C

Z

E

R

W

I

E

C

Fiat

2

0

1

1

wokół nas
CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I FIAT INDUSTRIAL

Czasopismo pracowników spółek koncernów Fiat i Fiat Industrial w Polsce • Rok XV/2 • Numer 91 • Czerwiec 2011

LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Nowa Lancia Ypsilon

ORKIESTRA GRA
FIAT ZWIĘKSZA UDZIAŁY W CHRYSLERZE DO 52%

W teorii im więcej elementów, tym więcej komplikacji.
W praktyce im bogatsze wyposażenie, tym większy komfort.

Fiat Punto MyLife

Fiat Panda MyLife

nawigacja TomTom, klimatyzacja,
radio CD/MP3, Blue&Me z USB,
cztery poduszki powietrzne,
wspomaganie kierownicy

klimatyzacja,
radio CD/MP3,
wspomaganie kierownicy,
o 25% mocniejszy silnik
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CENTRUM SPRZEDA˚Y FIAT AUTO POLAND: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42

POZNAJ KOMFORTOWE ROZWIÑZANIA
DOST¢PNE TERAZ W STANDARDZIE W WERSJI MYLIFE
PUNTO: silnik benzynowy 1.2 8v 69 KM, zu˝ycie paliwa (l/100 km): cykl miejski – 6,7; cykl pozamiejski – 4,4; cykl mieszany – 5,2; emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) – 123,0.
PANDA: silnik benzynowy 1.2 ECO, zu˝ycie paliwa (l/100 km): cykl miejski – 6,4; cykl pozamiejski – 4,0; cykl mieszany – 4,9; emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) – 113,0.
Fiat. Producent samochodów z najni˝szà emisjà CO2 w Europie – êródło: JATO Dynamics, na podstawie Êredniej emisji CO2 (g/km) w najlepiej sprzedajàcych si´ samochodach
w Europie w 2010 roku. Prezentowane samochody sà jedynie ilustracjà. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach.

www.ﬁat.pl
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FIRMA
STRATEGIA

Fiat zwiększa udziały

w Chryslerze do 52%
Spotkanie
prezydenta Stanów
Zjednoczonych
i dyrektora
pełnomocnego
Fiata i Chryslera,
Sergio Marchionne,
przy okazji wizyty
Baracka Obamy
w zakładzie Jeepa
w Toledo,
w stanie Ohio

Fiat, który na skutek spłacenia przez Chrylsera
pożyczek udzielonych przez rządy Stanów
Zjednoczonych i Kanady zdobył 46% udziałów
firmy amerykańskiej, postanowił skorzystać
z opcji na zakup dodatkowych 6% znajdujących
się w posiadaniu Departamentu Skarbu USA.
Cena, jaką wspólnie ustaliły obie strony,
to 500 milionów dolarów, a wynikiem tej
operacji jest osiągnięcie przez Fiata
w sumie 52% akcji Chryslera. W przeciągu
roku będzie miała miejsce realizacja ostatniego
z określonych wcześniej celów ekonomicznoprzemysłowych, jakim jest wejście
w posiadanie 57% udziałów amerykańskiego
giganta. Obok przedstawiamy pismo przesłane
przez Marchionne do pracowników Fiata oraz
komentarze Baracka Obamy i Johna Elkanna.
4

KOMENTARZE

Barack Obama
Prezydent Stanów Zjednoczonych do pracowników
Chryslera: „Firma stanęła na własne nogi, spłaciła
swe długi i ponownie zaczęła funkcjonować. Jestem
niesłychanie dumny z tego, co dokonaliście”.

John Elkann
Prezes firmy Fiat po spotkaniu z Departamentem
Skarbu USA: „Jeśli chodzi o mnie i moją rodzinę,
pragnę potwierdzić nasze zaufanie w działalność
Sergio Marchionne i jego drużyny, a także udzielić
naszego wsparcia wszystkim ludziom z Fiata
i Chryslera, dzięki którym możliwe było odzyskanie
zaufania rządu amerykańskiego, jakie pokładł
w nas zaledwie 23 miesiące temu. Będziemy ich
nadal wspierać, aby jeszcze bardziej umocnić ten
historyczny sojusz i wspólnie utworzyć
międzynarodową grupę motoryzacyjną, będącą
w stanie konkurować z najlepszymi producentami
samochodów na rynku”.

„GRUPA STAŁA SIĘ SILNIEJSZA I BARDZIEJ KONKURENCYJNA”
List prezesa zarządu Sergio Marchionne przesłany do pracowników Fiata 24 maja br.
Dzisiaj dla Fiata i dla Chryslera nastał ważny dzień, dlatego chciałbym się z Wami podzielić tą
doniosłą informacją.
Dzisiaj rano nasz amerykański partner zwrócił rządom Stanów Zjednoczonych i Kanady wszystkie
pożyczki, które zostały mu udzielone prawie dwa lata temu, by uchronić przedsiębiorstwo przed
niechybnym bankructwem.
Pożyczki te nie tylko dały Chryslerowi jeszcze jedną szansę na udowodnienie własnej wartości, ale
także były wyrazem zaufania wobec naszego sojuszu przemysłowego oraz wiary, że Fiat i Chrysler
razem mogły stworzyć coś lepszego i trwałego.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy amerykańska firma dokonała wręcz spektakularnego odrodzenia,
które pozwoliło w krótkim czasie odmienić jej los: finanse firmy zostały uzdrowione do tego stopnia,
że za ostatni kwartał pojawił się długo oczekiwany zysk netto, firma odnowiła linię produktów, znowu
wzrasta jej udział na wszystkich rynkach.
Dzisiaj, kiedy Chrysler dotrzymał danego słowa, spłacając nie tylko kredyty, ale także nie zawodząc
pokładanego w nim zaufania, zostaje zamknięty ważny rozdział w historii tej firmy i otwiera się nowy,
związany z naszym sojuszem.
Nabycie przez Fiata kolejnej części udziałów pozwalającej na przejęcie pakietu większościowego
w Chryslerze, jest tylko i wyłącznie zabiegiem finansowym i technicznym. To, co naprawdę się liczy,
to fakt, że teraz możemy znacznie przyspieszyć realizację projektu stworzenia producenta samochodów na poziomie światowym, który z pełną determinacją dążyć będzie do zajęcia miejsca wśród
liderów w tej branży.
Jesteśmy więc świadkami wydarzenia, które trudno przecenić. Jesteśmy u progu jedynego w swoim
rodzaju zwrotu biegu wydarzeń. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy przyspieszyć i dokończyć wielki projekt przemysłowej integracji naszych obu firm. Istnieją ku temu wszelkie warunki.
Ale – jak mówią artyści malarze – każdy obraz na początku jest tylko zbiorem kolorów farby na płótnie. Stworzenie działa sztuki to nie tylko kwestia techniki, ale coś więcej, to kwestia natchnienia,
pasji i wizji.
Podobnie jest z sojuszem pomiędzy Fiatem a Chryslerem, który tak naprawdę znajduje się dopiero
na wstępnym etapie prac. Czeka nas jeszcze wiele pracy, bo większość kolorów musimy jeszcze
nanieść na płótno. Prawdziwa integracja dwóch przedsiębiorstw oznacza dzielenie się wszystkim
i podzielanie wszystkiego. Chodzi o kompetencje i zasoby, projekty i cele, wyzwania i ambicje. Najważniejsze jednak to dzielenie się system wartości oraz wiara w podejmowane działania.
Mam na myśli uczciwość zawodową, powagę przyjętej odpowiedzialności, umiejętność dotrzymywania zaciągniętych zobowiązań, przejrzystość w działaniu i wzajemny szacunek. Mam na myśli także
przestrzeganie ustalonych zasad, wiarygodność i pasję.
Wszystko to stanowi fundament, na którym odbudowaliśmy pozycję Fiata siedem lat temu,
a dzisiaj zasady te – tak jak nigdy przedtem – musimy nadal kultywować i realizować. To zresztą te
same zasady, które przyjął jako swoje Chrysler. Dzisiaj stanowią one integralną część filozofii obu
przedsiębiorstw.
Mamy możliwość uczestniczenia w nadzwyczaj ważnym projekcie, za który ponosimy wielką odpowiedzialność i który, aby stał się rzeczywistością, wymagać będzie od nas wielkiego zaangażowania.
Kładziemy podwaliny pod jedno z najsilniejszych i najbardziej konkurencyjnych przedsiębiorstw
branży motoryzacyjnej. Grupę, która będzie mogła zagwarantować wszystkim swoim pracownikom
pewną i obiecującą przyszłość w środowisku, gdzie wymiana kultur i kompetencji stanowić będzie
źródło zawodowego i osobistego rozwoju dla wszystkich. Tą drogą powinniśmy podążać razem,
natchnieni tym samym entuzjazmem i kierowani tą samą wizją firmy, jaką chcemy stworzyć: nie największej, ale po prostu najlepszej.
Życzę wszystkim miłej pracy.
Sergio Marchionne
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FIRMA
I KWARTAŁ

Pozytywne wyniki Fiata
w pierwszych trzech miesiącach roku
Pierwsze po podziale Grupy sprawozdanie finansowe
z pierwszego kwartału tego roku pokazuje, że spółka
jest w dobrej kondycji, rosną wszystkie podstawowe
parametry ekonomiczne, spada zadłużenie przemysłowe
netto, potwierdzone zostały także cele na ten rok.
niezmienne przy stałych kursach) przy sprzedaży 518.600 pojazdów, w tym samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych. Ten
dobry rezultat w dużym stopniu wynika z lepszej
sprzedaży samochodów dostawczych (wzrost
o 7,5%) oraz z sukcesu Alfy Romeo Giulietta, które pokryły spadek sprzedaży pozostałych modeli.
Udział w rynku europejskim zmniejszył się (-1,5%
do poziomu 7,1 %) głównie w wyniku zmniejszenia
udziału Fiata w rynku włoskim o 2,4% (do poziomu 29%) w stosunku do roku poprzedniego. Trzeba jednak pamiętać, że w 2010 roku marka skorzystała jeszcze z ostatniego etapu programów

O

d stycznia do marca obroty Fiata wyniosły
9,2 miliarda euro, o 7,1% więcej niż w tym
samym okresie roku poprzedniego. Wynik
z zarządzania zwyczajnego wyniósł 251 milionów
euro (wzrost o 9%), zaś zysk netto sięgnął 37 milionów euro wobec 13 milionów w pierwszym
kwartale 2010 roku. W tym samym okresie wzrosła także wielkość środków płynnych do poziomu 13,1 miliarda euro, zaś zadłużenie przemysłowe netto zmniejszyło się do poziomu poniżej pół
miliarda euro (489 milionów wobec 542 na koniec 2010 roku). Dlatego Fiat ze spokojem może
potwierdzić swoje cele finansowe wyznaczone
na ten rok, to znaczy zysk z zarządzania zwyczajnego w przedziale 0,9-1,2 miliarda euro, zysk
netto równy 0,3 miliarda euro oraz zadłużenie przemysłowe netto w przedziale 1,5 – 1,8 miliarda.
W ujęciu szczegółowym, przychody Fiat Group
Automobiles (FGA) w pierwszym kwartale roku wyniosły 7 miliardów euro (o 2,6% więcej, w zasadzie
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FIAT SpA– wyniki finansowe w pierwszym kwartale
(w milionach euro)

2011

2010

Przychody netto

9.210

8.603

Zmiana w %

7,1

Zysk z zarządzania zwyczajnego

251

230

Zmiana

21

Marża z zarządzania zwyczajnego (%)

2,7

2,7

Zysk operacyjny

251

232

Zmiana
Zysk przed odliczeniem podatku
Zmiana

19
153

Zysk

37

Zmiana

24

EPS - akcje zwykłe (€)

139

14
13

-

-

EPS - udziały uprzywilejowane (€)

0,111

-

EPS - obligacje (€)

0,217

0,086

DOBRE PIERWSZE WYNIKI FIAT INDUSTRIAL
W ciągu pierwszych trzech miesięcy
roku Grupa poprawiła swoje przychody
i podwoiła zyski z zarządzania
zwyczajnego z niewielkimi wahaniami
w zadłużeniu oraz środkach płynnych.
Potwierdzone zostały tegoroczne cele.
Na pierwszym sprawozdaniu bilansowym
Fiat Industrial zaprezentował pozytywne
wyniki, które otwierają pozytywne
perspektywy na pozostałą cześć roku.
Od stycznia do końca marca obroty
Grupy wzrosły do 5,3 miliarda euro
(+19,3%), zgodnie z dwucyfrowym
wzrostem zanotowanym przez wszystkie
spółki. Zysk z zarządzania zwyczajnego
podwoił się, osiągając 277 milionów
euro, z wyraźnym skutkiem także dla
marży z przychodu, która z 2,7 wzrosła
do 5,3%. Wynik netto przeszedł więc
na stronę dodatnią, ze straty równej
34 miliony euro zarejestrowanej
w pierwszych trzech miesiącach

2010 roku do 114 milionowego zysku
w analogicznym okresie roku bieżącego.
Lekkie wahania zadłużenia
przemysłowego netto, które wzrosło
z 1,9 miliarda euro na koniec 2010 roku
do 2,1 miliarda, przypisać należy typowej
dla końcówki roku akumulacji stocku.
Środki płynne wyniosły 3,5 miliarda
euro wobec 3,7 miliarda w grudniu
zeszłego roku.
W tej sytuacji Fiat Industrial potwierdził
tegoroczne cele, to znaczy obroty
na poziomie 22 miliardów euro, zysk
z zarządzania zwyczajnego między
1,2 a 1,4 miliarda, zysk netto
na poziomie 600 milionów euro oraz
zadłużenie przemysłowe netto
między 1,8 a 2 miliardy euro,
przy inwestycjach na poziomie
1,4 miliarda.
Analiza wyników finansowych CNH
z pierwszych trzech miesięcy tego roku

wspierających ekologiczne modele, które wzmocniły sprzedaż małych samochodów oraz tych napędzanych metanem i LPG. Fiat Professional utrzymał pozycję lidera na ryku europejskim, z 12,8%
udziałem. Zaś Fiat potwierdził swoją silną pozycję
na rynku brazylijskim, utrzymując stabilny udział
na poziomie 22,1%.
Zysk z zarządzania zwyczajnego Fiat Group Automobiles w pierwszym kwartale roku wyniósł 130 milionów euro (wobec 153
milionów w analogicznym okresie
roku poprzedniego). Marki luksusowe i samochody sportowe zanotowały wyraźny wzrost przychodów w stosunku do pierwszego
kwartału 2010 roku: obroty Ferrari
wyniosły 491 milionów euro (wzrost
o 18,6%), zaś Maserati 135 milionów euro (wzrost o 6,3%).

pokazuje przychody na poziomie
3 miliardów euro, co oznacza wzrost
o 17,2% w stosunku do tego samego
okresu w roku ubiegłym (+16%
w dolarach). Zysk z zarządzania
zwyczajnego w sektorze wzrósł
ze 127 do 213 milionów euro, zaś marża
z przychodów zwiększyła się
z 4,9 do 7,1%. Wzrosły także obroty
Iveco (+25%) do wartości 2,1 miliarda
euro, zysk z zarządzania zwyczajnego
w sektorze pojazdów przemysłowych
wzrósł z 3 milionów w pierwszym
kwartale 2010 roku do 71 milionów
w roku bieżącym, zaś marża
od przychodów wzrosła o 3,3%.
FPT Industrial podwoił obroty do
wysokości 729 miliardów euro oraz zysk
z zarządzania bieżącego do poziomu
3 milionów euro, wobec 10 milionowej
straty w analogicznym okresie w roku
ubiegłym.

Komponenty i Systemy Produkcji zanotowały
obroty na poziomie 3 miliardów euro (wzrost
o 22,7%), na które złożyły się dwucyfrowe wzrosty
wszystkich spółek: Magneti Marelli poprawiła
swoje obroty o 16,7%, a Fiat Powertrain podwyższył obroty o 17,1% do poziomu 1,2 miliarda euro.
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PRODUKT
LANCIA YPSILON

Co kryje

piękna szata?

Stefania
Castano
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Nowa Ypsilon jest już na
rynku. Powstaje w Tychach
i będzie sprzedawana na
najważniejszych europejskich
rynkach pod marką Lancii,
a od września także
w Wielkiej Brytanii i Irlandii
jako Chrysler.

M

a wyszukany
styl i tę samą
klasę. Nadano
jej wprawdzie
imię Ypsilon,
ale z poprzedniczki pozostała
tylko nazwa, która liczy sobie już
25 lat. W 1985 roku podczas
salonu samochodowego w Genewie zadebiutował model Y10,
pojazd flagowy z segmentu B
o niespotykanym dotąd – jak na
tak niewielki samochód miejski
– wyposażeniu i stylu. W 1996 r.
przyszedł czas na Lancię Y, eleganckie auto o silnej osobowości, które lansowane było pod
hasłem „luksusu na miarę”. Rok
2003 to czas trzeciej generacji
Lancii Ypsilon, która rozsławiła
w świecie segment luksusowych aut miejskich, wyposażonych tak, jak pojazdy z wyższej
półki. W ciągu tych 25 lat Lancia
oczywiście wydoroślała i stała
się bardziej wszechstronna.
Czwarte pokolenie Lancii Ypsilon też należy do segmentu „fashion city car”. Ma na przykład
5 drzwi, więc może być kierowana do szerszego grona klientów, na przykład młodych rodzin. Dysponuje także gamą
awangardowych silników oraz
wersjami wyposażenia standardowego i opcjonalnego, których
zadaniem jest stworzenie komfortowych warunków we wnętrzu samochodu.
Mały flagowiec, typowy model
„made in Italy”, kryje wszystkie
zalety zaawansowanego technologicznie samochodu. Zapowiada także nowe pokolenie „city cars” stworzonych w wyniku
współpracy z Chryslerem, które
łączą solidność, siłę i stylistyczną
fantazję typową dla amerykańskiej marki z włoskim smakiem.
To auto kompaktowe, plasujące
się w segmencie B, ale jednocześnie wygodne i komfortowe.
Nowa Lancia mieści swobodnie
pięć osób. Jeśli chodzi o wrażenie przestronności wnętrza jest
najlepsza w swojej kategorii. Po-

siada też najbardziej pojemny
bagażnik w segmencie. To zasługa innego rozmieszczenia
brył. Chociaż rozstaw osi pozostał właściwie ten sam co u poprzedniczki, to jednak przednia
szyba została umieszczona nieco dalej, zaś zwis przedni skrócono tak, by wydłużyć z kolei tył
pojazdu, gdzie mieści się pojemny bagażnik.

PIĘCIODRZWIOWA,
ALE WYGLĄD
KOMPAKTOWY
Trzy centymetry długości więcej
niż w poprzednim modelu i dwa
centymetry mniej pod względem
wysokości potęguje wrażenie
wydłużonej, bardziej dynamicznej sylwetki modelu. Klamki tylnych drzwi są wkomponowane
w nadwozie, w ten sposób
uwagę przyciągają przednie
klamki i drzwi. Dzięki temu rozwiązaniu Lancia wygląda jak au-

to 3-drzwiowe, ale o komforcie
5-drzwiowej wersji.
Sportowy i wyszukany charakter
nowego modelu przypomina
małą Lancię Delta, model na
którym wzorowano boki i tył
Lancii Ypsilon. W tym kontekście
warto też zwrócić uwagę na trójkątny kształt słupków tylnych.
Zaprojektowana na nowo osłona
chłodnicy nawiązuje stylistycznie
do lat 60. Reflektory wykonane
przez należącą do grupy Magneti Marelli spółkę Automotive
Lighting Polska w Sosnowcu,
rozchodzą się poprzecznie podkreślając szerokość maski. Reflektory ksenonowe sprawiają,
że auto ma „zdecydowane spojrzenie”. Pokrywa silnika zachodzi
na błotniki i wlot powietrza, trochę jak w legendarnym modelu
Ardea z 1939 roku.
Tył pojazdu jest bardziej zwężony,
co wpływa korzystnie na aerodynamikę. Tylne drzwi są owalne,

Nowa Lancia
Ypsilon ma
tylko 384 cm
długości,
167 cm
szerokości
i 152 cm
wysokości.
Mimo to jest
wygodnym
i komfortowym
samochodem,
jak pojazdy
z wyższej półki
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Nowy model
zapewnia
niezwykłą
przyjemność
jazdy dzięki
rozwiązaniom,
które do tej pory
były rzadkością
w segmencie B.
Wśród nich
Blue&Me
TomTom LIVE,
Smart fuel
system, Magic
Parking,
reﬂektory
bi-ksenonowe
oraz światła
tylne z diodami
LED. U góry:
wyszukane
wyposażenie
wnętrza małego
ﬂagowego
samochodu
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ale z wgłębieniem u dołu, w którym mieści się tablica rejestracyjna. Szyba tylna jest jak gdyby
wtopiona w pokrywę bagażnika
i odcięta od góry spojlerem.
Światła tylne wznoszą się ku górze, jak we wszystkich ostatnich
modelach Lancii z wzdłużnymi
diodowymi światłami pozycyjnymi. Poniżej znajdują się światła
stopu, na samym dole kierunkowskazy w układzie trójkątnym.

ELEGANCJA
I KOMFORT
Mała Lancia to fascynujące auto
pod względem wyrafinowanego
stylu, ale wyraźną różnicę odczujemy dopiero wsiadając do
auta, w którym uwagę zwraca
jakość wykonania oraz komfort.
Wnętrze pojazdu zostało dopracowane w najmniejszych szczegółach pod względem materiałów, ich zestawienia i połączenia
elegancji z nowoczesnością.
Linie konstrukcyjne deski rozdzielczej zostały tak zaprojektowane, by powiększyć optycznie

jej szerokość. Obłe kształty sąsiadują z wylotami powietrza lub
konsolą. Kontrast między elementami podkreśla czarny pas
łączący panel elementów sterowania i dźwignię zmiany biegów,
nadając im lekkość podkreśloną
przez białe podświetlenie ledowe po bokach.
Dźwiękochłonny dach wykonany z nowoczesnego materiału
na bazie poliestru wycisza hałas
o prawie dwa decybele, przez
co wpływa na przyjemność jazdy. Warto dodać, że redukcja
hałasu o trzy decybele zmienia
natężenie dźwięku o połowę.
Przebywanie we wnętrzu Lancii
Ypsilon jest przyjemne, bo nad
całą kabiną rozpościera się przeszkolony dach Gran Luce o powierzchni 0,64 m2 (to rekord
w segmencie B), który wpuszcza też światło do wnętrza.

DOBRA ZABAWA
I EKOLOGIA
Pod maską samochodu kryje się
ostatnia ewolucja jednostki na-

pędowej z rodziny Fire, silnik 1.2
o mocy 69 KM z dwoma zaworami na każdym cylindrze. Kolejny benzynowy silnik z gamy ma
większą moc – 85 koni i moment
145 Nm przy 1900 obr./min. To
produkowana przez Fiat Powertrain Technologies w BielskuBiałej nowa, wielokrotnie nagradzana jednostka TwinAir o pojemności 900 cm3, w której zastosowano nowoczesną technologię MultiAir. Tą ostatnią jednostkę napędową można zamówić na życzenie z unowocześnioną wersją przekładni półautomatycznej DFN (Dolce far
niente), która zadebiutowała
w Lancii Ypsilon w 2003 roku.
TwinAir, będący liderem w zużyciu paliwa i emisji spalin w normalnych warunkach eksploatacji, po naciśnięciu przycisku Eco
na desce rozdzielczej automatycznie obniża moment obrotowy do 100 Nm przy 2.000 obr./
min. Tym samym zmniejsza się
poziom emisji dwutlenku węgla
do najniższych wartości w seg-

PONAD 600 MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI

Lancia Ypsilon -

luksus swobody wyboru

mencie: 97 g/km w przypadku
skrzyni DFN i 99 z przekładnią
manualną.
Trzeci silnik, oferowany także
z myślą o ochronie środowiska
oraz przyjemności jazdy to 1.3
Multijet drugiej generacji, o maksymalnej mocy 95 koni i momencie obrotowym 200 Nm/1500
obr./min., który emituje tylko 99
g/km CO2 w cyklu mieszanym.
Jeszcze bardziej ekologiczną alternatywą jest wersja z podwójnym zasilaniem, na

benzynę i gaz LPG, wyposażona w silnik 1.2 o mocy 69 koni,
która zostanie wprowadzona do
gamy w późniejszym terminie.
Wszystkie silniki benzynowe
i diesle wyposażone są w system Start& Stop, który steruje
chwilowym wyłączeniem silnika
podczas postoju oraz ponow-

Każdy nabywca może konfigurować nową
Lancię Ypsilon odpowiadającą jego marzeniom,
dokonując wyboru spośród trzech wersji
wyposażenia (Silver, Gold, Platinum),
16 kolorów nadwozia, sześciu rodzajów
tapicerki, trzech typów obręczy ze stopu oraz
trzech silników. Zestawienie tych elementów
pozwala na 600 różnych wariantów pojazdu.
Na szczególną uwagę zasługują poziomy
wyposażenia. Wersja Silver adresowana jest
głównie do młodych klientów, lubiących silne
kontrasty kolorystyczne i materiałowe oraz
pokrycia z tkaniny. Wersja Gold ma podwójny
charakter: „Urban Black” skierowana jest do
aktywnych mężczyzn, a „Romantic Gold”
bardziej do kobiet, bo dużo w niej opalizujących
wykończeń i pokrycia deski rozdzielczej oraz
paneli drzwiowych. Wersja Platinum jest
natomiast rozwinięciem wersji Gold: umożliwia
wybór pomiędzy głęboką czernią i opalizującym
brązem. Za bardzo stylową uchodzi koloryzacja
w brązie zestawiona z miękkimi, klasycznymi
formami wnętrza. Jeśli ktoś pragnie jeszcze
większego luksusu w swojej Lancii Ypsilon
może wybierać z szerokiej gamy akcesoriów:
obręczy ze stopu o średnicy 16 cali, spojlerów
bocznych, przyciemnianych reflektorów,
czarnych progów z podświetlanym logo,
nawigatora „Blue&Me TomTom LIVE” oraz
Pakietu Akcesoriów.
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nym jego uruchomieniem, co
wpływa na redukcję zużycia paliwa oraz emisji spalin. Poza tym
zespoły napędowe dysponują
dodatkowo Gear Shift Indicator,
który sugeruje kierowcy odpowiedni moment zmiany biegu,
tak by zużycie paliwa było moż-

„APP” DO IPADA

Dostępna w Apple store
Aplikacja do IPada pozwala na wirtualne zwiedzanie nowej Lancii Ypsilon. Można ją pobrać
za darmo w wersji włoskiej i angielskiej. Za jej
pomocą możemy, np. wybrać odpowiednią wersję wyposażenia i obejrzeć wnętrze auta z różnej perspektywy: kierowcy, pasażera lub z tylnej kanapy. W sekcji „Fascination” znajdziemy
galerię filmów z rozwiązaniami dla klientów,
zaś sekcja Highlights zawiera wywiady z projektantami modelu.
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liwie jak najmniejsze. Redukcji
emisji dwutlenku węgla sprzyjają wreszcie 15-calowe opony
o niskim oporze toczenia, opracowane przez firmę Goodyear.
Nowa Lancia Ypsilon, przyjazna
dla środowiska, zapewnia dużą
przyjemność prowadzenia. To zasługa także unowocześnionych
zawieszeń, dbających o najwyższą kontrolę i komfort jazdy. Zawieszenie przednie typu Mc
Pherson zostało odciążone i ma
lepsze osiągi pod względem filtrowania drgań oraz zakłóceń
akustycznych. Zawieszenie tylne
o skrętnej osi gwarantuje większy komfort na nierównej nawierzchni i mniej hałasu, ale
i dużą przyczepność do drogi.

CAŁKOWITE
BEZPIECZEŃSTWO
Lekkość i bezpieczeństwo to
główne wytyczne, które przy-

świecały pracom nad podwoziem nowej Lancii Ypsilon. Ich
połączenie możliwe było dzięki
wykorzystaniu wysoce wytrzymałych materiałów, które mają
lepszą zdolność pochłaniania
energii w zderzeniach czołowych i bocznych, a jednocześnie nie obciążają tak bardzo
samej struktury. Chcąc poprawić skuteczność reakcji pojazdu
w zderzeniach czołowych zastosowano z przodu trzecią linię
rozproszenia energii, dzięki której wzrasta zdolność pochłaniania energii podczas zderzenia.
Oprócz podwozia, zaprojektowanego zgodnie z najnowocześniejszymi kryteriami, model posiada jeszcze wysokiej klasy elementy bezpieczeństwa aktywnego i biernego.
Wyposażenie małej Lancii obejmuje pod tym względem od 4
do 6 poduszek powietrznych

Design pojazdu
został tak
pomyślany,
aby najlepiej
prezentować się
w dwukolorowych
wersjach
nadwozia.
Dlatego do
wyboru są aż
cztery powłoki
dwutonowe, dwie
pastelowe, dwie
trzywarstwowe
i cztery tęczowe
oraz błyszczące

(czołowe, boczne oraz window-bag), fotele przednie typu anty-submarining, które nie pozwalają wyślizgnąć się pasażerowi
czy też kierowcy spod pasów
bezpieczeństwa (fotele przednie
chronią także kark przy uderzeniach w tył pojazdu). W wyposażeniu seryjnym znalazły się także zaczepy fotelików dziecięcych Isofix oraz elektroniczny
system kontroli toru jazdy, łącznie z ASR i Hill Holderem oraz
ABS z EBD.

NOWATORSKIE
ROZWIĄZANIA
Każdy szanujący się flagowy
samochód powinien mieć ekskluzywne rozwiązania. Nowa
Lancia Ypsilon nie odbiega pod
tym względem od reguły. Jako
pierwsza w swojej kategorii posiada nowatorski półautomatyczny system Magic Parking
(kolejna wersja systemu z Lancii Delta), dzięki któremu do zaparkowania wystarczą 4,6 metra przestrzeni. System włącza
się za pomocą przycisku na desce rozdzielczej, po czym ocenia, czy przestrzeń jest wystarczająca do zaparkowania pojazdu. System steruje także
kierownicą podczas wykonywania manewru automatycznego
parkowania na wstecznym biegu przy zachowaniu pełnej kontroli kierowcy, który musi jedynie sprawdzać prędkość wykonania manewru, naciskając
pedał przyspieszenia i hamulec.
W nowym modelu zadebiutował
też system „Blue&Me – TomTom
LIVE”, który pozwala na obsługę
telefonu, nawigacji, mediapleyera i otrzymania, za pomocą kolorowego ekranu dotykowego,
informacji potrzebnych podczas
jazdy. System umożliwia także
dostęp do usług Live Tom Tom,
w tym do HD traffic, najlepszego
aktualnie systemu informacji
o ruchu drogowym.
Samochód posiada także „Smart
fuel system”, urządzenie wbu-

dowane we wlew paliwa, które
zastępuje klasyczny korek, dzięki czemu tankowanie staje się
wygodniejsze i bardziej bezpieczne, ponieważ uniemożliwia
emisję oparów i wyciek paliwa.
Reflektory przednie (w opcji dostępne są także reflektory ksenonowe) dysponują zintegrowanym systemem rozpoznawania
światła dziennego; światła pozycyjne włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika. Na
zamówienie klienta dostępny

jest także system „360˚ Hi-Fi
Music” o mocy 500 Watt, opracowany specjalnie dla nowej
Lancii Ypsilon. Składa się z 8
głośników, ośmiokanałowego
wzmacniacza cyfrowego, przekazującego jednocześnie na trzy
różne sposoby sygnał oraz efekty akustyczne, dzięki czemu słuchanie muzyki w samochodzie
staje się naprawdę wyjątkowe.
To urządzenie nie jest jedynym
rozwiązaniem „premium”, które
rozbudza fantazję klientów.
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FIRMA
ZAKŁAD TYCHY FAP

Spawalnia,

czyli I akt Lancii Ypsilon

Marek
Szafrański,
foto:
Ireneusz
Kaźmierczak

Gdyby budowę samochodu przyrównać
do opery, to opowieść o Spawalni stanowiłaby
jej pierwszy akt; tuż po uwerturze, która
nawiązywałaby do desek kreślarskich
projektantów oraz tłoczni. To w Spawalni,
po raz pierwszy można zobaczyć najmłodsze
dziecko Grupy Fiat – nową Lancię Ypsilon.

Z

bigniew Szeja jest szefem Spawalni
Fiat Auto Poland w Tychach. W firmie pracuje od blisko czterdziestu
lat. „Lancia Ypsilon jest dla nas nowym wyzwaniem. Wraz z rozpoczęciem jej produkcji zmieniamy segment rynku.
Dotychczas byliśmy liderem w segmencie A, a teraz zaczęliśmy wdrażać do produkcji model
z segmentu B Premium. Wierzymy, że nasze
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dotychczasowe doświadczenia i sukcesy, przełożą się na kolejny tryumf” – mówi.
Seryjna produkcja nowego modelu Lancii ruszyła
w maju, a do końca roku z taśm montażowych
zjedzie około 50-60 tysięcy samochodów.
W przyszłym roku liczba ta się podwoi. Tyski zakład Fiata opuści 100-120 tysięcy egzemplarzy.
Produkcja każdego z nich rozpocznie się od
Spawalni.

AKT I
Spawalnia to miejsce, w którym spotykają się wytłoczki dostarczone z tłoczni. To tu – zdaniem Zbigniewa Szeji, powstaje trzon, do którego kolejne
wydziały będą dokładać specyficzne elementy: lakiernia – warstwy ochronne i kolor, a montaż –
podzespoły kompletnego samochodu. Tutaj na linii nadwozia spotykają się podwozie z dwoma bokami, by po scaleniu powstała bryła samochodu.
Następnie ustalana jest jej geometria na stacji
zwanej framing, a całość jest usztywniana zgrzeinami. Kolejna faza to kompletacja: bryła jest
wzmacniana, dodawany jest dach w zależności
od wersji. Potem nadwozie trafia
na linię wykończenia, gdzie pracownicy montują ruchome elementy – pokrywy, drzwi, błotniki.
Ostatni element stanowi odbiór
nadwozia przed przekazaniem
go na Lakiernię. To wszystko
trwa nieco ponad 2 godziny.
Współcześnie spawalnie mają
wyjątkowo istotne znacznie
w każdej fabryce samochodów. Zbigniew Szeja
podkreśla, że firmy motoryzacyjne, które chcą się
rozwijać, główny nacisk kładą właśnie na inwestycje w ten wydział. Podobnie jest w Tychach.
Przed wprowadzeniem na rynek Lancii Ypsilon
koncern Fiat sporo zainwestował. Kierownik Systemu Technicznego w Spawalni Fiata Auto Poland
Tomasz Gębka podkreśla, że wprowadzenie nowego modelu jako produktu oznaczało przede
wszystkim modernizację części istniejących linii
produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych, dedykowanych bezpośrednio Lancii. W tej drugiej grupie jest nowatorska linia Versaroll, na której produkowane są boki samochodu. Podwozie i nadwozie powstają na liniach dotychczas istniejących,
które ciągle produkują Fiata Pandę.
Tyska Spawalnia Fiata jest nowoczesnym zakładem. W produkcję zaangażowanych jest 921 robotów. Spawalnia jest zautomatyzowana w 99,5
procentach. Korzyść z tego ogromna: jak podkreśla Zbigniew Szeja – bo to wyższa jakość, większa
powtarzalność, obniżenie kosztów i wysokie tempo produkcji. Spawalnię w ciągu doby opuszcza 2300 nadwozi.

westycji związanych z wprowadzeniem do produkcji nowego modelu Lancii.
Linia została zaprojektowana i wykonana w Turynie, w firmie Comau, należącej do Grupy Fiat.
Trzech specjalistów z tyskiej Spawalni wspierało
projektantów swoimi praktycznymi radami. Do
Włoch wyjechali: z Systemu Technicznego Spawalni Tomasz Gębka, a także dwaj jego współpracownicy – Ryszard Rozmus i Paweł Strzelecki jako reprezentanci całego teamu Inżynierii Produkcji, której kierownikiem jest Andrzej Żykwiński.
Wspólnie zgłosili około 180 uwag, które zostały
uwzględnione przy tworzeniu linii dla tyskiego zakładu Fiata Auto Poland. „Projektant stosuje najlepsze rozwiązania wedle swojej wiedzy i dostępności nowych technologii.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę
fakt, iż nie posiada on bogactwa
doświadczenia, jakie ma użytkownik maszyny. Dlatego tak
istotny jest udział w projektowa-

Lancia Ypsilon
to wyzwanie,
któremu
podołamy dzięki
doświadczeniu

Zbigniew Szeja,
kierownik
Spawalni
i Tomasz Gębka,
kierownik
Systemu
Technicznego tej
jednostki

ARIA „VERSAROLL”
Linia Versaroll to jedna z trzech najbardziej przebojowych „arii w I akcie opery pod tytułem Lancia
Ypsilon”. Używając bardziej technicznego języka
fachowcy ze Spawalni mówią, że to „linia, która
wytycza nowe kierunki rozwoju w Fiacie przy uruchamianiu nowych modeli”. Do Tychów trafiła
w sierpniu ubiegłego roku. To jedna z głównych in-

15

Nowa linia
Versaroll
umożliwia
produkcję
aż 4 modeli

niu tych, którzy, na co dzień stykają
się z problemami w praktyce, by zasugerować rozwiązania ułatwiające
pracę oraz obniżające koszty eksploatacji. Jest to część filozofii Early
Equipment Management, którą
Spawalnia aplikuje w procesie uruchomienia nowej linii automatycznej.
W Turynie skupiliśmy się na czterech
kwestiach: bezpieczeństwie (safety),
łatwości Utrzymania Ruchu (maintainability), przejrzystości linii produkcyjnej (process visibility), a także kwestiach logistycznych (logistics).
Szef Spawalni Zbigniew Szeja zwrócił uwagę, że
przy projektowaniu i uruchomieniu linii Versaroll
uwzględnione zostały uwarunkowania World Class
Manufacturing. Jako przykład zwraca uwagę na
różnice w stosunku do tradycyjnej linii, gdzie zarówno roboty jak i okablowanie operacji zlokalizowane są na posadzce. Stwarza to szereg problemów, w tym poważne niebezpieczeństwo dla operatora i pracownika Utrzymania Ruchu podczas
interwencji na maszynie. Na Versaroll wszystko jest
podwieszone do specjalnej konstrukcji, przez co
powstaje przestrzeń umożliwiająca bezpieczne poruszania się wzdłuż i wewnątrz linii.
Rzeczą, która szczególnie różni nową linię od tradycyjnej jest – na co uwagę zwraca Tomasz Gęb-
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ka – elastyczność. „Przede wszystkim mam na myśli elastyczność, która wynika z liczby modeli samochodów, jakie można produkować na takiej linii. Przykładowo teraz tradycyjna
linia, a na takiej tworzymy boki Pandy, jest w stanie przyjąć dwa modele. W spawalni B, gdzie powstaje
500 i Ford Ka, zastosowaliśmy rozwiązania, które pozwalają produkować trzy modele. Versaroll jest rozwiązaniem, które umożliwia produkcję aż czterech modeli w dowolnej konfiguracji, a czas przezbrojenia jest na tyle
krótki, że nie generuje strat produkcji. Po wtóre elastyczność przejawia się w tym, że rozszerzając
produkcję o kolejny model samochodu w minimalny sposób ingerujemy w bieżący proces. Owszem, dostosowanie kleszczy
zgrzewalniczych, chwytaków oraz
trajektorii robotów to element, którego nie wyeliminujemy, natomiast
w przypadku oprzyrządowania
geometrycznego na linii Versaroll
większość czynności przygotowawczych odbywa się poza linią
produkcyjną. Jeśli chcemy wykonać test na danej stacji (w fazie weryfikacji procesu), wówczas wprowa-

Elastyczność linii
Versaroll wynika
z tego, że
większość
czynności
przygotowawczych
odbywa się poza
linią produkcyjną

dzamy na nią przygotowany „off-line” moduł, testujemy i wycofujemy, by móc kontynuować bieżącą
produkcję. Dla porównania: na linii tradycyjnej,
zmiana całego oprzyrządowania wymaga zatrzymania linii produkcyjnej, a poza tym jest ona zmianą nieodwracalną” – wyjaśnia Gębka.
Zbigniew Szeja wyliczając plusy Versaroll zwraca
uwagę na zatrudnienie pracowników: „Nowoczesną linię Versaroll obsługuje na jednej zmianie
sześć osób – trzech pracowników bezpośredniej
obsługi, operator i dwóch z Utrzymania Ruchu.
Dla porównania linie produkcji boków Fiata 126p
obsługiwało na jednej zmianie 32 pracowników.
Zdaniem kierownika Spawalni postępująca auto-

matyzacja sprawia, że pracownicy w naturalny
sposób przekwalifikowują się z wykonywania
prostych czynności do złożonych na wyższym poziomie technicznym. „Mamy tu na wydziale wykształconych ludzi. To jest nasz kapitał. Do wiedzy,
którą mają teraz dochodzili dzięki własnemu zaangażowaniu i chęci poznawania tajników szeroko
pojętej automatyzacji” – podkreśla Szeja.

NOWE ROZWIĄZANIA

Elastyczna

Spawalnia

Od lewej:
Zdzisław Arlet
i Roberto Rossi

Konkurencyjność zakłada również elastyczność
systemu produkcyjnego. Z tego względu FGA stosuje
w swoim zakładach najnowocześniejsze linie
spawalnicze. Rozmawiamy o tym z Zdzisławem
Arletem, dyrektorem Zakładu Tychy i Roberto Rossi,
dyrektorem Comau w Polsce.
FWN: Na czym polega koncepcja „elastycznej
spawalni”?
Roberto Rossi: to dysponowanie wszechstronnym
oprzyrządowaniem i maszynami, które pozwalają
na jednoczesne zarządzanie kilkoma modelami na tej
samej linii oraz na wprowadzanie modeli nowych,
bez konieczności zatrzymywania linii. Projekt został
uruchomiony przed trzema laty przez Comau razem
z Manufacturing Engineering FGA i Chrysler.
FWN: W jakich zakładach FGA wprowadzono to
rozwiązanie?
Zdzisław Arlet: Pierwszymi zakładami są Tychy, gdzie
na nowoczesnej linii zgrzewania boków produkowana
jest Lancia Ypsilon, oraz Cassino, gdzie powstaje
Giulietta. Na linii zgrzewania boków nazwanej
Versaroll, którą obsługują 34 roboty, możliwe jest
jednoczesne zarządzanie czterema modelami.
Koncepcję elastycznej spawalni przyjęto również
w Chryslerze w meksykańskim zakładzie Toluca, gdzie
produkowany jest Fiat 500 oraz Fiat 500 Convertibile.
Ale to dopiero początek. Ta nowa technologia
optymalizacji procesów produkcyjnych może bowiem
być wdrażana również w innych zakładach.
FWN: Jakie korzyści przynosi ten system?
Roberto Rossi: System produkcyjny o wysokiej
elastyczności kosztuje średnio o 30 procent więcej
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, ale
możliwość wprowadzenia na tę samą linię
nowego modelu bez powodowania strat
produkcyjnych, gwarantuje znaczne
oszczędności w przypadku przyszłych
inwestycji.
Zdzisław Arlet: Należy również wziąć
pod uwagę korzyści, jakie system oferuje
w zakresie konkurencyjności wynikającej
z redukcji czasu uruchomienia
do produkcji nowego modelu.
Rynek motoryzacyjny jest dziś coraz
mniej przewidywalny.
W tak dynamicznym scenariuszu „time to
market”, czyli czas, jaki upływa od momentu
wykonania projektu danego modelu do jego seryjnej
realizacji, jest prawdziwym kluczem do sukcesu.
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ARIA „FRAMING”

Andrzej
Żykwiński,
a powyżej linia
Robogate oraz
Nowa Lancia
Ypsilon na linii
montażu, którą
odwiedzimy
w następnym
numerze
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Druga ważna nowość w tyskiej
Spawalni to stacja framingu. To
duży krok naprzód w zakresie
produkcji nadwozi i ustalania
ich geometrii. „Przy produkcji
Pandy mamy dwie stacje ustalające geometrię nadwozia –
tzw. dolną i górną, przy Fordzie
Ka i 500 była jedna z 8 robotami i 40 punktami zgrzewczymi na nadwozie. Dla
Lancii powstała stacja monogeometrii, na której
ostateczną geometrię ustala 18 robotów wykonując aż 100 punktów zgrzewczych w czasie 53 sekund. Można powiedzieć: wkładam, ustawiam
i zgrzewam – ostatecznie, bez ryzyka zniekształceń
bryły nadwozia po opuszczeniu stacji przez nadwozie” – wyjaśnił Zbigniew Szeja. Andrzej Żykwiński
uzupełnia, że framing jest kluczową operacją w procesie zgrzewania nadwozia: „Geometria to pierwszy czynnik, który stanowi o jakości produktu
wytwarzanego na Spawalni. Ma ona kolosalne znaczenie dla nadwozia z punktu widzenia funkcjonalnego oraz estetycznego”.

ARIA „SKID”
Trzecia istotna nowość w Spawalni to – niemal już
całkowita – eliminacja starego systemu transportu
łańcuchowego. Teraz nadwozia przemieszczane są
na specjalnych saniach skid. Dzięki tej zmianie
zwiększyło się przede wszystkim bezpieczeństwo
pracowników Utrzymania Ruchu. Stary system
z natury rzeczy był niebezpieczny. Usuwanie jakichkolwiek anomalii czy usterek było kłopotliwe ze
względu na utrudniony dostęp. To generowało niebezpieczne sytuacje. System oparty na łańcuchach
był znacznie głośniejszy, a tym samym bardziej
uciążliwy dla wszystkich pracowników Spawalni.
Obecnie pracownicy nie borykają się z tym problemem. Tomasz Gębka podkreślił też, że zastosowanie sań skid poprawiło swoistą elastyczność linii wykończenia. Łatwiej teraz zarządzać tym, jaki model,
w jakiej ilości i kiedy ma trafić na jedną
z trzech linii wykończenia.

PRACOWNICY

Adepci

Versaroll University
Z pracowników wydziału Spawalni
około 690 zatrudnionych jest
w bezpośredniej produkcji, a 170
w pośredniej, w tym 33 kobiety. Średnia
wieku to 38 lat.
Andrzej Kawa jako elektronik pracuje
w Utrzymaniu Ruchu Spawalni od 4 lat.
„Czuwam nad tym, aby najnowsza linia
Versaroll pracowała bez zakłóceń, by
występujący ewentualnie problem jak
najszybciej rozwiązać i by się więcej nie
powtórzył. Do tej pory pracowałem
na liniach Fiata Panda, 600-tki i Forda Ka.
Dzięki nabytemu w ten sposób
doświadczeniu mogę powiedzieć, że wraz
z postępem techniki i technologii praca
zatrudnionych w Utrzymaniu Ruchu staje
się łatwiejsza, a poza tym, ze względu
na nowoczesność urządzeń, może
sprawiać – zawłaszcza elektronikom –
naprawdę dużą przyjemność. Dlatego
cieszę się, że mam możliwość pracy
na tego typu robotach. Jestem z zawodu

technikiem-elektronikiem, fascynuje mnie
więc komputeryzacja, robotyka,
elektronika. W zakładzie mamy
zapewniony duży rozwój, a każda nowa
inwestycja, w tym przypadku inwestycja
w Lancię Ypsilon, umożliwia nam
poszerzenie umiejętności”.
Tajniki działania Versarollu zatrudnionym
w Utrzymaniu Ruchu „zdradzają”
pracownicy Comau Poland. Jednym z nich
jest Krzysztof Lurka. „Znajomość obsługi
robotów nabyłem w siedzibie Comau
w Turynie, a dzięki otrzymanemu tam
certyfikatowi mogę swoją wiedzą dzielić
się z innymi. Uczestniczyłem także
w podobnych projektach w Niemczech
i we Włoszech przy obsłudze robotów
produkujących Alfę Romeo.
Szkoląc pracowników zwracam uwagę
na to, aby wiedza była przekazana
w czytelny i prosty sposób, gdyż obsługa
robotów związana jest z komputerową
obsługą urządzeń. Staram się więc, aby
zrozumieli zasady działania danego
programu, by potrafili później bez
problemu go używać. A w zakładzie, także
na nowej linii, pojawiło się ich ostatnio
sporo. Są to np. systemy: mierzący, czy

Ten system transportu działa już w całej części B
Spawalni. Jedynie w niewielkiej części A pozostał
dawny, łańcuchowy. Prawdopodobnie wkrótce zostanie on wyeliminowany i zastąpiony saniami skid.

CZŁONKOWIE ORKIESTRY
Nawet najwybitniejsze opery bez artystów nie są
w stanie zaistnieć. W tyskiej Spawalni jest ich około 900: operatorzy i obsługa linii automatycznych,
Utrzymanie Ruchu oraz pracownicy linii wykończenia – ci ostatni zajmują się kosmetyką nadwozia
i montażem części ruchomych na liniach wykończenia. „Nasi pracownicy nie boją się wyzwań. Są
chętni, by poszerzać wiedzę i wykorzystują każdą
okazję ku temu” – podkreśla Zbigniew Szeja.

NA AFISZU
Fiat na skomponowanie i wystawienie „opery:
Lancia Ypsilon” przeznaczył w Polsce i za granicą
około 1,8 miliarda złotych. Znaczna część tej kwoty trafiła na inwestycje w Spawalni. Wielka premiera nowej Lancii miała miejsce w Genewie, a 12
maja rozpoczęto w Zakładzie Tychy Fiat Auto Poland seryjną produkcję modelu.

Powyżej,
od lewej:
Krzysztof Lurka
i Andrzej Kawa.
Obok:
linia Versaroll

do paletyzacji, który wcześniej nie był
stosowany. Są to nowości, dlatego
pracownicy Utrzymania Ruchu mają
w stosunku do nich dużo pytań”.
Krzysztof Lurka jest z wykształcenia
technikiem automatykiem. „Robotyka
zawsze była w kręgu moich
zainteresowań, dlatego lubię swoją pracę,
mam jej wizję. Potrafię siedzieć
nad rozwiązaniem jakiegoś problemu
wiele godzin, by dopracować
i rozstrzygnąć jakąś nową kwestię.
A później, w czasie Dnia Rodzinnego,
mogę się bliskim pochwalić swoim
miejscem pracy i opowiedzieć im o tym,
co robię, pokazać im jak to później
funkcjonuje. Daje mi to dużą satysfakcję”.

FIRMA
MAGNETI MARELLI

Światła
dla całego świata
Marek
Kamiński,
foto: Satiz
Poland

Prawie 41 lat temu w Sosnowcu powstały
Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego. Część
produkcji fabryki stanowiły elementy oświetlenia
samochodów. Produkty te zostały głównym
asortymentem firmy, która dziś nosi nazwę
Automotive Lighting Polska.

J

eszcze kilkanaście lat
temu w sosnowieckim zakładzie przy
ulicy Zaruskiego 11
produkowano napędy do wycieraczek, elektronikę,
zestawy wskaźników, układy
wentylacyjne i wiele innych elementów. Dzisiaj, ta firma będąca
częścią Magneti Marelli, produkuje lampy i reflektory dla przemysłu samochodowego. Ścisła
specjalizacja nastąpiła w 1999
roku, kiedy Magneti Marelli
i Bosch zawiązały joint venture,
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na podstawie którego powstała
spółka Automotive Lighting
Polska. Od tego czasu w Sosnowcu produkcja została ukierunkowana na wytwarzanie
elementów oświetlenia samochodów.
Największym klientem zakładu
jest Fiat. Automotive Lighting
produkuje kompletne oświetlenie do takich aut koncernu, jak
powstające w Tychach: Panda,
500 i Ford Ka i od niedawna
nowa Lancia Ypsilon.
Poza Fiatem, około 28 procent

produkcji trafia do grupy Volkswagena (Audi A3, Audi A4,
Passat Coupé, różne modele
Skody). Powstają tutaj także
lampy do Opli, Hyundaia, Forda,
Suzuki, Toyoty, Peugeota i Citroëna. Wkrótce jednym z nowych
produktów powstających w zakładzie będą lampy i reflektory
do Dacii Duster – będzie to
pierwsze zamówienie realizowane dla Renault. Poza tym trwają
przygotowania do uruchomienia
produkcji kolejnych 11 produktów do 8 modeli, a to wymaga

wykonania około 150 nowych
form wtryskowych.
Żeby pokazać miejsca, do których wysyłane są wyroby firmy,
dyrektor generalny zakładu, Zbigniew Gurgul, rozkłada mapę
świata, obrazującą kraje, gdzie
trafiają sosnowieckie lampy i reflektory: w sumie 70 miejsc w Europie oraz 11 poza starym kontynentem. Najdłuższą drogę pokonują elementy wysyłane do
Australii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Indii i Malezji.
Trudno się więc dziwić, że
codziennie do zakładu wjeżdża
kilkadziesiąt ciężarówek z komponentami oraz granulatem potrzebnym do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Gotowe wyroby opuszczają zakład
w 30 tirach dziennie.
Dyrektor Zbigniew Gurgul, który
swoją pracę zawodową rozpoczął w tyskim zakładzie w 1979
roku, a w sosnowieckiej firmie
pracował już w latach 1992-1999
i po kilkunastu latach spędzonych poza Grupą wrócił do Sosnowca w 2009 roku, uważa, że
potwierdzeniem dobrej pracy
i powodem do dumy ludzi pracujących w zakładzie może być
fakt, że klienci przy odnawianiu
gamy produkowanych samochodów ponownie kierują zamówienia do Automotive Lighting Polska. „Dzięki przywiązywaniu dużej wagi do jakości, udaje nam
się osiągać małe sukcesy, które
tworzą przyszłość firmy. Klienci
do nas wracają, zlecając nam
produkcję nowych wyrobów do
nowych modeli. W podejściu
klientów i postrzeganiu przez
nich naszej firmy dużą rolę odgrywa nie tylko cena, ale głównie jakość, poziom techniczny
wyrobów i ich walory estetyczne”
– dodaje dyrektor.
Spełniać wymagania kontrahentów nie jest łatwo. Elementy
oświetlenia są bowiem coraz bardziej skomplikowane, a normy jakościowe coraz wyższe. Dziennie z linii montażowych zjeż-

dża 26 tysięcy lamp. Między
rokiem 2002 a 2009 wartość
sprzedaży została prawie podwojona. Na rok 2011 przewiduje się obroty wielkości 450 milionów złotych.
Wraz z wartością sprzedaży rośnie liczba pracowników. Dla
przykładu, w 2004 roku firma zatrudniała 615, a w 2009 – 1461
osób (wraz z pracownikami czasowymi).

Dyrektor
zakładu
Zbigniew
Gurgul,
a poniżej:
Dariusz Bacia
z działu Badań
i Rozwoju

Sosnowieckie biuro konstrukcyjne specjalizuje się w projektowaniu tylnych lamp. Od klientów
otrzymuje założenia stylistyczne,
nad którymi pracują kilkuosobowe teamy projektantów, złożone
ze specjalistów od różnych elementów (elektroników, optyków,
termików). Sosnowiecka ekipa
może się poszczycić m. in. lampami do Audi A3 (to był jeden
z pierwszych realizowanych
w Sosnowcu projektów). Obecnie pracują nad oświetleniem nowego Volkswagena Golfa.
O Dziale Badań i Rozwoju więcej opowiada Dariusz Bacia. To
jego pierwsza praca, którą rozpoczął tuż po studiach na Politechnice Śląskiej. Zaraz po zatrudnieniu wysłano go na roczny
staż do włoskiego oddziału Automotive Lighting, a od 3.5 roku

BADANIA I ROZWÓJ
Dumą firmy jest niedawno powstały Dział Badań i Rozwoju,
w którym ciągle przybywa pracowników: pod koniec roku
powinny w nim pracować 52
osoby. Projektują rozwiązania
konstrukcyjne i samodzielnie
opracowują design lamp. Dział
musi się rozwijać, bo lampy i reflektory należą do najczęściej
zmienianych części samochodu.
„W przypadku jakiegokolwiek restylingu modelu w wyglądzie zewnętrznym prawie zawsze wymianie podlegają także elementy
oświetlenia. To nie tylko elementy
użytkowe decydujące o bezpieczeństwie, ale także mające
wpływ na estetykę samochodu”
– mówi dyrektor Gurgul. – „Pod
tym względem stawia się nam
duże wymagania, dlatego też na
Dziale Badań i Rozwoju ciąży tak
duża odpowiedzialność. Oprócz
tego, nasza uwaga skierowana
jest na wprowadzanie nowinek
i nowych rozwiązań, od których
zależy funkcjonalność tych elementów i wyższa jakość”.
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pracuje w Sosnowcu. Mówi, że
nowe źródła światła zaczynają
zastępować tradycyjne żarówki,
a dominującym trendem w projektowaniu tych komponentów
stają się lampy ledowe. Nie ma
natomiast jednego trendu dotyczącego stylistyki lamp. Ciekawostką jest informacja, że praca
nad jednym projektem trwa około półtora roku. Do najtrudniejszych elementów należą reflektory ksenonowe. Skomplikowana jest również konstrukcja lamp
ledowych – także tych produkowanych w Sosnowcu.

WIZYTA
W ZAKŁADZIE
Nowoczesny biznes wymaga
ciągłego rozwoju i stałych inwestycji. W Automotive Lighting
zdają sobie doskonale z tego
sprawę. Najnowszą inwestycją
jest ogromna hala o powierzchni
14 tys. m2, wybudowana w 2009
roku, w której produkuje się tworzywa sztuczne. W hali pracuje
ok. 70 wtryskarek, wcześniej
usytuowanych w różnych miejscach. Wtryskarki dzielą się na
jedno- i wielokolorowe. Te ostatnie używane są do produkcji różnokolorowych kloszy, np. czerwono-żółto- białych.
Po ogromnych halach zakładu
oprowadza nas Grzegorz Walczyk – kierownik technologii produkcji. Zakład w Sosnowcu pod
względem produkcji, podzielony
jest na trzy hale: hala produkcji
komponentów, hala I montażu
i hala części zamiennych. Tłumaczy, że największa hala z wtryskarkami jest podzielona
na strefy: strefę produkcji detali metalizowanych, strefę
produkcji kloszy i strefę pro-
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Produkcja
tylnej lampy
do Forda Ka.
Po prawej
Grzegorz
Walczyk

dukcji detali niemetalizowanych.
Gotowe elementy są przewożone do innych hal produkcyjnych.
W fabryce są też miejsca związane poniekąd z przeszłością.
W jednej z hal produkowane są,
jako części zamienne, elementy
oświetlenia do starych modeli samochodów, które kiedyś produkowano w nieistniejących już zakładach w całej Europie, np. do
starych modeli Toyoty Corolli,
Avensisa czy Cariny.
Odwiedzając hale kierownik
technologii produkcji pokazuje
nam procesy produkcyjne. Zaczynamy od technologii produkcji dotyczącej elementów z tworzywa termoplastycznego, które
pod wpływem ciepła można dowolnie formować. Do produkcji
komponentów w tej technologii
potrzebny jest granulat dostarczany w workach lub kartonowych pojemnikach. Granulat jest

osuszany, a pod wpływem ciepła i tarcia uplastyczniany w maszynie wtryskowej (warto przy
okazji dodać, że niebawem powstaną silosy centralne, z których granulat będzie pobierany
bezpośrednio). Uplastyczniony
granulat w postaci płynnej jest
wtryskiwany do formy wtryskowej, gdzie przybiera założony
kształt. Potem robot odbiera detal i odmuchuje go zjonizowanym
powietrzem, by w ten sposób
pozbyć się ładunków. W przypadku kloszy, krawędzie dodatkowo są wyrównywane za pomocą płomienia palnika. Chodzi
o to, aby wyrób był estetyczny
i bezpieczny w obsłudze. Dalej
następuje sprawdzanie produktu.
W przypadku detali metalizowanych są one zakładane na specjalne zawieszki, a potem przekazywane do komory, gdzie
następuje proces metalizacji i zabezpieczenia powierzchni.
Sprawdzanie gotowego wyrobu
podlega normom narzuconym
przez klienta, który wymaga bardzo wysokiej jakości. Pracownicy
kontroli jakości sprawdzają dokładnie każdy element, szukając
ewentualnych wad w postaci
tzw. czarnych punktów (tj. zdegradowanego, spalonego tworzywa), niedolewów, linii płynięcia, wad metalizacji i innych skaz.
Część komponentów potem jest
foliowana – to zabezpieczenie
jest zdejmowane w salonie samochodowym przed przekazaniem samochodu ostatecznemu
odbiorcy. Następnie poszczególne elementy są pakowane i wysyłane na inną halę do dalszego
montażu.
Oprócz produkcji z tworzyw termoplastycznych, w Automotive
Lighting w Sosnowcu produkowane są też elementy z tworzywa
termoutwardzalnego. W tej technologii produkowane są odbłyśniki do reflektorów. Właściwy
kształt elementów nadawany jest
pod wpływem ciepła w formie
wtryskowej. Odbłyśnik taki jest

odporny na działanie temperatury podczas eksploatacji samochodu (żarówka w samochodzie
wytwarza wysoką temperaturę,
która może spowodować stopienie tworzywa). W procesie montażu lamp reflektorów wyroby
przechodzą kolejne testy: próbę
szczelności i próbę świecenia. Na
koniec poddawane są jeszcze
jednej ogólnej kontroli i po zapakowaniu opuszczają fabrykę.
„Wszyscy myślą, że oświetlenie
samochodowe to prosty wyrób”
– mówi Grzegorz Walczyk. –
„I bardzo się mylą. Dopiero pra-

cując przy tego typu elementach
widzi się, jak bardzo części te są
skomplikowane. Niektóre wyroby składają się nawet z 30-40
elementów. Do nas należy ich
przygotowanie do produkcji,
a następnie wyprodukowanie
z funkcjonalnością i estetyką satysfakcjonującą klienta”.
Oświetlenie podąża także za modą, która podlega okresowym
zmianom. Obecnie tylne lampy
coraz częściej składają się
z dwóch części. Jedna z nich jest
montowana w karoserii, druga
w tylnej klapie bagażnika. Dla

producenta oznacza to konieczność uruchomienia dwóch linii
montażowych do produkcji jednej lampy.
Oprócz nowych uruchomień
lamp i reflektorów, firma przygotowuje się do produkcji elektroniki. Płytki ledowe będą w Sosnowcu używane do produkcji
lamp tzw. ledowych, ale będą
również stosowane w innych zakładach Grupy.
A to oznacza, że sosnowiecki
zakład to firma, która ma przed
sobą przyszłość. Świetlaną przyszłość.
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Prawdziwy kapitał firmy
Beata Antosik (od lewej) – pracuje
w Automotive Lighting Polska od 7 lat.
Jest monterem aparatury oświetleniowej.
Głównie zajmuje się kontrolą lamp
na stanowisku końcowym. Doskonale
pamięta swoje początki w zakładzie.
Mówi, że były bardzo trudne, ale szybko
dostosowała się do wymagań
i przyzwyczaiła do pracy. „Lubię swoją
pracę, a i panująca na naszym odcinku
atmosfera jest fajna. Bywa, że spotykamy
się po pracy. Zapewne dlatego, że w moim
dziale pracuje 10 kobiet i tylko dwóch
mężczyzn. Musieli się przyzwyczaić
do takiej grupy kobiet. Nie mieli wyjścia”
– śmieje się pani Beata.
Katarzyna Gaj-Kojder. W firmie pracuje
od 6 lat. Zaczęła od pracy na linii
montażowej, po roku trafiła do kontroli
jakości. Od 4 lat jest pracownikiem
laboratorium. Jako inspektor jakości
przygotowuje kosztorysy, analizuje normy,
przygotowuje raporty z badań. Sprawdza

wymagania klienta pod kątem możliwości
firmy. „Parametry przeprowadzanych
testów fizycznych zmierzają w kierunku
zbliżonym do rzeczywistych warunków
eksploatacji lamp na drodze. Dlatego tak
dużą wagę staramy się przywiązywać
do pomiaru ich właściwości”.
Maria Rubin. W sosnowieckim zakładzie
pracuje od kilku miesięcy. Dobrze pamięta
swoje pierwsze dni w pracy.
„Po przeszkoleniu przez przełożonego,
wyszłam na halę i byłam oczarowana
liczbą maszyn, linii montażowych i osób
pracujących na hali. Zakład w Sosnowcu
jest bardzo nowoczesną fabryką, która robi
wrażenie na osobie rozpoczynającej swoją
karierę zawodową jako technolog.
A na czym polega moja praca? „Zajmuję
się technologią lakierowania komponentów
z tworzyw sztucznych. Sprawuję nadzór
nad trzema automatycznymi liniami
lakierniczymi oraz nad jedną linią
manualną. Do moich obowiązków należy

kontakt z dostawcami oprzyrządowania
lakierniczego oraz surowców stosowanych
do lakierowania, rozwiązuję bieżące
problemy związane z produkcją oraz
uczestniczę w programach redukcji strat,
braków, redukcji czasów cykli. Wiedzę
nabytą podczas programu studiów mogę
wykorzystać w mojej pracy. Praca jest
bardzo odpowiedzialna oraz pełna wyzwań,
co jest równoznaczne z potrzebą
nieustającego rozwoju i doskonalenia
zawodowego”.
Marcin Piątek. Pracuje w dziale logistyki.
W firmie pracuje od 3.5 roku. Motoryzacja
jest jego pasją, dlatego zawsze wybierał
pracę związaną z samochodami. Jest
odpowiedzialny za planowanie produkcji.
„Chodzi o to, żeby wszyscy mieli co robić,
a klient był zadowolony. Ustawiamy
maszyny i rozdzielamy pracę ludziom
w taki sposób, żeby nie było przestojów,
a gotowe wyroby, czyli lampy, docierały
do klienta bez opóźnień”.
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FIRMA
FPT I COMAU

W kierunku

oszczędności

Mirosława
Malich,
foto: Satiz
Poland

Poprawa funkcjonowania urządzeń w kierunku
redukcji zużycia energii jest głównym celem
projektu, realizowanego w bielskiej fabryce
przez Fiat Powertrain Polska i Comau.

W

Powyżej:
Paweł Ziobro
i Kazimierz
Witek

obecnych czasach podejście
do energooszczędnych rozwiązań oznacza nie tyle modę, co przede
wszystkim konieczność. Nikogo
nie trzeba przekonywać, że wielkość zasobów naturalnych maleje w szybkim tempie, dlatego
rosnąca prawie we wszystkich
dziedzinach życia tendencja do
poszukiwania alternatywnych
rozwiązań, pozwalających na
oszczędzanie energii, zyskuje na
znaczeniu. Coraz więcej produ-

centów oferuje alternatywne
produkty i usługi, np. ocieplanie
budynków, energooszczędne
żarówki, samochody napędzane
metanem lub wodorem itp.
W ostatnich latach proaktywne
podejście
do
zagadnienia
oszczędzania czynników energetycznych wykazuje także
w swoich procesach produkcyjnych wiele firm przemysłowych.
Jedną z nich jest Fiat Powertrain
Polska w Bielsku-Białej, która jako pierwsza firma z Grupy Fiat
wcieliła w życie projekt oszczędności energetycznej. Projekt za-

stosowano na linii obrabiarek
głowicy cylindrów silnika 1.3
SDE, jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie
jednostek turbodiesel najnowszej generacji, a w jego wdrażaniu, poza zakładową służbą
utrzymania ruchu, udział wzięła
także firma Comau.
„Kwestią właściwego wykorzystania energii w produkcji zajmujemy się od kilku lat w ramach
World Class Manufacturing
– mówi Kazimierz Witek, szef Inżynierii utrzymania ruchu FPT.
– System oferuje odpowiednie
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Powyżej:
maszyna
modelowa 1Gxl
ﬁrmy Comau.
U góry po prawej:
Kazimierz Witek,
szef inżynierii
utrzymania
ruchu FPT
w trakcie
prezentacji WCM
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metody i narzędzie skierowane
na skuteczną redukcję zużycia
energii i kosztów wytwarzania.
Początkowo z tym wyzwaniem
spróbowaliśmy zmierzyć się sami, szkoląc i angażując specjalistów z FPT. Wdrożyliśmy w fabryce automatyczny i scentralizowany system pomiaru zużycia
wszystkich czynników energetycznych z podziałem na poszczególne linie produkcyjne.
Następnie wykonaliśmy pomiary
zużycia energii na maszynach,
a w przypadkach szczególnych
sprowadziliśmy tę analizę do
poziomu pojedynczych komponentów. Dzięki zdobytym do-

świadczeniom i w oparciu o dokonane pomiary określiliśmy
straty zużycia energii z uwzględnieniem podziału na energię
elektryczną, sprężone powietrze
i chłodziwo. Wykorzystując metodologię MECE zalecaną przez
WCM dokonaliśmy podziału
strat na cztery kategorie w miejscu użycia – maszynie. Są to
starty wynikające z niepotrzebnego i nadmiernego zużycia,
z braku optymalizacji i wykorzystania energii powstającej podczas procesu produkcyjnego.
Ten podział pozwala na wybór
i zastosowanie odpowiednich
narzędzi do eliminacji poszczególnych typów strat.
Z rozkładu strat wytypowaliśmy
jako maszynę modelową jedno
z 92 centrów obróbczych 1Gxl.
W nawiązaniu do wcześniej
przedstawionych typów strat typ
drugi i trzeci były dominujące.
W ramach straty typu drugiego
jako utrzymanie ruchu zmodyfikowaliśmy energochłonne systemy chłodzenia elektrowrzecion
i układu hydraulicznego, co zaskutkowało znaczną redukcją
energii elektrycznej pobieranej
przez maszynę. Ocena kosztów
do zysków była na tyle pozytywna, że podjęto decyzję o rozszerzeniu działań na pozostałe 91

maszyn. Kolejnym krokiem, który należało podjąć, było zredukowanie start związanych z brakiem optymalizacji – strata typu
trzeciego. Modyfikacja wymagała znacznych ingerencji w sterowanie maszyny. Do przeprowadzenia analizy i wdrożenia tego
projektu zwróciliśmy się o pomoc do firmy Comau, producenta tych maszyn”.
Firma Comau na potrzebę projektu powołała zespół wykwalifikowanych specjalistów z jednostki biznesowej eComau, który podjął prace na przełomie
2009-2010 roku.
„W opracowaniu technologii
zmian niezbędne były wiedza
i doświadczenie Comau – mówi
Paweł Ziobro, szef uruchomienia
projektu w eComau. – FPT i jego służba utrzymania ruchu
przeprowadziły wcześniej analizy i na ich podstawie nasz zespół zyskał informacje, w których miejscach moduł obrabiarki
zużywa zbyt dużo energii, gdzie
możliwe jest poprawienie funkcjonowania całego systemu
i gdzie nasza interwencja może
przynieść oczekiwane efekty”.
eComau rozpoczęło projekt od
instalacji nowych rozwiązań na
maszynie modelowej na linii obróbki głowicy cylindrów, na któ-

EKOLOGIA

Środowiskowe

efekty projektu

rej przeprowadzano wszystkie
niezbędne próby i wykonywano
pomiary kontrolne. Następnie
porównywano je z pomiarami
wykonanymi przed zastosowaniem zaproponowanych przez
eComau rozwiązań i dogłębnie
przeanalizowano.
„W trakcie tych blisko 6 miesięcy przeprowadzania prób dopracowaliśmy i wdrożyliśmy
zmiany i dokonaliśmy modernizacji całej linii obróbki głowicy
cylindrów pod
kątem energooszczędności – dodaje Paweł Ziobro. – Posłużę się kilkoma
przykładami. Dzięki uzupełnieniu
systemu sterowania uzyskaliśmy możliwość sterowania pracą pompy do chłodziwa, do
chłodzenia niektórych modułów
zamiast chłodziarek sprężarkowych na prąd zastosowaliśmy
chłodziarki z wymiennikiem ciepła, zmieniliśmy także zarządzanie mocą pobieraną przez osie
maszyny. W rzeczywistości tych
ulepszeń było dużo więcej; są
one częścią bogatego know
how firmy Comau. Wart podkreślenia jest fakt, że podczas prowadzenia prac musieliśmy
odejść od sztywnego modelu

zarządzania i działać tak, by nasza ingerencja nie wymagała
przestojów produkcyjnych, co
zostało docenione przez kierownictwo FPT”.
Wspólne działania FPT i eComau zaowocowały znacznymi
oszczędnościami ekonomicznymi. Według obliczeń eliminacja
strat typu drugiego i trzeciego
przyniosła redukcję w zużyciu
energii elektrycznej o 77%, w
sprężonym powietrzu o 48%
oraz 100%
w chłodziwie.
Na poziomie
globalnym
oszczędność,
jaką przyniósł ten proces, pozwoliła na ograniczenie zużycia
średnio o 20%. Według szacunków rok do roku korzyści wyniosą około 0,5 miliona złotych.
Teraz zakład Fiat Powertrain
w Bielsku-Białej czekają kolejne
etapy modernizacji, które zwiększą efekt ekonomiczny, jak również przyczynią się do wydłużenia żywotności urządzeń. W tym
roku rozwiązania energooszczędne zaproponowane przez
eComau są wdrażane na wydziale obróbki korpusu. Zdobyte doświadczenia zostaną przeniesione także na nowy silnik
TwinAir.

Ochrona środowiska i związane z nią zmniejszenie
zużycia energii należą do priorytetowych kierunków
działalności Fiat Powertrain Technologies. Firma,
podobnie jak inne spółki Grupy Fiat, zobowiązuje się do
ciągłego doskonalenia standardów środowiskowych
w swoich procesach produkcyjnych.
„Od lat pracujemy nad zmniejszeniem zużycia
czynników energetycznych – mówi Eugeniusz Szypuła,
koordynator obszaru Energia i Środowisko. – Dzięki
systemom monitorującym szukamy miejsc, gdzie to
zużycie jest nadmierne i niepotrzebne, a dane te
analizujemy i staramy się usuwać te przyczyny.
W naszej firmie prowadzimy tego typu projekty, a wiele
z nich zostało zrealizowane dzięki współpracy
z eComau. Redukcja zużycia czynników energetycznych,
poza zmniejszeniem kosztów ekonomicznych, jest
bowiem ściśle powiązana z ograniczeniem negatywnego
wpływu firmy na środowisko naturalne. Naszym celem
w dziedzinie ekologii jest osiągnięcie jak najlepszego
poziomu w zakresie ochrony środowiska”.

„Poprzez realizację projektu oszczędnościowego
z eComau ograniczyliśmy ilość zużywanej energii
elektrycznej i sprężonego powietrza, przyczyniając
się tym samym do zmniejszania zużycia zasobów
naturalnych na jednostkę wyrobu – dodaje Magdalena
Gołuch, specjalista z działu Środowisko. – Ale redukcja
zużycia czynników energetycznych oznacza także
pośrednio zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Wykorzystywana w procesie produkcyjnym energia
elektryczna oznacza bowiem pośrednio emisję
dwutlenku węgla do atmosfery, gdyż energia w Polsce
jest produkowana głównie z węgla – mowa więc
o kilkuset zredukowanych tonach CO2. Dodatkowo
zmniejszyliśmy o około 20% ilość kupowanych
czynników chemicznych oraz ilość pobieranych
surowców naturalnych, np. wody, która wraz z innymi
dodatkami wykorzystywana jest w naszym przypadku
w produkcji”.
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Nowa grupa rozpoczęła działalność
pierwszego stycznia, a już krótko potem
gościła podczas salonu maszyn budowlanych
Samoter w Weronie, gdzie pokazała bogatą
gamę maszyn wydobywczych i budowlanych.

M

ówi się, że w jedności siła. Czasem nawet dwa
plus jeden może
równać się nie
trzy a cztery. Takie przynajmniej
wrażenie można odnieść po prezentacji Fiat Industrial na salonie
Samoter koło Werony, należącego
do najważniejszych światowych
targów maszyn wydobywczych
i budowlanych. I właśnie tutaj
spółki nowej Grupy, takie jak Iveco, Astra, New Holland Costruction, Case Constraction Equipment i FPT Industrial – wspólnie
zaprezentowały się po raz pierwszy pod szyldem Fiat Industrial.
Jak pokazać swoją pozycję
w Grupie Fiat? Nowa spółka liczy ponad 60 tysięcy pracowników, wytwarza i sprzedaje wyroby na całym świecie, w Stanach
Zjednoczonych, Brazylii, Europie
i w Chinach. Oferuje pojazdy ciężarowe i maszyny budowlane,
czyli kompletną gamę wyrobów,
które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu najbardziej wymagających użytkowników.
Dzięki technologii FPT Industrial
w dziedzinie napędów,
spółka oferuje nowatorskie rozwiązania pod względem zużycia paliwa i emisji
spalin.

Siła Grupy tkwi
w 60 tysiącach
pracowników
Na przykład ciężarówki mają
homologację EEV, spełniającą
najbardziej surowe standardy
aktualnych norm europejskich
dotyczących emisji spalin, jeszcze bardziej restrykcyjnych niż
Euro 5. Z kolei maszyny drogo-

we odpowiadają standardom
Tier 4 interim.
Zacznijmy od ciężarówek. Łącznie z pojazdami marki Astra,
spółka dysponuje 400 wersjami
ciężarówek Iveco o różnym zastosowaniu. Gama maszyn wydobywczych i budowlanych
obejmuje urządzenia od 3,5 do
90 ton masy całkowitej o zdolności transportowej przekraczającej 50 ton.
Uwagę większości zwiedzających w Samoter przyciągał Trakker. Solidna i wszechstronna ciężarówka, dostępna w wersjach
4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8, z silnikami o mocy do 500 KM i 16
biegową zrobotyzowaną przekładnią Eurotronic. Obok niego
uwagę zwracała Eco Daily 4x4,
solidna ciężarówka off-road z zintegrowanym stałym napędem.
Może ona pokonać nawet
najbardziej wyboisty teren,
o czym świadczy 31 stopniowy kąt natarcia.

Stoisko
wystawowe FPT
Industrial.
Poniżej mini
spycharkoładowarka New
Holland
z serii 200,
jedna z nowości
na salonie
Samoter
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Nowa koparkoładowarka
Case CE z serii T.
Poniżej Trakker
off road.
Naprzeciw:
pojazd Astram,
spycharkoładowarka
kołowa Case CE
oraz Trakker
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Kolejny sektor nowej Grupy stanowią maszyny budowlane. Najważniejszą nowością New Holland Construction zaprezentowaną w Samoter były koparki
gąsienicowe z Serii C oraz spycharko-ładowarki. Dzięki specjalnie zaprojektowanym częściom
hydraulicznym wzrosła wydajność koparek, a ich zużycie
paliwa zmalało o 10%. Pod
względem emisji spalin,
technologia SCR z wtryskiem adBlue do katalizatora już dzisiaj spełnia normy Tier 4 iterim. Tę samą
technologię wykorzystują spycharko-ładowarki
z Serii C2, pokazane
w Samoter. Te ostatnie
maszyny wyposażone
zostały w silniki o większej
mocy, ale charakteryzujące się
mniejszym o 10% zużyciem paliwa. Gama koparek składa się
z trzech premierowych modeli:
W 170C, W 190C i W 230C.
Zdolność ładowania
tej ostatniej

Dalszy postęp
w redukcji
zużycia paliwa
i emisji spalin
wynosi 20 ton. Obok tych modeli
na uwagę zasługują nowe mini
koparko-ładowarki zapewniające doskonałą widoczność z zamkniętą i klimatyzowaną kabiną.
Wiele nowości oferuje także siostrzana spółka Case, począwszy od koparek gąsienicowych
CX250C i CX370C (odpowiednio
o ładowności 24,7 i 36,7 ton) do
spycharko-ładowarek na kołach
z serii F, oraz mini spycharek-ładowarek kompaktowych. Oprócz
tego na uwagę zasługuje spycharko-koparka z serii T „Construction King”. Case, podobnie
jak New Holland, może pochwalić się w swoich urządzeniach
znaczną redukcją zużycia paliwa
i emisji spalin, zgodnie z normami
Tier 4 iterim. Nowe maszyny mają
także bardziej komfortowe kabiny
dla operatora.
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FIRMA
TEKSID IRON

Bezpieczeństwo
w królestwie ognia
Marek
Kamiński,
foto: Satiz
Poland

Wielkie hutnicze piece, ciekły metal, sypiące się
iskry. Dlatego w Teksid Iron w Skoczowie
postawiono na Zintegrowany System
Zarządzania, obejmujący także kwestie BHP.

O

Dyrektor Teksid
Iron Poland,
Marek Kanafek
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dlewnia żeliwa
w Skoczowie zajmuje się produkcją surowych odlewów głównie
dla przemysłu motoryzacyjnego.
Do firm tej branży trafia prawie
99 procent produkcji, reszta to
zawory dla przemysłu stoczniowego i petrochemicznego. Skoczowska odlewnia specjalizuje
się w detalach bezpieczeństwa
– zwrotnicach, wahaczach i,
również zaliczanych do tej grupy, wałach korbowych. Oprócz
tego produkuje obudowy me-

chanizmu różnicowego, wałki
rozrządu i wiele innych.
Najważniejszym klientem firmy
jest sektor samochodowy Grupy
Fiat, do którego trafia aż 2/3
produkcji Teksid Iron Poland. I to

właśnie włoski koncern postawił
przed odlewnią, tak jak przed
wszystkimi zakładami grupy, wymagania w zakresie unormowania kwestii bezpieczeństwa.
W odlewni Teksid Iron od 10 lat
funkcjonował System Zarządzania Środowiskowego. W 2009
roku podjęto jednak decyzję
o wprowadzeniu nowego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego zarówno Zarządzanie Środowiskowe jak
i Zarządzanie Bezpieczeństwem
według normy OHSAS 18001.
„Norma ta wymaga usystematy-

zowania wszystkich działań”
– tłumaczy dyrektor Teksid Iron
Poland Marek Kanafek. „Spodziewamy się, że wprowadzenie
tego systemu sprawi, że uda się
zracjonalizować
zachowania
pracowników. Nie chodzi o to,
aby pracownik robił wszystko,
żeby nie dać się złapać na łamaniu zasad BHP (co, niestety, się
zdarza), ale żeby rozumiał, dlaczego są one wprowadzane
i aktywnie włączył się w poprawę
bezpieczeństwa pracy. Dyrektor
może wprowadzić pewne zasady, ale nie zawsze dostrzega
wszystkie zagrożenia. Do tej pory głównie analizowaliśmy zdarzenia, do których już doszło. Teraz działamy prewencyjnie. Chodzi o to, aby zbudować system,
w którym pracownik powinien
przewidywać ewentualne zagrożenia. W sprawach bezpieczeństwa jest jak z jakością – zaangażowani muszą być wszyscy”.
Uzyskanie certyfikatu wymagało
wprowadzenia w odlewni zmian
w trzech obszarach. „Na początku określiliśmy stan początkowy i cele, do których zmierzamy” – mówi Łukasz Duda
kierownik działu BHP i Ekologii.
– „Określono zagrożenia występujące w firmie w sposób ciągły.
Najwięcej jest ich na wydziale topialni. Ale w odlewni łatwo trafić
na odprysk ciekłego metalu lub
poparzyć się gorącym żeliwem.
Do urazów częściej może dochodzić na przykład w Wydziale
Obróbki Ostatecznej i Kontroli
Jakości, gdzie odbywają się
operacje szlifowania i obróbki.
Spore ryzyko występuje także
w Utrzymaniu Ruchu. Zatrudnieni tam konserwatorzy pracują na
różnych wydziałach. Ich praca
związana z przeglądem i naprawą maszyn musi stać się mniej
urazowa, a towarzyszyć temu
powinien wzrost bezpieczeństwa całego zakładu”.
Pierwszym zadaniem wprowadzających Zintegrowany System
Zarządzania była zmiana podej-

ścia i mentalności załogi. Chodziło o przewidywanie pewnych
zdarzeń, a jednocześnie eliminowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk.
Kolejnym wyzwaniem była poprawa technicznego bezpieczeństwa pracy, czyli dostosowanie maszyn i urządzeń do nowych standardów, wyznaczenie
ciągów komunikacyjnych. Teraz
po zakładzie można poruszać
się tylko w kaskach ochronnych
i specjalnych butach, zabezpieczających palce pracownika
przed zgnieceniem. Pracowników można dzisiaj odróżnić
m.in. po kolorach kasków (niebieskie – pracownicy fizyczni,
białe – nadzór, czerwone – outsourcing, pracownicy zewnętrzni, żółty – goście zakładu). Dzięki takiemu podziałowi operatorzy wózków mogą zwracać
większą uwagę na osoby nieznające specyfiki zakładu, a pracownicy jak i goście, bezpieczniej poruszać się po zakładzie.
Inaczej wygląda także dokumentacja, dostosowana do wymagań normy. Udało się ujedno-

WARTO PRZYPOMNIEĆ

Teksid Iron w skrócie
W firmie pracuje ponad 500 osób. Załogę uzupełnia
100-120 pracowników firm zewnętrznych, którzy
zajmują się szlifowaniem i wykańczaniem odlewów.
Rocznie w Skoczowie produkuje się około 60 tys.
ton odlewów. Firma ciągle poszukuje nowych
możliwości. Obecnie rysuje się szansa na produkcję
zwrotnic dla BMW (ok. 10 tys. ton rocznie).

licić czynniki ryzyka zawodowego, tak aby można było porównywać pod tym względem różne
stanowiska pracy.
Wszystkie zmiany, które wprowadzono w Teksid Iron za sprawą Zintegrowanego Systemu
Zarządzania mają wpływ także
na pracę ludzi. Piotr Kulisz,
mistrz wydziału topialni, który
pracuje w skoczowskiej odlewni
od 1987 roku mówi: „Od tego
czasu zmieniło się wiele w naszej
odlewni. Przede wszystkim podejście – zarówno przełożonych
jak i załogi. Inna jest też organizacja pracy. Dzisiaj sprawy BHP
są priorytetowe. Zmiany nie nastąpiły jednak od razu – to jest
tak, jak z wychowaniem dzieci.
Nad tym trzeba pracować”.
Uzyskanie certyfikatu nie oznacza, że proces poprawy bezpieczeństwa został zakończony. Pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Efekty już są zauważalne, bo
w tym roku nie doszło do żadnego ciężkiego wypadku, a i drobnych urazów jest znacznie mniej.
Zakład w Skoczowie jest także
bardziej przyjazny dla środowiska. Mocno spadła emisja pyłów. Już wcześniej fabryka mieściła się w normach, ale okazało się, że można ją było jeszcze
ograniczyć (od 8-10 ton rocznie). W odlewni mówi się, że
więcej zanieczyszczeń dociera
z pobliskiej drogi ekspresowej
niż emituje odlewnia.

Łukasz Duda
kierownik działu
BHP i Ekologii
oraz Piotr Kulisz,
mistrz wydziału
topialni
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AKTUALNOŚCI
FORMULA
KONKURS1

Polska nie ma ośrodka designu, ani szkoły zajmującej się
wyłącznie stylizacją samochodów, a jednak istnieje u nas
spore grono osób rysujących auta. Konkursy rysownicze
organizowane przez
DesignForum
ułatwiają im
kontakt z asami
tego elitarnego
zawodu.

Alfa Romeo Giulia
Wojciech
Sierpowski

– konkurs
rozstrzygnięty

Powyżej: wysoko oceniona
praca Tomasza Prygiela.
Poniżej: propozycja Łukasza
Myszyńskiego
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W

listopadzie ubiegłego
roku klub DesignForum
przeprowadził konkurs rysowniczy poświęcony Alfie Romeo Giulietta. Na
warsztaty projektowania do Warszawy
przybył wówczas stylista Giulietty – Alessandro Maccolini, który pełnił jednocześnie
rolę jurora. Choć spędził tutaj prawie cały
dzień, w czasie którego można było nie
tylko wysłuchać rad profesjonalisty i dowiedzieć się, w którym kierunku podąża design Alfy Romeo, Alessandro odczuwał spory niedosyt współpracy
z naszą młodzieżą rysującą samochody. Zapowiedział więc drugą część kon-

kursu – tym razem poświęconą
modelowi Giulia. Prosił o wykonanie kompletnego projektu – czyli
zilustrowanie samochodu z wewnątrz oraz o przedstawienie stylu wnętrza – zwłaszcza deski rozdzielczej. Niestety włoski stylista
nie pozostawił dokładniejszych
wskazówek, jak powinna wyglądać współczesna Giulia, której
ostatnie egzemplarze wyprodukowano w 1978 r. – a więc w zupełnie innej epoce. Uczestnikom
konkursu nie pozostało nic innego, jak kierować się własnym wyczuciem i ogólnymi tendencjami
w designie. Oczywiście logika nakazywała trzymanie się stylu Giulietty, która upodobniona została
do modelu 8C na tyle, na ile pozwalała funkcjonalność hatchbacka segmentu C. Wiadomo
było, że nowa Giulia powinna

być w miarę możliwości
opływowa z mocno pochyloną przednią szybą, niskim przodem ozdobionym dużym „scudetto” i wysokim tyłem kryjącym
spory bagażnik.
Po dość długim okresie oczekiwania, spowodowanym przyspieszonymi pracami nad koncepcyjną Alfą Romeo 4C, którą
musiano ukończyć przed salo-

Jurorzy o pracach

Praca Konrada
Cholewki, który
zajął pierwsze
miejsce
ex-aequo
z Tomaszem
Prygielem

zwycięzców

Tomasz Prygiel: Tomasz skupił się tylko na jednej propozycji, ale jakość materiału jest bardzo
dobra i odznacza się wysokim poziomem profesjonalizmu. Bardzo dobrze określona bryła
karoserii oraz dobre wyczucie powierzchni wykorzystywane często w samochodach Alfa
Romeo. Propozycja, nawet jeśli nieco barokowa w części przedniej, jest dobrze dopracowana
i uszczegółowiona. Z widoku po skosie samochód przypomina bardziej coupé, ale rzut boczny
jest wyrażony prawidłowo i pokazuje różne rozwiązania bryły nadwozia.
Konrad Cholewka: Również w tym
przypadku materiał jest na dobrym
poziomie; zastosowane linie
i elementy są bardziej
zdecydowane. Praca jest bardziej
wyrazista i oferuje więcej pomysłów
na różne rozwiązania stylu oraz
bryły nadwozia. Widoki po skosie
z tyłu są bardzo dobre i posiadają
właściwe proporcje, zarówno dla
wersji trzybryłowej, jak i dla wersji
station wagon.
Łukasz Myszyński: Technika nie
Jurorzy podczas oceny i wyboru najlepszych prac. Od lewej
Lorenzo Ramaciotti, Marco Tencone i Alessandro Maccolini
jest tak rozwinięta, jak w przypadku
dwóch pierwszych uczestników,
jednak wykonana praca jest kompletna, dobra i podejmuje różne aspekty stylizacyjne. Wiele
ciekawych pomysłów, nawet jeśli bryła nadwozia w niektórych rozwiązaniach zbliża się bardziej
do coupé niż do sedana. Ciekawe niektóre „elementy przejścia” wyszczególnione zwłaszcza
z widoku z tyłu z dobrą analizą i dbałością o detale.

nem samochodowym w Genewie, otrzymaliśmy z Turynu werdykt w konkursie na współczesną wizję Giulii.
Nasz juror – a zarazem stylista
konceptu 4C – Alessandro Maccolini przyznał, że wybór najlepszej z najlepszych prac był bardzo trudny. By mieć spokojne
sumienie, zwrócił się o pomoc
do szefa designu koncernu Fiat
– Lorenzo Ramaciotti. Dołączył
do nich Marco Tencone, odpowiedzialny za marki Alfa Romeo,
Maserati i Lancia. Jurorzy wydrukowali wszystkie prace i po długiej dyskusji jednogłośnie uznali,
że najbardziej atrakcyjne prace
wykonali: Tomek Prygiel i Konrad
Cholewka. Stanowią one równorzędną wartość merytoryczną
i jakość artystyczną, są kreatywne, kompletne i bardzo ciekawe
pod każdym względem.
Tak więc ci rysownicy zajęli ex-aequo pierwsze miejsce, natomiast tuż za nimi uplasowała się
praca Łukasza Myszyńskiego.
Cała trójka finalistów otrzymała
albumy o samochodach Alfa Romeo, a na zwycięzców czekała
Giulietta, którą każdy z nich mógł
cieszyć się jeżdżąc przez tydzień.
A cały temat związany z Giulią
był dla włoskich stylistów zapewne wyjątkowo ciekawy, bo
nieoficjalnie wiadomo, że właśnie nad takim autem pracują.
Teraz pozostaje tylko odczekać
i sprawdzić, czy nasze wizje odbiegają od rzeczywistości.
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AKTUALNOŚCI
BIEG FIATA

Bieg w słońcu
Marek
Kamiński,
foto:
Ireneusz
Kaźmierczak

Prawie 800 osób ukończyło 19. edycję Biegu
Fiata na dystansie 10 kilometrów wiodącą
ulicami Bielska-Białej. Do mety jako pierwszy
dobiegł Henryk Szost. Jak co roku w imprezie
uczestniczyli także pracownicy Fiata.

T

radycyjnie bieg wystartował sprzed
bramy Fiat Auto Poland. Stały, jak
przystało na bieg z tradycjami, był także termin – ostatnia niedziela maja.
Zawodnicy pobiegli trasą prawie niezmienioną od 19 lat. Zmieniła się tylko meta, którą
w ostatnich latach przeniesiono ze Stadionu Miejskiego na plac Ratuszowy w Bielsku-Białej.
„To impreza sportowo-rekreacyjna” – mówi dyrektor biegu Andrzej Filipiak. „Jest na niej miejsce zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i dla
tych, którzy trenują 2-3 razy w tygodniu, traktując
udział w biegu rekreacyjnie”.
Pierwszym zwycięzcą biegu, w 1993 roku, był Janusz Wójcik. Na trasie rywalizowało wtedy niespełna 190 zawodników. W kolejnych latach w Biegu
Fiata startowali reprezentanci 17 krajów. Co roku
faworytami są znakomici biegacze z Afryki, przede
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wszystkim z Kenii i Etiopii. Często w czołówce pojawiają się także goście z Ukrainy. W tym roku
triumfował Henryk Szost z Poznania z czasem
29 minut i 48 sekund. To jego czwarty start w Bielsku-Białej.
„Wydaje się, że trasa jest łatwa, ale biegnie się
bardzo ciężko – mówił na mecie triumfator. – Co
roku jest ciepło, duszno, ale trzeba walczyć niezależnie od pogody”. Wbrew temu, co mówił, zwycięzca nie wyglądał na mecie na mocno zmęczonego. Nie był zdyszany ani spocony. Henryk Szost
kontrolował bieg, prowadząc od połowy dystansu.
Wśród kobiet triumfowała Agnieszka Gortel z Chorzowa: „Przyjechałam prosto z wesela z Zakopanego. Spałam około pięciu godzin. Biegłam bardzo
spokojnie, wiedziałam, że rywalki zostały z tyłu”.
Przed biegiem głównym startują zawodnicy na
wózkach. Wśród nich był wielokrotny uczestnik

Biegu Fiata Tomasz Hamerlak, brązowy medalista
paraolimpiady w Atenach: „Od czasu, kiedy zacząłem się ścigać kilkanaście lat temu, startuję
praktycznie w każdym Biegu Fiata. Te zawody
mają swój urok. Przemieszczamy się przez centrum Bielska. Jest to widowiskowe. Bardzo lubię
ten bieg” – mówił. Przybliżył nam także różnice
sprzętowe między zawodnikami. „Ja startuję na
wózku, ale są wśród nas zawodnicy, którzy startują na rowerach ręcznych z przerzutkami. To jest
kolarstwo, a to, co ja robię, to lekkoatletyka. Trudno nam z nimi rywalizować, dlatego są dwie odrębne klasyfikacje”.
W tym roku biegaczom towarzyszyło mocne słońce, które nie sprzyjało rekordowym wynikom. Nie
udało się pobić rekordu trasy sprzed 3 lat – 29 minut i 16 sekund. Zresztą pogoda wielokrotnie
utrudniała bieganie uczestnikom zawodów. W roku 1997
startowali w temperaturze
+4 stopnie, a w następnym
roku w ponad trzydziestostopniowym upale.
Dużą grupę biegaczy stanowią pracownicy Fiata,
którzy co roku podlegają odrębnej klasyfikacji.
Wśród nich weteranem jest Jerzy Plewniak, jeden
z czterech biegaczy, którzy uczestniczyli we
wszystkich dotychczasowych edycjach Biegu Fiata. „Pracowników, którzy startują w biegu od jego
pierwszej edycji zostało już niewielu, niedawno było nas jeszcze siedmiu, ale liczba ta powoli się
zmniejsza z powodu kontuzji i innych wydarzeń losowych. Cieszy jednak, że dołączali do nas nowi
pracownicy, dzięki czemu startująca w biegu grupa fiatowska liczy obecnie około 20 osób”.
Jerzy Plewniak pracuje w tyskim zakładzie Fiat
Auto Poland. Od 30 lat jest pracownikiem utrzy-

Po lewej:
Henryk Szost,
zwycięzca biegu.
Powyżej: Michał
Skrzypczyk z Fiata
podczas dekoracji

Klasyfikacja pracowników Fiata
1. Michał Skrzypczyk
2. Zdzisław Ptak
3. Adam Kowalski

mania ruchu. Ocenia, że wraca moda na bieganie, dlatego na tego typu imprezach pojawia się
coraz więcej ludzi. „Można zacząć biegać w każdym wieku. Znam osoby, które zaczęły uprawiać
tę dyscyplinę po sześćdziesiątce. Teraz przekroczyli już siedemdziesiątkę i nadal biegają. Osoby
młodsze mogą zacząć „z marszu”. Starsi muszą
rozpocząć ostrożnie. Trzeba zasięgnąć opinii lekarskiej. Ja polecam trening co najmniej półgodzinny, a najlepiej godzinny. Nie musi to być bieg
ciągły. Przez kilka miesięcy
przyzwyczaja się organizm
do wysiłku marszobiegami.
Potem już można startować
na coraz dłuższych dystansach, aż do maratonów”.
Drugie miejsce w klasyfikacji pracowników Fiata
zajął Zdzisław Ptak. Pytany o wrażenia z imprezy
mówi: „W czasie samego biegu jest ciężko, bo
trzeba dać dużo z siebie, ale jak się z daleka zobaczy ratusz, to znaczy, że meta jest już blisko
i nagle przybywa sił”. To siódmy start Zdzisława
Ptaka w Biegu Fiata. Trenuje tę dyscyplinę sportu
od 7 lat. „Zacząłem biegać, kiedy uświadomiłem
sobie, że mam słabą kondycję. Zacząłem od biegów 10-kilometrowych. W tej chwili mam już na
koncie 8 maratonów”.
Za rok jubileuszowy, 20. Bieg Fiata, na który już
teraz serdecznie zapraszamy. Treningi warto zacząć od zaraz.

Zacząć biegać można
w każdym wieku
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TURNIEJ
PIŁKI

Młodzi piłkarze podeszli
do 3. Turnieju TEKSID
miasta Carmagnola
we Włoszech z wielkim
zaangażowaniem
i powagą. To był ich pierwszy
prawdziwy międzynarodowy
mecz na wyjeździe. I chociaż
nie wygrali, to pokazali, że są
profesjonalistami w każdym
calu i że w przyszłości będzie
o nich jeszcze głośno.

Młodzież ze Skoczowa

z wizytą we Włoszech
Carola Popaiz
foto: Alessandro Lercara i Wojciech Rojek

W

iedzą wszystko
o Juventusie,
Romie i Milanie. Wyjazd do
Włoch był dla
nich spełnieniem marzeń. Ich
drużyna liczy siedemnastu graczy
z rocznika 1997 i 1998, to „zuchy” skoczowskiego klubu, które
po raz pierwszy zagrały na prawdziwym „wyjeździe” za granicą
i zmierzyły się z piemonckimi zespołami w ramach Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego Teksidu
zorganizowanego od 28 kwietnia do 3 maja w miejscowości
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Carmagnola (pod
Turynem).
Młodzi sportowcy pokazali się na
boisku
z najlepszej strony.
Szkoda tylko, że system
gry oparty na 20 minutowych meczach zakładał,
że w przypadku remisu
o wyniku całego spotkania przesądzały rzuty karne. W ten sposób juniorzy
ze Skoczowa przegrali. „Grali

naprawdę dobrze – powiedział prezes drużyny
Ryszard Klaczak. – Tego
typu turnieje są ważne dla
sprawdzenia efektów pracy włożonej podczas treningów. Moi podopieczni idą w dobrym kierunku, który wkrótce
zacznie przynosić
za da wa lają ce
efekty. To bystrzy chłopcy,
muszą jeszcze podrosnąć, to pew-

ne, ale ich przygotowanie techniczne już jest widoczne. Zresztą tego rodzaju mecze są prawdziwą loterią. Wiele zależy od
szczęścia”.
Pierwszy mecz rozegrano z drużyną Saviglianese. Oba zespoły
grały z wielkim zaangażowaniem,
tak jakby stawką było mistrzostwo w superlidze. Niezłe zagrania, ciekawe pojedynki, postawa
fair play. Mecz był wyrównany

Chcemy
zorganizować
w Skoczowie
podobny Turniej
w czerwcu 2012
i zakończył się wynikiem remisowym. Po rzutach karnych wygrali
Włosi. W drugim meczu proporcje sił nie były jednakowe. Zespół
BarcanovaSalus prezentował nieco lepsze przygotowanie techniczne. Gra była mniej spektakularna, ale młodzież ze Skoczowa stworzyła kilka groźnych
sytuacji. To spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0 i kolejna porażka w rzutach karnych. Wreszcie trzeci mecz przeciwko drużynie Albese. Spotkanie zakończyło
się porażką 1:0. Zwycięzcą turnieju została drużyna Canavese,
która pokonała Bacigalupo 2:1.

To, co zwróciło największą uwagę w grze młodzieży ze Skoczowa, to ich pasja i profesjonalizm.
Młodzi sportowcy doskonale
opanowali grę zespołową i nawet jeśli doszło do kilku wypadków na boisku, obyło się bez
bolesnych ran i stłuczeń, typowych podczas spotkań „dorosłych” piłkarzy.
Ryszard Klaczak, prezes drużyny, a jednocześnie szef personalny Teksid Iron Polska mówi:
„Udział we włoskim turnieju to
druga inicjatywa w ramach wzajemnej współpracy sportowej,
którą zainicjowaliśmy w zeszłym
roku. Podczas Family Day, zorganizowaliśmy mecz reprezentacji młodzieżowych Teksidu Italia
i Teksidu Iron Polska. Wtedy wygrali nasi. Chcemy więc zorganizować u nas w Skoczowie podobny Turniej w czerwcu 2012
roku i zaprosić drużynę młodzieżową z Carmagnoli.
Tak czy inaczej, rozczarowanie
przegraną szybko ustąpiło miejsca radości z samego faktu wyjazdu do Włoch. Filip Mordarski,
Kacper Wojtek i Dominik Maciantowicz to dwaj napastnicy
i jeden obrońca drużyny. Ich rodzice pracują w Teksidzie. „Nasz
pierwszy wyjazd zagraniczny musiał być całkiem samodzielny. Poprosiliśmy rodziców, żeby z nami
nie jechali”.
Nasi rozmówcy doskonale znają
składy największych pierwszoligowych włoskich drużyn i dobrze

Skoczowska
drużyna
w komplecie

wiedzą, co chcą robić w przyszłości: pierwszy, jak dorośnie,
zostanie ekonomistą drugi grafikiem komputerowym, a trzeci piłkarzem. „Przykro nam, że przegraliśmy – powiedzieli niemal
chórem. – Ale ten trzydniowy pobyt we Włoszech zapamiętamy
na zawsze. Może kiedyś wrócimy
do Turynu z naszymi rodzicami.I zaprowadzimy ich nareszcie
na prawdziwą pizzę!”.
Z całą pewnością w przyszłym
roku młodzi skoczowscy piłkarze
będą walczyli w polskim Turnieju
jak lwy, po to by wziąć odwet
za tegoroczną porażkę. Będziemy im towarzyszyć.

LA BELLA ITALIA

Inne atrakcje wyjazdu

Wyjazd do Carmagnoli nie skończył się tylko meczem
piłkarskim. Zuchom skoczowskiego klubu udało się
zwiedzić Turyn, stadion Olimpijski i Juventusu, Bazylikę
Superga znaną z tragicznego wypadku lotniczego
4 maja 1949 roku, w którym zginęli piłkarze,
menedżerowie i działacze legendarnej włoskiej drużyny
piłkarskiej AC Torino. Odwiedzili też sanktuarium Matki
Boskiej w Bra, pewnie lepiej znane w Polsce niż
we Włoszech za sprawą kwitnięcia w końcu grudnia
kwiatów drzew dzikich śliwek. W drodze powrotnej
autokar zatrzymał się w Punta Sabbioni, skąd młodzi
piłkarze tramwajem wodnym przepłynęli na Plac
Św. Marka w Wenecji, który zwiedzali do późnych
godzin popołudniowych.
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FIRMA

NEWSY

TWINAIR Z BIELSKA-BIAŁEJ
„SILNIKIEM ROKU 2011”

W konkursie „International Engine of the
Year 2011” dwucylindrowy silnik produkcji
Fiat Powertrain Polska w Bielsku-Białej został
wyróżniony aż 4 nagrodami. Jury, złożone
z 76 dziennikarzy i ekspertów z 36 krajów,
nie tylko potwierdziło sukces silnika TwinAir
w kategorii zespołów napędowych
o pojemności poniżej tysiąca centymetrów
sześciennych, ale także okrzyknęło go
„Silnikiem roku 2011”. To najwyższa
nagroda w tym konkursie.
Silnik otrzymał ponadto nagrodę „Best New
Engine 2011” oraz „Best Green
Engine 2011”. Sukces ten dopełnia tytuł
„Best New Engine 2010”, przyznany
w zeszłym roku silnikowi 1.4 MultiAir Turbo,
i potwierdza dominację Fiat Powertrain
w rozwoju i produkcji jednostek napędowych
o małej pojemności, zaawansowanych
technologicznie i bardzo ekologicznych.
TwinAir, dostępny obecnie w wersji Turbo
o mocy 85 KM w Fiacie 500/500C oraz
w nowej Lancii Ypsilon, zostanie także
wprowadzony na rynek w wersji o mocy
65 KM bez turbodoładowania oraz Turbo
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o mocy 105 KM.
Wprowadzona
zostanie także
ekologiczna wersja
Turbo bi-fuel
o mocy 80 KM.
Komentarze jury
nie pozostawiały
wątpliwości: „TwinAir
jest dowodem na to,
że downsizing nie
oznacza wcale
obniżania osiągów.
Zaskakująco wydajny
i niezawodny
moment obrotowy
tego małego silnika
pokazał, że to bardzo dynamiczny zespół
napędowy” – powiedział m. in. John
Carey, z australijskiego pisma „Wheels”.
Nagrody dla silnika TwinAira odebrali Aldo
Marangoni, Wiceprezes Product
Engineering oraz Dario Sacco,
Wiceprezes Engines Platform. „Dzisiejszy
sukces jest ukoronowaniem ciężkiej
pracy badawczej nad nowymi
rozwiązaniami technologicznymi oraz
wysiłku w projektowaniu coraz bardziej
oszczędnych silników. Nasza praca
potwierdziła pozycję lidera FGA
w klasyfikacji najbardziej ekologicznych
konstruktorów” – powiedzieli
menedżerowie Fiat Powertrain
po zakończeniu ceremonii
wręczenia nagród.
Wiele satysfakcji przyniosły także
nagrody przyznane silnikom V8
o mocy 4499 cm3 montowanemu
w Ferrari 458 Italia. Silnik ten otrzymał
nagrodę za najlepsze osiągi oraz
za najlepszą jednostkę napędową
o pojemności przewyższającej 4 litry.

MARCHIONNE
NAJBARDZIEJ
WPŁYWOWYM
WŁOCHEM
WEDŁUG „TIME’A”
Sergio Marchionne znalazł się
na tegorocznej liście amerykańskiego
tygodnika „Time” wśród stu najbardziej
wpływowych ludzi na świecie. Prezes
zarządu Fiata i Chryslera został wybrany
przez czytelników pisma spośród osób,
które „dzięki swoim pomysłom
i działaniom zmieniają świat, wpływając
na los wielu ludzi”. Marchionne wszedł
również do klasyfikacji najlepszych CEO
w USA, rankingu przygotowanym przez
Fortune w 2011 roku. Uniwersytet
w Toledo w stanie Ohio przyznał mu
doktorat honoris causa w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem. Tytuł ten
Marchionne otrzymał już w 1983 r.
na Uniwersytecie w Windsorze, gdzie
ukończył wcześniej studia filozoficzne
i prawnicze.

foto: Tomasz Szmandra

GRANTURISMO
NA PLANIE
Z ROBERTEM DE NIRO

SUKCES ZAŁOGI FIATA
W KRYTERIUM BIZONÓW
I runda Samochodowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy,
zorganizowana przez Automobilklub Polski w ramach
VI Warszawskiego Kryterium Bizonów, zakończyła się zwycięstwem
Fiata Grande Punto Abarth. Uczestnicy rajdu rywalizowali na trasie
o długości ponad 50 kilometrów, na której czekało zawodników 6.
prób sportowych, zlokalizowanych na terenie warszawskiego lotniska
Bemowo oraz na autodromie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Komplet punktów do klasyfikacji mistrzostw dziennikarzy zdobyli
Tomasz Szmandra i Grzegorz Badura w Fiacie Grande Punto Abarth
(na zdjęciu), którzy wyprzedzili Tomasza Popielewicza i Michała
Szekietę, startujących Fiatem Barchetta, oraz Aleksandra
Jakubowskiego i Beatę Zagrabską w BMW serii 5.

Robert De Niro oraz Bradley Cooper wybrali Maserati Granturismo
do swojego thrillera „Jestem Bogiem”. Samochód, z nadwoziem
w kolorze Grigio Granito i wnętrzem w barwach kości słoniowej,
służy głównym bohaterom przez całą akcję filmu. Właśnie o takim
aucie, które przykuwa uwagę swoim stylem i wysokimi osiągami,
myśleli producenci z Universal Studios i RelativityMedia.
Wymagania te Maserati spełnia z nawiązką, dzięki swojemu
405 konnemu silnikowi z 8 cylindrami w układzie V
i pojemności 4.2 l. (lub mocy 440 KM w wersji S z silnikiem 4,7 l.)
oraz strzelistej, wyważonej sylwetce, która łączy sportowy
charakter z elegancją.

OSTATNIE
DZIEŁO SZTUKI
MALANGATANY
Otwarciu pierwszego salonu sprzedaży
Fiata i Alfy Romeo w Mozambiku
w Maputo towarzyszyło wystawienie
wyjątkowego modelu Fiata 500. To
dzieło sztuki, autorstwa słynnego
na całym świecie Malangatany
Valente Ngwenya, zostało
zatytułowane przez zmarłego
5 stycznia tego roku artystę
„Włoska kobieta”.
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WYNIKI KONKURSU FIATA

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Rozstrzygnięto XIV już edycję
Konkursu Fiata na najlepsze prace
o tematyce związanej z dziedziną
motoryzacji. 5 kwietnia 2011 r.
w Sali Senatu Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej
wręczono nagrody laureatom
konkursu z Politechniki Śląskiej oraz
Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Uroczystości wręczenia nagród

przewodniczył pełniący rolę
gospodarza rektor Akademii
Techniczno – Humanistycznej prof.
Ryszard Barcik, Politechnikę Śląską
reprezentował prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Przemysłem prof. Jan
Ślusarek. Wzięło w niej udział wielu
gości, w tym dyrektor tyskiej fabryki
Fiat Auto Poland, Zdzisław Arlet.
W Akademii TechnicznoHumanistycznej w tym roku
laureatami zostało sześć
osób. Nagrodzone zostały:
1 rozprawa doktorska,
4 prace magisterskie
i 1 inżynierska.
W Politechnice Śląskiej
natomiast komisja
konkursowa nagrodziła prace
także sześciu osób, w tym 2
rozprawy doktorskie, 3 prace
magisterskie i 1 inżynierską.
Konkurs o nagrodę Grupy
Fiat jest ogłaszany corocznie
już od czternastu lat
i realizowany na podstawie
porozumienia o współpracy
naukowo-technicznej
pomiędzy Centrum

Badawczym Fiata, spółką Fiat Polska
oraz trzema polskimi uczelniami:
Politechniką Warszawską, Politechniką
Śląską i Akademią TechnicznoHumanistyczną w Bielsku-Białej.
Jeszcze w tym miesiącu nagrodzeni
zostaną także autorzy najlepszych
prac w Politechnice Warszawskiej.
Wszyscy nagrodzeni tegoroczni
autorzy prac otrzymują nagrodę
w wysokości 4 000 złotych.
Od początku trwania konkursu
nagrodzono łącznie 266 prac,
w tym: 3 rozprawy habilitacyjne,
99 doktorskich oraz 160 prac
magisterskich i 4 inżynierskie. Grupa
Fiata m. in. w ten sposób wspiera
młodych naukowców, których pasją
jest tematyka motoryzacyjna,
nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne i metody badawcze.
Nagrodzone opracowania mogą mieć
zastosowanie w praktyce
– bezpośrednio w zakładzie lub
w Centrum Badawczym Fiata.
Przypomnijmy, że Grupa Fiat nagradza
corocznie także dzieci swoich
pracowników, które osiągają bardzo
dobre wyniki w nauce.

RANKING NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW

W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE
W dniu 14 kwietnia br. w Warszawie zostały zaprezentowane
wyniki i wręczone wyróżnienia laureatom drugiej edycji
prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Sieć
Naukową MSN rankingu największych inwestorów
w Polsce w Badania i Rozwój w 2009 roku. Największym
inwestorem w tej dziedzinie okazał się Fiat Auto Poland,
który przeznaczając na ten cel 162,7 mln zł, potwierdził
pozycję lidera (w 2008 r. też zajął najwyższą pozycję).
Na drugim miejscu znalazł się Bank Rozwoju
i Eksportu (88,4 mln zł).
Na zdjęciu dyrektor biura prasowego FAP Bogusław
Cieślar w towarzystwie dyrektora INE PAN
prof. dr hab. Leszka Jasińskiego (z lewej strony
zdjęcia) i prof. nadzw. dr hab. Tadeusza Baczko
– koordynatora sieci MSN (z prawej)

42

FGA I PSA PEUGEOT
CITROËN PLANUJĄ
ROZSZERZYĆ
WSPÓŁPRACĘ
Fiat Group Automobiles i PSA Peugeot Citroën mają
zamiar przedłużyć do roku 2019 współpracę joint
venture w SevelSud dotyczącą produkcji lekkich
samochodów dostawczych. W fabryce SevelSud
(Włochy) produkowane są lekkie samochody dostawcze
Fiat Ducato, Peugeot Boxer i Citroën Jumper.
W związku ze zmianami w przyszłych strategiach
produktowych obaj partnerzy – PSA Peugeot Citroën
i Fiat Group Automobiles – zdecydowali, że ich wspólne
przedsięwzięcie SevelNord we Francji nie zostanie
przedłużone i wygaśnie w 2017 r. Fabryka SevelNord
aktualnie produkuje lekkie samochody dostawcze
Peugeot Expert, Citroën Jumpy i Fiat Scudo.

FIAT AUTO POLAND OTWARTY

NA SPRAWY SPOŁECZNE
Fiat Auto Poland, rozumiejąc problemy i potrzeby pozarządowych organizacji
pożytku publicznego, często wspiera ich dążenia do posiadania własnego środka
transportu, którego zakup zwykle przekracza ich możliwości finansowe, a bez
którego codzienne funkcjonowanie tych placówek jest niemożliwe.
W 2009 roku dzięki wsparciu FAP posiadaczem Fiata Grande Punto stał się
Kriobank Homogennych Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii Instytutu
„Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. W kwietniu br., dzięki pomocy FAP,
w firmowym salonie Auto-Gryf w Szczecinie, właścicielem Fiata Doblò został
Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi „Monar-Markot” w Policach (foto).
Foto: Jacek Chłopecki, Auto-Gryf Szczecin

SŁAWOMIR SZAŁKOWSKI
NOWYM COUNTRY MANAGEREM
MAREK JEEP I LANCIA W POLSCE
Z dniem 4 kwietnia br. Sławomir Szałkowski, dotychczas odpowiedzialny za sprzedaż
marek Chrysler, Jeep, Dodge, a także marki Lancia, objął stanowisko Country Managera
marek Jeep i Lancia w Polsce, zastepując w tej funkcji Macieja Ratyńskiego.
Sławomir Szałkowski podlega bezpośrednio Dyrektorowi Handlowemu FAP oraz
współpracuje z odpowiedzialnymi za marki oraz operatywnymi strukturami handlowymi.
Sławomir Szałkowski ma 42 lata, w 1994 r. ukończył wyższe studia na Uniwersytecie
Warszawskim, jest żonaty, ma dwoje dzieci. W latach 1994 – 2010 pracował
m. in. w General Motors Poland, DaimlerChrysler Automotive Polska, Chrysler Polska,
a od września 2010 r. w FAP, zdobywając w ten sposób doświadczenie związane
ze sprzedażą samochodów i usług, a także ze współpracy z siecią dealerską. Był
m. in. odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek polski marki Dodge.
Dotychczasowy Country Manager marek Jeep i Lancia w Polsce Maciej Ratyński,
objął 4 kwietnia br. stanowisko Prezesa i Dyrektora Zarządzającego Chrysler Group
Egypt Ltd oraz Co-Chairman American Arab Vechicles Co.
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LUDZIE
KOLEKCJONER

W

Marek
Kamiński,
foto: Satiz
Poland

Bielsku-Białej jest postacią powszechnie znaną jako inicjator
utworzenia w mieście Muzeum
Motoryzacji i jego dyrektor, wiceprezes Automobilklubu Beskidzkiego ds. pojazdów zabytkowych oraz organizator
i komandor Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. O filmowych przygodach pana Jacka wiedzą zaś tylko nieliczni, choć
samochody z jego kolekcji, a czasami również on
sam, uczestniczyły w realizacji wielu obrazów. Pozostały mu z tego okresu wspomnienia – nie tylko
o samochodach, również o nietypowych sytuacjach, w których się znalazł i o ludziach, z którymi
się zetknął.

„W 1979 roku otrzymałem zaproszenie do Wrocławia na casting, (tak byśmy to teraz nazwali) samochodów do serialu „Misja” – opowiada. – „Akcja filmu rozgrywała się w 1938 roku, a mój pojazd –
BMW 319 cabrio z 1934 roku, był jednym z czterech biorących w nim udział. Była to duża, polsko-bułgarsko-niemiecka koprodukcja, więc swoim
samochodem wyjeżdżałem na zdjęcia do Bułgarii
i Niemieckiej Republiki Demokratycznej – oczywiście na kołach.
Praca w Niemczech odbywała się pod czujnym
okiem Stasi. Ekipa z Polski już pierwszego dnia
zdjęć tak dobrze bawiła się w restauracji, że nazajutrz tajne służby pojawiły się u kierownictwa planu,
zakazując demoralizowania Niemców. Samocho-

Stara miłość

nie rdzewieje

W filmach występują
nie tylko aktorzy.
Oprócz nich „grają”
stare samochody.
To wraz z nimi
trafił do
filmowego
świata Jacek
Balicki.
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dowa wycieczka w przerwie zdjęć także zakończyła się interwencją tajnej policji. Okazało się, że dojechałem zbyt blisko granicy z Niemiecką Republiką Federalną. Zaraz po zdjęciach musiałem oddawać kluczyki od auta” – wspomina Jacek Balicki.
Kiedyś oldtimerów nie traktowano z taką ostrożnością jak dzisiaj. Na przykład w jednym z filmów
zaplanowano ujęcia kolizji i kolejne duble nie zadowalały reżysera. W końcu drugie auto pojechało
tak agresywnie, że pojazd Jacka Balickiego wylądował na krawężniku. „Powiedziałem, że mam to
gdzieś i nie będę narażał swojego samochodu.
A oni na to, że teraz jest OK. Okazało się, że zrobili to ujęcie specjalnie” – opowiada.
Kiedy w roku 1989 kręcono w Oświęcimiu „Triumf
ducha” z Willemem Dafoe, Jacek Balicki przez trzy
miesiące pełnił w nim rolę konsultanta. Był odpowiedzialny za kilkanaście samochodów z okresu
drugiej wojny światowej wykorzystywanych w filmie. Obraz opowiadał o greckim Żydzie, mistrzu
bokserskim, który musiał w obozie Auschwitz toczyć walki o przetrwanie.
Z tego filmu zapamiętał ponurą atmosferę zdjęć
kręconych w obozie oraz w pobliskiej kopalni piasku, a także dość specyficzne metody „kształtowania” statystów. „Kręcono sceny transportu
więźniów” – wspomina. – „Statyści mieli być zmęczeni, a tymczasem pojawiały się śmichy-chichy.
Reżyser ustawił więc wszystkich na kilka godzin
czwórkami na mrozie, w lekkich ubraniach. Po takiej zaprawie wyglądali naprawdę wiarygodnie. Innym razem statysta grający niemieckiego żołnierza
tak wczuł się w rolę, że złamał kolbą szczękę innemu statyście”.
Ze statystami było zresztą sporo kłopotów. Łazili
po mieście w mundurach, chodzili w nich do kina
czy restauracji. Pewnego razu milicja zgarnęła ich
w niemieckich mundurach z restauracji w Katowicach. Noc spędzili w izbie wytrzeźwień. Zdarzały
się także strajki statystów. Któregoś dnia przez
walkie-talkie Jacek Balicki usłyszał informację, że
strajkują esesmani. Po pewnym czasie, gdy wypłacono im podwyżkę, usłyszał kolejny komunikat:
„a teraz strajkują trupy”.
Jednym z ostatnich ujęć w „Triumfie ducha” była
scena krajobrazu po bombardowaniu, o której
nasz specjalista dowiedział się z dwudniowym wyprzedzeniem. Zdążył kupić auta, które miały spłonąć i ustawił je w rowach przy drodze. Wśród nich
znalazł się jego prywatny zabytkowy Opel cabrio 2l
z 1935 roku. Przez cały czas kręcenia sceny Jacek
Balicki pilnował, żeby autu nic się nie stało. Po zakończeniu zdjęć, kiedy już jechał do domu wioząc
swój pojazd na lawecie, mijani kierowcy zaczęli
mrugać światłami i trąbić. Okazało się, że tląca się
drewniana rama auta rozpaliła się na dobre.

Od góry:
Jacek Balicki na
planie ﬁlmu
„Lata
dwudzieste...
lata trzydzieste”
z 1983 r.,
poniżej
w ﬁlmie
„Gniazdo na
ulicy Ptasiej”

Udział w filmach pozwalał podreperować rodzinny
budżet i kupować kolejne samochody do kolekcji.
Kiedyś stawki za dzień zdjęciowy były porównywalne z miesięczną pensją. Później – znacznie
spadły. Nie można już było za udział w jednej produkcji kupić zabytkowego auta.
Podczas pracy przy kręceniu filmów pan Jacek
zetknął się z wieloma wybitnymi aktorami. Olgierda Łukasiewicza wspomina jako bardzo kulturalnego pana, który nie lubił jednak jeździć samochodem. „Zawsze ustawiałem mu auto, a potem leżałem za przednimi fotelami” – wspomina. – „On
tylko wsiadał, przejeżdżał i wysiadał. Dużymi umiejętnościami wykazała się natomiast Ewa Szykulska. Było to w rosyjskim filmie, którego bohater
musiał wyjechać z wąskiego garażu, w którym po
obu stronach auta zostawało po 5 centymetrów
luzu. Okazało się jednak, że młody aktor nie umiał
jeździć samochodem, nie miał nawet prawa jazdy.
Pani Ewa zdecydowała się go zastąpić. Aktorzy
zamienili się miejscami i… wyszło świetnie”.
Swoją wrażliwością na piękno starych samochodów pana Jacka rozczuliła niedawno Magda
Cielecka. Po zdjęciach chciała po prostu posiedzieć w jego Polskim Fiacie 518 z 1935 roku, zachwycając się, że jest w nim „przytulnie, miło
i sympatycznie”.
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auto było „obrzynem”, czyli miało obcięty dach.
Samochodów wówczas w ogóle jeździło mało,
a kabriolety były prawdziwą rzadkością. Jeden
z nich należał do osiemdziesięcioletniego hrabiego
z Gliwic. Gdy mijaliśmy się na drodze, zawsze
mnie pozdrawiał” – wspomina.

Z szacunkiem Jacek Balicki wyraża się też o kilku
reżyserach. Podziwia Kazimierza Kutza za zdecydowanie i za to, że nie owija niczego w bawełnę.
„Kiedyś spóźniłem się na plan – wspomina – i zdarzyło mi się wysłuchać kilku twardych żołnierskich
słów, zaczynających się na k. Za to Janusz Rzeszewski (film – „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”)
podchodził do wszystkich z wielkim szacunkiem
i miał w zwyczaju dziękować każdemu po nocnych zdjęciach”.

ZACZĘŁO SIĘ OD MOTOCYKLA
To było w latach 60. ubiegłego wieku, jeszcze
w czasach studenckich pana Jacka. Jego pierwszym motoryzacyjnym nabytkiem był motocykl –
powojenny AJC, jak mówi „mało zabytkowy, ale
za to wywrotny”. Postanowił go zamienić na modny wówczas skuter, ale we Wrocławiu trafił na niemieckie DKW F5 rocznik 1933, czyli popularną dekawkę. Była w częściach i kosztowała tyle, co
skuter. „Składałem ją przez dwa tygodnie – opowiada – ale potem zadawałem szyku, bo moje
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U góry:
wnętrze
muzeum,
niżej:
odrestaurowany,
unikalny,
Fiat 508 II,
po prawej
Lancia Aprilia
Berlina z 1938 r.

Po trzech latach dekawka zmieniła właściciela,
a nową zabawką Jacka Balickiego zostało dwumiejscowe BMW – kabriolet, którym jeździł przez
następne 30 lat. Obecnie stara się odrestaurować
Fiata 500 Topolino. Auto z 1937 roku o pojemności
silnika 570 cm³ ma być gotowe w przyszłym roku.
Zobaczył je przypadkowo u kolegi, który chętnie
sprzedał „starocia”. Pojazd stał kilkanaście lat. Miał
być prezentem dla córki na osiemnaste urodziny
(obchodziła je kilka lat temu). „Nigdy nie było czasu” – tłumaczy. Przy okazji Pan Jacek dodaje, że te
modele są małe, ale bardzo wytrzymałe. Kiedyś podobnym autem pokonał nawet trasę z Bielska-Białej przez Gdańsk do Finlandii i z powrotem.
„Życie właścicieli zabytkowych pojazdów nie było
w PRL-u łatwe” – opowiada Jacek Balicki. –
„Zwłaszcza, gdy chcieli uczynić ze swojego hobby źródło dodatkowych zarobków”. Przekonał się
o tym osobiście, kiedy na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych postanowił wozić
swoim oldtimerem młode pary do ślubu. Szybko
dowiedział się, że miejscowi taksówkarze widzą
w nim dużą konkurencję. Wystąpił więc o zgodę
na taką działalność i z wydziału komunikacji otrzymał ją, ale pod warunkiem, że będzie stał na postoju taksówek, a na swoim zabytku wymaluje numer boczny. W tej sytuacji napisał do Ministerstwa
Transportu. Po trzech miesiącach dostał pismo, że
będzie mógł wozić młode pary „wyłącznie jednym
samochodem, tylko w soboty i niedziele”. „Mam to
pismo do dzisiaj” – mówi niedoszły „taksówkarz”.

WARSZTAT I MUZEUM

BESKIDZKI RAJD
POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Swoją przygodę z rajdami pan Jacek rozpoczął
w latach 70. minionego wieku, a od w 1977 roku
zajął się zorganizowaniem takiej imprezy z Beskidach. „W pierwszym rajdzie” – jak wspomina –
„uczestniczyło zaledwie 8 pojazdów, podczas tegorocznej edycji, 34. Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, która odbędzie się od 13-17 lipca, liczbę zawodników trzeba
było ograniczyć do 60. Stare pojazdy tradycyjnie
zaprezentują się w Bielsku-Białej, wjadą na górę
Żar i odwiedzą Skoczów”.
Rajd, bardzo ceniony przez miłośników starych
aut, jest eliminacją Mistrzostw Polski, a w klasyfikacji FIVA (Fédération Internationale des Véhicules
Anciens – Międzynarodowa Federacja Pojazdów
Zabytkowych) i oznaczony jest najwyższą kategorią – A. „Impreza ma wiernych uczestników”
– dodaje Jacek Balicki, który jako wiceprezes d.s.
pojazdów zabytkowych Automobilklubu Beskidzkiego jest komandorem rajdu. – „W ubiegłym roku
na rajd przyjechał Janusz Peszak z Katowic, który
brał udział w pierwszym beskidzkim rajdzie.
I co ciekawe, przyjechał tym samym pięknym białym, dwumiejscowym Mercedesem 170v cabrio
z 1938 roku”.
CIEKAWOSTKI

Zabytek

po ćwierćwieczu
Aby aspirować do rangi zabytku, pojazd musi mieć
co najmniej 25 lat, a produkcja tego modelu musi
być zakończona przed co najmniej 15 laty.
Oznacza to, że do aut zabytkowych można już
zaliczyć Syreny powstałe w pierwszej połowie
lat 80. (produkcja zakończona w 1993 r.) oraz duże
Fiaty mające więcej niż 25 lat (były produkowane
do 1991 r.). Zabytkami mogą też być Maluchy.
Najbardziej cenione są Fiaty 126p z oryginalnym
lakierem, metalowymi zderzakami i hamulcami
starego typu.
Pojazdy zabytkowe nie muszą jeździć ze
specjalnymi, „żółtymi” tablicami rejestracyjnymi.
Są one konieczne w przypadku aut
sprowadzanych z zagranicy oraz takich,
które nie posiadają oryginalnych dokumentów.
Wiele zabytkowych pojazdów ma zwykłe tablice
– zwłaszcza te, które od kilkudziesięciu lat są
zarejestrowane w Polsce i często służą
do codziennej jazdy.

Jacek Balicki
jest nie tylko
twórcą
i dyrektorem
Muzeum
Motoryzacji
w Bielsku-Białej,
ale też
pasjonatem
starych aut

Jacek Balicki po występach na filmowych planach
zawsze wraca do swojej Pracowni Renowacji Pojazdów Zabytkowych, gdzie najbardziej lubi spędzać czas. Od kilku lat mieści się ona w Bielsku-Białej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj działa także Muzeum Motoryzacji, zorganizowane pod
auspicjami Automobilklubu Beskidzkiego. Oprócz
starych samochodów można w nim zobaczyć
skutery, motocykle, a nawet stary wagonik kolejki
górskiej na Szyndzielnię. Od kilku miesięcy są też
stare tramwaje, które niegdyś jeździły po ulicach
Bielska-Białej.
Starania o powołanie muzeum trwały ponad
ćwierć wieku. „W połowie lat 80. mieliśmy dostać
starą, drewnianą stodołę od spółdzielni rolniczej.
Niestety ówczesne przepisy pozwalały trzymać
w takich obiektach jedynie sprzęt rolniczy. Na początku lat 90. byliśmy bliscy uzyskania budynku
starej zajezdni tramwajowej. Niestety, powstał tam
salon samochodowy. Z kolejnej propozycji zrezygnowaliśmy ze względu na stan dachu i ścian
obiektu. To była idealna lokalizacja, w starej hali fabrycznej. Najsłynniejsze francuskie muzeum starych aut znajduje się właśnie w takim obiekcie” –
snuje barwną opowieść pan Jacek.
Obecnie ekspozycja mieści się w XIX-wiecznych
budynkach po przetwórni owoców. Co ciekawe,
obiekt powstał w 1895 roku – tym samym, kiedy
w Bielsku ruszyła pierwsza linia tramwajowa.
Niedługo w muzeum zostanie odremontowana hala, w której będą prezentowane właśnie stare tramwaje. Muzeum jest otwarte w soboty od godz.
11-16.00, ale po uprzedniej rezerwacji można tu
przyjść i w inne dni. Za zwiedzanie pobierane są
datki przeznaczane na utrzymanie obiektu.

DANIE SPECJALNE
ŻEGLARSTWO

tekst i foto:
Bartosz
Obracaj*
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Magia biał

K

iedyś znajomy zapytał mnie, co
zabrałbym ze sobą na bezludną
wyspę, gdybym mógł wybrać tylko jedną rzecz. Odpowiedziałem
– jacht! W tej spontanicznej odpowiedzi kryje się podstawowy atrybut żeglarstwa
– wolność i swoboda przemieszczania się. Wsiadając na jacht, to my i nasze umiejętności
w głównej mierze decydują o tym, jaki będzie następny port i w jaki sposób do niego dopłyniemy.
Przez wielu ludzi żeglarstwo kojarzone jest ze
sportem ekskluzywnym i tym samym drogim,
a żeglarskie umiejętności uznawane są za wiedzę
tajemną, niedostępną przeciętnemu człowiekowi. Nie ma nic bardziej mylnego! Wierzę, że lektura tego tekstu udowodni, że żeglować i czerpać przyjemność z tej formy wypoczynku może
w zasadzie każdy.

POCZĄTKI
I LEGENDARNY HORN

Żeglarstwo to jedna
z najpiękniejszych
i najbardziej fascynujących
dyscyplin współczesnego
sportu. Kto choć raz stanął
na pokładzie jachtu i poczuł
jak nabiera wiatru w żagle,
ten najprawdopodobniej
nigdy już nie porzuci tej
formy wypoczynku.

ych żagli

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wynalezienie żagla było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszej cywilizacji. „Uzbrojony”
w ten fantastyczny przyrząd człowiek odkrywał
nowe lądy, rozwijał handel, podbijał inne ludy, poszerzał własne horyzonty.
Żeglowanie stało się, co oczywiste, domeną narodów żyjących nad i z morza. Co ciekawe, już
antyczni żeglarze posiadali wystarczającą wiedzę,
by nawigować w najtrudniejszych warunkach.
Znali morze i rozumieli zasady, które nim rządzą.
Ciągły rozwój techniki pozwalał jedynie na wprowadzenie coraz nowocześniejszych rozwiązań
umożliwiających szybsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze pływanie pod żaglami.
Tuż przed wynalezieniem silnika parowego żaglowce odgrywały kluczową rolę w światowej gospodarce. Piękne, niektóre bardzo szybkie (nawet
według dzisiejszych standardów), miały jednak
poważne ograniczenia.
Znany powszechnie mit złowrogiego Przylądka
Horn zrodził się właśnie w owych czasach. Olbrzymie żaglowce, które z racji swej konstrukcji
miały poważne problemy z płynięciem ostro na
wiatr, z wielką trudnością pokonywały wietrzny
cypel Ameryki. Wielotygodniowych zmagań
z Przylądkiem nie wytrzymywał sprzęt i załogi…
Teraz Horn opływają kilkuosobowe załogi na maleńkich jachtach. Żeglarze mają zaś do dyspozycji
wielowiekową wiedzę i zaawansowaną technikę.
W miarę wypierania żagli przez urządzenia mechaniczne żeglowanie ewoluowało w kierunku,
który znamy dzisiaj. Z jednej strony jest wyrafinowaną dyscypliną sportową, z drugiej zaś popularną i niepowtarzalną formą rekreacji.
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mieć choć odrobinę wiatru, sprawny żagiel i kadłub o odpowiedniej budowie. Wiatr da nam napędzające „paliwo”, żagiel odpowiednią siłę ciągu
(podobnie jak skrzydło samolotu pozwala mu unosić się w powietrzu), a kadłub i jego część podwodna zmniejszą nasz dryf. Reszta w rękach załogi. Sterując i pracując żaglami kierujemy jacht
w pożądanym kierunku.
Jedno jest zawsze pewne – bezpośrednio pod
wiatr nie uda nam się nigdy popłynąć. Jeżeli nasz
następny port i jego atrakcje znajdują się dokładnie pod wiatr, potrzebować będziemy więcej czasu, by do niego dopłynąć, odpowiednio długo
halsując, czyli robiąc zwroty i krok po kroku zbliżając się do celu.
Na morzu żegluga pod wiatr (szczególnie silny)
i falę może być trudniejsza, a czasem nawet niewykonalna. Morze potrafi dość skutecznie zweryfikować wszystkie plany.
Świetne
warunki do
żeglowania
oferuje Jezioro
Żywieckie czy
Bałtyk. Wielką
popularnością
cieszy się też
Chorwacja
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JAK TO DZIAŁA?

ZACZYNAMY ŻEGLOWAĆ

Moment, w którym załoga stawia żagle, a jacht
kierowany wprawną ręką sternika ustawia się na
kursie i rusza do przodu, ma w sobie coś fascynującego. Wszystko odbywa się lekko i jakby bez
wysiłku. Rozpoczyna się przygoda na wodzie…
Kto nie miał nigdy styczności z żaglami najczęściej
pyta: jak to działa? Co powoduje, że jacht płynie
do przodu, często bardzo ostro na wiatr, a nie jest
spychany w najbliższe trzciny?
Nie wdając się w rozwlekłe rozważania teoretyczne wystarczy wiedzieć, że aby żeglować musimy

Zakładam, że spora grupa czytelników już czuje
żeglarski zew… Jak zacząć? Są w zasadzie dwie
drogi. Albo klasyczna ścieżka szkoleniowa – kursy i patenty, albo powierzenie swoich marzeń żeglarzom z doświadczeniem. Wprawdzie przepisy
są obecnie bardzo liberalne i na małych jachtach
śródlądowych możemy żeglować bez żadnych
uprawnień i doświadczeń, warto jednak ominąć
taką sposobność i nauczyć się żeglowania od
początku we właściwy sposób. Podobnie jak
w innych dyscyplinach, trudne początki, wynika-

jące z niewiedzy i błędnych decyzji, mogą nas
skutecznie zrazić.
Ja zawsze radzę adeptom żeglarstwa – wsiądź na
jacht z doświadczonym sternikiem, sprawdź czy
czujesz się na pokładzie dobrze i swobodnie,
a dopiero potem wybierz swoją żeglarską drogę.
Kursy i patenty można zrobić w każdym wieku.
W Polsce najprostszą drogą będzie wyczarterowanie jachtu na jeziorze (świetne warunki do żeglowania oferuje przykładowo Jezioro Żywieckie) czy
na wybrzeżu Bałtyku. Większość armatorów ma
w swojej ofercie także usługi profesjonalnego sternika, więc będziemy mogli posmakować żeglowania w bezpiecznej formie.
Szukając rejsu czy czarteru wystarczy sięgnąć do
Internetu lub prasy żeglarskiej. Bez trudu znajdziemy tam interesujące nas propozycje.

A MOŻE NA MORZE?
Nie jest nigdzie powiedziane, że doświadczenia
żeglarskie musimy zdobywać początkowo na jeziorach. Żegluga morska jest fascynująca, choć
oczywiście bardziej wymagająca. Kiedyś polscy
żeglarze nie mieli wielkiego wyboru. Morskie fascynacje trzeba było realizować (często nie bez poważnych, formalnych trudności) na chłodnym Bałtyku i burzliwym Morzu Północnym. Dzięki temu
starsze pokolenia naszych żeglarzy uchodzą w żeglarskim świecie za świetnych fachowców.
Północne morza mają swój niezaprzeczalny urok,
ale i specyfikę nie dla każdego. Niskie odczuwalne
temperatury (nawet w środku lata), uciążliwe falowanie i duże odległości między portami, mogą nas
odwieść od jakiejkolwiek formy żeglowania w przyszłości. Przysłowiowe „niedźwiedzie mięso” nie każdemu smakuje i nie ma w tym absolutnie nic złego.
Szczęśliwie czasy się zmieniły i szukając żeglarskich przygód możemy ruszyć na ciepłe akweny

południa Europy. Wielką popularnością wśród polskich żeglarzy cieszy się Chorwacja. Ten fantastyczny akwen oferuje wszystko co potrzebne, by
cieszyć się niezapomnianym urlopem na jachcie.
Nie bez znaczenia są też koszty. Wypad na żagle
do Chorwacji niejednokrotnie jest tańszy niż wypoczynek na plaży polskiego wybrzeża…

CAŁA PRAWDA
O CHOROBIE MORSKIEJ
Opuściliśmy w końcu nasz port i od kilku godzin
jesteśmy w morzu. Ląd powoli znika za horyzontem, a tężejący wiatr wznieca coraz wyższą falę.
Niezauważalnie milkną rozmowy. Blade, zamyślone twarze załogi usilnie wypatrują czegoś w rozbujanym morzu. Lecz przecież niczego tam nie ma!
Po prostu nadeszła „zmuła”…
Taki lub zbliżony scenariusz jest nieodłącznym elementem pierwszych dni każdego rejsu pełnomorskiego. Dolegliwości określane mianem choroby
morskiej nie dzielą żeglarzy według stopni i zasług. Z reguły wszyscy, kapitanowie i załoga
chorują zgodnie i po bratersku, choć ci
pierwsi w związku z doświadczeniem potrafią lepiej się przed nią bronić i lepiej
też kamuflować jej uboczne skutki.
Stres i skupienie, wynikające z obowiązku dowodzenia jednostką, też
przemawiają na ich korzyść.
Czy powinniśmy się obawiać
morskiej choroby i zarzucić
nasze żeglarskie plany?
Oczywiście nie! O morskiej chorobie należy pamiętać, ale – pod żadnym pozorem – nie
wolno nam się na
niej skupiać.

Efektem tego są znane i przykre zarazem objawy:
nadmierne pocenie, bladość, nudności, wreszcie
ostateczna kulminacja, czyli torsje.
Na jachcie problem może pojawić się błyskawicznie. Nawet niewielkie zafalowanie akwenu (będące w zasadzie regułą) powoduje dość silne kołysanie jachtu, o wiele silniejsze niż ma to miejsce
w przypadku pociągu czy samolotu. Czuły błędnik
odbiera najdrobniejszy tego typu bodziec, więc
dolegliwości pojawiają się często zaraz za główkami portu. Ciasnota i przykre zapachy, których nie
brak na jachcie potęgują „burzę zmysłów”.
Nie pi szę te go wszyst kiego, by Czy tel ników
przestraszyć, ale raczej by uświadomić. Znając
„wroga” i jego słabości potrafimy skutecznie się
przed nim bronić.
Ponieważ chorobę morską wywołuje „oszukany”
mózg, najlepszym sposobem jej przezwyciężenia
okazuje się dostarczenie mu dodatkowych bodźców. Wykonywanie mocno absorbującego zajęcia
(sterowanie, prowadzenia dokładnej i pilnej nawigacji) najczęściej ratują nas z opresji. Dlatego właśnie kapitanom łatwiej opanować chorobę – zazwyczaj nie mają oni na nią czasu!!
Najważniejsza informacja jest jednak taka, że choroba – jeśli w ogóle się pojawiła – mija niespostrzeżenie już 2-3 dniach żeglowania. Podczas rejsów
śródlądowych przy dobrej pogodzie, prawdopodobieństwo dolegliwości tego typu występuje bardzo rzadko.

DZIECI NA JACHCIE

Dlaczego chorujemy? Choroba morska należy do
szerokiej grupy chorób komunikacyjnych, których
mechanizm powstawania jest stosunkowo prosty.
Mózg człowieka do prawidłowego funkcjonowania
potrzebuje informacji pochodzących ze wszystkich
pięciu zmysłów. Wszystko jest w porządku, gdy
poruszamy się siłą własnych nóg, po twardym
gruncie. Wtedy wszystkie receptory (przede
wszystkim błędnik, odpowiedzialny za utrzymanie
równowagi oraz narządy wzroku i receptory dotyku) przesyłają do mózgu zgodne informacje o położeniu naszego ciała. Problem pojawia się, gdy
teoretycznie znajdujemy się w stabilnym położeniu
(np. w pociągu), a jednocześnie poruszamy się
względem otoczenia, o czym informuje nas błędnik odbierający drgania i przechyły ośrodka, w którym przebywamy. W takiej sytuacji do mózgu docierają sprzeczne sygnały i ten zwyczajnie… zaczyna się gubić.
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Często słyszę opinie rodziców, że chętnie rozpoczęliby (lub kontynuowali) żeglarską przygodę, ale
z uwagi na powiększenie rodziny staje się to niemożliwe. Czy to oznacza, że żeglarstwo nie może
być formą rekreacji dla całej rodziny?
Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci na jachcie radzą sobie doskonale! Paradoksalnie im młodsza pociecha, tym mniej sprawia problemów na pokładzie – najczęściej po prostu śpi… Starsze dzieci
potrzebują więcej emocji i doznań, dlatego dłuższa
żegluga może być dla nich niekiedy nużąca.
Decydując się na żeglowanie z dziećmi, musimy
po prostu pamiętać, że to co dla nas jest fascynujące (np. malownicze promienie słońca na powierzchni morza ? ), dla dzieci jest po prostu niezauważalne i bez znaczenia. Zmusza nas to do
dodatkowej aktywności, by dzieciakom dać twórcze i ciekawe zajęcie.
Żeglowanie (nawet mazurskie) jest zawsze nauką,
szkołą komunikacji i charakterów, dlatego mądrze
prowadzone rejsy rodzinne, otwierają fantastyczne pole do rozwoju młodych ludzi. Z tego też powodu taką popularnością cieszą się różnego typu
szkoły pod żaglami.

Często jednak dzieci lepiej znoszą nad sobą kapitanów, którzy nie są ich rodzicami. Jeżeli nasz rejs
z dziećmi nie układa się dobrze, pozwólmy im
w przyszłości żeglować bez naszej kurateli. Na
rynku funkcjonuje wiele firm, które oferują profesjonalnie przygotowane rejsy dla dzieci i młodzieży.

KOBIETY NA FALI
W minionych wiekach po morzach żeglowali głównie mężczyźni. Nawet teraz wielu ludzi kojarzy żeglarstwo z typowo męskim zajęciem.
Tymczasem kobieta na jachcie to prawdziwy
skarb! W najcięższych i najbardziej wymagających
sytuacjach, jakie miałem okazję przeżyć na morzu,
to kobiety właśnie były najmocniejszym ogniwem
słabnącej załogi. Warto o tym pamiętać kompletując załogę na wymarzony rejs.
Dla samych kobiet pewną uciążliwością mogą być
odmienne od domowych warunki sanitarne na
jachcie. Jest w tym trochę prawdy, ale pamiętajmy, że na nowoczesnych jachtach mamy do dyspozycji własną kabinę, toaletę i prysznic.

JAKIEKOLWIEK SĄ
NASZE MARZENIA
Nie jest łatwo zachęcić do żeglowania i nauczyć
go pi sząc na wet naj ob szer niej szy ar ty kuł. Że glarstwo to indywidualne doświadczenie. Stając
na pokładzie bardzo szybko dowiemy się czy to
nasza droga.

Ja sam, wchodząc wiele lat temu po raz pierwszy
na pokład jachtu, nie przypuszczałem, że z czasem żeglarstwo bez reszty wypełni moje życie prywatne i zawodowe. Wiele prawdy jest w stwierdzeniu, że ruszając w pierwszy rejs albo nie będziemy chcieli tego powtórzyć nigdy więcej, albo
żeglować będziemy już całe życie.
Bez wątpienia warto spróbować. Żeglowanie
otwiera wyjątkowe możliwości poznania świata
i ludzi, w wyjątkowy sposób. Niezależnie, jakie są
nasze marzenia czy plany, od nas samych będzie
zależało jaki obierzemy kurs i czy mamy wystarczające umiejętności, by dopłynąć do celu.

*Bartosz Obracaj:
z wykształcenia
prawnik,
z powołania
żeglarz; uczestnik
wielu rejsów
i regat; dziennikarz
i fotograf żeglarski.
Założyciel ﬁrmy
organizującej
wypoczynek pod
żaglami dla ﬁrm
i osób prywatnych;
więcej na
www.polconn.com

ŻEGLUJĄC ZAWSZE PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
Przed wyjściem na wodę:
Wchodząc na nieznany jacht, sprawdź
dokładnie stan techniczny jednostki: przede
wszystkim ster, olinowanie stałe i żagle.
Sprawdź także, gdzie znajdują się kamizelki
ratunkowe.
Najlepiej jeszcze w pierwszym porcie naucz
swoją załogę szybko refować żagle (przede
wszystkim grota).
Przed każdym opuszczeniem portu sprawdź
prognozę pogody: w Internecie, najbliższym
kapitanacie lub SMSem.
Nie znasz akwenu, po którym zamierzasz
żeglować? Kup niezbędne mapy, poproś
lokalnych żeglarzy o trochę porad i wskazówek.
Na wodzie:
Miej zawsze włączony telefon komórkowy
w wodoszczelnym pokrowcu. Wprowadź do
komórki numery ratunkowe:
– 112

– +48 87 425 30 77 – Mazurska Służba
Ratownicza
– 601 100 100 – WOPR
Nie opuszczaj portu, jeżeli w prognozach na
najbliższe godziny jest mowa o burzach,
gwałtownym wietrze lub warunkach
wietrznych zbyt wymagających dla Twoich
umiejętności żeglarskich.
Nie nadużywaj alkoholu!
Ciągle obserwuj zmiany pogody wokół
Ciebie.
Nieś żagle o wielkości stosownej do siły
wiatru. Gdy płyniesz przeżaglowany, tracisz
kontrolę nad jachtem i narażasz go na
awarie. Jeśli zaczynasz myśleć o refowaniu,
najczęściej jest to ostatni moment by to
zrobić!
Gdy mimo wszystko zaskoczyła Cię burza,
uciekaj z wiatrem do najbliższego
bezpiecznego brzegu (najlepiej szuwary)
lub portu.

Żeglujesz w ciężkiej pogodzie – niech cała
załoga w kamizelkach ratunkowych
towarzyszy Ci na pokładzie i aktywnie
pomaga w doprowadzeniu jachtu
w bezpieczne miejsce.
Masz na pokładzie małe dzieci? Ich
bezpieczeństwo jest najważniejsze
– w każdym przypadku unikaj żeglugi
w ciężkich warunkach pogodowych!
Jeżeli wywróciłeś jacht, nie
opuszczaj kadłuba tak długo,
jak utrzymuje się na
powierzchni; wezwij
pomoc. Poproś
ratowników
o dalsze
wskazówki.
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Bóg podarował nam
wodę, ale to
człowiek stworzył
wino – mawiał
Wiktor Hugo.
I to stworzył
dawno,
bo historia
wina sięga
tysięcy
lat.

In vino veritas,

czyli prawda o winie

P

ierwsze winorośle posadził w Armenii sam
Noe – rozpoczął swą
opowieść o winie
goszczący w Polsce
włoski sommelier Enzo Priolo.
Do Europy uprawy winorośli dotarły przez obecne tereny Syrii
i Azję Mniejszą. Rozprzestrzeniły
się dzięki Etruskom lub Fenicjanom, poprzez Grecję trafiły do
wszystkich ziem Imperium Rzymskiego. Najstarsze włoskie winnice nie powstały na gorącym południu, ale na północy Italii.
„Wino robi się z winogron” – podkreślił żartobliwie Enzo Priolo, który gościł w Polsce na zaproszenie firmy Amarante Vini. To jego
stwierdzenie wcale nie jest oczy-
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Marek
Kamiński,
foto: Satiz
Poland

wiste w kraju, gdzie do niedawna
wino wytwarzano z jabłek i… nie
wiadomo z czego jeszcze. Dlatego też goście pszczyńskiej restauracji „Kuchnia i Wino” z uwagą słuchali o tajnikach tworzenia
prawdziwego wina.

WINOBRANIE, CZYLI
ZBIÓR WINOGRON...
...następuje wtedy, kiedy grona
osiągną odpowiedni stopień dojrzałości, przy czym istotne jest,
jakie wino zamierzamy z nich
otrzymać. Winogrona do produkcji win białych (uzyskuje się
je zarówno z białych, jak i z czerwonych winogron) zbiera się nieco wcześniej niż grona ciemne,
przeznaczone na wino czerwo-

ne, które muszą być dojrzalsze.
Poza tym z owocami przeznaczonymi na białe wina należy postępować delikatniej – przed tłoczeniem oddzielać jagody od gałązek, by zmniejszyć w płynie
ilość garbników, a tłoczenie trzeba rozpocząć zaraz po zbiorze.
Winogrona ciemne mogą poczekać do następnego dnia. Wyciska się je razem z szypułkami.
Z opisu Enzo Priolo wynikało, że
tradycyjne tłoczenie wina, wciąż
stosowane w niewielkich, rodzinnych winnicach, przypomina
polskie deptanie kapusty na kiszenie. Po prostu miażdży się
grona bosymi stopami. Oczywiście teraz powszechnie do tłoczenia używa się pras.

Podczas miażdżenia
winogron tworzy się
moszcz (czyli część płynna, powstała z miąższu)
oraz wytłoki złożone z pestek, skórek i szypułek.
Taniny i antocyjany zawarte
w skórkach mają wpływ na
smak i kolor wina.
Tu warto wspomnieć o coraz
modniejszym winie różowym.
„Nie powstaje ono – wyjaśniał
Enzo Priolo – ze zmieszania wina
białego i czerwonego. Otrzymuje
się je z niektórych typów czerwonych winogron. W momencie
miażdżenia gron, kontakt skórki
z moszczem jest krótki, tylko po
to, by nadać mu trochę koloru”.
I jeszcze jedno – odmienne zasady dotyczą słodkich win typu
passiti (marsala, vinsanto, sauternes). Winne grona, zwykle odmian Trebbiano i Malvasia (w Toskanii) lub Grillo i Catarratto Bianco (na Sycylii) po zbiorze wiesza
się do wysuszenia. Z czasem
stają się coraz słodsze. Po ich
wytłoczeniu niefiltrowany płyn
przelewa się do beczek i zostawia w cieple. Innym sposobem
jest pozostawienie gron na winorośli przez całe lato i jesień.

WINIFIKACJA...
...to proces fermentacji, podczas
którego moszcz zmienia się
w alkohol. Przebiega on inaczej
w przypadku win czerwonych,
różowych i białych. Przy produkcji wina czerwonego przez pewien czas (zależnie od rodzaju
wina) moszcz i wytłoki są zmieszane, a podczas fermentacji
zmiażdżone skórki winogron wypływają na powierzchnię, tworząc „kożuch”. Od tego, jak długo będzie się on utrzymywał, zależy barwa i smak wina. Bywa,
że dla intensywności koloru „kożuch” jest kilkakrotnie zatapiany
w moszczu. W przypadku wina
białego wytłoki są usuwane natychmiast po wyciśnięciu moszczu. Kolor nadają mu nie tylko

skórki winogronowych
jagód, co miąższ.
„Opisane sposoby – mówił Enzo Priolo – to winifikacja zimna. Istnieje
także winifikacja ciepła, charakterystyczna dla
gatunków wina, potrzebujących przyspieszonych procesów fermentacji. Nie używa się jej
nigdy dla wina białego. Przy niektórych jego gatunkach stosuje
się za to winifikację węglową,
podczas której gron się nie rozgniata. Proces fermentacji zachodzi w ich wnętrzu. W wyniku
takiego procesu otrzymuje się
przejrzyste, owocowe wino z niską zawartość tanin, nadające
się do picia zaraz po zbiorach”.

Winogrona
do produkcji win
białych
(uzyskuje się je
i z białych,
i czerwonych
winogron, bo
kolor znajduje
się w skórkach)
zbiera się nieco
wcześniej niż
grona ciemne,
przeznaczone
na wino
czerwone, które
muszą być
dojrzalsze.

Świeżo sfermentowane wina
poddawane są klarowaniu, dzięki czemu stają się przejrzyste.
W ich „życiu” zaczyna się kolejny
etap, czyli...

DOJRZEWANIE
Podczas niego zmienia się smak
wina. Młode są zwykle bardziej
kwaśne, z czasem smak ich staje się szlachetniejszy. Proces dojrzewania odbywa się najczęściej
w dużych zbiornikach, gdzie
wino ma kontakt z powietrzem.
Jak długo? To zależy od rodzaju
i gatunku wina, ale dłużej napowietrza się wina czerwone. Potem przelewa się je – do butelek
(wina białe) lub beczek (czerwone, zwłaszcza te bardziej cenio-

ROZMOWA Z ENZO PRIOLO, TURYŃCZYKIEM, SOMMELIEREM OD 1996 ROKU

Żeby docenić, trzeba poznać
Kim jest sommelier?
Specjalistą w dziedzinie enologii,
czyli nauki o winie i sposobach
jego podawania. Osobą, która
zajmuje się upowszechnianiem
wiedzy o winie. Bo żeby docenić
wino, trzeba je poznać.
Włochy uchodzą za kraj
miłośników i znawców wina...
Wino wyrabia się u nas we
wszystkich regionach od trzech
tysiącleci. Ogromna jest też
gama szczepów i odmian win
z nich powstających. Znajomość
wina we Włoszech jest
powszechna, choć młodzi ludzie, często kierowani modą, potrafią preferować piwo i inne trunki.
Jednak ostatnio porzucają je na rzecz wina.
Jakie jest Pana ulubione wino?
Barolo – wino wytwarzane ze szczepu Nebbiolo, uprawianego na wapiennej ziemi Piemontu,
uważane za jedno z dwóch (poza również piemonckim Barbaresco) najlepszych win Włoch. Jest
wspaniale zharmonizowane, ma silny charakter i ciemny kolor. Barolo wyrabia się na obszarze wokół
miejscowości Barolo, Castiglione, Monforte d’Alba, Falleto, Seralunga i La Morra.
Co jest najważniejsze przy wyborze wina?
Dobrze jest znać producenta albo mieć zaufanego sprzedawcę. Ważne też jest, aby na etykiecie
butelki był oznaczony obszar, z którego pochodzi wino oraz sposób, w jaki zostało wyprodukowane.
Dobrze również znać choć podstawy klasyfikacji win: najwyższe DOCG (czyli Denominacione di
Origine Controllata e Garanitia) i DOC (Denominacione di Origine Controllata), a także „Classico”,
„Riserva” czy oznaczające charakterystyczne dla konkretnego regionu IGT (Indicazione geografica
tipica) i wiedzieć, że określenie „da tavola” oznacza zwykłe wino stołowe. To jest klasyfikacja włoska.
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ne gatunki). W zabutelkowanym
winie proces utleniania prawie
zupełnie się blokuje, ale wino
nadal dojrzewa, gubi pierwotną
cierpkość, następuje proces
wzbogacania jego aromatu, kolor z żółto-zielonkawego przechodzi w złocisty.
Do białych win stosowane są zazwyczaj butelki z białego lub jasnego szkła, przez które można
ocenić barwę trunku. „Już ona
– podkreśla Enzo Priolo – może
świadczyć o jakości i sposobie
przechowywania wina. Intensywny kolor, zbliżony do żółtego
sugeruje, że jest ono zbyt utlenione. Butelek nie należy wystawiać na światło słoneczne,
które wpływa na zmianę właści-

CIEKAWOSTKI

Tastevin
Symbolem sommeliera jest tastevin
– płaska metalowa
miseczka z uszkiem,
będąca tradycyjnym
naczyniem
do testowania
wina. Pozwalała
przy degustacji
w piwnicznych
warunkach ocenić
jego barwę
i klarowność. Teraz jest
raczej przedmiotem kolekcjonerskim, noszonym
na łańcuszku, podkreślającym przynależność do zawodu
znawców win.

wości wina. Większości białych
win nie można także przechowywać zbyt długo – od momentu
zabutelkowania do jego wypicia
nie powinny minąć więcej niż
dwa lata”.
Wina czerwona zaś dojrzewają
w dębowych beczkach, bo dębina nie produkuje w kontakcie
z winem niebezpiecznej pleśni.
Poza tym przenikają do niego
z drewna składniki aromatyczne
i garbniki, a także niewielkie ilości
powietrza. Ważny jest gatunek
oraz jakość dębowego surowca.
Beczkę do przechowywania wina
można stosować zaledwie dwukrotnie, bo potem drewno „gubi”
własny aromat i pokrywa się kamieniem winnym.

Otwieramy, oceniamy, nalewamy...

czyli poradnik sommeliera
„Z winem jest podobnie jak ze
sztuką” – twierdzi Enzo Priolo.
„Człowiek, który się na niej nie
zna, może tylko powiedzieć
czy dzieło mu się podoba,
czy nie. Dopiero poznanie
rodzajów i smaków wina
może sprawić, że
będziemy go mogli
docenić, a także próbować
rozpoznawać. Do tego
potrzebna jest praktyka, a więc
i umiejętność postępowania
z winem”.

OTWIERANIE
I ROZLEWANIE
Przed otwarciem butelki nie można nią
potrząsać, bo wino będzie „zmęczone”.
Delikatnie nacinamy specjalnym nożykiem
(w który wyposażone są dobre otwieracze)
kapturek z folii metalowej zabezpieczający
szyjkę butelki.
Korkociąg wbija się w środek korka
i wkręca (kręci się otwieraczem,
nie butelką) i delikatnie wyciąga.
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Należy uważać, by czubek
korkociągu nie przebił korka
na wylot, gdyż jego drobinki
mogą znaleźć się w winie.
Podczas nalewania wina
butelka nie powinna dotykać
kieliszka. Zasadą jest
napełnianie kieliszków
do jednej trzeciej wysokości,
by uzyskać pełny aromat wina.
Sposób trzymania kieliszka
zależy od rodzaju wina. Białe
serwuje się zazwyczaj zimne, aby
więc uniknąć przekazania kieliszkowi
ciepła z ręki, trzyma się go za stopkę.
Kieliszek z winem czerwonym ujmuje
się za nóżkę. Wina bogate w aromat,
pite w temperaturze pokojowej,
można ujmować dłonią za czaszę.
W innych przypadkach nie jest to
przyjęte, bo palce zostawiają na szkle
kieliszka nieładne odciski.
Przed nalaniem wina do kieliszków
gości warto przeprowadzić analizę
trunku, ocenić go wzrokowo,
powąchać i popróbować.

ANALIZOWANIE
WZROKIEM...
Po przechyleniu kieliszka na jego
ściankach tworzą się arkady (łzy)
wskazujące na zawartość alkoholu.
Im szersze, tym więcej alkoholu
znajduje się w winie. Aby sprawdzić
jak stare jest wino, przechylamy
kieliszek, obserwując końcówkę (tzw.
paznokieć). Im bardziej kolor jest
czerwono-pomarańczowy, tym wino
jest starsze.
Wino białe może mieć kolor
od zielonkawo-żółtego przez
złotawo-żółty do bursztynowego.
Zależy on m.in. od gatunku wina.
Paleta kolorów wina czerwonego
zaczyna się od złoto-różowego
(charakterystycznego dla win
młodych, które tylko dojrzewają, a nie
starzeją się), przez
rubinowo-czerwone, czerwień
granatu do ciemnoczerwonego.
Purpurowo-czerwony i rubinowoczerwony, to kolory charakterystyczne
dla win, których nie powinno się

W zależności od gatunku wina,
przechowuje się je w beczkach
przez określony czas, np. dwa
lub cztery lata, a potem rozlewa
się do butelek, w których może
dojrzewać wiele lat. Aby chronić
czerwone wino przed światłem,
butelki powinny mieć kolor zielony lub brązowy.

PRZECHOWYWANIE
We Włoszech wiele osób kupuje
dla siebie wino hurtowo. Potem
je butelkują i korkują. W rodzinie
Enzo Priolo „tata kupował wino
lane na litry, a mama oceniała
korki”. I warto dodać, że wina
dobrego gatunku mają korki zrobione z prawdziwego korka, czyli
z kory dębu korkowego rosnące-

długo przechowywać
(rubinowo-czerwony może być także
kolorem wina nadającego się
do długiego przechowywania).
Ciemnoczerwony to kolor
charakterystyczny dla wina długo
przechowywanego.
Pomarańczowo-czerwony jest
kolorem win, które za długo
dojrzewały w butelce. W długo
przechowywanych winach zanikają
antocyjany, odpowiedzialne za kolor
(zamieniają się w osad).
W analizie wzrokowej ważna jest
gęstość. Wino nie powinno być
wodniste. Lepkie lub oleiste – to
cechy pozytywne. Gęste – oznacza
negatywną charakterystykę (skórki
oddały w tym przypadku, oprócz
pozytywnych składników, zbyt wiele
gliceryny). W niektórych winach
białych mogą występować bąbelki
(wina musujące lub szampany).
Generalnie im mniejsze bąbelki,
występujące w dużej ilości – tym
lepiej. To oznacza, że tlenek węgla
postały w procesie fermentacji jest
jednolity.

...WĘCHEM
W zapachu wina uwydatniają się jego
wady, ale również specyficzne cechy

ne są też najszlachetniejsze wina
musujące. Dopiero potem zamyka się je korkami.
I jeszcze uwagi dla osób, które
zamierzają stworzyć własne piwniczki winne. Temperatura w nich
nie powinna przekraczać 18
stopni, a butelki należy układać
w pozycji poziomej, tak by korki
stykały się z winem. W pomieszczeniu z winem nie wolno przechowywać octu ani przypraw
korzennych.
Tekst powstał na podstawie wykładu Enzo Priolo, który odbył
się w pszczyńskiej restauracji
„Kuchnia i Wino”. Specjalne podziękowania dla organizatora
spotkania – czechowickiej firmy
AmaranteVini.

go w południowej Europie i północnej Afryce. Najlepsze (i najdroższe) są korki wycinane z jednego kawałka kory, prawie gładkie, przez które do wnętrza
butelki może przenikać powietrze. Stosuje się też tzw. korki
warstwowe utworzone z kilku
plasterków kory i prasowane
– z resztek kory korkowej.
Obecnie producenci win używają
często zamknięć ze sztucznego
tworzywa, które sprawdzają się
w przypadku win białych. W dużych butelkach stosowane są też
zakrętki, a do podrzędnych gatunków win nawet zwykłe kapsle.
Tak zamknięte butelki zwykle kryją „sikacze”. Warto wiedzieć, iż
na okres leżakowania kapslowa-

smakowe. By dokonać analizy
węchowej, trzeba „zakręcić” winem
w kieliszku, bo kontakt z powietrzem
wzmacnia zapach.
Jakość – to ogólne doznanie
węchowe. Jej analizy powinno się
dokonywać w momencie, kiedy
znamy jego charakterystykę, możemy
go porównać z innymi winami tego
gatunku.
Zapach winny opisuje wina o dużej
zawartości alkoholu i zazwyczaj nie
jest to określenie pozytywne – bo
zabija inne zapachy.

Aby sprawdzić
wiek wina,
przechylamy
kieliszek
i oceniamy
barwę

smaki są umieszczone w różnych
częściach języka. Wino można
„poprzeżuwać”, by podczas
intensywnego ruchu zintensyfikować
jego aromaty. Sommelierzy zwykle
wypluwają oceniane próbki. Zwykły
miłośnik wina może bez obawy
połknąć oceniany łyk – stwierdzi
przy tym, jak długo wino pozostawia
wrażenia smakowe.

...I SMAKIEM
O smaku wina decyduje kilka
czynników – zależy on od alkoholu
i kwasów zawartych w winie
odpowiedzialnych za to, czy jest
ono słodkie, cierpkie czy
kwaśne. Ważne jest, by
smak wina zachowywał
równowagę pomiędzy
alkoholem, słodyczą
i kwasowością. Aby
ocenić smak, należy
rozprowadzić odrobinę
wina po języku. Kubki
smakowe
odpowiedzialne
za poszczególne
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FILMY I KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

Dziesiąta Muza na lato
Dystrybutorzy prześcigają się
w ofercie, która na czas wakacji
staje się wyjątkowo atrakcyjna.
Prawdziwy wielbiciel filmów nie ma
jednak przerwy od kultywowania
swojego hobby, tym bardziej że
światowe hity coraz szybciej trafiają
na rynek dvd. „Step Up 3D” to
gratka nie tylko dla młodzieży, świat

oszalał na punkcie tańca, a tematyka
ta cieszy się niesamowitą
popularnością. Trzecia najnowsza
część cyklu przenosi akcję do
Nowego Jorku. Fabuła toczy się
wokół rywalizacji dwóch tańczących
grup – House of Pirates i House of
Samurai. Oczywiście, oprócz scen
tanecznych poznajemy życie
prywatne
bohaterów,
które nie
zawsze jest
usłane różami.
Moose i Camille
to dwójka
tancerzy,
których
mieliśmy okazję
podziwiać
w poprzednich
częściach.

Komedia

Kryminał szpiegowski

Paryż oczami Anglika

Zagadka z okresu zimnej wojny

Kolejna zabawna książka z cyklu „profan zgłębia
zawiłości kultury francuskiej”. Jak można się
domyślić, zabawne sytuacje wynikają głównie
z niemożności zrozumienia skomplikowanych
nakazów i zakazów obowiązujących we
francuskim społeczeństwie. Michael Sadler ma
jednak dla swoich gospodarzy wiele sympatii.
W polu zainteresowań autora znajduje się przede
wszystkim gastronomia, można się jednak było
tego spodziewać, kuchnia francuska uchodzi za
najlepszą na świecie. Książka jest idealną lekturą
wakacyjną – lekka i zabawna fabuła wprawi każdego w dobry nastrój.
Trzeba przyznać, że angielsko-francuskie spotkania są nadzwyczaj
„soczyste”, wystarczy wspomnieć niesamowicie popularną serię „Merde”,
w której to mieszkaniec Paryża starał się przystosować do angielskiego
luzu i celebrowania herbatki. Michael Sadler: Anglik w Paryżu. Edukacja
kontynentalna. Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała 2010.
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Zamysłem reżysera było, by jednym
z głównych bohaterów uczynić miasto
– Nowy Jork. Stał się on inspiracją dla
młodych tancerzy, którzy świetnie
wyczuwali pulsującą energię „Wielkiego
Jabłka”. Film warto też obejrzeć ze
względu na niezwykle widowiskowe
sceny taneczne, bo przy produkcji
pracowali najsławniejsi choreografowie
świata. Nie można pominąć także
świetnie zrobionych zdjęć oraz idealnie
dobranej muzyki.
Kolejna propozycja to jedna
z największych produkcji niemieckich
ostatnich lat. „Baader-Meinhof” to
laureat wielu nagród filmowych, całkiem
zasłużenie. Nie jest to pozycja ani lekka,
ani szczególnie przyjemna w odbiorze,
ale na pewno fascynująca. Przede
wszystkim ze względów historycznych.
Grupa Baader-Meinhof to jedna
z najbardziej znanych organizacji

Ostatni z serii kryminałów poświęconych Kurtowi
Wallanderowi. Wallander, już na emeryturze, zostaje
wplątany w zniknięcie znajomego, chcąc nie chcąc, musi
pomóc zdesperowanej małżonce zaginionego. Wraz z
posuwaniem się śledztwa naprzód, na jaw wychodzą
zaskakujące, często wstrząsające,
tajemnice. Mankell ciągle jest w
formie, mimo że jego bohater nie
jest już młody i wykazuje
symptomy wypalenia
zawodowego oraz problemów ze
zdrowiem. Cieszy się natomiast z
pojawienia się wnuczki, widać że
dla Kurta praca przestała być
całym życiem, najwyższy czas...
Henning Mankell: Niespokojny
człowiek. WAB. Warszawa 2010.

terrorystycznych na świecie,
odpowiedzialna za szereg krwawych
zamachów i aktów przemocy. Lata
70. to czarna karta w historii
Niemiec, które długo nie mogły sobie
poradzić ze skrajnie prawicowymi
grupami siejącymi śmierć
i zniszczenie. Film jest wstrząsającym
dokumentem epoki, nam, jako
mieszkańcom kraju dotkniętego
komunizmem, hasła głoszone przez
członków grupy wydają się bełkotem
i pobożnym życzeniem. Każda
ideologia, która się radykalizuje staje
się niebezpiecznym narzędziem
w rękach szaleńców.
Aby nieco złagodzić poważną
wymowę poprzedniej propozycji,
warto obejrzeć
komedię „I love
you Phillip
Morris”
w doskonałej
obsadzie – Jim
Carrey i Ewan
McGregor
grają dwójkę
zwariowanych
bohaterów,
którzy poznają
się w więzieniu.

Scenariusz oparto na autentycznej
historii. Steven Russel (Jim Carrey)
wpada pewnego dnia na pomysł, iż
od tej chwili zaczyna żyć pełnią
życia. Zmienia więc pracę
– z uczciwego stróża prawa na
kombinatora wyłudzającego
odszkodowania od towarzystw
ubezpieczeniowych. Trafia do
więzienia, gdzie poznaje Phillipa
Morrisa, z którym będzie tworzyć
parę w życiu prywatnym
i zawodowym. Ciekawostkę stanowi
fakt, iż prawdziwy Steven Russel
odbywa karę 144 lat więzienia,
natomiast prawdziwy Phillip Morris
brał udział w produkcji jako
konsultant.

Historyczne śledztwo

Świadectwo zagłady
Książka nie jest łatwa ani w odbiorze, ani
w temacie. Autorzy – reporterzy Gazety
Wyborczej wykonali kolosalną pracę i wykonali
ją wyśmienicie. Lektura chwyta za gardło
i pozostawia po sobie smutek i melancholię.
Jest jednak bezsprzecznie warta przeczytania.
Autorzy wydobyli z niebytu postać młodego
żydowskiego artysty – Ryszarda Apte. Apte
nie przeżył wojny, a jego losy są parabolą
tysięcy żydowskich wojennych losów. Pochodzący z inteligenckiej
zasymilowanej rodziny chłopak był obdarzony wyjątkowym talentem
literackim, muzycznym i plastycznym. Do książki dołączono reprodukcje
grafik, które robią naprawdę wstrząsające wrażenie, zwłaszcza w kontekście
czasów, w jakich powstały. Zeszyt z grafikami został odkryty dopiero
kilkadziesiąt lat po wojnie, miejmy nadzieję, że dzięki książce świat przypomni
sobie o tym niezwykłym chłopcu. Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski: Apte.
Niedokończona opowieść. Korporacja Ha! art. Kraków 2010.

PREMIERY
Świnki
Szesnastoletni Tomek zapowiada się na
grzecznego i zdolnego nastolatka. Prowadzi
nudny żywot w przygranicznym miasteczku.
Interesuje się astronomią, jednak kiedy w jego

życiu pojawia się Marta, najważniejsze stają się
pieniądze. Tomek zaczyna poznawać życie od
ciemnej strony... Reż.: Robert Gliński, wyst.: Filip
Garbacz, Anna Kulej.

Pożyczony narzeczony
Rachel pracuje w firmie prawniczej, gdzie odnosi
spektakularne sukcesy. Cóż z tego, skoro ciągle
nie znalazła swojej drugiej połowy? Sytuacja się
komplikuje, po imprezie z okazji swych 30

urodzin, budzi się w łóżku z narzeczonym swojej
najlepszej przyjaciółki. Reż.: Luke Greenfield,
wyst.: Kate Hudson, Ginnifer Goodwin.
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CZAS WOLNY
OSOBLIWOŚCI

RUBRYKI

Jerzy Bąk, rysunki: Janusz Stefaniak

Zamieńmy złe emocje

na lepsze

Jeśli czujemy się silni, nasze
działania również cechuje siła. Jeśli
jesteśmy smutni, nasze działania
nacechowane będą smutkiem.
Uczucia bowiem decydują o tym, jak
działamy w życiu. I dopóki ich nie
zmienimy, będziemy zawsze
postępowali tak, jak dotychczas,
osiągając rezultaty takie, jakie do tej
pory uzyskiwaliśmy. Ograniczające
emocje powstrzymują nas od
wykreowania i utrzymania takiego
życia, jakie chcielibyśmy mieć, bo
sami dobrowolnie zrzekliśmy się
umiejętności podejmowania decyzji
na ich korzyść. Wydaje się nawet,
że nasze emocje dyktują nam,
kim mamy być i nakazują, jak
postępować w życiu...
Zdarza się nam, że mówimy:
„jestem smutny” albo „jestem zły”.
Wyrażając się w ten sposób
informujemy innych, a także

60

podświadomie samych siebie, że
utożsamiamy się z dręczącym nas
smutkiem czy gniewem.
Ustosunkowujemy się do siebie
i otoczenia tak, jakbyśmy byli swoimi
własnymi uczuciami. Mało tego
– wymyślamy nawet całe historie,
dlaczego czujemy się tak, jak się
czujemy, żeby usprawiedliwić się
lub wyjaśnić błędne przekonania
dotyczące naszej tożsamości. Aby
więc pozbyć się dręczących nas
negatywnych emocji, powinniśmy
zrozumieć, że uczucia to tylko
uczucia – one nie są nami, możemy
im więc pozwolić spokojnie odejść.
Aby to jednak nastąpiło, najpierw
trzeba przyznać
się przed
sobą
samym
do tej

emocji, od której chcemy się
uwolnić. Następnie emocję tę należy
spróbować zaakceptować, ale bez
prób wywoływania zmiany. Potem,
wciąż nie usiłując nic zmieniać,
należy spróbować wyrazić zgodę na
uwolnienie się od niej.
Ta nieskomplikowana i łatwa do
nauczenia się forma redukcji stresu
zyskuje coraz większą popularność
i nosi nazwę Metoda Sedony. Jest
wyjątkowo prosta, ale w istocie
potężna i skuteczna. Pozwala odkryć
tkwiącą w nas naturalną zdolność do
szybkiego uwalniania się od każdego
bolesnego lub niechcianego uczucia.
Składa się z serii stawianych sobie
pytań, które naprowadzają
świadomość na to, co czujemy
w danym momencie i delikatnie
prowadzą do uwalniania się
od negatywnych uczuć
i emocji.

Twórcą metody jest Lester Levenson.
Stres związany z pracą na
najwyższych szczeblach
amerykańskiego świata biznesu
doprowadził go do takiego
wycieńczenia organizmu, że lekarze
nie wiedząc jak mu pomóc, zalecali
mu jedynie spokojne oczekiwanie na
śmierć. Lester jednak nie poddał się,
a swoją chorobę potraktował jako
życiowe wyzwanie. Zrozumiał, że
życie postawiło go w sytuacji, gdzie
rozwiązanie psychicznego problemu
stało się kwestią życia lub śmierci.
Zamknąwszy się w hotelowym
pokoju, sam pracował nad sobą za
pomocą wymyślonego przez siebie
zestawu technik, tak banalnie
prostych, że przeciętny człowiek
może opanować je w godzinę. Po
upływie trzech miesięcy, ku
zaskoczeniu wszystkich, Lester
całkowicie wyzdrowiał, a jego
umysł wszedł w stan trwałego
i niezmąconego spokoju, jasności
i pogody ducha, które nie opuściły
go aż do śmierci. Powrócił też
do środowiska amerykańskich
biznesmenów, a dzięki opanowaniu
stworzonej przez siebie techniki
„uwalniania” potrafił pozbyć się
szybko dowolnej stresującej emocji.
Metoda Sedony nie zawiera żadnych
skomplikowanych procedur. Kiedy
czujemy, że dręczą nas jakiekolwiek
niechciane emocje, to po prostu,

w czterech krokach, wykonajmy
ćwiczenia załączone w boksie.
Procedurę „czterech kroków”
możemy powtarzać tak długo, aż
poczujemy się wolni od niechcianej
emocji. Prawdopodobnie, po każdym
kolejnym kroku odkryjemy, że
wyrażenie zgody na odejście jest
coraz łatwiejsze. Na początku efekty
mogą być ledwo uchwytne. Jednak,
jeśli jesteśmy wytrwali, rezultaty
szybko staną się coraz bardziej
zauważalne i w końcu to, czemu
pozwolimy odejść, odejdzie na
dobre. W czasie stosowania tej
metody możemy też odkryć, że
istnieje kilka warstw emocji
związanych z określoną sprawą.
Odkryjemy także, że stosowanie tej
techniki sprawia, iż utrzymanie
pozytywnego nastawienia do życia
wymaga o wiele mniejszego wysiłku
z naszej strony, a jakość naszego
życia będzie tego odzwierciedleniem.
W końcu zaczniemy mieć i robić to,
co zawsze pragnęliśmy. Zaczniemy
być tym, kim naprawdę chcemy być.
Metoda Sedony pokazuje nam, jak
cieszyć się szczęśliwym, pełnym
miłości, radosnym życiem. Jeśli
otworzymy się na pytania w niej
zawarte, to odkryjemy, że nasze
negatywne myśli i emocje
rzeczywiście znikają i zmieniają się
w pozytywne i budujące. Możemy
spodziewać się poprawy zdrowia

psychicznego, emocjonalnego
i duchowego oraz odczuwania
prawdziwego i stałego szczęścia.
Otworzymy się na prawdziwie
kochające i zdrowe relacje. Poprawi
się nasza kreatywność, inteligencja
oraz emocjonalne samopoczucie
psychiczne. Wzmocni się także
ogólne poczucie powodzenia
i wewnętrzny spokój. Osiągniemy
również sukces i odczujemy
towarzyszącą mu
satysfakcję
i spełnienie.

Cztery ćwiczenia na redukcję stresu
1. Skupmy się na tym, co
czujemy w danej chwili.
Przyjmijmy do siebie
i zaakceptujmy to uczucie,
pozwólmy mu przejawić się
w całej pełni.
2. Zadajmy sobie następnie
pytanie: „Czy mógłbym pozwolić
temu uczuciu odejść?”. To
pytanie ma jedynie otworzyć nas
na możliwość podjęcia takiego
działania. Zarówno „tak”, jak
i „nie” są odpowiedziami
dobrymi. Tak naprawdę
pozwolimy odejść niechcianemu

uczuciu nawet wtedy, gdy
powiemy „nie”. Najlepiej, jeśli
odpowiemy na to pytanie, jak
najmniej myśląc, nie spekulując
i nie wchodząc w wewnętrzne
dyskusje z samym sobą.
Następnie, niezależnie od tego
jakiej odpowiedzi udzieliliśmy
na pierwsze pytanie, przejdźmy
do kroku 3.
3. Zadajmy sobie pytanie: „Czy
pozwolę mu odejść?”. Innymi
słowy: „Czy jestem skłonny,
chętny do pozbycia się tego
uczucia?”. I znowu nie

zastanawiajmy się nad tym
pytaniem. Pamiętajmy również,
że stosujemy tę technikę, bo
chcemy być wolni. I nie ma
znaczenia, czy to uczucie jest
usprawiedliwione, długotrwałe
czy prawidłowe. Jeśli odpowiedź
brzmi „nie” lub jednak do końca
nie jesteśmy pewni, zapytajmy
siebie: „Czy chciałbym czuć to,
co czuję?” lub „Czy czując to
będę szczęśliwy i osiągnę to,
czego chcę?”. Nawet jeśli
odpowiedź nadal brzmi „nie”,
przejdźmy do następnego kroku.

4. Zadajmy sobie krótkie
pytanie: „Kiedy?”. Jest to
zachęta do tego, żeby pozwolić
uczuciu odejść TERAZ. Być
może pozwolimy mu odejść
z łatwością. Jednak zawsze
pamiętajmy, że jest to decyzja,
którą możemy podjąć
w dowolnej, wybranej przez nas
chwili. Jeśli jednak zechcemy
nadal trwać przy określonym
uczuciu – to po prostu uznajmy,
że to, jak długo chcemy
doświadczać danej emocji, jest
naszym wyborem.
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Panda Euro 5
RABAT 15%*
1.2 ACTUAL ECO 69KM
1.2 DYNAMIC ECO 69KM
1.3 M-Jet 16v ACTUAL 75KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
28.467
33.992
36.542

poj.
1242
1242
1248

Punto EVO Euro 5
RABAT 15%*
1.2 ACTIVE 69KM 3D
1.4 DYNAMIC 77KM 3D
1.4 MultiAir Turbo 16v ENERGY 135KM 3D
1.2 ACTIVE 69KM 5D
1.4 ACTIVE 77KM 5D
1.4 ACTIVE DUALOGIC 77KM 5D
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM 5D
1.4 DYNAMIC 77KM 5D
1.4 DYNAMIC DUALOGIC 77KM 5D
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 105KM 5D
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM 5D
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM 5D
1.3 Multijet 16v DYN. DUALOGIC 95KM 5D

PLN
34.842
39.942
51.417
36.117
36.967
41.217
45.042
41.217
45.467
47.167
49.292
50.992
55.242

Grande Punto Euro 5
RABAT 15%*
1.2 ACTUAL 69KM 5D
1.4 ACTUAL 77KM 5D
1.4 ACTUAL DUALOGIC 77KM 5D
1.3 Multijet 16v ACTUAL 75KM 5D
1.4 ACTUAL NATURAL POWER 70KM 5D

PLN
34.842
35.692
39.942
43.767
44.192

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5
162
4,9
4/5
165
4,2
4/5

WYMIARY
407/169/149

poj.
1242
1368
1368
1242
1368
1368
1248
1368
1368
1368
1248
1248
1248

poj.
1242
1368
1368
1248
1368

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

km/h
156
165
165
165
160

RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
0.9 TwinAir POP 85KM
1.4 16v SPORT 100KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF SPORT 95KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
36.550
41.650
50.150
52.700
43.350
48.450
52.700

poj.
1242
875
1368
1248
1242
875
1248

km/h
160
173
182
180
160
173
180

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

l/100km miejsca

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

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

l/100km miejsca

5,2
5,7
5,7
4,1
4,2

5
5
5
5
5

500C Euro 5

WYMIARY
355/163/149

RABAT 15%*

PLN
1.2 LOUNGE 69KM
52.700
0.9 TwinAir LOUNGE 85KM
57.800
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.050

poj.
1242
875
1248

Qubo Euro 5
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
173
4,1
4
18O
3,9
4

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.367
48.017
45.467
53.117
54.817
55.667
57.367

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
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4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
156
5,2
5
165
5,7
5
200
5,6
5
156
5,2
5
165
5,7
5
165
5,7
5
165
4,1
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
165
4,1
5
178
4,2
5
175
4,1
5

WYMIARY
403/169/149

500 Euro 5

5
5
5
5
5
5
5

Bravo Euro 5
RABAT 15%*
1.4 16v ACTIVE 90KM
1.6 Multijet 16v ACTIVE 105KM
1.4 16v DYNAMIC 90KM
1.4 T-Jet 16v DYNAMIC 120KM
1.4 MultiAir 16v DYNAMIC 140KM
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 105KM
1.6 Multijet 16v DYNAMIC 120KM
1.6 Multijet 16vDYNAMIC DUALOGIC 120KM
1.4 T-Jet 16v EMOTION 120KM
1.4 MultiAir 16v EMOTION 140KM
1.6 Multijet 16v EMOTION 120KM
2.0 Multijet 16v EMOTION 165KM
1.4 MultiAir 16v SPORT 140KM
2.0 Multijet 16v SPORT 165KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
43.342
53.542
45.892
50.992
56.092
56.092
56.942
61.192
58.642
63.742
64.592
67.142
63.742
67.142

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

Sedici Euro 5
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4X4 120KM
2.0 Multijet 16v Z DPF DYNAMIC 4X4 135KM
1.6 16v EMOTION 4X2 120KM
1.6 16v EMOTION 4X4 120KM
2.0 Multijet 16v Z DPF EMOTION 4X4 135KM

km/h
179
187
179
197
204
187
195
195
197
204
195
215
204
215

l/100km miejsca

WYMIARY
412/176/162

PLN
50.992
62.892
50.142
55.242
67.142

poj.
1586
1956
1586
1586
1956

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

6,3
4,9
6,3
6,3
5,7
4,9
4,7
4,6
6,3
5,7
4,7
5,3
5,7
5,3

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

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5
180
6,6
5

Linea Euro 5
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM
1.4 DYNAMIC 77KM

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.692
39.942

poj.
1368
1368

Doblò Euro 5
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16V 95KM
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 105KM
ACTIVE 1.6 MULTIJET 16V 90KM
DYNAMIC 1.4 16V 95KM
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 105KM
DYNAMIC 1.4 T-JET 16V 120KM NAT. POWER
DYNAMIC 1.6MULTIJET 16V 90KM DUALOGIC
DYNAMIC 1.6 MULTIJET 16V 90KM
EMOTION 1.4 16V 95KM
EMOTION 1.6 MULTIJET 16V 105KM
EMOTION 2.0 MULTIJET 16V 135KM

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5

WYMIARY
425/172/182

PLN
49.887
60.342
59.492
53.287
63.742
71.987
67.142
62.892
57.537
67.992
72.242

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

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
DPF - filtr cząstek stałych (dla silników diesla)

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

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

MiTo Euro 5 Seria 0
RABAT 15%*
1.4 M-Air 16v S&S 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S TCT 135KM DISTINCTIVE
1.3 JTDM S&S 95KM DISTINCTIVE
1.6 JTDM E5 S&S 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB M-Air 16v S&S 170KM QUADR. VERDE

PLN
53.125
59.925
65.025
57.375
64.175
70.975

WYMIARY
406/172/145

poj.
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159 Euro 5
RABAT 15%*
1750 TBi 16v 200KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

km/h
187
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

PLN
90.865
84.915
94.265
90.015
99.365
98.515

poj.
1750
1956
1956
1956
1750
1956

km/h
235
202
202
218
235
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

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

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

l/100km miejsca

8,1
5,1
5,1
5,4
8,1
5,4

5
5
5
5
5
5

Giulietta

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/180/147 350 LITRÓW

Euro 5

RABAT 15%*
1.4 TB 16v 120KM DISTINCTIVE S&S
1.4 TB M-Air 16v 170KM DISTINCTIVE S&S
1.6 TB JTDM-2 16v 105KM DISTINCTIVE S&S
2.0 TB JTDM 16v 140KM DISTINCTIVE S&S
2.0 TB JTDM-2 16v 170KM DISTINCTIVE S&S
1750 TBI 16v 235KM QUADRIFOGLIO VERDE

PLN
66.215
71.315
74.715
79.815
81.515
90.865

poj.
1368
1368
1598
1598
1956
1742

159 Sportwagon Euro 5
RABAT 15%*
1750 TBi 16v 200KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS

PLN
95.965
90.865
99.365
95.115
104.465
103.615

poj.
1750
1956
1956
1956
1750
1956

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
218
5,8
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
242
7,6
5

WYMIARY
466/183/143

km/h
233
200
200
216
233
216

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

l/100km miejsca

8,3
5,2
5,2
5,5
8,3
5,5

5
5
5
5
5
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

Ypsilon

WYMIARY
381/170/153

RABAT 15%*

PLN
1.2 8v EURO 5 ORO 69KM**
41.565
1.2 8v EURO 5 PLATINO 69KM** 45.815

poj.
1242
1242

Musa
RABAT 15%*
1.4 16v S&S GOLD 95KM
1.3 Multijet 16v S&S GOLD 95KM
1.4 16v MTA S&S 5th AVENUE 95KM
64

km/h l/100km miejsca
160
4,9
4
160
4,9
4

WYMIARY
403/169/166

PLN
51.765
59.415
61.115

poj.
1368
1248
1368

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

BAGAŻNIK
390 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
175
6,0
5
173
4,3
5
175
6,0
5

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16v STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16v STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16v SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16v SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16v SILVER 120KM
1.6 MultijetSELELECTRONICE5 16v SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16v GOLD 120KM
1.6 MultijetSELELECTRONICE5 16v GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16v GOLD 165KM
1.8 Turbojet SPORTRONIC E5 16v PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16v PLATINUM 190KM

WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,6
6,3
5,7
4,6
4,7
4,6
5,7
4,7
4,6
5,1
7,8
5,7

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

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku
SELECTRONIC - zautomatyzowana skrzynia biegów; SPORTRONIC - automatyczna skrzynia biegów

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4424/1808/1712

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP PATRIOT
MODEL

SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2143
2143

202
202

6,6
6,6

112.000
121.000

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16V M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

82.500
91.900
116.000
125.000

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

126.790
129.990
145.500
159.220

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

141.790
144.990
160.500
174.220

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

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

210.000
245.000

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat dostępności, kompletacji samochodów można otrzymać u pani Elżbiety Prokopiuk, tel.: 22 607 47 72; e-mail: elzbieta.prokopiuk@fiat.com
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LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Dobre propozycje


Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

zawsze przynoszą efekty
Sugestie systematycznie zapisywane
i wdrażane zmieniają wizerunek miejsca
pracy, poprawiają bezpieczeństwo, są
przyjazne dla środowiska, zaniżają koszty
produkcji i przynoszą satysfakcję. Po
wdrożeniu sugestie przynoszą efekty
ekonomiczne, ale także wpływają na zmianę
wizerunku pracy – a przecież w ładnym
otoczeniu i lepszej atmosferze znacznie lepiej
i spokojniej się pracuje.
W praktyce wygląda to tak, że pracownicy
zapisują sugestię, a przełożony jest
zobowiązany ją przeczytać i zrozumieć.
Kolejnym ruchem przełożonego jest udanie
się do źródła, czyli do miejsca problemów.
Następnie powinien spotykać się jeszcze raz
z autorem sugestii, w celu dokonania analizy,
przemyślenia, a przede wszystkim
stworzenia planu poprawy. Przełożony będąc
u źródła powinien wybrać najtrafniejsze
rozwiązanie. Nie można i nie wolno
przełożonemu mówić, że ta sugestia jest zła
lub nierealna. Jednocześnie przełożony
powinien czytelnie wytłumaczyć
autorowi sugestii, dlaczego jej nie można
obecnie wdrożyć oraz w jakim terminie
będzie możliwość jej zrealizowania.
Przełożony jako lider grupy jest zobowiązany
interweniować w biurze inwestycji do skutku,
czyli do momentu, aż poprawa zaproponowana
w danej sugestii, zostanie wdrożona.
Dobrym przykładem są magazyny pośrednio
produkcyjne w spółce Fiat Powertrain Polska
w Bielsku-Białej, gdzie
magazynierzy,
wysuwając dobre
sugestie, generalnie
przyczynili się do
zmiany wizerunku
zarówno zewnętrznego,
jak i wewnętrznego
obiektu 36, w którym
są zmagazynowane
materiały takie jak:
oleje silnikowe, części

zamienne do maszyn, środki czystości itd.
Dzięki ich propozycjom zostały m.in. usunięte
wąskie schody utrudniające poruszanie się
pracowników, które zastąpiono schodami
szerokimi, bezpiecznymi. Powstało także
nowe pomieszczenie ewidencyjne, obecnie
przestrzenne, świetnie naświetlone, ciepłe
i bez przeciągu. Ale takich dobrych
wdrożonych sugestii, zaproponowanych
przez magazynierów pracujących w tym
obiekcie, jest wiele więcej.
Antoni Hendzel,
Fiat Powertrain Polska
PS. Przy okazji przypomnę metodę
rozwiązywania problemów 5G
Gemba - udaj się na miejsce problemu,
Gembutsu – zbadaj obiekt wykorzystując
zmysły, Genjitsu - sprawdź liczby i fakty,
Genri - odnieś się do teorii, Gensoku – działaj
zgodnie z prawidłową metodologią

 Drabiniaste schody magazynowe na

parter magazynu, które stwarzały potencjalne
zagrożenie dla pracownika, ponieważ ostry
kąt stopnia schodu tworzył tzw. drabinę.
Liczba stopni w jednym biegu schodów nie
powinna przekraczać 10. W przypadku
większej liczby schodów potrzebnych do
pokonania danej wysokości, powinien być
zamontowany pomost spoczynkowy,
którego przy tych schodach brakowało.

 Zdjęcie obrazuje obecny stan - warto zwrócić uwagę także na obrazy,
które wpływają na atrakcyjność przedsięwzięcia.
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Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (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. (33) 8132100, Fax (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. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

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

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

handel cz´Êciami zamiennymi

8. Plastic Components and Modules Poland SA

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

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

10. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

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

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132242, Fax (33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpo˝arowa oraz transport

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

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

produkcja silników do samochodów

16. Fiat Powertrain Polska Sp. z o.o.

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Emanuele Lorenzin
ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarzàdu: Bronisław Bartosik

17. Gestin Polska Sp. z o.o.

produkcja silników i skrzyƒ biegów
do samochodów
zarzàdzanie i utrzymanie nieruchomoÊci

Spółki joint venture
1. Fiat Bank Polska SA

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

us∏ugi bankowe

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

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

leasing samochodów

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Tadeusz Âwierczek

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. WyÊcigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Mario Giagnoni

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

Spółki koncernu Fiat Industrial

W ZASIĘGU KAŻDEGO

Fiat Sedici

Fiat Linea

Oszcz´dzasz

Oszcz´dzasz

do 7 400 aé

do 9 000 aé

CENTRUM SPRZEDA˚Y FIAT AUTO POLAND: Bielsko-Biała, ul. Katowicka 24, tel. (33) 813 44 42
FIAT SEDICI z klimatyzacjà, radiem CD oraz z nap´dem na 4 koła – teraz do 7400 zł mniej.
FIAT LINEA Dynamic 1.4 z klimatyzacjà, radiem CD oraz du˝ym baga˝nikiem o poj. 500 litrów – teraz do 9000 zł mniej.
-PH[7YVK\JLU[ZHTVJOVK}^aUHQUPǏZaǃLTPZQǃ*62^,\YVWPL¶ǍY}KéV!1(;6+`UHTPJZUHWVKZ[H^PLǋYLKUPLQLTPZQP*62 (g/km) w najlepiej
ZWYaLKHQǃJ`JOZPǇZHTVJOVKHJO^,\YVWPL^YVR\7YLaLU[V^HULZHTVJOVK`ZǃQLK`UPLPS\Z[YHJQǃ:aJaLN}é`VMLY[`\KLHSLY}^

ZZZðDWSO

