóch twa-

PORÓWNANIE DWÓCH SILNIKÓW
PojemnoÊç

Moc

Max moment obr.

Max pr´dkoÊç

Przyspieszenie 0-100

Zu˝ycie paliwa

Bravo 1.4 T-Jet

1368 cm3

150 KM

206 (230*) Nm

212

8,5 s (8,2 s**)

7,1 l/100 km

Bravo 1.9 16v Multijet

1910 cm3

150 KM

305 Nm

209

9s

5,6 l/100 km

(*) tryb Sport - (**) z overboost - Zu˝ycie w cyklu mieszanym
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rzach. Z jednej strony pos∏usznie reaguje na wciÊni´cie peda∏u gazu i szybkie manewrowanie
dêwignià zmiany biegów (u∏atwione dzi´ki sprawnie dzia∏ajàcemu sprz´g∏u), a z drugiej pozwala
na pokonywanie stromych wzniesieƒ na czwartym
prze∏o˝eniu i ca∏kowicie bezpieczne wyprzedzanie
bez koniecznoÊci redukowania biegu. JeÊli jeêdzi
si´ w∏aÊnie w taki ostro˝ny sposób, to zu˝ycie paliwa (a w efekcie równie˝ poziom emisji spalin)
jest stosunkowo niewielkie. Mówià o tym tak˝e
wyniki testów homologacyjnych: w cyklu mieszanym na jednym litrze pokonuje si´ 14, a w ruchu
pozamiejskim nawet 17 kilometrów. Jak na auto
z nap´dem benzynowym, to Êwietny rezultat, chocia˝ daleko mu do Multijeta.
Tymczasem trasa testu biegnie drugorz´dnymi drogami i mija kolejno La Morra, ma∏e miasteczko,
skàd wzd∏u˝ ogrodzeƒ winnic Nebbiolo (odmiana winoroÊli, z której wytwarza si´ najs∏ynniejsze
piemonckie wina, od Barolo po Barbaresco), droga
wiedzie w dó∏, w kierunku Bra, gdzie nast´puje
zjazd na autostrad´ do Turynu.
Nasi koledzy z Illustrato zastanawiali si´, który
z silników – benzynowy z turbodo∏adowaniem czy
wysokopr´˝ny – jest lepszy, ale nie znaleêli jednoznacznej odpowiedzi. Osiàgi obu sà niemal identyczne, podobnie jak elastycznoÊç, komfort i cicha
praca. T-jet jest bardziej zwinny (od zera
do 100 km przyspiesza o pó∏ sekundy szybciej), a
z jego walorów mo˝na korzystaç w szerszym przedziale obrotów. Z kolei Multijet wcià˝ przewodzi
w klasyfikacji zu˝ycia paliwa i ekonomicznym
u˝ytkowaniu. I to czyni go bardziej atrakcyjnym
dla tych, których praca wià˝e si´ z pokonywaniem
tysi´cy kilometrów rocznie. Klient – niezale˝nie
wi´c od dokonanego wyboru – z pewnoÊcià nie
b´dzie rozczarowany.
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Przekrój
nowego silnika
benzynowego
T-jet z turbodo∏adowaniem.
Poni˝ej: Bravo
podczas prób
drogowych

CZAS WOLNY

FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Dzieje Diesla

w pigu∏ce

K

iedyÊ silnik wysokopr´˝ny by∏ powolny i ha∏aÊliwy,
ale ekonomiczny. Dzi´ki do∏adowaniu za pomocà
turbokompresora, uk∏adowi wtryskowemu Common
Rail, a zatem technologii Multijet (obydwu
opatentowanych przez Fiata), skromny silnik Diesla
sta∏ si´ silniejszy, sprawniejszy i cichszy. W dodatku
posiada∏ dwa atuty, które dawa∏y mu przewag´
nad nap´dami benzynowymi: mniejsze
zu˝ycie paliwa oraz wi´kszà
elastycznoÊç prze∏o˝eƒ,
zapewnianà przez du˝y
moment obrotowy
na stosunkowo niskich
obrotach. Wszystko to,
w po∏àczeniu ze stopniowym
zmniejszaniem si´ ró˝nic
pomi´dzy cenami obu
paliw, zaowocowa∏o zmianà
wizerunku Diesla i pozwoli∏o
mu na przeÊcigni´cie
swego benzynowego
konkurenta w rankingach
sprzeda˝y. Wraz z jednostkà T-jet
Fiat Powertrain Technologies ponownie
wprowadza na rynek silniki na benzyn´,
opracowane zgodnie z formu∏à „mniejsza pojemnoÊç
plus do∏adowanie”, która zapewnia lepszà
wydajnoÊç energetycznà (a w efekcie tak˝e
mniejsze zu˝ycie) oraz wysokie osiàgi. Projektanci
skupili si´ na dynamicznym i sta∏ym momencie
obrotowym. A t´ w∏aÊnie cech´ nowoczesnych
turbodiesli automobiliÊci cenià sobie najbardziej,
bo pozwala ona na szybkie reagowanie nawet
przy lekkim muÊni´ciu peda∏u gazu.
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WydajnoÊç

na
CELOWNIKU
„Pod wzgl´dem konkurencyjnoÊci
i jakoÊci wyrobów Fiat-GM Powertrain
Polska jest jednym z najlepszych
zak∏adów grupy FPT. Ale w ˝yciu nic
nie trwa wiecznie. I w∏aÊnie dlatego
naszym obowiàzkiem jest, od tej
chwili, dà˝enie do poprawy
wydajnoÊci w stosunku
do naszych konkurentów, bez
uszczerbku, rzecz jasna, dla
koncentracji na jakoÊci”
– to podstawowy cel
Maurizio Emo,
od niedawna nowego
prezesa zarzàdu
i dyrektora generalnego
spó∏ki. Poznajmy go
bli˝ej.

TEKST

Filippo Gallino
FOTO

Satiz Poland

TESTO
DI

Paola Ravizza
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N

owy prezes zarzàdu polskiego zak∏adu Powertrain, 47-letni Maurizio
Emo, pochodzi z Sycylii, a dok∏adnie z Palermo, stolicy tej przepi´knej
wyspy po∏o˝onej u po∏udniowych
wybrze˝y W∏och. Nie skoƒczywszy
jeszcze trzydziestu lat, tu˝ po uzyskaniu dyplomu in˝yniera elektroniki i pierwszych doÊwiadczeniach zawodowych w charakterze pracownika naukowego,
w 1989 r. przeniós∏ si´ do Turynu i zatrudni∏
w Fiacie: „Przedsi´biorstwo to od razu stworzy∏o
mi optymalne warunki do rozwoju zawodowego.
Wi´kszoÊç z moich 18 lat pracy w Fiacie sp´dzi∏em w Turynie, ale kiedy musia∏em wyjechaç
do Brazylii, Avellino na po∏udniu W∏och czy, jak
teraz, do Polski, zawsze traktowa∏em jako nowe
wyzwanie. Sporo podró˝owa∏em, równie˝ po Azji,
dzi´ki czemu nauczy∏em si´ j´zyków obcych. Polski jest czwartym j´zykiem, po angielskim, niemieckim i portugalskim, który zaczynam studiowaç. M∏odzie˝y radz´ post´powaç w podobny
sposób, bàdêcie dyspozycyjni, a zapewniam Was,
˝e nie b´dziecie tego ˝a∏owaç”.
Lata 90. sp´dzi∏ w Turynie, pracujàc w dziale
Technologii silnika. Wtedy w∏aÊnie przyswoi∏ sobie metody projektowania zak∏adów przemys∏owych. To doÊwiadczenie zaowocowa∏o w przysz∏oÊci, na przyk∏ad w 2002 roku, kiedy jako odpowiedzialny za technologie silnika koordynowa∏
zespó∏, któremu powierzono zadanie zaprojektowania i uruchomienia nowej fabryki w Polsce. „W tamtym okresie przebywa∏em kilka miesi´cy
w Bielsku-Bia∏ej. Jednym z najwi´kszych wyzwaƒ by∏o, jak pami´tam, skonstruowanie nowoczesnej sali prób, której czuj´ si´
po trosze ojcem. Mia∏em zatem
ju˝ okazj´ poznaç wielu polskich
kolegów, z którymi dziÊ spotka∏em si´ ponownie. Sà to osoby
cechujàce si´ wysokim profesjonalizmem i umiej´tnoÊciami. Majà ogromne doÊwiadczenie i ca∏kowite zaufanie wobec siebie”.
Tadeuszowi Âwierczkowi, wieloletniemu dyrektorowi polskiej „Mechaniki”, Grupa powierzy∏a pe∏nienie innej wa˝nej funkcji. Maurizio Emo t´ nieuchronnà zmian´ na najwy˝szym szczeblu kierowniczym wyjaÊnia w taki sposób: „FPT jest grupà globalnà, w fazie pe∏nego rozwoju, podczas
której przez ca∏y czas rodzà si´ projekty o mi´dzynarodowym wymiarze. Wystarczy wspomnieç
o wspó∏pracy z Suzuki w Azji czy o porozumieniach z Fordem. Aby móc zarzàdzaç tymi inicjatywami, przedsi´biorstwo nie ustaje w poszukiwa-

Ireneusz
Habdas,
Kierownik
Obszaru
Monta˝u,
Maurizio Emo
i Andrzej
Cichowski,
Kierownik
Obszaru
Obróbek

niach managerów i specjalistów z ogromnym doÊwiadczeniem zawodowym, i to nie tylko we W∏oszech. Tym razem dyrekcja grupy wybra∏a Tadeusza, znakomitego polskiego managera, który ju˝
wkrótce zostanie zaanga˝owany do wa˝nego projektu mi´dzynarodowego. Ja jestem tu zatem, by
go zastàpiç. I postaram si´ kontynuowaç jego prac´ w najlepszy mo˝liwy sposób”.
Maurizio Emo przyby∏ do Polski z FMA w Pratola
Serra, zak∏adu, w którym powstaje „starszy brat”
silnika Multijet, przeznaczony do samochodów
osobowych: „W FMA by∏em odpowiedzialny
za produkcj´ silników, wÊród których by∏a
m.in. 16-zaworowa jednostka Multijet o pojemnoÊci 1.9 i 2.4 l. W ostatnim czasie pracowa∏em
nad uruchomieniem nowego silnika Multijet 1.6,
którego moc b´dzie si´ mieÊciç w przedziale
od 105 do 125 koni. W zakresie
od 70 do 105 koni dominowaç
b´dzie nasz ma∏y Diesel 1.3 l, natomiast moce wy˝sze b´dà zarezerwowane dla s∏ynnej jednostki 1.9, której pojemnoÊç zostanie
zwi´kszona do 2.0 l. Te nowoÊci
podyktowane sà tak˝e koniecznoÊcià uaktualniania gamy silników pod kàtem normy Euro5”.
DziÊ Maurizio Emo myÊli ju˝
o Polsce, gdzie zamierza sprowadziç równie˝ swój fortepian i gitar´ klasycznà, ˝eby
nie rezygnowaç ze swojego hobby, jakim jest studiowanie twórczoÊci kompozytorów minionych
wieków. „W Polsce czuj´ si´ doskonale. ˚ycie zak∏adu praktycznie niczym si´ nie ró˝ni. Oprócz
problematyki technologicznej i zarzàdzeniowej tego
zak∏adu, który produkuje rocznie 700.000 silników
i fakturuje 1,2 mld euro, trzeba zarzàdzaç tak˝e
aspektami dotyczàcymi spó∏ki joint-venture z GM,
która ma charakter mi´dzynarodowy. OczywiÊcie
to nie jest ∏atwe, ale mamy jasno wytyczonà drog´
i dlatego poradzimy sobie w tej kwestii. Tym bardziej, ˝e posiadamy dobry i zgrany zespó∏”.

SpecjaliÊci z Bielska
cechujà si´ wysokim
profesjonalizmem,
o czym Maurizio Emo
przekona∏ si´ ju˝
w 2002 roku
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Maurizio Emo, choç jest tu dopiero od kilku miesi´cy, od razu zauwa˝y∏, ˝e polska fabryka jest
jednym z najlepszych zak∏adów Grupy FPT
pod wzgl´dem know-how, jakoÊci wyrobów gotowych i konkurencyjnoÊci pod wzgl´dem kosztów.
Ale wiele spraw jest wcià˝ do zrobienia, bo w ˝yciu
nic nie trwa wiecznie: „Ten zak∏ad musi jeszcze
znacznie poprawiç swojà wydajnoÊç (liczba roboczogodzin na silnik). Dzisiaj Polska nale˝y
do struktur Unii Europejskiej i dà˝y do dostosowania si´ do parametrów ekonomii europejskiej,
w tym oczywiÊcie tak˝e i kosztów. A zatem podstawowym celem jest, i to ju˝ od zaraz, poprawa
wydajnoÊci w celu utrzymania naszej dobrej pozycji konkurencyjnej. Do tego wszystkiego dochodzi
jeszcze silna konkurencja w dziedzinie silników
wysokopr´˝nych ze strony producentów z Azji,
a zw∏aszcza z Indii. Globalizacja jest procesem
nieodwracalnym i dotyczy nie tylko naszego
przedsi´biorstwa, ale i naszych partnerów przemys∏owych. O ile wydajnoÊç jest wa˝nym celem
Êrednioterminowym, o tyle nie mo˝na zapominaç,
˝e globalna rywalizacja rozgrywa si´ przede
wszystkim w obszarze jakoÊci, która przez ca∏y
czas musi pozostawaç niezmiennie wysoka”.
Problem niskiej wydajnoÊci w porównaniu ze
standardami europejskimi wynika w g∏ównej mierze z zasz∏oÊci historycznych. Zak∏ad powsta∏
jeszcze przed wstàpieniem Polski do Unii Europejskiej i choç w pe∏ni zas∏uguje na miano awangardowego, to jednak stopieƒ automatyzacji nie
jest jeszcze najwy˝szy. I w∏aÊnie w tym kierunku
powinna zmierzaç fabryka: „Potrzebny jest czas,
˝eby zmieniç lub gruntownie zreorganizowaç faO WDRA˚ANIU WCM MÓWI WOJCIECH PIECZONKA, KIEROWNIK PMS - MANAGER PLANT MANUFACTURING SYSTEM

Powertrain
w biegu po bràz
N

ajpierw GMS, póêniej TPM, teraz
WCM – trzeci system wdra˝any
w przeciàgu ostatnich 4 lat w Powertrain
Polska, dla którego pierwszym celem jest
bràzowe wyró˝nienie w 2008 roku
za wdro˝enie i stosowanie obowiàzujàcych
w nim metodologii. Nazwy 10 g∏ównych
filarów WCMu brzmià podobnie do tych
w TPMie, ale poszczególne kroki ich
rozwoju znacznie si´ ró˝nià. Dlatego te˝
wdro˝enie wszystkiego na czas b´dzie
du˝ym osiàgni´ciem. Kompletnà
nowoÊcià jest filar COST DEPLOYMENT
(PODZIA¸ KOSZTÓW), który ustala
program redukcji kosztów na bazie
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wspó∏pracy pomi´dzy dzia∏em finansowym
a wydzia∏ami produkcyjnymi. Dzieje si´ to
poprzez Êledzenie zale˝noÊci mi´dzy
czynnikami kosztów, procesem je
generujàcym,
ró˝nymi rodzajami
strat oraz poprzez
umiej´tnà ocen´
ich pozycji
i redukcji. Z uwagi
na ograniczone
zasoby osobowe
firmy wa˝na jest
eliminacja poprzez
WCM najwi´kszych
strat êród∏owych.
Wdro˝enie COST DEPLOYMENT pozwoli
firmie na zdefiniowanie strat na poziomie
maszyny/stanowiska pracy. Przyk∏adem

mo˝e byç tu wiedza na temat ca∏kowitego
kosztu postoju danej maszyny.
Dlaczego m.in. podj´to si´ trudu
wdro˝enia WCMu w firmie, mówi Wojciech
Pieczonka: „Na rynku
samochodowym musimy stawiaç
czo∏a ju˝ nie tylko pot´˝nym,
europejskim koncernom, ale tak˝e
japoƒskim, które budujà zak∏ady
na Starym Kontynencie. Ponadto
po wejÊciu Polski do Unii jedynym
sposobem na utrzymanie
i wzmocnienie pozycji na rynku
jest redukcja wszelkiego typu
strat. WCM zmusza nas
do ciàg∏ego odnoszenia si´
i porównywania do konkurencji. Wiadomo,
˝e zak∏ad ponosi koszty zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià produkcyjnà, ale naszà

Z OSTATNIEJ CHWILI
41 punktów w trakcie I audytu WCM to jeden
z najlepszych wyników w ca∏ej Grupie

rolà jest wskazanie, co tak naprawd´ jest
niezb´dnym kosztem a co stratà. Np.
zapalone w ciàgu s∏onecznego dnia
oÊwietlenie, kiedy „konkurencja” ma
lampy zgaszone, musimy zaczàç nazywaç
stratà. Bo je˝eli ona potrafi wyprodukowaç
coÊ mniejszym kosztem to generuje
wi´kszy zysk i jest od nas lepsza”.
Gdy firma chce uzyskaç zamierzony efekt
musi zmobilizowaç ludzi do tego, aby
wprowadzali zmiany i na przyk∏ad zbierali
dane o stratach na swoich stanowiskach
pracy. Wprawdzie wszystko odbywa si´
w warunkach produkcyjnych, przy stale
wzrastajàcej wydajnoÊci, co powoduje,
˝e nie ma zbyt wiele czasu na precyzyjne
szkolenia z metodologii oraz narz´dzi
wykorzystywanych w filarach WCM. Wiedza
rozpowszechniana jest najcz´Êciej

bryczne instalacje, zw∏aszcza tak awangardowe
jak nasze i przy tak wysokim poziomie jakoÊciowym i iloÊciowym produkcji. Podj´liÊmy ju˝ dzia∏ania w tym kierunku, ale konieczne jest zaanga˝owanie wszystkich pracowników. W przeciwnym
razie ryzykujemy, ˝e obni˝ymy konkurencyjnoÊç
wzgl´dem innych zak∏adów europejskich, a tak˝e
azjatyckich. Nie mo˝emy sobie na to pozwoliç. Ja
jednak jestem dobrej myÊli, bo wiem, ˝e mog´ liczyç na bardzo mocny zespó∏. Olbrzymie inwestycje, jakie ju˝ zrealizowaliÊmy, zaowocujà zwi´kszeniem wydajnoÊci o oko∏o 5% do koƒca roku 2008 i o 30% do roku 2011. To bardzo wa˝ny
cel dla Grupy i dla za∏ogi naszego zak∏adu. Osiàgniemy go dzi´ki nowym inwestycjom, ale tak˝e
dzi´ki „rewaloryzacji” naszych kompetencji i naszych metod pracy pod kàtem World Class Manufacturing. W 2008 roku mamy nadziej´ na zdobycie bràzu, pierwszego z trzech poziomów systemu, a w roku 2010 Z¸OTA”.
Na tym nie koƒczà si´ plany na najbli˝sze lata.
Obecnie zak∏ad produkuje 700.000 silników rocznie, ale potrzeby klientów w ca∏ej Europie rosnà,
a poda˝ wcià˝ nie mo˝e ich zaspokoiç. ZdolnoÊci
produkcyjne zak∏adu muszà byç zatem ca∏y czas
zwi´kszane, czemu s∏u˝à liczne inwestycje w tym
kierunku: „W sierpniu zakoƒczyliÊmy cykl modyfikacji, który mia∏ na celu podniesienie zdolnoÊci
produkcyjnej w hali g∏ównej, podczas gdy w hali 3D powstajà obecnie kolejne dodatkowe linie.
W roku 2009 liczymy na produkcj´ przekraczajàcà 800.000 silników rocznie. Klienci z Europy i Azji
dowiedli ju˝, ˝e wysoko sobie cenià nasz silnik, który cieszy si´ coraz wi´kszym powodzeniem”.

kaskadowo, przez kierowników zmian
i liderów, za pomocà broszur i Lekcji
Jednotematycznych. W miar´ rozwoju
WCM, wiedza b´dzie przekazywana
w sposób praktyczny w momencie
wdra˝ania Projektów Poprawy
na wydzia∏ach. Jednym z czynników, który
ma motywowaç pracowników
do kreatywnoÊci jest program sugestii
– za najlepsze pomys∏y, które przynios∏y
konkretne korzyÊci finansowe, sà oni
nagradzani.
„Nie brakuje nam pracy, natomiast to, co
uda∏o si´ do tej pory osiàgnàç to przede
wszystkim zwi´kszenie wydajnoÊci.
– dodaje Wojciech Pieczonka. – Dzi´ki
licznym inwestycjom na liniach nasza
Êrednia zdolnoÊç produkcyjna wzros∏a
o 100 silników dziennie, do 2850 sztuk

na dob´. JeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo to
praktycznie ca∏y rok mamy bez wypadków.
WCM wprowadzany jest od poczàtku tego
roku i podczas pierwszego audytu, 16 i 17
paêdziernika, profesor Hajime Yamashina
(jeden z autorytetów w dziedzinie WCM)
zobaczy∏ nasze zaawansowanie
w zrozumieniu i w aplikacji narz´dzi tej
metodologii, wskaza∏ nam b∏´dy i wytyczy∏
kierunki. Nasza prezentacja dzia∏alnoÊci
filarów WCM by∏a czytelna i spójna z tym,
co robi si´ w jednostkach produkcyjnych,
inaczej byÊmy stracili wiarygodnoÊç. Nie
wystarczy, ˝e mamy bardzo dobre wyniki.
MusieliÊmy pokazaç jak do tego
doszliÊmy, ˝e stosujemy odpowiednie
metodologie i narz´dzia, bo tylko wtedy
utrzymamy osiàgni´te, dobre wyniki
w czasie”.
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Niekwestionowany

lider

Paêdziernikowa prezentacja Fiat Professional Zabudowy
2007 by∏a okazjà do przedstawienia bogatej oferty firmy
dla rynku samochodów dostawczych.
TEKST I FOTO

Jerzy
Kozierkiewicz

Pogotowie
Energetyczne
na Fiacie Ducato
prezentowane
podczas
spotkania
w Stoczni
Gdaƒskiej

F

iat Auto Poland jest od wielu lat niekwestionowanym liderem na rynku
samochodów dostawczych. Jednak
dynamiczny jego rozwój wraz z wzrostem gospodarczym Polski jest dodatkowym bodêcem do wzmocnienia
jeszcze bardziej tej pozycji. Dlatego
na poczàtku paêdziernika Fiat Professional zorganizowa∏ w Stoczni
Gdaƒskiej prezentacj´ gamy modeli samochodów
dostawczych oraz mo˝liwoÊci ich zabudów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm
karoseryjnych, najlepsi obecni klienci, przyszli
klienci oraz dziennikarze.
Aby zrozumieç dotychczasowy handlowy sukces,
przyjrzyjmy si´ strukturze sprzeda˝y aut dostaw-
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czych przez Fiat Professional. Rynek ten dzielony
jest wed∏ug wielkoÊci modeli. Do najmniejszych
vanów zalicza si´ Seicento, Pand´ i Grande Punto
– jest to 12,2% tegorocznej sprzeda˝y (dane
do koƒca sierpnia). Nast´pnie sà samochody ma∏e
z Grande Punto (21,9%), Êrednie ze Scudo (17,9%), du˝e z Ducato (37,9%) oraz pick-upy, czyli Strada (10,1%). Ju˝ te dane wskazujà
jakie modele cieszà si´ najwi´kszym zainteresowaniem przedsi´biorców. Proporcje w sprzeda˝y
vanów i dostawczych zostanà uwidocznione jeszcze lepiej, gdy porówna si´ je z ubieg∏ym rokiem.
W 2006 r. vany stanowi∏y 63,4% sprzedanych pojazdów, a pozosta∏e dostawcze 36,6%. W tym roku, tylko do sierpnia proporcje odwróci∏y si´ prawie o sto procent. Dostawcze stanowià 62,7%

sprzeda˝y, vany zaledwie 37,3%. Rynek samochodów dostawczych w Polsce zmienia swà orientacj´
w kierunku coraz wi´kszych modeli.
Dowodem na zachodzàce zmiany jest Fiat Ducato
– lider na rynku, zarówno w gamie jak i w porównaniu z konkurentami. W tym roku zanotowano 27% wzrost sprzeda˝y tego modelu. Ârednio
w miesiàcu 300 Ducato wyje˝d˝a do nowych u˝ytkowników. Nie mniejsze sukcesy w swoim segmencie odnosi Fiat Scudo, który pojawi∏ si´ w sieci FAP dopiero w lutym 2007 r. Ârednia miesi´czna sprzeda˝ wynosi 80-100 aut, a wersja osobowa
sta∏a si´ przebojem rynku. Dobrà opini´ i sprzeda˝
(wzrost o 29,2% w porównaniu z 2006 r.) ma Fiat
Doblò Cargo. Ulubionym modelem do specjalistycznych zabudów jest Doblò w wersji MAXI.
Co przyczyni∏o si´ do handlowego sukcesu i spowodowa∏o
takie odwrócenie proporcji
sprzeda˝y?
Powsta∏a profesjonalna sieç
sprzeda˝y samochodów dostawczych, z dobrze wyszkolonà za∏ogà i fachowà obs∏ugà.
Atrakcyjnà ofert´ przybli˝ono
poprzez gam´ aut demonstracyjnych. FAP prowadzi elastycznà polityk´ produktowà,
dopasowujàc si´ do ˝yczeƒ
klientów i starajàc si´ jak
sprawnie oraz terminowo realizowaç zamówienia. Pomaga w tym m.in. program „Corporate Mobility” opierajàcy si´ na indywidualnej analizie potrzeb klientów, optymalizacji
kosztów zakupu i zarzàdzania flotà. Dzia∏ania te
wspierane sà przez bardzo korzystne us∏ugi finansowe, takie jak leasing, kredyt, wynajem.
Jednak najwi´kszym atutem jest odÊwie˝ona w ostatnim okresie gama oferowanych modeli
i mo˝liwoÊci adaptacyjne pojazdów wed∏ug potrzeb klientów. Fiat Professional wspó∏pracuje
z kilkunastoma firmami zajmujàcymi si´ profesjonalnà zabudowà aut. W praktyce specjalistyczne
pojazdy mo˝na wykonaç dla ka˝dej grupy zawodowej. Do wyboru jest ponad 40 typów zabudów, a oprócz nich mo˝na zrealizowaç
indywidualny projekt dostarczony
przez u˝ytkownika. Wraz z elastycznoÊcià oferty idzie
w parze wysoka jakoÊç
wykonywanych us∏ug,
bardzo dobre materia∏y
wykoƒczeniowe, krótkie terminy realizacji.
Wspó∏pracujàce z Fiat
Professional firmy wyko-

DEBIUT

Nowy Fiat

Fiorino
N

owy, kompaktowy, funkcjonalny i ekonomiczny
furgon, b´dàcy efektem wspó∏pracy Fiata, PSA
Peugeot Citroën, a tak˝e tureckiej firmy Tofas, gdzie
jest produkowany, zwraca uwag´ optymalnà
i niezwykle funkcjonalnà przestrzenià za∏adunkowà,
która przy zaledwie 3,86 m d∏ugoÊci auta wynosi 2,5
m3, a mo˝na jà jeszcze powi´kszyç do 2,8 m3, dzi´ki
mo˝liwoÊci wyjmowania siedzenia pasa˝era.
W wyposa˝eniu seryjnym tego samochodu,
o nowoczesnym i ergonomicznym wn´trzu, znajdujà
si´ elementy wp∏ywajàce zarówno na komfort jazdy,
jak i bezpieczeƒstwo (np. ABS,
poduszka powietrzna kierowcy),
a tak˝e urzàdzenia
kojarzone z wyposa˝eniem
charakterystycznym dla wy˝szych
segmentów (np. czujniki
parkowania, centralny zamek dla
kabiny oddzielony od przestrzeni
∏adunkowej etc.). Model
nap´dzajà silniki benzynowe
i diesla, które gwarantujà niskie
koszty u˝ytkowania i ochron´
Êrodowiska naturalnego.

Fiat Panda van
„Natural Power”
- model z dwoma
niezale˝nymi
zasilaniami:
benzynowym
i na CNG

nujà najprzeró˝niejsze wersje. Zaczynajàc od najprostszych jak np. kontenerowe, samochody
skrzyniowe, izotermy czy ch∏odnie, poprzez samojezdne sklepy, pojazdy serwisowe, pomocy
drogowej, a koƒczàc na autach do przewozu wartoÊci, ambulansach pogotowia ratunkowego, wozach bojowych stra˝y po˝arnej, pojazdach policji
czy stra˝y miejskiej. OczywiÊcie, z racji konstrukcji, zabudowy te w zdecydowanej wi´kszoÊci odbywajà si´ na modelach Ducato i Scudo.
„Fiat nie jest ju˝ tylko dostawcà. StaliÊmy si´ równorz´dnym partnerem w biznesie, otwartym i szybko
reagujàcym na zmieniajàce si´ potrzeby klientów – mówi Lucyna Bogusz, Country
Manager Fiat Professional. – Wspó∏pracujàc z najlepszymi
firmami karoseryjnymi, dajemy towar
najwy˝szej jakoÊci
i
konkurencyjny
na rynku”.
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Avanti
e

VELOCI

O stanie zaawansowania programu szkoleniowego, który
w ciàgu 16 miesi´cy objà∏ ponad 1200 pracowników Fiat
Group Automobiles, mówià Alex Sala i Massimiliano Maini.

C

zerpaç przyjemnoÊç ze wspó∏zawodnictwa, upraszczaç rzeczy, podejmowaç trudne decyzje. Oto niektóre z fundamentalnych zasad modelu przywództwa wdro˝onego
w Fiat Group Automobiles i stanowiàcego baz´ dla „Avanti e Veloci”,
programu szkoleniowego, jaki
od kwietnia 2006 roku objà∏ ju˝ ponad 1200 managerów przedsi´biorstwa w 11 krajach. Projekt zrodzi∏ si´ we wrzeÊniu 2005 r. podczas dwudniowych warsztatów w Crans Montana (Szwajcaria), w których uczestniczyli m.in. dy-
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rektor pe∏nomocny Fiata Sergio Marchionne oraz
ówczesny Management Fiata Auto. Jego celem by∏o uÊwiadomienie pracownikom, ˝e warunkiem
niezb´dnym do przetrwania przedsi´biorstwa
na rynku jest potrzeba natychmiastowej przemiany
kulturowej oraz koniecznoÊç wykreowania kadry
liderów zdolnych do realizowania tego procesu.
Program zaowocowa∏ utworzeniem zupe∏nie nowej
spo∏ecznoÊci, która poczàtkowo liczy∏a sobie 500
osób, a z czasem rozszerzy∏a si´ do pokaênych rozmiarów. Program opiera si´ na 16 zasadach: osiem
z nich dotyczy zdolnoÊci do kierowania zmianami
(Leading change), a osiem zwiàzanych jest z umie-
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j´tnoÊcià kierowania ludêmi (Leading people). Co
dwa miesiàce osoby zaanga˝owane w „Avanti e Veloci” pracujà nad dwiema z nich, wdra˝ajàc programy poprawy (zaj´cia warsztatowe) oraz wymieniajàc si´ doÊwiadczeniami i informacjami za poÊrednictwem specjalnego portalu. Witryna, dost´pna przez Internet za pomocà has∏a, równie˝ z domu, nie tylko umo˝liwia komunikacj´ pomi´dzy
uczestnikami programu, ale oferuje równie˝ narz´dzia do samodzielnego zg∏´biania wiedzy na jego
temat. Po 16 miesiàcach od uruchomienia, projekt
objà∏ ponad 1200 managerów z 11 krajów i zaowocowa∏ przeprowadzeniem 52 podprojektów (warsztatów wdro˝eniowych). O tym niewàtpliwym sukcesie mówià Alex Sala i Massimiliano Maini, odpowiedzialni w Fiat Group Automobiles za, odpowiednio, People Development Training & Compensation oraz Professional Training.
Czy spodziewaliÊcie si´ a˝ takiego zainteresowania tà inicjatywà?
„ByliÊmy przekonani – mówi Sala – ˝e projekt odpowiada na faktyczne zapotrzebowanie osób pracujàcych w firmie, ale musz´ przyznaç, ˝e reakcja
by∏a zaskakujàca. Tym bardziej, ˝e udzia∏ w programie nie jest obowiàzkowy. ZarejestrowaliÊmy 17 tysi´cy wejÊç na naszà stron´ i ponad 10 tysi´cy kart
z informacjà zwrotnà: to naprawd´ dobry rezultat!”
Co przyczyni∏o si´ do tak znacznego udzia∏u?
„DostrzegliÊmy u pracowników – kontynuuje Alex
Sala – ogromnà ch´ç wspó∏uczestniczenia w uzdrawianiu Fiat Group Automobiles”.
Dlaczego warsztaty majà tak du˝e znaczenie?
„Avanti e Veloci – wyjaÊnia Massimiliano Maini – to
has∏o symbolizujàce przemian´ kulturowà, jaka obj´∏a ca∏e przedsi´biorstwo, same warsztaty zaÊ stanowià jego konkretne prze∏o˝enie na rzeczywistoÊç.
Sà narz´dziem, za pomocà którego osoby wspólnie
przenoszà zasady nowego przywództwa na codzienne czynnoÊci. Wystarczy rzuciç okiem na list´
inicjatyw, jaka widnieje na naszej stronie: poprawa
mentalnoÊci us∏ugodawców w Niemczech, rozszerzenie modelu przywództwa na dostawców strategicznych, wzrost wydajnoÊci technicznej w Zak∏adzie Tychy, projekt dla koncesjonariuszy marki
Lancia, uproszczenie i przyspieszenie wynikajàce
z oszcz´dnoÊci materia∏ów. Trudno o bardziej konkretne efekty”.
Który z tych rezultatów jest najwa˝niejszy?
„Najwi´kszà satysfakcjà napawa nas fakt, ˝e projekt „nie zgubi∏ si´ gdzieÊ po drodze” – mówi Sala.
– Zbyt wiele razy inicjatywy rozpoczynajà si´
z wielkim impetem, ale póêniej gasnà niczym ogarki Êwiec. Powinny natomiast byç doprowadzane
do koƒca, a wszelkie obietnice zrealizowane w stu
procentach. Sukces programu dowodzi, ˝e „Avanti
e Veloci” nie pozosta∏ jedynie pustym has∏em, ale ˝e

Massimiliano
Maini.
U góry: Alex Sala
Poni˝ej:
Zak∏ad Tychy

najpierw przerodzi∏ si´ w postaw´ mentalnà, a nast´pnie w postaw´ operacyjnà. Co wi´cej, sami uczestnicy proszà nas o kontynuowanie tej inicjatywy, wed∏ug nich bardzo przydatnej”.
W jaki sposób zrodzi∏ si´ pomys∏ projektu?
„Wszystko zacz´∏o si´ w momencie, gdy przeprowadzono 21
warsztatów (po jednym dla ka˝dej z funkcji), których celem by∏o
przedstawienie i rozpropagowanie modelu przywództwa – mówi
Maini. – Podczas tych spotkaƒ,
w których wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie oko∏o 500 osób, liderzy zaproponowali, m.in., by istnia∏a mo˝liwoÊç
dysponowania narz´dziem umo˝liwiajàcym „urzeczywistnianie” przywództwa oraz upowszechnianie
modelu wÊród wspó∏pracowników. W zwiàzku
z tym przystàpiliÊmy do prac nad projektem, który
mia∏by wspieraç kadr´ kierowniczà w dà˝eniu
do zmian, stawiajàc sobie pytanie, jakie narz´dzia
i jakie metody mog∏yby temu s∏u˝yç, a przede
wszystkim, jak moglibyÊmy to zrobiç. Dlatego nie
braliÊmy pod uwag´ tradycyjnej kampanii informacyjno-szkoleniowej, której efekty sà zwykle krótkotrwa∏e. ChcieliÊmy natomiast, ˝eby „Avanti e Veloci” sta∏y si´ nowà postawà mentalnà, nieustannie
podtrzymujàcà zainteresowanie osób zasadami
„osiem plus osiem”, a jednoczeÊnie przyczyniajàcà
si´ do realizacji celów bie˝àcych, jak nak∏anianie
do odchodzenia od dotychczasowych nawyków,
wprowadzania elementów prze∏amujàcych rutyn´,
poszukiwania konkurencyjnych rozwiàzaƒ, zaanga˝owania i dowartoÊciowania wspó∏pracowników.
Portal spe∏nia te wymagania”.
Jakie b´dà dalsze fazy projektu?
„Celem, jaki chcemy osiàgnàç – konkluduje Sala
– jest obj´cie inicjatywà coraz wi´kszej liczby osób,
a poprzez u∏atwienie dost´pu do portalu tak˝e
zwi´kszanie spo∏ecznoÊci wirtualnej, równie˝
o osoby z grupy Professional”.
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Wi´kszoÊç pracowników Teksid Iron Poland
ze Skoczowa nie miała najmniejszych
wàtpliwoÊci jak sp´dziç 22 wrzeÊnia.
Zabrali swoje rodziny, aby tego jednego dnia
pokazaç im odlewni´, spotkaç kolegów
z pracy i zm´czyç si´, ale tylko dobrà zabawà.

W atmosferze
BABIEGO LATA
26
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prost nie chciało si´ wierzyç!
Po kil ku dniach cià głe go
desz czu wła Ênie tej so bo ty
nie bo by ło bez chmur ne,
a temperatura i delikatny, jesienny wiatr, naprawd´ rozpieszczały. Punktualnie o godzinie 16.00 pierwsi goÊcie
Dnia Ro dzin ne go Tek si du
Iron Poland weszli na stadion KS „Beskid” w Skoczowie, by rozpoczàç dobrà zabaw´. Przy wejÊciu
czekały na uczestników nowe modele samochodów
Fiata, m. in.: Sedici, Bravo, Linea czy osławiona
ju˝ Panda Cross, które – nie da si´ ukryç – wzbudzały du˝e zainteresowanie. Ale do Êrodka, jak magnes, przyciàgały wszystkich tak˝e Êmiechy i hałas
toczàcych si´ rozmów. DoroÊli chcieli zrobiç u˝ytek z zaproszeƒ trzymanych w r´kach, ale idàce
obok nich dzieci nie widziały niczego poza karuze-

la mi i ko lej kà. Dla nich tam wła Ênie za czy na ły
i koƒczyły si´ atrakcje. Jedynym ratunkiem było
wi´c uprosiç obsługujàcego te urzàdzenia, aby
nie zatrzymywał karuzeli przez najbli˝sze pół godziny. Zapewne powstrzymały ich od tego miny
innych rodziców, tak˝e stojàcych w kolejce ze
swoimi pociechami, zaciskajàcych coraz mocniej
zaproszenia w r´ku. Nie było innej rady, jak poczekaç, a˝ dzieciaki zgłodniejà i wykorzystujàc ten moment, zasiàÊç przy stołach.
„W ˝yciu musi byç miejsce zarówno na
prac´ jak i na wypoczynek czy zabaw´ –
mówi dyrektor zakładu, Marek Kanafek. – Załoga jest ze sobà cały dzieƒ, ale
w zu peł nie in nych wa run kach, mu si

Zabawa na „5”
– jak widaç
na zdj´ciu

Marek
Kanafek
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wi´c byç kiedyÊ ten moment, ˝e
b´dà mogli razem wypiç piwo,
po ga daç nie tyl ko o pra cy
i problemach. Oprócz popołudnio wej za ba wy przed po łu dniem ro dzi ny pra cow ni ków
mo gły, jak za wsze, zwie dziç
naszà odlewni´. Dzisiaj zrobiło
to ponad 1000 osób. Pracowni cy przy szli z dzieç mi, mał Stanisław
˝onkami, rodzicami, po prostu
chcà si´ pochwaliç, gdzie pracujà. Tym bardziej, ˝e
nasz za kład cie szy si´ do brà re no mà, a wła Ênie
Êwi´tujemy tak˝e 60- lecie naszej Odlewni”.
Humory dopisywały, było dobre jedzenie, muzyka,
do oko ła sa mi ko le dzy i ro dzi na. Cze go jesz cze
chcieç? Chyba tylko tego, aby takich dni w roku
było wi´cej.
Pracownicy Topialni, jak mówià, serca odlewni,
powiedzieli: Stanisław: „Odkàd pracuj´ w zakładzie zawsze ch´tnie przychodz´ na Dzieƒ Rodzinny. Bawimy si´ bardzo dobrze, dlatego co roku jestem tutaj z rodzinà. Wnuczek jest niesamowicie
zadowolony, bo mo˝e szaleç na karuzeli do woli.
Mam nadziej´, ˝e w przyszłym roku te˝ b´dzie ku
temu okazja”.
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Ja cek: „To ju˝ ko lej ny Dzieƒ
Ro dzin ny Tek si du, na któ ry
przyszedłem z ˝onà i dzieçmi.
Jak dopisuje pogoda to zabawa
zawsze jest Êwietna. Dzieci ju˝
woziłem na karuzeli nawet sam
si´ przejechałem, ale nie polecam nikomu z pełnym ˝o łàd kiem. Wchodzàc od razu zwróciłem uwag´ na stojàce przed
Jacek
wej Êciem sa mo cho dy. Mo g´
powiedzieç, ˝e sà coraz lepsze. Sedici robi na mnie
szczególne wra˝enie, chciało by si´ mieç
takie autko.”
Mi chał z wnucz kà: „Kie dyÊ Dzieƒ Ro dzinny był w zakładzie organizowany tylko okazjonalnie. Teraz spotykamy si´ co
roku i za ka˝dym razem jest miła atmosfera. Pobawiç mogà si´ wszyscy, taka przyjemna rodzinna impreza. Wnuki, ˝ona, ja,
ka˝dy mo˝e miło sp´dziç popołudnie, dlate go je ste Êmy tu w kom ple cie. Wła Ênie
wypatruj´ wnuków, szalejà gdzieÊ na kaMichał
ruzeli. O, jest i wnuczka, Paulinka, bardzo
za chwa la ła ko lej k´ gór skà, chy ba pój dzie my na
jeszcze jednà przeja˝d˝k´”.

Wszyscy
razem to
prawdziwy
dzieƒ
rodzinny w
skoczowskim
Teksidzie

JUBILEUSZ

60 lecie Odlewni w Skoczowie
ześćdziesiąt lat temu, w 1947 roku,
cztery osoby: dwóch braci
z Jabłonkowa, inżynier Troszok z Katowic
oraz inżynier Głazowski z Cieszyna,
założyli pierwszą prywatną odlewnię,
która zatrudniała 6 pracowników
fizycznych i zajmowała się odlewaniem
części zamiennych do maszyn rolniczych.
Ale już wkrótce opracowano pierwszy
model grzejnika żeliwnego i rozpoczęto
jego produkcję. W 1950 roku firma
została znacjonalizowana. Na początku
skupiono się głównie na grzejniku, ale
produkowano także m.in. kadłuby silnika
jednocylindrowego do traktora DZIK,
najpierw 1 potem 2 cylindrowy silnik do
motopompy, który później został
zamontowany w Syrenie. Powoli
ewoluował w 3 cylindrowy i do końca
produkcji Syreny kadłub jej silnika był
produkowany w Skoczowie.
W międzyczasie trwała rozbudowa

S

Warto

grzejników, ale w pewnym momencie
podjęto decyzję o przeniesieniu całej hali
grzejnikowej do innego zakładu. Na tej
stosunkowo nowej hali grzejnikowej
rozpoczęto produkcję tylnych mostów do
licencyjnego autobusu Berliet, która
trwała do 1991 roku, kiedy ze względów
ekonomicznych i ekologicznych zamknięto
starą halę. „W 1971 roku odlewnię
skoczowską wchłonęła ówczesna
Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego WSM
w Bielsku Białej – mówi dyrektor
generalny, Marek Kanafek. – Rok później,
kiedy przemianowano ją na FSM,
uzyskaliśmy nazwę FSM Bielsko-Biała,
Zakład nr 5 w Skoczowie.
W 1972 zapadła decyzja o budowie hali,
w której dzisiaj odbywa się główna
produkcja odlewnicza. W 1993 po
przejęciu FSM-u przez Fiata, powstała
spółka Teksid Poland SA, (składająca się
z dwóch zakładów). W 2002 roku Teksid

Poland SA podzielił się na dwie spółki:
Teksid Aluminium Poland oraz Teksid Iron
Poland, i pod tą nazwą działamy do dziś.
Praktycznie od 1993 roku zaczęło się
pasmo inwestycji. Najpierw postawiliśmy
jedną linię DISAMATIC, później drugą tego
samego typu. Ponieważ brakowało żeliwa,
postawiliśmy dwa piece topiące.
Kiedy przed 2000 rokiem zapadła
decyzja o zamknięciu jednej z odlewni we
Włoszech, przejęliśmy część jej produkcji
modernizując jedną z istniejących linii
skrzynkowych, a dwa lata temu także
drugą, przewidując rozwój produkcji.
W ubiegłym roku postawiliśmy piec,
a w październiku rozpoczynamy montaż
kolejnego pieca przetrzymawczego. W tym
momencie odlewnia osiągnie zdolność
produkcyjną 75 tys. ton, co przy obecnie
realizowanych 68 tysiącach daje nam
rezerwę na wypadek nagłej potrzeby
zwiększenia produkcji”.

wiedzieç

• Pomnik ku czci „Poległym za polskość Śląska”, który stoi
przy ulicy Mickiewicza, jest dziełem załogi skoczowskiej
odlewni. Model zaprojektował i wykonał prof. Artur Cieńciała
z Wisły, a pracownicy odlewni starannie wykonali odlew.
Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 22 lipca 1961.
• Pierwszy wytop żeliwa w nowo wybudowanej dla potrzeb
FSM hali nastąpił 5 lutego 1975. Natomiast 14 marca
uzyskano pierwsze formy odlewów, wykonane na
automatycznej linii formierskiej – pierwszym odlewem
było koło zamachowe do Fiata 126p.

• 8 mln dolarów USA – tyle z końcem lat 90-tych pochłonęła
wymiana maszyn formierskich na impulsowe, bębnów
chłodzących i oczyszczarek śrutowych, w związku
z przygotowaniami do produkcji nowego „Cinquecento”.
Kredytodawcą był włoski Fiat.
• Odlewnia jeszcze przed Teksidem produkowała 26,5 tys.
ton odlewów rocznie, zatrudniając nieco ponad 1,5 tysiąca
ludzi. W tym roku, jeżeli nic się nie zmieni, wyprodukuje
ponad 68 tys. ton odlewów. Bramy zakładu przekracza
codziennie ok. 900 osób.
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Zaskoczenie

sposobem
na sukces
TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Archiwum CNH

W dzisiejszych czasach tylko
wyprzedzajàc rywali mo˝na
wygraç szaleƒczy wyÊcig o
klienta. Spó∏ka CNH Polska
zna doskonale t´ zasad´,
dlatego na wrzeÊniowym
Agro Show zaprezentowa∏a
kilka dobrych pomys∏ów,
zadziwiajàc wszystkich,
∏àcznie z konkurencjà.
30
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argi ka˝demu z wystawców dajà t´
samà mo˝liwoÊç przedstawienia siebie i swoich wyrobów. Ale jak na d∏u˝ej zatrzymaç przy stoisku wystawienniczym klienta, zw∏aszcza nowego, nieznajàcego marki? Jak si´
wyró˝niç, pokazaç coÊ, czego nie
majà inni, zaskakujàc jednoczeÊnie
samà konkurencj´? Co zrobiç, by nie
pozostaç jednym z wielu?
W ciàgu ca∏ego roku organizuje si´ w Polsce oko∏o 50 wystaw maszyn rolniczych. Na wi´kszoÊci
z nich CNH reprezentowana jest przez swoich
dealerów, sà jednak trzy wystawy, gdzie spó∏ka
pojawia si´ osobiÊcie, sà to: poznaƒska Polagra
Premiery w lutym, marcowy Agrotech w Kielcach

i wrzeÊniowy Agro Show w podpoznaƒskich Bednarach. W ich trakcie zwiedzajàcy majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ z ofertà handlowà firm dzia∏ajàcych na terenie Polski. O dwóch pierwszych
imprezach pisaliÊmy ju˝ w 68 numerze „Fiata
Wokó∏ Nas”, trzecia, IX Mi´dzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show 2007, odby∏a si´
w dniach 21-24 wrzeÊnia.
Jest to najwi´ksza wystawa maszyn rolniczych
na terenie Polski, o czym Êwiadczyç mo˝e fakt, ˝e
pojawi∏o si´ na niej oko∏o 500 wystawców,
a w ciàgu 3 dni odwiedzi∏o jà oko∏o 50 tysi´cy
osób. CNH zaprezentowa∏o wszystkie maszyny
obu marek, które oferuje na polskim rynku: 90%
stanowi∏y ciàgniki rolnicze, kombajny zbo˝owe,
a tak˝e prasy do zbioru s∏omy i zielonek oraz ∏adowarki teleskopowe (CNH). Pokazuje si´ tu pe∏nà ofert´, od ciàgników od 40 do 100 KM, które
idealnie nadajà si´ na pola o powierzchni zarówno 15, jak 500 czy 1000 ha. O Agro Show w kilku
s∏owach mówi Jerzy Wróbel, szef promocji p∏ockiej CNH – „Wszyscy importerzy maszyn rolniczych i polscy producenci przedstawiajà tu pe∏nà
gam´ produktów krajowych i importowanych.
Jednà z takich wi´kszych atrakcji jest to, czego nie
mo˝na zobaczyç na innych polskich wystawach.
Mianowicie maszyny nie sà tutaj prezentowane
tylko statycznie, ale mo˝na je tak˝e oglàdaç podczas pracy na polu pokazowym. Obie marki (Case
i New Holland) zaprezentowa∏y w ten sposób
swoje ciàgniki, ka˝dy z maszynà towarzyszàcà, tj.
z p∏ugiem czy opryskiwaczem, aby w ten sposób
w pe∏ni zademonstrowaç swoje mo˝liwoÊci. Pokazy takie zwi´kszajà szanse na nawiàzanie kontaktów z nowymi klientami, podobnie jak mo˝liwoÊç
obejrzenie maszyny z bliska czy rozmowa z handlowcem, które mogà przekonaç wahajàcà si´
jeszcze osob´. Przybywajà tu polscy rolnicy, ale
tak˝e goÊcie zagraniczni z takich krajów, jak: Litwa, ¸otwa czy Estonia. Warto wi´c czyniç swoje
stoisko bardziej atrakcyjnym ni˝ inne i dlatego
w∏aÊnie New Holland pokaza∏a
pewne podzespo∏y ciàgników (rucho-

CNH
zaprezentowa∏o
na Agro
Show 2007
wszystkie
maszyny obu
marek, które
oferuje
w Polsce:
ciàgniki,
kombajny, prasy
i ∏adowarki

me modu∏y): kr´càce si´ b´bny systemu m∏ócàcego kombajnu CR i modu∏ Fast Stir – urzàdzenie
montowane w ciàgnikach, aby ∏atwiej mo˝na by∏o
nimi sterowaç. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowaliÊmy w Bednarach kombajn TC 5000,
produkowany w fabryce w P∏ocku. WczeÊniej,
na prze∏omie lipca i sierpnia pokazaliÊmy go, ale
tylko dealerom New Holland”.
Agro Show stworzy∏ te˝ doskona∏à okazj´
do udowodnienia zarówno dealerom jak i klientom, i˝ jest to marka, z którà warto si´ zwiàzaç,
silna na rynku, z mocnym zapleczem finansowym. Potrzeba taka wynika∏a ze zmian, jakich
dokonano niedawno w sieci dealerskiej marki.
Postarano si´ wi´c, aby stoisko Case zrobi∏o
prawdziwà furor´ i… osiàgni´to zamierzony cel.
Opowiada Piotr Szewczuk, szef sprzeda˝y Case
IH: „PotrzebowaliÊmy jedynie 1000 m2, ˝eby pokazaç, ˝e jesteÊmy bezkonkurencyjni. Aby przyciàgnàç uwag´ zwiedzajàcych z ca∏ej Europy
sprowadziliÊmy sprz´t, którego w Polsce zdobyç
nie sposób. Z Austrii dotar∏o do nas podium obrotowe, na którym prezentowaliÊmy nasz najnowszy model – 210 konny traktor Case IH Puma. Ponadto, na specjalnych wspornikach ustawiliÊmy traktor CVX 195 z do∏àczonymi z przodu
i z ty∏u urzàdzeniami, z którymi
ciàgnik normalnie pracuje w polu,
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w taki sposób, ˝e jego ko∏a swobodnie obraca∏y
si´ nad ziemià. Natomiast obok ustawiona zosta∏a niezale˝na kabina pod∏àczona do traktora,
zwiedzajàcy wsiadajàc do niej móg∏ uruchomiç
traktor i jednoczeÊnie obserwowaç z boku prac´
wszystkich jego funkcji i podzespo∏ów. Reasumujàc, traktor fizycznie stojàc w miejscu, wykonywa∏
wszystkie czynnoÊci, które wykonuje podczas
pracy w polu. Nasi operatorzy dokonywali kilkanaÊcie dynamicznych pokazów dziennie, co przyciàga∏o uwag´ setek ludzi. Na stoisku Case IH
dysponowaliÊmy tak˝e dynamometrem, czyli specjalnym urzàdzeniem s∏u˝àcym do pomiaru realnej mocy traktora. Dzi´ki niemu mogliÊmy udowodniç klientom, ˝e silniki w naszych traktorach
majà dok∏adnie tyle koni, ile podajemy. Celem
zwrócenia uwagi naszych klientów korzystaliÊmy
równie˝ z najwi´kszego dost´pnego w Europie
monitora o powierzchni ekranu 54m2, czyli wielkoÊci ma∏ego boiska do gry w pi∏k´. By∏y na nim
wyÊwietlane filmy, firmowe reklamy, a tak˝e
wszystko to, co prezentowaliÊmy na stoisku, tj.
pokazy i dynamiczne prezentacje. Stojàcy za namiotem specjalnie przygotowany truck wysuwa∏
ekran na wysokoÊç 12 m, dzi´ki czemu by∏ on widoczny z ca∏ej powierzchni targów. Efekt przerós∏
wszelkie oczekiwania, ka˝da z prezentacji i pokazów gromadzi∏a na naszym stoisku praktycznie
wszystkich klientów przebywajàcych w pobli˝u.
Na stoisku Case IH ustawiony zosta∏ ponadto olbrzymi namiot o powierzchni 200 m2, w którym
po raz pierwszy zapewniliÊmy ka˝demu z naszych
dealerów osobne pomieszczenie. Dzi´ki temu dealerzy, znajdujàcy si´ ca∏y czas przy maszynach,
mogli w ciszy, na osobnoÊci, spokojnie porozmawiaç z klientami ze swojego regionu”.
Ju˝ w marcu kolejne targi w Kielcach. Konkurencja na pewno skorzysta z pomys∏ów CNH, zaprezentowanych na Agro Show 2007, dlatego najwy˝sza pora, aby w pe∏ni si´ do tego przygotowaç
i jak zawsze pozostawiç jà w tyle. Do marca sporo czasu, ale burz´ mózgów trzeba b´dzie ju˝ nied∏ugo zaczàç.
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BY WIEDZIEå WI¢CEJ

Product Day
roduct Day, czyli dzieƒ produktu, to inicjatywa,
którà CNH realizuje od 3 lat – mówi Izabela
Ch´ciƒska - pracownik do spraw rozwoju
i komunikacji w CNH Polska. – Ideà tego
przedsi´wzi´cia jest zapoznanie pracowników
zak∏adów produkcyjnych z wyrobami, na rzecz
których pracujà. Tegorocznà edycj´ Product Day
po∏àczyliÊmy z Mi´dzynarodowà Wystawà Rolniczà
Argo Show w Bednarach. Na targi te zabraliÊmy
ponad 40 pracowników, g∏ównie nowo

P

zatrudnionych, z dzia∏ów konstrukcyjnego,
technologicznego, analizy pracy i wydzia∏ów
produkcyjnych. DaliÊmy im w ten sposób mo˝liwoÊç
w jednym miejscu i czasie zapoznania si´ z ca∏à
gamà produkowanych przez CNH maszyn (wiedzà
technicznà w tym zakresie wspierali nas koledzy
z dzia∏u marketingu, Józef D´bski i Henryk
Jakubowski) oraz zobaczenia niektórych z nich
podczas pracy w polu.
By∏a to równie˝ dla nich okazja, aby zapoznaç si´
z ofertà konkurencji, zaobserwowaç stosowane
przez nià nowoÊci konstrukcyjne czy te˝
technologiczne.
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J´zyki

nie-obce
Dla firmy mi´dzynarodowej, jakà
jest Fiat Auto Poland, znajomoÊç
j´zyków obcych przez jej
pracowników jest wa˝nym
czynnikiem warunkujàcym jej
szybki rozwój.
TEKST

Alicja
Filowska
FOTO

Satiz Poland

P

odnoszenie kwalifikacji pracowników oznacza
zwi´kszenie mo˝liwoÊci firmy. W myÊl tej zasady Fiat
Auto Poland zorganizowa∏ dla swoich pracowników
intensywne szkolenia j´zykowe.
O tym dlaczego zdecydowano si´ w∏aÊnie na takà form´ szkoleƒ wyjaÊnia Jan Drapa∏a – kierownik dzia∏u
szkolenia i komunikacji: „Od wielu lat uczymy w FAP
j´zyków obcych. Z regu∏y sà to szkolenia prowadzone
w grupach, Êrednio po dwie lekcje tygodniowo. Ich
efektywnoÊç, która w naszym przekonaniu nie zawsze spe∏nia∏a za∏o˝one oczekiwania, zawa˝y∏a na decyzji o zorganizowaniu szkoleƒ
intensywnych, realizowanych poza siedzibà firmy. Takie wyjazdy
pozwalajà oderwaç kursantów od obowiàzków zawodowych, by
na kilkanaÊcie godzin skupiç ca∏à ich uwag´ na nauce. Nic tak nie

PROJEKT
W LICZBACH
O kwestii organizacyjnej, zwiàzanej
z realizacjà projektu, mówi
wspó∏w∏aÊciciel firmy Adex, Janusz
Cudek – koordynator projektu:
„Projekt zosta∏ uruchomiony 20
wrzeÊnia 2006 i b´dzie trwa∏ do 31
marca 2008. Uczestników
podzieliliÊmy na 4 angielskie i 2
w∏oskie grupy dziesi´cioosobowe.
Ka˝da z nich ma trzynaÊcie sesji 2dniowych, które ∏àcznie liczà 26 dni
szkolenia (208 godzin
dydaktycznych). Rutyna bywa
zabójcza dlatego staramy si´
w trakcie kursu o rotacj´ trenerów
i miejsc, w których prowadzone sà
zaj´cia. Po wst´pnej rekrutacji
podzieliliÊmy grupy na poziomy
bieg∏oÊci j´zykowej A2 i B1 zgodnie
z kryteriami europejskiej skali
„Common Reference Levels”.
Na zakoƒczenie szkolenia wszyscy
uzyskujà mo˝liwoÊç przystàpienia
do egzaminu w celu uzyskania
certyfikatu uznawanego w krajach
UE – TELC (The European Language
Certificates). Warto wskazaç, i˝
projekt na ka˝dym etapie realizacji
podlega monitorowaniu i kontroli ze
strony PARP-u oraz GórnoÊlàskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
(GARR). Dotychczasowe wyniki
monitoringu potwierdzajà s∏usznoÊç
przyj´tych metod realizacji”.
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O METODACH NAUCZANIA

Trener

jak dyrygent
Szkolenia, które prowadzi∏am zaraz
po studiach w 80% opiera∏y si´ na tym,
co ja mia∏am do powiedzenia. Teraz im
d∏u˝ej ucz´, tym wi´cej przygotowuj´ si´
w domu, a na zaj´ciach staj´ gdzieÊ
z boku, aby kursanci zapominajàc
o mnie, sami rozmawiali. Ja przys∏uchuj´
si´ i poprawiam tylko ra˝àce b∏´dy,
przynosi to naprawd´ Êwietne efekty.
Dlatego rol´ trenera porówna∏abym
do dyrygenta, ale takiego, którego nie
widaç. Moim zadaniem jest przede wszystkim
wprowadziç klimat, który sprzyja komunikacji mi´dzy
kursantami. Ponadto jestem zdecydowanà
zwolenniczkà szkoleƒ zamkni´tych, które pozwalajà
oderwaç si´ od codziennoÊci i skupiç na nauce. Dzi´ki
temu wszystkiemu post´py sà olbrzymie. Osoby, które
na poczàtku ba∏y si´ cokolwiek powiedzieç, teraz
zabierajà g∏os z w∏asnej nieprzymuszonej woli,
jesteÊmy w stanie poprowadziç z nimi prawdziwà
dyskusj´. Dlatego praca ta choç trudna, daje jednak
du˝o satysfakcji.

Stworzyç

w∏aÊciwy nastrój
Rola trenera do naj∏atwiejszych
nie nale˝y. Zaj´cia sà bardzo
intensywne, ca∏odniowe i chodzi
przede wszystkim o to, aby
stworzyç w∏aÊciwy nastrój i klimat.
W relacji trener – grupa wa˝ne
jest, abym dobrze wyczu∏ jej
dynamik´, czy w danym dniu ma
ona ch´ç do nauki, jaki wp∏yw
na jej samopoczucie ma np.
pogoda za oknem, czy materia∏ nie
staje si´ zbyt monotonny, czy po 7
godzinach ciàg∏ego obcowania
z j´zykiem nie jest ju˝ zm´czona. Ponadto tematyka
zaj´ç zwiàzana jest z biznesem, bardzo cz´sto sà to
dla nich rzeczy trudne, dlatego nie tylko ucz´
angielskiego, ale równie˝ wyk∏adam biznes
po angielsku. Po roku widz´, ˝e uczestnicy zrobili
ogromne post´py. Osoby, które wczeÊniej na zaj´ciach
nie zabiera∏y g∏osu ju˝ zaczynajà swobodnie mówiç. Te
grupy, które na poczàtku mówi∏y bardzo du˝o
po polsku, g∏ównie grupa A2 czyli poziom podstawowy,
teraz prowadzà mi´dzy sobà dyskusje po angielsku.
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Maria Kaliciak
i ¸ukasz Bu∏ka
(poni˝ej)
– trenerzy
j´zyka
angielskiego

wzmacnia procesu nauczania j´zyka jak cz´sty
z nim kontakt, który nie jest jedynie godzinnym
epizodem. Szkoleniami obj´to osoby ju˝ znajàce j´zyk w∏oski czy angielski na poziomie Êrednim lub
podstawowym, majàce cz´sto kontakt ze s∏owem
pisanym lub mówionym i nieêle go rozumiejàce.
Jednak cz´sto bywa tak, ˝e od rozumienia do swobodnego mówienia nawet prostym j´zykiem dzieli
nas du˝a wewn´trzna bariera, bez jej prze∏amania
trudno o znaczàce post´py, a zale˝a∏o nam, by
uczestnicy szkoleƒ w∏aÊnie takie poczynili”.
Ustalone przez Fiat Auto Poland za∏o˝enia tego
przedsi´wzi´cia ju˝ jako Projekt pod nazwà
„Z Fiatem w Europie”, zosta∏y przedstawione
do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS) przez firm´ ADEX Sp.
Jawna – firm´, która ju˝ od lat prowadzi dla FAP
szkolenia j´zykowe. Propozycja zyska∏a akceptacj´
w ramach nadzorowanego przez Polskà Agencj´
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (PARP) Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, „Podniesienie konkurencyjnoÊci i rozwój potencja∏u adaptacyjnego przedsi´biorstw poprzez
inwestycje w kadry”.
Uzyskanie wsparcia ze Êrodków EFS pozwoli∏o
na znaczne zmniejszenie kosztów szkoleƒ ze strony Fiata – np. w przypadku kosztów bezpoÊrednio
zwiàzanych ze szkoleniem (wynajem sal, wynagrodzenia trenerów, zakwaterowanie etc) FIAT ponosi jedynie 40% wszystkich kosztów, zaÊ wydatki
zwiàzane z obs∏ugà projektu w ca∏oÊci pokrywane
sà przez EFS. Dla firmy Adex, dzia∏ajàcej w tym
przypadku na zasadzie non – profit, rekompensatà
za ogromnà prac´ w∏o˝onà w zorganizowanie
szkolenia jest fakt, ˝e Unia przeznacza spore Êrodki na reklam´, która zapewnia firmie skutecznà
promocj´. Dodatkowà korzyÊcià jest te˝ mo˝liwoÊç
zapewnienia swojemu klientowi realizacji innowacyjnych form prowadzenia szkoleƒ, a do tego
w znacznym stopniu sfinansowanych ze Êrodków
zewn´trznych. KorzyÊcià jest
równie˝ mo˝liwoÊç wspó∏pracy przy realizacji projektu z wieloma wybitnymi specjalistami – lektorami j´zyka
w∏oskiego i angielskiego. Nawiàzana wspó∏praca czy te˝
doÊwiadczenia
we wdra˝aniu
innowacyjnych form
nauki pozwolà fir-

mie Adex wykorzystaç je na realizowane równolegle lub w przysz∏oÊci dzia∏ania typowo komercyjne.
Jednym s∏owem zarówno FIAT jak i Adex odnoszà
wspólne korzyÊci, zaÊ polska gospodarska zyskuje
lepiej przygotowane kadry.
We wszystkim, co chcemy osiàgnàç, najwa˝niejsze
jest zawsze dok∏adne okreÊlenie celu, do którego
zmierzamy. Tutaj jest nim podniesienie umiej´tnoÊci j´zykowych pracowników, aby poprawiç skutecznoÊç firmy w mi´dzynarodowej wspó∏pracy.
Czy zostanie osiàgni´ty zale˝y od metod przekazywania wiedzy oraz zaanga˝owania uczestników
szkolenia. W jaki sposób wyglàda praca na zaj´ciach i jak sprawdzane sà efekty wyjaÊnia Janusz
Cudek: „Chcemy aby uczestnik mia∏ dost´p
do wszystkiego, co mo˝na traktowaç w tym przypadku jako êród∏o wiedzy. Dlatego majà oni
do dyspozycji podr´czniki, çwiczenia, oraz dodatkowe materia∏y takie jak prasa, ksià˝ki, internet
czy filmy. Dodatkowo szkolenie jest wzbogacone
o metod´ E-learning, czyli jest dla uczestników
za∏o˝one forum internetowe, które s∏u˝y do komunikowania si´ z metodykiem lub lektorem oraz,
na którym zadawane sà tematy prac domowych.
Stosujemy tak˝e metody socjolingwistyczne np.
symulacje rozmów telefonicznych, prezentacje,
gry i zabawy w j´zyku obcym. Na ka˝dej sesji odbywa si´ powtórka ustna lub w postaci testu
sprawdzajàcego, a po sesji sà wypisywane anonimowe ankiety, w których uczestnicy oceniajà
m.in.: miejsce szkolenia, jego organizacj´, zdolnoÊci trenerów. Dzi´ki czemu mo˝emy korygowaç
pewne rzeczy i na bie˝àco staramy si´ mieç
wszystko pod kontrolà”. Zapowiada si´, ˝e dobrze
przemyÊlana organizacja przyniesie oczekiwane
efekty, z pewnoÊcià wielu uczestnikom uda si´
prze∏amaç wewn´trzne bariery w u˝ywaniu j´zyka
obcego i wesprzeç firm´ swojà Êwie˝o
zdobytà wiedzà.

UCZESTNICY

Du˝y

sukces

Uczestnicy
szkolenia:
Krzysztof Liszka
– kierownik
analiz wartoÊci
i Krzysztof
Weso∏owski
– in˝ynier
produkcji
monta˝u, cykle
i metody

Wspólne wyjazdy i nauka pozwalajà mi
poznaç z ca∏kiem innej strony ludzi,
z którymi pracuj´. Kole˝eƒskie relacje,
utrwalone w czasie szkoleƒ potem
pozytywnie przek∏adajà si´ na kontakty
s∏u˝bowe. Natomiast same zaj´cia nie sà
ani nudne ani stresujàce, a nasze relacje
z trenerami sà doskona∏e. Pokazujà nam
wszelkie niedociàgni´cia i braki, dzi´ki
czemu wiemy, ˝e jeÊli chodzi o angielski to
mamy jeszcze du˝o do zrobienia.
A post´py? Najlepiej zauwa˝ajà je moi
koledzy z grupy, nie majà ju˝ takich
problemów ze zrozumieniem mnie,
cz´Êciej zabieram g∏os w dyskusjach. To dla mnie
naprawd´ du˝y sukces.

Oderwaç si´

od codziennej pracy
¸àczenie pracy
z naukà j´zyka nie
jest rzeczà ∏atwà,
a w przypadku
kursów wyjazdowych
mo˝emy oderwaç si´
od codziennych
obowiàzków
i ca∏kowicie skupiç
na angielskim.
Jest to nauka
interaktywna,
anga˝ujàca
nas do pracy z nauczycielem,
materia∏ami dydaktycznymi, wymaga
od nas du˝ego zaanga˝owania
i umiej´tnoÊci pracy w grupie,
a tak˝e prowadzenia
dialogów w j´zyku, którego
si´ uczymy. Kiedy
porównam mój poczàtkowy
stan wiedzy w tym zakresie
z obecnym, to widz´, ˝e
pozna∏em du˝o nowych
s∏ów i zwrotów.
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Na pomoc

wyobraêni
Pi∏ka, kasztan na ulicy, droga bez
chodnika czy pobocza mogà w po∏àczeniu
z brakiem wyobraêni doprowadziç do wypadku.
Chcàc zwi´kszyç ÊwiadomoÊç dzieci czasopismo Transport
Polski zorganizowa∏o w Tychach akcj´ „Bezpieczna szko∏a
przy drodze”, której partnerem jest m.in. Fiat Auto Poland.
TEKST

Alicja Filowska
FOTO

Ireneusz
Kaêmierczak

C

z∏owiek w swoim ˝yciu pe∏ni ró˝ne
role spo∏eczne, jednà z nich jest rola
uczestnika ruchu drogowego. Chcàc
nie chcàc ruch uliczny, który rzàdzi
si´ swoimi prawami, towarzyszy nam
ju˝ od najm∏odszych lat, kiedy nasza
ÊwiadomoÊç realnych zagro˝eƒ z nim
zwiàzanych jest minimalna. Dlatego
aby chroniç najmniejszych organizowane sà ró˝nego typu inicjatywy. Jednà z nich jest
akcja „Bezpieczna szko∏a przy drodze”, realizowana ju˝ od czterech lat w ró˝nych miastach Polski.

Ile miejsca
potrzebuje
autobus, by
swobodnie
przejechaç
ten odcinek?
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Tym razem, 18 paêdziernika 2007 roku, to w Tychach zgromadzono oko∏o 300 dzieci z trzecich
i czwartych klas szkó∏ podstawowych. To w tym
wieku zaczynajà same, bez opieki rodziców, chodziç do szko∏y, po zakupy czy do kolegów. Skàd
pomys∏ organizowania tych akcji mówi Wojciech
Mackiewicz, redaktor naczelny magazynu „Transport Polski”: „JesteÊmy dziennikarzami, którzy nie
tylko opisujà samochody ci´˝arowe, ale tak˝e testujàc je, je˝d˝à nimi na co dzieƒ. Mia∏y ju˝ miejsce
sytuacje, kiedy dzieci ca∏kiem niespodziewanie
wskakiwa∏y gdzieÊ pod ko∏a, zupe∏nie nieÊwiadome
zagro˝enia. W takich momentach one nie reagujà
racjonalnie, nie potrafià w krótkim czasie skalkulowaç czy si´ cofnàç, pójÊç do przodu, czy uskoczyç,
ca∏a odpowiedzialnoÊç za to, co dalej si´ wydarzy spoczywa na kierowcy. Dlatego
chcemy pokazaç najm∏odszym, ˝e du˝y
samochód

nie jest zagro˝eniem pod warunkiem, ˝e wiemy co
mo˝e i jakim ograniczeniom podlega. Próbujemy
przekonaç je, by niezale˝nie od sytuacji i przys∏ugujàcych im praw trzyma∏y si´ z dala od kraw´dzi asfaltu. UÊwiadamiamy im tak˝e istnienie tak zwanych
martwych stref – czyli miejsc: dwa metry przed ci´˝arówkà, na wysokoÊci prawego ko∏a oraz za samochodem, gdzie kierowca nigdy nie zobaczy pieszego.
Ponadto pokazujemy im, ˝e rozmiary tira, który
jest 40 krotnie ci´˝szy i 4 razy d∏u˝szy od samochodu osobowego, muszà mieç swoje konsekwencje
– ci´˝ko go rozp´dziç, wyhamowaç czy manewrowaç nim. ÂwiadomoÊç tego wszystkiego podpowie
jak, majàc na wzgl´dzie swoje bezpieczeƒstwo, zachowywaç si´ na drodze”.
Pokazy organizowane sà dla placówek
po∏o˝onych przy najbardziej ruchliwych
ulicach w danym mieÊcie. „Ch´tnie wybraliÊmy kilka podstawówek, gdy˝
w ciàgu tego pó∏rocza zanotowaliÊmy
ju˝ kilkanaÊcie wypadków z udzia∏em
dzieci – podkreÊla Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego w Tychach, nadkomisarz Robert Grupa. – MyÊl´, ˝e bezpoÊrednia forma tych pokazów najlepiej
oddzia∏uje na ich psychik´, pokazywane
sytuacje wzbudzajà ich entuzjazm, ale
z czasem przychodzi i refleksja – przemyÊlà, co faktycznie sta∏o si´ z manekinem czy pi∏kà rzuconà na drog´. Ponadto dzieci otrzymujà
Êwiate∏ka odblaskowe ufundowane przez partnerujàcego tej akcji Fiata Auto Poland, które nawet jeÊli
po pewnym czasie pójdà w kàt, to przez pierwsze
tygodnie sà przez dzieci ch´tnie noszone”.
Sama organizacja to jednak nie wszystko, trzeba postaraç si´ o naprawd´ atrakcyjny przekaz. Organizatorzy stan´li na wysokoÊci zadania, dzieci czynnie
uczestniczy∏y w ca∏ej akcji, zadawano im liczne pytania, zagadki, dzi´ki temu, a tak˝e dzi´ki dynamice samego pokazu ca∏a ich uwaga skupiona by∏a na tym,
co dzia∏o si´ dooko∏a. Próbowano przede wszystkim
unaoczniç im ró˝nice w wielkoÊci mi´dzy samochodem osobowym, a ci´˝arowym i wynikajàce z nich
ograniczenia w przypadku nag∏ej potrzeby omini´cia
przeszkody (na przyk∏adzie wyrzuconej na jezdni´
pi∏ki) czy przejazdu wàskà uliczkà. Pojazdy rozp´dzono tak˝e do 70-90 km/h, aby zaprezentowaç ró˝nice w d∏ugoÊci dróg hamowania. Ponadto tir wykona∏ widowiskowy slalom, w trakcie którego naczepa
zachodzi∏a i Êcina∏a zakr´ty, dzi´ki temu by∏o bardzo
dobrze widaç miejsca niebezpieczne podczas np. jazdy rowerem. Najwi´ksze wra˝enie zrobi∏ krótki pokaz
z udzia∏em rozp´dzonej ci´˝arówki i manekina.
Jak pokazujà statystyki wypadki z udzia∏em dzieci
wcià˝ si´ zdarzajà. Dlatego dobrze, ˝e sà ludzie, którym le˝y na sercu bezpieczeƒstwo najm∏odszych.

NA KRAW¢DZI

Naczelnik
Sekcji Ruchu
Drogowego
w Tychach,
nadkomisarz
Robert Grupa

Wytworzony
przez tira p´d
powietrza
zmiót∏
ustawionego
przy samej
kraw´dzi jezdni
wspomnianego
ju˝ manekina.
By∏o to
wymowne
ostrze˝enie
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Sportowy

˝ywio∏ Fiata
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Fiat Auto Poland od wielu
lat postrzegany jest w Polsce
nie tylko jako producent
samochodów, ale tak˝e jako
sponsor g∏ównych wydarzeƒ
sportowych na szczeblu
krajowym i lokalnym.
Logo firmy towarzyszy
imprezom kolarskim,
rajdom samochodowym,
a ostatnio tak˝e wyÊcigom
motocyklowym.

K

ojarzenie znanych marek z kulturà
i sportem pozytywnie wp∏ywa na
wizerunek firm i ich wyrobów. Tego
typu wydarzenia przyciàgajà bowiem rzesze kibiców, w których
warto dostrzec potencjalnych klientów. Sponsorowanie imprez Êwiadczy te˝ o zaanga˝owaniu firm
w dziedziny niezwiàzane z produkcjà, dlatego inicjatywy te budzà spo∏eczne uznanie.
ObecnoÊç Fiata w sportach samochodowych, poczynajàc od tego najs∏ynniejszego, Grand Prix
Formu∏y 1, po Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, jest oczywista. Ale poza sponsorowaniem wyÊcigów i rajdów Fiat anga˝uje si´ tak˝e
w wiele innych dyscyplin sportowych. Od wielu lat
towarzyszy najwa˝niejszej w kraju imprezie kolarskiej Tour de Pologne oraz Tyskiemu Kryterium
Fiata, organizowanemu w mieÊcie, w którym swà
siedzib´ ma zak∏ad produkcyjny Fiat Auto Poland.
Uczestnictwo Fiata w Êwiatowym sporcie to tak˝e
Igrzyska Olimpijskie, letnie i zimowe,
a na szczeblu lokalnym – sponsorowanie siatkarek BKS „Stal” z Bielska-Bia∏ej i Biegu Fiata, w którym
startuje krajowa i zagraniczna czo∏ówka biegaczy d∏ugodystansowych.
Od tego roku Fiat Auto Poland
wspiera Fiat Freestyle Team, czyli
najlepszych polskich zawodników
uprawiajàcych tzw. sporty freestylowe (pisaliÊmy o tym ju˝ kilkakrotnie
na ∏amach FWN), oraz motocyklowy
puchar markowy organizowany
wspólnie z Yamahà.

FIAT YAMAHA CUP

Na stronie
obok: Tour de
Pologne.
Wy˝ej:
na torze Fiat
Yamaha Cup.
Poni˝ej: Fiat
Bravo Sport,
towarzyszàcy
zawodnikom
na torze jako
„safety car”

Mi∏oÊników motocykli w Polsce nie brakuje, nie
brakuje tak˝e osób, które pasjonujà si´ wyÊcigami
tych superszybkich maszyn. Ale uprawianie sportu
motocyklowego – podobnie jak innych presti˝owych dyscyplin – jest bardzo drogie. Dlatego fanatyków szybkiej jazdy na jednoÊladach z pewnoÊcià ucieszy∏a wiadomoÊç o organizacji wyÊcigów
niewymagajàcych du˝ych nak∏adów.
Fiat Yamaha Cup zaistnia∏ wiosnà tego roku. Organizatorem imprezy, która szybko rozros∏a si´
na skal´ dotàd w Polsce niespotykanà, jest Fiat
Auto Poland i Yamaha Poland. Powo∏anie motocyklowego pucharu markowego by∏o mo˝liwe dzi´ki
umowie, wczeÊniej podpisanej przez Yamaha Motor Co. Ltd i Fiat Automobiles S.p.A., która przewiduje start fabrycznego zespo∏u japoƒskiego producenta motocykli pod nazwà Fiat Yamaha Team
w Mistrzostwach Âwiata klasy Moto Grand Prix.
Wspó∏praca ta pozwoli∏a na promowanie motoryzacji i sportów motocyklowych tak˝e w Polsce
– nie tylko na Êwiatowych torach.
Puchar odwo∏uje si´ przede wszystkim do m∏odych motocyklistów, dla których cz´sto jest
pierwszym kontaktem z torem, i którzy nie muszà
wykazaç si´ doÊwiadczeniem z wyÊcigów. Do walki na torze „Poznaƒ”, gdzie przez cztery weekendy (12-13 maja, 2-3 czerwca, 11-12 sierpnia i 8-9
wrzeÊnia) toczono zaci´tà walk´, wystartowa∏o a˝
czterdziestu zawodników (ostatnià rund´ ukoƒczy∏o trzydziestu
dwóch). Uczestnicy Pucharu rywalizowali
w dwóch kategoriach:
bardziej
obyci z pr´dkoÊciami, dochodzàcymi do 300
km/h, swoich si∏
próbowali na mo-
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By∏o w tym troch´ przypadku
FWN: Jak powsta∏ pomys∏, by w Polsce
wykorzystaç umow´ podpisanà
na szczeblu obu koncernów
i zorganizowaç Puchar?
Rafa∏ Grzanecki: Tak naprawd´ by∏o
w tym troch´ przypadku. SpotkaliÊmy
si´ z polskim oddzia∏em Yamahy
w marcu tego roku, aby porozmawiaç
na temat wspó∏pracy, ale na zupe∏nie
innej p∏aszczyênie. Podczas tego
spotkania szefostwo polskiej Yamahy
przedstawi∏o nam przy okazji swoje
plany zwiàzane z wyÊcigami
motocyklowymi i pomys∏em organizacji
monomarkowego Pucharu z udzia∏em 40
motocykli. Wtedy podj´liÊmy wst´pne
rozmowy na temat sponsorowania tego
Pucharu, zakoƒczone kilka tygodni
póêniej podpisaniem umowy. Tak wi´c,
od pomys∏u do wyjazdu pierwszych
motocykli z logo Fiata na tor wyÊcigowy
w Poznaniu, min´∏o raptem kilka
tygodni.
Jak pan ocenia wspó∏prac´ z firmà
Yamaha?
Z szefostwem Yamahy „nadajemy
na podobnych falach”, wi´c wspó∏praca
uk∏ada si´ naprawd´ fantastycznie.
Ponadto, poza promowaniem ogólnie
poj´tej motoryzacji, przynios∏a ona
bardzo du˝o korzyÊci, ale najwa˝niejsza
to ciàg∏e dà˝enie do poprawy wizerunku
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naszej marki. Skojarzenie nas z du˝ym
i uznanym partnerem, jakim jest
Yamaha, wp∏ywa pozytywnie na nasz
wizerunek u obecnych i przysz∏ych
klientów.
Podczas pierwszej rundy Pucharu
dziennikarzom i zawodnikom
zaprezentowano nowy Fiat Bravo,
wybrany samochodem Fiat Yamaha
Cup 2007. Jaki by∏ cel tej
inicjatywy?
Dla nas po∏àczenie Fiata Bravo
z szybkimi motocyklami by∏o
oczywiste. Do promocji pucharu
potrzebowaliÊmy dynamicznego
samochodu o sportowym zaci´ciu,
wi´c wybór by∏ jednoznaczny – Fiat
Bravo Sport. Fiat Bravo towarzyszy∏
zawodnikom na torze jako tzw. „Safety
Car”, czyli samochód bezpieczeƒstwa
podczas wszystkich eliminacji Fiat
Yamaha Cup.
Czy organizacja tak du˝ej imprezy
wià˝e si´ z problemami?
Tak naprawd´ dzi´ki zabiegom
wielokrotnego motocyklowego mistrza
Polski, Andrzeja Pawelca, który czuwa∏
nad ca∏à imprezà, nie by∏o wpadek,
a Puchar zorganizowano perfekcyjnie.
OczywiÊcie zawsze mo˝na coÊ poprawiç,
ale ogólnie imprez´ nale˝y oceniç
na „piàtk´”.

Czy Puchar kontynuowany b´dzie
w przysz∏ym roku?
Tak. Ma∏o tego, poza klasà 600 cm3
i 1000 cm3, w przysz∏ym sezonie
zagoÊci zupe∏nie nowa klasa
pojemnoÊciowa dla najm∏odszych
adeptów wyÊcigów motocyklowych
– 125 cm3 na motocyklach Yamaha
YZF-R125. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e
rozwijamy puchar.
Kto by∏ pana faworytem
w wyÊcigach?
Podczas Fiat Yamaha Cup
zdecydowanie Krzysztof
Bursig (Niemiec polskiego
pochodzenia), który
pechowo przegra∏ tytu∏
najlepszego w klasie R1.
Je˝eli mówimy
o Mistrzostwach Âwiata to
zdecydowanie „Vale” tj.
Valentino Rossi.
Czy pan jeêdzi motocyklem?
To jedna z moich pasji
i staram si´ przekonywaç
do dwóch kó∏ek moich
znajomych. To Êwietny
Êrodek transportu
i wspania∏a zabawa.

TOUR DE POLOGNE

tocyklach Yamaha YZF-R1, mniej doÊwiadczeni
do wyboru mieli modele Yamaha YZF-R6. Udzia∏
w Fiat Yamaha Cup otwiera wi´kszoÊci z nich drog´ do startu w Motocyklowych Mistrzostwach
Polski, co podkreÊlali sami uczestnicy: „Przez ca∏y
sezon mog∏em rozwijaç si´ jako zawodnik i znacznie poprawiç swoje czasy okrà˝eƒ – mówi Konrad
Wilusz. – Co wa˝niejsze, ani razu nie zaliczy∏em
w tym roku upadku i dzi´ki profesjonalnemu
przygotowaniu Fiat Yamaha Cup, mog∏em skupiç
si´ na samej jeêdzie”.
Start w pucharze ocenia tak˝e lider klasyfikacji
generalnej klasy R6, 17-letni Pawe∏ D´bowski: „To
by∏ dla mnie wspania∏y sezon. Nauczy∏em si´ podczas niego bardzo wiele i serdecznie dzi´kuj´ organizatorom za stworzenie tak wspania∏ego
przedsi´wzi´cia”.
S∏owa te potwierdzajà potrzeb´ organizacji tego
typu imprez. Nale˝y mieç tylko nadziej´, ˝e
w przysz∏oÊci niejeden z uczestników Fiat Yamaha
Cup pójdzie Êladami wielkiego mistrza Valentino
Rossiego i weêmie udzia∏ w Mistrzostwach Âwiata.
KLASYFIKACJA GENERALNA:
R1
1. Przemys∏aw Janik

126

2. Christof Bursig

115

3. Konrad Wilusz

92

R6
1. Pawe∏ D´bowski

119

2. Marcin Dziawer

105

3. Piotr Krawiec

97

Szosowy wyÊcig kolarski Tour de Pologne uwa˝any
jest za najwa˝niejszà imprez´ sportowà w Polsce
i jednà z najstarszych imprez kolarskich na Êwiecie.
Ka˝dy z jej etapów oglàdany jest corocznie przez
tysiàce kibiców i mi∏oÊników kolarstwa.
Pierwszy wyÊcig odby∏ si´ w 1928 roku, ale
do 1992 roku impreza mia∏a charakter amatorski.
Dopiero od 1993 roku, po przej´ciu organizacji
przez Czes∏awa Langa, srebrnego medalist´ olimpijskiego z 1980 roku, wyÊcig zaliczany jest
do imprez zawodowych. Od 2005 roku Tour de
Pologne, podobnie jak Tour de France czy Giro
d’Italia, w∏àczono do elitarnego cyklu ProTour, co
oznacza, ˝e muszà w nim obowiàzkowo wystartowaç wszystkie najlepsze zespo∏y kolarskie na Êwiecie (20 ekip ProTour).
64. edycja wyÊcigu (9-15 wrzeÊnia br.) na trasie
z Warszawy do Karpacza liczy∏a 1224,5 km. Poza gwiazdami nale˝àcymi do Êcis∏ej czo∏ówki
Êwiatowego kolarstwa, na czele z liderem rankingu ProTour, W∏ochem Danilo di Lucà, do udzia∏u
w wyÊcigu zaproszono dwie dru˝yny – polskà Action Uniqa i w∏oskà Ceramica Flaminia, w której sk∏ad wchodzi
trzech Polaków.
G∏ównà nagrodà w tegorocznym
Tour de Pologne by∏ samochód Fiat
Bravo, ufundowany przez oficjalnego sponsora imprezy – Fiat Auto
Poland. W tym roku firma przygotowa∏a tak˝e limitowanà seri´ Fiata
Bravo „Tour de Pologne”. We wn´trzu ka˝dego
z 40 egzemplarzy umieszczono emblemat z nazwà
serii limitowanej, kolejnym numerem auta z serii
oraz autografem Czes∏awa Langa. Limitowanego Fiata Bravo nap´dza
silnik 1.4 T-Jet 150 KM, a w sk∏ad
jego wyposa˝enia wchodzà m.in.
system Blue & Me Nav z mapà
Europy Ârodkowej, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, szyby tylne i przednie sterowane elektrycznie, dywaniki
welurowe z wyszytym logo
Touru, pod∏okietnik przedni,
ko∏o zapasowe.
Wspó∏praca Fiata Auto Poland z Czes∏awem Langiem
trwa nieprzerwanie od 1993
r., czyli od daty, kiedy
Lang przejà∏ na siebie
organizacj´ Tour de
Pologne. Firma przede
wszystkim dostar-

Na stronie obok:
Rafa∏ Grzanecki,
odpowiedzialny
za promocj´
marki Fiat.
Obok i poni˝ej:
Tour de Pologne
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FIAT PUNTO SUPER
2000 W RAJDACH

Prócz
samochodów
Fiata wzd∏u˝
ca∏ej trasy 64.
Tour de Pologne
bardzo widoczne
by∏y reklamy FAP
na balonach,
banerach
i bramkach

cza samochody do obs∏ugi wyÊcigu. „Podczas tegorocznej edycji – mówi Rafa∏ Grzanecki z Marketingu FAP – udost´pniliÊmy organizatorom ponad 70 samochodów Fiata, od Bravo i Linei
po dostawcze Fiaty Ducato. Mam nadziej´, ˝e
czytelnicy FWN w relacjach telewizyjnych zauwa˝yli, ˝e prócz samochodów Fiata bardzo widoczne
by∏y nasze reklamy na balonach, banerach i bramkach wzd∏u˝ ca∏ej trasy 64. Tour de Pologne.
W tym roku firma po raz pierwszy przygotowa∏a
te˝ limitowanà seri´ Fiata Bravo. W Polsce klienci
bowiem coraz cz´Êciej szukajà samochodów oryginalnych, ró˝niàcych si´ od tych najcz´Êciej spotykanych na ulicach. Stàd popularnoÊç tzw. samochodów z serii limitowej lub serii specjalnej. Samochody te sà ju˝ dost´pne u dealerów FAP.
W przysz∏ym roku te˝ planujemy kilka serii speWYNIKI WYÂCIGU:
R1
cjalnych,
ale szczegó∏y przedstawimy w kolejnych
1. Johan Van
Summeren
(Predictor-Lotto)
wydaniach
FWN”.
2. Robert Gesink
3. Kim Kirchen

(Rabobank)
(T-Mobile)

Liderem ProTouru pozosta∏ czwarty w Karpaczu
Danilo di Luca (Liquigas).
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Sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski 2007, sk∏adajàcy si´ z oÊmiu rund, rozpoczà∏ si´ w lutym Rajdem Magurskim, a zakoƒczy∏
we wrzeÊniu Rajdem Orlen. W tegorocznej edycji
udzia∏ wzi´∏y dwa rajdowe Grande Punto Super 2000, a pojawienie si´ tego modelu w pe∏nym
cyklu RSMP by∏o jednym z elementów nowej strategii Fiata oraz cz´Êcià dzia∏aƒ promujàcych Fiata
Grande Punto na rynku polskim.
Za∏og´ pierwszego samochodu stanowi∏ zespó∏
Fiat Castrol Rally Team, reprezentowany przez
Macieja Lubiaka i pilota Sebastiana Rozwadowskiego, którego po Rajdzie Elmot zastàpi∏ Przemys∏aw Mazur. W drugim Grande Punto S2000 jechali wicemistrzowie Polski Micha∏ So∏owow i Maciej Baran, którzy rozpocz´li wspó∏prac´ z Fiatem
w barwach zespo∏u Fiat Cersanit Rally Team. Oba
najnowsze samochody rajdowe Fiata obs∏ugiwali
mechanicy w∏oskiej stajni rajdowej PROCAR.
Lubiak, po poczàtkowych problemach technicznych w swoim Punto, powoli zaczà∏ odrabiaç
starty, by ju˝ do koƒca rozgrywek utrzymywaç
wraz z drugim zespo∏em pozycj´ w Êcis∏ej czo∏ówce mistrzostw. I tak, na przyk∏ad, po Rajdzie
Rzeszowskim za∏oga zespo∏u Fiat Castrol Rally
Team uplasowa∏a si´ na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej, a Fiat Cersanit Rally Team
na miejscu piàtym. W przedostatniej rundzie tegorocznych RSMP za∏oga zespo∏u Fiat Castrol
Rally Team zaj´∏a trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej Rajdu Nikon. Lubiak i Mazur ukoƒczyli rajd na podium, a tak˝e uplasowali si´
na drugiej pozycji wÊród aut S2000.
Po zakoƒczeniu RSMP kierowcy obu Grande
Punto S2000 nie ukrywali wra˝enia, jakie wywar∏o na nich zachowanie si´ samochodu w trudnych

ROZMOWA Z MARKIEM KISZEM

JesteÊmy

z nich dumni

warunkach pogodowych, na zab∏oconych i dziurawych odcinkach. PodkreÊlali bardzo dobre
przygotowanie samochodów, zw∏aszcza zawieszeƒ, które w ich ocenia by∏y perfekcyjnie ustawione przez w∏oskich mechaników. Doskonalà
ocen´ wystawili równie˝ charakterystyce pracy
silników i oponom Pirelli.
KLASA SUPER 2000 RALLY:
1.
2.
3.

B. Bouffier
M. Lubiak
T. Czopik i M. So∏owow (ex aequo)

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1.
2.
3.
6.
14.

B. Bouffier
T. Kuchar – J. Gerber
S. Frycz – J. Rathe
M. So∏owow – M. Baran
M. Lubiak
U góry: zespó∏
Fiat Castrol
Rally Team
(Maciej Lubiak
i Przemys∏aw
Mazur).
Obok: Fiat
Cersanit Rally
Team (Micha∏
So∏owow
i Maciej Baran)

„Starty naszych zespo∏ów
w tegorocznych Rajdowych
Samochodowych
Mistrzostwach Polski
– mówi Marek Kisz,
Dyrektor Marketingu
FAP – mo˝emy
podsumowaç
jednym s∏owem
– obiecujàce.
Samochody
Super 2000,
do których nale˝y
równie˝ nasze Grande
Punto Super 2000, to
maszyny stworzone do wygrywania, czego
dowodzà tytu∏y uzyskane przez naszych
w∏oskich kolegów w Mistrzostwach W∏och
czy Mistrzostwach Europy. Cieszy nas fakt,
˝e dwóch kierowców dosiadajàcych tych
„bolidów” w Polsce by∏o w stanie
konkurowaç na naszych rajdowych OeSach
z krajowà czo∏ówkà.
Prawdziwà rewelacjà okaza∏ si´ jednak
Anton Alen (syn s∏ynnego mistrza Êwiata
Markku Alena), który na nasze zaproszenie
goÊcinnie wystartowa∏ w ostatniej
eliminacji RSMP podczas Rajdu Orlen
w Abarth Grande Punto Super 2000.
Podczas wi´kszoÊci rajdu, Anton walczy∏
o pierwsze miejsce i praktycznie z OSa
na OS zmienia∏ si´ na pozycji lidera
z Mistrzem Polski Bryanem Bouffier.
Niestety awaria auta w koƒcówce rajdu
uniemo˝liwi∏a dowiezienie fantastycznego
wyniku do mety.
JeÊli chodzi o przysz∏y rok, za wczeÊnie
na przedstawianie szczegó∏ów, ale ju˝
mog´ powiedzieç, ˝e szykujemy kilka
niespodzianek i to nie tylko zwiàzanych
z Grande Punto Super 2000”.
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Finał konkursu fotograficznego

Moje XV-lecie
Statystyczny Polak ˝yje dziÊ
prawie 71 lat, natomiast Polka
79 lat, wi´c 15 lat to
w przypadku Panów prawie,
a w przypadku Paƒ nieco
ponad 1/5 ich ˝ycia. To doÊç
długi okres, z pewnoÊcià
obfitujàcy w wiele chwil,
które cz´sto skrz´tnie
przechowujemy w pami´ci jako
mieszank´ wydarzeƒ i emocji.

W

ielkie rzeczy dziejà si´ gdzieÊ poza
nami lub jesteÊmy jednymi z wielu,
któ rzy w nich uczest ni czà. Naj pi´kniejsze sà natomiast najcz´Êciej te chwile, które prze˝ywamy
z kimÊ bliskim naszemu sercu, kiedy przełamujemy jakieÊ l´ki, udaje
si´ coÊ w co wło˝yliÊmy mnóstwo pracy, na co długo czekaliÊmy. One trwajà, my w swej naiwnoÊci
mamy nadziej´, ˝e nigdy nie przeminà. Jedyne wi´c
co pozostaje to zapisaç je w pami´ci. Niektórym
udaje si´ uwieczniç je na zdj´ciach, szcz´Êciarze. To
właÊnie do tych osób, a jednoczeÊnie pracowników
spółek: Grupy Fiat, joint-venture oraz Fenice Poland, Denso Thermal Systems Polska i Ingest Facility Polska oraz ich dzieci skierowany był nasz konkurs. Chodziło nam o to, aby ka˝dy z uczestników
prze słał po kil ka zdj´ç zro bio nych przez sie bie
w ciàgu ostatnich 15 lat; zdj´ç, zwiàzanych ze zdarzeniami, które najbardziej utkwiły mu w pami´ci,
a dotyczyły szeroko poj´tej sfery ˝ycia prywatnego
i zawodowego. Cyfra „15” nawiàzywała jednoczeÊnie do rocznicy zawarcia przez Fiata umowy przejÊciowej. Za wszystkie nadesłane do nas fotografie
bardzo dzi´kujemy. Niestety nie mogliÊmy nagrodziç wszystkich, wybraliÊmy wi´c trzy zdj´cia:
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I nagrodę otrzymał Tomasz Raszka z Teksidu Iron Poland
w Skoczowie za „Miłość jest dziełem natury”. Jury
uznało, że takie zdjęcie faktycznie można zrobić raz na
kilka lat, tym samym idealnie wpisuje się ono
w tematykę naszego konkursu.
II nagroda wędruje do Andrzeja Blamy, pracownika Fiat
Auto Poland w Tychach za „Tatry Wysokie Słowacja”.
Dzięki niemu wiemy już jak wygląda wschód słońca nad
chmurami, na wysokości 2015 m n.p.m.
III nagrodę jury przyznało Aleksandrowi Śleziakowi
z Fiat-GM Powertrain Polska za zdjęcie „Przyroda rządzi
się swoimi prawami, ale… „czasem można to zmienić”,
obrazujące 3 dziesięciodniowe pisklęta Pustułki.
Doceniliśmy fakt, że zrobienie tego zdjęcia wiązało się
z długimi obserwacjami, a następnie z wdrapaniem się
na drzewo na wysokość 30 m. Innymi słowy podziwiamy
i doceniamy trud.
DostrzegliÊmy pewnà powtarzalnoÊç w tematyce
zdj´ç, wiele z nich dotyczyło wypraw, rodziny,
przyrody czy te˝ sportu. W ramach stworzonych
przez nas kategorii postanowiliÊmy wyró˝niç
kilka fotografii i nagrodziç ich autorów oryginalnymi czapkami Fiat Freestyle:
• „Skoczek” Pawła Kołotyły z Fiat-GM Powertrain
Polska – zdj´cie interesujàce z artystycznego
punktu widzenia, dobrze uj´ło dynamik´ skoku,
w tle obraz miejskiej rzeczywistoÊci.
• „Ju˝ mi nie uciekniesz” Mirosława Pietraszko
z Fiat Auto Poland – wierzymy, ˝e taka ryba na
r´kach to niezapomniana chwila dla w´dkarza.
• „Król Tatr” Marcina Gilowskiego z Fiat GMPowertrain Polska – w nagrod´ za wysiłek.
Dotarcie na sam szczyt Gerlach (2655 m n.p.m)
musiało byç okupione ogromnym wysiłkiem.
• „Rodzina” Danuty Kalety z FAP w Tychach
– podczas pobytu w Yorku (Anglia) udało si´
sfotografowaç g´si kanadyjskie, w doÊç nietypowej
sytuacji. Jak widaç ka˝dy musi wiedzieç jak si´
przez ulic´ przechodzi.
• „To tylko ja” Artura Bednarczuka z CNH Polska
– Kilka lat z 15 zapewne zaj´ło tej małej istotce
wyroÊni´cie na takà dam´. To zdj´cie najbardziej
uj´ło jury swojà naturalnoÊcià.

I nagroda
Tomasz Raszka
Teksid Iron Poland
„Miłość jest
dziełem natury”

III nagroda Aleksander Śleziak, Fiat-GM Powertrain Polska
„Przyroda rządzi się swoimi prawami, ale… „czasem można to zmienić”

II nagroda, Andrzej Blama, Fiat Auto Poland
„Tatry Wysokie Słowacja”

wyróżnienia:
„Już mi nie uciekniesz”
Mirosława Pietraszko
z Fiat Auto Poland
„Skoczek”
Pawła
Kołotyły
z Fiat-GM
Powertrain
Polska
„Rodzina”
Danuty
Kalety z FAP

„To tylko ja”
Artura
Bednarczuka
z CNH Polska

„Król Tatr” Marcina Gilowskiego
z Fiat GM-Powertrain Polska
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FIAT SCUDO
„INTERNATIONAL VAN
OF THE YEAR 2008”
cudo otrzymał tytuł „International Van of the
Year 2008” – zdobywajàc 108 punktów na
140 mo˝liwych. Jury, zło˝one z dziennikarzy
specjalizujàcych si´ w sektorze samochodów
dostawczych w 20 krajach europejskich, doceniło
szczególnie mechanik´ pojazdu dostosowanà
równie˝ do wersji przewidujàcych transport osób,
a tak˝e małe koszty u˝ytkowania, doskonałà
zwrotnoÊç i przyczepnoÊç, łatwoÊç prowadzenia,
Êwietnà dynamik´ i wysoki poziom bezpieczeƒstwa.
Na zdj´ciu obok: Franco Miniero, szef Fiat
Professional, odbiera statuetk´ z ràk Pietera
Wiemana, prezydenta jury.

S

PRACA W TYCHACH
iat Auto Poland zatrudni pracowników do Zakładu Tychy do pracy
w bezpoÊredniej produkcji na stanowiska: monter, zgrzewacz,
operator linii lakierniczej, lakiernik. Z uwagi na charakter pracy,
przyjmowane sà oferty osób z wykształceniem minimum zawodowym.
Preferowane b´dà osoby posiadajàce wykształcenie w specjalnoÊciach
motoryzacyjnych. Osoby zainteresowane podj´ciem pracy w Fiat Auto Poland
proszone sà o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny
oraz CV) pocztà na adres Zakładu Tychy, ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy;
osobiÊcie (adres jw. – wejÊcie nr 2); albo przez Internet – formularz
dotyczàcy zatrudnienia w Fiat Auto Poland dost´pny jest pod adresem:
www.fiat.pl (zakładka „pracuj z nami”).

F

RODZINNIE W CNH
łockie ZOO dawno ju˝ nie było Êwiadkiem
najazdu tak du˝ej liczby goÊci, jak w sobot´
16 wrzeÊnia. Teren ogrodu wr´cz p´kał w szwach
od ponad 3.000 uczestników – pracowników CNH
Polska, którzy wraz z rodzinami sp´dzali wolny
czas na Dniu Rodzinnym. Obawiano si´ o pogod´,
która od rana straszyła deszczem, ale wiatr

P
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wysłuchał proÊby organizatorów i rozgonił
chmury. Przy bramie do ogrodu
zoologicznego goÊci witały maszyny
produkowane w koncernie, a nad zoo
powiewał balon z logo New Holland.
Jednà z atrakcji tego dnia była
mo˝liwoÊç obejrzenia ró˝nych gatunków
zwierzàt, uwag´ dzieci przyciàgały te˝ gry
i zabawy prowadzone przez „Smurfy”.

FIAT 500
ZDOBYWA
PRESTI˚OWÑ NAGROD¢
„EUROCARBODY 2007”
owy Fiat 500 zdobył „EuroCarBody 2007”, presti˝owe
wyró˝nienie producentów samochodowych „Automotive Circle
International” w kategorii najładniejszych karoserii.
600 specjalistów z dziedziny projektowania, materiałów
oraz procesów produkcji nadwozi, reprezentujàcych
15 mi´dzynarodowych marek samochodowych, doceniło zwłaszcza
znaczenie innowacyjnego nadwozia, dzi´ki któremu auto otrzymało
pi´ç gwiazdek Euro NCAP.
„Mały” Fiat – jedyny reprezentant segment A, otrzymał 38,33
punktów na 50 mo˝liwych, i pokonał a˝ 11 konkurentów z Japonii,
Stanów Zjednoczonych, Europy i Rosji.

N

EKSTREMALNE
TESTY W PATAGONII

FIAT 500
W KRAJU KWITNÑCEJ WIÂNI
la uczczenia inauguracji Fuji Speedway,
zmodernizowanego japoƒskiego toru, który po
trzydziestoletniej przerwie znów b´dzie gospodarzem
zawodów Formuły 1, Fiat Group Automobiles Japan
przygotował we współpracy z Ferrari specjalny egzemplarz
Fiata 500 w kolorystyce kojarzàcej si´ z bolidem
z Maranello. Na zdj´ciu: kierowcy Massa i Raikkonen
obok oryginalnej 500-tki.

D

NOWY STRALIS

PODBIJA EUROP¢

in´ło zaledwie szeÊç miesi´cy od jego debiutu na
rynku, a pod koniec wrzeÊnia liczba zamówieƒ na
nowego Stralisa, jakie spłyn´ły z rynku europejskiego,
przekroczyła 25 tysi´cy. Sukces ten przeło˝ył si´ na
wymierny efekt w postaci znaczàcego wzrostu (do 11,3 %)
udziału Iveco w segmencie pojazdów ci´˝kich.
We wschodniej cz´Êci Starego Kontynentu liczba zamówieƒ
na ten model wzrosła natomiast a˝ o 166 procent!

M

órzysta Patagonia była Êwiadkiem niezwykle surowego testu, jakiemu
w obecnoÊci dziennikarzy z Chin, Indii i Europy poddany został Fiat Linea.
Koordynatorami tej wymagajàcej próby były Fiat Argentyna oraz dział
Engineering & Design Testing Fiat Group Automobiles. Zespół musiał stawiç
czoła trasie wiodàcej przez dziewicze tereny Ziemi Ognistej i wybrze˝e Morza
Arktycznego. Czy to nad Rio Gallegos, czy w Baia Grande, na lodowcu Pepito
Moreno lub w wysokich Andach, w ka˝dym z tych miejsc samochody mierzyły
si´ z ekstremalnymi warunkami. I wyszły z tej próby zwyci´sko.

G

Mając na uwadze naszą przeszłość jako dywizję TNT z dumą ogłaszamy początek jeszcze
lepszej przyszłości. Powitajmy CEVA. CEVA jest nastawiona na ciągłą innowacyjność stanowiącą
drogowskaz dla branży oraz koncentruje się na doskonaleniu łańcucha dostaw naszych klientów.
Chcemy by nazwa CEVA w swoim nowym kształcie kojarzyła się z doskonałością działania
i nowymi technologiami. To nasza obietnica. Nie zawiedziemy Was.

Ceva Automotive Logistics Poland Sp. z o.o.
ul. Konwojowa 51, 34-346 Bielsko-Biała
Tel . + 48 33 813 41 02
marketing@pl.cevalogistics.com • www.cevalogistics.com
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Sport
jak narkotyk
Rozmowa z Witoldem Baƒkà
Jego matka, Jolanta Harasimowicz, biega∏a na 1500
metrów, ojciec – Ryszard Baƒka, trenowa∏ 800 metrów
i otar∏ si´ o reprezentacj´ Polski juniorów. Nie zdobyli
medali na Êwiatowych bie˝niach, ale wszystko na to
wskazuje, ˝e obserwujàc teraz sukcesy syna, widzà w nich
spe∏nienie równie˝ swoich marzeƒ.
TEKST

Jerzy
Piekarczyk
FOTO

Satiz Poland
i archiwum
R. Baƒki

Witold Baƒka
(rocznik 1984),
tyszanin, jest
zawodnikiem
klubu Budomark
Mys∏owice

L

ubi pan rywalizacj´?
„Rywalizacja, emocje zwiàzane z samym ukoƒczeniem biegu, smak zwyci´stwa, radoÊç jaka si´ z tym wià˝e,
sà dla sportowca pasjonujàce”.
A gorycz pora˝ki?
„Trzeba jà równie˝ wkalkulowaç
w sport, ale nie oszukujmy si´: ka˝dy
z nas po to trenuje, aby wygrywaç,
aby kiedyÊ stanàç na tym najwy˝szym podium”.
Ale dlaczego w∏aÊnie ta dyscyplina sportu? Tak
pan lubi biegaç?
„Zaczyna∏em od pi∏ki no˝nej, nie przewidywa∏em pójÊcia w stron´ lekkoatletyki, ale zosta∏em ukierunkowany przez rodziców. Powiem tak: dali dziecku posmakowaç wygranej. Zacz´∏o si´ od jakichÊ zawodów
szkolnych, namówili mnie do startu no
i wygra∏em bez specjalnego przygotowania i to si´ ch∏opakowi spodoba∏o,
od tej strony mnie podeszli. MyÊl´, ˝e
z korzyÊcià dla mnie”.
Kiedy pan zaczà∏ trenowaç lekkoatletyk´?
„Zaczà∏em dosyç póêno, majàc siedemnaÊcie lat, ale mia∏em ju˝
do czynienia ze sportem, by∏em
w jakimÊ stopniu przygotowany”.
Rodzice uprzedzali pana, ˝e
sport to nie tylko sukcesy?
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NAJWA˚NIEJSZE OSIÑGNI¢CIA
M∏odzie˝owe mistrzostwa
Europy (2005 r.)

z∏oty medal

4x400 m

Mistrzostwa Âwiata w Osace
(2007 r.)

bràzowy medal
w sztafecie

4x400 m

Uniwersjada w Tajlandii
(2007 r.)

z∏oty medal

4x400 m

Rekord ˝yciowy na 400 m
(2007 r.)

„Nie musieli, ˝ycie mnie tego nauczy∏o. W swojej
dotychczasowej karierze doÊwiadczy∏em równie˝
pora˝ek. Rodzice przyprowadzili mnie do Jana
Dery, który ich kiedyÊ trenowa∏, tak˝e p∏otkark´
Lucyn´ Ka∏ek, mistrzyni´ Europy i medalistk´
olimpijskà oraz wielu reprezentantów Polski
w ró˝nych kategoriach wiekowych. Oddali mnie
w jego r´ce i mog´ powiedzieç, ˝e niemal od poziomu zerowego wyprowadzi∏ mnie na zawodnika,
jak myÊl´, na przyzwoitym poziomie”.
Mia∏ pan w ciàgu tych siedmiu lat momenty,
w których ˝a∏owa∏, ˝e si´ zaanga˝owa∏ w coÊ,
za co p∏aci si´ zbyt du˝à cen´?
„Szczerze mówiàc, nie. Wiadomo, ˝e przed zawodami sà sytuacje stresowe, ÊwiadomoÊç, ˝e – jak
w przypadku mistrzostw Êwiata – patrzà na ciebie
miliony ludzi. Patrzà rodziny, bliscy, przyjaciele
i wszyscy na ciebie liczà, wi´c nie mo˝na zawieÊç
ich oczekiwaƒ, a jednoczeÊnie ÊwiadomoÊç, ˝e to
jest sport, i same dobre ch´ci nie wystarczà. Prawa
sportu sà równie˝ takie, ˝e jeÊli si´ wygrywa, sà oklaski, jeÊli si´ przegrywa,
jest ch∏osta. Czasami myÊla∏em sobie:
cz∏owieku, po co to robisz? Ale takie
zwàtpienie jest chwilà, u∏amkiem sekundy, potem to przechodzi i znowu
widzi si´ tylko bie˝ni´ i czas. Mo˝e to
nie jest trafne porównanie, ale sport,
lekkoatletyka, jest jak narkotyk, który

wciàga. Moim zdaniem jest to pozytywne uzale˝nienie, ale bez tego cz∏owiek nie mo˝e ju˝ ˝yç”.
Na racjonalne podejÊcie nie ma miejsca, tylko
na emocje?
„Racjonalne podejÊcie te˝ jest wa˝ne w sferze czysto treningowej, bo to te˝ nie jest dobrze, gdy organizm jest przetrenowany. Trzeba mieç podejÊcie
zdroworozsàdkowe, znaç hierarchi´ wartoÊci. Ja
nie chc´ swego ˝ycia podporzàdkowaç tylko sportowi. Studiuj´ politologi´ na Uniwersytecie Âlàskim, traktujàc jà jak pewnego rodzaju asekuracj´.
Nie daj Bo˝e jakaÊ kontuzja, niepowodzenia,
i cz∏owiek zostaje by∏à gwiazdà, o której ma∏o kto
pami´ta. Niestety, o sportowcach si´ szybko zapomina, wi´c trzeba si´ w jakiÊ sposób zabezpieczyç.
Stàd wydaje mi si´, ˝e musi byç jakaÊ hierarchia
wartoÊci. Wiadomo, ˝e teraz dla mnie liczy si´
sport. Wiem, ˝e jeÊli wszystko b´dzie w porzàdku,
przede mnà wiele lat na bie˝ni, jestem dopiero
na progu kariery, albo raczej wielkiej przygody”.
Koƒca tej drogi trudno przewidzieç.
„RzeczywiÊcie nie wiem, czy b´d´ biega∏ do 30 roku ˝ycia, mo˝e do 32 lat,
bo póêniej czasami jest ci´˝ko.
Chocia˝ Robert Maçkowiak skoƒczy∏
karier´ majàc 35 lat. Wszystko zale˝y
od organizmu, na ile zdrowie pozwoli,
na ile b´dà wygrywa∏ rywalizacj´ z innymi, bo kiedy w pewnym wieku cz∏o-

„W sporcie jeÊli
si´ wygrywa, sà
oklaski, jeÊli si´
przegrywa, jest
ch∏osta”

50

46,11

wiek przegrywa z m∏odszymi, powinien zejÊç ze
sceny i zajàç si´ czymÊ innym”.
Przyzna pan, ˝e takie zejÊcie bywa trudne.
„OczywiÊcie, ale taka ÊwiadomoÊç jest konieczna.
Wol´ mieç to na uwadze ju˝ teraz, choç na razie
wszystko idzie w dobrym kierunku, a drog´, którà
wybra∏em, uwa˝am za w∏aÊciwà”.
Jak pan po˝eni∏ sport z politologià. Przypadek,
czy rzeczywiste zainteresowania?
„KiedyÊ jednemu z dziennikarzy powiedzia∏em,
˝e jako dziecko zamiast telewizyjnej Dobranocki
wola∏em oglàdaç WiadomoÊci, ale to prawda, ˝e
zawsze bardziej interesowa∏y mnie dziedziny ˝ycia publicznego. I przyznam, ˝e obrany kierunek
te˝ mi si´ podoba. W ka˝dym razie na uczelni
bardzo wyrozumiale podchodzà do mojego trenowania, do sportu. Nie ma taryfy ulgowej, ale jest
wyrozumia∏oÊç. Wiedzà, ˝e uprawiam sport, ˝e
jest to coÊ w rodzaju mojego drugiego fakultetu.
JeÊli wi´c chodzi o prze∏o˝enie terminu egzaminów, czy zaj´ç, w∏adze uczelni czy wyk∏adowcy
idà mi na r´k´. Do tej pory, majàc indywidualnà
organizacj´ studiów, jakoÊ sobie radzi∏em, bez
specjalnych problemów. Zosta∏ mi jeszcze rok
studiów i praca magisterska”.
A ten „Czarny PR w kampaniach wyborczych
po 1989 r.”, który sobie pan obra∏ jako temat
pracy dyplomowej?
„Jeszcze dok∏adnie nie wiem jaki b´dzie tytu∏, ale
faktycznie b´d´ pisa∏ o czarnym PR w kampaniach
wyborczych w Polsce. Zawsze interesowa∏em si´
marketingiem politycznym, kampaniami wyborczymi, ale tak od kuchni, od strony kreowania wizerunku. Dlatego ten temat wydaje mi si´ na czasie”.
Jest jakaÊ zbie˝noÊç pomi´dzy rywalizacjà
w sporcie i polityce?
„Ci´˝ko porównywaç. Wydaje mi si´ zdecydowanie, ˝e rywalizacja w sporcie jest szlachetniejsza,
bardziej czysta, chocia˝ i tutaj trafiajà si´ ludzie,
którzy grajà nie fair, stosujà doping, tak jest wsz´dzie, ale do polityki bym sportu mimo wszystko
nie porównywa∏. To sà dwie ró˝ne dziedziny.
W sporcie do sukcesów dochodzi si´ ci´˝kà pracà.
Sukces w polityce osiàgajà cz´sto ludzie niepracujàcy na niego tak ci´˝ko jak sportowcy”.
Wybierajàc kierunek studiów zak∏ada∏ pan przecie˝ w jakimÊ sensie udzia∏ w polityce.
„Tak mnie kiedyÊ zapytano: czy chcia∏bym pójÊç
w przysz∏oÊci drogà polityka”.
I co pan odpowiedzia∏?
„˚e jeÊli mia∏bym si´ na to zdecydowaç, bardziej
by∏bym zainteresowany doradztwem, kreowaniem
wizerunku, w∏aÊnie marketingiem, nie bezpoÊrednim anga˝owaniem si´ w polityk´, bo wiem jak
wyglàda obecnie scena polityczna, wiem czym ona
pachnie. Nie chcia∏bym w to wejÊç...”

Za rok ukoƒczy
politologi´, ale
nie myÊli
o zostaniu
politykiem.
Nie tylko
dlatego, ˝e
lubi czystà gr´

Chcia∏ pan powiedzieç: wdepnàç.
„Zostaƒmy przy niech´ci do wchodzenia. Bardziej
odpowiada∏aby mi inny sposób dojÊcia do celu:
zapracowaç na nazwisko osiàgni´ciami sportowymi, aby w przysz∏oÊci, byç mo˝e, dzia∏aç w sferze
spo∏ecznej, ale – jak mówi´ – od strony kreowania
wizerunku, roli doradczej, ni˝ aktywnego dzia∏ania w jakiejÊ partii politycznej. Nie, to mnie raczej
nie interesuje”.
Od poczàtku pan tak myÊla∏ wybierajàc kierunek studiów?
„Mimo ˝e Êledz´ bie˝àce wydarzenia polityczne,
nigdy nie myÊla∏em o bezpoÊrednim anga˝owaniu.
OczywiÊcie nie mog´ wykluczyç, ˝e za ileÊ tam lat
nie b´d´ chcia∏ wystartowaç w innej dziedzinie, ale
na dzieƒ dzisiejszy wykluczam takà mo˝liwoÊç,
gdy˝ sport jest dla mnie najwa˝niejszy. Chc´ skoƒczyç studia, mieç konkretne wykszta∏cenie, przybudówk´ intelektualnà. Dla politologa w moim
wydaniu, polityka w najbli˝szych latach – wykluczona. Nie tylko dlatego, ˝e lubi´ czystà gr´”.
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Ocean,
wulkany
TEKST

Grzegorz Holerek
FOTO

Paweł Mszyca
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I NARTY

Codziennie sprawdzały si´ ostrze˝enia osób, ˝e chmury
i deszcz sà na Islandii wiernymi towarzyszami
w´drowców. Przemierzona do tej pory cz´Êç wyspy
pokazała si´ we wszelkich odmianach szaroÊci, zatopiona
w ci´˝kich, deszczowych chmurach zakrywajàcych
szczelnie cały krajobraz. Realizacja planów z dnia na
dzieƒ stawała pod coraz wi´kszym znakiem zapytania.

C

zwarty dzieƒ pobytu w Islandii niczym nie ró˝nił si´ od
trzech poprzednich. Poranny odgłos kropel na płótnie
namiotu pot´gował uczucie buntu i bezsilnej złoÊci. Zabrakło ju˝ atrakcji turystycznych, które przez ostatnie
400 km, wolno oddalajàc si´ od Reykjaviku, zwiedzaliÊmy w oczekiwaniu na popraw´ pogody.
Teraz przynajmniej jedno nam si´ udało – znaleêliÊmy
miejsce po starej, nieistniejàcej farmie, kilkanaÊcie kilometrów za Skaftafell, w najbardziej dogodnym punkcie
wyjÊcia na najwy˝szy szczyt Islandii –Hvannadalshnukur (2119 m).
Pusto tutaj, ale wzrok cieszy zielona plama trawiastej roÊlinnoÊci
i kilka rzadkich na wyspie drzew, okalajàcych niewielki cmentarz.
Wczesnym rankiem słychaç warkot samochodu. Po chwili terenowy
bus nieruchomieje na wulkanicznym podło˝u. Przez uchylony fragment namiotu widzimy przewodników islandzkich z klientami, którzy – ani chybi – wybierajà si´ na lodowy wierzchołek. Âwietnie wyposa˝eni, za moment znikajà w strugach deszczu na wàskiej Êcie˝ce
trawersujàcej stromy stok.
Czekamy nadal. Dopiero koło południa z sennego letargu wyrywa
nas… cisza. Deszcz przestał padaç, ale widok ci´˝kiego, burego nieba
natychmiast gasi naszà radoÊç. Dłu˝ej czekaç ju˝ nie mo˝na. Pakujemy
sprz´t i wychodzimy. Z godziny na godzin´, pogoda zaczyna si´ po-

prawiaç. Po czterech godzinach marszu docieramy
do czoła lodowca. Âcie˝ka, poczàtkowo wyraêna
i mocno przedeptana, wraz z wysokoÊcià zatraca si´
w rozległym, kamienistym terenie. Stawiamy kamienne kopczyki próbujàc zapami´taç topografi´ terenu, by nie błàdziç w drodze powrotnej. Kiedy na
kamiennej morenie wydłubaliÊmy czekanem platform´ pod niewielki namiot, zaÊwieciło słoƒce. Chwil´
póêniej, z chmur zakrywajàcych czap´ lodowà, jeden za drugim, wyłonili si´ przewodnicy z grupà,
która wyruszyła rano. Byli zm´czeni i przemoczeni.
– „Daleko do wierzchołka?” – zapytaliÊmy.
– „Dobre pi´ç godzin marszu po lodowcu. Nam si´
jednak nie udało wyjÊç na szczyt. W pobli˝u grani
szczy towej wiatr osiàgał w porywach pr´dkoÊç
100 km/h, wi´c zawróciliÊmy”.
Zrzedły nam miny, duch bojowy znacznie osłabł.
Dochodziła piàta po południu.
„Gdyby nie Islandia, wyjÊcie o tej porze byłoby głupotà. Ale przecie˝ pogoda poprawia si´, nie gro˝à
nam nocne ciemnoÊci”. MyÊleliÊmy podobnie, ale
Wojtek jako jedyny powiedział to głoÊno.
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ZJAZD Z CZAPY LODOWEJ
Ruszamy. Pierwsze napotkane szczeliny nie sprawiajà ˝adnych kłopotów, sà niewielkie i słabo wykształcone. Nast´pne, nieco wi´ksze i rozwarte,
zmuszajà do skoku. Dla pewnoÊci wià˝emy si´ linà.
Raki dobrze trzymajà na stromych zboczach.
Wszystko przebiegało sprawnie, a˝ do momentu,
gdy lodowiec stracił na stromoÊci, a mizerny sznureczek Êladów doprowadził nas w okolice ogromnego plato, otwierajàcego drog´ w pobli˝e wierzchołka. W my Êlach, od cza su do cza su, ko ła ta ło si´
wspomnienie informacji przewodników o mizernym
mostku Ênie˝nym gro˝àcym zawaleniem, ale tyle
mieliÊmy ju˝ za sobà, ˝e trudno było jednoznacznie
stwierdziç, czy nie pokonaliÊmy ju˝ tej przeszkody.
Po kilku minutach marszu okazało si´ jednak, ˝e
mostek Ênie˝ny czekał na nas cierpliwie. J´zor Êniegu zwieszał si´ z obu stron nad gigantycznà szczelinà, niknàcà gł´boko w czeluÊciach lodowca. Pobie˝ny oglàd najbli˝szej okolicy nie dawał szans na obejÊcie tego fatalnego odcinka. Jak wzrok si´gał, lodowe p´kni´cie ci´ło szerokà, kilkumetrowà szparà
białà, spokojnà płaszczyzn´ Êniegu.
„Skaczemy? Trudno powiedzieç, jaka jest szansa,
˝e Ênie˝ne sklepienie nie załamie si´ po zeskoku
któregoÊ z nas. Raczej niewielka, a przecie˝ jeszcze
musimy t´dy wróciç” – patrzymy niepewnie jeden
na drugiego. Ka˝dy zapewne myÊli o tym samym.
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Sztywne stanowisko z jednego czekana i liny pozwala w miar´ bezpiecznie podpełznàç do kraw´dzi
mostka i rozło˝yç nad urwiskiem dwie narty. Pomogà one równomiernie obcià˝yç masà przechodzàcych osób liche stropy Ênie˝ne. Ju˝ po drugiej, bezpiecznej stronie szczeliny, kolejno wypinamy si´
z liny, która wraca po nast´pnego uczestnika. Noc,
choç jasna, rozgoÊciła si´ ju˝ na dobre. Pochłoni´ci
wal kà ze szcze li nà ze zdu mie niem pa trzy my na
mgławà chmur´, która na chwil´ otuliła nas lepkà
bielà i zmoczyła deszczem.
Szczyt wychylił si´ z morza lodu niespodziewanie.
Niczym ogromna płetwa reki na prezentował si´
okazale, podkreÊlajàc swà wysokoÊç urwistymi stokami Ênie˝nymi z długimi rysami lodowych szczelin.
Od północy niedługa graƒ szczytowa koƒczyła si´
ładnà Êcianà skalnà. Narty na podejÊciu spisywały
si´ doskonale, pozwalajàc szybko pokonywaç kilkukilometrowe połacie lodowca doprowadzajàce do
pod nó ˝a wschod nich 200 me tro wych sto ków
Hvannadalshnukur. Nie doÊç, ˝e zrobiło si´ stromo,
to na dodatek kilka równoległych, długich szczelin,
które musieliÊmy obchodziç, znacznie wydłu˝yło
drog´ i ukradło nam sporo czasu. Sam szczyt przywi tał nas desz czem nie sio nym przez po ry wi sty
wiatr. Choç była pierwsza w nocy czasu polskiego
i ociekaliÊmy wodà, trudno było nie cieszyç si´ z panoramy, jakà mieliÊmy przed oczyma. Było zupełnie

jasno, zachodzàce słoƒce zaczer wieniło Ênie˝ne
wierzchołki, wystajàce z rzadka poÊród czapy lodowej. Od strony oceanu, gł´boko w dole, le˝ał zwarty
pokład chmur.
Lodowiec Vantajökul jest najwi´kszà europejskà
cza pà lo do wà o po wierzch ni pra wie 8400 km 2.
Przewy˝sza pod tym wzgl´ dem zsumowanà powierzchni´ wszystkich lodowców Starego Kontynentu. Zjazd narciarski z wierzchołka, pomimo ˝e
stromy i wymagajàcy uwagi z powodu niewidocznych szcze lin, oka zał si´ wiel kà
przyjemnoÊcià. Kilka minut ekscytujàcej jazdy wystarczyło, by z du˝à pr´dkoÊcià osiàgnàç na powrót
płaskie przestrzenie podszczytowego lo dow ca. Gł´ bo ka, ja sna noc
rozgoÊciła si´ na dobre. Na zachodzie reszt ki desz czo wych chmur
odbijały czer wieƒ schowanego za
horyzont słoƒca. Droga po lodowcu dłu ˝y ła si´ okrop nie. Chrz´st
raków zagł´biajàcych si´ w zamarzajàcy Ênieg i szorstki szelest liny,
ocierajàcej si´ z rzadka o grudki
lodu, zast´pował rozmow´. Zresztà, gdyby ktoÊ zaczàł gadaç, i tak temat byłby jeden
– kolejna przeprawa przez diabelskà szczelin´.
Tym razem poszło jednak sprawniej i szybciej. Dobre stanowisko asekuracyjne, pozioma drabina, za
którà ponownie posłu˝yły narty i asekuracja linà
pomogły szcz´Êliwie przedostaç si´ na drugà stron´.
„CzeluÊç była frapujàca! W t´ lodowà pró˝ni´ Êmiało mo˝na by wrzuciç dziesi´ciopi´trowy wie˝owiec,
choç wzrok i tak nie si´gał jej dna.” Marta i Wojtek
wymieniali uwagi o pełnym napi´cia przejÊciu.
Do obozu pozostało kilka kilometrów nietrudnego
zjazdu. Jasna noc z lekko zaró˝owionym Êniegiem
odbijajàcym czerwieƒ dawno zgasłego słoƒca i biała
zasłona mgieł ciàgnàca od oceanu podnó˝em gór,

tworzyły niepowtarzalnà sceneri´. Tylko ksi´˝yca ˝al – wielki
i błyszczàcy wysoko ponad stromiznami Ênie˝nych stoków, marnował swój blask, bezu˝yteczny
w tej nietypowej nocnej jasnoÊci.
Tu˝ przed 4 nad ranem zm´czeni
i mokrzy dotarliÊmy do namiotu.
Go rà ca her ba ta i Êpi wo ry by ły
ostatnim akcentem pełnego wra˝eƒ dnia.
Ranek wstał bezchmur ny i sło necz ny. Czy ste
nie bo bez jed nej
chmury – a˝ wierzyç si´ nie chce,
˝e to Is lan dia!
Zwi ja my bi wak,
pakujemy namioty,
za czy na my
scho dziç. Słoƒ ca
starczy ło na go dzin´ drogi. Poni˝ej przy gar n´ ły
nas g´ste, wilgotne mgły ograniczajàce widocznoÊç do paru metrów. I tak ju˝ było do parkingu,
gdzie cier pli wie cze kał na nas
wypo˝yczony samochód.

Lodowiec
Vantajökul
jest wi´kszy
od wszystkich
lodowców
europejskich
razem
wzi´tych

NA BEZDRO˚ACH
Bezdeszczowa, pi´kna, słoneczna pogoda, jaka panowała przez
kilka najbli˝szych dni wprawiła
w osłupienie samych Islandczyków. Na wet chmu ry, któ rych
pułap zazwyczaj zakrywa cały islandzki krajobraz, poszarpały si´

NIEPOKONANI

Uczestnicy

wyprawy

Na zdjęciu poniżej, od lewej:
Wojtek Biarda – absolwent
Papieskiej Akademii Teologicznej,
fotografik i turysta górski.
Paweł Mszyca – fotograf, syn
pracownika Fiat Auto Poland.
Publikuje w prasie turystycznej.
Uczestnik wypraw narciarskich
w Karpaty ukraińskie
i rumuńskie, a także w Alpy
i Kaukaz. Brał udział
w dwumiesięcznej górskiej
pielgrzymce Wadowice-Rzym
2000, o której pisaliśmy w 32
numerze FWN.
Marta Holerek – uczennica
maturalnej klasy LO im. Reja
w Bielsku-Białej. Narciarka
i turystka górska. Uczestniczka
jednego z pierwszych polskich
kobiecych wejść na najwyższy
szczyt Islandii.
Grzegorz Holerek – nauczyciel,
narciarz wysokogórski. Liczne
zjazdy w Tatrach, Alpach, górach
Islandii, na Kaukazie
i w Karpatach Wschodnich.
Publikuje w prasie górskiej.
Organizator i uczestnik
dwumiesięcznej górskiej
wyprawy – pielgrzymki
Wadowice-Rzym 2000.
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na małe cumulusy, odsłaniajàc kolejne wulkaniczne
wierz choł ki, za kry te nie po go dà przez wi´k szà
cz´Êç roku. Labiryntem szutrowych dróg zmierzamy do podnó˝a wulkanu Hekla (1491 m). Wypo˝yczone auto nadawało si´ wyłàcznie do je˝d˝enia
po asfaltowych lub gruntowych drogach, o czym
kilkukrotnie informował nas właÊciciel firmy, uczulajàc na konsekwencje niezastosowania si´ do tego
wymogu. Staramy si´ wi´c omijaç drogi dla samocho dów te re no wych, ostrze ˝e nia o prze pra wie
przez rzek´ czy te˝ znaki ostrzegajàce przed zje˝d˝aniem z drogi, choç nierzadko pola lawowe, rozciàgajàce si´ na obrze˝ach szosy, znacznie lepiej
na da jà si´ do jaz dy ni˝ na wierzch nia, po któ rej
akurat telepie si´ samochód. Pod Hekl´ dojechaliÊmy koleinà, której nie było na ˝adnej mapie. Nasze auto dawało sobie znakomicie rad´ w tym trudnym terenie. Na prowizorycznym parkingu, oprócz
kilku imponujàcych, wielkich jak czołgi, samochodów terenowych, stały małe auta osobowe. Ich widok znacznie zredukował nasze wyrzuty sumienia
zwià za ne z szar pa niem na sze go sa mo cho du po
bezdro˝ach interioru.
Hekla jest czynnym wulkanem. Wybucha ostatnimi
czasy w cyklach dziesi´cioletnich, i z tego powodu
stale obserwowany jest przez wyspiarskie słu˝by sejsmo lo gicz ne. Dro ga na szczyt nie jest trud na.
W wi´kszoÊci wiedzie wÊród sypkich skał i popiołów wulkanicznych, by póêniej, wraz z wysokoÊcià,
poprowadziç przez stref´ wiecznych Êniegów i podszczytowy lodowiec. Płytki krater pomi´dzy dwoma
wierzchołkami, po ostatnich wybuchach siedem lat
temu, zdà˝ył si´ ju˝ zasklepiç i obecnie wypełniony
jest szczàtkowym lodowcem. Kopuła szczytowa Hekli jest ciepła. Z podło˝a unoszà si´ dymy wulkaniczne i emanuje ciepło, co pewnie po cz´Êci tłumaczy gromadzenie si´ nad szczytem grubych pokładów chmur, nawet w pogodne, słoneczne dni. Dzisiaj jednak pogoda jest doskonała. Przejrzyste powietrze pozwala na dalekà, otwartà we wszystkich
kierunkach panoram´, a˝ po szare, wulkaniczne
równiny interioru i olbrzymie lodowe czapy na południowym wschodzie wyspy. W takiej bajkowej
scenerii, par´ kilometrów zjazdu po stromych i długich j´zorach Ênie˝nych pozwala dojechaç do samego podnó˝a Hekli. Wczesnym wieczorem docieramy do samochodu. Parking ju˝ opustoszał. Nieliczni z tych, którzy pokusili si´ o zdobycie szczytu, zeszli du˝o wczeÊniej.
ZostaliÊmy sami, poÊród wulkanicznego krajobrazu.
Kilka minut póêniej, gnaliÊmy naszym samochodem, na łeb na szyj´, z pr´dkoÊcià 20 km/godz. po
piaskach i wulkanicznych ˝wirach wzbijajàc tumany
białego kurzu. W bezruchu koƒczàcego si´ dnia
chmura pyłu ciàgnàca si´ za samochodem była jedynym znakiem ˝ycia w szarym krajobrazie. Tak
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Droga do
Vik. Tak
podró˝uje
si´ po
Islandii

nam si´ przynajmniej wydawało do chwili, gdy z naprzeciwka, zza skalnego grzbietu, wyłonił si´ nagle
szybko zmierzajàcy w naszym kierunku pylisty obłok, łudzàco podobny do tego, który obserwowaliÊmy we wstecznych lusterkach naszego samochodu.
Po chwili pokazał si´ schlapany i zakurzony mercedes combi. Boczna szyba uchyliła si´ wolno i wtedy
poznaliÊmy kierowc´. Kilka godzin temu stał z mapà w r´ku obok samochodu, bezradny na poboczu
szutrowej koleiny i pytał o drog´ w głàb wyspy. Teraz wychylił si´ przez okno, zm´czony, w rozpi´tej
koszuli, z marnym uÊmiechem na twarzy.
„Chyba z półtorej godziny jechałem po strasznych
wertepach. Kiedy ju˝ byłem pewien, ˝e dojad´, stanàłem nad brzegiem rwàcej rzeki, którà nale˝ało
przejechaç wpław. Stojàcy na brzegu goÊcie z innych aut patrzyli na mój samochód i mówili, ˝e dalej sà jeszcze dwie rzeki do pokonania. No to dałem
spokój i wracam. Powodzenia!”
Machnàł r´kà przez otwarte okno i odjechał.
Znowu zostaliÊmy sami.

DO ÂRODKA ZIEMI
Przez nast´pnych kilka dni rzucaliÊmy si´ łapczywie na atrakcje,
które oferuje wyspa. Dzi´ki temu, trafiliÊmy na półwysep Snaefel l snes. Po nie wa˝ do sko na ła
pogoda nie chciała si´ skoƒczyç,
a nad oko li cà gó ro wał lo do wy
Snaefellsjökull (1446 m), decyzja
mogła byç tylko jedna…
Wàska, kamienista droga biegnàca do Ar na pe sti, do pro wa dzi ła
nas do czoła lodowca. Po drodze
mijały nas kolorowe busy agencji
turystycznych, wo˝àcych klientów po naj cie kaw szych za kàt kach Islandii.
do Êwiad cze niem
Na ucze ni
z Hvanadalshnukur zabraliÊmy
ze sobà cały sprz´t.
Âlizgi przyj´ły na swojà gładkà
po wierzch ni´ wło cha te fo ki,
a chwil´ póêniej, plastikowe skoru py ma syw nych bu tów, z su chym trzaskiem znieruchomiały
w zaczepach wiàzaƒ. Półtorej godzi ny póê niej sta n´ li Êmy pod
skal nym cy plem ob le pio nym
stromym lodowcem. Sàdzàc po
nie licz nych Êla dach zmie rza jà cych w jego stron´ – to szczyt.
Niewiele nam do niego brakuje,

Hekla dymi
nieprzerwanie.
Wulkan ten
wybucha
ostatnio co
dziesi´ç lat
i dlatego jest
stale
obserwowany
przez
sejsmologów

ale stromizna i Ênie˝ny ˝leb pod samym wierzchołkiem, zmuszajà do dalszego działania. Wskakujemy
w uprz´˝e, ubieramy raki, wià˝emy si´ linà. Narty
na czas podejÊcia mocujemy do plecaka – i w drog´!
Poszło szybko i sprawnie, choç kilka ostatnich metrów podci´tego w dolnych partiach Ênie˝nego ˝lebu wymagało dłubania stopni w twardym lodzie.
Sam wierzchołek, składajàcy si´ z pumeksowych,
wulkanicznych skał, rozsypywał si´ na wszystkie
strony, nieczuły na delikatnoÊç, z jakà staraliÊmy si´
stawiaç kolejne kroki. Za to zjazd mógłby zadowoliç
najbardziej wymagajàcego konesera narciarstwa
wysokogórskiego. Po bardzo stromym, zmro˝onym
i sypkim firnie, w promieniach oÊlepiajàcego słoƒca,
jechało si´, jak w bajce. To nie przesada, poniewa˝
bł´kitny ocean, oblewajàcy półwysep ze wszystkich

Na
sàsiedniej
stronie:
t´czowe
kolory
Landmannalaguar

stron, w połàczeniu z bielà słonecznego lodowca
tworzył takà baÊniowà sceneri´. Wra˝eniom pomogła pewnie atmosfera tajemniczoÊci i zagadkowoÊci
zwiàzana ze szczytem.
Snaefellsjökull, to góra, którà równo 140 lat temu
Juliusz Verne wybrał na miejsce akcji słynnej powieÊci „Wyprawa do wn´trza Ziemi”. To właÊnie tutaj,
przez krater, Êmiałkowie mieli si´ przedostaç do
skalnych czeluÊci planety i rozpoczàç podziemnà
w´drówk´. Trwała ona ponad dwa miesiàce i pełna
była niesamowitych przygód i zaskakujàcych sytuacji. Wszystko jednak skoƒczyło si´ szcz´Êliwie dla
młodego Axela i jego wuja, profesora Lindenbrocka,
którzy wydostali si´ na powierzchni´ làdu, wyrzuceni przez strugi wody tryskajàce z wulkanu Stromboli na Morzu Âródziemnym.
Nasze zejÊcie odbywało si´, na szcz´Êcie, po powierzchni lodowca i trwało znacznie krócej.

Po lewej:
Imponujàcy
swà
wielkoÊcià
wodospad
Gulfoss.
Po prawej:
urwiska
wodospadu
Glymur

PO˚EGNANIE Z ISLANDIÑ
Ostatnie dni na wyspie wykorzystaliÊmy na obejrzenie sztandarowych atrakcji Islandii. Nie zabrakło
widoków słynnych wodospadów Gulfoss, Glymur,
Skogafoss, Svartifoss, Barnafoss i gejzeru Geysir.
Udało si´ dotrzeç do mieniàcych si´ kolorami t´czy
masywów Landmannalaguar, pełnych êródeł z gotujàcà si´ wodà i rzecznych kanionów oraz podobnych do nich gór Stigafjöll w okolicach portowego
miasta Höfn. Oryginalne i imponujàce wielkoÊcià
okazały si´ lawowe jaskinie w okolicach Arnarstapi,
a zwłaszcza Surtshellir. Pi´kne były skalne urwiska
klifowe w Dyrholaevy, Hellnar i okolicach Keflaviku, pełne fantazyjnych ostaƒców skalnych, o które
z impetem rozbijały si´ spienione fale oceanu. Pomimo deszczowych chmur, czarne pla˝e w Vik, sre-

brzyÊcie błyszczały kropelkami wilgoci na drobnych,
wulkanicznych kamyczkach obmywanych regularnie przez fale. W historycznym Pingvellir, miejscu
styku amerykaƒskiej i euroazjatyckiej płyty kontynentalnej, wraz z tłumem turystów obejrzeliÊmy siedzib´ pierwszego islandzkiego parlamentu oraz jeden z kilku wyspiarskich parków narodowych. Zabawnie wyglàda Blue Lagoon – wielki zbiornik wód
termalnych zu˝ytych przez ciepłowni´, który jest
najbardziej znanym kàpieliskiem Islandii.
Po˝egnaliÊmy Islandi´ kilkugodzinnym spacerem
po ulicach Reykjaviku. Kwadrans po oderwaniu si´
od płyty lotniska w Keflaviku, 160 osobowy boeing,
przybli˝ył si´ do białej czapy Vatnajökull. SpojrzeliÊmy na wielkà połaç lodu i bez trudu wypatrzyliÊmy
dobrze nam znany najwy˝szy wierzchołek wyspy.
Skuty lodem i oblany bł´kitnym oceanem wyglàdał
teraz płasko i mizernie.
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KSIÑ˚KI

TEKST

Joanna Lasek

Szekspir
i inni...
P

o wakacyjnym sezonie ogórkowym
na ma∏ym i du˝ym ekranie
prawdziwe o˝ywienie. Ca∏e szcz´Êcie,
gdy˝ coraz krótsze jesienne wieczory
wr´cz proszà si´ o poÊwi´cenie czasu
dziesiàtej muzie. Prawie ka˝da rodzina
posiada odtwarzacz dvd, a pó∏ki
w wypo˝yczalniach i sklepach a˝
uginajà si´ od towaru.
„Bagno” to Êwietny, rasowy
kanadyjski thriller. W roli g∏ównej
wyst´puje tu Forest Whitaker, co
samo w sobie powinno byç
wystarczajàcà rekomendacjà. Ten
doskona∏y aktor w wyborze ról kieruje
si´ wyjàtkowo wybrednym gustem.
Unika superprodukcji, nie boi si´
natomiast filmów niszowych, które nie
przynoszà milionów dolarów zysku.
„Bagno” to zgrabnie wyre˝yserowany
i pomyÊlany film. G∏ównà bohaterkà
jest m∏oda, pi´kna i uzdolniona

pisarka, która zarabia na ˝ycie,
wymyÊlajàc i publikujàc fabu∏y
nasycone bajkowym, przepe∏nionym
ezoterykà klimatem. W pewnym
momencie, czujàc zm´czenie
miejskim zgie∏kiem, decyduje si´
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opuÊciç metropoli´ i „pod∏adowaç
akumulatory” na wsi. Nagle okazuje
si´, ˝e rzeczywistoÊç zaczyna
do z∏udzenia przypominaç jej ksià˝ki.
Jednak to, co w jej g∏owie by∏o
zagadkowe i fascynujàce, tu zaczyna
przera˝aç. DoÊç powiedzieç, ˝e
bohaterka jest zmuszona skorzystaç
z pomocy „speca” od kontaktów
z zaÊwiatami. Dobry thriller to skarb
na miar´ z∏ota, próbujmy wi´c nowe
tytu∏y, mo˝e poÊród nich znajdzie si´
prawdziwa pere∏ka?

„Ha∏as” jest czarnà komedià
o Êwietnym scenariuszu. Dotyka
problemu, z którym wszyscy si´
borykamy – ha∏asem wielkiego
miasta. G∏ówny bohater filmu ma
doÊç wyjàcych alarmów, m∏otów
pneumatycznych, remontów
przeprowadzanych przez ucià˝liwych
sàsiadów, wypowiada wi´c wojn´
decybelom. Co prawda w niezbyt
elegancki sposób, ale, jak to mówià,
cel uÊwi´ca Êrodki. David Owen
demoluje samochody, w których nocà
w∏àczajà si´ alarmy, blokuje ha∏aÊliwe
skrzy˝owania i w nied∏ugim czasie

staje si´ najpopularniejszym
cz∏owiekiem w mieÊcie. Jego prywatna
krucjata zyskuje coraz wi´cej
zwolenników. JeÊli ktoÊ mieszka
w wielkim mieÊcie, wie o czym mowa...

Ekranizacje dramatów Williama
Szekspira sypià si´ ostatnio jak grzyby
po deszczu. Fakt, ˝e fabu∏y wymyÊlone
przez Szekspira to nieomal gotowe
materia∏y filmowe, ci´˝ko bowiem
wymyÊliç cokolwiek nowego, majàc
za poprzednika takiego geniusza.
Ocena tego, jak finalnie wypadajà
ekranizacje, nale˝y do widzów,
przenoszenie akcji we wspó∏czesne
realia wià˝e si´ jednak z du˝ym
ryzykiem. Dramaty tracà lekkoÊç
i zaczynajà balansowaç na granicy
kiczu, koturnowoÊci i ÊmiesznoÊci.
„Macbeth” to rzecz warta obejrzenia
choçby z ch´ci przekonania si´, jak
twórcy poradzili sobie z tà pu∏apkà.
Walka o w∏adz´ tym razem przenosi
si´ na niw´ wielkomiejskiej wojny
gangów. Warto zobaczyç
i zaopiniowaç. Mi∏ego oglàdania,
najlepiej w towarzystwie
aromatycznego, korzennego grzaƒca!

Krótkie jesienne
wieczory wr´cz
proszà si´ o
poÊwi´cenie
czasu X muzie

Dreszcz, humor

PREMIERY

NIGDY NIE
B¢D¢ TWOJÑ

D

awno niewidziana na du˝ym
ekranie Michelle Pfeiffer w roli
sfrustrowanej (ex-mà˝ oczekuje
dziecka z m∏odszà)
czterdziestolatki,
której nagle
przytrafia si´
niespodziewana
mi∏oÊç. Uczuciu
stanie na drodze
zawistna asystentka
szefa, jak to
w prawdziwym ˝yciu
bywa.. Na szcz´Êcie
bohaterka ma
oparcie w
dorastajàcej córce.
Re˝.: Amy
Heckerling, wyst.:
Michelle Pfeiffer,
Paul Rudd.

RATATUJ

K

olejny przebojowy animowany
film wytwórni Pixar. Tym razem
g∏ównym bohaterem jest uroczy
szczurek, który okazuje si´
niezrównanym mistrzem kuchni.
Pomaga lekko ciapowatemu
pomocnikowi kuchennemu wspiàç
si´ na wy˝yny sztuki kulinarnej.
Szalenie sympatyczny
i optymistycznie nastrajajàcy filmik
nie tylko dla dzieci.

i refleksja

P

oziom polskiego krymina∏u stoi
na ca∏kiem niez∏ym poziomie.
„Uwik∏anie” to Êwietny dreszczowiec
z doskonale zarysowanymi
charakterami. Dawno nie by∏o
w rodzimym kryminale tak ciekawych
a jednoczeÊnie naturalnych postaci.
M∏ody prokurator Teodor Szacki jest
urz´dnikiem paƒstwowym, prze˝ywa te
same frustracje, co tysiàce innych
pracowników wymiaru
sprawiedliwoÊci, boryka
si´ z biurokracjà. Ma∏o
tego, jego ma∏˝eƒstwo
nie jest idyllà, nie potrafi
zerwaç romansu
z m∏odà kochankà,
a dodatkowo „pakuje
si´” w wyjàtkowo
„Êmierdzàcà” spraw´.
Autor zada∏ sobie sporo
trudu, aby ubarwiç
akcj´. Mamy wi´c
alternatywnà terapi´ psychologicznà,
której przebieg stawia w∏osy
na g∏owie, s∏u˝by specjalne PRL
i wiele innych wàtków, które w zgrabny
sposób ∏àczà si´ ze sobà. Zygmunt
Mi∏oszewski: Uwik∏anie.
Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2007.
Ksià˝ka Clarke’a „Merde! Rok
w Pary˝u” zdà˝y∏a si´ ju˝ staç
mi´dzynarodowym bestsellerem. Nic
dziwnego, jest lekka, zabawna
i inteligentna. Od dawna wiadomo, ˝e
narody angielski i francuski nie
przepadajà za sobà i spotkanie tych
dwóch nacji musi generowaç
mnóstwo zabawnych
sytuacji. Bohaterem
powieÊci jest m∏ody Anglik
– Paul West, który
przyje˝d˝a do Pary˝a, aby
pomóc w „rozkr´ceniu”
sieci angielskich
herbaciarni. Jak mo˝na
sobie wyobraziç, jego
pobyt jest usiany
mnóstwem trudnoÊci,

nieporozumieƒ i katastrof, poczàwszy
od k∏opotów na niwie werbalnej,
skoƒczywszy na ró˝nicy kultur
i mentalnoÊci. Clarke, piszàc swojà
ksià˝k´, nie skoncentrowa∏ si´
na natrzàsaniu si´ z Francuzów; to
raczej delikatne „prztyczki w nos”
dzia∏ajàce w obie strony. Na naszych
pó∏kach ksi´garskich pokaza∏a si´
niedawno druga cz´Êç cyklu. Stephen
Clarke: Merde! Rok w Pary˝u.
Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2006.
Pawe∏ Dunin-Wàsowicz to cz∏owiek
– instytucja. Wydawca, krytyk,
erudyta. Jest jednym z niewielu, którzy
robià coÊ jeszcze w Polsce dla idei.
A w ka˝dym
razie,
pieniàdze nie
sà dla niego
wartoÊcià
nadrz´dnà.
Tym razem
oddaje
w nasze r´ce
seri´
wywiadów,
które sam
przeprowadzi∏.
Przepytywani to same ciekawe
osobowoÊci, mi´dzy innymi Krzysztof
„Graba˝” Grabowski, Muniek
Staszczyk, Marcin Âwietlicki, Jacek
Dehnel, Wilhelm Sansal. To ludzie,
którzy niewàtpliwie majà coÊ
do powiedzenia i warto ich poznaç
lepiej. Pytania Dunina sà inteligentne
i prowadzà rozmowy na ciekawe tory.
Warto wesprzeç tego
„ostatniego Mohikanina”
i trzymaç kciuki, aby
wcià˝ znajdowa∏ zapa∏
do wyszukiwania nowych
talentów. Pawe∏ DuninWàsowicz: Rozmowy
lampowe.
Wydawnictwo Lampa
i Iskra Bo˝a.
Warszawa 2007.
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Joanna Lasek

skutki post´pu

B

àdêmy pi´kne latem! Rowenta
zaprezentowa∏a swój najnowszy
produkt z popularnej linii Lissima.
Profesjonalna suszarka prostujàca
zaopatrzona w seri´ grzebieni
i pierÊcieni mo˝e skutecznie zastàpiç
niewygodne i szkodliwe urzàdzenia
do prostowania w∏osów. Dzi´ki
jonizacji, w∏osy nie elektryzujà si´
i nabierajà zdrowego wyglàdu. Linia,
stworzona z myÊlà o m∏odych,
dynamicznych kobietach, powsta∏a we
wspó∏pracy z mi´dzynarodowà agencjà
modelek Elite. Cena katalogowa
produktu – 199,99 z∏.
Nokia wprowadzi∏a na rynek 3 nowe
modele – Nokia 6267, Nokia 3500
classic i Nokia 6121classic. Nowe
aparaty przeznaczone sà dla
najszerszego segmentu rynku
– sektora Êredniego. Oznacza to ∏atwe
w u˝yciu funkcje i przyst´pne ceny.
Nokia 6267 odznacza si´ prostotà
obs∏ugi, dzi´ki czemu s∏uchanie
muzyki i przeglàdanie zdj´ç jest
przyjemnoÊcià. Du˝e wra˝enie robi
obecnoÊç dwóch aparatów
fotograficznych, z których jeden jest
wyposa˝ony w lamp´ b∏yskowà.
Nokia 3500 classic jest niewielka,
wygodna i kolorowa.
Ma radio FM,
2-mega
pikselowy

aparat fotograficzny oraz miejsce
na 2000 kontaktów. Czas rozmów
– 3 godziny, czas czuwania – 12 dni.
Nokia 6121 classic to szybki
i uniwersalny smartfon w niewielkiej
obudowie. Z przodu ma drugi aparat
fotograficzny umo˝liwiajàcy
prowadzenie rozmów video. Korzysta
z technologii HSDPA do szybkiego
i ∏atwego pobierania plików,
przeglàdania Internetu i odbierania
wiadomoÊci e-mail
z za∏àcznikami.

Od lewej:
Nokia 3500,
6121 i 6267
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Dla wirtualnych
kierowców

M

icrosoft og∏osi∏ premier´ gry Forza
Motorsport 2 dost´pnej wy∏àcznie dla
posiadaczy konsoli Xbox 360. Zespó∏
programistów skupi∏ si´ na mo˝liwie
najdok∏adniejszym oddaniu realiów jazdy
samochodem. W grze umieszczono ponad 300
modeli aut oraz kilkadziesiàt tras. Wraz z grà
na rynek trafi∏a bezprzewodowa kierownica
do konsoli. Kierownica wyposa˝ona jest
w funkcj´ force feedback – symulujàcà
drgania i zachowania prawdziwego uk∏adu
kierowniczego. Ka˝dy ostry zakr´t, ka˝de
wyjechanie poza tor jest bardziej
ekscytujàce. Dodatkowym atutem jest
wspania∏a oprawa graficzna i dêwi´kowa.

iPod HiFi

Accademia
i Pandora

F

irma Lagostina, producent ekskluzywnych naczyƒ
kuchennych ze stali nierdzewnej, w zesz∏ym roku
zdecydowa∏a si´ wejÊç na rynek polski. Produkty sà
dost´pne w sklepach z wysokiej jakoÊci wyposa˝eniem
kuchennym. Na razie klienci majà do wyboru:
Accademi´ – lini´ o klasycznych, eleganckich
kszta∏tach inspirowanych w∏oskà architekturà oraz lini´
Pandora – subtelnà o zaokràglonych kszta∏tach
wzorujàcych si´ na w∏oskiej rzeêbie. Najs∏ynniejsza
w historii firmy okaza∏a si´ seria Casa Mia, do tej pory
wystawiana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku. Naczynia posiadajà dwudziestoletnià gwarancj´.
Ambasadorem marki w Polsce zosta∏ znany propagator
kuchni w∏oskiej, Giancarlo Russo.

Firma Apple
jak zwykle zaskakuje
nowatorstwem i wyprzedza
wspó∏czesnà myÊl technicznà.
Do kupienia jest ju˝ zestaw Apple TV,
który nazwano DVD dwudziestego
pierwszego wieku.
Zestaw jest przeznaczony
do wspó∏pracy z niemal wszystkimi
szerokoekranowymi telewizorami.
Ró˝nica mi´dzy Apple TV a klasycznym
odtwarzaczem polega na tym, ˝e
w przypadku DVD korzysta si´
z materia∏ów na fizycznych noÊnikach,
Apple TV opiera si´ na Internecie
i odtwarza materia∏y dost´pne
na iTunes, podobnie jak to robià iPody.

Integracja mi´dzy iTunes i Apple TV
pozwala na wybranie spoÊród 250
filmów, 350 programów telewizyjnych
w jakoÊci DVD, 4 milionów
piosenek, 5 tysi´cy teledysków.
OczywiÊcie mo˝liwe jest równie˝
oglàdanie zdj´ç w fantastycznej
jakoÊci na du˝ym ekranie. Drugim
rewolucyjnym produktem Apple jest
iPod Hi Fi, zestaw g∏oÊników
wspó∏pracujàcych z iPodami.
Producent obiecuje wysokà jakoÊç
dêwi´ku, a design odpowiada
wymaganiom nawet
najwybredniejszych klientów.

Apple TV
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Jerzy Bàk
Janusz Stefaniak

TEKST
RYS.

które leczà

M

odlitwa uruchamia si∏y pomocne
w leczeniu chorób, a na jej
dobroczynne dzia∏anie cia∏o cz∏owieka
reaguje pozytywnymi zmianami we
wszystkich narzàdach i uk∏adach. Nie
ma te˝ znaczenia jakà wiar´ wyznaje
modlàcy si´ – modlitwa jest
uniwersalna i nie stanowi monopolu
jednej tylko, wybranej religii.
Bardzo zaawansowane badania
nad skutecznoÊcià modlitwy
przeprowadzi∏ kardiolog ze Szpitala
Ogólnego w San Francisco, Randolph
Byrd – by∏y profesor Uniwersytetu
Kalifornijskiego. Spe∏nia∏y one
wymogi najsurowszych metod
badawczych, a ich wyniki udowodni∏y,
˝e w modlitwie tkwi wielka
terapeutyczna moc.
Eksperyment trwa∏ 10 miesi´cy
i objà∏ 402 pacjentów oddzia∏u chorób
serca. Podzielono ich losowo na dwie
grupy. Jedna, liczàca 192 pacjentów,
by∏a obiektem dzia∏ania zespo∏ów
modlitewnych rozsianych na terenie
ca∏ych Stanów Zjednoczonych.
Druga, 210 pacjentów, stanowi∏a
grup´ kontrolnà. Ustalono te˝, ˝e ani
pacjenci ani lekarze nie b´dà
wiedzieli, do jakiej grupy który
z chorych nale˝y. Ka˝dy z pacjentów
pierwszej grupy mia∏ przydzielonych
od 5 do 7 osób modlàcych si´
za niego. Grupy modlitewne dostawa∏y
imiona chorych i krótkie informacje
o ich stanie. Modli∏y si´ codziennie,
lecz nie otrzyma∏y ˝adnych wytycznych
dotyczàcych sposobu modlenia si´.
W kondycji pacjentów obu grup
pojawi∏y si´ zasadnicze ró˝nice.
U chorych, w intencji których
prowadzono modlitwy, obrz´k p∏uc
spowodowany niewydolnoÊcià serca
by∏ trzykrotnie mniejszy, zaÊ potrzeba
leczenia antybiotykami by∏a

64

pi´ciokrotnie
ni˝sza. ˚aden
z pacjentów
pierwszej grupy nie
musia∏ byç pod∏àczony
do sztucznego p∏uca, podczas gdy
w grupie kontrolnej takiej pomocy
wymaga∏o 12 pacjentów. Eksperyment
ten pokaza∏, ˝e w ludzkiej psychice
istnieje coÊ, co pozwala na ingerencj´
niezale˝nie od odleg∏oÊci, bowiem
skutecznoÊç grup modlitewnych z San
Francisco czy innych miejscowoÊci
Stanów Zjednoczonych by∏a taka
sama. Energii tej, dla której odleg∏oÊç
jest bez znaczenia, nauka nie jest
w stanie zarejestrowaç ani zmierzyç.
Dlatego tak trudno jest jà
zaakceptowaç naukowcom.

DoÊwiadczenia profesora Randolpha
Byrda by∏y dopiero poczàtkiem
naukowych badaƒ nad modlitwà,
chocia˝ wiele pytaƒ pozosta∏o nadal
bez odpowiedzi. W eksperymencie
nie by∏y okreÊlone sposoby
modlenia, a w modlitwach brali
udzia∏ przedstawiciele ró˝nych
wyznaƒ. Ró˝na te˝ by∏a cz´stotliwoÊç
i iloÊç modlitw. Przywo∏ywane w ich
trakcie obrazy oraz cel, jakiemu
mia∏y s∏u˝yç, pozostawiono
do wyboru modlàcych si´.

Naukowe
teorie...

N

aukowe teorie na temat
ÊwiadomoÊci potwierdzajà
zgodnoÊç nauki i modlitwy.
Uznajà one, ˝e ludzka
ÊwiadomoÊç rozciàga si´ poza
cia∏o i mo˝e istnieç poza nim.
Mo˝emy te˝ u˝yç modlitwy
do prowokowania wydarzeƒ
w Êwiecie. Nie znaleziono
natomiast zwiàzku mi´dzy
przynale˝noÊcià wyznaniowà
modlàcych si´ a skutecznoÊcià
modlitw. Oznacza to, ˝e
modlitwa ma charakter
uniwersalny i nie jest
przypisana do jednej wybranej
religii. Choç przynale˝noÊç
religijna nie ma wp∏ywu
na skutecznoÊç modlitwy, to
jednak zawsze wyst´puje w niej
sta∏y element o niezwyk∏ym
znaczeniu. Idzie tu po prostu
o mi∏oÊç. Bez mi∏oÊci do
drugiego cz∏owieka próby
modlitewne sà bezskuteczne.

w intencji ich szybkiego wzrostu. To
pozwoli∏o badaczom wysunàç tez´, ˝e
myÊl wp∏ywa na organizmy znajdujàce
si´ poza cia∏em, a ludzka ÊwiadomoÊç
nie jest limitowana mózgiem. W teÊcie
drugim ziarna ˝yta i soi poddawano
du˝ym skokom temperatury lub
podlewano roztworem s∏onej wody.
Gdy si´ za nie modlono, wykazywa∏y
szybszy wzrost kie∏ków ni˝ te w teÊcie
pierwszym. I co ciekawe, im wi´cej
dodano soli do ziaren, tym obficiej
kie∏kowa∏y te, za które si´ modlono.
Stàd wniosek, ˝e modlitwa ma
wi´kszà moc leczniczà, gdy organizm
znajduje si´ w sytuacji stresowej. Im
wi´ksze i trudniejsze sà przeszkody,
tym dzia∏anie modlitwy osiàga lepsze
rezultaty. Test trzeci pokaza∏, ˝e im
d∏u˝ej trwa∏a modlitwa, tym lepszy by∏
stan ziaren. Pozwoli∏o to stwierdziç, ˝e
zwi´kszajàca si´ iloÊç modlitw daje
zwielokrotnione efekty. W teÊcie
czwartym modlàcy si´ nie wiedzieli,
w intencji jakich ziaren si´ modlà, co
sprawi∏o, ˝e iloÊç kie∏ków
w pojemnikach prawie si´ nie ró˝ni∏a.
Oznacza to, ˝e efektywnoÊç modlitwy
zmniejsza si´ drastycznie, jeÊli nie
wiadomo, komu ma pomagaç. Aby
odnios∏a skutek, musimy wiedzieç
za kogo lub za co si´ modlimy!
W ostatnim teÊcie badano ró˝nice

mi´dzy dzia∏aniem modlitwy
kierowanej i niekierowanej.
W pierwszej generujemy w myÊlach
konkretny obraz, cel lub spodziewany
rezultat, czyli przekazujemy obiektowi
modlitwy silne sugestie w okreÊlonym
kierunku. Natomiast modlitwa nie
kierowana nie ma ˝adnej strategii.
Wystarczy prosiç o to, co w danej
sytuacji jest najlepsze, o dobrà
kondycj´, o zdrowie, a nie jest
potrzebna wiedza, czego i ile
konkretnie brakuje danemu
organizmowi, aby wróci∏
do normalnego stanu. Obie metody
dzia∏ajà, jednak technika modlitwy
niekierowanej daje cz´sto dwukrotnie
i wi´cej lepsze wyniki. Skuteczna
modlitwa nie musi byç
uszczegó∏owiona, a najbardziej
sensownie jest wyra˝aç jà w formie
„bàdê wola Twoja”. Wyniki tych badaƒ
potwierdzajà te˝, ˝e modlitwa
wstawiennicza odnosi skutek, nawet
jeÊli osoba, za którà ktoÊ si´ modli,
jest daleko i nic o tym nie wie.
Modlono si´ z takim samym
rezultatem nie tylko za ludzi, ale i inne
stworzenia. Skoro wi´c skutki
modlitwy majà odniesienie tak˝e
do zwierzàt i roÊlin, nie mo˝na ich
przypisaç tylko pozytywnemu myÊleniu
czy efektowi placebo.

Bardziej szczegó∏owe badania
efektywnoÊci ró˝nych modlitw
przeprowadzi∏a organizacja Spindrift,
której tezy brzmià: ÊwiadomoÊç jest
w∏aÊciwoÊcià niematerialnà i wychodzi
poza czas i przestrzeƒ, wszystko, co
istnieje, jest jednoÊcià, a ka˝dy
cz∏owiek ma w sobie atrybut boskoÊci.
Badacze postawili sobie nast´pujàce
pytania: Czy uzdrawianie jest
rzeczywiste? Czy modlitwa dzia∏a? Czy
istnieje rezultat, który mo˝na
zmierzyç? Czy efekt ten mo˝na
reprodukowaç? Doszli te˝ do wniosku,
˝e najproÊciej jest zmierzyç wp∏yw
modlitwy na jakiÊ prosty system
biologiczny, na przyk∏ad kie∏kujàce
ziarna zbo˝a. W tym celu
przeprowadzili ró˝ne, wielokrotnie
powtarzane testy. W teÊcie pierwszym
ziarna ˝yta, za które si´ modlono,
wykie∏kowa∏y w znacznie wi´kszej
iloÊci ni˝ te, za które nie modlono si´
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W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
stron´ dla pracowników
Grupy Fiat, którà
nazwaliÊmy „Fiat to my”. To
w∏aÊnie w tej rubryce
mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´
radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,
spostrze˝eniach itp.
Zach´camy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Bia∏a,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dzi´kujemy.

66

PRODUKT

AKTUALNOÂCI

CZAS WOLNY

¸AMY DLA PRACOWNIKÓW
SKARBONKA PE¸NA
MONET I WSPOMNIE¡

KTO ROZWIÑZA¸
KRZY˚ÓWK¢?

Jak ka˝de dziecko w tamtych czasach zamiast ∏akoci
otrzyma∏em od rodziców w prezencie skarbonk´, do której
z okazji spotkaƒ rodzinnych goÊcie wrzucali ró˝ne drobne
monety. Znalaz∏em jà przypadkowo po latach, podczas
remontu dachu. By∏em ciekawy jej zawartoÊci, dlatego
szybko jà rozbi∏em. Mój zachwyt i zarazem zdziwienie
wzbudzi∏a pi´kna prawdziwa z∏ota moneta. Kto zrobi∏ mi
taki prezent? – pomyÊla∏em. Niestety zagadki tej ju˝ nie
rozwià˝´, gdy˝ wi´kszoÊci osób, które uzupe∏nia∏y mojà
skarbonk´, nie ma
ju˝ wÊród nas.
Je˝eli ktoÊ prze˝y∏
podobne lub inne
zdarzenie, niech
podzieli si´ z nami.
Antoni Hendzel
Fiat-GM
Powertrain

Chcia∏abym uzyskaç informacj´
na temat publikacji prawid∏owego
rozwiàzania krzy˝ówki z nr 65 FWN.
Od grudnia do bie˝àcego numeru nie
natkn´∏am si´ na list´ osób, które
otrzyma∏y nagrod´.
Jestem osobiÊcie zainteresowana
powy˝szym, gdy˝ wysy∏a∏am
do Paƒstwa krzy˝ówk´ i ciekawa
jestem wyniku.
Anna Koska-Iwan, Fiat Services
Od redakcji: Spe∏niamy Pani proÊb´
i informujemy, ˝e ksià˝ki za tzw. du˝à
krzy˝ówk´ nr 9 z 65 numeru Fiata
Wokó∏ Nas otrzymali: Agnieszka
Przygoda i Aleksander Krawiec,
a za tzw. ma∏e zadanie: Hanna
Przy˝ycka i Maria Bia∏ko.

PRZEWIEWNA
ÂCIANA W KWIATACH
Program trafnych sugestii w Fiat-GM
Powertain Polska powoduje tak˝e zmiany
wizerunku miejsca pracy pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa i efektywnoÊci.
Gruntownie zmodernizowano np. ramp´
roz∏adunkowà, zrobiono nowe
zadaszenie, które zosta∏o zaprojektowane
na ca∏ej przestrzeni rampy. W miejscach
gdzie znajdujà si´ pomieszczenia
przeznaczone do ewidencji dokumentów
wmontowano w zadaszeniu Êwietliki
dachowe. Dodatkowo wyposa˝ono ramp´
w lustra drogowe dla poprawy
bezpieczeƒstwa
transportu
wózkowego, a wózki
majà wyznaczone
swoje miejsce
postojowe.
Miejsce to zosta∏o
upi´kszone
kwiatami. Efekt jest
wspania∏y, bowiem
z daleka widaç
Êcian´ kwiatów.
Antoni Hendzel

JESIENNE RÓ˚E

Jesienne ró˝e, ró˝e smutne herbaciane
Mijajà tygodnie gdy Ciebie nie mamy
Jesienne ró˝e ∏zami nasàczone,
my o Tobie ciàgle pami´tamy
Jesienne ró˝e szepczà cicho o rozstaniu
Jesienne ró˝e mówià nam o po˝egnaniu
Tak niedawno by∏ maj byliÊmy tacy szcz´Êliwi
uÊmiechni´ci i tkliwi
Któ˝ te dni znów o˝ywi
Jesienne ró˝e, ró˝e smutne herbaciane
Ty ju˝ tam jak wolny ptak, a nam tu pozosta∏
zwi´d∏y kwiat
Dla Natalii Wieczorkiewicz, kole˝anki z Polo
Europa, która zmar∏a 12 paêdziernika 2007
w wyniku wypadku samochodowego
Lucyna Strusiƒska, Fiat Services

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 paêdziernika 2007 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Magneti Marelli Suspension
Systems Poland Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

10. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Marcello Filotico

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

2. Fiat Bank Polska SA

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

leasing samochodów

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

