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Trzeci kwartał
przyniósł

najlepsze wyniki
w 2009 roku
Choç Êwiatowa gospodarka nadal
odczuwa skutki kryzysu Grupa Fiat
zamkn´ła trzeci kwartał 2009 r.
zyskiem z zarzàdzania zwyczajnego
w wysokoÊci 308 milionów euro.

W

trzecim kwartale, podobnie
jak w drugim,
dały si´ odczuç
efekty działaƒ
na polu restrukturyzacji oraz
redukcji kosztów, zainicjowane pod koniec 2008 r. DoÊç
powiedzieç, ˝e Grupa Fiat, pomimo utrzymujàcej si´ bardzo słabej
kondycji gospodarki Êwiatowej,
zdołała zamknàç kwartał zyskiem
z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 308 milionów euro (802
miliony w roku 2008) oraz rentownoÊcià sprzeda˝y w wysokoÊci 2,6 procent (najlepszy rezultat 2009 r.). Do tego wyniku, wynikajàcego z kwartalnych danych
zatwierdzonych przez Zarzàd,
przyczyniły si´ wszystkie sektory
działalnoÊci, zwłaszcza Fiat Group Automobiles, który po raz kolejny uzyskał spektakularny rezultat. Godne zauwa˝enia jest równie˝ zadłu˝enie przemysłowe net-
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to, utrzymane na stabilnym poziomie 5,8 miliarda euro, pomimo sezonowoÊci, która zazwyczaj
zwiàzana jest o tej porze roku
z wy˝szymi nakładami pieni´˝nych. Tymczasem płynnoÊç wzrosła z 6,4 miliarda euro z koƒca
drugiego kwartału do obecnych
8,4 miliarda euro. To zasługa zakoƒczonej du˝ym sukcesem emisji trzech po˝yczek obligacyjnych.
Z lektury kolejnych pozycji rachunku zysków i strat Grupy
wynika, ˝e w trzecim kwartale
obroty wyniosły 12 miliardów
euro, przy spadku o 15,9 procent w porównaniu z ich wysokim poziomem w trzecim kwartale 2008 r. (niektóre gał´zie
działalnoÊci i tak odnotowały
zwolnienie tendencji zni˝kowej
w porównaniu z pierwszym półroczem). Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 128 milionów
euro (675 w 2008 r.), zaÊ wynik
netto 25 milionów (468 milionów w analogicznym okresie
ubiegłego roku).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIAT GROUP
III kwartał
2009

2008

12.049

14.331

308

802

2,6%

5,6%

267

(wartości wyrażone w milionach euro)

01.01–30.09
2009

2008

Przychody netto

36.501

46.431

Zysk/(strata) z zarządzania zwyczajnego

570

2.699

Marża na zarządzaniu zwyczajnym

1,6%

5,8%

802

Zysk/(strata) operacyjny/(-a)

296

2.716

128

675

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

(248)

2.266

25

468

Zysk/(strata) analizowanego okresu

(565)

1.541

PRZYCHODY NETTO I WYNIK Z ZARZĄDZANIA ZWYCZ. – III KWARTAŁ 2009
(wartości wyrażone w milionach euro)

Przychody netto

Wynik z zarządzania
zwyczajnego

2009

2008

2009

2008

Samochody
(Fiat Group Automobiles, Maserati, Ferrari)

6.996

7.212

208

278

Maszyny rolnicze i budowlane
(CNH – Case New Holland)

2.268

3.122

66

284

Pojazdy użytkowe (Iveco)

1.715

2.441

22

181

Komponenty i systemy produkcyjne
(FPT, Magneti Marelli, Teksid, Comau)

2.577

3.367

37

89

250

336

(25)

(30)

Wyłączenia

(1.757)

(2.147)

Koncern ogółem

12.049

14.331

308

802

Pozostała działalność
(działalność wydawnicza, holdingi i inne)

DANE SEKTORÓW
JeÊli chodzi o poszczególne Sektory, Fiat Group Automobiles
zrealizował obroty w wysokoÊci
6,5 miliarda euro (−1,4 procent),
dostarczajàc 538.900 pojazdów,
w tym samochodów osobowych
i dostawczych (+4,3 procent
w porównaniu z trzecim kwartałem 2008 r.). Zwi´kszył ponadto
udział rynkowy, tak we Włoszech
(32,8 procent, +1,1 punktu procentowego), jak i w Europie Zachodniej (8,3 procent, +0,4
punktu procentowego). W Brazylii, gdzie rynek łàcznie odnotował
zwy˝k´ o 7,8 procent, Fiat zachował wiodàcà pozycj´ z udziałem
rynkowym w wysokoÊci 24,5 procent. W trzecim kwartale FGA
zrealizował zysk z zarzàdzania
zwyczajnego równy 155 milionom euro (190 milionów euro
w trzecim kwartale 2008 r.) przy

rentownoÊci sprzeda˝y równej
2,4 procent.
Obroty Maserati, które w omawianym kwartale przekazało do
sieci 920 samochodów, wyniosły 93 miliony euro (−53 procent). Natomiast podj´cie zdecydowanych kroków z zakresu
ci´ç kosztów umo˝liwiło
osiàgni´cie dodatniego
wyniku z zarzàdzania zwyczajnego na
kwot´ 1 miliona
euro (9 milionów
euro w trzecim
kwartale 2008 r.),
pomimo znaczàcego zmniejszenia
obrotów.
Ferrari zrealizowało przychody na
kwot´ 396 milionów
euro, przy spadku
o 12 procent w porównaniu z tym sa-

mym kwartałem 2008 r. Zysk
z działalnoÊci zwyczajnej wyniósł 52 miliony euro, w porównaniu z 79 milionami z trzeciego
kwartału 2008 r. Zmian´ t´ zdeterminował negatywny efekt wolumenu i mixu wyrobów, które
były ewidentnie na plusie w 2008
roku, jak równie˝ negatywny
wpływ kursu walut.
Przejdêmy teraz od samochodów do maszyn rolniczych i budowlanych, gdzie CNH udało
si´ odnotowaç przychody na
kwot´ 2,3 miliarda euro (−27,4
procent). Zni˝k´ t´ spowodowała znaczàca i trwajàca wcià˝
koncentracja Êwiatowego popytu
na maszyny budowlane na niektórych obszarach oraz słabsza
koniunktura rynkowa maszyn
rolniczych. CNH zwi´kszyło
udział rynkowy traktorów
w Ameryce Północnej i kombajnów zbo˝owych w Ameryce Łaciƒskiej. W trzecim kwartale,
zysk z zarzàdzania zwyczajnego
CNH wyniósł 66 milionów euro
(284 miliony euro w analogicznym okresie 2008 r.).
Iveco zrealizowało obroty w kwocie 1,7 miliarda euro, mniejsze
o 29,7 procent z powodu utrzymujàcego si´ osłabienia rynku
(zwłaszcza samochodów ci´˝arowych), co doprowadziło do
zmniejszenia łàcznej liczby pojaz-
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dów zje˝d˝ajàcych z taÊmy o 35,2
procent, choç szczególnie mocno
odcisn´ło si´ na segmencie samochodów ci´˝arowych. Równie˝
i w tych warunkach, zdecydowane Êrodki podj´te z zamiarem redukcji kosztów pozwoliły Iveco
uzyskaç dodatni wynik z zarzàdzania nadzwyczajnego w kwocie 22 milionów euro (181 milionów euro w trzecim kwartale
2008 r.).
W zakresie Komponentów i Systemów Produkcyjnych FPT Powertrain Technologies zamkn´ło
trzeci kwartał obrotami w wysokoÊci 1.250 milionów euro
(−22,5 procent), z czego 15 procent zrealizowano w oparciu
o sprzeda˝ do firm trzecich
i do spółek joint venture. Kwartał
przyniósł mniejszy spadek przychodów w odniesieniu do obszaru Passenger & Commercial Vehicles (−1,5 procent), wi´kszy za
to w odniesieniu do Industrial &
Marine (−47,2 procent). Zysk
z zarzàdzania nadzwyczajnego
wyniósł 19 milionów euro, w porównaniu z 21 milionami z trzeciego kwartału 2008 r.
Magneti Marelli odnotowało
przychody w wysokoÊci 1.120
milionów euro, ze zni˝kà o 17,2
procent w porównaniu z tym samym okresem 2008 r. (−12,6%
w oparciu o identyczne zasady
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oceny). Do tej redukcji przyczyniła si´ nadal trudna sytuacja rynkowa, pomimo której spadek
przychodów w Sektorze i tak wyhamował w porównaniu z pierwszymi miesiàcami 2009 r. W trzecim kwartale Magneti Marelli
zrealizowało zysk z zarzàdzania
zwyczajnego w wysokoÊci 21 milionów euro, w porównaniu do 48

milionów w analogicznym okresie 2008 r.
Obroty Teksidu w trzecim kwartale wyniosły 147 milionów euro
(–33,2 procent). Wolumen jednostki organizacyjnej ˚eliwo
spadł o 23,6 procent, podczas gdy
wolumen jednostki organizacyjnej
Aluminium wzrósł o 2 procent.
Zysk z zarzàdzania zwyczajnego

RYNEK POLSKI

Wyniki produkcji i sprzeda˝y

Fiat Auto Poland za trzy kwartały

W

ciągu trzech kwartałów br. z taśm produkcyjnych tyskiego zakładu
zjechało 438.714 samochodów, o 72.247 szt. więcej (+19,7%), w tym
Fiatów Panda – 222.222 szt., Fiatów 500 – 123.413 szt.,
Fiatów 600 – 6.427 szt. i Abarth 500 – 6.146 szt.
Produkcja Fiat Auto Poland po 9 miesiącach stanowi 74,2% samochodów
osobowych wyprodukowanych w Polsce.
Na rynki zagraniczne do 48 państw trafiło 347.975 samochodów marki
Fiat, co stanowi 97,1% produkcji, w tym m. in. do: Włoch 188.980 szt.,
Niemiec 58.946 szt., Francji 30.265 szt. i Anglii 26.312 szt.
W ciągu trzech kwartałów br. Fiat Auto Poland sprzedał w Polsce 25.739
samochodów osobowych, w tym: 24.619 szt. marki Fiat (+13,5%), 692 szt.
marki Alfa Romeo (+80,2%), 293 szt. marki Lancia (+55,0%) i 135 szt.
marki Abarth.
Udział FAP w rynku sprzedaży samochodów osobowych po dziewięciu
miesiącach br. wynosi 10,8%, zaś udział marki Fiat wynosi 10,3%, co daje
drugie miejsce w rankingu sprzedaży.
W tym czasie najchętniej kupowanymi samochodami marki Fiat były: Fiat
Panda 6.285 szt. (+8,9%), Fiat Grande Punto 6.041 szt. (+4,0%), Fiat
Bravo 3.433 szt. (+11,6%) i Fiat 500 2.552 szt. (+161,7%).
W ciągu trzech kwartałów br. odnotowano znaczący wzrost sprzedaży
pozostałych marek: Alfa Romeo (głównie dzięki modelowi MiTo – 482 szt.),
Lancii (głównie dzięki modelowi Delta – 170 szt.) oraz Abarth
(sprzedano 95 szt. Abarth 500 i 40 szt. Abarth Grande Punto).
Fiat Professional w ciągu trzech kwartałów br. sprzedał 7.225 szt.
(–14,5%) samochodów dostawczych i zanotował udział w rynku
w wysokości 23,2%. Najchętniej kupowane w tym okresie
samochody dostawcze Fiat Professional, to m. in.: Fiat
Ducato 3.418 (+10,6%), Fiat Fiorino 1.076 (+2,1%) i Fiat
Doblò 1.015 (–28,7%).
Marka Fiat Professional jest liderem w sprzedaży
samochodów dostawczych, a najlepiej sprzedającym się
samochodem na rynku jest od dłuższego okresu czasu
Fiat Ducato.
W statystyce sprzedaży samochodów osobowych
i dostawczych Marka Fiat jest niezmiennie
Numerem 1 na polskim rynku z łączną
sprzedażą 32.964 szt. (+7,3% w stosunku do roku
ubiegłego) i udziałem w rynku 11,75%.

fot. I. Kaźmierczak

wyniósł 2 miliony euro, w porównaniu do 10 milionów w trzecim
kwartale 2008 r. z powodu silnej
koncentracji wolumenu.
Comau w analizowanym okresie
zrealizowało przychody w wysokoÊci 168 milionów euro, przy
spadku o 45,6 procent, co nale˝y
głównie przypisaç działalnoÊci
Zakładów Karoserii. Przedsi´biorstwo zarejestrowało strat´
z zarzàdzania zwyczajnego w wysokoÊci 5 milionów euro, w porównaniu z 10 milionami w tym
samym okresie 2008 roku.

PIERWSZE
DZIEWI¢å MIESI¢CY
W pierwszych dziewi´ciu miesiàcach 2009 r. przychody Grupy Fiat wyniosły 36,5 miliarda
euro, wykazujàc tendencj´ malejàcà o 21,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu
w ubiegłym roku. Zysk z zarzàdzania zwyczajnego ukształtował si´ na poziomie 570 milionów euro, wzgl´dem 2.699 milionów z pierwszych dziewi´ciu
miesi´cy 2008 r.: istotnie, silne
ci´cia kosztowe zniwelowały
w pewnym stopniu skutki spadku popytu. Wynik netto tego
okresu okazał si´ ujemny na
kwot´ 565 milionów euro w porównaniu do 1.541 milionów
euro zysku w pierwszych dziewi´ciu miesiàcach 2008 r. Natomiast zadłu˝enie przemysłowe

netto, pomimo znaczàcej redukcji działalnoÊci operacyjnej,
a zwiàzku z tym i rentownoÊci,
odczuło delikatnà popraw´ (0,1
miliarda euro) w porównaniu
z poczàtkiem okresu obrachunkowego, a to za sprawà ponownego dostosowania poziomu
produkcji, a tak˝e uwa˝nego zarzàdzania inwestycjami.

ZAŁO˚ONE CELE
Choç według prognoz łàczny popyt na wyroby Koncernu w 2009
r. zmniejszy si´ o ok. 20% w porównaniu z 2008 rokiem, to Fiat
podtrzymuje zało˝one cele na
rok obrotowy 2009 w postaci zysku z zarzàdzania zwyczajnego
w wysokoÊci ponad miliarda euro oraz zadłu˝enia przemysłowego netto ni˝szego ni˝ 5 miliardów. W koƒcówce roku
przedsi´biorstwo

Fiat nadal
będzie czynił
starania,
by osiągnąć
założone cele,
między innymi
poprzez strategię
ukierunkowanych
sojuszy

spodziewa si´ bowiem polepszenia wyników w zwiàzku z ustabilizowaniem si´ koniunktury rynkowej w wi´kszoÊci obszarów,
gdzie prowadzi działalnoÊç. Podtrzymuje jednak przy tym poglàd, ˝e rynek samochodów ci´˝arowych i maszyn budowlanych
nadal b´dzie musiał si´ mierzyç
ze zdławionym popytem w ciàgu
całego roku.
Ponadto Grupa przeprowadziła
gruntownà analiz´ niektórych
swoich inwestycji dotyczàcych
m.in. platform, zwłaszcza tych
poczynionych w biznesie motoryzacyjnym, które zostanà dopasowane do pi´cioletniego planu biznesowego opracowanego
przez Chrysler Group LLC. Nie
mo˝na wykluczyç, ˝e w celu
podsumowania bie˝àcego okresu obrachunkowego Grupa zrewiduje przyszłà zdolnoÊç finansowania niektórych swoich przeszłych inwestycji, dokonujàc obni˝enia wartoÊci wczeÊniejszych
inwestycji na drodze aktualizacji
wyceny. Tego rodzaju koszty,
o ile wystàpià, zostanà okreÊlone
w oparciu o plan pi´cioletni
opracowany przez Chrysler
Group LLC i nie odbijà si´ na
Êrodkach pieni´˝nych.
Z myÊlà o optymalnym inwestowaniu kapitału i redukcji ryzyka
Fiat nadal b´dzie poza tym czyniç
starania, by osiàgnàç zało˝one
cele, mi´dzy innymi poprzez strategi´ ukierunkowanych sojuszy.
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Nowe silniki MultiAir
i koncentracja
na aspektach
Êrodowiskowych.
Mnóstwo przeróbek
zmieniajàcych model,
dzi´ki któremu przez
cztery ostatnie lata Fiat
Êwi´cił triumfy na włoskim
i europejskim rynku.
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TEKST

Stefania
Castano

Technologia

w najlepszym wyda

PUNTO
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D

niu

EVO

o salonów sprzeda˝y trafia nowe Punto
Evo, ewolucja Grande Punto, modelu,
który zdominował wszelkie klasyfikacje
na europejskim rynku samochodów kompaktowych. NowoÊci rozpoczynajà si´
od silników, których gama została wzbogacona o dwa prawdziwe technologiczne
cudeƒka: 1.3 Multijet drugiej generacji
oraz 1.4 MultiAir. Ten ostatni zawdzi´cza
swà nazw´ nowemu elektrohydraulicznemu systemowi
sterowania zaworami, opracowanemu i opatentowanemu przez Fiat Powertrain Technologies. System ten zadebiutował we wrzeÊniu tego roku pod maskà Alfy MiTo i b´dzie stopniowo wprowadzany do wszystkich nap´dów benzynowych oferowanych przez Grup´. Zapewnia znaczàcà redukcj´ zu˝ycia paliwa (dzi´ki bezpoÊredniej kontroli powietrza za pomocà zaworów
dolotowych silnika, bez u˝ycia przepustnicy) i emisji
substancji toksycznych (dzi´ki lepszemu sterowaniu
procesem spalania), a jednoczeÊnie zdecydowanie
zwi´ksza moc i moment obrotowy.
Do gamy nap´dów, tych nowatorskich, jak i tych bardziej tradycyjnych, dołàcza teraz wersja Bi-fuel na
benzyn´ i gaz ziemny, nie majàca sobie równych ani
w kontekÊcie ekologii (zaledwie 115 g dwutlenku w´gla na kilometr) ani w wymiarze czysto ekonomicznym (koszt przebycia stu kilometrów nie przekracza 4
euro). A to nie wszystko. W gamie Punto Evo znalazł
si´ równie˝ nap´d LPG, zapewniajàcy rekordowy zasi´g 1500 kilometrów w cyklu pozamiejskim oraz blisko o połow´ ni˝szy koszt przejechania jednego kilometra ni˝ oferuje jego benzynowy odpowiednik.
W kontekÊcie redukcji poziomów zu˝ycia paliwa
i emisji spalin odnowiony model proponuje ponadto
system Start&Stop (montowany seryjnie we wszyst-
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Powyżej:
całkowicie
przeprojektowana
kabina.
Na poprzednich
stronach: Punto
Evo na tle
lotniskowca
Cavour.
Prezentacja
samochodu
we Włoszech
miała miejsce
na pokładzie
najnowszego
okrętu włoskiej
Marynarki
Wojennej.
To doprawdy
wyjątkowe
wydarzenie,
którego
bohaterami
były dwa
fantastyczne
osiągnięcia
włoskiej
technologii
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kich nap´dach benzynowych i dieslach Euro5),
który steruje tymczasowym wyłàczaniem silnika
podczas postoju (na przykład przed sygnalizacjà
Êwietlnà) i jego ponownym uruchomieniem.
W technologicznym „pakiecie” nie zabrakło równie˝ przenoÊnej nawigacji „Blue&Me-TomTom”,
która debiutuje właÊnie w Punto Evo. Jest to wyrafinowany system informacyjno-rozrywkowy, dzi´ki któremu
przy pomocy kolorowego panelu
dotykowego mo˝na sterowaç
funkcjami telefonu oraz wszelkimi informacjami niezb´dnymi do
prowadzenia samochodu. Urzàdzenie to, b´dàce owocem współpracy Fiat Group Automobiles
z firmà TomTom, europejskim liderem w dziedzinie przenoÊnej nawigacji samochodowej, łàczy si´
z pojazdem w sposób bezprzewodowy, korzystajàc
z systemu Blue&Me. Jednà z najciekawszych funkcji przezeƒ proponowanych jest tzw. „Car Menu”,
umo˝liwiajàce wyÊwietlanie najrozmaitszych informacji, w tym na przykład przekazywanych w czasie
rzeczywistym danych na temat indywidualnego
stylu jazdy oraz zaleceƒ odnoÊnie mo˝liwoÊci redukcji poziomów zu˝ycia i emisji spalin.

Punto Evo jest niezrównanym mistrzem nie tylko
w dziedzinie ekologii, ale równie˝ bezpieczeƒstwa.
Nie doÊç, ˝e oferuje komplet poduszek powietrznych (dwie przednie, dwie boczne z przodu, dwie
kurtyny powietrzne), to jest jeszcze jednym z nielicznych samochodów tej kategorii, w którym
montuje si´ seryjnie – we wszystkich wersjach wyposa˝eniowych – poduszk´ powietrznà chroniàcà kolana kierowcy. Poza tym Punto Evo posiada przednie Êwiatła przeciwmgielne z funkcjà „cornering”,
uaktywniajàce si´ automatycznie
przy włàczonych Êwiatłach mijania w zale˝noÊci od kàta skr´tu.
Nie mo˝na te˝ nie wspomnieç
o całej serii zaawansowanych elektronicznych systemów kontroli dynamiki jazdy: od ABS-u z elektronicznym korektorem siły hamowania, po ESP
z systemem Hill-holder, ułatwiajàcym ruszanie
na wzniesieniach.
We wn´trzu odÊwie˝anego modelu, kompletnie
przeprojektowana kabina zachwyca doskonałà jakoÊcià zastosowanych materiałów i wyjàtkowà
dbałoÊcià o ka˝dy szczegół. Modyfikacje wprowadzone od zewnàtrz ograniczajà si´ natomiast do
cz´Êci przedniej i tylnej i choç nieliczne, to jednak
wyraênie zmieniajà oblicze samochodu. Dotyczy
do zwłaszcza nowego zderzaka przedniego, który
wzbogacił si´ o listw´ z tworzywa sztucznego,
w którà wbudowane sà okràgłe reflektory
przeciwmgielne i kierunkowskazy.
Logo Fiata jest teraz ulokowane tu˝ pod pokrywà silnika,
i przykuwa wzrok charakterystycznymi chromowanymi
„wàsami”, budzàcymi skojarzenia z Fiatem 500.

Ekologiczne,
bezpieczne
i dopracowane
w ka˝dym
szczególe
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Qubo

w nowej wersji
Wielofunkcyjny samochód
Fiata, wcià˝ niezmiernie
popularny, jest od dziÊ
dost´pny równie˝
w wersji Trekking.

ajnowsze wcielenie wielofunkcyjnego samochodu Fiata na pewno przypadnie
do gustu wszystkim tym, którzy kochajà
natur´, sport i aktywny wypoczynek na Êwie˝ym
powietrzu. Mowa o Qubo Trekking, wyposa˝onym
w znakomity silnik 1.3 Multijet o mocy 75 KM
i maks. momencie obrotowym 190 Nm. Wersja ta,
dzi´ki systemowi „Traction+”, oferuje osiàgi zbli˝one do samochodów typu „light crossover”, ale
ma zalety, które mo˝e zapewniç
jedynie samochód z nap´dem 4x2
wyposa˝ony w silnik wysokopr´˝ny, zarówno pod wzgl´dem ekonomicznym (27 km na 1 litrze
w cyklu pozamiejskim), jak
i w kwestii ochrony Êrodowiska
(115 g/km CO2).
„Traction+” to innowacyjny elektro-hydrauliczny system kontroli trakcji, który wykorzystujàc zaawansowane urzàdzenia obecne
w samochodach wyposa˝onych w ESP działa jak
samoblokujàcy mechanizm ró˝nicowy. System jest
uaktywniany przy pomocy przycisku na tablicy
rozdzielczej i mo˝e działaç przy pr´dkoÊciach
do 30 km/h.
Kiedy centralka systemu wykrywa poÊlizg jednego
z kół nap´dzajàcych, wydaje układowi hamulcowemu polecenie zredukowania pr´dkoÊci, przenoszàc
moment obrotowy silnika na koło znajdujàce si´
na nawierzchni o lepszej przyczepnoÊci. W ten
sposób „Traction+” gwarantuje stabilnoÊç kierun-

N

ku jazdy pojazdu i ułatwia jego prowadzenie, zapewniajàc najlepszà z mo˝liwych kontrol´ trakcji
nawet na najbardziej trudnych i Êliskich nawierzchniach.
Qubo Trekking odziedziczył i tak ju˝ bogate wyposa˝enie wersji Dynamic, która na przykład, w dziedzinie bezpieczeƒstwa zawiera ABS z EBD, Êwiatła
przeciwmgłowe, 3 punktowe pasy bezpieczeƒstwa
z napinaczem i ogranicznikiem napi´cia, wspomaganie hydrauliczne, przednie
i boczne poduszki powietrzne.
Dodatkowo wyposa˝ony jest
w wiele elementów podnoszàcych
komfort u˝ytkowania jak: centralny
zamek sterowany pilotem, klimatyzacj´, elektrycznie sterowane szyby
przednie i lusterka (podgrzewane),
radioodtwarzacz CD z MP3 czy
regulacja wysokoÊci fotela kierowcy wraz z regulacjà cz´Êci l´dêwiowej.
Do tych elementów wyposa˝enia w nowej wersji
dodano ESP i system „Traction+”, relingi dachowe i przyciemniane szyby tylne oraz całoroczne
opony M+S. Przedni zderzak w dolnej cz´Êci wyposa˝ony został w dodatkowy element w kolorze
aluminium, a przeÊwit powi´kszono o 10 mm.
Z listy wyposa˝enia dodatkowego Klient mo˝e wybraç np. system Blue&Me z aplikacjà „eco: Drive”,
kierownic´ obszytà skórà z przyciskami sterujàcymi radiem i systemem Blue&Me, czujniki parkowania oraz autoalarm.

Praktyczny
i uniwersalny.
Idealny dla
ceniàcych
„treÊç”
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Dzięki systemowi
„Traction+”
Qubo Trekking
sprawdza się
doskonale
w trudnym
terenie.
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Ecologiczna

i „ZACZEPNA”
TEKST

Giancarlo
Riolfo

Za sprawà MultiAir Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde
uzyskuje moc 170 KM, znakomite osiàgi, a tak˝e niskie
zu˝ycie paliwa i emisj´ spalin. W zawieszeniach zastosowano
elektroniczne sterowanie amortyzatorami firmy Magneti
Marelli. NowoÊci marek Fiat, Lancia i Abarth.

Z

całà
pewnoÊcià
równie˝ przy decyzji o wyborze samochodu – o ile mieliÊmy ju˝ okazj´ jà
podejmowaç – towarzyszyło
nam
rozdarcie pomi´dzy
pasjà a rozsàdkiem,
osiàgami a zu˝yciem paliwa,
sportowym zaci´ciem a ekologià.
Naprzeciw temu trudnemu zadaniu pogodzenia tych pozornie
wykluczajàcych si´ aspektów wychodzi zaawansowana technologia. Przyjrzyjmy si´, na przykład,

12

Alfie Romeo MiTo Quadrifoglio
Verde, która miała swà Êwiatowà
premier´ na tegorocznym Mi´dzynarodowym Salonie Samochodowym we Frankfurcie. Ten
sportowy samochód został wyposa˝ony w najmocniejszà wersj´
benzynowego silnika 1.4 MultiAir
z turbodoładowaniem, zdolnà
do generowania mocy 170 koni.
Nap´d ten, który w gamie MiTo
dołàczy do swoich 105- i 135konnych wersji, ustanawia absolutny rekord mocy jednostkowej:
a˝ 124 KM na litr pojemnoÊci. I co najciekawsze, dokonuje tego przy znacznie ni˝szych
poziomach emisji spalin i zu˝ycia paliwa (odpo-

wiednio 139 gramów dwutlenku
w´gla na kilometr i 4,8 l na sto kilometrów w ruchu pozamiejskim). To najlepszy dowód wysokiej wydajnoÊci zapewnianej
przez rewolucyjny system MultiAir, regulujàcy prac´ zaworów dolotowych,
a tak˝e trafnoÊci
stra te gii

„downsizingu”, stawiajàcej na silniki o ograniczonej pojemnoÊci.
Z nowym nap´dem pod maskà
Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio
Verde uzyskuje imponujàcy stosunek masy do mocy: 6,7 kg na
1 KM, dzi´ki czemu jest w stanie
przyspieszyç od zera do 100 km
w niewiele ponad 7 sekund. Takich osiàgów mogłyby jej pozazdroÊciç nawet
rasowe samochody sportowe. Ale osiàgi
to nie wszystko.
Zgodnie
z tradycjà Alfy,
MiTo Quadrifoglio Verde zapewnia doskonałà
przyczepnoÊç do jezdni oraz wysoki komfort jazdy. Wydawaç by
si´ mogło, ˝e te dwie cechy nie
sà ze sobà kompatybilne, tymczasem tutaj współistniejà w pełnej harmonii, a wszystko
za sprawà innowacyjnego elektronicznego systemu aktywnej
kontroli amortyzatorów „Dynamic Suspension”. Zadaniem tego urzàdzenia, opra-

cowanego przez Magneti Marelli
jest ustawiczne modyfikowanie
sztywnoÊci amortyzatorów w zale˝noÊci od warunków drogowych i stylu jazdy. Dzi´ki temu
zawieszenia płynnie pokonujà
wszelkie
nierównoÊci
nawierzchni i minimalizujà ryzyko
poprzecznych i wzdłu˝nych wahaƒ nadwozia. W modelu poprawiono tak˝e
przy czep noÊç,
bezpieczeƒstwo
i przyjemnoÊç
jazdy.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e system
„Dynamic Suspension” zawsze dostosowuje
tryb działania zawieszeƒ do metody kontroli dynamiki jazdy
wybranej przez kierujàcego
przy pomocy przełàcznika systemu Alfa DNA. Ustawienie tego
ostatniego w pozycji „Normal”
zapewnia maksymalny komfort
jazdy, tryb „All Weather” gwarantuje popraw´ bezpieczeƒstwa
w warunkach niskiej przyczepnoÊci, natomiast wybranie opcji

Testowana
na torach
Balocco
i Nürburgring

S

S

Redukcja
zu˝ycia paliwa

i emisji spalin

Wraz z trzema
proponowanymi przez MiTo
silnikami MultiAir w gamie
Alfy Romeo debiutuje
system Start&Stop,
wyłączający silnik podczas
postoju na czerwonym
świetle lub w korku,
a następnie uruchamiający
go ponownie z chwilą
wrzucenia pierwszego
biegu. Urządzenie to
zapewnia znaczącą redukcję
zużycia paliwa oraz 10procentowy spadek poziomu
emisji spalin w ruchu
miejskim.
Systemowi Start&Stop
towarzyszy Gear Shift
Indicator, który
„podpowiada” kierowcy
optymalny moment zmiany
przełożenia w celu bardziej
wydajnego wykorzystania
silnika pod względem
zużycia paliwa.
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„Dynamic” skutkuje usztywnieniem zawieszeƒ dla zapewnienia
mo˝liwie najlepszej kontroli
nad samochodem podczas agresywnej, sportowej jazdy.
Dynamiczne zachowania Alfy
Romeo MiTo Quadrifoglio Verde zostały poddane wnikliwym
obserwacjom i testom na torze
w Balocco, przeszły równie˝ surowe egzaminy na legendarnym
torze Nurburgring, uchodzàcym
w opinii specjalistów za najtrudniejszy i najbardziej wymagajàcy
na Êwiecie.

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

Kolejnà nowinkà technicznà jest
szeÊciostopniowa skrzynia biegów nowej generacji C635.
Zaprojektowana przez Fiat Powertrain Technologies i produkowana we włoskim zakładzie
w Verrone (prowincja Biella), zapewnia szybkie, precyzyjne przeło˝enia poprzez bardzo krótki
ruch dêwigni zmiany biegów,
zwi´kszajàc tym samym przyjemnoÊç jazdy. DbałoÊç o wyeliminowanie tarcia i wibracji przeło˝yła si´ na zmniejszenie zu˝ycia i popraw´ pracy przekładni.

POWITAJMY PAND¢
MODEL YEAR 2009
iat Panda wciąż święci triumfy. Po niecałych sześciu latach od swego debiutu model
przekroczył próg 1,5 miliona wyprodukowanych egzemplarzy. Co więcej, rok 2009 zamierza
zamknąć kolejnym rekordem: 285 tysięcy samochodów sprzedanych w ciągu dwunastu
miesięcy. Dlatego Fiat Panda MY2009 proponuje jedynie kosmetyczne zmiany w stylistyce,
by umocnić wiodącą pozycję na rynku. A są to: nowa osłona chłodnicy w kolorze nadwozia
(począwszy od wersji Dynamic), opcjonalne relingi w kolorze matowego chromu i nowy wzór
kołpaków kół w wersji Dynamic. Wszystkie wersje będą ponadto wyposażane w lusterka
zewnętrzne o większych rozmiarach oraz w czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. We wnętrzu
zmieniono grafikę zestawu wskaźników oraz kolorystykę tkanin. Natomiast paleta kolorów
nadwozia powiększyła się o cztery nowe pozycje: Żółty Tropicalia, Niebieski Cha Cha Cha,
Fioletowy Tribal i Czerwony Twist.

F
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LANCIA
DLA NIEJ
O tym, ˝e Lancia Ypsilon podoba
si´ kobietom, wiadomo nie od
dzisiaj. Kompaktowa, elegancka,
kuszàca pi´knymi liniami, mo˝na by rzec, ˝e powstała tylko po
to, by podbijaç damskie serca.
Nic dziwnego, ˝e praktycznie od
zawsze mrugała okiem do Êwiata
mody, bratajàc si´ z nim równie˝
przy okazji swej kampanii promocyjnej, firmowanej nazwiskami takich osobistoÊci jak Carla
Bruni czy Stefano Gabbana.
Koncepcyjna Ypsilon ELLE, zaprezentowana na ostatnich targach we Frankfurcie, jeszcze wyraêniej eksponuje silne przywiàzanie do kobiecoÊci i elegancji.
B´dàca owocem współpracy
Lancii z markà Elle, zachwyca
ekskluzywnym, delikatnie metalizujàcym ró˝em nadwozia, zapowiadajàcym przyszłoroczne
trendy mody. Obr´cze kół pomalowane sà w tym samym odcieniu, ale bez połyskliwego
efektu. Tapicerce, w skórze lub
Alcantarze, szyku dodajà szwy
o kontrastowej kolorystyce.
Ypsilon ELLE jest poczàtkiem
serii specjalnej, która zostanie
wyprodukowana w ograniczonej
liczbie egzemplarzy, a do salonów sprzeda˝y na najwa˝niejszych europejskich rynkach trafi
wiosnà.

Koncepcyjna
Lancia
Ypsilon Elle
zaprezentowana
podczas targów
we Frankfurcie.
Poniżej: nowy
Abarth 695
Tributo Ferrari.
Jego
4-cylindrowy,
turbodoładowany
silnik „wyciąga”
ponad 180 koni
mocy

SKORPION
I CZARNY KO¡
Abarth i Ferrari, dwie legendarne marki w Êwiecie samochodów
sportowych. Zało˝yciele obu
marek, Carlo Abarth i Enzo Ferrari, mieli podobne ˝yciorysy:
najpierw byli kierowcami, potem
zdolnymi konstruktorami i zało˝ycielami dwóch firm motoryzacyjnych, które odnosiły najwi´ksze sukcesy na torach. Nowy
Abarth 695 „Tributo Ferrari”
jest niewielkim, ale ekskluzywnym samochodem, przypominajàcym historycznà współprac´
pomi´dzy dwiema markami.
Abarth 695 „Tributo Ferrari”,
wywodzàcy si´ od Pi´çsetki
Abarth, jest wyposa˝ony w 16zaworowy silnik 1.4 Turbo T-Jet
o mocy ponad 180 KM. Przekładnia jest sekwencyjna, a biegi
zmienia si´ przy pomocy przycisków umieszczonych na kierownicy, podobnie jak w bolidach
wyÊcigowych i supersportowych
samochodach z Maranello.
Sportowe opony zamontowano
na 17-calowych obr´czach z lekkich stopów, ozdobionych wzorem znanym z kół Ferrari.
Wzmocniono
zawieszenie
i układ hamulcowy. Projektanci
zaproponowali ponadto układ

wydechowy „Record Monza”
z ciÊnieniem przeciwpr´˝nym,
poprawiajàcy wydajnoÊç silnika
i nadajàcy mu odpowiedniego
„brzmienia”.
Z zewnàtrz Abarth 695 „Tributo
Ferrari” wyró˝nia si´ czerwonym
lakierem Rosso Scuderia, bocznymi lusterkami z włókna w´glowego i detalami w kolorze Grigio
Corsa (szary). Nowy model
szczyci si´ ponadto ksenonowymi reflektorami, gwarantujàcymi

trzykrotnie lepszà intensywnoÊç
oÊwietlenia ni˝ konwencjonalne
˝arówki halogenowe. Specjalny
wystrój otrzymało równie˝ wn´trze. Wzrok przykuwajà zwłaszcza fotele „Abarth Corsa by Sabelt” w czarnej skórze, ze szkieletem i podstawà z włókna w´glowego. Deska rozdzielcza,
wzoruje si´ na zestawach wskaêników typowych dla Ferrari,
a aluminiowe pedały zapo˝yczono ze Êwiata wyÊcigów.
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Marzenia

i technologia

TEKST

Giancarlo Riolfo
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We Frankfurcie miała miejsce
premiera Ferrari 458 Italia.
Wyrafinowany design, innowacyjne
rozwiàzania, zapierajàce dech
osiàgi. I ogromny ukłon w stron´
Êrodowiska naturalnego.

F

errari 458 Italia, najnowszy model z Maranello, zaprezentowany podczas targów
we Frankfurcie, jest
najlepszà wizytówkà
Włoch, eksponujàcà
jednoczeÊnie najlepsze cechy Włochów:
pasj´, kreatywnoÊç, zamiłowanie
do pi´kna. A oprócz tego równie˝
mechanicznà perfekcj´. Nazwa
tego nowego cudeƒka nie mogła
byç bardziej adekwatna, zwa˝ywszy na fakt, ˝e jest ono kwintesencjà sportowego stylu „made in
Italy”. Nowy model to tak˝e mieszanka innowacyjnoÊci – opartej
na ciàgłym si´ganiu po nowinki
technologiczne ze Êwiata Formuły 1 – i stylizacyjnego wyrafinowania.
Ferrari 458, nap´dzane oÊmiocylindrowym, umieszczonym centralnie silnikiem o pojemnoÊci
4,5 litra i maksymalnej mocy
570 koni, legitymuje si´ parametrami zapierajàcymi dech w piersiach, nieosiàgalnymi nawet dla
wi´kszoÊci tzw.
su per sa mo cho dów, czyli modeli
sportowych. Przyspieszenie od zera
do 100 kilometrów
nast´puje
w 3,4 sekundy i na odcinnku nieco powy˝ej 30 metrów. Pr´dkoÊç
maksymalna przekracza 325
km/godz. WÊród licznych nowoÊci technicznych znalazły si´
m.in. bezpoÊredni wtrysk benzyny, siedmiostopniowa skrzynia
biegów z podwójnym sprz´głem,
reflektory w technologii LED.
Nadwozie to lekka, aluminiowa
konstrukcja wykonana z zastosowaniem technik wykorzystywanych w lotnictwie. Elektroniczne
systemy kontroli trakcji E-Diff
i F1-Trac zapewniajà znacznie
lepszà dynamik´ jazdy, dzi´ki
czemu prowadzenie samochodu

nie sprawi problemów równie˝
kierowcom bez typowo wyÊcigowych umiej´tnoÊci.
Zaprojektowanie nowego Ferrari powierzono Pinifarinie, który
zgrabnie połàczył nowatorskie
rozwiàzania stylistyczne z wieloletnià tradycjà aut spod znaku
Czarnego Konia. Widok silnika
od razu przywołuje na myÊl legendarne
modele
KM z przeszłoÊci, takie
jak: Dino 166P
czy P5 Berlinetta
Speciale.
Ferrari 458 Italia
ma jeszcze jeden
walor: auto jest
przyjazne dla Êrodowiska. W porównaniu z modelem F430, którego jest nast´pcà,
dysponuje 80 koƒmi mocy wi´cej, zapewnia lepsze osiàgi
i mniejsze zu˝ycie paliwa oraz
emisji spalin. Poziom emisji
dwutlenku w´gla obni˝a si´ na
przykład z 420 do 320 gramów
na kilometr, a zu˝ycie paliwa
oscyluje na Êrednim poziomie,
wynoszàcym 13,7 litra na
100 kilometrów.

Silnik V8 o
mocy 570 .
Ponad
325 km/godz.
Od zera
do 100 km
w 3,4 sek.

Kabina
Ferrari 458.
Tradycyjne
przełączniki
pod kierownicą
zastąpiono
przyciskami
w jej kole.
Obok: silnik

MASERATI GRANCABRIO

Czteroosobowy

kabriolet

N

owość rodem z Maserati: GranCabrio, pierwszy
czteroosobowy kabriolet w historii producenta.
Najmłodszy model spod znaku Trójzębu, zaprojektowany
przez Pinifarinę, zachwyca wysublimowanymi,
opływowymi, dyskretnymi liniami. Kabina zaskakuje
przestronnością, uzyskaną m. in. dzięki rekordowo
długiemu rozstawowi osi, jakim nie może poszczycić się
żaden inny kabriolet dostępny na rynku.
Pod maską GranCabrio pulsuje ośmiocylindrowy silnik
typu V o pojemności 4,5 litra, o mocy 440 KM.
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Autobus
jak

pi´ciogwiazdkowy hotel
TEKST

Francesco
Novo

Magelys HDH, skonstruowany przez Irisbus Iveco,
to pojazd z kategorii Gran Turismo, który mo˝e konkurowaç
z najbardziej luksusowymi autobusami w Europie.
Jest wyrazem nowoczesnej technologii i komfortu.

C

z´sto na drogach
widzimy mknàce
w nieznanym kierunku niezwykle ciche autobusy i chyba nawet troch´ zazdroÊcimy jadàcym
w nim pasa˝erom
swobody ruchów
i komfortu. Nierzadko tak˝e zadajemy sobie pytanie, jak trudno
prowadzi si´ po mieÊcie taki po-
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jazd, który osiàga nawet 14 metrów długoÊci. Mowa oczywiÊcie
o autobusach dalekobie˝nych
Gran Turismo, słu˝àcych do
przewozu osób z jednego dalekiego kraƒca Europy do drugiego. Od dzisiaj w zaszczytnym
gronie producentów pojazdów
tego typu (co roku pojawia si´ na
rynku około 500 nowych autobusów) zaÊwieciła nowa gwiazda,
Magelys HDH, model wyprodu-

kowany przez Irisbus Iveco, który
dzi´ki swoim trzem osiom oraz
450 KM sytuuje si´ na samym
szczycie segmentu, zagra˝ajàc
powa˝nie nawet najbardziej ekskluzywnym markom.
Magelys HDH jest najmłodszym
dzieckiem z rodziny pojazdów
wylansowanej w 2007 roku, ale
zdobył ju˝ 36% rynku we Francji
oraz 24% we Włoszech. Teraz
Irisbus Iveco ma najbardziej kom-

pletnà gam´ pojazdów tego typu,
poczàwszy od minibusów poprzez autobusy miejskie i pozamiejskie oraz dalekobie˝ne Magelysy. ZaÊ 9475 sztuk sprzedanych w 2008 roku stanowi 9%
wartoÊci zafakturowanej Iveco.
OczywiÊcie udział Iveco w rynku
francuskim jest najwi´kszy i wynosi 35%, a we włoskim pozostał
na razie w granicach 17%.
W celu stworzenia i zaprojektowania
Magelysa
w Iveco powołano zespół
spe cja li stów,
który przeprowadził wywiady ze 150
mened˝erami flot, 520 pasa˝erami i 118 kierowcami oraz 30
pilotami podró˝y, towarzyszàcymi podró˝nym w czasie wycieczek. To niecodzienne podejÊcie
oraz inwestycja rz´du 35 milionów euro, a tak˝e praca obliczona na 322 tysiàce godzin roboczych projektowania przyczyniły
si´ do powstania pojazdu niezwykle innowacyjnego. Komfort
pasa˝erów, kierowców i pilota,
bezpieczeƒstwo, funkcjonalnoÊç
i design, to główne zalety Magelysa HDH.
Najwa˝niejszy dla pasa˝erów
podczas długich mi´dzynarodowych tras jest maksymalny komfort jazdy oraz mo˝liwoÊç podziwiania krajobrazów przesuwajàcych si´ za oknem pojazdu. Stàd

pomysł foteli Sublimeo nowej generacji z indywidualnie regulowanymi włàcznikami temperatury
i oÊwietlenia. Klimatyzacja okazuje si´ szczególnie wydajna
w ka˝dych warunkach, pomimo
ogromnych przeszklonych okien
bocznych oraz szyberdachu, zaprojektowanych specjalnie po to,
by ułatwiç pasa˝erom podziwianie panoramy. Ekrany telewizyjne, podobnie jak w samolotach,
pomagajà
podró˝nym
zo rien to waç
si´, w jakim
punkcie trasy
znajdujà si´
aktualnie, lub
Êledziç tras´ z kamery znajdujàcej
si´ z tyłu pojazdu. Toaleta oraz
aneks kuchenny sà niezb´dnym
uzupełnieniem wyposa˝enia.
JeÊli chodzi o kwestie bezpieczeƒstwa Magelys oferuje maksymalny wachlarz mo˝liwoÊci: ABS,
ASR, EBS, ESP oraz reflektory
bi-xenoks. W opcji dost´pny jest
tak˝e system ACC, zachowujàcy
automatycznie dystans od pojazdu jadàcego z przodu, urzàdzenie Ldws, które uniemo˝liwia
przypadkowà zmian´ pasa jazdy,
oraz Ivvtm do elektronicznego
monitoringu ciÊnienia powietrza
w oponach.
Magelys dost´pny w 3 ró˝nych
dłu go Êciach (12,20; 12,80
i 13,80 metrów) z 48, 54 i 61
miejscami do wyboru, ma nie-

Magelys HDH
to najnowszy
model z rodziny
autobusów
Iveco

zwykle przestronny baga˝nik
(12,45 metrów szeÊciennych)
oraz kuszetk´ dla kierowcy.
Dodatkowa (trzecia) oÊ tylna pozwala na utrzymanie 24 600 kilogramów masy całkowitej pojazdu
w ruchu oraz na rozwini´cie mocy rz´du 450 KM przy szeÊciocylindrowym silniku Cursor 10. To
nowoczesny i ekologiczny silnik,
wyposa˝ony w system selektywnej redukcji katalitycznej SCR,
który sytuuje go w granicach parametrów Euro 5.
Magelys HDH produkowany
jest we francuskim zakładzie
Iveco Annonay. Podró˝nych zaÊ
do skorzystania z tego Êrodka
transportu z pewnoÊcià zach´ci
tak˝e hasło reklamowe: „Witajcie w trzecim wymiarze”.

Kabina kierowcy:
dwie kamery
telewizyjne
dodatkowo
pomagają
kierowcy
podczas
wykonywania
manewrów.
Po lewej: szeroki
przeszklony
szyberdach
pozwala
pasażerom
na podziwianie
krajobrazów
podczas jazdy

22 AUTOBUSY W LA ROCHELLE

Transport

miejski

D

wadzieścia dwa autobusy miejskie
wyprodukowane przez Irisbus Iveco zostały
ostatnio zakupione przez miasto La Rochelle we
Francji. Pojazdy te, wyposażone w silnik Cursor 8
oraz automatyczną skrzynię biegów, są ekologiczne
za sprawą silników zgodnych z normami Euro 5.
Aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie osobom
niepełnosprawnym, zostały zaopatrzone w system
obniżający podłogę pojazdu do poziomu chodnika,
tak więc przy wsiadaniu do autobusu nie znajdziemy
charakterystycznych schodków.
Ruch pojazdów jest stale śledzony przez czujniki GPS:
system ten zwiększa bezpieczeństwo jazdy, zaś
pasażerowie w każdej chwili mogą sprawdzić, w jakiej
części miasta się znajdują.
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Zimowa premiera

EVO jesienià
TEKST

Jerzy Kozierkiewicz
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak

W zimowej scenerii,
na torze w Miedzianej
Górze, odbyła si´ polska
prasowa premiera
Fiata Punto Evo.
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P

o raz szesnasty na Torze Kielce w Miedzianej Górze rozegrano Grand Prix Fiat
Auto Poland, organizowane wspólnie
przez FAP i Auto Klub Dziennikarzy Polskich. Sportowa impreza cieszy si´ du˝ym
uznaniem wÊród dziennikarzy motoryzacyjnych ze wszystkich mediów i zawsze
dopisuje frekwencja. Tak było i w tym roku. Dodatkowym powodem licznego
przybycia dziennikarzy do Kielc stała si´ polska prasowa premiera nowego modelu – Fiata Punto Evo.

FENOMEN PANDY
Zanim jednak odsłoni´to Punto Evo, odbyło si´ spotkanie dziennikarzy z kierownictwem Fiat Auto Poland. „Ten rok jest kolejnym, który daje nam satysfakcj´”, powiedział zaczynajàc spotkanie Enrico Pavoni, prezes Zarzàdu Fiat Auto Poland. „Wszystko wskazuje na to, ˝e pobijemy rekord
i wyprodukujemy w Tychach
ponad 600 tysi´cy samo cho dów.

Oprócz samego
modelu,
prezentowano
także bogate
wyposażenie
Fiata Punto Evo

Sukcesem jest tak˝e nasz eksport, gdy˝ około
97% produkcji wysyłamy do odbiorców zagranicznych. Najwi´cej aut jedzie oczywiÊcie do
Włoch, a du˝o tak˝e do Niemiec, Francji i Anglii”.
W czasach kryzysu bran˝y motoryzacyjnej Fiat
Auto Poland ma rzeczywiÊcie powody do zadowolenia. W porównaniu z 2008 r. produkcja wzrosła
o przeszło 100 tysi´cy aut. Fenomenem rynku
mo˝na okreÊliç Fiata Pand´, b´dàcà w sprzeda˝y
od siedmiu lat. Stała si´ pojazdem wielofunkcyjnym. Bogata oferta wersji powoduje, ˝e Panda cały czas znajduje nabywców i jej produkcja wzrasta
– w tym roku o ok. 60 tysi´cy sztuk.
Na ten sukces ma bardzo du˝y wpływ jakoÊç wykonania aut i ich niezawodnoÊç. Dowodem mi´dzynarodowego uznania jest tegoroczne badanie niezawodnoÊci przez niemieckà firm´ ADAC. W kategorii samochodów miejskich Panda zaj´ła pierwsze
miejsce, wyprzedzajàc Toyot´ i Peugeota. W tej kategorii na bardzo wysokiej czwartej pozycji uplasował si´ te˝ drugi Fiat – model Punto i Grande Punto. Warto te˝ wspomnieç o jeszcze jednym mi´dzynarodowym sukcesie Fiata. Temat to bardzo aktualny, na który obecnie zacz´to zwracaç szczególnà
uwag´. Ekologia. Z myÊlà o ochronie Êrodowiska
fabryk´ opuÊci ok. 70 tysi´cy aut przystosowanych
do nap´du na gaz ziemny. Najwi´kszymi odbiorcami tych wersji sà Włochy i Niemcy. W rankingach
sprzedawanych w Europie samochodów z najmniejszà emisjà CO2, od lat pierwsze miejsce zajmuje Fiat. Nie jest to tylko zasługa małych silników,
ale wysoko postawionych priorytetów przy konstrukcji jednostek nap´dowych i jakoÊci wykonania.

SOLIDNA POZYCJA
NA RYNKU
Kryzys w bran˝y motoryzacyjnej miał wpływ
na sprzeda˝ pojazdów. Pierwsze rejestracje nowych samochodów w Europie zmniejszyły si´ Êrednio o 8,1%. Straty wynoszàce od kilku do kilkunastu procent zanotowały wszystkie najwi´ksze grupy producenckie, takie jak VW, PSA, Ford, Renaut,
GM. Na tym tle Grupa Fiat odniosła sukces, majàc
wzrost o 1,1%. Pomoc finansowa wielu rzàdów
spowodowała utrzymanie sprzeda˝y aut osobowych na poziomie podobnym do roku ubiegłego.
Natomiast załamanie nastàpiło na rynku samochodów dostawczych, odnotowano na nim spadek
o blisko 30%.
A jak na tym tle wyglàda rynek polski? Porównujàc ten rok z analogicznym okresem 2008 r., pomimo braku dotacji paƒstwowych, sprzeda˝ aut
osobowych wzrosła o ponad 13%, Fiat powi´kszył
swój udział w rynku o jeden procent i wynosi on
obecnie 12,12%.

„Rywalizacj´ na rynku mo˝na porównaç do rywalizacji sportowej. W obu przypadkach trzeba osiàgaç jak najlepsze wyniki, a na sukces ma wpływ
praca całego zespołu”, powiedział Wojciech Masalski, dyrektor handlowy FAP. „Szczególnie cieszy
nas sukces, jaki odnieÊliÊmy, przy ci´˝kiej pracy
wszystkich, promujàc nasze marki Premium.
W tym roku, porównujàc z ubiegłym, o 80% wzrosła sprzeda˝ Alfy Romeo i o 55% sprzeda˝ Lancii.

Punto Evo
jest dowodem
na to, że teoria
ewolucji dotyczy
też samochodów

SUKCES MODELU Z TYCH

Panda nadal

wÊród liderów rynku
Z

godnie z aktualnymi statystykami Fiat Panda
plasuje się według Samaru w pierwszej dziesiątce
najchętniej kupowanych modeli na rynku europejskim.
Auto to można nazwać prawdziwym fenomenem.
Mijają kolejne lata, a na model ten utrzymuje się
prawie niezmienne, rekordowe zapotrzebowanie
na rynkach zagranicznych.
Według wrześniowych statystyk Fiat Panda znalazł
24 783 nabywców, co w porównaniu z analogicznym
okresem w roku poprzednim daje wzrost o 14,4%.
Jeszcze korzystniej wyglądają dane sprzedażowe
Pandy w okresie od stycznia do września. Osiągnięty
wolumen na poziomie 226 140 egzemplarzy daje
wzrost o 30,6%.
W okresie od stycznia do września łączna
produkcja Pandy w Zakładzie Tychy wyniosła
222 222 egzemplarze (wobec 196 577 sztuk
w analogicznym czasie rok wcześniej). Prognoza
produkcji na cały rok bieżący to wynik nieco ponad
302 tys. aut. (Rafał Żaglewski, Samar)
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Atrakcyjna oferta przygotowana na czwarty kwartał z pewnoÊcià poprawi jeszcze sprzeda˝ wszystkich trzech marek”.

EWOLUCJA PUNTO
„Upraszczajàc spraw´, mo˝na powiedzieç, ˝e teoria ewolucji dotyczy wszystkiego, co nas otacza,
a wi´c równie˝ samochodów. Ten gatunek, który
najszybciej dostosowuje si´ do nowych warunków,
jest najsilniejszy. To rozumowanie nale˝y zastosowaç do Fiata Punto”, powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Marek Kisz, dyrektor marketingu FAP.
Jest w tym du˝o racji. W segmencie B Fiat jest bardzo mocny. Zaczynał od modelu 600, potem był
popularny „127” i jeszcze bardziej znane Uno. A˝
w 1992 r. na rynku pojawiło si´ pierwsze Punto.
I, przechodzàc kolejne ewolucje, jest na nim do
dzisiaj, kiedy narodziło si´ Evo.
Wraz z rozwojem Polski po zmianach ustrojowych,
tworzył si´ te˝ rynek samochodowy. Z danych gromadzonych dopiero od 1995 r. wynika, ˝e Polacy
kupili ponad 300 tysi´cy egzemplarzy Fiata Uno,
Punto I, Punto Classic i Grande Punto. Do tego
grona dołàczyło obecnie Punto Evo. W ofercie
handlowej b´dà wi´c trzy rodzaje Punto.
Jakà pozycj´ b´dzie miało Evo? Punto Classic
utrzyma si´ w sprzeda˝y minimum przez cały 2010
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Podczas
prezentacji
w Kielcach:
Od lewej:
B. Cieślar,
E. Pavoni,
W. Masalski,
M. Kisz,
A. Miarka
i P. Wolfram

rok. Okazuje si´ bowiem, ˝e nadal sà ch´tni na ten
model. Grande Punto tak˝e ma swoich zwolenników, podchodzàcych do zakupu racjonalnie i ceniàcych u˝ytkowe walory auta. Najlepiej sprzedaje
si´ wersja z silnikiem 1.3 Multijet 75 KM.
Punto Evo ma natomiast wpłynàç na emocje nabywcy. Oferowane z wy˝szymi poziomami wyposa˝enia, nowymi silnikami, kierowane jest do
klientów ceniàcych obok walorów technicznych,

oryginalny desing, kolory i detale wykoƒczenia.
Najni˝sze poziomy wyposa˝enia to Activ i Estiva.
W linii komfortowej znajduje si´ Estiva Blue&Me,
Emotion i Dynamic, a w linii sportowej Energy.
Jednym z powa˝niejszych atutów Evo b´dà nowe
silniki – kolejna generacja diesli Multijet i najnowoczeÊniejsze silniki benzynowe MultiAir. Ofert´
uatrakcyjnia jeszcze mo˝liwoÊç spersonalizowania
auta za pomocà naklejek i ró˝nych dodatków.

Plany Fiata Auto Poland to sprzeda˝ około 9 tysi´cy sztuk rocznie wszystkich trzech rodzajów Punto, z czego jednà trzecià powinno stanowiç Evo.
Podczas spotkania z dziennikarzami, o zmianach
zewn´trznych oraz stylistyce wn´trza w Punto Evo
opowiadał Piotr Wolfram, produkt manager Punto,
a najnowsze silniki prezentował in˝. Andrzej Miarka w Dyrekcji Handlowej FAP. CałoÊç prowadził
Bogusław CieÊlar, kierownik Biura Prasowego.

POD PATRONATEM AUTO KLUBU DZIENNIKARZY

XVI Grand Prix FAP
Na zdjęciu
poniżej:
uczestnicy
Grand Prix Fiat
Auto Poland

dniach 16-17 października 2009 r., na Torze
Kielce w Miedzianej Górze odbyło się XVI Grand
Prix Fiat Auto Poland. Dziennikarze prasy, radia,
telewizji oraz portali internetowych walczyli o puchar
prezesa zarządu Fiat Auto Poland. Zawodom patronuje
Auto Klubu Dziennikarzy Polskich.
Dziennikarze rywalizowali na Alfach Romeo MiTo
z silnikami 1,4 T-Jet o mocy 155 KM. Wszystkie próby
na torze, przygotowane przez Automobilklub Kielecki,
najlepiej i najszybciej przejechał red. Marek
Sworowski z portalu moto. pl i on został
zwycięzcą XVI Grand Prix FAP. Wśród pań najlepszą
okazała się red. Karolina Pilarczyk z portalu
motocaina. pl, a w klasyfikacji drużynowej
bezkonkurencyjny okazał się zespół Jerzy Dyszy
i Jacek Pieśniewski z miesięcznika Auto Technika
Motoryzacyjna. Podczas zawodów dziennikarze mieli
również okazję zapoznać się bliżej z Punto Evo. Były to
pierwsze jazdy tym modelem po polskich drogach.
Jacek Bieniaszkiewicz, Polskie Radio Lublin:
Najbardziej w Punto Evo spodobała mi się jakość
materiałów i wykończenie. Jest zdecydowanie lepsze niż
w Grande Punto, a pamiętajmy, że tamten model był
projektowany zgodnie z nową filozofią Fiata. Evo wchodzi
zatem na bardzo wysoką półkę. Jeżeli wszystko wytrzyma
próbę czasu, to wiele modeli francuskich i niemieckich
będzie musiało uznać wyższość Fiata. Wad nie znalazłem,
choć jedna rzecz mogłaby się przydać. Podobnie jak
w Lancii, powinna być przesuwana tylna kanapa.
Możliwość powiększenia bagażnika podniosłaby
atrakcyjność modelu. Wszak jego użytkownikami będą
raczej ci, co jeszcze nie mają dzieci lub ci, którym dzieci
już wyrosły.
Aleksander Żyzny, dziennikarz, prezes Auto Klubu
Dziennikarzy Polskich
Tegoroczne Grand Prix miało rekordową obsadę
– w zawodach wzięło udział 80 dziennikarek
i dziennikarzy motoryzacyjnych. Natomiast nie dopisała
nam pogoda. Atak zimy w połowie października zaskoczył
wszystkich. Choć tor był bardzo dobrze przygotowany
przez Automobilklub Kielecki, dziennikarze rywalizowali
na mokrej, a nawet miejscami oblodzonej nawierzchni.
Okazało się, że w tych ekstremalnych warunkach
zdecydowana większość radzi sobie bardzo dobrze,
udowadniając swoje umiejętności w prowadzeniu
samochodów. Inicjatorem GP był pierwszy prezes AKDP
Wiesław Najhajt. Dzięki bardzo dobrej współpracy
z Fiat Auto Poland, zorganizowaliśmy już 16 imprez.
Na kolejną w przyszłym roku, padło już zaproszenie
ze strony kierownictwa FAP.
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„Kiedy odbierałem nagrod´ Managera Roku
zapytano mnie czym jest dla mnie jakoÊç.
Odpowiedziałem prosto: jeÊli êle wykonasz prac´,
to ona powie ci dzieƒ dobry..., czyli pr´dzej czy
póêniej odczujesz na własnej skórze błàd, który
popełniłeÊ”– mówi Tadeusz Âwierczek, nowy
dyrektor płockiego Zakładu CNH.

Strome schody

jakoÊci
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N

owo mianowanego dyrektora zakładu CNH w Płocku trudno zastaç
w jego gabinecie. Woli czynnie
uczestniczyç w ˝yciu hal produkcyjnych, rozmawiaç z ludêmi, słuchaç
ich uwag, rozpatrywaç sugestie.
„Nie mo˝na skutecznie nadzorowaç
czegoÊ, o czym nie ma si´ praktycznego poj´cia – wyjaÊnia Tadeusz
Âwierczek. – Dlatego właÊnie, aby opracowaç skuteczny plan rozwoju zakładu musiałem go poznaç
od podszewki, skompletowaç zaufany zespół, wyznaczyç kierunek zmian i powoli zaczàç mojà strategi´ wprowadzaç w ˝ycie”.

wyzwaniem jest dla nas walka ze stratami – ta równie˝ b´dzie si´ odbywaç według ÊciÊle okreÊlonych,
znanych i skutecznych metod. A co najwa˝niejsze
– musimy uproÊciç wiele wypracowanych dotàd
systemów, które składajà si´ na niepotrzebnà, firmowà biurokracj´ (poprzez wprowadzenie skutecznego systemu monitorowania na trzech płaszczyznach zarzàdzania). Mój priorytetowy cel to
przygotowanie silnego zespołu, który skutecznie
wdro˝y Fiat Development Process (proces ukierunkowanej poprawy), a potwierdzeniem efektu b´dzie
uzyskanie Bràzu WCM w styczniu 2011 roku”.

IMIENINOWA
KARTKA
Na kolorowej kartce, którà zespół CNH przekazał
dyrektorowi z okazji imienin, widnieje szkic kilkunastu osób, o których sam zainteresowany mówi,
˝e sà najmocniej zaanga˝owane w proces rozwoju.
„Jeden z pracowników zasugerował mi, ˝e on równie˝ powinien si´ znaleêç na tym szkicu – kontynuuje ze Êmiechem Tadeusz Âwierczek. – Powiedziałem mu, zgodnie z prawdà, ˝e aby wspiàç si´
wy˝ej w tej piramidzie musi udoskonaliç obszar
swojego działania – dopiero wtedy b´dzie mógł
dołàczyç do czołówki. Niemniej, zawsze powtarzam pracownikom, ˝e na pewno dla najlepszych
znajdzie si´ miejsce na mojej kartce imieninowej,
licz´ na to, ˝e b´d´ jà musiał znacznie powi´kszyç.
Bo zapał widz´ w pracownikach codziennie, nie
zmienia to jednak faktu, ˝e wielu z nich wymaga
gruntownego przeszkolenia i dogł´bnego zrozumienia mo˝liwych do zmierzenia celów, które zostały przed nimi postawione”.

DŁUGOFALOWY
PLAN DZIAŁA¡
Przed płockim zakładem stoi sporo nowych wyzwaƒ. „Zacznijmy mo˝e od efektu koƒcowego, który chc´ osiàgnàç – mówi dyrektor Âwierczek. –
Chc´, aby CNH stało si´ najbardziej konkurencyjnym na rynku przedsi´biorstwem, produkujàcym
sprz´t rolniczy. Przede wszystkim wi´c mam nadziej´ na zagwarantowanie pracownikom poczucia
bezpieczeƒstwa w firmie stabilnej i mocno stàpajàcej po ziemi. Opracowana przeze mnie strategia
działania opiera si´ na zasadzie „nigdy drudzy”.
Ponadto mam zamiar skupiç si´ na satysfakcji
klienta, zgodnie z metodologià WCM, opartà na
20 Filarach. Uwag´ nale˝y te˝ poÊwi´caç satysfakcji
klienta, a klientem jest ka˝dy wewnàtrz Firmy
i ostatecznie u˝ytkownik produktu. Ogromnym

Tadeusz
Świerczek
od niedawna
pełni funkcję
dyrektora CNH
Polska w Płocku.
Na poprzedniej
stronie: montaż
kombajnu
TC 5080
HILLSIDE

CO JU˚ JEST,
A CO B¢DZIE?
Aby uzyskaç całoÊciowy efekt, w obszarach, wymagajàcych poprawy w halach, na których odbywa si´
produkcja pras stworzona została linia pilota –
rozpocz´ła swoje funkcjonowanie od wyrobu finalnego, przeszła przez monta˝, w tej chwili powoli
wkracza do lakierni, tłoczni, po to, aby niebawem
znaleêç si´ te˝ w magazynach. Takie rozwiàzanie
pozwoli na sprawne zarzàdzanie du˝à liczbà cz´Êci
(około 7000), znajdujàcych si´ na terenie zakładu.
„Efekty, które wyliczyliÊmy po wprowadzeniu linii
pilota˝owej sà zaskakujàco dobre – wyjaÊnia Tadeusz Âwierczek. – Mamy wi´c zamiar powoli przenosiç ten proces na inne produkty np. kombajny
czy headery. B´dzie to zadanie trudniejsze, bo wymagajàce nie tylko włàczenia nowych produktów,
ale dodatkowo wystrzegania si´ bł´dów, podczas
realizacji procesu. Staramy si´ wyrabiaç w pracownikach nawyk myÊlenia o celu, poprzez wdro˝enie
ró˝nych metod, które bardzo ułatwiajà codzienne
zadania. Dzi´ki temu mo˝na zyskaç wiele nowych

25

GRUPA
CNH

LUDZIE

PRODUKT

powierzchni, które nadajà si´ do ewentualnego
wykorzystania przy wzroÊcie produkcji – cel sam
w sobie niezwykle wa˝ny. Dodatkowo rozpocz´liÊmy proces zarzàdzania materiałami bezpoÊrednimi na czas, zgodnie z metodologià „just on time” –
kontynuuje dyrektor Âwierczek. – Podstawowa
trudnoÊç w tym obszarze działaƒ polega
na tym, ˝e w chwili obecnej na terenie
zakładu wykorzystuje si´ 28 000 detali,
w tym 14 000 zakupowych i 14 000 produkowanych w CNH. Oznacza to, ˝e
z magazynu trzeba dostarczyç na stanowiska pracy 14 000 detali, które muszà
przebyç drog´ przez cały zakład, aby
wróciç do stanowisk pracy, co stwarza
problemy z zarzàdzaniem. Proces ten wymaga natychmiastowego usprawnienia, w celu stworzenia
1-dniowych zapasów magazynowych. Do tej pory
udało si´ równie˝ wdro˝yç pewne standardy, które
majà na celu optymalizacj´ procesów na lakierni
i monta˝u. UsystematyzowaliÊmy tak˝e zakres odpowiedzialnoÊci team liderów (do tej pory byli czekersi), kierowników zespołów technologicznych
i kierowników zmian”.
Nadrz´dnym celem poprawy jest wdro˝enie w obszarze Safety (Bezpieczeƒstwo) zasad, zgodnych ze
standardami, przyj´tymi w Grupie Fiat i tym samym
uzyskanie odpowiednich certyfikatów w tym zakresie. Drugà płaszczyznà, wymagajàcà natychmiastowej poprawy, jest obszar Cost Deployment (podział
kosztów) – ukierunkowanie odpowiedzialnoÊci
na poszczególne wydziały, tak aby ka˝dy kierownik czuł si´ odpowiedzialny
za Êrodki wydawane na
jego wydziale. T´ zasad´ trzeba stopniowo
przenieÊç na pracowników, aby jak
najskuteczniej eliminowaç straty.

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

PREWENCJA
PRZEDE WSZYSTKIM

Celem jest
wdro˝enie
zasad
przyj´tych
w Grupie
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Poniżej:
testy kombajnu
z systemem
autopoziomowania,
do zbioru zbóż,
uprawianych
w warunkach
górzystych

Na wst´pie działaƒ naprawczych wprowadzone
zostały tzw. Score card (karty osiàgni´ç) z objaÊnieniem wszystkich wskaêników, które one obejmujà. Sà to: bezpieczeƒstwo, jakoÊç, produktywnoÊç i skills (czyli szkolenie pracowników). Z zało˝enia poprawa tych czterech obszarów na poziomie team lidera daje pewnoÊç: zastosowania technologii zgodnie z przeznaczeniem, kontroli
Êrodków pracy, u˝ywania odpowiednich Êrodków
pomiaru i technologii i uczenia załogi zachowaƒ,
majàcych na celu eliminacj´ bł´dów. Nast´pnym
punktem tych działaƒ sà tablice, umieszczone
na linii tak, aby kierownicy zmian mogli przekazaç
sobie nawzajem uwagi, łàczàc tym samym zespoły
(we wspólnot´ działaƒ, dà˝àcych do realizacji
wspólnego celu, którym jest optymalizacja procesu
i produkt dobry za pierwszym razem).
„W ka˝dym obszarze działania najwa˝niejsza jest
prewencja – wyjaÊnia Tadeusz Âwierczek – w naszych warunkach oznacza ona nie tylko wykorzystanie narz´dzi i oddanie ich do naprawy w razie
usterki, ale wyrobienie nawyku umiej´tnego zarzàdzania Êrodkami pracy (program do ka˝dego narz´dzia: kiedy i co nale˝y zrobiç, aby zapobiec
ewentualnej usterce). Dà˝ymy wi´c do ukierunkowania pracowników zakładu na myÊlenie prewencyjne w ka˝dym obszarze działania. Niebagatelne
znaczenie ma tu system kontroli – taki sam, jaki
obowiàzuje np. w samolotach – nawet jeÊli pilot leci tysi´czny raz to zawsze sprawdza wszystkie systemy przed startem, bo zawodni sà nie tylko ludzie,
ale nade wszystko maszyny.
Uczymy te˝ pracowników, ˝e klientem nie jest
tylko klient finalny, który korzysta z produktu,
ale ka˝dy kolejny u˝ytkownik naszej pracy.
Wszyscy wi´c jesteÊmy dla siebie klientami – musimy wi´c nawzajem szano-

procesy do zgodnoÊci. W tym celu zamierzam
uruchomiç specjalne pociàgi, które b´dà si´ poruszaç po ju˝ stworzonych tzw. supermarketach.
Te projekty znajdujà si´ w fazie wysokiego zaawansowania.
W swojej dotychczasowej pracy nauczyłem si´
jednej, bardzo wa˝nej rzeczy – zakład, w którym
dyrektor jest jedynà osobà odpowiedzialnà za całokształt, nigdy nie odniesie sukcesu. Praca ka˝dego przedsi´biorstwa powinna si´ wi´c opieraç
na skutecznym budowaniu wspólnoty, w której
ka˝dy członek ma swój zakres odpowiedzialnoÊci.
Tylko w ten sposób mo˝emy budowaç coÊ, co ma
sens. Dlatego np. szef wydziału, który jest odpowiedzialny za okreÊlone procesy produkcyjne powinien dzieliç si´ swojà wiedzà z innymi pracownikami, wdra˝aç na wydziałach standardy zachowaƒ i stwarzaç nowe standardy, te z wy˝szej półki.
Dlatego tak trudno zastaç mnie w biurze, ja ˝yj´
pracà wydziałów, rozmowami z ludêmi, pokazywaniem, wyjaÊnianiem wydobywaniem Êwie˝ych
pomysłów…. bo mamy tutaj naprawd´ mnóstwo
pomysłów – o ile w innych zakładach sugestie, co
do nowych rozwiàzaƒ, si´ wyczerpujà, w CNH
jest zgoła inaczej. Moim celem jest wprowadzenie
w ˝ycie tych najbardziej wartoÊciowych rozwiàzaƒ, wskazanych przez ludzi, którzy tworzà codziennoÊç tej firmy.
waç nie tylko siebie, ale i swojà prac´, aby wspólnie
rozwiàzywaç ewentualnie napotkane trudnoÊci.
Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e najwi´ksze
sukcesy odnosi si´, wymieniajàc si´ nawzajem
uwagami, sugestiami i pomysłami.
Niezwykle istotne jest te˝ odnajdywanie przyczyn
bazowych problemów: nie wystarczy wyjaÊnienie
„nie ma produkcji, bo brakowało cz´Êci”, trzeba
raczej pokusiç si´ o myÊlenie prewencyjne, czyli:
„nie ma produkcji, nie ma cz´Êci, bo……..”.

DOÂWIADCZENIE
JEST LEKARSTWEM
„Podczas swojej pracy w Fiat-GM Powertrain
w Bielsku-Białej równie˝ skupiałem si´ na wyeliminowaniu zapasów magazynowych, głównie poprzez bazowanie na zasadzie produkt dobry za
pierwszym razem – mówi Tadeusz Âwierczek.
– T´ samà zasad´, jako gwaranta sukcesu, chc´
wdro˝yç tak˝e w CNH. Droga do osiàgni´cia jednodniowego zapasu magazynowego wymaga
usprawnienia logistyki, poprzez wprowadzenie
odpowiednich metod (np. FIFO). Przekładajàc to
na płockie realia nale˝y wyeliminowaç sporà cz´Êç
dróg dojazdowych na halach, zmniejszyç liczb´
wózków przewozowych, co pozwoli doprowadziç

Praca każdego
przedsiębiorstwa
powinna się
opierać na
skutecznym
budowaniu
wspólnoty,
w której każdy
ma swój zakres
odpowiedzialności

NOWA DEFINICJA
JAKOÂCI
„Kiedy odbierałem statuetk´ Managera Roku
w zakresie jakoÊci zapytano mnie czym właÊciwie
dla mnie jest jakoÊç – podsumowuje dyrektor
Âwierczek. – Wtedy stworzyłem definicj´, która
trafiła do rzeszy odbiorców: jak coÊ robisz êle to
powie ci to dzieƒ dobry. Wytłumaczyłem t´ kwesti´
na przykładzie schodów w swoim domu, które samodzielnie skonstruowałem, êle wymierzajàc całoÊç i nie bioràc pod uwag´ podniesienia si´ ostatniego stopnia po ociepleniu konstrukcji. W efekcie
ka˝dy domownik, który wychodził z piwnicy przepadał przez ostatni, feralny stopieƒ – te schody
mówiły mi dzieƒ dobry czasem kilka razy dziennie.
Co wi´cej, kiedy w koƒcu schody poprawiłem, wymierzajàc konstrukcj´, tym razem właÊciwie, co
do milimetra, okazało si´, ˝e po latach złych przyzwyczajeƒ nadal ka˝dy z domowników przepadał
przez ostatni stopieƒ. Chc´ przez to powiedzieç, ˝e
raz zepsutà opini´ o jakoÊci, jest bardzo trudno naprawiç. Pomimo, i˝ feralny stopieƒ ju˝ dawno nie
istnieje to jednak wszyscy go pami´tajà i patrzà
przez jego pryzmat na całà konstrukcj´. Nad poprawà tej konstrukcji co do jednego stopnia b´dziemy w CNH intensywnie pracowaç”.
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Centralka

systemu MultiAir

TEKST

Giancarlo Riolfo
FOTO

Alessandro
Lercara

Oznakowanie 8GMF budzi raczej skojarzenia z robotem
z Gwiezdnych Wojen, tymczasem jest nazwà elektronicznej
karty sterujàcej działaniem rewolucyjnej technologii
motoryzacyjnej, produkowanej przez Magneti Marelli.

P

rawie 60 tysi´cy mikroskopijnych komponentów montowanych w przeciàgu
godziny w kartach elektronicznych.
Tysiàc elementów na minut´. W takim
rytmie, szybszym ni˝ seria z karabinu
maszynowego, pracuje ka˝da z maszyn
wytwarzajàcych układy scalone. To zaskakujàce porównanie nie jest przypadkowe: projektanci tych urzàdzeƒ
inspirowali si´ kartaczownicà Gatlinga
o obrotowych lufach, z tà ró˝nicà,
˝e tutaj w roli „pocisków” wyst´pujà mikrochipy.
Znajdujemy si´ w miejscowoÊci
Corbetta, nieopodal Mediolanu,
w zakładzie Magneti Marelli
produkujàcym
komponenty
elektroniczne. To tutaj powstajà
zestawy wskaêników do modeli
„z górnej półki”, wytwarza-
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nych przez koncerny Fiat Group Automobiles i Audi, a tak˝e komputery pokładowe oraz centralki
sterujàce skrzyƒ biegów i silników, w tym równie˝
silników benzynowych wyposa˝onych w rewolucyjny system regulowania zaworów dolotowych
MultiAir. Od niedawna układy scalone do tych
ostatnich produkowane sà na nowej linii, wytwarzajàcej 3300 sztuk dziennie.
Brud, pył i ładunki elektrostatyczne stanowià potencjalne zagro˝enie dla jakoÊci zminiaturyzowanych układów elektronicznych. Aby
je wyeliminowaç, hale produkcyjne sà klimatyzowane,
a powietrze dokładnie filtrowane. Obowiàzkowe fartuchy ochronne nie sà jedynym
obostrzeniem: chcàc wejÊç
na teren fabryki musimy
przykleiç na podeszwach butów specjalne taÊmy, których

zadaniem jest odprowadzanie
ładunków elektrycznoÊci statycznej do podło˝a uziemionego
i z wplecionymi włóknami miedziowymi. Przed wejÊciem czeka
nas jeszcze nietypowe badanie,
sprawdzajàce
przewodnoÊç
elektrycznà naszego organizmu.
„Centralki MultiAir reprezentujà
ósmà generacj´ urzàdzeƒ tego
typu” – wyjaÊnia Stefano Mei,
odpowiedzialny za in˝ynieri´ zakładu. JeÊli wziàç pod uwag´, ˝e
„generacja zero” si´ga raptem
dwudziestu lat wstecz, to mo˝na
sobie uÊwiadomiç, z jakà pr´dkoÊcià dokonywała si´ technologiczna ewolucja.
Aluminiowa skrzynka zawiera
w swym wn´trzu kart´ w kształcie kwadratu o boku długoÊci 15
centymetrów. Tak właÊnie wyglàda „mózg” sterujàcy nie tylko
zaworami dolotowymi, ale równie˝ wtryskiem paliwa, uruchamianiem i wszystkimi funkcjami
silnika, w tym równie˝ pr´dkoÊcià wirnika układu
chłodzenia. Mikrokontroler – układ scalony wielkoÊci znaczka pocztowego – ma zdolnoÊç obliczeniowà porównywalnà z komputerem osobistym. „To
prawdziwe arcydzieło miniaturyzacji – mówi Mei –
odpowiednik 25 milionów tranzystorów. Gdyby został wytworzony przy u˝yciu technologii komputerowej dost´pnej w czasach pierwszych lotów kosmicznych, miałby wymiary wagonu kolejowego”.
A to nie wszystko, centralka musi bowiem pracowaç we wrogim dla siebie Êrodowisku, jakim jest komora
silnika, nara˝ajàc si´ na wibracje i gwałtowne skoki temperatur. Centralka systemu
MultiAir pracuje jednak bez
zakłóceƒ w temperaturze od
–30 do 100 stopni.
„Obróbka dzieli si´ na dwie fazy – mówi Marco
Sensini, in˝ynier procesu. – Podczas pierwszej,
zwanej przez nas „front end”, nast´puje wyprodukowanie karty elektronicznej. Druga – „back end”
– odbywa si´ na linii utworzonej specjalnie dla
MultiAir i polega na zamkni´ciu karty w ochronnej
obudowie i załadowaniu oprogramowania”.
Ten zautomatyzowany proces łàczy w sobie dwa
pozornie wykluczajàce si´ czynniki: szybkoÊç i precyzj´. Do tego dochodzi jeszcze bezwzgl´dna dbałoÊç o jakoÊç, zapewniana mi´dzy innymi przez cały szereg automatycznych kontroli.

Powyżej: linia
końcowa
montażu
centralek
MultiAir.
Obok: jeden
z automatów
„chip shooter”
podczas pracy.
Na poprzedniej
stronie:
kompletna karta
elektroniczna
przed włożeniem
jej do ochronnej
obudowy

Wytłoczony układ trafia najpierw do sitodruku i zostaje pokryty cieƒkà warstwà masy zgrzewalnej
(o gruboÊci 0,15 mm, kontrolowanej przez system
trójwymiarowego skanowania optycznego). Nast´pnie montowany jest mikrochip: te mniejsze podaje „chip shooter” („strzelec chipów”), te wi´ksze
mini roboty. Margines bł´du jest praktycznie zerowy, równie˝ dlatego, ˝e złàcza sà mikroskopijne
i bardzo liczne: sam mikroprocesor ma ich 350.
Po zakoƒczeniu monta˝u, karta trafia na lini´ wykoƒczeniowà
(wspomniany
„back end”), gdzie zamyka si´
jà w szczelnej aluminiowej obudowie, poddaje odbiorowi technicznemu i programuje w zale˝noÊci od modelu samochodu, do którego jest przeznaczona. Cała linia produkcyjna typu
modularnego została wykonana zgodnie z wytycznymi Early Equipment Management, jednego z filarów WCM, ułatwiajàcego bezbolesne przejÊcie
przez faz´ uruchomienia nowej produkcji. „W tym
kontekÊcie – wyjaÊnia Michele Chiumarulo, odp. za
Equipment – pracowaliÊmy zespołowo ze wszystkimi słu˝bami zakładu ju˝ na etapie projektowania linii. Nasi ludzie dotarli nawet do konstruktorów poszczególnych urzàdzeƒ. Efekt? Po zaledwie 9 godzinach od dostarczenia maszyn wyprodukowaliÊmy pierwszà centralk´. Tak szybkie uruchomienie
produkcji jest prawdziwym rekordem”.

Procesor jest
odpowiednikiem
25 milionów
tranzystorów
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Maszyny

wyzwaniem nowoczesnej

produkcji

Zadaniem filaru EEM jest
rozwiàzywanie problemów na etapie
projektowania poprzez tworzenie
urzàdzeƒ doskonalszych i wolnych
od wad. O tym procesie opowiada
Stanisław Hunka, kierownik Słu˝by
Technicznej w Zakładzie Tychy FAP,
lider filaru EEM.
TEKST

Stanisław Huƒka
FOTO

Ireneusz Kaêmierczak
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Z

arzàdzanie urzàdzeniami, maszynami
stwarza wiele problemów: trudnoÊci
w produkcji, trudnoÊci w utrzymaniu
ruchu, nadmierne zu˝ycie czynników
energetycznych, powstawanie usterek jakoÊciowych itp. powodujàcych
wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Metodologia Early
Equipment Management, czyli
wczesnego zarzàdzania maszynami, ma na celu
stworzenie urzàdzeƒ konkurencyjnych poprzez nabycie przez pracowników umiej´tnoÊci wyprzedzania problemów, które mogà wystàpiç w tych urzàdzeniach. Jest to mo˝liwe, jeÊli w fazie projektowania nowych maszyn bierze si´ pod uwag´ doÊwiadczenia nabyte podczas tworzenia poprzednich projektów urzàdzeƒ, zarówno w fazie uruchomienia
produkcji, jak i w eksploatacji.

Pierwszy z siedmiu kroków metodologii EEM
„Planowanie” polega na zdefiniowaniu potrzeb
projektu i nakreÊleniu jego wst´pnych celów. Zostaje opracowany wst´pny plan i cel inwestycji
wraz z ogólnym harmonogramem oraz przeprowadzana jest analiza rentownoÊci.
W kolejnym, drugim stepie „Projekt wst´pny” sà
okreÊlone cele projektu takie jak: zdolnoÊç urzàdzeƒ, poziom jakoÊciowy itp. Definiowany jest
lay-out ogólny. Przeprowadzane sà analizy przepływu procesu z wykorzystaniem szeregu narz´dzi
jak np. FMEA procesu, które ma na celu identyfikacj´ potencjalnych anomalii jakie mogà wystàpiç
w procesie produkcji. Sporzàdzana jest specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego.
W kroku trzecim „Projekt szczegółowy” nast´puje wybór dostawcy. Na tym etapie do grupy projektantów zostajà włàczeni specjaliÊci utrzymania
ruchu i przedstawiciele produkcji w tym operatorzy linii, specjaliÊci logistyczni oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo. Zostaje opracowa-

Wykresy
prezentują:
istotę
metodologii
filaru EEM
– podejście
7 kroków,
rozwiązywanie
problemów
w fazach
projektowania

PIONOWY WZROST PRODUKCJI (VERTICAL START UP)
uruchomienie

O.E.E.

próby i uruchomienie

instalacja

konstruowanie

liczba zidentyﬁkowanych
problemów

liczba problemów

O.E.E.

cel

projektowanie

Głównym celem filaru EEM jest:
• projektowanie linii produkcyjnych, urzàdzeƒ
niezawodnych, elastycznych na zmiany
produktu o optymalnych przebiegach
logistycznych, gwarantujàcych wysokà jakoÊç
produktów, łatwych w obsłudze i utrzymaniu,
bezpiecznych i przyjaznych Êrodowisku;
• redukcja kosztu cyklu ˝ycia LCC – redukcja
kosztów inwestycji IC i kosztów bie˝àcych RC
w tym utrzymania ruchu, zu˝ycia czynników
energetycznych itp;
• instalowanie i uruchamianie nowych maszyn
i urzàdzeƒ zgodnie z zało˝onymi
harmonogramami;
• zagwarantowanie szybkiego i stabilnego dojÊcia
do pełnej zdolnoÊci produkcyjnej – Vertical
Start Up.
Zastosowanie EEM przewiduje Êcisłà współprac´
tych, którzy pracujà przy projektowaniu urzàdzeƒ
czyli technologów i in˝ynierów procesu i produktu, specjalistów z działu zakupów, dostawców,
oraz pracowników produkcyjnych w tym operatorów i słu˝b utrzymania ruchu. Tworzà one team
projektu, odpowiedzialny za przebieg wdro˝enia.
Jednym z ich zadaƒ jest stworzenie check listy,
weryfikacji faz projektu oraz opracowanie charakterystyk, które urzàdzenia muszà gwarantowaç na bazie doÊwiadczenia z poprzednich uruchomieƒ i bie˝àcego zarzàdzania urzàdzeniami
w zakładzie.
Dokładne zebranie wiedzy na temat urzàdzeƒ,
wymaga stworzenia bazy danych MP-info zawierajàcej wykaz problemów, które wyst´powały
w trakcie eksploatacji urzàdzeƒ. Drugà niezb´dnà
bazà, gwarantujàcà prawidłowe funkcjonowanie
filaru EEM jest baza check-list, obejmujàca doÊwiadczenie z projektowania, konstruowania
i uruchamiania urzàdzeƒ w poprzednich latach
oraz doÊwiadczenia z aktualnej eksploatacji maszyn. Check-listy zawierajà pytania obejmujàce
całoÊç zagadnieƒ technicznych, technologicznych, jakoÊciowych, logistycznych, organizacyjnych, bezpieczeƒstwa, prawnych i ekologii, które
muszà byç postawione i rozwiàzane w poszczególnych krokach wdro˝enia projektu. Interaktywnà baz´ danych w systemie informatycznym tworzà wszystkie słu˝by uczestniczàce w procesie zarzàdzania maszynami a przede wszystkim utrzymanie ruchu.
Bazà wyjÊciowà do uruchomienia projektów sà
przede wszystkim uruchomienia nowych modeli
i wersji samochodów, zmiany zdolnoÊci produkcyjnych, zmiany technologii produkcyjnej czy
unowoczeÊnienie urzàdzeƒ. Projekty, zgodnie
z podejÊciem EEM-u realizowane sà metodà siedmiu kroków (rys. obok).

EEM – PODEJŚCIE 7 KROKÓW

DR*
Testowanie

STEP 7

DR*
STEP 6

Wdrożenie

DR*
Konstrukcja

STEP 5

DR*
STEP 4
Projekt
wstępny

Instalacja

DR*
STEP 3

DR*
STEP 2

Projekt
szczegółowy

DR*
STEP 1

* Design Review

Planowanie
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ny szczegółowy lay-out oraz szczegółowe projekty maszyn uwzgl´dniajàce projektowanie w celu
zapewnienia bezpieczeƒstwa, jakoÊci, łatwoÊci
obsługi utrzymania ruchu. Przeprowadzane sà
analizy FMEA urzàdzeƒ. Na tym etapie definiowany jest wst´pny bud˝et utrzymania zwyczajnego urzàdzeƒ.

WARTO WIEDZIEå

Słowniczek

Zdjęcie powyżej:
tablice
prezentujące
wdrażanie
projektu na
Lakierni B
według metody
7 kroków EEM

poj´ç WCM
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
– wskaźnik wydajności całkowitej urządzenia,
jest iloczynem trzech wskaźników DxExQ gdzie:
D – wskaźnik niezawodności maszyny, E – wskaźnik
efektywności, Q – wskaźnik jakości.
LCC (Life Cycle Cost) – koszt cyklu życia maszyny
uwzględniający koszty inwestycji IC oraz
sumę kosztów bieżących RC w całym okresie
eksploatacji maszyny.
Vertical Start Up – szybkie osiągnięcie zakładanej
zdolności produkcyjnej.
Mp-info – baza danych zawierająca problemy
występujące na aktualnie pracujących
Maszynach.
Check List – zbiór pytań do weryfikacji kolejnych
kroków projektu EEM.
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„Konstrukcja” jest kolejnym czwartym krokiem
w metodologii EEM. W trakcie jego wdra˝ania sà
wykonywane urzàdzenia u dostawcy. Pracownicy
z technologii produkcji, utrzymania ruchu powinni byç obecni przy konstruowaniu urzàdzeƒ, by
jak najlepiej poznaç ich budow´ oraz skontrolowaç jakoÊç wykonania maszyn. Na tym etapie powstaje lista strategicznych cz´Êci zamiennych.
Krok 5, czyli instalacja urzàdzeƒ w zakładzie, odbywa si´ przy udziale pracowników produkcji.
Przeprowadzana jest weryfikacja poprawnoÊci
monta˝u, kontynuowane sà szkolenia, powstaje
kompletna lista cz´Êci zamiennych.
W kroku 6 „Testowanie”, odbywa si´ weryfikacja
wszystkich zało˝eƒ projektowych. Testowanie
mo˝na podzieliç na wst´pne i docelowe. W pierwszej fazie, urzàdzenia testowane sà na małej iloÊci
wyrobów, by zatwierdziç: jakoÊç produktu, przepływ materiałów oraz sprawdziç szczegółowo poszczególne operacje procesu. Nast´puje weryfikacja pierwszej dobrej sztuki produktu. Po zatwierdzeniu jakoÊci nast´puje kolejna faza testowania
na wi´kszej iloÊci produktów. Podczas tego testu
sprawdzana jest ponownie jakoÊç, zapotrzebowanie na media, warianty ustawienia urzàdzeƒ, operacje manualne, cykle produkcji. Wszystkie procedury testowe okreÊlone w kroku trzecim sà dokładnie weryfikowane.
Krok 7, czyli „Wdro˝enie” polega na pionowym
wzroÊcie produkcji do osiàgni´cia maksymalnej
wydajnoÊci urzàdzenia. Podczas ciàgłego wzrostu
produkcji na bie˝àco kontrolowana jest jakoÊç
produktu, parametry procesu, weryfikowane sà
wskaêniki projektu np. OEE.
Po ka˝dym z siedmiu kroków nast´puje weryfikacja zało˝eƒ projektu Design Review. DR po fazie 7 jest weryfikacjà zamykajàcà projekt i podsumowujàcà wyniki całoÊciowe.
EEM jest filarem, który musi współpracowaç ze
wszystkimi filarami technicznymi od bezpieczeƒstwa rozpoczynajàc na Êrodowisku koƒczàc. Problemy bezpieczeƒstwa, znajomoÊç stratyfikacji
strat, wiedza o wprowadzanych ulepszeniach,
sprawy organizacji miejsca pracy, problemy autonomicznego i profesjonalnego utrzymania ruchu,
znajomoÊç matryc jakoÊciowych, problemy logistyki i handlingu, definiowanie potrzeb szkoleniowych, zagadnienie zu˝ycia czynników energetycznych, znajomoÊç zarzàdzeƒ Êrodowiskowych
aktualnych linii produkcyjnych sà bazà do definiowania celów nowych projektów.
Filar EEM, realizujàc projekty według podejÊcia
WCM generuje najwi´ksze korzyÊci finansowe dlatego ˝e, działa w obszarach strategicznych firmy
oraz rozwiàzuje problemy na etapach projektowania,
gdzie wprowadzone zmiany kosztujà najmniej.

TWOJA
KOMUNIKACJA
W BIZNESIE
Katalogi i czasopisma
Wydawnictwa techniczne
Fotografia, projektowanie graficzne
Studio DTP, druk

Satiz Poland Sp. z o.o. – ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 8132761 – Fax +48 33 8134176 – www.satiz.it – e-mail: satiz@satiz.pl
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To dziewiàty tytuł
tego niezwykłego
motocyklisty.
Rossi nie
przestał nad sobà
pracowaç i nawet
w wieku 30 lat
mo˝e byç coraz
lepszy.
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Yamaha Motor Europe
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alentino Rossi po raz
kolejny został mistrzem Êwiata. Po raz
kolejny, czyli dziewiàty.
KtoÊ
pewnie
chciałby powiedzieç –
to było do przewidzenia – bo przecie˝ Valentino przyzwyczaił
nas do swoich zwyci´stw. Jednak
w nowoczesnym sporcie a˝ dziewi´cioma tytułami mistrzowskimi
mo˝e pochwaliç si´ naprawd´
niewiele osób. Spróbujemy wi´c
wyjaÊniç tak wielki fenomen, o ile
to oczywiÊcie mo˝liwe, i zastanowiç si´, co kryje si´ za kulisami
tych wspaniałych zwyci´stw, które zapierajà dech w piersiach milionom fanów na całym Êwiecie.

MA BZIKA NA PUNKCIE
PROFESJONALIZMU
Valentino wygrywa tak cz´sto przede wszystkim
dlatego, ˝e jest wielkim profesjonalistà i to tak zawzi´tym, ˝e zawsze chce przekraczaç własne mo˝liwoÊci. Ta jego cecha wydaje si´ chyba najwa˝niejszà podstawà jego sukcesu. OczywiÊcie jemu te˝
tyka zegar. Ostatnimi czasy mogliÊmy zaobserwowaç jak dwóch niezwykle zdolnych jego kolegów
Casey Stoner i Jorge Lorenzo próbowało deptaç
mu po pi´tach. Ale Rossi okazał si´ dwukrotnie
lepszy od nich, po pierwsze pokonał ich na torze,
ale nie tylko. Zmusił ich tak˝e do podj´cia nierównej walki na terenie dla nich zdecydowanie obcym:
pokonania własnych mo˝liwoÊci. Rossi wycisnàł
z nich ostatnie poty, musieli si´ niestety poddaç.
Lorenzo wprawdzie lepiej radził sobie od Casey’a.
Kiedy jednak dochodziło do ostatecznej konfrontacji, Hiszpan za ka˝dym razem przegrywał.

Dziewiàta symfonia

Valentino
34

CIÑGLE W RUCHU

NOWY DESIGN MOTOCYKLI

To, co najbardziej zastanawia,
poza samym motocyklowym talentem, to fakt, ˝e Valentino
wcale si´ nie starzeje, cały czas
zachowuje poczàtkowà młodzieƒczà witalnoÊç. Zawsze wyprzedza innych, potrafi korzystaç z nowych impulsów i uwielbia zazdrosne spojrzenia rywali,
którzy wyciàgajà r´ce, by odebraç mu zwyci´skie laury. Valentino Rossi jest w ciàgłym ruchu,
taki ju˝ ma charakter, co widaç
nie tylko na dwóch kółkach.
Trudno przypomnieç sobie jakiÊ
jego kiepski wyÊcig, pami´tamy
przede wszystkim zwyci´stwa
i oczywiÊcie upadki (na torze
i poza nim).

FIAT Yamaha Team
„ubrany” w nowego

PRZYSZŁOÂå
Mo˝na powiedzieç, ˝e to kolejny
niezwyci´˝ony bohater naszych
czasów. ˚aden z dziennikarzy
sportowych na razie nawet
w najÊmielszych przewidywaniach nie zakłada, ˝e Valentino
mógłby teraz zakoƒczyç karier´.
Nie byłoby zresztà w tym nic
dziwnego, bioràc pod uwag´
jego wiek – ukoƒczony 30 rok
˝ycia (w tym Êrodowisku zaczyna si´ karier´ w wieku 15 lub 16
lat, a nawet wczeÊniej). Zdobył
ju˝ 9 tytułów mistrzowskich, zanotował na swoim koncie 103
wygrane w wyÊcigach, 58 pole
position, 83 najszybszych
okrà˝eƒ, 163 pozycje medalowe w 226 rozegranych zawodach GP. Ale Valentino
nadal nie traci ducha walki, nie
oglàda si´ za siebie, niezale˝nie
od wieku i zwyci´skich laurów. Na tym najprawdopodobniej polega najwi´ksza
tajemnica Valentino, ma on
zawzi´toÊç „młodego wilka” i doÊwiadczenie „starego wyjadacza”, połàczenie
tych dwóch cech stanowi niezwykłe wyzwania dla tych, którzy chcà go pokonaç na torze.

Fiata Punto Evo

W

NOWE CELE
Mówi Andrea Dovizioso, jego
kolega z dru˝yny Hondy: „Niezwykle rzadko si´ mówi o tym,
ale Rossi potrafi w zaskakujàcy
sposób zmieniaç swój styl jazdy
i dalej wygrywaç, jak gdyby nic
si´ nie stało. Nigdy nie spotkałem ˝adnego motocyklisty, który
jeêdziłby w taki właÊnie sposób.
Rossi jest naprawd´ wielki”.
Valentino potrafi wynajdowaç
sobie nowe cele, przed nim jeszcze naprawd´ wiele takich wyzwaƒ: na przykład rekord dziesi´ciokrotnego mistrza Êwiata
Giacomo Agostiniego lub wygrana z jakimÊ właÊnie rosnàcym
młodym talentem.

Valentino nadal
nie traci ducha
walki, nie
ogląda się
za siebie,
niezależnie
od wieku
i zwycięskich
laurów

niedzielę 4 października
2009 br. na wyścigach
motocyklowych Gran Prix MotoGP
w Estoril w Portugalii Fiat Yamaha
Team zaprezentował nowy „look”
inspirowany Fiatem Punto Evo,
jednym z najnowszych modeli
marki.
Nowy design, który powstał
w Centro Stile Fiata, od tego sezonu
zagości na wszystkich
kombinezonach i pojazdach
zespołu Yamaha M1 oraz jego
motocyklistów. To sposób promocji
modelu Punto Evo, kolejnej wersji
Grande Punto, który ma powtórzyć
sukces swojego poprzednika.
Zarówno na obudowie motocykla
jak i kombinezonach dominować
będzie biel, symboliczny kolor
młodości, ciepła i nieskazitelnej
czystości, które

odsyłają z kolei do niezwykle niskiej
emisji spalin w modelu Punto Evo,
samochodu wyposażonego
w rewolucyjne silniki Multiair
i Multijet Euro5 najnowszej
generacji. Ta oryginalna inicjatywa
Fiat Yamaha Team świadczy o tym,
jak bardzo Fiat Automobiles pragnie
zbliżyć się do świata pasjonatów
„dwóch kółek” i robi to, między
innymi, poprzez uczestnictwo
w projektach związanych ze światem
mody i wzornictwa. Fiat zwraca się
w ten sposób do młodszej części
klienteli, która już racji swojego
wieku dużo uwagi poświęca
motocyklom GP.
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I Ogólnopolski

Rajd Samochodowy

–

Lancia Gran
Turismo 2009
TEKST I FOTO

Edward
Poskier

Sympatycy Lancii zrzeszeni w lanciaklub.pl
wzi´li udział w trzeciej ju˝ imprezie tematycznej
marki, zorganizowanej po raz pierwszy w formie
rajdu w Podlesicach/Kroczycach.
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T

o była pod ka˝dym wzgl´dem wspaniała impreza. Bogaty program oraz
atrakcje przygotowane przez szefa
lanciaklub.pl i zarazem organizatora
rajdu, Damiana Szymaƒskiego, pozytywnie zaskakiwały uczestników
profesjonalizmem. Dopisała te˝ pogoda, cudowne krajobrazy Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej i goÊcina
w Hotelu Ostaniec.
Na zorganizowany po raz pierwszy rajd przyjechali pasjonaci i fani Lancii z całej Polski, dzi´ki
czemu mo˝na było zobaczyç ró˝ne modele marki.
GoÊcinnie udział brali tak˝e właÊciciele modeli
Maserati, Fiatów i Alf Romeo, marek nale˝àcych
do wspólnej rodziny Fiata. Wszystkich uczestników, goÊci honorowych i media przywitała dyrektor marketingu Lancii i Fiat Auto Poland Małgorzata Gła˝ewska, która w ciepłych słowach przedstawiła zasadnoÊç takich imprez, konsolidacj´ fanów marki i ich osiàgni´cia. FAP był jednym
z głównych sponsorów imprezy.
Zlot miał charakter relaksowo-edukacyjny, m.in.
dzi´ki wspaniałej zabawie, konkursom, pokazom,
spotkaniom i wreszcie rajdowi krajoznawczemu
szlakami Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej. Startowało w nim 35 załóg z ró˝nych miast i regionów
Polski, a łàczyła ich jedno – fascynacja magicznà
markà LANCIA! Fiat Auto Poland Bielsko-Biała reprezentowała załoga Edward Poskier, autor tej relacji, i pilot Mieczysław Szmek – kierowca (informatyk ICT), którzy jechali jedynà reprezentowanà
na Rajdzie Lancià Musà o numerze startowym
„01”. Rajd wygrał team „Lenki” Łukasz Michalak
i Paulina Piekarska-Michalak, zdobywajàc 182 pkt.
Kilka słów o samym Rajdzie Gran Turismo. Jego
trasa wiodła szlakami zamków Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej, mi´dzy innymi przez Bobolice,
Mirów, zespół pałacowy Złoty Potok i Olsztyn.
W ka˝dym z tych miejsc uczestnicy mieli wyznaczone zadania konkursowe – były testy na wiedz´,
szukanie niespodzianek itp. Na trasie mo˝na było
korzystaç z pomocy mapek, podpowiedzi i haseł,
słowem, zapewniono Êwietnà zabaw´ i przygod´.
Uczestnicy rajdu budzili zdziwienie u turystów
zwiedzajàcych zamki Jury, bowiem takiej liczby
samochodów Lancia nikt tu jeszcze nie widział!
Wspaniała pogoda pozwoliła na zorganizowanie wielu sesji fotograficznych – zdj´cia
wyÊwietlane były póêniej w hotelu na du˝ym ekranie plazmowym, a wiele z nich
zostało nagrodzonych. Du˝à atrakcjà imprezy były tak˝e ró˝nego rodzaju konkursy. Jeden z nich „Test na wiedz´ – To
i owo o Lancii” przygotował piszàcy ten
tekst, Edward Poskier, który ufundo-

SZLACHETNA RYWALIZACJA

VI Ogólnopolski Zlot

MiłoÊników marki Lancia
ympatycy Lancii w Polsce swoje zloty i rajdy lubią
organizować w pełnym uroku i spokoju regionie,
jakim jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Miejsce to
wybrał także najstarszy Klub Lancii w Polsce, czyli
Lancia Klub Polska (lanciaclub.pl), organizując
w miejscowości Morsko swój imponujący Zlot.
Piękny, spokojny ośrodek, położony w lesie z dala
od zgiełku świata, tylko czasami zakłócały pomruki
groźnie brzmiących silników Lancii. Morsko było
niekwestionowaną stolicą Lancii, hotel z bogatym
zapleczem sportowym i rekreacyjnym był doskonałą
bazą do spotkania tych wszystkich, którzy kochają
Lancię. Przybyło ich z całego kraju 59, a z modelami,
które „udawały” Lancie nawet grubo ponad 60. W zlocie
można było podziwiać modele kultowe, takie jak trzy
Delty Integrale (ich stan techniczny zapierał dech
w piersiach!), zachwycała szczególnie czerwona Delta
Integrale EVO 2 Sedici na krakowskich numerach.
Uwagę przyciągały także najnowsze modele, słowem,
było czym nacieszyć oko! Impreza to zasługa
zaprawionych działaczy pod wodzą Janusza Miki
i pozostałych członków Zarządu. Nad organizacją
czuwała niestrudzona grupa RRA, czyli Radek,
Rafał i Arek. Zlot miał charakter rodzinnego pikniku,
na którym zorganizowano wiele imprez sportowych,
konkursów, wśród których był „konkurs wiedzy o marce
Lancia”, nie zapomniano o najmłodszych, a także
o pięknych paniach. Zlot w Morsku odwiedziła
Małgorzata Głażewska, dyrektor marketingu Lancii
– FAP. Imprezę zaszczycił także swą obecnością
Adam Lustig, który zaprezentował uczestnikom swoją
pupilkę Lancię Flaminię Berlina z 1964 r.
Na zdjęciu poniżej: Lancia Delta HF Integrale (1989).

S

Zlot i rajd
miłośników
Lancii,
zorganizowany
w pięknej
scenerii Jury,
poza świetną
zabawą był
także okazją
do wymiany
informacji
o modelach
marki
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Na rajd przybyli
fani z całej
Polski, dzięki
czemu można
było zobaczyć
różne modele
marki.
Na zdjęciach:
Lancia K
i poniżej
Lancia Libra
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wał dwa oryginalne szampany „Lancia Aurelia
Spumante”, rozlosowane wÊród uczestników konkursu. Inne konkursy tak˝e premiowane były licznymi nagrodami rzeczowymi, wÊród których były,
m.in.: laptop, mini wie˝a, aparaty fotograficzne,
firmowa odzie˝ sportowa Lancii i wiele innych.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali ponadto pamiàtkowe dyplomy i zestawy firmowych upominków lanciaklub.pl.
Do niewàtpliwych atrakcji imprezy nale˝ał przyjazd Adama Lustiga z synem. Obaj panowie nale˝à do czołowych polskich rekonstruktorów zabytkowych pojazdów, majà w swojej kolekcji w Gliwicach kilka samochodów marki Lancia. Przywieêli na lawecie odrestaurowany unikatowy model limuzyny Lancia Flaminia Berlina z 1964 r.
Samochód ten został wyprodukowany w małej serii i był modelem „gwiazd” tamtych czasów. Auto
wzbudziło du˝e zainteresowanie, nie dziwi wi´c,
˝e Adam Lustig opowiadał niezwykle ciekawie
o swoim samochodzie do póênych godzin wieczornych.
Do zabawnych zdarzeƒ zaliczyç nale˝y pomysł fanów Lancii (nieposiadajàcych samochodu tej marki), którzy na swoich modelach innych marek naklejali logo Lancii, by choç przez chwil´ „byç Lancià” i dzi´ki temu wziàç udział w rajdzie. Wi´cej
o imprezie na stronach www.lanciaklub.pl
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Gwiazdy

w rajdzie Lancii
W dniach 23-25 paêdziernika br. odbył si´ rajd
kobiet zorganizowany przez mark´ Lancia
pod hasłem „Lancia Gran Turismo”.

W

rajdzie Lancii wzi´ły
udział znane aktorki, piosenkarki, prezenterki TV
i dziennikarki popularnych
magazynów kobiecych, m.in. Anna Popek, Agata Młynarska, Kasia
Glinka, Agnieszka Popielewicz,
Dominika Gaw´da, Katarzyna
Butowtt, Dorota Wróblewska, Patricia Kazadi, Kinga Baranowska.
Trasa rajdu wiodła przez Mazowsze, Kurpie i Mazury do
znanego hotelu SPA Siedlisko
Morena. Panie, podzielone na
dru˝yny, jechały Lanciami Delta
z silnikami o mocy od 120 do
200 KM. Podró˝ujàc wyznaczonà trasà miały do wykonania
ró˝ne zadania. M. in. musiały:
wykazaç si´ znajomoÊcià historii
regionu zawartà w 40 pytaniach,
umieç udzieliç pierwszej pomocy oraz odpowiedzieç na pytania
o tematyce motoryzacyjnej. Dodatkowo podczas rajdu Panie
poddane były próbom majàcym
na celu doskonalenie umiej´tnoÊci jazdy samochodem. Np. na
rynku w Pułtusku gwiazdy cofały do zaaran˝owanego „gara˝u”,
czy gasiły ogieƒ przy u˝yciu gaÊnicy samochodowej. Marka
Lancia zadbała nie tylko o atrakcje podczas trasy, ale tak˝e
o bezpieczeƒstwo uczestniczek
wyÊcigu. Rajd był pilotowany
przez słu˝by stra˝y miejskiej
oraz lokalnà policj´.
Do mety rajdu w Siedlisku Morena k. Ełku dotarły wszystkie

załogi w doskonałych humorach
i podekscytowane rywalizacjà
na poszczególnych próbach.
Wieczorem zostały ogłoszone
oficjalne wyniki a zwyci´skie
dru˝yny zostały nagrodzone.
Pierwsze miejsce zaj´ła dru˝yna
o nazwie „Kobiety Lancii”,
w skład której wchodziły Panie:
himalaistka Kinga Baranowska,
Magdalena Łyczko, dziennikarka z magazynu Gala, Emilia
Chmieliƒska
dziennikarka
z portalu Interia oraz Idalia Kostrzewska reprezentujàca hotel
Marriott. Panie otrzymały: kosmetyki ufundowane przez mark´ Lancôme, zaproszenia do
Pragi na weekend do hotelu
Marriott, zestawy zimowe firmy
Roxy, kosmetyki marki Skin
Ceuticals i L’Oreal Professionnel oraz puchary od organizatora rajdu.
Wszystkie Panie niezale˝nie od
zaj´tego miejsca w rajdzie otrzymały zestawy kosmetyków od
marki Vichy i L’Oreal Paris.
Po zakoƒczeniu rajdu Panie odpoczywały korzystajàc z zabiegów SPA oraz uczestniczàc
w zaj´ciach na temat makija˝u
i stylizacji.
Dzi´ki udziałowi w rajdzie mogły bli˝ej poznaç si´ z Lancià
Delta i komfortem podró˝owania, jaki oferuje ta limuzyna
swoim pasa˝erom, doceniç jej
solidnoÊç, innowacyjnoÊç, wygod´, elegancj´, dzi´ki którym

wyznacza nowe trendy w designie samochodowym. Te cechy
pozwalajà Lancii od lat pracowaç z gwiazdami na całym Êwiecie – reprezentowały jà ju˝ takie
znane nazwiska, jak Harrison
Ford, Richard Gere, projektant
mody Stefano Gabbana, czy
Carla Bruni.
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Uczestniczki
rajdu:
Anna Popek,
Agata
Młynarska
i poniżej
– Kinga
Baranowska
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FIAT 500 NA URODZINACH U BARBIE W WARSZAWIE
rodzinowy prezent Fiata dla Barbie to samochód,
który odzwierciedla wyjątkowy, uwielbiany już od 50
lat na całym świecie styl lalki Barbie. Podkreśla go
przede wszystkim karoseria samochodu w świetlistym,
intensywnym odcieniu różowego koloru, jak i wiele
akcesoriów i detali w kabinie. Fiat 500 dla Barbie jest
więc stylowy i uroczy, a zarazem lekko
ironiczny – dokładnie taki, jak Barbie®. W Polsce
wyjątkowy model Fiata 500 został przedstawiony
na początku października w Warszawie, podczas
„urodzinowej” imprezy Barbie. Spotkanie poprowadziły
supermodelki Joanna Horodyńska i Karolina Malinowska,
a udział wzięły w nim najważniejsze postaci polskiego
świata mody.
Podczas imprezy odbył się pokaz trzynastu kreacji
dla Barbie przywiezionych do Warszawy z nowojorskiego
Fashion Week, stworzonych przez najwybitniejszych
amerykańskich projektantów mody,
oraz naszych krajowych projektantów, m.in. Macieja
Zienia i Gosi Baczyńskiej.

U

NOWY
SOJUSZ
MAGNETI
MARELLI
M

agneti Marelli
i STMicroeletronics podpisały
list intencyjny o współpracy
w dziedzinie komponentów
do pojazdów elektrycznych
i hybrydowych. Porozumienie ma
na celu pogłębienie kooperacji
rozpoczętej przy okazji prac
nad systemem Kers do bolidów
Formuły 1. Eugenio Razelli, dyrektor
pełnomocny Magneti Marelli,
powiedział: „Porozumienie otwiera
drogę do drugiego – po umowie
z FAAM w zakresie produkcji baterii
litowych – sojuszu strategicznego
naszej spółki”.
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FIAT ABARTH 500 R3T

OD 2010 ROKU NA WYÂCIGOWYCH TRASACH

A

barth zaprezentował model 500 R3T, który w 2010 roku zainauguruje puchar promujący go
w świecie wyścigów drogowych. Nowy samochód dołączy tym samym do Abartha 500 Assetto
Corse, toczącego już zaciekłe boje o jednomarkowe puchary we Włoszech i Europie. Dla słynnego
Skorpiona oznacza to zatem powrót do tego, co było jego specjalnością przez ponad trzydzieści lat.
Abarth 500 w wersji rajdowej będzie homologowany w Grupie R3T, zastrzeżonej dla pojazdów
o pojemności silnika do 1600 cm3 wyposażonych w turbosprężarkę. Klasa ta kandyduje do miana
silników „przyszłości”, albowiem stanowi optymalny kompromis pomiędzy kosztami a osiągami.
Pod swą maską Abarth 500
kryje silnik o pojemności
1368 cm3 z turbosprężarką
Garret GT, będący w stanie
wygenerować moc 180 KM
przy 5500 obrotach/minutę.
Ustawienia zawieszeń mogą
być dopasowane do
indywidualnego stylu jazdy
kierowcy, a biało-czerwona
kolorystyka pozostaje spójna
z tradycyjnymi barwami
modeli spod znaku
Skorpiona.

EUROPEJSKIE TOURNÉE

FIATA MAXI 500C

LUCA CORDERO
DI MONTEZEMOLO
OTRZYMUJE NAGROD¢

„GOLDEN
STEERING
WHEEL 2009”
4

T

ournée gigantycznego Fiata 500C po największych stolicach europejskich,
w ramach którego odwiedził on m.in. Paryż i Londyn, miało swój finał w Berlinie.
We wnętrzu samochodu – a właściwie jego repliki o długości 17 i wysokości
6 metrów – zwiedzający (w samym tylko Londynie 50 tys. osób) mogli podziwiać
zapierający dech w piersiach widok rozgwieżdżonego nieba. Na zdjęciu: Fiat 500C
na Oxford Street, jednej z najważniejszych londyńskich arterii.

listopada Luca Cordero di Montezemolo, prezes
Grupy Fiat i Ferrari, otrzymał nagrodę „Golden
Steering Wheel 2009” za jego niezwykłe zaangażowanie
w kilka sektorów przemysłu motoryzacyjnego, o czym
świadczą wyniki osiągnięte pod jego przywództwem przez
markę Ferrari (od 1991) i przez markę Fiat (od 2004).
Nagroda, o której mowa została ustanowiona
w roku 1976 przez samego założyciela Domu
Wydawniczego Axela Springera, w celu wyrażenia
uznania dla najwybitniejszych postaci świata motoryzacji.

FIAT 500 WKRACZA DO BRAZYLII

FIAT DRIVE
W DETROIT

Z

F

aprezentowany prasie w październiku w Rio de Janeiro Fiat 500, został wprowadzony
do sprzedaży w Brazylii. W tym samym czasie rozpocznie się jego sprzedaż także
w Kolumbii, na Barbadosie i w Panamie, natomiast na Jamajce zostanie zaprezentowany
przed końcem roku 2009. W Ameryce Południowej nowy samochód Fiata jest już obecny
w Argentynie, Chile, na Curacao, Sain Martin, Kostaryce, w Gwatemali, Meksyku, Peru,
Republice Dominikany i Paragwaju.
Fiat 500, sprzedawany w Brazylii w wersjach Sport i Lounge, wyposażony jest w doskonały
silnik 1,4 16v o mocy 100 KM, w połączeniu z mechaniczną 6 biegową skrzynią biegów lub
z 5 biegową skrzynią biegów Dualogic (sekwencyjną, zautomatyzowaną).

iat zyskuje w Stanach Zjednoczonych coraz większe
uznanie. Po przejęciu Chryslera spółka użyczyła swej
nazwy jednej z alei w Royal Oak, peryferyjnej dzielnicy
Detroit, położonej nad jeziorem Michigan, siedziby wielu
znanych amerykańskich firm motoryzacyjnych.
W ceremonii nadania nazwy wziął udział Marco Nobili,
konsul Republiki Włoskiej w Detroit, który wraz
z burmistrzem Donaldem E. Johnsonem odsłonił tablicę
z napisem „Fiat Drive”.
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KINGA BARANOWSKA

Nauczyłam si´

czekaç...

TEKST

Anna
LubretowiczSztorc
FOTO

arch.
K. Baranowska,
ALPINUS

Himalaizm to droga ˝yciowa, ale tak˝e sport, w którym
nie ma klaszczàcych kibiców i tłumu fanów.
Kinga Baranowska pierwsza Polka, która zdobyła
Kanczendzong´ (8598 m), nie zmaga si´ z rywalami
w blasku fleszy, ale z naturà, i to w samotnoÊci.
Wygrywa, bo rozumie, ˝e to natura
rozdaje karty.

Co masz napisane na wizytówce?
W ogóle nie mam wizytówki. MyÊl´, ˝e je˝eli takowà sobie sprawi´, to b´dzie ona ze zdj´ciem górskim i pewnie napisz´ „himalaistka”.
W ciàgu ostatniego roku udzieliłaÊ kilkunastu
wywiadów. Jakie pytanie denerwuje, dra˝ni Ci´
najbardziej?
MyÊlałam, ˝e zapytasz, które było najbardziej zaskakujàce. Zdarzajà si´ czasem takie. Ale te, które
mnie kiedyÊ najbardziej irytowały, to: „co Pani
czuje na szczycie?” Dla nas himalaistów jest to
pytanie troch´ bezsensowne, bo na szczycie
jesteÊmy tak zm´czeni, ˝e nic tam nie czujemy, a ludzie oczekujà od nas euforii i nie
wiadomo jakich wra˝eƒ. Dla himalaistów szczyt
jest zawsze po zejÊciu, w bazie, a wierzchołek góry
to dopiero półmetek. Dopiero jak jestem wypocz´ta, wyspana, najedzona mog´ coÊ czuç...
To ju˝ wiem, o co nie pytaç. Wyczytałam gdzieÊ,
˝e nale˝ysz do kobiet, które zmieniajà Êwiat.
W jakim sensie?
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Nale˝´
do kobiet,
które
nie bojà si´
podejmowaç
wyzwaƒ

KtoÊ, kiedyÊ wymyÊlił taki tytuł plebiscytu. Wydaje mi si´, ˝e było to w kontekÊcie: kobiety, które nie bojà si´ podejmowaç wyzwaƒ, sà odwa˝ne i podà˝ajà
za swoimi marzeniami.
Twoje kolejne wyprawy, które podejmujesz i kolejne szczyty, które zdobywasz,
to pasja, satysfakcja, a mo˝e miłoÊç
do gór. Co jest najwa˝niejsze w dà˝eniu do celu, w zdobyciu kolejnej góry?
Gdybym nie miała pasji, to pewnie do niczego bym nie doszła. Bez pasji nie ma sensu myÊlenie o kolejnym kroku na drodze, którà obrałam,
nie ma motywacji do robienia rzeczy trudnych. Bo
tak naprawd´, himalaizm, zwłaszcza w kobiecym
wykonaniu, wcale nie jest łatwy. Trzeba naprawd´
lubiç góry, wr´cz je kochaç, aby chcieç pojechaç
gdzieÊ w nieznane na 2 miesiàce i zmagaç si´
z przyrodà. I z samym sobà...
Gdyby nie było gór czy, na przykład, wyruszyłabyÊ w samotny rejs dookoła Êwiata lub zdobywała bieguny?
Bardzo trudno mi to teraz oceniç. Ale myÊl´ –
znajàc mój poszukiwawczy charakter – ˝e
na pewno miałabym innà pasj´. Ale na razie nie
mam takiej potrzeby, by podejmowaç kolejne
wyzwania z ró˝nych dziedzin. Mam wra˝enie, ˝e
jeÊli si´ robi wszystko po trochu, to nie jest si´
dobrym w niczym. Zagł´biam si´ w jednà dyscyplin´. W tym momencie sà to góry i nie wyobra˝am
sobie czegoÊ innego.
UrodziłaÊ si´ nad morzem... Woda nie jest dla
Ciebie ukochanym ˝ywiołem?
Nie. Ja si´ wr´cz boj´ wody, chocia˝ w tym roku
po raz pierwszy si´ przełamałam i spróbowałam
raftingu w Nepalu. Mam do niej jeszcze wi´kszy
szacunek.
Wspinaczki trzeba si´ nauczyç, do wyprawy trzeba si´ przygotowaç. Jak wyglàda twój trening?
O tak, trzeba si´ bardzo przygotowaç. Bez przygo to wa nia jest to nie bez piecz ne – na wet w Ta trach. Zaczynałam jako turystka, potem zrobiłam
prze wod ni ka stu denc kie go po Ta trach, póê niej
zapisałam si´ do Klubu Wysokogórskiego i na kolejne kursy wspinaczkowe. Stopniowo poznawałam góry i siebie w tych górach. Dopiero wówczas, po jakimÊ czasie, przekonujemy si´ czy my
to w ogó le lu bi my. To bardzo wa˝ ne, by ro biç
wszystko po kolei.
Mój trening to przede wszystkim sporty wytrzymałoÊciowe takie jak biegi czy rower oraz wpinanie
w Tatrach, czy na Êciance w Warszawie.
Najtrudniejszy element wyprawy to zmaganie si´
z reakcjami organizmu, ci´˝ki plecak, czekanie,
warunki atmosferyczne, czy raczej brak mo˝liwoÊci umycia głowy lub napicia si´ kawy?
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Wspinaczki
trzeba się
nauczyć

Wydaje mi si´, ˝e trudnoÊç polega na tym, ˝e
tych elementów jest z tysiàc i trzeba si´ zmagaç z bardzo wieloma rzeczami: z zimnem,
z porywistym wiatrem i złà pogoda, warunkami sanitarnymi, niemo˝noÊcià wypicia dobrej
kawy i zjedzenia czegoÊ smacznego. Trzeba
bardzo dobrze zaplanowaç logistyk´ wspinania oraz przemyÊleç ka˝dy detal sprz´towy.
TrudnoÊcià jest niepoddanie si´ psychiczne
i niepowiedzenie sobie w pewnym momencie:
„Mam doÊç!”.
Góry wymagajà te˝ ogromnej cierpliwoÊci.
Trzeba czasem czekaç tygodniami, by zaatakowaç szczyt...
Co wtedy robisz –
patrzysz w sufit
namiotu, planujesz atak na
szczyt, układasz sobie
˝ycie?

Powiem szczerze, ˝e cierpliwoÊç jest niezb´dna podczas
takich wypraw i t´ cech´ musiałam w sobie wypracowaç. Ka˝dy zagospodarowuje czas według własnych potrzeb – czyta,
słucha muzyki, prowadzi dyskusje z innymi wspinaczami. Ja
bardzo du˝o pisz´, ale
nauczyłam si´ te˝ po prostu przebywaç w swoim własnym towarzystwie. Czekanie
ju˝ teraz nie sprawia mi problemu. Traktuj´ je jako element wspinaczki w Himalajach.
Piszesz ksià˝k´?
Pisz´ wspomnienia z wypraw
oraz relacje z ka˝dej ekspedycji
na swojej stronie internetowej.
Wspinasz si´ bez tlenu, a to
ogromna ró˝nica w stosunku do
tych, którzy wchodzà na oÊmiotysi´czniki z tlenem...
Mówiàc w skrócie, wspinaczka z tlenem to ogromne ułatwienie dla człowieka. To tak, jakbyÊ wszedł

KARTKI Z ˚YCIORYSU

Kinga Baranowska

– himalaistka

K

zaledwie na 6 tys. metrów, a nie na osiem. To jest
zupełnie inny rodzaj wspinania si´ i zdobywania
szczytów. Dla osób, które robià to sportowo, normalne jest wspinanie si´ bez tlenu, nawet na te najwy˝sze szczyty.
Który ze zdobytych przez Ciebie oÊmiotysi´czników jest w Twoim odczuciu najwa˝niejszy?
Tak naprawd´ ka˝dy z tych wyjazdów na etapie
przygotowaƒ jest tak samo wa˝ny. Ale gdybym
miała te wyprawy sklasyfikowaç, to na pewno bardzo istotnym szczytem była Kanczendzonga
(8598 m), na którà weszłam w tym roku. Z ró˝nych powodów. Po pierwsze ten szczyt jest doÊç
trudny oraz bardzo wysoki (trzeci szczyt Êwiata)
i wspinaczka bez tlenu jest trudna. Poza tym ta góra jest kojarzona z Wandà Rutkiewicz, która tam
zagin´ła. Jej zdobycie zadedykowałam właÊnie
Wandzie. Był to dla mnie wa˝ny moment w mojej
sportowej drodze.
Sama organizujesz sobie wyprawy? Skàd bierzesz kas´? Czy trudno o sponsorów?
Jak jestem w Polsce organizuj´ prelekcje dla firm,
na których opowiadam o wyprawach, ale te˝ o osiàganiu celu, o motywacji i pracy w zespole. Poza tym
współpracuj´ z kilkoma firmami, które mnie wspierajà, np. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego,
Alpinus, który wyposa˝a mnie w sprz´t, oraz FIAT,
który jest partnerem moich wypraw i pomaga mi
w przygotowaniach oraz treningach. Ponadto nale˝´ do kadry narodowej Polski we wspinaczce wysokogórskiej i mam wsparcie ze strony Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Dzi´ki takim instytucjom mam
mo˝liwoÊç zdobywania oÊmiotysi´czników. Bardzo
ceni´ sobie t´ współprac´.

Bardzo cenię
sobie współpracę
z firmami,
które pomagają
mi organizować
wyprawy

inga Baranowska (ur. 1975 w Wejherowie)
– polska himalaistka młodego pokolenia,
zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników. Na trzech
z nich stanęła jako pierwsza Polka:
Dhaulagiri (8167 m), Manaslu (8156 m)
i Kanczendzonga (8598 m). Wspinała się też
w Tatrach, Alpach, górach Afryki i Azji. Członkini
kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu
we wspinaczce wysokogórskiej, a także członkini
Zarządu, największego w Polsce, Klubu
Wysokogórskiego Warszawa. Od kilku lat
sukcesywnie realizuje swoje plany związane
z Koroną Himalajów, z wykształcenia geograf
i ekonomistka. Jej artykuły i zdjęcia z wypraw
publikowane były w wielu magazynach.
Ponadto organizuje wykłady oraz prezentacje
multimedialne
dla firm.
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Czy góry pomagajà poznaç siebie? Czego dowiedziałaÊ si´
o sobie podczas wypraw?
Oj, tak, pomagajà i to bardzo. Dowiaduj´ si´ o swoich mocnych
i słabych stronach, wiem,
nad czym powinnam pracowaç.
KiedyÊ np. byłam bardzo niecierpliwa – wszystko musiało byç
na ju˝. Góry przekonały mnie, ˝e
to natura rozdaje karty. Uprawianie wspinaczki to dobra szkoła
charakteru. Teraz doÊç ci´˝ko wyprowadziç mnie z równowagi. Jestem te˝ doÊç konsekwentna
w tym co robi´. Mam charakter
„długodystansowca”, tzn. ˝e nie
poddaj´ si´ przy pierwszym niepowodzeniu.
Od dawna wspinasz si´ w Himalajach?
Pierwszy oÊmiotysi´cznik zdobyłam w 2003 roku
i od tej pory na szczyty powy˝ej tej wysokoÊci zorga ni zo wa łam 8 wy praw. Pra wie 2 la ta w cià gu
tych szeÊciu lat sp´dziłam w Nepalu, Pakistanie
bàdê Tybecie.
Kto wÊród himalaistów jest dla Ciebie
autorytetem?
Kilka osób. Ka˝da z nich wniosła
coÊ do mojej wspinaczki. Wymie-

AKTUALNOŚCI

CZAS WOLNY

ni´ tylko polskich himalaistów, bo
uwa˝am, ˝e warto mówiç o swoich.
Z pewnoÊcià takim autorytetem
wspinaczkowym jest dla mnie Wojtek Kurtyka, mo˝e mniej znany
w Polsce, ale bardzo znany
na Êwiecie za wytyczanie nowych
dróg w górach najwy˝szych. Miałam te˝ okazj´ wspinaç si´ z Piotrem Pustelnikiem, u którego ceni´
sobie wysoko postawionà poprzeczk´, jeÊli chodzi o etyk´ himalajskà. Wielkà kobietà była te˝
Wanda Rutkiewicz, za to, co swego
czasu robiła. To była kobieta-fenomen na skal´ Êwiatowà w alpinizmie. Miała niesamowity upór i sił´
woli, aby forsowaç swoje pomysły.
Czy w tym sporcie długo trzeba
przekonywaç do siebie facetów?
Akceptowali Ci´ od poczàtku, bez
oporów?
To jest kwestia przeszłoÊci sportowej. Ja mam CV sportowe stricte
wspinaczkowe, wywodz´ si´ z klubów
wysokogórskich i od wielu lat drobnymi

Nie liczy si´
jednorazowy
wyczyn, ale
program
sportowy...
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Pierwszy
ośmiotysięcznik
zdobyła
w 2003 roku

kroczkami realizuj´ swoje sportowe plany. W naszym Êrodowisku zwraca si´ bardzo na to uwag´.
Nie liczy si´ jednorazowy wyczyn. Realizuj´ okreÊlony program sportowy, jestem w kadrze narodowej, konsekwentnie dà˝´ do celu. Wtedy akceptacja
innych przychodzi naturalnie.
T´sknisz za luksusem po powrocie z wyprawy?
Po dwóch miesiàcach spartaƒskich warunków t´skni´. Po powrocie lubi´ pójÊç do dobrego SPA, pochodziç na fajne koncerty jazzowe czy te˝ do teatru. Zdarza mi si´ nawet chodziç w sukience; myÊl´, ˝e to taka miła odskocznia, odreagowanie
od wyglàdu górskiego. Ale zauwa˝yłam te˝, ˝e coraz bardziej lubi´ dobre samochody.
Czym jeêdzisz?
Fiatem Sedici, pasuje do mnie i do mojego stylu ˝ycia i bycia. Mog´ nim jeêdziç w góry.
Jak widzisz szpilki Chanel i fajne buty do wspinaczki to co wybierasz?
Wybieram buty do wspinaczki i taƒsze szpilki, bo
na te od Chanel szkoda mi ju˝ pieni´dzy.
Podobno ostatnio spodobała Ci si´ Lancia Delta?
Brałam udział w takim kobiecym rajdzie – imprezie
„Lancia Grand Turismo” i nasza dru˝yna wygrała.
Było super. Wszystko – cały rajd – od poczàtku do
koƒca mi si´ podobał. Było to dla mnie coÊ zupełnie nowego. Najbardziej ucieszyłam si´, gdy na
starcie usłyszałam, ˝e b´dzie sportowa rywalizacja.
To mi jest widocznie niezb´dne do ˝ycia...

Nauczyłam się
czekać

LISTA OSIÑGNI¢å

Wyprawy Kingi Baranowskiej
2003 roku jako dziewiąta
Polka stanęła na szczycie
ośmiotysięcznika; było to Czo Oju
w Tybecie. Następnego roku
Baranowska brała udział
w wyprawie na jeden
z najtrudniejszych
siedmiotysięczników świata –
Szczyt Zwycięstwa w górach
Tien-Szan, trudne warunki
atmosferyczne nie pozwoliły jej
jednak zdobyć wierzchołka.
22 lipca 2006 r. powróciła w góry
wysokie, by jako jedenasta kobieta
w historii i druga Polka stanąć
na szczycie Broad Peak
w Karakorum.
11 czerwca 2007 w ramach
aklimatyzacji zdobyła najwyższy
szczyt Ameryki Północnej – Mount
McKinley, natomiast
18 lipca 2007 r. około 10 rano
czasu lokalnego stanęła
na wierzchołku kolejnego
ośmiotysięcznika – Nanga Parbat
po wspinaczce na niego ścianą
Diamir. Jesienią tego samego
2007 roku podjęła próbę wejścia
na Dhaulagiri od strony północnowschodniej (musiała zawrócić 100
metrów przed szczytem). W 2008
roku Kinga Baranowska jako
pierwsza Polka w historii stanęła

W

na dwóch ośmiotysięcznikach:
1 maja 2008 roku – na Dhaulagiri,
siódmym co do wysokości szczycie
świata (8167 m n. p. m.) oraz
5 października na Manaslu
(8156 m n. p. m.), ósmym szczycie
świata. Na początku kwietnia
2009 roku himalaistka wyruszyła
na wyprawę, której celem była
Kanczendzonga – ostatni
ośmiotysięcznik, na którym do tej
pory nie stanęła żadna kobieta
z Polski. Wierzchołek tej góry,
osiągnięty 18 maja], jest
najwyższym jak dotąd
osiągnięciem Baranowskiej,
a Polska jest pierwszym krajem,
którego przedstawicielki zdobyły
wszystkie szczyty o wysokości
ponad 8000 m]. 6 września 2009
roku rozpoczęła kolejną wyprawę,
której celem był najniższy
z ośmiotysięczników, tybetańska
Sziszapangma, jednak nie udało
się zdobyć szczytu.
Wejścia Kingi Baranowskiej
na wierzchołki ośmiotysięczników:
2003 – Cho Oyu (8201 m)
2006 – Broad Peak (8048 m)
2007 – Nanga Parbat (8125 m)
2008 – Dhaulagiri (8167 m)
2008 – Manaslu (8156 m)
2009 – Kanczendzonga (8598 m).
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Dzieci

Instrukcja obs

TEKST

Emanuela
Chiappero

„Nie chce jeÊç. A o warzywach nie
ma nawet mowy”. „Ma ju˝ pi´ç
lat, a ciàgle jeszcze moczy si´
w łó˝ku”. „Nie chce spaç
w swoim łó˝eczku”. Czy to
sytuacje wyjàtkowe? Nie,
wi´kszoÊç rodziców prze˝yła je co
najmniej jeden raz. I wobec takich
codziennych potyczek z dzieçmi
towarzyszyło im zapewne poczucie
całkowitej bezradnoÊci. Od czego
zaczàç? Najlepiej od poczàtku.
Oto krótkie wademekum, w którym
zamieszczamy garÊç porad
dla rodziców.
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JAK BAJKI. Stara, dobra tradycja opowiadania bajek ust´puje pola telewizji, ró˝nym grom wideo i komputerom. Te nowoczesne technologie, posiadajàce swe niewàtpliwe zalety, nie mogà zastàpiç
czytania bajek lub ich opowiadania przez kochajàcych rodziców, dziadków czy przyjaciół. Słuchanie
dorosłego, który czyta bajk´, pozwala dziecku
na pobudzenie własnej fantazji, komentowanie, poznawanie nowych słów i nowych powiedzonek. Poza tym, maluch ma mo˝liwoÊç pozostawania blisko
tych, których kocha.

FOTOLIA

JAK ADAPTACJA. Jest zupełnie normalne, ˝e w pierwszych tygodniach
po porodzie matki odczuwajà obaw´
przed opiekà nad noworodkiem.
I majà ku temu solidne powody: zm´czenie, zaburzenia gospodarki hormonalnej, wreszcie wra˝enie, ˝e całe ich ˝ycie stan´ło na głowie. Nie czujcie
si´ winne, je˝eli nie potraficie odpowiedzieç sobie
na pytanie, czy kochacie wasze dziecko, po kilku
tygodniach uczucie do niego pojawi si´ samoistnie
z siłà, która was zaskoczy. Starajcie si´ jak najwi´cej odpoczywaç. Przyjmujcie pomoc, jakà si´ wam
oferuje, o ile nie jest ona zbyt nachalna (zwłaszcza
ze strony mam lub teÊciowych). I w miar´ mo˝liwoÊci dogadzajcie sobie, czy to ulubionà potrawà,
czy dobrym filmem (nawet jeÊli macie mieç pewne
problemy z obejrzeniem go w całoÊci). Pami´tajcie,
˝e macie du˝o czasu na powrót do formy.

przeznaczone wyłàcznie dla niego, sprawiç, by poczuło si´ wa˝ne, by doceniło swojà rol´ starszego
brata lub siostry. I nie karçcie go, je˝eli zacznie demonstrowaç zachowania regresywne, na przykład,
b´dzie wołaç o smoczek, od którego ju˝ si´ odzwyczaiło, lub chce piç z butelki, mimo ˝e doskonale
posługuje si´ ju˝ kubeczkiem. Je˝eli chce wyrzàdziç
niemowl´ciu jakàÊ krzywd´, okrzyczcie je, ale póêniej koniecznie dajcie mu odczuç, ˝e je kochacie.
JAK W GRUPIE. Pozostawienie dziecka

pojawia si´ młodszy braciszek lub siostrzyczka, zazdroÊç jest zjawiskiem
całkowicie naturalnym. Wasze dziecko traci poczucie bezpieczeƒstwa, wydaje mu si´, ˝e
zostało odstawione na bok, ma do was ˝al. Zaakceptujcie te odczucia i okazujcie mu cierpliwoÊç.
To minie. W mi´dzyczasie starajcie
si´ wygospodarowaç chwile
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w ˝łobku lub przedszkolu, zwłaszcza
przez kilka pierwszych dni, nie jest
zadaniem łatwym. To normalne, ˝e
maluch b´dzie si´ czuł zagubiony, a i wam b´dzie
bardzo przykro. Starajcie si´ jednak nie okazywaç mu swojego smutku, nie roƒcie łez
i nie róbcie scen. Nie odprowadzacie go przecie˝ na szafot,
ale w miejsce, w którym
przyjemnie sp´dzi czas, bawiàc si´ z innymi dzieçmi.
Powiedzcie mu: „teraz si´
pobawisz, póêniej zjesz
obiadek i chwilk´ si´
przeÊpisz, a potem
przyjd´ po ciebie”.
W ten sposób poczuje si´ pewniej,
bo b´dzie wiedzieç, co je czeka.
Je˝eli kaprysi przy
wyjÊciu, wyjaÊnijcie mu, ˝e idziecie
do domu lub ogroFOTOLIA

JAK CIERPLIWOŚĆ. Kiedy na Êwiecie

du, ˝eby si´ razem pobawiç. Tym, czego ono naprawd´ potrzebuje, jesteÊcie wy same. Je˝eli jest złe
i nawet nie chce na was spojrzeç, nie obra˝ajcie si´,
ale powiedzcie mu: „wiem, ˝e jesteÊ zły na mam´,
ale teraz mama jest ju˝ z tobà”. Je˝eli b´dziecie mu
to powtarzaç codziennie, to pr´dzej czy póêniej
złoÊç mu minie.
JAK INTERNET. Rodzice i dzieci w wie-

FOTOLIA

FOTOLIA

ku przedszkolnym mogà wspólnie
surfowaç po Sieci, odwiedzajàc strony przeznaczone dla najmłodszych
u˝ytkowników i grajàc w gry online. W tym okresie
˝ycia dziecka rodzice majà do odegrania arcywa˝nà
rol´: nauczyç je bezpiecznego korzystania z Internetu i wnikliwie Êledziç jego reakcje na to, co znajduje
si´ w Sieci. www.opiekun.com/strony-dla-dzieci to
portal, na którym mo˝na znaleêç wiele stron dla
dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, szkolnym
jak dla nastolatków. Ró˝na jest ponadto tematyka – od kolorowanek, po nauk´ j´zyka angielskiego
do stron z programami wspomagajàcymi nauk´
dzieci z zakresu zagadnieƒ matematycznych.
JAK KOMUNIKACJA. Wa˝ne jest, by
znaleêç odpowiednià metod´ komunikowania si´ z naszymi dzieçmi.
Równie˝ niewerbalnie, tak jak ma to
miejsce w przypadku niemowlàt. Oto kilka najcz´Êciej popełnianych bł´dów.
• Krzyk zamiast wyjaÊnienia. Nie oznacza to, ˝e
dziecka nie wolno zganiç, ale zanim si´ to zrobi,
zawsze warto spróbowaç zrozumieç, co si´ wydarzyło. Zwłaszcza jeÊli maluch popełnił błàd w sposób nieÊwiadomy.
• Monolog: owszem, wyjaÊnienia sà dobre, ale nie
mogà trwaç godzinami. Zdania powinny byç krótkie, a zasady jasne, w przeciwnym razie tylko „namieszacie” dziecku w głowie.
• Nie tylko słowa: dzieci komunikujà si´ przede
wszystkim przy pomocy innych Êrodków, a w szczególnoÊci podczas zabawy.
JAK LULANIE. W kołysce czy w łó˝ku
z rodzicami? Spanie w jednym łó˝ku
z noworodkiem ma swoje niewàtpliwe zalety, zwłaszcza jeÊli trzeba przykładaç go do piersi. Istnieje jednak ryzyko, ˝e maluch si´ do tego przyzwyczai, a wówczas nakłonienie go do spania we własnym łó˝eczku b´dzie
znacznie trudniejsze. Analogicznie, je˝eli kołyska
znajduje si´ w sypialni rodziców, dziecko przywyknie do ich obecnoÊci. I im dłu˝ej b´dzie si´ przeciàgaç nawyk dzielenia łó˝ka lub pokoju, tym trudniej
b´dzie go póêniej wykorzeniç. Lepiej, ˝eby dziecko
od razu spało w swoim pokoju. Je˝eli, natomiast,

jest ju˝ du˝e i nauczyło si´ samo kłaÊç do łó˝ka rodziców, wyjaÊnijcie mu, ˝e powinno zaczàç spaç
w swoim pokoju, ale dajcie mu troch´ czasu na to,
˝eby przygotowało si´ do tego psychicznie. Nie
„od jutra”, ale „od przyszłego tygodnia”. Pomocna
mo˝e si´ okazaç stara, wypróbowana zasada:
wprowadêcie pewne wspólne rytuały, wykonywane
przed snem. Chwila zabawy (ale nie za bardzo szalonej), poczytanie bajki, kołysanka. Nie b´dzie to
ani łatwe ani bezbolesne, ale pr´dzej czy póêniej
maluch do tego przywyknie.
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JAK MAMA.

Idealne mamy istniejà tylko
w ksià˝kach i filmach. Wszystkim,
a przynajmniej prawie wszystkim innym wydaje si´, ˝e sà pełne wad, wszystkie zadr´czajà si´ ró˝nego rodzaju zmartwieniami i wyrzutami sumienia. „Jak nie byç matkà doskonałà” Libby
Purves to ksià˝ka stanowiàca zbiór zabawnych
anegdot, za pomocà których autorka radzi, jak byç
mamà nieidealnà, ale szcz´Êliwà. Jak „przetrwaç”
okres cià˝y i poród. Jak połàczyç obowiàzki rodzinne z zawodowymi.
JAK NOWOŚCI. Uczcie swoje dzieci,
˝e Êwiat składa si´ równie˝ z zasad
i ograniczeƒ. To bardzo wa˝ne, albowiem ułatwia zorientowanie si´
w relacjach z innymi. Dzieci potrzebujà ÊciÊle okreÊlonych zasad. Aby pomóc im je przestrzegaç, musicie byç konsekwentni i nie wysyłaç sprzecznych
komunikatów.
Przygotujcie si´ na opór,
protesty, a niekiedy nawet łzy.
Nie miejcie
wyrzutów sumienia, je˝eli

IA
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zabronicie mu zjeÊç loda przed kolacjà. I nie czujcie
si´ winni, je˝eli wprowadzacie jakieÊ zakazy.
JAK ODŻY WIANIE. Mi´dzy dzieçmi

odmawiajàcymi jedzenia a ich rodzicami bardzo cz´sto rozgrywa si´
swoista „próba sił”. Nie nale˝y wpadaç w panik´ (przecie˝ dziecko nie umrze z głodu),
ale spróbowaç wprowadziç w ˝ycie kilka forteli.
• Je˝eli maluch nie chce jeÊç zupy, podajcie mu
od razu drugie danie. Przez kolejnych kilka dni nie
serwujcie mu dania, którego zjedzenia odmówił.
Starajcie si´ unikaç zbyt du˝ych porcji, zwłaszcza
jeÊli jest to potrawa przez niego nielubiane.
• Pami´tajcie, ˝e na tym polu cele osiàga si´ stopniowo. Je˝eli chcecie, ˝eby dziecko zacz´ło jeÊç warzywa, przygotujcie mu ich niewielkà porcj´ do spróbowania. Nast´pnym razem zwi´kszcie mu „przydział”, podajàc je zamiennie (lub mieszajàc) z przekàskami, które bardzo lubi.
• Nie obiecujcie mu ciastek lub słodyczy za to, ˝e zje
pierwsze i drugie danie. W ten sposób tylko utwierdzicie je w przekonaniu, ˝e niektóre potrawy sà lepsze od innych.
• Pozostawiajcie mu zawsze pewnà mo˝liwoÊç wyboru, aby czuło si´ bardziej
niezale˝ne. Je˝eli przygotowaliÊcie ry˝
z sosem dla całej rodziny, pozwólcie mu
zjeÊç go z oliwà lub masłem.
• Unikajcie podejmowania zbyt radykalnych decyzji. Nawet jeÊli batoniki nie majà ˝adnych wartoÊci od˝ywczych, co jakiÊ
czas pozwólcie mu je spo˝ywaç.

JAK PŁACZ. Łzy i kapryszenie, wszyst-

kie małe dzieci korzystajà z tego or´˝a. JeÊli jednak mamy dzieci, które
potrafià histeryzowaç całymi godzinami i rzucajà si´ na ziemi´ tylko dlatego, ˝e nie
dostały tego, co chciały, to oznacza, ˝e w którymÊ
momencie popełniliÊmy błàd. Dlaczego sà tak nieust´pliwe? Dlatego, ˝e sami je tego nauczyliÊmy,
kiedy nasze „nie” zmieniało si´ w „tak” za ka˝dym
razem, gdy mówiliÊmy mu, ˝e nie kupimy tej czy
innej zabawki, a potem post´powaliÊmy dokładnie
na odwrót. Dzieci „nie odpuszczajà”, bo doskonale
wiedzà, ˝e w ten sposób mogà coÊ na tym ugraç.
JAK RODZICIELSTWO. Jednà z najlepszych metod wychowania dziecka
jest uwolnienie si´ od przeÊwiadczenia, ˝e istnieje jakaÊ „najlepsza metoda”. Cel musi byç nast´pujàcy: nie starajcie si´
byç idealni, ale próbujcie daç z siebie to, co najlepsze. I wybaczajcie sobie, je˝eli w momencie zm´czenia lub frustracji wymknà si´ wam nieodpowiednie słowa lub zachowacie si´ nie tak, jak nale˝y. Wa˝ne jest, ˝eby nie stało si´ to normà.
JAK SIUSIANIE. Je˝eli twojemu dziecku zdarza si´ zmoczyç, zwłaszcza
w nocy, nie nale˝y popadaç w czarnà
rozpacz. To nie tragedia, a jedynie
problem do rozwiàzania. Zadajcie sobie kilka pytaƒ.
Czy to mo˝liwe, ˝e wasze dziecko jest w tym okresie
szczególnie smutne? Roz˝alone? Czuje si´ niekochane? Zazdrosne, bo w domu pojawił si´ mały braciszek lub siostrzyczka? Macie dla niego za mało
czasu? Taka reakcja mo˝e byç sygnałem jego prze˝yç i jest byç mo˝e tylko swoistà formà protestu. Postarajcie si´ zatem byç jak najbli˝ej niego, sp´dzaç
z nim wi´cej czasu: nie krzyczcie na niego, nie karçcie go. Je˝eli problem nie ust´puje, skonsultujcie si´
ze specjalistà.
JAK ZMIANY. Jak byÊcie si´ czuli, gdy-

by ktoÊ powiedział wam znienacka:
„od jutra zmieniasz prac´ lub dom”?
Dzieci nale˝y odpowiednio przygotowaç na zmiany i nowe sytuacje, na przykład przeniesienie do nowej szkoły czy przeprowadzk´.
Wszelkie nowoÊci budzà u dzieci ogromny niepokój, zwłaszcza jeÊli nie majà czasu na przygotowanie si´ na ich nadejÊcie.
Poinformujcie wasze dziecko z du˝ym wyprzedzeniem o tym, co je czeka, opiszcie mu nowà sytuacj´,
w jakiej si´ znajdzie, spróbujcie wspólnie wyobraziç
sobie, jak b´dzie ona wyglàdała. I ze spokojem
i cierpliwoÊcià odpowiadajcie na jego pytania, nawet jeÊli b´dzie je zadawaç wielokrotnie.

KSIĄŻKI

Bobas.

Instrukcja obsługi

Z

a pomocą prostych porad i kolorowych
schematów graficznych podręcznik ten
odpowiada na najczęściej zadawane pytania: jaki
jest najlepszy sposób zakładania pieluszki? Jak
mogę „zaprogramować” moje dziecko, żeby
przespało całą noc? Jak często powinno się
odwiedzać pediatrę? W pełnej humoru formie
autorzy książki proponują całą masę przydatnych,
sprawdzonych porad dla wszystkich tych, którzy
chcą nauczyć się „obsługiwać” dzieci w wieku
od zera do 12 miesięcy.
Bobas. Instrukcja obsługi, Joe i Luise Borgenicht,
wydawnictwo Vesper

Zrozumieç

dziecko

W

ielu dorosłych uważa, że do wychowania pogodnego
dziecka wystarczy pozostawać z nim w naturalnych,
spontanicznych relacjach. I poszukują pomocy
specjalistów dopiero wtedy, gdy trudności
z utrzymaniem takich relacji zaczynają
przekładać się na prawdziwe problemy
behawioralne i emocjonalne u dziecka.
W tym momencie jednak dziecko stoi już zwykle
w obliczu zagrożenia utraty tego, co ma
najcenniejszego: poczucia bezpieczeństwa
i zaufania. Psychoanalityk Francoise Dolto,
wnikliwa obserwatorka dziecięcego świata, zachęca
w swej książce do natychmiastowego otwarcia się
na sygnały wysyłane przez dzieci.
Zromumieć dziecko, Francoise Dolto,
wydawnictwo Czarna owca

Jak nie byç

matkà doskonałà?

K

siążka podpowiada, jak radzić sobie z trudną rolą
matki bez zapominania o sobie i rodzinie. Autorka
opisuje, jak odnaleźć się w nowej sytuacji, jak stawiać
wymagania, rozdzielać obowiązki, organizować
opiekę nad dzieckiem, robić wspólne zakupy, godzić
pracę zawodową z wychowywaniem, zapobiegać
konfliktom, łagodzić... itd. Namawia do słuchania
głosu zdrowego rozsądku, do samolubnego
egoizmu (od czasu do czasu) i ulegania pokusom.
Książka napisana z poczuciem humoru, zaskakuje
trafnością oceny rodzinnej codzienności.
Jak nie być matką doskonałą? Libby Purves,
wydawnictwo Świat Książki
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Grypa A

Gotowi do walki z wirusem

W

FOTOLIA

ysoka gorączka powyżej 38.5
stopnia, ból głowy, bóle stawów.
Te trzy występujące razem o tej porze
roku elementy pozostawiają niewiele
wątpliwości: najprawdopodobniej
chodzi o grypę A. Najlepiej więc
zaniechać leczenia na własną rękę
i wybrać się do lekarza. Wprawdzie
objawy nowej grypy nie są wcale
poważniejsze od typowej grypy
sezonowej, ale istnieją pewne grupy
ryzyka bardziej narażone
za zakażenie nowym

wirusem A (H1N1) (mowa o dzieciach
i młodzieży oraz o kobietach w ciąży),
u których szczególnie niebezpieczne są
komplikacje pogrypowe. Nie wszystkie
jednak osoby, które mają kontakt
z wirusem, muszą zachorować.
Niemniej, jeśli już grypa nas zaatakuje,
na dwa lub trzy dni należy koniecznie
położyć się do łóżka. Zresztą,
prawdopodobnie
nie będziemy
mieli
innego

wyjścia, bo wysoka gorączka (która
u dzieci może nawet przekroczyć 40
stopni) powoduje zdecydowane ogólne
pogorszenie samopoczucia. I dlatego
trzeba ją zbijać.

GORÑCZKA
Nie zapominajmy też o tym, że gorączka
jest oznaką walki systemu obronnego
naszego organizmu z infekcją, dlatego
należy ją zwalczać lekami
przeciwgorączkowymi, głównie
z powodu ogólnego złego
samopoczucia, bólu głowy, rozbicia itp.
Gdy chodzi o pozostałe dolegliwości nie
stosuje się żadnych innych leków, a już
na pewno wykluczyć należy antybiotyki,
które nie działają na wirusy. Można też
postępować według starych zasad:
siedzieć w cieple, pić dużo płynów,
zwłaszcza soków owocowych i jeść tylko
wtedy, gdy mamy na to ochotę.
Na szczególną uwagę zasługują dzieci,
bo u najmłodszych gorączka może
przekroczyć 40 stopni.
Jeśli w ciągu sześciu godzin
od podania leku
przeciwgorączkowego
temperatura nie spadnie,
trzeba natychmiast zgłosić się
do lekarza lub udać się
na pogotowie. A już na pewno
trzeba udać się do lekarza
jeśli gorączce towarzyszą
konwulsje. Wielu pediatrów nie
poleca lodu jako środka
zmniejszającego gorączkę,
zwłaszcza jeśli ma być on
stosowany bezpośrednio
na skórę, a nie w termoforze.
Warto też pamiętać, że
dzieciom poniżej 15 roku życia
nie podaje się aspiryny,
polopiryny i pyralginy

Jak zapobiec

A

by uniknąć zakażenia
należy:
– często i starannie myć ręce
wodą i mydłem (nawet
2 minuty);
– nie zbliżać brudnych rąk
do oczu, nosa i ust;
– do wycierania nosa używać
chusteczek higienicznych, a nie
z materiału, gdyż te ostatnie
mogą pozostawiać zarazki
w kieszeniach lub torebkach,
skąd zostaną ponownie
przeniesione na dłonie;
– zawsze przy kichaniu lub
kaszlu zasłaniać usta i nos
chusteczką higieniczną
a następnie wyrzucić chustkę
do kosza;
– regularnie wietrzyć zamknięte
pomieszczenia;
– dbać o higienę sanitariatów
i miejsca pracy;
– utrzymywać w czystości
powierzchnie i przedmioty
często używane (telefony,
klawiatury
komputera, blat
biurka), aby
uniemożliwić
przenoszenie
się wirusa.
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grypie?

Do zakażenia
dochodzi drogą
kropelkową
(w czasie kaszlu
lub kichania)
albo przez uścisk
rąk, które
wcześniej
znalazły się
blisko ust lub
nosa osoby
chorej
(wystarczy np.
uścisnąć dłoń
choremu).
Dlatego ważne
pozostaje
stosowanie
na co dzień
zasad higieny
osobistej.

na obniżenie gorączki, o czym zresztą
informują załączone do preparatów
ulotki. Poza tym dzieci koniecznie
muszą dużo pić, zaś brak apetytu
szybko nadrobią. Jeśli nie ma jakichś
szczególnych powikłań, gorączka
zarówno u dorosłych jak i dzieci
utrzymuje się zazwyczaj przez dwa-trzy
dni, po czym stopniowo spada,
a sytuacja w ciągu tygodnia wraca
do normy.
Należy jednak pamiętać, że
po ustąpieniu objawów usuwanie
wirusa z organizmu trwa jeszcze
przez 7 kolejnych dni: to dlatego nie
należy wracać do pracy lub do szkoły
zbyt szybko, możemy przecież zarażać
jeszcze innych.

OSŁABIENIE
Po wyzdrowieniu nowa grypa może
pozostawić u pacjenta uczucie
ogólnego osłabienia i zmęczenia,
czasem o przebiegu dosyć poważnym.
Ten właśnie objaw świadczy o tym, że
mieliśmy do czynienia z grypą A. Z nową
grypą często mylone są grypa
sezonowa, zakażenia bakteryjne itp.,
które występują także w tym okresie
i które charakteryzują się podobnymi
objawami i wysoką gorączką, ale te
ostatnie nie powodują późniejszego
ogólnego osłabienia organizmu.

KASZEL I UTRUDNIONY
ODDECH
U dzieci zazwyczaj w dwa lub trzy
dni po wystąpieniu gorączki
może pojawić się kaszel,
zwłaszcza suchy.
Również u dorosłych

chorych na grypę A, poza kaszlem może
pojawić się niegroźne zapalenie gardła.
Kaszel zwykle utrzymuje się przez kilka
dni i nie stosuje się wobec niego jakiejś
szczególnej terapii, choć dzieci powinny
raczej pozostać w tym czasie w domu,
by uniknąć zakażenia bakteryjnego.
Natomiast objawem, na który powinno
zwrócić się uwagę zarówno u dzieci jak
i u dorosłych, jest pojawienie się
trudności z oddychaniem lub
nieregularny oddech. W tym wypadku
należy zgłosić się na pogotowie.

GRUPY RYZYKA
Powikłania pogrypowe najczęściej
towarzyszą dzieciom, osobom, które już
cierpią na jakieś choroby (cukrzyca,
astma, choroby układu
immunologicznego, choroby płuc oraz
naczyń i serca), a także osobom
powyżej 65 roku życia. Istnieje jednak
stan szczególny, do którego należy
podchodzić ze zwiększoną ostrożnością,
mianowicie ciąża. Kobiety w ciąży
stanowią w Europie około 30 procent
wszystkich przypadków zachorowań
na grypę A. Tak przynajmniej wynika
z dostępnych danych. Zaś najczęstszymi
powikłaniami są pierwotne zapalenia
płuc (czyli wywołane wirusem grypy)
oraz wtórne (wynikające z zakażenia
bakteryjnego). Ogólnie rzecz biorąc,
sygnałem powikłań są nasilające się
objawy związane z zaburzeniami
oddechowymi. Aby uniknąć komplikacji
u kobiet w ciąży, należy jak najszybciej
udać się do lekarza, gdyż decyzje
związane z leczeniem ciężarnych kobiet
podejmowane są stosownie
do indywidualnych przypadków.

FOTOLIA
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Pomysły na prezent

J

uż od listopada firma Rowenta rusza z promocją
świąteczną – każdy, kto zdecyduje się kupić
depilator lub golarkę męską, otrzyma elegancki
komplet ręczników dla Niej i dla Niego. Konsumenci
będą także mogli zwrócić zakupione urządzenia,
jeśli zawiodą one oczekiwania. Aby wziąć udział
w promocji, wystarczy kupić depilator z linii
Rowenta Fresch Extreme lub strzyżarkę z linii
Rowenta Expertise Precision. Dodatkowym
prezentem będzie zestaw do manicure. Producenci
zapewniają jednak, że zwroty nie będą konieczne,
twierdzą, że urządzenia są tak delikatne dla skóry,
a zarazem tak precyzyjne, że konsument nie pomyśli
nawet o oddaniu ich z powrotem do sklepu.
Promocja trwa do końca grudnia 2009.

Waga to
wróg każdego
będącego
na diecie człowieka,
nieprzyjemny moment
prawdy stara się jednak osłodzić firma Tefal, która wpadła
na pomysł przekazywania wieści o masie ciała za pomocą
kolorów. Dobra wiadomość dla łasuchów. Świetlny wskaźnik
Visio Control informuje za pomocą barw, czy od ostatniego
ważenia waga spadła czy może wzrosła. Zielony kolor jest
powodem do radości – oznacza zgubienie zbędnych
kilogramów, pomarańczowy – waga bez zmian,
czerwony – niestety, czeka nas jeszcze dużo pracy, tusza rośnie.
System automatycznie rozpoznaje użytkowników wagi. Waga
Tefal Luminance jest dostępna w cenie brutto 260 zł.
Maksymalne obciążenie to 160 kg.
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NEC Display Solutions wprowadził
na rynek pierwszy na świecie
23-calowy monitor LCD w formacie
16: 9 z panelem IPS. Urządzenie
oferuje doskonałą jakość obrazu oraz
wysoką rozdzielczość (Full HD)
przy jednoczesnym niskim zużyciu
energii elektrycznej. Wydajność pracy
jest lepsza dzięki ergonomicznemu
formatowi obrazu 16: 9. Zgodnie
z proekologiczną polityką firmy, nowy
monitor wyposażono w szereg funkcji
zapewniających eksploatację
przyjazną środowisku bez utraty
jakości. Ekran charakteryzuje się
ponadprzeciętnymi kątami widzenia,
doskonałymi kolorami oraz
stabilnością wyświetlanego obrazu.
Sensor natężenia oświetlenia
dostosowuje jasność monitora
do otoczenia. Pomaga to znacznie
ograniczyć zużycie energii.
Dodatkowo, monitor może być
za pomocą jednego przycisku
przełączony na tryb ekonomiczny.
Urządzenie zdobyło certyfikat EPEAT
GOLD, który podkreśla
zaangażowanie producenta
w ochroną środowiska.

Nokia zaprezentowała nowy model
telefonu wyposażonego w procesor
ARM Cortex-A8. Producent zapewnia,
że nowy model telefonu N900 spełnia
wymagania nawet najbardziej
wybrednych konsumentów.
Urządzenie łączy cechy telefonu
i małego przenośnego komputera.
Pamięć jest dość pojemna, aby
pomieścić 7 000 utworów

muzycznych lub 40 godzin filmów.
Ekran jest duży i wyświetla obraz
świetnej jakości. Recenzje
pierwszych użytkowników są niemal
entuzjastyczne. Pod względem
wygody używania Nokia 900 jest
w czołówce. Robi też znakomitej
jakości zdjęcia, co dla dzisiejszych
posiadaczy telefonów komórkowych
jest sprawą bardzo istotną.

Moda
na domowe
wypieki trwa,
więc Moulinex, nie
chcąc pozostać w tyle, zaprezentował nowe
urządzenie – Moulinex Baguette. Wypiekacz
przeznaczony jest do przyrządzania chleba,
bułeczek, bagietek, rogalików, a nawet
paluszków grissini. Został wyposażony
w specjalny ruszt i dwa rodzaje foremek oraz
nożyk i pędzelek. Posiada aż 19 programów
do pieczenia, w tym do chleba
bezglutenowego oraz chleba bez soli. Istnieje
możliwość ustawienia opiekania skórki.
Funkcja opóźnionego startu zapewnia ciepłe
pieczywo na śniadanie, a któż tego nie lubi?
Cena urządzenia wynosi 899 zł.

Marka Krups poszerza ofertę swoich znakomitych ekspresów do kawy o nowe
ekspresy automatyczne – EA8250, EA8255, EA8260. To, co wyróżnia nowe
urządzenia, to nie tylko dbałość o nadzwyczajny smak kawy, ale również o wyjątkowy
design i umiłowanie szczegółu. Nowe, najmniejsze na rynku ekspresy automatyczne
Krups dostępne są w trzech kolorach – srebrnym, bordo i czerni. Przyciski wykonano
z chromowanych elementów. Wyświetlacz posiada napisy w języku polskim.
Technologia Thermoblock dba o to, aby kawa była zawsze w idealnej temperaturze.
Urządzenie jest wyposażone w młynek mielący ziarna i dodatkowy filtr Claris Aqua,
który zmniejsza twardość wody.
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Kino domowe

J

eszcze niedawno każdy z poniższych
tytułów można było oglądać
na srebrnym ekranie, dziś już kinomani
mają możliwość zakupienia płyty
i obejrzenia niedawnych premier.
Bohaterem „Hańby” jest wyrafinowany
człowiek, wykładowca literatury w Cape
Town. Nota bene główną rolę gra
doskonały, jak zawsze, John Malkovich.
Za romans ze studentką czeka go
upokarzający proces, po którym zostaje
usunięty z uczelni. Rusza więc w daleką
podróż w głąb Afryki, a jednocześnie
w głąb własnego życia i przeszłości.
Postanawia odnaleźć nie widzianą
latami córkę, która dawno temu zaszyła
się na odludnej farmie. Ich spotkanie
będzie punktem zwrotnym w życiu
bohatera.
„Powrót do Brideshead” to jedna
z najdroższych brytyjskich fabularnych
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produkcji ostatnich lat. To poruszająca
historia miłosnego trójkąta. Ubogi, lecz
zdolny Charles Ryder poznaje na uczelni
ekscentrycznego młodego
arystokratę – Sebastiana Flyte’a.
Zaprzyjaźniają się i Charles zostaje
zaproszony do rodzinnej
posiadłości – Brideshead. Tam poznaje
resztę rodziny- między innymi siostrę
Sebastiana – Julię i jego
matkę – radykalną katoliczkę. Bardzo
dobry film ze świetnym aktorstwem.
„Antychryst” to jeden z filmów,
o którego wartość artystyczną spierają

się do dziś najtęższe filmowe umysły.
Miał swoją premierę na festiwalu
w Cannes i tam raczej się nie spodobał.
Mówi się, że jego reżyser – Lars von Trier
idzie w kierunku totalnego szaleństwa
i traci kontakt z realną publicznością.
Fakt, że po poznaniu faktów z życia
reżysera – miał bardzo dominującą
matkę, która od małego wychowywała
go z obsesyjną myślą, że musi zostać
artystą, nie dziwi, że mógł, mówiąc
eufemistycznie, „odejść od zmysłów”.
Tematyka jest bardzo trudna i poważna.
Para, która straciła dziecko, postanawia
się uporać z nie ustępującą depresją.
Jadą więc w odludne miejsce, w którym
ich synek spędził ostatnie wakacje.
Nazywają to miejsce „Rajem”. Tam
okazuje się, że jest między nimi jeszcze
inna, mroczna tajemnica.

PREMIERY
KINOWE
„Prawo

zemsty”

C

złowiek, którego
rodzina została
przed laty brutalnie
zamordowana, szuka
zemsty. Jedyną osobą, która
może go powstrzymać jest
pewien młody prokurator,
w tej roli Jamie Foxx, jak
zwykle doskonały. Plusem
filmu są fantastycznie
zarysowane postacie
i trójwymiarowość, która
sprawia, że granice dobra
i zła zacierają się. Reż. F.
Gary Gary, wyst.: Gerald
Butler, Jamie Foxx.

Na długie

jesienne wieczory
S

„Millenium.

M´˝czyêni,
którzy
nienawidzà
kobiet”
ługo oczekiwana
ekranizacja kultowej
już powieści Stiega
Larssona. Nakręcona przez
Szwedów, może więc
unikniemy chwytliwych
amerykańskich recept na
hit kinowy. Dla wielbicieli
trylogii „Millenium” to
pozycja obowiązkowa.
Reż.: Niels Arden Oplev,
wyst.: Noomi Rapace,
Michael Nyqvist,
Lena Endre.

D

tieg Larsson „Zamek z piasku,
który runął”. Fani trylogii Stiega
Larssona nie mogli się już doczekać
trzeciej, ostatniej części cyklu.
Wreszcie jest, ale jest też żal, że nie
powstanie już żaden z następnych
tomów. Autor umarł, nie
doczekawszy sukcesu
swych powieści. „Zamek
z piasku” jest
zdecydowanie
najobszerniejszy.
Tym razem Larsson
prowadzi czytelnika
w mroczną przeszłość
Lisbeth Salander,
za przewodnika dając
mu świetnie znanego
miłośnikom trylogii
Mikaela Blomkvista,
zwanego Kalle.
Na podstawie powieści
powstał już film fabularny, który
niebawem zagości w kinach.
Stieg Larsson: Zamek
z piasku, który runął.
Wydawnictwo Czarna Owca.
Warszawa 2009.

Witkowski jest jednym
z najzdolniejszych autorów młodego
pokolenia. Łatwość, z jaką posługuje
się językiem sprawia, że połowę
sukcesu ma już zapewnioną. Trzeba
jeszcze tylko znaleźć interesujący
temat. Tym razem to środowisko
tirowców, trzeba przyznać, dość
egzotyczne. Nic więcej nie trzeba
mówić, warto przeczytać.
Michał Witkowski: Margot. Świat
Książki. Warszawa 2009.

G

oscinny, Sempé „Nieznane
przygody Mikołajka”. Tego
czarującego łobuziaka i jego kolegów
kochają wszyscy. Mikołajek ma
wielbicieli wśród najmłodszych, jak
i całkiem
dorosłych.
Nowa porcja
historyjek jest
okraszona
uroczymi
ilustracjami.
„Nieznane
przygody” to
doskonałe
remedium

M

ichał
Witkowski
„Margot”. Na nową
powieść Michała
Witkowskiego czeka się
zawsze z zapartym tchem.
Co tym razem wymyśli ten
czołowy polski
skandalista?
Nie należy się zrażać
szumem, jaki pisarz robi
wokół siebie, to element
przemyślanej
autopromocji
– niewątpliwie

na pesymizm i szarugę dnia
codziennego. Nie wstydźmy się
dziecinnego pierwiastka, który
wszyscy w sobie z zażenowaniem
chowają. Jeśli raz uznamy Mikołajka
za naszego kumpla, pozostanie nim
na zawsze. A przy okazji, to znakomita
lektura do wspólnego czytania
z dziećmi. Goscinny, Sempé:
Nieznane przygody Mikołajka.
Znak. Kraków 2009.
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Troch´ aktorstwa

nie zaszkodzi

S

kuteczność i sukces menedżera czy
sprzedawcy zależy od jego
kompetencji oraz umiejętności
szybkiego dostosowania się
do zaistniałej sytuacji. Ci, którzy potrafią
panować nad swoimi emocjami,
posiadają świadomość własnego ciała,
głosu, wrażenia wywieranego na innych
i są przygotowani
merytorycznie – wygrywają.
Technik budowania wizerunku
osobistego istnieje bardzo wiele, jednak
tylko niektóre z nich wykorzystują
do tego elementy psychologii oraz gry
aktorskiej. Tymczasem gest, mimika,
ton głosu, poruszanie się i wreszcie
odpowiednio dobrane słowa, wpływają
na budowę naszego wizerunku oraz
na relacje z otoczeniem. Dzięki
opanowaniu
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tych elementów to, co chcemy
przekazać i co chcemy osiągnąć, jest
łatwiejsze do zrealizowania, bo stajemy
się bardziej wiarygodni. Oczywiście
same umiejętności aktorskie nie
wystarczą, aby osiągać sukcesy
w negocjacjach, sprzedaży czy innych
dziedzinach biznesu. Dopiero
w połączeniu z odpowiednimi
elementami psychologii dają pożądane
rezultaty. Umiejętności aktorskie
pozwalają szybciej i skuteczniej
wchodzić w wyznaczone zadania.
Niejednokrotnie podjęcie jakiejś decyzji
w pracy jest dla nas wyjątkowo trudne,
a znajomość technik aktorskich
znacznie nam to ułatwi.
Bardzo istotnym narzędziem, którym
musimy nauczyć się posługiwać

Gesty powinny
współgrać z tym,
co mówimy

właściwie, jest ciało. Dlatego, jeżeli
chcemy być przekonujący, musimy je
rozumieć i skutecznie nad nim
panować. Jeżeli chcemy, aby odbierano
nas jako pewnych siebie, nasze gesty
muszą być stanowcze. Jeżeli
po wykonaniu jakiegoś gestu
zatrzymamy go na sekundę, uzyskamy
wrażenie pewności siebie. Gesty
i postawa muszą też współgrać z tym,
co mówimy. Np. podczas prezentacji
możemy stosować celowe pauzy, aby
zbudować odpowiednie napięcie
i jeszcze bardziej zainteresować
słuchaczy. Podczas takiej pauzy nasze
ciało i gesty również muszą na chwilę
zastygnąć. Jednak nie na dłużej niż kilka
sekund, aby zainteresowanie nie
zmieniło się w zniecierpliwienie. Należy
też pamiętać o zasadzie, że nasze ciało
wpływa na umysł, a umysł na ciało.
Kierownik zespołu nie może chodzić
drobnymi kroczkami, ponieważ będzie
wyglądał śmiesznie. Jego krok musi
być dystyngowany i poważny.
Spuszczona głowa lub zgarbione plecy
również nie dodadzą mu
splendoru. Handlowiec,
którego grupą
docelową jest
młodzież musi
poruszać się
energicznie
i być
entuzjastyczny,
bo kiedy będzie
zbyt poważny
i stonowany nie
osiągnie sukcesu.
Kiedy natomiast
towar jest
ekskluzywny
i skierowany

do poważnych biznesmenów,
zachowanie sprzedawcy również
powinno być ekskluzywne.
Poważną przeszkodą w kontaktach
z innymi jest nieumiejętność panowania
nad emocjami. Często zdarza się, że
przed ważnym spotkaniem zaczynamy
się stresować. Wpływa to bardzo
negatywnie nie tylko na nasz umysł, ale
również na nasze ciało. Dochodzi
do niekontrolowanych napięć mięśni
w organizmie, czujemy się
niekomfortowo, nierówno oddychamy,
osłabia się nasz głos. Mimika twarzy
zostaje poważnie ograniczona.
W rezultacie jedynymi emocjami, które
malują się na naszej twarzy jest strach
i niepewność. Dzięki opanowaniu
techniki kadrowania emocji możemy
bardzo szybko doprowadzać się
do różnych stanów – entuzjazmu,

Ż

yjemy w świecie, w którym
wywieranie wpływu na innych
ma ogromne znaczenie i jest
wszechobecne. Należy jednak
zauważyć, że techniki
i narzędzia perswazji,
kreowania wizerunku
osobistego same w sobie
nie są niczym złym.
A często pomagają
zrozumieć własne
ograniczenia. Kiedy
mówimy o wykorzystaniu
elementów aktorstwa,
świadomości ciała, emocji
itd., nie myślimy o chęci
manipulacji, a o zyskaniu
odpowiednich cech, które
posłużą nam do wzmacniania
wiarygodności jedynie
prawdziwych przekazów.
Przedstawione tutaj przykładowe
metody, to narzędzia, które
powstały w wyniku połączenia
niektórych technik psychologii
perswazji z warsztatem aktorskim
i są z powodzeniem
wykorzystywane w środowiskach
biznesowych
oraz politycznych.

Emocje można
odsunąć

powagi, zamyślenia, wesołości,
przygnębienia. Możemy nimi sterować
tak jak robią to aktorzy. Wystarczy
przypomnieć sobie jakąś sytuację, która
przytrafiła nam się niedawno oraz była
nacechowana emocjonalnie.
Zwiększając i nadając ruch lub
przybliżając obrazy w naszej głowie
jesteśmy w stanie zintensyfikować
doznawane emocje związane z danym
obrazem. Możemy równie łatwo osłabić
działanie emocji wykonując odwrotny
proces, czyli je odsuwając, zwalniając
ruch itp. Wszystko zależy od tego, co
chcemy osiągnąć. Również słowa są
narzędziem, za pomocą którego
możemy wpływać na stan emocji tak
swoich, jak i innych. Kiedy manager
chce wyrazić swoje niezadowolenie
z powodu pracy swojego zespołu
i powie: jestem wściekły! – wywrze

bardzo silne wrażenie, ponieważ
nacechowanie emocjonalne tego
zdania jest wysokie. Jeśli jednak
zamiast wyrazu wściekły użyje wyrazu
zły – napięcie opadnie. Podobnie jest,
gdy handlowiec powie: robimy to
dobrze. Wtedy nacechowanie
emocjonalne jest tylko średnie.
A wystarczy powiedzieć: robimy to
z pasją!, a emocje pozytywne znacznie
się podniosą.
Nie bez powodu mówi się, że oczy są
zwierciadłem duszy. Odpowiedni
kontakt wzrokowy to istotny element
skutecznej komunikacji. To, że
rozmówcy należy patrzeć w oczy, wie
prawie każdy. Rozbiegane, zagubione
spojrzenie świadczy o naszej
niepewności. Nie wszyscy jednak zdają
sobie sprawę z tego – jak może
zaszkodzić nam nadmierne mruganie
oczami. Kiedy robimy to zbyt często
rozpraszamy jego uwagę, co może
spowodować, że przestaje on skupiać
się nad tym, co mówimy, a zaczyna się
zastanawiać czy przypadkiem nie
wpadło nam coś do oka. Dekoncentruje
się i w rezultacie nasze argumenty
mogą zostać nie usłyszane. Poza tym
nadmierne mruganie podświadomie
jest odbierane jako oznaka słabości czy
nieszczerości. Przy wspomnianych już
negocjacjach, czy prowadzeniu
prezentacji, nasza silna pozycja, którą
chcemy zachować, może zostać przez to
zachwiana. Jednak systematycznie
wykonując proste ćwiczenia możemy
wyeliminować ten efekt. Wystarczy m.
in. przeskakiwać wzrokiem w różnych
kierunkach, zatrzymując go na kilka
sekund w każdym miejscu, pilnując się
przy tym, żeby nie mrugać.
Ton głosu jest równie ważny, co treść
przekazu. Specjalistyczne badania
dowodzą, że niski ton głosu
podświadomie wpływa na słuchacza,
wzbudzając w nim pozytywne emocje.
Osoba przemawiająca, którą cechuje
ciepły, niski głos jest odbierana przez
słuchaczy jako postać bardziej
wiarygodna. Słucha się jej
z przyjemnością i ufnością. Osoby
mówiące cicho, piskliwie, niewyraźnie
są mało przekonujące. Czasami nawet
wtedy, kiedy ich argumenty są jak
najbardziej trafne.
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Panda

WYMIARY
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTUAL 54KM
27.880 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.1 ACTIVE 54KM
30.420 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 60KM
33.800 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 70KM 34.640 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-Jet 16v DYNAMIC 70KM 38.870 1248 51 160 4,3 114 4/5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

500

WYMIARY
355/163/149

Grande Punto

WYMIARY
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTUAL 5D
35.910 1368 57 165 5,9 134 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTUAL 5D 41.820 1248 55 170 4,5 119 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 69 KM POP
36.130 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM POP 42.930 1248 55 165 4,2 110 4
1.2 69 KM SPORT
42.930 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM SPORT 49.730 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16V 100 KM SPORT
49.730 1368 74 182 6,3 149 4
1.2 69 KM PURO2
42.930 1242 51 160 5,1 115 4
1.2 69 KM LOUNGE
42.930 1242 51 160 5,1 119 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM LOUNGE 49.730 1248 55 165 4,2 110 4
1.4 16V 100 KM LOUNGE
49.730 1368 74 182 6,3 149 4
1.3 M-Jet 16V Z DPF 75KM BY DIESEL 57.800 1248 55 165 4,2 110 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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Qubo
RABAT 15,5%*

WYMIARY
396/172/174

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 73KM ACTIVE
38.870 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v 75KM ACTIVE 44.780 1248 55 155 4,4 115 5
1.4 73KM DYNAMIC
43.940 1360 54 155 6,6 155 5
1.3 M-Jet 16v 75KM DYNAMIC 49.850 1248 55 155 4,4 115 5
1.3 M-Jet 16v 75KM TREKKING 52.390 1248 55 155 4,4 115 5
* rabat 10,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Bravo

WYMIARY
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 16,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 90KM ACTIVE
42.580 1368 66 179 6,7 156 5
1.6 M-Jet 16v 105KM ACTIVE 50.510 1598 77 187 4,9 129 5
1.4 16v 90KM DYNAMIC
45.920 1368 66 179 6,7 156 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.260 1368 88 197 6,7 156 5
1.4 T-Jet16v 120KM DYNAMIC DUAL. 53.440 1368 88 197 6,5 154 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.850 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYNAMIC 55.520 1598 88 195 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v Z DPF 120KM DYN. DUAL. 59.700 1598 88 195 4,6 120 5
1.4 T-Jet 16v 150KM EMOTION 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v165KM EMOTION 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
1.4 T-Jet 16v 150KM SPORT 60.120 1368 110 212 7,0 165 5
2.0 M-Jet 16v165KM SPORT 65.540 1956 121 215 5,3 139 5
1.9 M-Jet 16v165KM ESTIVA BLUE&ME* 53.850 1956 121 215 5,3 139 5
* ograniczona dostępność, możliwość zamówienia jedynie przez Dział Logistyki FAP
* rabat 12,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Croma
RABAT 21%*

WYMIARY
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 16v 140KM DYNAMIC
69.520 1796 103 206 7,4 173 5
1.9 M-Jet120KM BEZ DPF DYNAMIC 75.840 1910 88 195 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF DYNAMIC 82.160 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v 150KM BEZ DPF EMOTION 86.110 1910 110 210 6,0 157 5
1.9 M-Jet 16v Z DPF 150KM AUT.EMOTION 91.640 1910 110 205 6,9 181 5
2.4 M-Jet 20v Z DPF 200KM AUT.EMOTION 110.600 2387 147 216 7,2 191 5
* rabat 17% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Linea

WYMIARY
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

RABAT 15,5%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
38.440 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM ACTIVE
46.470 1368 88 195 6,7 157 5
1.4 77KM DYNAMIC
43.510 1368 57 165 6,3 148 5
1.4 T-Jet 16v 120KM DYNAMIC 49.010 1368 88 195 6,7 157 5
1.3 M-Jet 16v 90KM DYNAMIC 50.700 1248 66 170 4,9 129 5
1.6 M-Jet 16v 105KM DYNAMIC 53.230 1598 77 190 5,0 131 5
1.4 T-Jet 16v 120KM EMOTION 53.230 1368 88 195 6,7 157 5
1.6 M-Jet 16v 105KM EMOTION 57.460 1598 77 190 5,0 131 5
* rabat 11,5% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Doblò

WYMIARY
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

RABAT 21%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE
39.500 1368 57 148 7,1 168 5
1.3 M-Jet 16v Z DPF 85KM ACTIVE 45.820 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM ACTIVE
48.980 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v 103KM NATURAL POWER/
CNG (gaz ziemny) ACTIVE
54.510 1596 76 163/164 9,2/9m 218/161 5
1.3 M-Jet 16v 85KM DYNAMIC 49.770 1248 63 156 5,5 145 5
1.9 M-Jet 105KM DYNAMIC 52.930 1910 77 164 5,8 153 5
* rabat 16% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
3

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w październiku 2009. Firma zastrzega
sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji
z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.
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Brera

BAGAŻNIK
WYMIARY
441/183/134 300 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM
104.470 1750 147 235 8,1 189 2+2
2.0 JTDM 170KM
106.170 1956 125 218 5,4 142 2+2
2.4 JTDM 20v210KM
127.420 2387 154 231 7,8 179 2+2
2.4 JTDM 20v2O0KM Q-TRONIC 134.220 2387 147 225 7,9 208 2+2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ4
147.820 3195 191 244 11,4 270 2+2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

159

WYMIARY
466/182/142

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

Spider

WYMIARY
BAGAŻNIK
439/183/132 253 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1750 TBi16v 200KM
109.570 1750 147 235 8,2 192 2
2.0 JTDM 170KM
111.270 1956 125 218 5,4 142 2
2.4 JTDM 20v200KM Q-TRONIC 139.320 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 260KM 24vQ-TRONIC Q4 159.720 3195 191 244 12,1 288 2
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

159 Sportwagon

WYMIARY
466/183/143

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 82.370 1796 103 208 7,6 179 5
1750 TBi16v 200KM PROGRESSION 94.270 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 89.170 1910 110 212 5,7 150 5
2.0 JTDM 170KM PROGRESSION 93.420 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 115.720 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION Q-TRONIC 123.170 2387 147 225 7,9 208 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 101.070 1750 147 235 8,1 189 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
95.970 1910 110 212 5,7 150 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 103.620 1910 110 209 6,8 180 5
2.0 JTDM 170KM DISTINCTIVE
100.220 1956 125 218 5,4 142 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
122.320 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM200KMDISTINCTIVE Q-TRONIC 129.970 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KMDISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 151.220 3195 191 244 12,1 286 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 140KM MPI 16v PROGRESSION 87.470 1796 103 206 7,8 183 5
1750 TBi16v 200KM PROGRESSION 99.370 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 94.270 1910 110 210 5,8 153 5
2.0 JTDM 170KM PROGRESSION 98.520 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 120.620 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 200KM PROGRESSION Q-TRONIC 128.270 2387 147 223 8,0 210 5
1750 TBi16v 200KMDISTINCTIVE 106.170 1750 147 233 8,3 194 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
101.070 1910 110 210 5,8 153 5
1.9 JTDM150KM DISTINCTIVE Q-TRONIC 108.720 1910 110 207 6,9 182 5
2.0 JTDM 170KM DISTINCTIVE
105.320 1956 125 216 5,5 145 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE
127.420 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM200KMDISTINCTIVE Q-TRONIC 135.070 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KMDISTINCTIVE Q4 Q-TRONIC 156.320 3195 191 242 12,2 288 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

GT

MiTo

WYMIARY
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

RABAT 15%*
PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION
84.920 1970 122 216 8,7 207 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE
92.570 1910 110 209 6,2 165 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

64

RABAT 15%*

WYMIARY
BAGAŻNIK
406/148 /145 270 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE 55.170 1368 88 198 6,1 145 4
1.4 TB 16v 155KM DISTINCTIVE 61.970 1368 114 215 6,5 153 4
1.6 JTDM 16v 120KM DISTINCTIVE 62.820 1598 88 198 4,8 126 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Ypsilon

WYMIARY
381/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO
42.420 1368 57 167 5,5 130 4
1.4 16v 95KM ORO
44.970 1368 70 175 6,6 155 4
1.3 M-Jet 16v 90KM ORO
48.370 1248 66 175 4,5 117 4
1.4 16v 95KM PLATINO
48.880 1368 70 175 6,6 155 4
1.416v95 KMVERSUS
44.970 1368 70 175 6,6 159 4
1.3 M-Jet16v90KMVERSUS
50.920 1248 66 175 4,5 117 4
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Musa

WYMIARY
403/169/166

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

RABAT 15%*

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO
51.770 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-Jet 16v 70KM ORO
54.320 1248 51 159 4,7 125 5
1.4 16v 95KM PLATINO
60.270 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-Jet 16v 120KM PLATINO 72.170 1598 88 190 4,9 129 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Delta
RABAT 15%*

WYMIARY
452/180/150

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

PLN
poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v T-Jet 150KM ORO
72.250 1368 110 210 7,0 165 5
1.8 16v T-Jet 200KM ORO
74.792 1742 147 230 7,8 185 5
1.6 16v M-Jet 120KM ORO 74.800 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet SEL. 120KM ORO 78.200 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 16v M-Jet 165KM ORO 84.150 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 90.100 1910 139 222 5,7 149 5
1.4 16v T-Jet 150KM PLATINO 80.750 1368 110 210 7,0 165 5
1.8 16v T-Jet 200KM PLAT. SPORTRONIC 98.600 1742 147 230 7,8 185 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLATINO 83.300 1598 88 194 4,9 130 5
1.6 16v M-Jet 120KM PLAT. SELECTRONIC 86.700 1598 88 194 4,6 120 5
2.0 16v M-Jet 165KM PLATINO 92.650 1956 121 214 5,3 139 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM 98.600 1910 139 222 5,7 149 5
1.8 16v T-Jet 200KM PLAT. SPORTRONIC EXECUTIVE 105.400 1742 147 230 7,8 185 5
1.9 16v Twinturbo M-Jet 190KM EXECUTIVE 105.400 1910 139 222 5,7 149 5
* rabat 11% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Zmieniły się rabaty
na samochody
dla pracowników
Od czerwca 2009 r. spółka Fiat Auto Poland SA
przygotowała nową ofertę zakupu samochodów dla
pracowników Grupy Fiat. W ramach tej oferty
przewidziano dwie możliwości:
– pierwsza przewiduje skorzystanie przez pracowników
z przewidzianego dla danego modelu rabatu
(na przykład Pandę pracownik może nabyć
z 15,5% rabatem);
lub
– rabatu wraz z darmowym pakietem ubezpieczeniowym.
W tym drugim przypadku należy liczyć się z mniejszą
wysokością rabatu (np. Panda: darmowy pakiet
ubezpieczeniowy i 10,5 % rabatu).
Warto dodać, że wraz z tą ofertą w pierwszym wariancie
wprowadzono różną wysokość rabatów na poszczególne
modele. I tak na przykład, Panda oferowana jest dla
pracowników Grupy Fiat z 15,5% rabatem, a Doblò
z 21% rabatem.
Ceny z rabatami dla pracowników Grupy Fiat zawierają
VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru.
Firma zastrzega sobie możliwość dokonania w każdej
chwili zmiany cen i wyposażenia. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać
w salonach sprzedaży.
Wymienione rabaty nie łączą się z reguły z innymi
okresowymi promocjami marketingowymi.
Oferta jest dostępna w

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland,
przy ul. Katowickiej 24, w Bielsku-Białej,
tel. 033 813 44 40.
W Centrum Sprzedaży można pytać także o sposoby
kredytowania zakupu samochodów.
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NASZE ŁAMY DLA WAS
˚egnaj Asiu
21 października 2009 pożegnała nas Asia… – wyjątkowa kobieta, przyjaciółka,
wspaniały człowiek. Trudno znaleźć słowa, którymi można opisać tak wielką
stratę, stratę cząstki nas samych. Joanna Szymura. Kochała życie, jego piękno
i różnorodność. Jej cierpliwość, dobroć i oddanie będzie dla nas już zawsze
niedoścignionym wzorcem. Teraz sama myśl o Niej przywołuje wspomnienia,
które pieczołowicie będziemy przechowywać w ciepłych zakątkach naszych serc.
W nagrodę za miłość, jaką dzieliła się z nami, pójdzie prosto do nieba.
Dziś jesteśmy pewni, że właśnie tam jest.
Życzymy Ci Asiu wiecznej pogody w miejscu, co nie ma go na mapie. Wolna od
zmartwień i trosk wygrzewaj się na niebieskiej trawie. A czasem, gdy Ci przyjdzie
chęć, z góry na Ziemię popatrz na nas, tylko trochę może być Ci żal, że u nas
trawa taka zielona.
Wiecznej pogody na niebieskich połoninach życzą Ci koleżanki i koledzy.

NOWY PROGRAM ASSISTANCE

W ka˝dym numerze gazety
staramy si´ udost´pniç
strony dla pracowników
Grupy Fiat, którà
nazwaliÊmy „Fiat to my”.
To właÊnie w tej rubryce
mo˝ecie wyraziç swoje
opinie, podzieliç si´
radoÊciami, opowiedzieç
o swoich problemach,
spostrze˝eniach,
wymarzonych wakacjach 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 za maile i kartki.
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Kierowcy, którzy zakupią nowe samochody marek:
Fiat, Fiat Professional, Lancia, Alfa Romeo i Abarth
otrzymają pakiet nowego Assistance: CiaoFiat dla
marek Fiat i Fiat Professional, Assistance Lancia,
Assistance Alfa Romeo, Assistance Abarth.
W razie wypadku bądź awarii na drogach krajowych
i zagranicznych, kierowcy i towarzysze ich podróży
otrzymają pomoc techniczną oraz m.in. samochód
zastępczy, czy w razie potrzeby pomoc medyczną.
Pakiet Assistance skierowany jest do właścicieli
samochodów zakupionych od 1 sierpnia 2009 roku.
W ramach pakietu ubezpieczeni otrzymują
bezpłatną pomoc w razie wypadku bądź awarii na
drogach krajowych i zagranicznych. Spośród wielu
usług, kierowcy mogą liczyć na pomoc techniczną
i usprawnienie pojazdu na drodze, holowanie
pojazdu lub organizację samochodu zastępczego.
„Nowy program Assistance został uruchomiony,
aby zapewnić klientom Fiat Auto Poland więcej
usług związanych z pomocą drogową
i zapewnieniem mobilności oraz bezpieczeństwa
podczas podróży. Pierwszą zmianą wprowadzoną
do programu jest pomoc drogowa dla klientów
w przypadku przebicia opony, zgubienia kluczyków,
zamknięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, braku

paliwa, zatankowania nieprawidłowego paliwa oraz
rozładowania akumulatora. Udostępniamy również
klientom dodatkowe usługi Assistance w przypadku
wypadku drogowego.
Zupełną nowością jest możliwość skorzystania
z samochodu zastępczego i pomocy medycznej.
Usługę Samochodu Zastępczego oferujemy
klientom, którzy skorzystali z usługi holowania,
jak również sami oddali swój pojazd do naprawy
w Autoryzowanej Stacji Obsługi Fiat w określonych
warunkach. Nowy Pakiet Assistance rozszerzyliśmy
również o możliwość skorzystania z dodatkowego
transportu taksówką” – mówi Bogusław Cieślar
Rzecznik Fiat Auto Poland SA.
Ponadto, we wspomnianych sytuacjach pokryte
zostaną koszty dodatkowego transportu lub
zorganizowane zostanie zakwaterowanie, czy
transport do miejsca zamieszkania lub docelowego
miejsca podróży. Kierowcy wspomnianych marek
mogą liczyć także na zaliczkę na pokrycie kosztów
naprawy, a także na pomoc medyczną, która
obejmuje nie tylko samego ubezpieczonego, ale
również jego towarzyszy podróży.
Ze szczegółami nowego Programu Assistance
można zapoznać się poprzez poniższe linki:

www.fiat.pl/pdf/top_assistance_24.pdf
www.fiatprofessional.pl/pdf/top_assistance_24.pdf
www.lancia.pl/pdf/top_assistance_24.pdf
www.alfaromeo.pl/pdf/top_assistance_24.pdf
www.abarth.pl/documenti/documents/top_assistance_24.pdf

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 listopada 2009 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. 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

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

ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3642857, Fax (0-32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

7. 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

8. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (0-32) 6036107, Fax (0-32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel cz´Êciami zamiennymi

9. Plastic Components and Modules Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

10. Ergom Poland Sp. z o.o.

ul. JednoÊci 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 3681200, Fax (0-32) 2930839
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

11. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

12. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

13. 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

14. Fiat Group 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

15. 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

16. 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

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo

produkcja silników do samochodów

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: Giovanni Polimeni

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: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

Joint Ventures

