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ŚWIĘTO RODZINY

MOC ATRAKCJI

ALFA ROMEO, FIAT I JEEP

NOWOŚCI NA SALONIE

W PARYŻU

Gdy oddajemy do druku to wydanie „FCA wokół Nas” rozpoczął się Salon Samochodowy w Paryżu,
odbywająca się co dwa lata europejska wystawa motoryzacyjna. Grupa FCA zaprezentowała na niej kilka
ważnych nowości. Marka Alfa Romeo po raz pierwszy pokazała Alfę Romeo Giulię Veloce, która pojawi się
na rynku w najbliższych miesiącach. Wersja ta będzie dodatkową alternatywą między modelem bazowym
a „supersamochodem” Quadrifoglio. Przewidziano dla niej dwie wersje silnikowe: nową jednostkę
benzynową 2.0 l Turbo o mocy 280 KM oraz turbo diesla 2.2 l rozwijającego moc 210 koni. Oba silniki
łączone są z automatyczną, 8-stopniową skrzynią biegów i napędem na cztery koła Q4.
Marka Fiat przywiozła do Paryża trzy modele: 124 Spider „America” (seria specjalna nawiązująca do
modelu z 1980 roku dla upamiętnienia 50-lecia projektu Pininfariny), Fiata 500X 1.6 l Multijet z nową,
dwusprzęgłową skrzynią automatyczną oraz nowego Fiata Pandę w wersji Cross. Na stosiku Jeepa swoją
premierę miał natomiast Jeep Grand Cherokee model Year 2017, odświeżony pod względem designu,
wyposażenia i systemów multimedialnych. Po raz pierwszy w modelu tym przewidziano nowe
wyposażenie Trailhawk, podkreślające terenowe możliwości samochodu. Dotychczas było ono dostępne
tylko w przypadku modeli Renegade i Cherokee.
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ZE ŚWIATA FCA

USA

Dwadzieścia pięć lat i pięć serii specjalnych
Dodge świętuje 25-lecie Vipera – supersamochodu, który zdobył więcej rekordów na
torze wyścigowym niż jakikolwiek inny seryjny samochód. Z tej okazji marka
przygotowała pięć wersji limitowanych, które mają być upamiętnieniem ostatniego roku
produkcji tego modelu i nawiązaniem do najbardziej legendarnych serii specjalnych
w jego historii. Pierwszy, w czarnej kolorystyce z czerwonym spojlerem tylnym, to
model 1:28 Edition ACR (American Club Racer), który ma przypominać o rekordowym
czasie 1:28.65 odnotowanym przez kierowcę Randy’iego Pobsta na torze Laguna Seca
w Monterey, w stanie Kalifornia, w październiku 2015 roku. Drugi wyróżnia się
charakterystycznymi biało-niebieskimi barwami Vipera GTS-R GT2 Championship
Edition z 1998 roku. Oprócz nich zaprezentowano także Vipera VoooDoo II Edition ACR
z metalizowanym grafitowym lakierem oraz wersję Snakeskin Edition GTC w kolorze
zielonym z paskami, mającymi imitować skórę węża. Oba modele nawiązują do edycji
o tej samej nazwie, która powstała w 2010 roku. Dealerzy marki Dodge, którzy
odnotowali największą liczbę sprzedanych aut, będą mogli także oferować model
Dodge Dealer Edition ACR. Wszystkie wymienione Vipery będą dostępne w sprzedaży
od 2017 roku. Otrzymają silnik V-10 o pojemności 8.4 l, wykonany w całości
z aluminium, który generuje 645 koni mocy i 600 Nm momentu (takiej wartości nie
osiąga żaden silnik wolnossący w samochodach sportowych na świecie).

USA
BRAZYLIA

Rekordowe wyniki Toro

Dopiero się pojawił, a już odnotował rekord. W Brazylii sportowy
pick-up Fiat Toro, po zaledwie kilku miesiącach od oficjalnej
premiery już przekroczył liczbę 10 tysięcy sprzedanych
egzemplarzy. Ten nowy model oferowany jest z napędem zarówno
na dwa, jak i cztery koła. Jego dwoma głównymi wyróżnikami są
styl i wszechstronność. Toro jest produkowany
w supernowoczesnym zakładzie w miejscowości Goiana, w stanie
Pernambuco, gdzie produkowany jest również między innymi Jeep
Renegade. Oba modele mają takie same silniki czterocylindrowe
(benzyna-biopaliwo 1.8 o mocy 139 KM i Diesel 2.0 16v
Multijet II o mocy 170 KM) oraz liczne rozwiązania mechaniczne.
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Grupa FCA ponownie w Dow
Jones Sustainability Index World
Grupa FCA ponownie została włączona do prestiżowego
światowego rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
World, uzyskując wynik 87/100 w porównaniu ze średnią
wynoszącą 54/100 dla innych firm działających w sektorze
motoryzacyjnym. Wyniki uzyskane w obszarze gospodarczym,
ekologicznym i społecznym plasują FCA wśród firm będących
w światowej czołówce i są odzwierciedleniem wysiłku
włożonego przez Grupę we wspieranie koncepcji zakładającej
minimalny wpływ na środowisko. Włączenie do indeksu DJSI
World zarezerwowane jest tylko dla firm uznanych za
najlepsze w zrównoważonym rozwoju. Tym razem do oceny
przez RobecoSAM zaproszono 36 firm z branży motoryzacyjnej,
natomiast tylko 4 dopuszczono do światowego indeksu DJSI.

przygotowane przez redakcję

NIEMCY

Wzornictwo Alfy Romeo i Abartha
nagrodzone przez Auto Motor und Sport
Urok włoskiego wzornictwa zachwycił ponad 18 000 czytelników niemieckiego czasopisma, którzy przyznali aż cztery
nagrody markom Alfa Romeo i Abarth w konkursie „Autonis 2016”. Alfa Romeo została wybrana „Marką Designu
Roku” z 24,7% głosów, Giulię nagrodzono za design wśród samochodów o średniej pojemności silnika, a Alfę MiTo
w rankingu samochodów o małej pojemności. W kategorii „Samochód Mini” wygrał nowy Abarth 595, który uzyskał
więcej niż połowę głosów (56,5%), co potwierdza atrakcyjność niedawno odnowionego modelu.

KOREA

Fiat 500X w Korei
W Korei zadebiutował Fiat 500X. Pablo Rosso, CEO FCA w Korei, mówi: „Model ten to jedyny crossover, który łączy
w sobie zalety samochodu kompaktowego i SUV-a i jest doskonałą syntezą legendarnego designu modelu 500
oraz najlepszych technologii. To model, który sprosta gustom koreańskich trendsetterów, doceniających tak zwany
„chic urban life”, ale również stawiających na aktywność na otwartym powietrzu w gronie przyjaciół i rodziny”.

BRAZYLIA

Światowa premiera nowego Jeepa
26 września, podczas uroczystego rozpoczęcia produkcji w zakładzie
montażowym Jeep FCA w miejscowości Goiana w Brazylii, zaprezentowano
nowego Jeepa Compassa. Jeep Compass to nowy kompaktowy SUV
o prawdziwie globalnym charakterze. Będzie oferowany z 17 oszczędnymi
silnikami w ponad 100 krajach świata. Nowy model wyróżnia się m.in.
najlepszymi w klasie, typowymi dla tej legendarnej marki systemami napędu
4x4, zaawansowanymi oraz ekonomicznymi układami napędowymi,
charakterystycznym designem, doskonałą dynamiką prowadzenia, swobodą
podróżowania poza drogami asfaltowymi oraz bogatą ofertą systemów
bezpieczeństwa i zaawansowanych technologii.
Nowy Jeep Compass, czyli kompaktowy SUV o największych w historii
możliwościach, będzie dostępny w Ameryce Północnej w pierwszym kwartale
2017 r., a w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej połowie 2017 r.
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TYSKA FAMILIA
Krzysztof Bielski, zdjęcia: Satiz Poland i Ireneusz Kaźmierczak

Śmiech dzieci mieszał się z dźwiękiem
samochodowych klaksonów. W sobotnie,
wrześniowe popołudnie 16 tysięcy
pracowników spółek Grupy FCA w Polsce
wraz z rodzinami odwiedziło tyski zakład.

P

rzyszli, aby połączyć przyjemne z pożytecznym.
Nie tylko odpocząć w dobrym towarzystwie
i wspólnie się bawić, ale także zobaczyć, jak
od kuchni wygląda jedna z najlepszych fabryk
Grupy FCA. Zakład w Tychach przybrał tego dnia odświętny wygląd. Nad głowami uczestników powiewały
girlandy z tysięcy kolorowych baloników, a w powietrzu
unosił się zapach grillowanych smakołyków. Pogoda
także nie zawiodła organizatorów i uczestników tego
wielkiego święta. Słoneczna, upalna wręcz aura sprawiła, że bez przeszkód można było korzystać ze wszystkich zaplanowanych atrakcji.

ADRENALINA I ZABAWA
Jedną z nich była możliwość zwiedzania linii produkcyjnych fabryki, która w grudniu 2013 r. osiągnęła Złoty
Poziom w światowej klasyfikacji World Class Manufacturing. WCM to międzynarodowa metodologia organizacji cyklu produkcyjnego i zarządzania fabrykami, które
działają zgodnie z najwyższymi standardami na poziomie
światowym w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, utrzymania ruchu, logistyki oraz kontroli jakości.
W Lakierni gości witała posadzka błyszcząca niczym
parkiet sali balowej i sterylna czystość. Zwiedzającym
pomagał Mirosław Barasiński, supervisor z tej jednostki. Chętnie opowiadał im ciekawostki związane
z pracą, a goście mogli potrenować na symulatorze, na którym wirtualnie szkolą się przyszli lakiernicy.
Każdy mógł przekonać się, że polakierowanie drzwi samochodu to praca wymagająca ogromnej precyzji i cierpliwości. „Dzięki temu urządzeniu nie musimy szkolić
pracowników na linii produkcyjnej. Na tej maszynie
przechodzą cały proces nauki. Kiedy lakiernik zaczyna
pracę na stanowisku, nie generuje dzięki temu strat.
Farba, zamiast w podłogę, trafia dokładnie tam,

Od góry:
Krzysztof
Kapijas z córką
Olą i Mariusz
Chrobok z żoną
Agnieszką.
Na dole:
Mirosław
Barasiński
z rodziną

gdzie jej miejsce: na karoserię, bagażnik, wnęki drzwi,
progi i komorę silnika” – wyjaśnia Barasiński, do którego
dołączyła rodzina. Na Dzień Rodzinny zaprosił najbliższych: żonę Marcelinę, syna Mateusza i teściową Gabrielę Stoldz. Pani Gabriela przyznała, że ceni sobie fachowość zięcia. „Zawsze prosimy Mirka, aby ocenił,
czy lakier jest prawidłowo położony. Jeszcze nigdy nie
zawiodłam się na jego opinii. Z całą odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że samochody Fiata mają lakiery położone najlepiej” – mówi.
Mariusz Chrobok z Lędzin, lakiernik z tyskiej fabryki
FCA Poland miejscem pracy chwalił się żonie Agnieszce,
cioci Gieni i wujkowi Ludwikowi. „To jedyny dzień
w roku, kiedy mogę rodzinie pokazać całą fabrykę. Dla mnie to codzienność, a dla nich wielka atrakcja” – podkreśla Chrobok. Dodał, że z samochodów
Fiata najbardziej podobają mu się te o perłowym lakierze.
Pracownik Sistema Poland Krzysztof Kapijas z Przeciszowa, któremu w zwiedzaniu towarzyszyła żona Violetta i córka Ola: „Pracuję w Tychach już 17 lat i widzę,
jak ta firma zmienia się na lepsze. Zwiększył się komfort
pracy. W Lakierni człowiek czuje się jak w laboratorium,
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Powyżej:
Natalia Wachel.
Poniżej,
od lewej:
Łukasz
Krzekotowski
z rodziną,
Stanisław
Strzelczyk
z córkami
oraz Grażyna
i Jacek
Waleryn
z Adrianem
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tak tu czysto. Tak samo jest na Spawalni. Dziś możemy
pokazać, w jak komfortowych warunkach pracujemy” – powiedział. Na Oli, największe wrażenie
zrobiły stojące w równych rzędach polakierowane karoserie Fiatów 500. „Wyglądają jak zabawki. Najbardziej
podobają mi się te w kolorze mięty” – mówi.

rycznego gada i zabawnego słonia. Z paszczy groźnie
spoglądającego smoczyska wydobywał się dym. Młodsze dzieci z niepokojem w oczach patrzyły na dziwnego
stwora. Strach szybko jednak mijał, bo tuż obok niego
stał robot z głową słonia, który podawał młodym gościom autka-miniaturki. Dwa z nich otrzymali Julia
i Michał, dzieci Łukasza Krzekotowskiego, elektronika z Delfo Polska, na co dzień pracującego w Spawalni. „Świetny pomysł. Oba roboty przyciągają uwagę
dzieci. Przy okazji najmłodsi mogą zobaczyć, że indywidualne sterowanie takimi urządzeniami nie należy
do łatwych czynności” – wyjaśnia.
Spawalnia to miejsce dobrze znane także Stanisławowi Strzelczykowi, strażakowi z Sirio Polska. Wraz
z grupą kolegów dba każdego dnia o bezpieczeństwo
pożarowe w fabryce. Z okazji Dnia Rodzinnego postanowił swoje miejsce pracy pokazać córkom – Klaudii,
Patrycji i Karoli. „Mam bardzo odpowiedzialną pracę,
ale wykonuję ją ze świetnymi fachowcami. Fabryka
może pochwalić się także najnowocześniejszymi systemami przeciwpożarowymi” – mówi z dumą.

RODZINA Z OKŁADKI
ZABAWY NA HALI
Przy wejściu na Spawalnię uczestnicy Dnia Rodzinnego
mogli po raz pierwszy poczuć emocje towarzyszące kierowcom rajdowym. Umożliwiał to symulator jazdy Hexapod, najnowocześniejsze urządzenie tego typu w Polsce. Dzięki specjalnemu systemowi ruchu osoby siedzące za kierownicą mogły poczuć przeciążenia
związane z przyspieszeniem, a także pokonywaniem ostrych zakrętów. Do stanowiska tworzyła się ogromna kolejka. Nie tylko chłopcy,
ale także dziewczynki chciały sprawdzić
się na torze pełnym wzniesień i ostrych
zakrętów. 11-letniej Natalii Wachel
udało się dojechać do mety. „Nie było
łatwo, bo tylko lekko skręciłam kierownicą, a auto natychmiast zjeżdżało z wyznaczonej trasy. Kilka
razy wjechałam w barierki, ale
w końcu pokonałam cały tor. Po
raz pierwszy mogłam spróbować
swych sił na takim symulatorze.
Namówił mnie tata, który tutaj pracuje” – cieszy się Natalia.
Wielką atrakcją były roboty. Dwie
maszyny – z okazji Dnia Rodzinnego
ozdobione głowami bajkowych postaci
– na co dzień wykonują operacje wymagające chirurgicznej precyzji. Tym
razem przeistoczyły się w prehisto-

Grażynę i Jacka Walerynów z synem Adrianem
nasi czytelnicy poznali już na okładce gazety. Grażyna
pracuje na linii AB w jednostce Montaż. „Do fabryki
trafiłam dzięki mężowi. Powiedział, że jest dobra praca.
Złożyłam dokumenty i udało się. Już od 10 lat związana
jestem z zakładem” – mówi Grażyna Waleryn. Jacek
obchodzi w tym roku jubileusz pracy w tyskim FCA Poland. „Z zawodu jestem mechanikiem pojazdów samochodowych. Po szkole marzyłem, aby pracować

w nowoczesnej fabryce. Byłem na krótkim stażu w prywatnym zakładzie, ale gdy tylko kuzyn powiadomił mnie,
że są przyjęcia w Tychach, nie zastanawiałem się. Czas
tak szybko płynie. Nawet nie wiem, kiedy od tego momentu minęło 20 lat. Jestem zadowolony. Wciąż rozwijam swoje umiejętności dzięki szkoleniom. Obecnie pracuję na linii D w wydziale Montażu” – wyjaśnia.
Adrian, syn państwa Walerynów ma 15 lat i chce
w przyszłości zostać informatykiem. Z zainteresowaniem
towarzyszy im od wielu lat podczas Dnia Rodzinnego.
„Zawsze znajdę tu coś ciekawego dla siebie. W tym
roku największe wrażenie zrobiła na mnie wystawa zabytkowych samochodów” – mówi.

Zakład FCA Poland
w Tychach przybrał
tego dnia odświętny
wygląd
W wolnym czasie rodzina Walerynów odpoczywa
w domu. Oboje lubią aktywnie spędzać wolny czas,
dlatego w rodzinnym budynku urządzili niewielką siłownię. „Staramy się ćwiczyć regularnie, żeby mieć dobrą kondycję” – mówi pani Grażyna.

EDUKACJA NA WESOŁO
Na najmłodszych już przy wejściu do fabryki czekały
słodkie upominki, a także mnóstwo atrakcji: dmuchane, kolorowe zamki-zjeżdżalnie, tory przeszkód,
ścianki wspinaczkowe ustawione w alejkach między
jednostkami produkcyjnymi, które przeistoczyły teren
tyskiego FCA Poland z motoryzacyjnego kombinatu
w wypoczynkowy park rozrywki.
Po raz pierwszy z okazji Dnia Rodzinnego zorganizowano
dla nich także trzy zabawy edukacyjne pod hasłem
„Potrafię być bezpieczny w moim domu”, „Piknik Środowiskowy” oraz „Rodzinną akademię pierwszej pomocy”. Odważny 7-latek Piotr Stopka z Tychów pod
okiem strażaka bezbłędnie wykonywał polecenia związanie z udzieleniem pierwszej pomocy. Trenował na
specjalnym manekinie. Najpierw uciskał klatkę piersiową, następnie zatkał manekinowi nos i wykonał
sztuczne oddychanie. „Pierwsza pomoc jest bar-
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Poniżej:
Krzysztof
Solana.
Po prawej,
od góry:
Aneta
Zadworna
z dziećmi,
Piotr Stopka
i Julia Wilk.
Na następnej
stronie, u dołu:
Anna
Majewska
z Kubą

dzo ważna, bo jak ktoś przestanie oddychać, to trzeba
mu pomóc. Pan strażak mi pokazał i teraz już wiem, co
trzeba robić, aby uratować życie drugiemu człowiekowi”
– mówi z dumą chłopczyk.
Julia Wilk z Bielska-Białej wykazała się sporą sprawnością na sznurowej drabince, rozwieszonej nad dmuchanym materacem. Pokonanie jej wymagało dużej
zręczności. „Ciężko było utrzymać równowagę, bo drabinka cały czas się chwiała” – mówi z uśmiechem. Nie
tylko dzieci, ale także dorośli lubiący rywalizację mogli
rozpędzić do maksymalnej prędkości elektryczne samochodziki na torze Slot Car. Ci, którzy chcieli przetestować swoją odwagę, wsiadali do jednego z dwóch
jeepów pokonujących trudne przeszkody.

CZAR KÓŁEK
Dzieci duże zainteresowanie wykazały również motocyklami prezentowanymi po raz pierwszy podczas Dnia
Rodzinnego przez członków ogólnopolskiego klubu lekarzy jeżdżących na motocyklach – DoctorRiders. Do
grupy należy Krzysztof Solana, który na co dzień dba
o zdrowie pań pracujących w FCA Poland. Przyjechał
na motocyklu Yamaha Royal Star Venture. To jeden
z najpotężniejszych motocykli turystycznych na świecie.
„Cieszę się, że nasze maszyny wzbudzają takie ogromne
zainteresowanie wśród mężczyzn od 5 do 75 roku
życia” – mówi z uśmiechem.
Z wypiekami na twarzy ogromną maszynę doktora Solany oglądał Kuba, syn Anety Zadwornej z Oświęcimia. Pani Aneta pracuje jako monter w Denso Polska.
„Syn jest szczęśliwy, że mógł usiąść za kierownicą takiego motocykla. A jeśli moje dziecko jest szczęśliwe,
to ja też” – podkreśla pani Aneta.
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Ciekawość i zachwyt odwiedzających wzbudzała wystawa samochodów, produkowanych zarówno w tyskiej
fabryce – Fiat 500, Abarth 500, Fiat 500 Riva, Fiat 500
Sport Cabrio i Lancia Ypsilon, jak też pozostałych modeli
marek FCA, m.in. Alfy Romeo Giulia, Fiata Professional
Talento, Jeepa Renagade’a. Anna Majewska z Oświęcimia, pracująca na co dzień w Denso, przyjechała z 6letnim synem Kubą. Chłopak z dumą siedział za kierownicą Lancii Ypsilon. „Jak dorosnę, to sobie taką kupię”
– powiedział. Pani Anna wyjaśniła, że na Dzień Rodzinny
syn czekał z niecierpliwością od kilku miesięcy. „To jest
dla niego bardzo ważny czas, bo może zobaczyć, gdzie
pracuję i co dokładnie robię. Kuba uwielbia samochody,
a tutaj może do nich wsiąść, pokręcić kierownicą, zatrąbić i poczuć się, jak prawdziwy kierowca” – mówi.
Ozdobą wystawy były modele Ferrari California i Maserati Levante oraz ekspozycja samochodów zabytkowych, która została zorganizowana specjalnie
dla uczczenia przypadającej w tym roku 95. rocznicy
obecności Fiata w Polsce. Bohaterem był granatowy
Fiat 500 „Topolino”, którego produkcja seryjna w kolebce Fiata w Lingotto ruszyła w 1936 roku i trwała
19 lat. Oprócz niego prezentowane były także inne zabytkowe modele Fiata, a dzięki zaprzyjaźnionemu kolekcjonerowi z Węgierskiej Górki – m.in. takie perełki,
jak Ferrari 208 Dino z 1977 r., Ford Model T (1922),
Mustang (1967) i Dodge Brothers (1929).
Gwiazdą wieczoru był zespół „Varius Manx” z energiczną wokalistką Kasią Stankiewicz. Zespół porwał

publiczność, wykonując znane już starsze przeboje,
które nuciła cała Polska, jak choćby „Orła cień” czy
„Piosenka księżycowa”, ale także najnowszy hit „Ameryka”. Rodzinne biesiadowanie zakończył zsynchronizowany z muzyką pokaz sztucznych ogni.

SPOTKAJMY SIĘ ZA ROK!
Dzień Rodzinny w tyskim zakładzie FCA Poland zorganizowano już po raz 20. „Moja rodzina stawiła się
w komplecie. Dzięki firmie jest praca, jest rodzina, jest
wszystko” – mówi dyrektor FCA Poland, Antoni Greń.
Mówiąc o najbliższej perspektywie zaznaczył, że widzi
czysty horyzont i zapewnił, że nad przyszłością firmy
nie zbierają się ciemne chmury. To dobra wiadomość
dla całej załogi. Jest się z czego cieszyć. A zatem do
zobaczenia za rok!

95 LAT

FIATA WPOLSCE

Poniżej:
członkowie
Topolino
Autoclub Italia,
od lewej –
Fabio Alberani
i Robert Righi

Wystawa modeli FCA zawsze była jedną z głównych atrakcji Dnia Rodzinnego. W tym roku uczestnicy wręcz
oblegali prezentację najnowszych modeli, których fotografie stale pojawiają się na stronach głównych czasopism motoryzacyjnych i nie tylko. Chodzi między innymi
o Alfę Romeo Giulię – również w wersji „supersamochodu” Quadrifoglio o mocy 510 KM, Fiata Tipo, nowego
furgona Fiata Talento oraz pick-upa Fiata Fullback.
Do udziału w wystawie zaproszono również w tym
roku kilku kolekcjonerów samochodów, by upamiętnić 95. rocznicę obecności marki Fiat w Polsce
(85. od podpisania pierwszej umowy licencyjnej pomiędzy Fiatem i rządem polskim). Dlatego nie mogło
zabraknąć Fiata 508 „Junak”, produkowanego w Polsce w latach 1935-1939, czy Fiata 500 Topolino, pierwszego modelu 500 wszech czasów.
Z historycznego punktu widzenia Fiat jest obecny
w Polsce od 1921 roku. To wówczas utworzono
spółkę Polski Fiat SA, chociaż eksport modeli Fiata
miał miejsce po raz pierwszy w 1906 roku. Pierwsza
umowa licencyjna została podpisana jednak dziesięć
lat później i dokładnie 21 września 1931 roku oficjalnie
rozpoczął się polski etap modelu 508 Balilla.
500 Topolino produkowany był we Włoszech od 1936
do 1948 roku – powstało około 510 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Na licencji montowano go również
w Polsce, Austrii, Niemczech, Francji i Indiach. Produkcja na niewielką skalę, prawdopodobnie obejmująca
mniej niż 50 egzemplarzy miesięcznie, została uruchomiona w Warszawie w 1937 roku i została nagle przerwana przez wybuch drugiej wojny światowej. Dlatego
tak niewiele pozostało do dziś w Polsce tych samochodów. W kolejnym numerze FCA wokół Nas postaramy się opisać historię Fiata 500 Topolino w naszym
kraju poprzez wspomnienia kilku kolekcjonerów polskich, którzy są ich szczęśliwymi posiadaczami.
W Dniu Rodzinnym udział wziął również gość z Włoch,
Fabio Alberani, prezes Topolino Autoclub Italia, który
przywiózł ze sobą pamiątkowy baner (patrz zdjęcie)
z napisem: „Fabryka Lingotto w Turynie – tam gdzie
wszystko miało swój początek”. W tym przypadku słowo
„wszystko” odnosi się oczywiście do aktualnego modelu
500 produkowanego w Tychach, który od niemal dziesięciu lat, dzięki urokliwemu, ponadczasowemu desig-
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nowi, doskonałej jakości produkcji i stale rozwijanym
nowinkom technologicznym, jest bezdyskusyjnym bestsellerem w swoim segmencie w Europie. A sprzedaż
ta, według planu produkcyjnego zakładu FCA Poland
w Tychach, utrzyma się na wysokim poziomie również
w najbliższych latach.
Przypomnijmy jeszcze, że Topolino Autoclub Italia, który
liczy sobie ponad 350 członków, w 2013 roku zorganizował w Polsce, pod patronatem spółki Fiat Auto Poland, międzynarodowy zlot historycznych Fiatów 500
Topolino pod hasłem „The Polish Road of Fiat”.
Wszyscy na długo zapamiętają przejazd tych kolorowych małych samochodów z lat trzydziestych przez
krakowski Rynek Główny (zdjęcie poniżej) i Plac Baczyńskiego w Tychach.
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FIAT TIPO

TROI SIĘ

Rodzina Tipo powstała w oparciu
o koncepcję „skills, no frills”, łącząc
funkcjonalność, prostotę i charakter,
oferując jednocześnie niezwykłą relację
produktu do ceny. Wkrótce dostępne będą
wersje hatchback i Station Wagon.
Tekst: Stefania Castano
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W

ersja sedan, dostępna
od końca 2015 roku,
do września tego roku
znalazła już ponad 40 tysięcy nabywców w całej Europie. W Polsce,
gdzie Tipo jest modelem nr 1 dla
marki Fiat, liczba ta wyniosła około
1500, a plan na rok 2016, zakładający sprzedaż 2 tysięcy sztuk, zostanie w pełni zrealizowany.
Wersja sedan spotkała się z bardzo
przychylnym przyjęciem na
rynku, co poza wielkością
sprzedaży potwier-

dza zdobyta prestiżowa nagroda
„Autobest” za najlepszy zakup
w 2016 roku. Teraz rodzina Tipo
się powiększa, aby zapewnić
jeszcze więcej charakteru, wszechstronności i funkcjonalności. Przy
haśle reklamowym „Tak niewiele
trzeba, by mieć tak wiele” wkrótce
rynkiem zawładną:

Fiat Tipo hatchback i Fiat Tipo Station Wagon. W polskich salonach
sprzedaży zamówienia na samochody będzie można składać pod
koniec roku, a ich realizacja nastąpi
w I kwartale roku przyszłego.
Wszystkie trzy odmiany modelu wyróżniają te same cechy, ale każda
z nich może pochwalić się własną,
wyjątkową, osobowością. Jeśli chodzi o rozmiary, model hatchback
jest długi na 4,37 m, szeroki na
1,79 i wysoki na 1,50 m, natomiast
Station Wagon jest o 20 centymetrów dłuższy. Jego wysokość to
1,51 m, a szerokość jest taka sama
jak w hatchbacku. W przypadku obu
tych wersji uwagę zwracają funkcjonalność i komfort. Precyzyjnie
zaprojektowane wnętrze zapewnia
bowiem pojemność bagażnika, jaką
nie może się pochwalić żaden inny
model w tej klasie (440 litrów
w przypadku wersji hatchback
i 550 l w przypadku wersji kombi),
a także niezwykłą elastyczność
użytkowania, najlepiej wyrażaną
przez odmianę hatchback. Jest to
zasługa między innymi takich rozwiązań, jak niski i bezstopniowy
próg załadunkowy lub podłoga,
którą można obniżyć, aby wykorzystać do maksimum dostępną przestrzeń lub ją zablokować pod kątem
40° w celu wykorzystania powstałej
wówczas wnęki dolnej. Wnętrze jest
komfortowe i przestronne.

Hatchback,
sedan i Station
Wagon: dzięki
trzem wersjom
Fiat Tipo
spełnia teraz
wymogi tych,
którzy
poszukują
najlepszej
relacji wartości
do ceny. Model
oferuje dużo
wygodnej
przestrzeni
dla pasażerów
i na bagaż,
kompaktowe
wymiary,
idealne silniki
i skrzynie
biegów, a także
wyposażenie
i technologię
o niskich
kosztach
eksploatacji
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Wersje hatchback
i Station Wagon
łączą w sobie
styl, komfort
i wszechstronność
Dzięki drzwiom otwierającym się
pod kątem 80° do nowych wersji
Tipo wsiada się niezwykle łatwo.
Równe siedzenie tylne oraz spłaszczony tunel pozwalają na wygodne
podróżowanie również na siedzeniu środkowym. Tyle miejsca nad
głową, wokół ramion i przede
wszystkim na nogi (93 mm) nie oferuje żaden inny samochód tej klasy.
Dziewięć schowków umożliwia
przechowywanie wszelkich niezbędnych rzeczy, a wszystkie elementy sterowania są łatwo osiągalne, bez konieczności odrywania
wzroku od sytuacji na drodze.
O niezwykle precyzyjne prowadzenie, doskonałe trzymanie się drogi
i najlepszy komfort dba w samochodach z rodziny Tipo niezawodny układ zawieszeń: kolumny MacPhersona z przodu oraz
belka skrętna z tyłu. Oba schematy
zoptymalizowano pod kątem ograniczenia masy, przyczyniając się do
poprawy efektywności zużycia paliwa, nie pozbawiając jednak
kierowcy przyjemności
z jazdy. Przełożenie
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układu kierowniczego jest o 10%
lepsze od średniej w tym segmencie, a szybkość reakcji jest wręcz
o 26% wyższa niż u konkurencji.
Możliwości manewrowania i kontrolowania samochodu oraz komfort jazdy to fundamentalne czynniki pod względem bezpieczeństwa.
I również z tego punktu widzenia
nowi członkowie tej rodziny mają
wszystko to, co niezbędne, począwszy od sześciu poduszek powietrznych, poprzez system kontroli
stabilności po system monitorowania ciśnienia w oponach, oczywiście w standardzie. Ponadto zastosowano w nich liczne przemyślane rozwiązania, które poprawiają komfort jazdy zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu.
Świadczy o tym bogate wyposażenie standardowe oraz debiutujący,
innowacyjny system Uconnect 7”
HD LIVE z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7” w wysokiej rozdzielczości. Jest to ekran
typu pojemnościowego, na którym
przesuwa się elementy jak w nowoczesnych tabletach.
Całą gamę można krótko opisać
w następujący sposób: trzy karoserie, trzy wersje wyposażenia, trzy
silniki z trzema różnymi typami zasilania oraz dwoma typami skrzyń
biegów. A konkretnie: sedan, hatchback i kombi dostępne są w wersjach „Easy” i „Lounge”, a także

w wersjach Business przygotowanych stricte z myślą o użytkownikach flotowych. Gama silników
Euro 6 obejmuje odmiany 95i 120-konne, zasilane benzyną, olejem napędowym oraz podwójnym:
benzyną i gazem LPG. Skrzynia biegów może być, w zależności od silników, manualna lub automatyczna
dwusprzęgłowa.
Jak na typowego „kompakta” przystało, Tipo jawi się na rynku z najnowocześniejszymi urządzeniami
z zakresu bezpieczeństwa czynnego
i biernego. W standardzie dostępnych jest sześć poduszek powietrznych oraz system monitorujący ciśnienie w oponach
TPMS. Seryjnie

7-calowy tablet i wiele
pomysłowych rozwiązań

występuje również system elektronicznej kontroli stabilności ESC,
który jest istotnym wsparciem dla
kierowcy, bowiem w nieinwazyjny
sposób utrzymuje kontrolę nad samochodem w trudnych warunkach
– na przykład podczas jazdy po drogach mokrych, zaśnieżonych czy
oblodzonych – stawiając czoła
ciasnym zakrętom i wykonując
manewry awaryjne. System elektronicznej kontroli stabilności monitoruje liczne parametry, jak prędkość obrotu kół, przyspieszenie
boczne, kąt skrętu kół. Jeśli kierowca nie zachowa należytej ostrożności w stosunku do warunków panujących na drodze i będzie miał
do czynienia z nadsterownością lub
podsterownością samochodu, system ten będzie interweniował, hamując jednym lub kilkoma kołami,
aby utrzymać stabilność pojazdu.
System ESC obejmuje liczne urządzenia, między innymi: PBA – Panic Brake Assist, który interweniuje
w razie hamowania awaryjnego,
zwiększając siłę hamowania; ABS;
system kontroli trakcji TCS, który
interweniuje w momencie wykrycia
poślizgu kół podczas przyspieszania, ograniczając moment napędowy; oraz system wspomagania

ruszania na wzniesieniu, który utrzymuje ciśnienie w hamulcach przez
około dwie sekundy po zwolnieniu
pedału. Dostępny jest także tempomat standardowy i tempomat
adaptacyjny, który wykorzystuje
czujnik radarowy zamontowany
w przedniej części samochodu do
rozpoznawania przeszkód na trasie.
Jeśli droga jest wolna, system ten
utrzymuje ustawioną przez kierowcę
prędkość. W razie rozpoznania innego pojazdu utrzymuje także bezpieczną odległość od niego (możliwą również do ustawienia przez
kierowcę), automatycznie dostosowując prędkość do pojazdu poprzedzającego. Ważnym układem z zakresu bezpieczeństwa aktywnego
jest Full Brake Control, który automatycznie hamuje samochodem,
gdy kierowca nie wykonuje żadnego
działania: jest systemem aktywnym,
ponieważ interweniuje także w sposób bezpośredni. Wiążą się z tym
takie korzyści, jak znaczące ograniczenie skutków uderzeń, a w konsekwencji niższe koszty przeprowadzanych napraw. System ten wykorzystuje radar, więc działa we
wszystkich warunkach atmosferycznych i oświetlenia, począwszy
od prędkości 6 km/h.

Nowi członkowie rodziny Tipo oferują liczne
przydatne rozwiązania, które poprawiają komfort
i bezpieczeństwo zarówno kierowcy, jak i pasażerów
pojazdu. Posiadają bowiem bogate wyposażenie
seryjne oraz debiutujący, innowacyjny system
Uconnect™ 7” HD LIVE z kolorowym ekranem
dotykowym 7” w wysokiej rozdzielczości. Wygląda
jak tablet i w rzeczywistości działa zupełnie tak
samo dzięki pojemnościowemu ekranowi, na
którym za pomocą tylko dwóch palców można
przesuwać, powiększać lub pomniejszać obrazy.
Urządzenie to obejmuje interfejs Bluetooth
z systemem głośnomówiącym, funkcją
strumieniowego odtwarzania dźwięku, czytnikiem
wiadomości SMS i funkcją rozpoznawania głosu,
a także gniazdami Aux i USB obsługującymi iPody
oraz elementami sterowania na kierownicy. Na
zamówienie dostępna jest kamera cofania, nowy
zintegrowany system nawigacji TomTom 3D oraz
cyfrowe radio DAB. Za pośrednictwem ekranu
dotykowego usługom Uconnect™ LIVE klient będzie
zawsze w kontakcie ze światem. A po pobraniu na
swój smartfon (z App Store lub ze sklepu Google
Play) darmowej aplikacji Uconnect™ LIVE będzie
mógł słuchać odtwarzanej poprzez Bluetooth
muzyki i być zawsze na bieżąco dzięki najnowszym
wiadomościom przekazywanym przez Reutersa.
Aplikacja ta pozwoli klientowi docierać także do celu
dzięki nawigacji z usługami online TomTom LIVE
oraz być w ciągłym kontakcie z przyjaciółmi poprzez
Facebooka Check-In i Twittera. Z kolei oszczędność,
dbałość o środowisko i kontrolę nad samochodem
zapewnią funkcje eco:Drive i my:Car.

PIC
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FULLBACK

K-UP PEŁEN DETERMINACJI
Na rynku zaprezentowano nowy model
marki Fiat Professional, uzupełniający
gamę lekkich pojazdów użytkowych
i zapoczątkowujący etap odnowy marki.
Carola Popaiz

FCA Wokół Nas 21

Pick-up
marki Fiat
Professional
nadaje się
do wszelkich
zastosowań,
zarówno
w czasie
wolnym, jak
i w pracy.
Na dole:
Domenico
Gostoli, szef
marki
w regionie
EMEA

P

ick-up „Fullback”, nowy
„Tytan pracy” marki Fiat
Professional, pojawił się na
rynku. We Włoszech, podczas premiery modelu Domenico Gostoli,
szef marki na region EMEA, mówił:
„W rugby oraz w futbolu amerykańskim fullback to ostatni zawodnik w linii obrony, ale też obrońca
o cechach napastnika, który potrafi
dobiec do pola punktowego i zdobyć tzw. przyłożenie. Nasz pick-up
jest dokładnie taki sam: przygotowany na każdą sytuację; silny
i niezawodny, ale także szybki
i żywiołowy, by stawić czoła najbardziej renomowanej konkurencji.
Powstał z realnych potrzeb naszych
klientów, a nadaje się do różnych
zastosowań, zarówno zawodowych, ale też związanych z wyzwaniami życia codziennego”.

Fullback to
doskonały pojazd
pod różnego
rodzaju adaptacje
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Ten nowy pojazd użytkowy, który
uzupełnia gamę produktów i usług
marki, należy do segmentu średniej ładowności pick-upów,
który w regionie EMEA odnotowuje
sprzedaż w granicach 650 tysięcy
samochodów, co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 22%
w stosunku do ogółu sprzedaży lekkich samochodów dostawczych.
Jest to więc strategiczny sektor,
w którym nowy pick-up Fiata odegra jedną z głównych ról. Gostoli
dodaje: „Pojazd ten powstał w wyniku współpracy partnerskiej opartej
na platformie technicznej o niezawodnej i sprawdzonej wartości.
Zbudowany jest na architekturze
body-on-frame, czyli na ramie,
która gwarantuje odpowiednią nośność, ładowność i odporność nawet
na bardzo duże obciążenia, występujące na przykład podczas jazdy
w terenie przy pełnym obciążeniu.
I stanowi doskonały samochód pod
różnego rodzaju adaptacje”. Dzięki
takiej strukturze Fullback to pojazd
niezwykle wszechstronny. Dłu-

gość jego skrzyni ładunkowej wynosi bowiem nawet jeden metr i 85
cm, a można nim przewieźć ponad
tonę ładunku. Uciągnie też ponad
trzytonową przyczepę. W Europie
będzie sprzedawany w trzech wariantach karoserii (Kabina Pojedyncza, Kabina Przedłużona i Kabina
Podwójna), w ośmiu kolorach oraz
w dwóch wersjach: 4x4 (napęd na
cztery koła) i 4x2 (napęd tylny).
Klienci, którzy w swojej pracy muszą
pokonywać drogi z dala od wytyczonych szlaków, doceniać będą
zwłaszcza pierwszy z napędów.
Wszystkie wersje 4x4 są wyposażone w elektroniczny selektor
wyboru trybu napędu EASY SELECT, który pozwala na wybór napędu 4x4 na stałe lub dołączanego.
Zarówno w trybie napędu stałego,
jak i dołączanego, klienci mogą doposażyć samochód także w blokadę
tylnego dyferencjału, aby zminimalizować poślizg kół napędowych
tylnej osi w czasie jazdy terenowej.
W designie postawiono na zdecydowaną sylwetkę modelu. Przód wy-

różnia się elementami typowymi
zgodnymi z nową stylistyką marki.
Boki mają charakterystyczne żebra,
nadające masywności nadwoziu
i tylną część doskonale zintegrowaną z kabiną. Wnętrze oferuje
funkcjonalność samochodu przeznaczonego do pracy, jak również
komfort i elegancję typową dla wyższej gamy SUV-ów. Samochód będzie dostępny w dwóch poziomach wyposażenia: pierwszy
obejmuje funkcjonalną deskę rozdzielczą wyposażoną w radio z odtwarzaczem płyt CD i MP3, funkcją
Bluetooth i wygodne siedzenia pokryte tapicerką materiałową. W drugim natomiast dostępne jest bardziej
przyjemne, stylowe wnętrze, dopracowane pod względem detali i wykończenia, z dwukolorową czarnosrebrną deską rozdzielczą i siedzeniami z materiałową lub skórzaną
tapicerką. Wynikiem jest doskonałe
połączenie potrzeb zarówno
klienta użytkującego samochód do
pracy, jak i tego, który szuka elegancji i komfortu podróżowania.

Poza wyposażeniem dostępnym
w standardzie Fullbacka można dopasować do własnych potrzeb, sprawiając, że będzie jeszcze piękniejszy
i bardziej wszechstronny, dzięki bogatej gamie akcesoriów, opracowanej we współpracy z marką Mopar (więcej na ten temat w ramce).
Pick-up Fullback jest wyposażony
w silnik turbodiesel o pojemności
2,4 litra oferujący dwa poziomy mocy
– 113 kW (150 KM) i moment obrotowy 380 Nm lub 133 kW (180 KM)
oraz moment obrotowy 430 Nm.
Aluminiowy blok silnika nadaje jednostce lekkości, a turbosprężarka
o zmiennej geometrii, wyposażona
w chłodnicę powietrza doładowanego (intercooler), zapewnia maksymalną wydajność. Dostępne
są również dwa rodzaje przekładni:
sześciostopniowa, manualna skrzynia biegów albo pięciostopniowa
przekładnia automatyczna.
„Dzięki Fullbackowi – podsumował
Domenico Gostoli – staniemy się
ważnym full-linerem w branży pojazdów użytkowych. Ale w porównaniu z konkurencją będziemy dysponować cenną wartością dodaną:
brandem dedykowanym profesjonalistom. We Włoszech, gdzie segment pick-upów dopiero się rozwija,
nasze podejście jest jeszcze bardziej
zdeterminowane. Nie zamierzamy
jedynie zadowolić się tylko jakąś
częścią rynku. Chcemy tworzyć
rynek. Od dzisiaj zaczynamy pisać
nową historię, do której wkrótce dodamy nowy rozdział odkrywający kolejne oblicze naszej odnowy”. Tymczasem, aby dać się poznać całemu
światu, Fullback – opatrzony specjalną szatą – został oficjalnym pojazdem FIM Motocross World
Championship 2016, których Fiat
Professional jest również Oficjalnym
Partnerem. Pick-up marki wziął
także udział w wyścigu Giro d’Italia, zabierając po raz kolejny Fiata
Professional na trasy pokonywane
przez najlepszych kolarzy.

Akcesoria marki Mopar
dla Fullbacka
Indywidualny charakter pick-upa Fiata Professional
podkreślą akcesoria, przygotowane specjalnie dla tego
modelu. Ich linia akcentuje walory sportowe,
stylistyczne i funkcjonalne pojazdu. To dzięki nim
Fullback nie tylko pomaga w pracy, ale również
doskonale wygląda. Szereg akcesoriów zostało
zaprojektowanych również, by podkreślić dynamikę
i muskularną linię modelu. To m.in. tylne hard topy
(twarda zabudowa skrzyni ładunkowej) – zamknięte lub
z szybami bocznymi, przesuwnymi lub otwieranymi do
góry. To także orurowanie skrzyni ładunkowej oraz jej
pokrywy – miękkie lub twarde ze spojlerem.
Fullbackowi można nadać indywidualny styl nie tylko
na zewnątrz. Oferta dywaników i listew progowych
pozwala na takie wyposażenie wnętrza, by
odzwierciedlało osobowość właściciela. Może być
komfortowo i stylowo. Klienci zwrócą z pewnością
również uwagę na przydatne, funkcjonalne rozwiązania.
Przy samochodzie o takich gabarytach warto bowiem
posiadać tylne czujniki parkowania. Na bezdrożach
natomiast podwozie zabezpieczy specjalna płyta.
Zamówić też można zestaw lamp przeciwmgielnych
z funkcją umożliwiającą jazdę w dzień.
A gdy ktoś po pracy zechce udać się Fullbackiem na
łono natury, wszystkie niezbędne rzeczy bez problemu
spakuje do bagażnika dachowego o pojemności 360
lub 490 litrów. Może też skorzystać z uchwytu na kajak,
deskę windsurfingową lub rowery. Jednym słowem,
z tym samochodem, wzbogaconym o akcesoria Mopar,
można cieszyć się z rodzinnych wypadów w plener, ale
także z off-roadowych szaleństw.
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GIULIA

RAZ BOGATSZA
Powiększyła się gama modeli Alfy Romeo
Giulia. Klienci mogą zamówić auto
z nowym silnikiem benzynowym
2.0 Turbo o mocy 200 KM
i ośmiostopniową automatyczną
skrzynią biegów. Skrzynię taką
otrzymała również Giulia
w wersji Quadrifoglio.
Anna Borsukiewicz
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enzynowy silnik 2.0 Turbo rozwija moc 200
KM przy 5000 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym równym 330 Nm przy
1750 obr./min. Cechą charakterystyczną tego silnika
jest elektrohydrauliczny system kontroli zaworów MultiAir, system turbodoładowania „2-w-1” (2-in-1) oraz
bezpośredni wtrysk z systemem wysokiego ciśnienia
200 barów. Przekłada się to na szybką reakcję na pedał
gazu oraz oszczędność pod względem spalania
(5,9 l/100 km w cyklu mieszanym).

NOWATORSKIE SILNIKI

Turbodoładowany
silnik benzynowy
2.0 o mocy
200 KM
oferowany jest
z automatyczną
8-biegową
skrzynią biegów
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Wszystkie silniki z gamy Giulii, a są to poza opisanym
wyżej 2.0 Turbo, 2.2 Diesel o mocy 150 KM i 180 KM
oraz benzynowy 2.9 V6 BiTurbo o mocy 510 KM, należą
do najnowszej generacji czterocylindrowych jednostek napędowych wykonanych w całości z aluminium.
Powstają we Włoszech – benzynowe w zakładach Termoli, a wysokoprężne w Pratola Serra, w strefach stworzonych tylko do produkcji silników Alfy Romeo. Ich rewelacyjne osiągi i wydajność zawdzięczamy nowatorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym i nowoczesnej
technologii produkcji.
Dieslowski silnik 2.2 nowej Giulii jest pierwszą w historii
Alfy Romeo wysokoprężną jednostką napędową wykonaną z aluminium. Ma układ wtryskowy najnowszej
generacji MultiJet II z Injection Rate Shaping (IRS) i ciśnienie robocze 2000 barów. Turbosprężarka ze zmienną
geometrią, sterowana elektrycznie, reprezentuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie mechaniki i minimalizuje czas reakcji, zapewniając jednocześnie korzyści
pod względem wydajności. Najwyższy poziom komfortu i przyjemności jazdy autem wyposażonym w ten
silnik zagwarantowany jest przez przeciwbieżny
wałek wyrównoważający.
Nowy silnik 2.2 Diesel jest dostępny w dwóch wersjach:
z mocą 180 KM przy 3750
obr./min (maksymalny
moment obrotowy to 450
Nm przy 1750 obr./min)
oraz 150 KM przy 4000
obr./min (maksymalny
moment obrotowy 380
Nm przy 1500 obr./min).
Obie jednostki wysokoprężne współpracują z sześciobiegowymi manualnymi
skrzyniami biegów.
Stosowany jedynie w topowej wersji Quadrifoglio benzynowy silnik 2.9 V6 BiTurbo

jest wyjątkowy. Inspirowany technologią i umiejętnościami technicznymi producenta Ferrari, wykonany został także w całości z aluminium. Pozwoliło to zredukować masę samochodu, szczególnie tę przenoszoną
na oś przednią. Silnik, wytwarzając moc 510 KM, zapewnia autu znakomite osiągi: maksymalną prędkość
307 km/h, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie
3,9 s i maksymalny moment obrotowy 600 Nm. Warto
dodać, że 2.9 V6 BiTurbo jest najlepszy w swojej klasie
pod względem emisji spalin (198 g/km CO2) i oszczędny
w zużyciu paliwa, co osiągnięto dzięki sterowanemu
elektronicznie systemowi dezaktywacji cylindrów.

REKORD Z NOWĄ SKRZYNIĄ
Obecnie klienci kupujący Giulię w wersji Quadrifoglio
mogą wybierać między skrzynią manualną a ośmiobiegową automatyczną. To ona przyczyniła się do rekordu
prędkości, który niedawno pobiła nowa Alfa w Niemczech. Giulia prowadzona przez Fabia Francię pokonała
bardzo trudny, nazywany „zielonym piekłem” tor
Nordschleife (należący do słynnego toru Nürburgring)
w 7 minut 32 sekundy, poprawiając swój i tak znakomity
wynik sprzed roku. Wówczas przedprodukcyjna jeszcze
Alfa Giulia Quadrifoglio (V6 2,9 510 KM) „wykręciła”
na północnej pętli Nürburgringu imponujące 7 minut
39 sekund. Warto podkreślić, że rekord został osiągnięty
zaledwie w kilka dni po wprowadzeniu do sprzedaży
odmiany tego modelu z automatyczną, ośmiostopniową skrzynią biegów ZF. Jest to przekładnia, która
potrafi dostosowywać styl zmiany biegów do różnych
typów użytkowania samochodu – od miejskiego, aż po
wyczynowy, czyli jak jazda po torze wyścigowym. To

efekt zastosowania w samochodzie napędu na tył –
oraz silnik i elementy mechaniczne umieszczone między
dwiema osiami, by jak najlepiej zbilansować masy.
Wszystko to przekłada się na wyjątkowo długi rozstaw
osi (najdłuższy w swojej kategorii). Takich rozwiązań w nowej Alfie jest mnóstwo. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

NAJLEPSZY STOSUNEK MASY DO MOCY

z myślą o nim przygotowano specjalną kalibrację, skracającą czas zmiany przełożeń do 150 milisekund w trybie Race. Dodatkowym wsparciem jest sprzęgło typu
„lock up”, dzięki któremu wyraźnie dostrzega się dodatkowy zastrzyk mocy tuż po włączeniu biegu.

SAMOCHÓD WYJĄTKOWY
Na osiągi samochodu, wygodę i emocje podczas jazdy,
a także bezpieczeństwo podróżowania wpływa wiele
rozwiązań inżynierskich, tworzonych już podczas
projektowania nowego modelu pojazdu. To właśnie dzięki
nim Alfa Romeo Giulia jest samochodem wyjątkowym.
Świadczy o tym już jej wygląd zewnętrzny, a więc krótkie
zwisy, długa maska silnika, cofnięta kabina pasażerska
i błotniki: podłużne z przodu i „muskularne” z tyłu –

Giulia napędzana 2,2-litrowym silnikiem wysokoprężnym
o mocy 180 KM waży 1374 kg, a w wersji Quadrifoglio,
wyposażona w benzynowy silnik 2.9 V6 BiTurbo – 1524
kg i stosunek jej masy do mocy wynosi 2,99 kg/KM. Do
osiagnięcia takich wyników przyczynił się układ samochodu oraz umieszczenie najcięższych elementów
w centralnej części auta, a także zastosowanie w jego
budowie ultralekkich, ale jednocześnie wytrzymałych
materiałów, takich jak włókno węglowe, aluminium
i mieszanki aluminium z tworzywem sztucznym.
Np. z włókna węglowego wykonano wał napędowy,
a z aluminium blok silnika, hamulce, zawieszenie, drzwi
i błotniki. W Quadrifoglio z włókna węglowego wykonano
też dach samochodu, pokrywę silnika, aerodynamiczny,
wysuwany spoiler przedni, dyfuzor tylny i elmenty
boczne spoilerów progowych. Masę tej wersji Giulii
można jeszcze zmniejszyć poprzez zamówienie węglowo-ceramicznych tarcz hamulcowych oraz foteli
Sparco zrobionych z włókna węglowego.

Nowy
system
Alfa™ DNA
pozwala
dopasować
właściwości
jezdne Giulii do
nastroju i stylu
jazdy kierowcy
oraz warunków
panujących
na drodze

OPATENTOWANE ZAWIESZENIE
Wysokie osiągi i przyjemność prowadzenia auta to również zasługa zawieszenia z ekskluzywną technologią
Alfa Link opatentowaną przez Alfę Romeo. Dzięki niej
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Nowa Giulia
charakteryzuje
się idealnym
stosunkiem
masy do mocy,
który uzyskano
poprzez
wykorzystanie
ultralekkich
materiałów,
takich jak
włókno
węglowe oraz
aluminium
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Giulia zapewnia płynną jazdę na zakrętach oraz wysokie przyspieszenia boczne. Dla osi przedniej zostało
opracowane nowe, dwuwahaczowe zawieszenie, które
neutralizuje nierówności, jednocześnie gwarantując
szybkie i precyzyjne manewry w każdych warunkach.
Na osi tylnej zastosowano rozwiązanie wielowahaczowe.

WYDAJNE HAMULCE, BYSTRE OCZY
W nowej Alfie wprowadzono też po raz pierwszy systemy
bezpieczeństwa, takie jak mający światowy debiut innowacyjny system elektromechaniczny IBS, łączący
kontrolę stabilności z tradycyjnym wspomaganiem hamulców. Dzięki integracji elektroniki i mechaniki usunięto wibrację pedału hamulca i zapewniono jego błyskawiczną reakcję na naciśnięcie. Dlatego Giulia jadąca
z prędkością 100 km/h zatrzymuje się po 38,5 metrach,
a w wersji Quadrifoglio już po 32 metrach. System IBS
znajduje się w standardowym wyposażeniu Giulii.
Do bezpieczeństwa podróżowania najnowszą Alfą przyczyniają się jej światła – halogenowe lub ksenonowe

z przodu i LED-owe z tyłu. Reflektory przednie, zwłaszcza
te wyposażone w ksenony najnowszej generacji, przy
mniejszym zużyciu energii zwiększają widoczność
w nocy o 200% w porównaniu do reflektorów halogenowych. Pozwalają więc zobaczyć przeszkodę co
najmniej o jedną sekundę wcześniej niż przy standardowym oświetleniu Zapewnia to krótszą o 28 metrów
drogę hamowania przy jeździe z prędkością 50 km/h.
Reflektory przednie wykorzystują technologię AFS (system adaptacyjnego oświetlenia przedniego) pozwalającą
zmieniać kierunek wiązki światła podczas pokonywania
zakrętów, a tym samym zwiększać widoczność.
LED-owe światła z tyłu auta, dzięki szybszej aktywacji
niż w przypadku tradycyjnych żarówek, zapewniają
większe bezpieczeństwo na drodze. Kompletu dopełniają światła do jazdy dziennej (DRL), światła z funkcją
doświetlenia zakrętów, światła pozycyjne i kierunkowskazy wykorzystujące technologię LED, pozwalającą
zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i zwiększyć wydajność oświetlenia.

Alfa Romeo Giulia
zbiera świetne recenzje
W prasie polskiej i światowej ukazało się sporo opinii o Giulii.
Oto kilka z nich.
Roman Popkiewicz – Pisane na asfalcie
„Giulia jest przyczepna, bardzo dobrze
wyważona, ma świetne właściwości trakcyjne
i nie nudzi zbyt silną podsterownością. Równie dobre wrażenie robi
połączenie mocnego turbodiesla z 8-biegowym automatem”.

MONITORING DROGI
We wszystkich wersjach wyposażeniowych nowej Alfy
Romeo wprowadzono też system FCW (Forward Collision Warning), który – wykorzystując czujnik radarowy
oraz kamerę wmontowaną w przednią szybę – sprawdza, czy samochód nie zbliża się na swym torze jazdy
do innego pojazdu lub przeszkody. Gdy ją wykryje, sygnalizuje kierowcy ryzyko kolizji. Jeśli ten nie zareaguje, system hamulcowy AEB (Autonomous Emergency Brake) zahamuje automatycznie, dzięki czemu
nie dojdzie do zderzenia lub jego następstwa będą
mniej groźne. System AEB, dzięki funkcji rozpoznawania
pieszych, interpretuje informacje pochodzące równocześnie z radaru i kamery, i jest w stanie samodzielnie
wyhamować samochód z prędkości do 65 km/h.

QUADRIFOGLIO - JESZCZE WIĘCEJ TECHNIKI
Liczne dodatkowe rozwiązania wprowadzono w wersji
Quadrifoglio. Najbardziej widoczny jest Active Aero Splitter, czyli przedni wysuwany spoiler z włókna węglowego,
który aktywnie zarządza dociskiem aerodynamicznym
auta, zapewniając mu lepsze osiągi i przyczepność.
Dzięki podwójnemu sprzęgłu zintegrowanemu z mechanizmem różnicowym, technologia Torque Vectoring w Giulii Quadrifoglio steruje odrębnie przekazaniem momentu na każde z kół. W ten sposób przekazywanie mocy na podłoże poprawia się również w warunkach niskiej przyczepności. Pozwala to prowadzić
samochód bezpiecznie, bez konieczności nagłych interwencji ze strony systemu kontroli stabilności.
Giulia w topowej wersji jest również wyposażona w nowy
selektor Alfa DNA Pro, który modyfikuje zachowanie
samochodu na podstawie wyborów kierowcy: Dynamic,
Natural, Advanced Efficient i Race.

Bartosz Zienkiewicz – Alfa Romeo Giulia
„Największe emocje budzi wersja
Quadrifoglio, ale nowe Diesle też robią świetne wrażenie. Pracują
dość cicho i z małymi wibracjami, zapewniają więcej niż
wystarczające osiągi, a przy spokojnej jeździe zużywają
w granicach 6 litrów oleju napędowego na 100 km”.
Maszyna do sportowej jazdy
„Kierowca może przełącznikiem DNA na środkowej
konsoli wybrać program jazdy, który zmienia
nastawy auta – od najbardziej sportowych aż po komfortowe. 8stopniowy automat posłusznie reaguje na życzenia
prowadzącego”.
Auto Express
„Alfa Romeo Giulia może być świetnym
wyborem w segmencie aut biznesowych,
oferując rewelacyjną mieszankę przepięknego
wyglądu, dających frajdę właściwości jezdnych
i zaskakująco niskich kosztów eksploatacji”.
Antony Crawford
„Alfa Romeo Giulia
Quadrifoglio jest ekscytująca, gdy na nią patrzysz,
a fascynacja zwiększa się, gdy ją prowadzisz”.
Jeremy Clarkson
„W porównaniu
ze smukłą i szybką Alfą, BMW M3 wydaje się słabe
i ociężałe. Czy ja naprawdę to właśnie napisałem?”
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NA PIERWSZYM PLANIE

Pracownicy FCA Poland
na rzecz Szpitala Miejskiego w Tychach
FCA Poland włączył się do zbiórki plastikowych nakrętek,
dzięki którym Szpital Miejski w Tychach mógł zakupić pompę
infuzyjną stosowaną na oddziałach szpitalnych do
precyzyjnego dawkowania leku. W 2014 roku z inicjatywą
zorganizowania tej akcji wystąpił do FCA Poland prezes
fundacji Cicha Nadzieja. Do 2016 roku w zakładzie w Tychach
zebrano 250 kg nakrętek, które zostały przekazane szpitalowi.
Stanowiły one część z ponad 3 ton nakrętek, jakie placówka
zebrała także w innych miejscach, m.in. przedszkolach,
szkołach oraz innych zakładach pracy. „To naprawdę bardzo
dużo. Z ich sprzedaży uzyskano kwotę ponad 3.500,00 zł,
stąd udało się zakupić jedną pompę infuzyjną o wartości
3.456 zł. Pompa od czerwca pracuje na Oddziale
internistycznym. Potrzeby oddziałów szpitalnych w zakresie
sprzętu medycznego są bardzo duże. Liczymy na to, że
wkrótce uda nam się zakupić kolejną pompę infuzyjną” –
mówi Agnieszka Nickel, kierownik działu Marketingu
i Statystyki Szpitala Miejskiego w Tychach.
Zbieranie plastikowych nakrętek po napojach jest jedną
z najpopularniejszych akcji społecznych. Są one następnie
sprzedawane jako surowce wtórne do firmy recyklingowej,
przerabiającej je na granulat potrzebny do produkcji kolejnych
plastikowych wyrobów.
Zbieranie nakrętek ma również drugi aspekt. Akcje tego typu
są promocją ekologicznego podejścia. Zwracają też uwagę na

to, że butelki plastikowe nie tylko należy zgnieść, by
zajmowały mniej miejsca, ale także wyrzucać je bez nakrętek,
które wykonane są z innego materiału.
Akcja trwa. Nakrętki można nadal wrzucać do specjalnie
wyznaczonych pojemników zlokalizowanych przy bramach
wejściowych do zakładu FCA Poland w Tychach. „Dociera do
nas wiele pozytywnych sygnałów na temat akcji, które
niezmiernie nas cieszą i motywują do dalszego działania.
Zbieramy więc dalej… i z góry dziękujemy wszystkim,
osobom i instytucjom, które nas wspierają” – dodaje
Agnieszka Nickel.

Rajd samochodowy HDK
W dniach 25-28 sierpnia odbył się Jubileuszowy, XXX
Rajd samochodowy Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża. W tegorocznej imprezie koło PCK
i Klub HDK przy zakładzie FCA Poland w Tychach
reprezentowały dwie drużyny. W skład pierwszej,
oznaczonej nr 9, drużyny, która ścigała się
prywatnym samochodem jednego z uczestników,
wchodzili: Marian Dudek, Robert Olejarz, Agnieszka Sofka,
Julia Sofka, Zdzisława Syrek. Drużynę nr 10, jadącą
Fiatem 500 L trekking, użyczonym przez dyrekcję zakładu,
reprezentowali: Andrzej Lis, Krzysztof Stachowicz,
Mieczysław Grela, Małgorzata Haręża i Łucja Kicińska.
W rajdzie udział wzięło 45 ekip. Ekipa z nr 10 zajęła
5 miejsce, a z nr 9 miejsce 6.
Na zdjęciu od prawej: Andrzej Lis, Łucja Kicińska,
Małgorzata Haręża, Mieczysław Grela, Zdzisława Syrek,
Agnieszka Sofka, Krzysztof Stachowicz i Marian Dudek.
Niżej siedzi Julia Sofka.
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przygotowane przez redakcję

Zgrana paka
robotów Comau
Na targach Taropak, które odbyły się od 26-29 września,
Comau zaprezentowała swoje najnowocześniejsze roboty,
zorientowane na procesy paletyzacji i manipulowania
towarami. Na stoisku nie mogło zabraknąć dlatego robota
PAL 180, który pokazywał swoje wysokie osiągi, takie jak
prędkość, dokładność czy powtarzalność. Comau
zademonstrowało także najmłodszą rodzinę małych robotów,
które zapewniają pełną integrację ze wszystkimi robotami na
danej linii, a także pełną kontrolę każdego robota poprzez
lekką jednostkę sterującą R1C. Reprezentowały ją m.in.
robot Racer 7-1.4, a także model NJ 60.

Grupa FCA
na forum EFNI

Europejskie Forum Nowych Idei odbyło się w dniach
28-30 września w Sopocie. Ten prestiżowy, międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, w którym
brało udział 1141 przedstawicieli świata polityki, kultury,
nauki i mediów z 23 krajów, organizowany jest przez
Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope,
miastem Sopot oraz innymi instytucjami. Patronat
honorowy sprawuje Parlament Europejski, a jednym
z głównych partnerów jest Grupa FCA. Hasłem
przewodnim tegorocznego forum było „Przyszłość pracy.
Realia, marzenia i mrzonki”, a celem wypracowywanie
pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę.
W tym roku Grupa FCA zadebiutowała w roli głównego
partnera wydarzenia i organizatora włoskiego wieczoru
networkingowego. Włoska kuchnia oraz inspirujący film
z Alfą Romeo Giulią w roli głównej stanowiły doskonałe
tło dla wydarzenia. Istotnym punktem wieczoru były
również przemówienia Henryki Bochniarz, prezydent
Konfederacji Lewiatan i członka Rady Nadzorczej FCA
Poland (na zdjęciu), oraz Ambasadora Włoch w Polsce
– Alessandro De Pedys.

Dzień Rodzinny
w Teksid Iron Poland
Blisko 1050 osób, pracowników wraz z rodzinami, mimo
niesprzyjającej, deszczowej pogody, uczestniczyło 20 sierpnia
w corocznym festynie rodzinnym. W ten wyjątkowy dzień,
w którym nic nie było takie jak zwykle, nie zabrakło zwiedzania
zakładu, co wzbudza zawsze duże zainteresowanie rodzin
i znajomych pracowników mimo nieuruchomionej produkcji.
Godziny popołudniowe zarezerwowano natomiast na rozrywkę,
która wypełniła uczestnikom czas aż do godzin wieczornych.
Wśród atrakcji były m.in.: ścianka wspinaczkowa, „Magiczna
wyspa” dla najmłodszych, czyli dmuchańce zjeżdżalnie
i zajęcia prowadzone przez opiekunów i klaunów, przejażdżka
autem typu Baggy ze sporą prędkością, strzelnica sportowa,
symulator surfing, symulacja pożarowa z gaśnicami, bramka
celnościowa i inne. Imprezę zakończył pokaz laserowy.
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JAK POWSTAJE
WŁOSKI SYMBOL
Francesco Novo
zdjęcia: Alessandro Lercara
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Alfa Romeo Giulia produkowana jest
w zakładzie w Cassino. Aby ją przyjąć
pod swój dach, fabryka musiała przejść
gruntowną restrukturyzację. Wysoka
technologia produkcji opiera się na
poszanowaniu środowiska naturalnego
oraz wysiłku pracowników.
FCA Wokół Nas 33

„F

U góry:
Sebastiano
Garofalo.
Duże zdjęcie:
Montaż.
Pod spodem
Spawalnia.
Na stronie
obok: Luigi
Galante
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CA zdecydował, że to właśnie fabryka w Cassino podejmie nowe wyzwanie:
odrodzenie prestiżowej marki
Alfa Romeo. Jej misja polegała na
zaprojektowaniu Giulii, modelu z najwyższej półki, który ma się lokować
w rynkowym segmencie Premium”.
Dla Sebastiana Garofalo, dyrektora zakładu, to nie pierwsze tak
duże wyzwanie; w ostatnich latach
ożywił zakład w Pomigliano oraz
nadał nowy kierunek fabryce
w Melfi, gdzie produkowane są
Jeepy. „Mówimy o wyzwaniu, które
zrealizowaliśmy nie tylko poprzez
gruntowną restrukturyzację technologiczną, ale także poprzez nowatorski i całościowy program
change management. Przeprowadziliśmy dziesiątki godzin szkoleń, by umożliwić setkom pracowników zmianę sposobu działania.
Chodziło o nowe sposoby projektowania procesów produkcyjnych
oraz pracy w zespole”.
Żeby uruchomić produkcję Giulii
musieliśmy działać na trzech
frontach. Garofalo wyjaśnia: „Po
pierwsze na polu zawodowym,
czyli naszej wiedzy, naszego know
how i umiejętności jego przekazywania. Krótko mówiąc, jak przekazywać doświadczenia, które tworzą
wartość. Po drugie pracowaliśmy
w obszarze zasobów ludzkich:
tworzyliśmy miejsca i środowisko
pracy, organizowaliśmy procesy
produkcyjne w myśl najwyższych
standardów ergonomicznych,
w poszanowaniu zdrowia pracowników oraz w taki sposób, by
uwzględnić ich zaangażowanie
i udział w procesie. Wreszcie trzeci
obszar działań dotyczył estetyki,
czyli dbałości o szczegóły, która
była i jest próbą przekazania klientowi naszego zaangażowania
w tworzenie i produkcję pojazdu.
Zmieniliśmy gruntownie cały system pracy tak, by fabryka stała
się nam „bliższa” – tłumaczy

dalej Garofalo – żeby kierownicy
znajdowali się blisko osób, by wysłuchać ich uwag. Bo to właśnie
ludzie, którzy wykonują pracę,
znają ją najlepiej. My, jako kierownicy, musimy działać w służbie
pracowników i pomagać im w najlepszym wykonywaniu ich zadań.
Na tym polega prawdziwa zmiana.
Pracownicy docenieni i zorganizowani zyskują świadomość, która
staje się kapitałem naszego przedsiębiorstwa i tworzy wartość dodaną dla klienta”.

W drodze do ideału
Luigi Galante, odpowiedzialny za zakłady Premium Brand
w rejonie EMEA, czuje się poniekąd ojcem fabryki
w Cassino. Ale nie jest to jedyne jego „dziecko”. Za takie
uważa także zakłady w Grugliasco, Melfi czy Mirafiori.
„Fabryka w regionie Lazio przestrzega w stu procentach
zasady czystości produkcji i wszystko w niej dobrze działa.
Zastosowano w niej najlepsze technologie, od naukowego
zbadania miejsca pracy na Work Place Integration
skończywszy. Każdy pracownik uczestniczył w tworzeniu
swojego miejsca pracy, między innymi w symulacjach
wirtualnych. Osiągnęliśmy w ten sposób kilka ważnych
celów, wśród
których wymienię
dbałość o zdrowie
pracowników
i jakość ich pracy”.
„Przepływy
materiałów,
handling i logistyka
– wyjaśnia dalej
Galante – zostały
zorganizowane tak,
aby zredukować straty oraz utrudnienia, stosując się w pełni
do zasad World Class Manufacturing oraz ich najlepszych
praktyk. Linearny proces produkcyjny znacząco ograniczył
możliwości błędu i marnowania zasobów”.
Wreszcie technologia: „Zrealizowaliśmy ogromne
inwestycje, które obliczone były na osiągnięcie wysokiej
i wyjątkowej w skali światowej jakości, którą nazywamy
w naszym zakładzie mianem Premium i która najlepiej
określa model Giulii. Montaż został zorganizowany w ten
sposób, aby jego pracownicy znaleźli się w najlepszych
warunkach technicznych i fizycznych. Spawalnię z kolei
charakteryzuje efektywna i daleko posunięta
automatyzacja. Lakiernia natomiast to nasz technologiczny
powód do dumy. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem,
że jest najlepsza na świecie. Podsumowując, fabryka
w Cassino stanowi syntezę sztuki konstrukcyjnej FCA, to
mistrzostwo, z którym tylko najlepsi mogą się mierzyć”.
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ALFA GIULIA
– PIERWSZE KROKI
Roberto Polsinelli jest szefem
Montażu dopiero od 15 marca
tego roku. Ale z Alfą Giulią zetknął
się o wiele wcześniej. „To było w lutym 2014 roku – mówi. – Najpierw
dostałem do podpisania dokument
zobowiązujący mnie do zachowania
tajemnicy, a potem uczestniczyłem
w spotkaniach w hali pod Modeną,
gdzie w całkowitej izolacji konstruowano Giulię. To było fascynujące
móc oglądać, jak od zera powstaje całkiem nowy model,
stać obok ludzi pochodzących z całego świata i razem z nimi go tworzyć. Powiem więcej, to było niesamowite”.
Polsinelli z zespołem pracowali wraz
z projektantami nad rozwiązywaniem problemów. Każda potencjalna
trudność w montażu została usunięta w zarodku. „Najpierw przyglądaliśmy się procesom w formie wirtualnej – wyjaśnia Polsinelli, – potem w praktyce w ramach WPI
(Work Place Integration), które bada
każde stanowisko pracy. W 2015
roku rozpoczęliśmy etap szkolenia
pracowników i budowania zespołów
(team building), które z czasem objęły także team liderów, superwizorów, shift menedżerów, pracowników utrzymania ruchu, kierowników
i tak dalej. Setki osób stało się w ten
sposób zgranym zespołem, który
z zaangażowaniem dążył do perfekcji, piękna i prestiżu”.
Wreszcie przyszedł czas ostatniej
fazy przygotowawczej procesu produkcyjnego, tzw. pilotażowej. W jej
ramach wszyscy mogli zobaczyć, jak
ma funkcjonować linia. „Zaangażowanie ludzi – opowiada Polsinelli –
było niezwykłe. A w dniu, kiedy z linii
zjechał „Job One” (pierwszy egzemplarz) entuzjazm sięgnął zenitu; dochodziła północ, ale nikt nie chciał
iść do domu, bo wszyscy chcieli zobaczyć i „usłyszeć” uruchomienie
silnika pierwszej Alfy Giulii wypro-

Technicy z fabryki
od początku
brali udział we
wczesnych etapach
projektowania Giulii
dukowanej w zakładzie w Cassino.
Dźwięk silnika o pojemności 2.9 litra
i mocy 510 KM zabrzmiał jak radosny śpiew skowronka. Od tej
chwili nowa fabryka stała się naszą
fabryką”.

NIE TYLKO SAME ROBOTY
W fabryce potrzebni są ludzie i technologia. W Cassino szczęśliwie są
i jedni i druga. Żeby uzyskać tak doskonałe osiągi, Giulia musiała mieć
najlżejsze nadwozie w segmencie.
Projektanci i technicy chcąc uzyskać taki efekt wynaleźli innowacyjne
rozwiązania, które w przyszłości
znajdą pewnie naśladowców. Massimo Almonti, szef Spawalni,
który „zarządza” 1294 robotami
mówi: „Musieliśmy stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak łączenie
spawów lekkiego aluminium między
sobą, a także z częściami ze stali,
co do tej pory wydawało się niemożliwe w tradycyjnym sposobie
spawania punktowego. Musieliśmy
w tym celu sięgnąć po innowacyjne
technologie. W przypadku drzwi
było to spawanie z lutowaniem
laserowym – metodę tę stosowano do tej pory tylko w dwóch
przypadkach na świecie”.
Jak zarządzać tak skomplikowanym
zestawem? „Z pomocą ludzi – zapewnia Almonti – którzy są zmotywowani i przygotowani. Zarówno
operatorzy maszyn i utrzymania ruchu, a cały mój zespół taki właśnie
jest. Spora część z nich brała udział
w montażu układów po to, żeby lepiej je poznać”.

Fragment linii
produkcyjnej
Alfy Giulii.
Na stronie
obok, u góry,
zaczepy
obrotowe.
Poniżej
szefowie
jednostek:
Roberto
Polsinelli
i Massimo
Almonti
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Wyjątkowe silniki Made in Italy
Modele Alfy Romeo od zawsze napędzają wyjątkowe silniki. W przypadku Giulii
są to jednostki benzynowe 2.9 V6 Biturbo o mocy 510 KM i czterocylindrowy
silnik 2-litrowy o mocy 200 koni. Do ich produkcji spółka FCA wybrała zakład
w Termoli, we włoskim regionie Molise.
Silnik V6, który generuje 176 koni mechanicznych z jednego litra, jest
zainspirowany technologiami i doświadczeniami technicznymi marki Ferrari,
a za jego projekt techniczny odpowiadała firma Alfa Romeo wspólnie
z Maserati. Wszystkie czynności związane z montażem około 1800
komponentów, a także sporą część obróbek wykonuje ręcznie personel
składający się z sześćdziesięciu osób. Strefa przeznaczona dla silnika V6 jest
niczym atelier: w hali utrzymywana jest kontrolowana temperatura
zapewniająca tolerancję rzędu mikronów, a elementy traktowane są z dużą
dbałością, jakby były prawdziwymi dziełami sztuki. Podczas każdej zmiany
powstaje zaledwie 7 lub 8 silników. Przeprowadzane kontrole są bardzo
drobiazgowe: sprawdzanie wymiarów, test szczelności, próby „na zimno”
i „na ciepło” obejmują całą partię produkcyjną. Nie wspominając o tzw.
„Millipore”, pomieszczeniu, w którym „poluje się” na nawet najmniejsze
cząsteczki metalu, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na osiągi silnika.
Linia produkcyjna 2.0 T4 jest dużo bardziej zautomatyzowana niż linia silnika
V6. Pracuje na niej około 80 maszyn sterowanych numerycznie, 110 robotów
oraz inne wyszukane przyrządy do mycia, próby szczelności oraz kontroli
wymiarowej komponentów, zaprojektowanych, by zapewniać najwyższe
światowe poziomy jakości.

PO PIERWSZE
ŚRODOWISKO
Ekologia to jeden z fundamentów,
na jakich opiera się odnowiona fabryka w Cassino. Zasada zrównoważonego rozwoju przynosi efekty.
Producent samochodów potrzebuje
ogromnej ilości wody, ale musi używać jej w sposób oszczędny i rozsądny. W Cassino na Spawalni
i Montażu podczas obróbki używa
się wielokrotnie tej samej wody,
a w Lakierni w kabinach, gdzie nakłada się grunt, wodę zastąpiono
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filtrami suchymi. Ale to nie koniec.
Koło zakładu powstaje właśnie
sztuczny zbiornik wody, gdzie gromadzona będzie deszczówka. Tak
zebrana woda zostanie oczyszczona
w sposób naturalny (tzw. fitooczyszczanie za pomocą specjalnych roślin), a następnie wykorzystana w procesie przemysłowym.
W ten sposób odzyskuje się
wodę i ponownie używa jej
w cyklu ciągłym.
Korzystaj, wykorzystuj, odzyskuj.
Tak mogłoby brzmieć motto tego

zakładu. Wszystkie odpady po obróbce zostają wykorzystane ponownie lub przekazane przedsiębiorstwom, które znajdują dla nich
nowe zastosowania. Dzisiaj odpady stały się surowcem. Poza
zredukowaniem do minimum wykorzystania wody za pomocą zaawansowanych technologii, zakład
dba również o niski poziom zużycia
energii: korzysta z lamp ledowych
i odzyskuje energię termiczną,
używa wyłącznie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Także emisja dwutlenku węgla, powstająca w wyniku spalania metanu stosowanego w urządzeniach
przemysłowych, została w jakimś
sensie zrekompensowana poprzez
wykup kredytów w celu wsparcia
krajów rozwijających się. Poza tym
zainstalowano jeszcze „drzewa
elektryczne”, czyli instalacje technologiczne z „liśćmi” będącymi
w istocie ogniwami słonecznymi
(układy fotowoltaiczne).

Cassino, matecznik Alfy Giulii,
można określić słowami Luigiego
Galante (patrz box obok) – „to synteza wiedzy konstrukcyjnej FCA”.
To esencja technologii i przemysłu
w poszanowaniu środowiska
naturalnego i potencjału ludzkiego.
Ale przede wszystkim to zespół
profesjonalistów, wysoko wykwalifikowanych techników i robotników, którzy są świadomi i dumni
z tego, że tworzą nowy okres
w historii marki Alfa Romeo.

Środkowe
zdjęcie:
fragment linii
produkcyjnej
Alfy Giulii.
Powyżej:
„drzewa
fotowoltaiczne”

Każde miejsce
pracy zostało
szczegółowo
przeanalizowane
przez samych
robotników
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BRĄZ W SOSNOWCU
Krzysztof Bielski, zdjęcia: Lucjusz Cykarski, arch. Automotive Lighting Polska

Zakład Automotive Lighting Polska
z Sosnowca osiągnął brązowy poziom
World Class Manufacturing.

D

wa lata ciężkiej pracy
załogi przyniosło efekty.
Jest brąz! „Wierzyłem, że
to się stanie. Nigdy nie wątpiłem!”
– mówi dyrektor zakładu Damian
Seweryn. I dodaje: „To nie koniec!”.
Plany zakładu są ambitne. Już za
rok srebro, a za dwa lata złoto.
Czy to realne? Tak. Ta załoga umie
sprostać każdemu wyzwaniu.

RUSZYLI Z KOPYTA
Początki WCM w Automotive Lighting Polska przypadły na 2009 r.
Pierwszy audyt przyniósł 21 pkt.
Audytorzy przecierali oczy ze zdumienia. „Niewiele zakładów osiąg-
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nęło na starcie tak wysoki poziom.
Później jednak coś się zacięło” –
mówi Damian Seweryn. Zapanowała stagnacja. „Firma zawsze
miała sporo zamówień dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi produktów i być może to uśpiło czujność? A może nie do końca dostrzegano korzyści z WCM?” –
zastanawia się dziś koordynator
WCM w firmie Dawid Tyc.
Faktem jest, że w kolejnych latach
przyrosty punktowe były niewielkie.
Audytorzy sugerowali wręcz, że jeśli
zakład nie ściągnie cugli i nie ruszy
z kopyta, to straci WCM-owskie
punkty. Firma odstawała od innych,

szczególnie do fabryki AL w Czechach, która osiągnęła już srebrny
poziom „To był krytyczny moment.
Potrzeba było zmian” – zaznacza
dyrektor Seweryn.
Dwa lata temu nowym dyrektorem
zakładu został Kristijan Fiket. „On
tchnął w ludzi wiarę, że jeśli zechcą, to osiągną cel. Był wymagający, ale właśnie tego zakład potrzebował. (...) Podczas kolejnego audytu
usłyszeliśmy, że wyczuwa się motywację załogi, choć przed nami jeszcze wiele pracy” – wspomina Tyc.
Kristijana Fiketa, który został szefem
obszaru Europy Północnej w Automotive Lighting (Polska, Czechy,

jaśnia. A Sylwia Balcerzak (liderka
filaru Rozwój Personelu) dodaje, że
„podczas DIM przedstawiana jest
również analiza najważniejszych
problemów z ubiegłego tygodnia
zgodnie z PDCA, dzięki czemu cały
czas doskonalona jest umiejętność
rozwiązywania problemów”.

poziom polimeru. Zamontowano
specjalną lupę, która powiększa
wskaźnik poziomu oleju, aby pracownik mógł łatwo kontrolować ten
parametr. Praca maszyny, a co za
tym idzie jakość napylanych na niej
detali uległa znacznej poprawie. Poprawa sytuacji nie byłaby moż-

CZTERY PUNKTY

Rosja, Niemcy), zastąpił Damian Seweryn. Kontynuuje dzieło poprzednika z równie dobrym skutkiem.

ZMIANY WARTE BRĄZU
Naprawę zaczęto od rzeczy elementarnych. Zmieniono strukturę organizacyjną na produkcji, utworzono na halach autonomiczne
obszary, do których przypisano
również osoby z innych działów (Jakości, Utrzymania Ruchu, Technologii) oraz powołano dedykowanych do niej specjalistów z różnych filarów – AM, PM, QC, WO. Ich
rolą jest pełne wparcie obszarów
w osiąganiu założonych celów. Kluczowa była także umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, dlatego utworzono Kaizen Leaders
Academy. Pierwszym trenerem był
Kristijan Fiket. Przeszkolił on pierwszą grupę inżynierów i teraz oni
szkolą kolejne osoby.
Zdaniem Tyca zmieniła się też waga
codziennych spotkań zwanych DIM
(Daily Improvement Meeting).
„Wcześniej spotkania produkcyjne
ograniczały się do listy żali. DIM jest
teraz kluczem do sukcesu” – wy-

Nauka i rozwój zawsze przynoszą
efekty. Przed ostatnim audytem zakład Automotive Lighting Polska posiadał 48 pkt. Teraz licznik pokazuje 52. Czteropunktowy progres.
To nie zdarza się często! „Ten audyt
podniósł na duchu cały team. Brąz
oznacza, że zrozumieliśmy metodologię i idziemy w dobrym kierunku.
Poprawiamy procesy, polepszamy
jakość, minimalizujemy straty” –
podkreśla Damian Seweryn.
Jeden z czterech punktów przyniosły wspólnie filary Autonomicznego Utrzymania Ruchu (AM)
i Organizacji Miejsca Pracy
(WO). Pracownicy, jeśli dysponują
odpowiednią wiedzą, potrafią
usprawnić maszyny. Dowodem na
to jest napylarka w hali C. Wicekapitan filaru AM, Tomasz Wypych,
wylicza usprawnienia, które zostały wprowadzone. „W jednym miejscu zebrano m.in. wszystkie wskaźniki. Rzut oka wystarczy, by określić

Od góry:
dyrektor
zakładu
Damian
Seweryn oraz
koordynator
WCM
Dawid Tyc.
Poniżej:
spotkanie
filarów CD, FI,
PD w nowo
powstałym
Blueroomie
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U góry:
napylarka
w Hali C, dalej
po prawej:
nowa linia
montażu
tylnych lamp.
Niżej,
po prawej:
Sylwia
Balcerzak
Liderka filaru
PD.
Na siedniej
stronie,
na dole:
Tomasz
Wypych, Vice
kapitan filaru
AM pokazuje
wskażniki przy
napylarce
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liwa bez zaangażowania operatorów, ponieważ to oni są najbliżej maszyny i miedzy innymi
dzięki informacjom z ich strony kaizen team był w stanie usprawnić
napylarkę i wdrożyć kroki AM”.
Punkt przyniósł filar Poprawy
Ukierunkowanej (FI). „Szkoliliśmy
ludzi, aby umieli opisywać problemy.
Wprowadziliśmy warsztaty ze szkicowania, by nauczyli się tak wizualizować problem i w zrozumiały sposób przedstawić go innym. Wprowadziliśmy też zaawansowane narzędzia, jak choćby analizę punktów
przetwarzania (PPA)” – wylicza koordynator WCM, Dawid Tyc.
Ważny punkt otrzymał filar Rozwoju Pracowników (PD). Jego
liderka Sylwia Balcerzak podkreśla,
że to efekt szeregu działań, choć
tym co przeważyło, było olbrzymie
zaangażowanie pracowników
oraz fakt, że WCM przeniknął do
naszej codziennej pracy, jest
podstawą wszystkich działań. Kluczową rolę odegrali również liderzy
pozostałych filarów, którzy udowodnili podczas audytu, że znają i rozumieją metodologię WCM. W dużej
części to dzięki ich pracy filar PD
zdobył trzeci punkt.
Dużą rolę odegrała też współpraca
między filarami PD, FI oraz Po-

okresu między określeniem problemu, a stworzeniem zespołu,
który go wyeliminuje. Kiedyś zajmowało to sporo czasu. Dziś wystarczy kilka minut” – opisuje
Balcerzak. Czwartym wyróżnionym
obszarem jest menedżerski filar
Kompetencje Organizacji.

KORZYŚCI

działu Kosztów (CD), która jest widoczna w Blue Roomie. „To prawdziwe centrum dowodzenia, w którym łączą się filary CD, PD, FI. „Złota
trójca”, która musi ze sobą współpracować. To jedno ze źródeł naszego sukcesu i brązu” – mówi Tyc.
W Blueroomie do określonych
przez filar CD strat tworzy się
projekty ich likwidacji. Aby to
zrobić, dobiera się do każdej straty
odpowiednie narzędzia i określa
potrzebne kompetencje zespołu.
Wybiera się odpowiednie osoby,
równocześnie weryfikując ich dostępność (sprawdza się czy nie realizują w tym czasie innych projektów). Na tej podstawie tworzona jest
karta projektu i określony zostaje
plan jego realizacji. „Uzyskaliśmy
efekt maksymalnego skrócenia

Rozwój WCM przynosi wymierne
efekty dla Automotive Lighting Polska. Najważniejszy wskaźnik dotyczy
bezpieczeństwa i zdrowia. W momencie zdobywania brązu minął dokładnie rok bez wypadku w fabryce.
Do góry poszybowała też jakość.
Odzwierciedleniem tego jest wynik
PPM w ostatnim półroczu (czyli ilość
wadliwych części na 1 mln).
Wyzwolona została kreatywność
załogi. „Widać, że pracownicy
mocno się angażują. Jesteśmy liderem wśród kilkunastu zakładów
w Grupie AL pod względem liczby
propozycji poprawy. W tym roku
zrealizowaliśmy już ponad 820 kaizenów standard, major i advanced.
Quick kaizenów jest ponad 5 tys.
To kapitalne zaangażowanie. Pracownicy są premiowani za pomysłowość, a osoby, które wypracują
największe oszczędności, w danym
miesiącu otrzymują do dyspozycji

Automotive Lighting Poland

auto służbowe (Alfa Romeo Giulietta) – mówi Tyc.
Pomysłowość owocuje oszczędnościami. W 2014 r. procent redukcji kosztów sięgał zaledwie 4,5
proc., teraz wynosi 11,7%. (Dane
odnośnie oszczędności, liczby kaizenów oraz PPM aktualne na koniec
sierpnia 2016 r.)

ODLICZANIE KU
DOSKONAŁOŚCI
Przed wejściem do sosnowieckiego
zakładu stoi zegar. Odlicza czas
do osiągnięcia złotego poziomu.
Dni, godziny, minuty, sekundy.
Z każdą chwilą coraz bliżej, ale i coraz trudniej. „Żeby osiągnąć
srebrny poziom musimy mieć 60
pkt. To oznacza, że w każdym z filarów technicznych WCM, w których
mamy teraz 2 pkt., jak Bezpieczeństwo, Profesjonalne Utrzymania Ruchu, Logistyka czy Jakość, musimy
zdobyć trzeci. Do tego dojdą dwa
menedżerskie. Pod koniec roku liczymy na „czwórki”. Jesteśmy
na dobrej drodze, by otrzymać je
w filarach Wczesnego Zarządzania
Oprzyrządowaniem i Podziału Kosztów. 62 pkt. będą oznaczały srebro!”
– wylicza Tyc.
W walce o srebro pomoże nowa
linia, na której będą powstawały

tylne lampy dla Volkswagena Golfa,
zaprojektowanej w pełnej zgodzie
z zasadami WCM. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wytwarzane na niej produkty będą wyższej
jakości. Linia jest też energooszczędna.
Dyrektor Damian Seweryn jest zdeterminowany. „Mamy jasny cel:
za rok srebro, za dwa lata złoto.
To duże wyzwanie dla zakładu,
który zatrudnia 1,8 tysiąca osób,
ale nie możemy się zatrzymać” –
zapewnia.

Zakład w Sosnowcu zajmuje ponad 210 tys. m²
powierzchni całkowitej, z czego na hale
produkcyjne i budynki przypada blisko 63 tys. m².
Jego działalność związana jest lampami tylnymi
i reflektorami, przy produkcji których w dwóch
obszarach, pre-produkcji i montażu, zatrudnionych
jest obecnie ok. 1800 osób. Dzienna zdolność
produkcyjna fabryki wynosi ponad 40000 sztuk.
Zakład dysponuje własnym ośrodkiem badań
i rozwoju, w którym ponad 60 inżynierów ściśle
współpracuje z klientami, tj. z biurami
projektowymi prestiżowych marek
samochodowych. Systemy oświetlenia
samochodowego to coraz bardziej skomplikowane
komponenty, które mają duży wpływ zarówno na
bezpieczeństwo, jak i wygląd samochodów.
Produkcja przeznaczona jest dla 135 fabryk
montażowych, z których 11 zlokalizowanych jest
poza Europą. Codziennie bramy zakładu opuszcza
ponad 40 tirów przewożących sosnowieckie
lampy i reflektory do wielkich europejskich
zakładów samochodowych
i nie tylko.
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FULLBACK

WSPIERA MOTOCROSS

Nowy pick-up marki Fiat Professional
zagościł na torach FIM Motocross World
Championship MxGP 2016. Dzięki
solidności i umiejętności dostosowania się
do każdego terenu jest idealnym
partnerem tej widowiskowej imprezy.
Carola Popaiz, zdjęcia: Alessandro Lercara
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F

ullback obok motocykli
crossowych idealnie wyraża
swój mocny charakter na
torze pełnym gliny i piasku. Nowy
pick-up Fiata Professional, który
jako Oficjalny sponsor i Sponsor
tytularny wspiera kilka etapów
Mistrzostw Świata w Motocrossie FIM MxGP 2016, podczas każdego wyścigu prezentuje światu
swoje zalety. Dzięki masywności
sprawia wrażenie, że sam doskonale poradziłby sobie w wyścigu ni-

czym rywalizujący ze sobą nieustraszeni motocykliści.
Obserwowaliśmy nowy model podczas ósmej rundy, która odbyła się
we Włoszech, w miejscowości Pietramurata. W trakcie dwóch dni zawodów pogoda pokazała niemal
wszystkie swoje oblicza: padał
ulewny deszcz, świeciło słońce, nie
zabrakło także burz. Ale właśnie
taką aurę uwielbiają zawodnicy motocrossu, którzy w tych ekstremalnych warunkach popisywali się niezwykle efektownymi ewolucjami.
„Nasz” Fullback czuł się wśród
tych broczących w błocie motorów
jak ryba w wodzie. Było to idealne
otoczenie dla jego sportowej
natury. Zresztą partnerska współpraca z FIM Motocross World
Championship MxGP nie jest dziełem przypadku, bowiem Fiat Professional podziela te same wartości
co motocross, jak pasja, determinacja czy dynamizm. Zwłaszcza w
roku tak obfitującym w nowości
produktowe oraz wyzwania, jakim
ta nieustannie ewoluująca marka
stawia czoła. Podkreślał to również

Domenico Gostoli, szef marki Fiat
Professional na region EMEA, który
mówił: «Dla naszej marki udział w
motocrossie to coś więcej niż
zwykły sponsoring. Fullback to kamień milowy w naszej gamie, a
dzięki tym zawodom możemy wyeksponować sportowego ducha
marki oraz off-roadową naturę
naszego pick-upa».

Po lewej
na pierwszym
planie pick-up
marki Fiat
Professional
na torze
w Pietramurata
oraz
motocykliści
biorący udział
w wyścigu

ZASADY
MISTRZOSTW ŚWIATA
MxGP to najwyższa kategoria Mistrzostw Świata. Każda runda obejmuje dwa wyścigi w trakcie weekendu, a każdy z nich wlicza się w
punktację ogólną zawodów. Poszczególne Grand Prix zdobywa motocyklista, który zdobył najwyższą
liczbę punktów, biorąc pod uwagę
jego pozycję w klasyfikacji wyścigu
1 i wyścigu 2. W razie remisu pierwszeństwo ma zawodnik, który uplasował się na wyższej pozycji w wyścigu nr 2. Laureatem zostaje motocyklista, który – po podsumowaniu
punktów z poszczególnych rund –
uzyskał najwyższą notę.
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Kuba Atys/Agencja Gazeta

TYSKA MEDALISTKA
Anna Lubertowicz-Sztorc, zdjęcia Satiz Poland

Karolina Naja ma 26 lat, dwa medale
olimpijskie, wspaniałych trenerów, chłopaka,
studia i ukochane kajaki. Urodziła się
w Tychach, niedaleko Jeziora Paprocańskiego,
gdzie rozpoczęła się jej kariera.
To już twoje drugie Igrzyska
Olimpijskie. Czy pod względem
sportowym
i
atmosfery
w wiosce lepiej było w Londynie czy teraz w Rio?
Obu igrzysk nie da się porównać,
ponieważ do Londynu jechałam jako
debiutantka. Wiedziałam czego się
spodziewać tylko z opowieści koleżanek. Natomiast Rio de Janeiro to
moje drugie Igrzyska, pojechałam
na nie, kończąc 4-letni cykl przygotowawczy, który przepracowałam
z jednym trenerem.
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Brałaś udział w wielu imprezach: w Mistrzostwach Świata
i Europy. Czy Olimpiada ma dla
sportowców jakieś szczególne
znaczenie, wiąże się chociażby
z większym stresem czy też
większą satysfakcją z jego
osiągnięcia?
Dla nas Igrzyska Olimpijskie są jednymi z łatwiejszych zawodów, ponieważ z całego świata przyjeżdża
„top lista” zawodników, których
znamy i wiemy, czego można się
po nich spodziewać. Dlatego stojąc

w blokach startowych K-2 na
500 m, nie odczuwałam żadnego
stresu. Miałyśmy pewność, że jesteśmy doskonale przygotowane,
najlepiej w całej naszej karierze, i że
damy z siebie wszystko. Byłyśmy
ciekawe efektu końcowego. Nasz
trener jednak podkreślał, że te zawody są inne, bo przygotowując się
do startu w Mistrzostwach Świata
lub Europy najwyższą formę, dyspozycję fizyczną i psychiczną musimy utrzymać przez 3 dni, a podczas Olimpiady aż przez 6.

Co się myśli podczas pokonywania tych 500 metrów?
Mamy opracowany i przemyślany
cały dystans, od startu do mety, od
pierwszej do ostatniej sekundy.
Kiedy więc startujemy do finałowego biegu, po prostu realizujemy
krok po kroku wypracowany i wytrenowany schemat. Nie ma czasu
na niepotrzebne myśli. Jeśli takie
się pojawiają, to dotyczą konkretnych działań, np. teraz przejście,
jazda torowa, finiszujemy itp. Wydaje mi się jednak, że to wszystko
dzieje się automatycznie.
Jaka jest najtrudniejsza chwila
podczas takiego startu?
Chyba ostatnie 100 metrów. Wtedy
zmęczenie daje się we znaki, najbardziej bolą mięśnie, a dystans do
przepłynięcia wydaje się nie mieć
końca.
Jesteś jeszcze bardzo młoda,
konkurentki w Rio były znacznie starsze. Czy to dobrze rokuje na przyszłość, np. na Olimpiadę w Tokio?
Rzeczywiście na podium byłam najmłodsza, wiec wszystko przede
mną. Jeżeli zdrowie dopisze, to mam
nadzieję, że pojadę do Japonii.
Czy kajakarstwo w Polsce powinno być otoczone szczególną
opieką, również finansową, jak
np. na Węgrzech czy w Niemczech?
Na pewno jest to ważne, aby trenerzy mieli wsparcie sztabu specjalistów. U nas trener sam martwi się
o wszystko i zastanawia, jak ma
nam pomóc podczas zawodów.
W innych reprezentacjach trener jest
wspierany sztabem specjalistów.
Z ekipą niemiecką np. współpracuje
sztab naukowców, którzy mierzą
wszystkie parametry miejsca, w którym rozgrywane są zawody, analizują dane i dają zawodniczkom wytyczne. U nas to taka prowizorka,
przydałoby się ekipie wsparcie strategiczne i merytoryczne, czyli sponsor i pieniądze.

Masz jakieś sportowe marzenia?
Kiedyś mówiłam, że chciałabym
zdobyć złoty medal na Olimpiadzie,
jednak mam na swoim koncie
2 brązowe medale olimpijskie i jestem równie szczęśliwa i usatysfakcjonowana.
Kajakarstwo to ciężki kawałek
chleba, jeden z najbardziej trudnych sportów. Ile kilometrów
trzeba przepłynąć miesięcznie
czy też w ciągu sezonu?
W sezonie przepływam na kajaku
około 3000 km. Od lutego rozpoczynają się treningi na wodzie, potem są zgrupowania w różnych europejskich krajach, głównie we Włoszech. Na siłowni trzeba przerzucić

około 2000 ton, przebiec dystans
około 1200 km. To są główne elementy naszego treningu. Poza tym
przygotowania do startów uzupełniamy wieloma innymi dyscyplinami
sportu, a także ćwiczeniami koordynacyjnymi, ogólnorozwojowymi.
Pływamy w basenie, biegamy na
nartach. Czasami spotykamy w Jakuszycach albo we Włoszech Justynę Kowalczyk, która jest zdziwiona tak intensywnym uprawianiem przez nas biegów narciarskich. Łącznie spędzamy 255 dni
w roku na zgrupowaniach kadry.
Podobno nie przepadasz za siłownią?
Za ćwiczeniami na siłowni nie przepadam, ale żeby osiągać wyniki, ta-

Obok:
Prezydent
Tychów Andrzej
Dziuba wręcza
Karolinie
ufundowany
przez jej
rodzinne
miasto
i wyprodukowany w FCA
Poland
w Tychach
samochód
(na zdjęciu
powyżej)
i życzy
powodzenia za
cztery lata
w Tokio

FCA Wokół Nas 47

Karolina Naja,
wychowanka
Miejskiego
Ośrodka Sportu
Młodzieżowego
w Tychach,
wraz z Beatą
Mikołajczyk
wywalczyły
w wyścigu
na 500 m K-2
brązowy medal
podczas
Igrzysk
Olimpijskich
w Rio de
Janeiro. Polski
duet powtórzył
swój wynik
sprzed
czterech lat,
z Londynu

kie zajęcia są konieczne. W okresie
zimowym jestem na siłowni trzy razy
w tygodniu. W przerzucaniu ciężarów nie jestem najlepsza, ale pobiłam swój rekord i jestem z tego
dumna – wyciskam na ławeczce
85 kg, Beta Mikołajczyk około
115 kg.
Kajakarstwo to jeszcze przyjemność czy już tylko obowiązek i praca?
Treningi to przyjemność. Jednak jesienią, gdy szaro i buro za oknem,
gdy temperatura nas nie rozpieszcza, wieje silny i zimny wiatr, pada
deszcz i trzeba zejść na wodę, to
wówczas w głowie kłębią się czarne
myśli. Ale to wzmacnia nasz charakter. Byłam dzieckiem, gdy pierwszy raz wsiadłam do kajaka, i nie
sądziłam, że będzie to forma mojej
pracy i będę w ten sposób zarabiać
na życie, a sport zapewni mi przyszłość. To co bowiem robię, traktuję
jako pracę. Niełatwą, bo w naszej
dyscyplinie sponsorów wciąż niestety brak, a w drodze do Tokio
i w walce o złoty medal potrzebne
jest profesjonalne wsparcie, które
kosztuje.
Sport uprawiany wyczynowo
wymaga wyrzeczeń. Z czego
musiałaś zrezygnować?

Nie ma takiej rzeczy, z której muszę
rezygnować z bólem serca. Sport
to dla mnie sposób na życie
i w pełni go akceptuję. Lubię to, co
robię. Jedynie ciągłe wyjazdy i rozstania z bliskimi nie są dla mnie
miłe, to najwyższa cena, jaką płacimy za sukcesy w sporcie.
A co jest najważniejsze i pomaga osiągać w nim sukcesy
– praca, talent, charakter, predyspozycje fizyczne?

Dokładnie wszystkie te czynniki muszą zaistnieć, by można wierzyć, że
wszystko jest możliwe. Talent musi
być poparty ciężką pracą, aby ją
wykonywać, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje fizyczne i fizjologiczne, a charakter się ma albo
przez ciężkie treningi się go tworzy.
Myślę, że potrzebna jest jeszcze
świadomość siebie i celu, do jakiego się dąży, budowanie tego trwa
czasem latami.

Piotr Nowak/Forum

Największy sukces, największa
porażka?
Każde wejście na podium jest dla
mnie sukcesem. A porażka? Kiedyś
ich nie uznawałam, uważałam, że
niepowodzenia to lekcja, która bardzo dużo kosztuje. Zawsze daję
z siebie 100 procent, a porażką będzie moment, gdy przestanie mi zależeć na wynikach i na tym, co robię.
Czy wyczynowy sport, kajakarstwo pomaga lepiej poznać
siebie?
Oczywiście, kajakarstwo jest jedną
z najtrudniejszych dyscyplin sportowych, więc trzeba umieć się
w niej odnaleźć, trzeba ją kochać
całym sercem, aby nie poddać się
w trudnych chwilach. Od siebie
trzeba bardzo dużo wymagać, być
konsekwentnym w działaniu, mieć
ogromną samodyscyplinę. Trzeba
umieć także pochwalić siebie, docenić swoje sukcesy, budować
przyjemne, pozytywne myśli w głowie. Bo gdy ciało gotowe jest do
walki do ostatnich metrów, to wtedy
najważniejsza jest już tylko głowa,
psychika, którą sami musimy świadomie „zaprogramować”, i która
decyduje o naszym sukcesie.

Podobno w ramach urlopu
po Olimpiadzie pojechałaś na
kajaki?
Tak, odpoczywając po igrzyskach
pierwszy raz rekreacyjnie pływałam
na kajakach. Ale tylko kilka godzin.
Namówił mnie do tego mój partner,
z którym byliśmy koło Wałcza. On
musiał pchać, ja odpoczywałam,
przecież miałam wakacje (śmiech).
Masz jakieś ulubione miejsce
na ziemi?
Ulubione miejsce jest wszędzie tam,
gdzie jestem z ukochaną osobą.
Intensywnie trenujesz, studiujesz, masz chłopaka. Da się to
wszystko jakoś pogodzić?
Tak, oczywiście. Nie jest lekko, ale
jak się wszystko dobrze poukłada
i przemyśli, daje się radę. Poza tym
jeśli obie strony chcą, to wszystko
jest możliwe.
Jeździłaś już Fiatem 500, który
dostałaś po Olimpiadzie w Londynie, teraz czeka na ciebie
Lancia Ypsilon. Podoba ci się
włoska motoryzacja?
To są bardzo fajne, kobiece auta,
doskonałe do jazdy po mieście, nadają się również na dłuższe podróże. Ale np. po Igrzyskach w Londynie właśnie Fiatem 500 zwiedziłam całą Polskę, byłam nim nawet
pod Pałacem Prezydenckim, ponieważ był to czas oficjalnych wizyt po
powrocie z medalem Igrzysk Olimpijskich.
Lubisz szybką jazdę samochodem?
Lubię szybką jazdę, ale przede
wszystkim bezpieczną. Zawsze czułam się bardzo dobrze i pewnie za
kierownicą, dokładnie tak samo jak
w kajaku. Prowadząc samochód zawsze staram się, aby jazda była
płynna, dynamiczna i bezpieczna.
Staram się przewidywać wydarzenia, podobnie można opisać prowadzenie kajaka. Chciałabym jeszcze ukończyć kurs doskonalenia
jazdy i techniki w trudnych warunkach.

Sylwia i Marek Stanny (na zdjęciu od prawej)
– trenerzy, którzy odkryli talent, ukształtowali
sportowo i nauczyli Karolinę kajakarstwa,
mówią o swojej podopiecznej.
„Karolina Naja zaczynała swoją przygodę
z kajakarstwem u nas, w Miejskim Ośrodku
Sportów Młodzieżowych w Tychach. Po jej
sukcesie w Rio jesteśmy wzruszeni i dumni.
Dziewczyny, zdobywając po raz drugi brązowy
medal na Olimpiadzie, zrobiły coś wspaniałego.
Nie każdy sportowiec to potrafi. Karolina pojawiła
się na przystani mając 12 lat. Na początku
bardziej niż treningi zajmowały ją gumki i spinki
do włosów... Potem przeniosła się do SMS Wałcz,
a teraz, w czasie studiów w Gorzowie
Wielkopolskim, reprezentuje barwy tamtejszego
AZS AWF. Karolina może nie ma postury typowej
dla tej dyscypliny sportu, jest drobna, ale ma
charakter, predyspozycje psychiczne, siłę i wolę
walki. Ma doskonałe przygotowanie techniczne
i to też jest jej atut. Poza tym wszystko
zawdzięcza sobie. Karolina od początku
zaskakiwała dojrzałością sportową, z każdych
zawodów wyciągała wnioski. Jak bywa
w Tychach, trenuje na Jeziorze Paprocańskim jak
za dawnych lat. W hangarze zawsze trzymamy
miejsce na jej kajak. Stawiamy ją za przykład
trenującym w naszym klubie dzieciom.
Marzymy, by za cztery lata w Tokio stanęła przed
kolejną szansą”.
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Grzegorz Holerek, zdjęcia: Paweł Mszyca

CUD PIASKU I GLINY

KAZACHSTAN

Kazachstan jest olbrzymim krajem.
Jego powierzchnia jest prawie 9 razy
większa od Polski, co przy 17 milionach
mieszkańców sprawia, że pustkowia są
dominującym elementem krajobrazu.
Piękno tych okolic opisuje uczestnik
przebywającej w lipcu tego roku wyprawy
z Bielska-Białej, wśród której był także
autor zdjęć, Paweł Mszyca, syn pracownika
zakładu FCA Poland.
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azachstan jest największym państwem świata
bez dostępu do morza,
a mimo to posiada swoją flotę
morską. Stolicę zbudowano od
podstaw w dzikim stepie, choć
w ciągu pierwszych siedmiu lat, od
odzyskania niepodległości w 1991
roku, w kraju tym nie powstał żaden szpital i wybudowano tylko
jedną szkołę. Wielkość sprawia, że
jego terytorium znajduje się aż
w trzech strefach czasowych. Klimat skrajnie kontynentalny szokuje
rozpiętością amplitud temperatur.
Dzienne dochodzą latem do ponad 30 stopni C, a roczne do prawie 90. W centralnej części kraju
prawie wcale nie padają deszcze.
W Kazachstanie mieszka obecnie
około 60 000 naszych rodaków,
których decyzją Stalina zesłano do
łagrów w latach 30. i 40. XX wieku.
Choć Kazachstan posiada wielkie
przestrzenie stepów i pustyń, jest
liderem w eksporcie zboża, które
wysyła do ponad 40 krajów. Przoduje w wydobyciu rud uranu i jest
światowym centrum lotów kosmicznych.

CZAS W STEPIE
Na pofałdowanym stepie droga była
rozmiękła po ostatnich obfitych
deszczach. Ci, którzy jechali tędy
przed nami, lawirowali samochodami to w lewo, to na prawo, szukając twardego podłoża. Zostawili
po sobie poskręcane warkocze kolein, które po kilkuset metrach
schodziły się ze sobą, tworząc jedną
linię. Zaufaliśmy jednej z nich, ale
za kolejnym z niewysokich pagórków dalszy przejazd nagle zatarasowały nam dwa umorusane błotem samochody osobowe i stojąca
między nimi poobijana ciężarówka.
Obok, na soczystej zielonej trawie,
na dużych dywanach rozłożyły się
dwie kazachskie rodziny. Dzieci szalały uradowane nieprzewidzianą
przerwą w podróży, kobiety rozkładały na pstrokatych kocach wielkie
sterty jedzenia. Poszły w ruch
garnki, kubki, odwijane z papieru
wiktuały i dymiące samowary. Tylko
mężczyźni, obojętni na te przygotowania, z troską pochylali się nad
otwartymi maskami samochodów,
gestykulując i głośno rozmawiając
o silnikach. Okazało się, że jedno

z aut nie chce jechać dalej, próbują
więc temu zaradzić, ale efekt ich
prac jest mizerny. „Trudno – śmieje
się jeden z nich. – Jak nie naprawimy dzisiaj, to żony z dziećmi może
zawiezie ktoś na nocleg, a my będziemy tu siedzieć tak długo, aż
maszyna odpali”. Mówiąc to, dłonią
z papierosem klepał po podniesionej masce, jakby chciał tymi ruchami odczarować zepsuty silnik.
W ich zachowaniu nie było żadnej
nerwowości ani cienia złości, pretensji do siebie i całego świata. Zdarzyła się awaria, jest kłopot, są komplikacje i... tyle.
Pustkowie wokół sięgało horyzontu,
tylko od północy majaczyły w dali
śnieżne wierzchołki gór. Jeśli nie liczyć odosobnionych w tym krajobrazie pasterskich jurt, nie było tu
nikogo. Bezruch gorącego dnia rozleniwiał bieg myśli, podkreślał powolność mijającego czasu. Uciekały
sprawy, które miały być dzisiaj załatwione, ludzie, z którymi należało
się spotkać... „No, chłopaki, mówią
nam na rozstanie – jutro też jest
dzień. Ale liczymy, że dzisiaj naprawimy tego gruchota”.
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Powyżej:
górna część
Szaryńskiego
kanionu

Na kocach tymczasem zaczęła się
biesiada. Dzieci już nie biegały, przynaglane przez matki siedziały teraz
posłusznie na ich kolanach. Herbata
była gotowa, kumys w plastikowych
butelkach czekał na spragnionych,
pajdy chleba, plastry serów, pomidorów, ogórków, papryk i melonów
zachęciły mężczyzn do porzucenia
naprawianych samochodów. Tylko
my – jak zwykle – śpieszyliśmy się.
Tak po europejsku, tak po polsku.
Bo możemy nie zdążyć, nie dojechać, może nie być pogody, coś
nam ucieknie, zmylimy drogę, zamkną nam sklep lub co gorsza, stację benzynową.
Pożegnaliśmy się i odjechaliśmy.
Mężczyźni pomachali nam na pożegnanie, dzieci patrzyły ciekawie
w naszą stronę, po czym wszyscy
leniwie zalegli na kocach i skupili
się na jedzeniu.

WĄWÓZ SZARYŃSKI
Najpierw na linii horyzontu pojawiła
się mała, ciemna ni to plamka, ni
kreseczka niepodobna do całej
reszty stepowego otoczenia. Po
chwili, w przedniej szybie, plamka
zaczęła przybierać kształty niewielkiego i – jak wszystko dookoła –
szarego budynku parkowego z ma-
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sywnym szlabanem zagradzającym
dalszą drogę. Opuszczamy auto
i natychmiast atakuje nas porywisty
zimny wiatr, niosący tabuny piasku
i drobne krzewy wyrwane ze żwirowatego podłoża. Radzimy się strażników, jak najlepiej i najtaniej zwiedzić wąwóz, ponieważ obszar Szaryńskiego Parku Narodowego jest
bardzo duży. Rozmowy zakończyły
się sukcesem. Stanęło na kwocie
siedmiu złotych za osobę przy dwudniowym pobycie i trzydziestozłotowej opłacie za samochód, bowiem
okazało się, ku naszemu zaskoczeniu, że do skalnej gardzieli wąwozu
można wjechać autem. Wiatr wył
i huczał z każdą chwilą coraz mocniej, więc strażnik, przekrzykując
go, darł się wniebogłosy z czeluści
swojej służbówki: „Jedźcie tą szutrową drogą i na pierwszym rozjeździe skręćcie w prawo. Szlaban jest
otwarty, droga stroma, ale dacie sobie radę. Powodzenia!” – i szybko
zatrzasnął okienko.
Potem było bardzo wesoło, choć to
nie jest precyzyjne określenie sytuacji, która nas zastała. Sam podjazd pod otwarty szlaban był tak
stromy, że przez dłuższą chwilę
w przedniej szybie widoczne było
tylko brunatne niebo. Kiedy zaś auto

na moment wróciło do pozycji horyzontalnej, natychmiast przed nami
rozwarła się czeluść wąwozu i coś
na kształt kamienistego, poszarpanego żlebu, lecącego na łeb na
szyję do jego dna.
Była to droga! Stajemy zaskoczeni
i gdyby nie dokuczliwy wiatr, to
pewnie rozbilibyśmy namioty na lichych trawkach, w miejscu, gdzie
stoimy. Wychodzimy z samochodu,
a Paweł metr po metrze powoli zjeżdża autem, lawirując, na ile pozwala
wąska droga, między głazami czy
głębokimi wyrwami, tak by nie
uszkodzić podwozia. Na dnie jest
już lepiej, a w dolnej części wąwozu
malowniczo, kiedy szutrowa koleina
przebija się wąskim przesmykiem
między wiszącymi skałami, ledwie
mieszczącymi terenowe auto. Raz
po raz skalne ściany zbliżają się
niebezpiecznie do siebie, niemal zagradzając dalszą drogę, to znowu
kamienny strop prawie miażdży
dach auta i z niedowierzaniem patrzymy, czy pod nim się zmieścimy.
Zapada zmierzch. Ostatni fragment
wąwozu pokonujemy oświetlając
drogę reflektorami, co czyni go jeszcze bardziej niesamowitym. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do
końca. Skalna ściana zagradza dal-

szą drogę, a szum pędzącej u jej
podnóża rzeki odbija się zwielokrotnionym echem od urwisk wąwozu.
Miejsce jest ustronne i śliczne, niemal jak oaza na pustyni. Żywa zieleń
otula pasterskie jurty i plecione
bambusowe domki, które pełnią
funkcję obiektów noclegowych.
Oprócz nas nie ma prawie nikogo.
Wieczorem zaczyna padać. Wpierw
powoli i nieśmiało, po godzinie leje
już na całego i bez przerw. Woda
huczy na ściankach namiotu,
spływa z głośnym pluskiem po tropiku i płynie potokami obok naszego

obozu. Próbujemy wyobrazić sobie,
co dzieje się teraz z drogą, którą
następnego dnia trzeba będzie pokonać, by wydostać się na powierzchnię.
Poranek budzi się słoneczny. Błękit
nieba zachęca do działania, skalne
ściany błyszczą kolorami i nawet
komary, tak dokuczliwe wczorajszego wieczoru, są nieskore do kąsania. Wszyscy patrząc na samochód i zniszczoną drogę, myślą tylko
o jednym... Nadzieja wstępuje nam
w serca, kiedy głośno terkocząc,
nagle mija nas mały traktor wjeżdżający do wnętrza wąwozu z robotnikami uzbrojonymi w łopaty i kilofy. Po godzinie nadzieja zamienia

BEZLUDZIE

się w radość, kiedy po drugiej próbie, szastając kamieniami na
wszystkie strony, samochód nadludzkim wysiłkiem wczołgał się na
wierzchołek kanionu. Zapach przypalonych opon i gorącego sprzęgła
był niczym w porównaniu z ulgą,
jakiej doświadczyliśmy. Teraz już bez
zbędnych ceregieli zagłębiamy się
w zapadliska, urwiska i skalne granie tego fenomenu natury.
No i znowu zaczynamy się śpieszyć.
Od południa, jak okiem sięgnąć,
całe niebo zawisło nad stepem ciężkimi, burzowymi chmurami...

kierunków, znaków rozpoznawczych, znajomych miejsc. Nie istnieje nic poza bezmiarem nocnej
pustki. Tylko migoczące gwiazdy
odróżniają mroczną ziemię od czarnego nieba.
Pędzimy – zbyt szybko – kamienistą
drogą, ufając mocnym smugom
światła, które wydobywają z mroku
nocy kolejne zakręty. Po dłuższej
jeździe zdaje się, że to otaczający
krajobraz naciera z ciemności nocy
na nieruchomy samochód, niczym
ruchliwy obraz atakujący gracza
z ekranu komputera.

Pustkowia w Kazachstanie są dominującym elementem krajobrazu.
Niesamowite uczucie, kiedy poza
pobytem w dużych miastach, oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów lub małych wsiach, wszędzie jesteśmy sami. Tak jest w stepie i w dolinach, na halach i górskich graniach. Na drogach nieraz
dziesiątkami kilometrów, podróżujemy sami, ciesząc się widokiem
zmierzającej w naszym kierunku
rozklekotanej ciężarówki. Gdy zapada zmierzch, znika granica między niebem a ziemią. Płaski step
rozpływa się w głębokiej, wieczornej
czerni, nie ma punktów odniesienia,

Barwna paleta
gliniastych gór
Emel
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URZĘDNICY
Stalowy szlaban, który w pewnym
momencie wyrósł nam przed maską
auta, okazał się prawdziwy. Prawdziwy okazał się także parkowy
strażnik, który w rozchełstanym
mundurze pofatygował się ze stróżówki w naszą stronę, zwabiony
warkotem silnika. „Nigdzie nie pojedziecie. – Głos miał zasadniczy
i zaglądał do wnętrza kabiny. – Park
otwarty jest tylko do dwudziestej.
Musicie przyjechać rano i miejcie
ze sobą zezwolenia. Teraz już nic
nie załatwicie”.
Próbujemy prosić, zagadywać, negocjować, ale jedynym konkretem
była zgoda na nocleg w tym miejscu
i zapewnienie, że zezwolenia można
otrzymać w pobliskiej wsi.
Udajemy się po nie następnego
ranka. Pośród byle jakich zabudowań bez trudu odkrywamy nowy,
masywny budynek, który jest siedzibą władz Parku Narodowego Altyn Emel. Potrzebne są nasze paszporty, wizy, wszystkie papiery od
auta i odpowiedzi na długą litanię
pytań. Na podstawie tych informacji
wystawiane są kolejne papiery, zaświadczenia, kwity, potwierdzenia
wniesionych opłat, wreszcie ostrzeżenia, jak zachować się w parku
narodowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czego kategorycznie robić nie wolno. Kiedy
przyszło do płacenia, okazało się –
jak przypuszczaliśmy, że będzie kło-
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pot z wydaniem reszty, co zresztą
natychmiast się wydarzyło. Spełniając skryte marzenia urzędników, zapewnialiśmy, że to naprawdę żaden
kłopot i będzie nam przyjemnie, jeśli
zaniechają chaotycznego poszukiwania brakujących do wydania banknotów. Byli naszym stwierdzeniem
bardzo uradowani.
Z papierami zjawiamy się dwie godziny później na dobrze nam znanym posterunku. Tym razem nie jeden, a dwóch panów wita nas przed
szlabanem i zabiera się do przepisywania wszystkich informacji
z otrzymanych przez nas w administracji parku papierów. Nareszcie
można jechać!

220 KILOMETRÓW
KAMIENISTEJ KOLEINY
Tylko taka droga łączy największe
atrakcje Parku Emel, czyli potężne
piaskowe wydmy i gliniaste góry
o śmiałych kształtach mieniące się
gamą pastelowych kolorów. Odległości są tak duże, że sporą część
dnia trzeba spędzić w samochodzie
pędzącym szutrowymi drogami.
Pierwsze co robi wrażenie, to wielkość wydm. Nasze, w Słowińskim
Parku Narodowym, sięgają wysokości niecałych 40 metrów, te zaś
mają ponad 150 m. Jest ich kilka
i łączy je piękna, ostra jak brzytwa,
piaskowa grań. Wierzchołek wydmy
osiągamy tego dnia pierwsi, zostawiając ślad na dziewiczym, gorącym

piasku. Panorama ze szczytu zachwyca swą rozległością. Szczególnie imponująco wyglądają rozlane
w kilkanaście strug wody rzeki Iri,
oślepiające w słońcu blaskiem swojej toni. Na spotkanie z wydmą przywieźliśmy z Polski sprzęt narciarski,
by zasmakować zjazdu po piaszczystym, stromym podłożu. Pomimo
obaw, narty suną całkiem znośnie,
pozwalając nawet na wykonanie regularnych i szybkich skrętów. Zadowoleni zjeżdżamy z większości
stromych, piaskowych zboczy w egzotycznej scenerii, która pewnie nie
szybko się powtórzy. Narty wyjmujemy ponownie kilka dni później,
pod wierzchołkiem Pioniera
(4022 m n.p.m.), by już po prawdziwym śniegu zjechać w kierunku
namiotowego obozu tak długo, jak
pozwalają letnie lodowce.
Następnego dnia czeka nas jeszcze
dalsza wyprawa, ale kolorowe góry
Emel warte są kilkugodzinnej podróży po pustynnym stepie. Już
z daleka, kiedy są jeszcze niewielkie, tworzą żywą, barwną plamę
w jednolitym, płaskim krajobrazie.
Z bliska kolory nabierają ostrości.
Czerwienie, żółcie, pomarańcze
i brązy nakładają się na siebie, przenikają, to znowu układają w wielobarwne pasy. Są regularne i powtarzalne, by za chwilę, na sąsiednich
fragmentach stoku, mieszać się ze
sobą, tworząc pastelowe malowidła,
a kiedy indziej jednokolorowe, pur-

purowe zbocza. Miękka glina daje
się łatwo modelować wodzie,
słońcu i wiatrowi, które rzeźbią
w niej wąwozy, żleby, zagłębienia
i głębokie jary. Kiedy wjeżdżamy do
ich wnętrza, pojazd znika z powierzchni ziemi i staje się widoczny
dopiero, gdy żleby otworzą swoje
czeluście daleko w płaskim stepie,
gdzie pędząca woda znajdzie
miejsce, by rozlać się szeroko i spowolnić swój nurt.
Znowu jesteśmy sami. Nie ma nikogo w tak uroczym miejscu! Samotność została naruszona po kilkunastu minutach, kiedy zaczął zbliżać się w naszym kierunku niewielki
obłok pustynnego pyłu. Z czasem
wyłoniła się z niego terenowa taksówka, z której po zaparkowaniu
wyskoczyła para młodych ludzi. Po
wykonaniu czterech zdjęć i zjedzeniu kanapki, stracili zupełnie zainteresowanie pejzażem. Wskoczyli
na powrót do zaparkowanego samochodu i odjechali. Znowu zostaliśmy sami!

ZAMACH
Zailski Ałtaj ze swymi czterotysięcznymi szczytami czekał na nas cierpliwie. Okoliczności pokazały jednak, że o kilka dni za długo. Strzeliste wierzchołki Ałtaju otaczają od
południa Ałmaty – liczące 1,5 miliona mieszkańców największe
miasto Kazachstanu. Lodowce i potężne granie widoczne są z niemal
wszystkich zakątków miasta.
Tamtego dnia jednak mało kto oglądał pejzaże górskie. Jedziemy przez
miasto pełne wojska i policji, które
pilnują porządku po porannym zamachu, w którym zginęło trzech policjantów i dwóch cywilów. Miejscowy napastnik, powiązany z islamskimi radykałami, zaatakował posterunek policji, a w czasie ucieczki
porwanymi samochodami zginęły
jeszcze dwie osoby, a siedem zostało rannych. Szaleniec został ujęty
i życie w tym ogromnym mieście

natychmiast wróciło do normy. Wojsko obstawiło jednak doliny górskie
na pograniczu z Kirgistanem i zamknęło do nich dostęp. Żądano
specjalnych zezwoleń i nie pomogły
nawet krótkie negocjacje, jakie
z uzbrojonym patrolem prowadził
w naszym imieniu poznany przez
nas Rosjanin pracujący w dużej korporacji kazachskiej. Wjeżdżamy
więc w najbardziej uczęszczaną
przez turystów dolinę, mieszczącą
dolną stację górskiej kolei Medeo.
System kolejek gondolowych i krzesełkowych po ponad godzinnej jeździe wynosi nas na wysokość ponad 3000 metrów. Wpierw jednak
uzbrojona ochrona ciekawa jest zawartości naszych wielkich plecaków, które chcemy władować do
wagonika kolejki, i każe je wypakować. Na szczęście, widząc turystyczny sprzęt, rezygnują z dalszej
kontroli. Z górnego peronu zagłębiamy się w najbliższą dolinę i wieczorem, w padającym deszczu, stawiamy obóz. Najbliższe dni jednego
nam nie poskąpiły: od rana do wieczora na przemian świeciło słońce,
lał deszcz, padał śnieg, burze straszyły swoimi grzmotami, było upalnie, to znowu lodowato, a nocą po-

bliskie zastoiska wody pokrywały
się lodem. W tym pogodowym przekładańcu znalazł się czas na narty
i górskie wyjścia, choć wszystko
działo się szybko, w pośpiechu, by
zdążyć przed kolejnym deszczem
i błądzeniem w mlecznej mgle.
W skalnych pustkowiach mijaliśmy
pojedyncze osoby, od strony kolejki,
póki działała, podchodzili turyści
zwabieni widokiem letniego śniegu.
Później nie było już nikogo.
Kiedy trzy dni później samolot wzbił
się w powietrze z lotniska w Ałmatach, pilot mimowolnie uraczył nas,
raz jeszcze, widokiem lodowych
wierzchołków, skalnych grani i dolin,
które były naszym górskim domem
w tamtych dniach.

Na wierzchołku
150-metrowej
wydmy.
Poniżej:
masyw
Komsomolca
4330 m n.p.m.
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WRANGLER

TO STYL ŻYCIA

W życiu można mieć różne pasje. Każda
z nich rozwija i nadaje codzienności
ciekawych barw. Marcin Młodzik, pracownik
FCA Powertrain Poland, od lat rozwija
zamiłowanie do Jeepa Wranglera –
samochodu jedynego w swoim rodzaju.
Jakub Wężyk, zdjęcia: Satiz Poland i z arch. Marcina Młodzika

S

łowo Wrangler w języku angielskim oznacza kowboja, czyli osobę, która
w Ameryce zajmuje się m.in. hodowlą koni. Prawdziwi kowboje spędzają większość czasu na świeżym
powietrzu, na terenach trudno dostępnych, oddalonych od miejskich
zabudowań. Osoby wykonujące ten
zawód to silni, odważni mężczyźni,
którzy prowadzą indywidualistyczny
styl życia. Nic zatem dziwnego, że
stali się bohaterami westernów
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oglądanych przez miliony widzów
na całym świecie. Filmowy kowboj
to człowiek zdecydowany, prawy,
choć nieco surowy, kochający swobodę i otwartą przestrzeń. Taki jak
Wrangler, Jeep Wrangler. O pasji
do tego niezwykłego samochodu oraz do jazdy po bezdrożach
opowiada Marcin Młodzik, pracownik FCA Powertrain Poland, który
ten samochód zna od podszewki.
„Wszystko zaczęło się w pierwszej
klasie szkoły podstawowej. Wów-

czas mój starszy kolega kupił terenowy samochód marki UAZ, który
posiadał kilka ciekawych modyfikacji. Szczególną uwagę zwracały
w nim szerokie koła, które pochodziły z... rozrzutnika obornika.
Masywne opony sprawiały, że auto
miało agresywny wygląd. UAZ wyposażony był też w zdejmowany
miękki dach i swoją sylwetką przypominał Wranglera. Jazda tym samochodem budziła silne emocje.
Myślę, że wtedy zaczęła się moja

pasja do terenówek i jazdy po bezdrożach” – mówi.
Chłopięca fascynacja kiełkowała
w Marcinie Młodziku przez lata i,
kiedy pojawiła się możliwość kupna
własnego samochodu terenowego,
Marcin nie miał wątpliwości, jaki
model wybrać.
„Kiedy nadszedł czas, w którym
mogłem pozwolić sobie na zakup
własnej terenówki, wybór padł na
Jeepa Wranglera. O zakupie tego,
modelu zadecydowała przede
wszystkim jego ponadczasowa sylwetka. Dziś egzemplarze z pierwszej
serii zyskują miano kultowych
klasyków i są poszukiwane przez
kolekcjonerów. Ten samochód jest
doskonale rozpoznawalny nie tylko
przez pasjonatów motoryzacji, ale
także przez osoby, które się nią nie
interesują. Wrangler jest też bezpośrednim potomkiem Willysa,
samochodu-legendy. Właściwości terenowe tego, już 75-letniego,
Jeepa do dziś budzą powszechny
respekt. Podobnie jest z Wranglerem. To samochód, posiadający bardzo dobre kąty natarcia oraz zejścia.
Ponadto jest krótki, wąski i lekki,
może więc wjechać w miejsca takie
jak gęsty las, gdzie nie dotrze żadna
większa terenówka. Jest to zatem pojazd niezwykle dzielny w terenie” – wyjaśnia właściciel.
Mówiąc o zaletach Wranglera nie
sposób nie wspomnieć o praktycznie nieograniczonym obecnie
dostępie do części zamiennych.
Marcin wspomina co prawda, że do
niedawna trzeba było sprowadzać
je ze Stanów Zjednoczonych. Dziś
jednak w coraz większej ilości dostępne są również na rynku europejskim, co znacznie ułatwia eksploatację tego auta i zmniejsza jej
koszt. Poza komponentami seryjnymi można też kupić części służące do profesjonalnej modyfikacji samochodu – która niezbędna jest w przypadku ekstremalnej jazdy po bezdrożach. Marcin

Młodzik jest właścicielem egzemplarza przygotowanego do takiego
właśnie zastosowania.
„Historia samochodu, który posiadam obecnie, jest dość długa, a on
sam poddawany był przeze mnie
wielu różnym modyfikacjom. Przede
wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie
jest to mój pierwszy Jeep
Wrangler. Wcześniej posiadałem
czerwony egzemplarz z tej samej
serii. W zasadzie kupiłem go po to,
by wymontować z niego wszystkie
wartościowe części i z dwóch samochodów zbudować jeden – tłumaczy. – Wrangler, którym aktualnie
jeżdżę, to przedstawiciel pierwszej
generacji tego modelu – YJ. Został

wyprodukowany w 1993 r., a więc
w końcowym okresie produkcji.
W 1995 zaprezentowano bowiem
jego następcę – TJ. Najbardziej
charakterystycznym elementem
pierwszych Wranglerów są kwadratowe reflektory. W późniejszych
generacjach wrócono do reflektorów okrągłych, nawiązujących do
Jeepa Willysa. Mój egzemplarz
posiada mocniejsze mosty, skrzynię
redukcyjną o zmienionych przełożeniach, blokadę tylnego mostu
ARB, terenowe koła, wyciągarkę,
dodatkowe zaczepy do wyciągania,
fotele kubełkowe, pasy szelkowe,
snorkel, zawieszenie na sprężynach
(model YJ seryjnie posiadał resory).

Poniżej:
Jeep Marcina
pokonuje
błotną
przeszkodę.
Na dole strony:
przedstawiciel
najnowszej
generacji
modelu
Wrangler

Marcin Młodzik od 2003 roku pracuje w zakładzie
FCA Powertrain Poland na stanowisku kontrolera
jakości. Jego kontakt z motoryzacją nie ogranicza
się wyłącznie do wykonywanej pracy, ale obejmuje
także realizowaną pasję, jaką jest jazda po
bezdrożach. Marcin samodzielnie modyfikuje
swojego Jeepa Wranglera, a wraz z grupą
znajomych amatorsko uczestniczy w różnych
imprezach off-roadowych. W tym roku trzyosobowy
zespół, którego był członkiem, wywalczył pierwsze
miejsce w maratonie 24 h w Niegowoniczkach
na Pustyni Błędowskiej oraz trzecie miejsce
podczas imprezy MUTT w Gliwicach.

Wrangler TJ
na trasie zlotu
off-roadowego
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Oczywiście, w planach mam dalsze
modyfikacje. Obecnie jestem na
etapie wymiany silnika – planuję
zamontować w nim jednostkę 5.7
HEMI z Dodge’a RAM” – dodaje.
Liczne ingerencje w mechanikę
oraz konstrukcję nośną Jeepa sprawiły, że niewiele jest przeszkód,
których ten samochód nie byłby
w stanie pokonać. Nieustanne
„ulepszanie” terenowego samochodu ma jednak jeszcze jeden cel:
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz gwarancji, że samochód wyjdzie cało z każdej
opresji – a o nie w terenie nietrudno. Marcin, zapytany o swojej

doświadczenie w tej kwestii odpowiada z wymownym uśmiechem na
twarzy: „Ja i mój Jeep wielokrotnie
znajdowaliśmy się w nietypowych
sytuacjach. Jedno wydarzenie
w sposób szczególny utkwiło jednak
w mojej pamięci. Otóż pewnego
dnia wraz z dwiema znajomymi postanowiłem przeprawić się w poprzek rzeki Soły. W pewnym momencie poziom wody stał się tak
wysoki, że koła straciły kontakt
z podłożem i samochód zaczął płynąć z prądem. Woda wlała się do
wnętrza i sięgnęła naszych ramion.
Jedynym rozwiązaniem było nieprzerwane trzymanie nogi na pedale

gazu, po pierwsze, żeby koła się
kręciły, pchając samochód w kierunku brzegu, a po drugie, żeby nie
spadło ciśnienie spalin w wydechu.
Jeśli silnik by zgasł, a wspomniane ciśnienie spadło, wówczas
woda przedostałaby się przez wydech do silnika, całkowicie go zalewając. Wtedy nie tylko nie udałoby
się nam dotrzeć do brzegu bez wychodzenia z samochodu, ale także
silnik uległby trwałemu uszkodzeniu. Na szczęście jedna z pasażerek
zachowała zimną krew i, kiedy
tylko zbliżyliśmy się do drugiego
brzegu, zajęła moje miejsce za kierownicą, wciskając mocno pedał
gazu. Ja w tym czasie, brodząc
w wodzie po szyję, dotarłem do
brzegu, który był wysoko położony.
Mimo to udało mi się na niego
wspiąć i przyczepić do drzewa linę
wyciągarki. Dzięki temu wyprowadziliśmy Jeepa z wody i wciągnęliśmy go na brzeg. Zarówno samochód, jak i pasażerowie wyszli z tej
przygody bez szwanku. Dzisiaj
wspominam to wydarzenie jako ciekawą przygodę.
Wrangler to wyjątkowy samochód. Myślę, że przede mną jeszcze wiele wspaniałych chwil spędzonych za jego kierownicą” –
mówi z zadowoleniem.

NOWOŚCI

SEZONOWE
TRENDY W MODZIE
Wszystkie firmy odzieżowe są już dawno po premierze
jesienno-zimowych kolekcji. Trendy są przyjazne
konsumentom, tkaniny są naturalne i miękkie, a kolory
uspokajają oko. Firma Kappahl dba zarówno o klientów, jak
i o zrównoważoną produkcję. Jesienno-zimowa kolekcja
spodoba się z pewnością fanom klasyki, dominują w niej
kolory natury – brązy, zielenie, szarości, biel. Prawdziwym
hitem w Kappahlu jest kolekcja dla niemowląt, trudno się jej
oprzeć, zwłaszcza mamom…

MASŁA DO CIAŁA
Firma Body Shop od paru lat jest obecna na polskim rynku.
Słynie z etycznej współpracy z dostawcami, ze zrównoważonej
produkcji i używania jak najmniejszej ilości sztucznych
komponentów. Ponieważ chłody jesienne wpływają
niekorzystnie na kondycję skóry, warto zainwestować w dobre
masło do ciała. Masła Body Shop mają cudowne zapachy –
mamy więc do wyboru kokos, malinę, wanilię, miód, jagody
i wiele innych atrakcyjnych woni. Kosmetyk jest bardzo
wydajny, starczy z pewnością na długo. Nawet bardzo sucha
skóra znajdzie ukojenie po zastosowaniu Body Shop Butter.

BUTY JAK
SKARPETKI
Nike Flyknit Racer to jeden z najpopularniejszych
modeli butów do biegania. Maksymalnie wygodny,
lekki i dynamiczny. Materiał, z którego zrobiona
jest cholewka, zachowuje się jak druga skóra.
Buty zostały zaprojektowane z myślą o wyścigach,
dlatego podeszwa ma za zadanie doskonale
trzymać się powierzchni. Buty powstawały aż 4
lata przy aktywnym wsparciu biegaczy, którzy
zażyczyli sobie, aby cholewka przylegała jak
skarpetka – była przewiewna, elastyczna
i stabilna. Zadanie wykonano w 100%.
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PERFEKCYJNY
MAKIJAŻ

SPORTOWA OPASKA
Z MODUŁEM GPS
Firma Samsung, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
konsumentów coraz bardziej zainteresowanych uprawianiem
sportu, stworzyła smartwatch z funkcją GPS – Gear Fit 2.
Nareszcie można odbywać treningi, zostawiając dużego
smartfona w domu! Wbudowany GPS umożliwia śledzenie
dystansu, tempa oraz przebiegu trasy. Zegarek jest
wyposażony w precyzyjny pulsometr. Duży wyświetlacz
Armoled pozwala szybciutko sprawdzić statystyki, nawet
podczas treningu. Kształt zegarka został tak zaprojektowany
(odpowiednio dobrana krzywizna), że jego noszenie jest
maksymalnie komfortowe podczas wykonywania wysiłku
fizycznego. Jeśli ktoś jednak woli wybrać się na trening
z tradycyjnym smartfonem, Samsung ma mu do zaoferowania
najnowszy Galaxy S7. Najnowszy model został nieznacznie
wydłużony, aby nadać mu idealne proporcje. Szybka jest
w formacie 3D, dzięki czemu doskonale stapia się z resztą
obudowy. Telefon jest odporny na wodę i pył. Zdjęcia
wychodzą ostre i wyraźne, nawet przy
niesprzyjającym świetle. Piksele na
sensorze obrazu posiadają dwie
fotodiody zamiast jednej, dzięki
czemu aparat jest równie czuły jak
ludzkie oko. Można również
uchwycić szeroki kadr za pomocą
ruchomej panoramy. Smartfon jest
szybszy, wydajniejszy i może być
ładowany za pomocą
bezprzewodowej technologii.

Kultowa marka NARS nareszcie
w Polsce! Wszystkie fanatyczki
makijażu wiedzą o czym mowa…
Francois Nars to jeden z czołowych
światowych makijażystów, który
stworzył serię produktów
spełniających wysokie wymagania
ludzi związanych z branżą. Uznaniem
na całym świecie cieszą się
zwłaszcza róże do policzków
i pomadki. Podążając za trendami
w makijażu, NARS wypuścił na rynek
ołówki do ust „NARS Velvet Matte Lip
Pencil”. Ołówki są łatwe w użyciu,
perfekcyjnie kryją, nie wysuszają
skóry, a dzięki formie można wykonać
makijaż ust wprost perfekcyjnie. Kolor utrzymuje się długo.
Dobrą opinię o produkcie potwierdzają klientki na całym
świecie. Ołówki dostępne są w dziewięciu atrakcyjnych
odcieniach, każda pani znajdzie coś dla siebie!

EKOLOGICZNE SOKI
Dbałość o zdrowie i ekologia to jeden z najmocniejszych
trendów XXI wieku. Konsumenci mają do wyboru coraz
więcej produktów bez chemii, opierających się na
naturalnych składnikach. Rodzima firma Dawtona wypuściła
na rynek sok z polskich pomidorów, będący w 100%
naturalnym NFC. Skrót NFC to
międzynarodowe
określenie Not From
Concentrate (nie
z koncentratu).
Pomidory to świetne
źródło potasu, a także
likopenu, który
przeciwdziała
nowotworom i chorobom
cywilizacyjnym. Sok nie
zawiera soli i jest
niskokaloryczny.
Jesienią i zimą musimy
szczególnie zadbać
o uzupełnianie witamin
i minerałów. Sok
Dawtona świetnie się
sprawdzi.
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KSIĄŻKI

POMYSŁOWA KSIĄŻKA
DLA BYSTRYCH

SZKICOWNIKI DLA
MAŁYCH ODKRYWCÓW

Książki interaktywne święcą triumfy w księgarniach.
Słusznie, albowiem dzieci uwielbiają zagadki i łamigłówki, do
tego podane w atrakcyjnej formie graficznej. Binek i Pulpet
to para uroczych łobuziaków – chłopczyk i jego piesek
kundelek – przeżywają mnóstwo przygód w tajemniczej
świątyni Majów. Czytelnik towarzyszy parze bohaterów od
początku wędrówki i ma za zadanie pomóc przedostać się
im do samego końca podróży. Po drodze kilka razy się
pogubią, napotkają niespodziewane przeszkody, aby finalnie
zakończyć szczęśliwie swą podróż, oczywiście przy
aktywnym udziale małego
czytelnika. „Binek i Pulpet”
świetnie sprawdzą się
podczas jazdy samochodem
lub długich, nudnych
jesiennych wieczorów.
Binek i Pulpet
w świątyni Majów.
Krzysztof Łaniewski-Wołłk,
Adam Wójcicki
Wydawnictwo Dwie Siostry.
Warszawa 2016.

Kolejne pozycje uwielbianych przez czytelników państwa
Mizielińskich. Idąc za ciosem, autorzy nadal penetrują wnętrze
Ziemi. Każda z książek zawiera 36 kart do kolorowania. Mali
czytelnicy odwiedzą więc tokijskie metro, zaprojektują szkielet
dinozaura, „wpadną” do kopalni, poznają język nurków, wyrwą
się z macek olbrzymiej kałamarnicy, wpłyną do wraku Titanica
i wykonają wiele innych interesujących zadań. Każda karta na
odwrocie zawiera rysunek do pokolorowania. Prace
Aleksandry i Daniela Mizielińskich to prawdziwe dzieła sztuki.
Warto zainwestować w kolekcję składającą się z pozycji ich
autorstwa.
Podwodnik.
Podziemnik.
Aleksandra i Daniel
Mizielińscy
Wydawnictwo
Dwie Siostry.
Warszawa
2016.

ZABAWA I NAUKA
Z DZIECKIEM

MATEMATYKA
O KAŻDEJ PORZE

Książka dla maluchów do pokazywania i opowiadania.
Czternaście barwnych kart wprowadzi dziecko w świat,
który, odpowiednio przedstawiony, jest dla niego
fascynujący. Razem z dzieckiem możemy więc poznać
kolory, zawody, części garderoby, zwierzaki itp. Karty są
bardzo atrakcyjne pod względem wizualnym. Autor publikuje
swoje prace na całym świecie (jest między innymi twórcą
ilustracji do programu operowego mediolańskiej La Scali).
Warto inwestować w rozwój
intelektualny dziecka, gdyż
pierwsze książeczki, które
zaproponujemy maluchom,
mogą mieć znaczący wpływ
na ich dalszy rozwój.
Moja pierwsza
encyklopedia obrazkowa
Jan Kallwejt
Wydawnictwo
Nasza Księgarnia.
Warszawa 2016.

Cyfry to matematyczny
alfabet. Służą do zapisywania
liczb, które mówią nam, ile
czegoś jest. Tylko skąd
wiedzieć ile? Książka
prezentuje proste zabawy
związane z liczeniem,
z wykorzystaniem tych
wszystkich rzeczy, które
możesz znaleźć na spacerze
– patyków, trawy,
kamyczków oraz innych
elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. W prosty
sposób przedstawiono nieskomplikowane działania
matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie. Spacer też może być cennym elementem
poznawania przez malucha „królowej nauk”.
Liczymy na spacerze. Matematyka na każdą pogodę.
Emma Adbåge
Wydawnictwo Zakamarki. Poznań 2016.
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O DZIWACTWACH
BAJECZNIE BOGATYCH

OPOWIEŚĆ
O WOLNOŚCI I PASJI

Autorka, przeprowadzając się na Manhattan, sądziła, iż
zmienia jedynie adres. Nie mogła się bardziej mylić. Ku
swojemu zdumieniu trafiła w środowisko, które rządzi się
własnymi, skostniałymi, aczkolwiek najczęściej absurdalnymi,
prawami. Martin jest doktorem antropologii, więc ze swoistym
poczuciem humoru postanowiła porównać zachowania swoich
nowych koleżanek do zachowań plemion pierwotnych.
Szokujące? Owszem, ale i odkrywcze, a nawet bliskie prawdy.
Autorka została „wyklęta” przez
najbogatsze kobiety
Manhattanu, lecz jej książka
w pierwszym tygodniu
sprzedaży trafiła na listy
bestsellerów. „Naczelne” to
idealna, lekka lektura na długie
jesienne wieczory.
Naczelne z Park Avenue
Wednesday Martin
Wydawnictwo Znak.
Kraków 2016.

Beryl Markham była jedną z najciekawszych kobiet
XX wieku. Urodzona w 1902 roku, całe życie spędziła
z kolonialnej Kenii. W 1936 roku, jako pierwsza kobieta,
przeleciała samotnie nad Atlantykiem. Beryl wyprzedzała
znacznie swoje czasy, była pierwszą licencjonowaną
trenerką koni. Uwikłała się w trójkąt miłosny z Karen Blixen
i jej partnerem – Denysem Hattonem, była również zdolną
pisarką, która zachwyciła samego Ernesta Hemingwaya.
Paula McLain przypomniała
światu tę nieco zapomnianą
bohaterkę i uczyniła to
w taki sposób, że ciężko się
oderwać od lektury. Pozycja
godna polecenia miłośnikom
biografii i Czarnego Lądu,
gdyż Afryka jest, zaraz po
Beryl, drugą najważniejszą
bohaterką „Okrążyć słońce”.
Okrążyć słońce
Paula McLain
Wydawnictwo Znak.
Kraków 2016.

TRUDNE WIĘZIENNE
ŻYCIE STRAŻNIKÓW

ZDROWE I PROSTE
PRZEPISY JARSKIE

Brutalna męska literatura. Drauzio Varella to lekarz, który
przez lata pracował jako wolontariusz w brazylijskim więzieniu.
Poznał więzienne życie z każdej strony – osadzonego
i klawisza. Wbrew pozorom, egzystencja jednych i drugich nie
różni się od siebie drastycznie. Jedni i drudzy pochodzą z tych
samych dzielnic nędzy, są tak
samo biedni i pogardzani przez
resztę społeczeństwa i policję.
Klawisze dorabiają do nędznych
pensji, szmuglując narkotyki,
stawiając się tym samym na
równi z przestępcami. Większość
z nich nie wytrzymuje pracy
w ciągłym stresie, pogrążają się
więc w alkoholizmie i rujnują
resztki prywatnego życia.
Klawisze
Drauzio Varella
Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2016.

Erin Gleeson odważyła się na krok, o którym często marzą
mieszkańcy wielkich miast – porzuciła zgiełk wielkiej
metropolii na rzecz małej wioski nieopodal San Francisco.
Zmieniając tryb życia, zmieniła również sposób odżywiania.
Autorka jest założycielką bloga theforestfeast.com, na
którym publikuje przepisy z sezonowych produktów. Dania
są bezmięsne, lekkie
i łatwe do wykonania,
a książka zbierająca
przepisy z bloga jest
wprost przepięknie wydana
– opatrzona zdjęciami
i uroczymi akwarelami.
Wielka uczta.
Proste przepisy
wegetariańskie
z mojej leśnej chatki.
Erin Gleeson
Wydawnictwo Buchmann.
Warszawa 2016.
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KUCHNIA

DANIA Z ZIEMNIAKÓW
Ziemniaki, kartofle, pyry, grule... jak zwał, tak zwał, smakują wszystkim.
Ja osobiście je uwielbiam. Pamiętam zbiory ziemniaków u babci i późniejsze
ich pieczenie w ognisku z podsuszonych już kłączy ziemniaczanych...,
potem tylko sól i ewentualnie odrobina masła. Ech, wspomnienia...
Przedstawiam Państwu kilka przepisów na dania z wykorzystaniem
tego daru natury.

RISO, PATATE E COZZE 
To wyśmienite danie jednogarnkowe, bardzo proste
w przygotowaniu.
Potrzebujemy:
surowy ryż na risotto
podgotowane ziemniaki
ok. 500 g świeżych muli
zieloną pietruszkę, pomidorki, cebulę
Parmigiano Reggiano
wywar rybny, ewentualnie z kostki
sól, pieprz, oliwę
W dużym naczyniu żaroodpornym wysmarowanym
oliwą, rozkładamy: warstwę surowego ryżu, na to
warstwę ziemniaków pokrojonych w plastry, płatki
cebuli, pomidorki, Parmigiano i tak dalej, do wysokości
naczynia. Zalewamy wywarem rybnym na wysokość
dwóch palców. Pieczemy ok. 25 minut w piekarniku
nagrzanym do temperatury 180 stopni lub do miękkości
ryżu. To wspaniałe danie jednogarnkowe prosto z Italii.

KLUSKI
ZIEMNIACZANE Z FARSZEM MIĘSNYM
W SOSIE PIECZARKOWYM 
1 kg ziemniaków, mąka ziemniaczana, 1 jajko
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Na farsz: mięso, cebula, czosnek, zioła, sól, pieprz
Jest to danie bardzo proste i na pewno znane. Gotujemy 1 kg
ziemniaków albo jeszcze lepiej możemy wykorzystać ziemniaki
pozostałe z obiadu. Przeciskamy je przez praskę i formujemy kulę,
wykrawamy ćwiartkę, którą uzupełniamy mąką ziemniaczaną,
1 jajkiem i przyprawiamy do smaku solą, pieprzem i gałką
muszkatołową, zagniatamy ciasto. W międzyczasie przygotowujemy
farsz. Ja najczęściej wykorzystuję mięso z rosołu, które mielę
i przesmażam z cebulką, czosnkiem i ziołami. Nadziewam farszem
kluski i gotuję je chwilę w gorącej wodzie. Można je podać z sosem
pomidorowym, pieczarkowym lub dowolnym.
Ja przesmażam malutkie pieczarki z cebulką,
dodaję pomidory i przyprawiam do
smaku. Uwielbiam je.

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin

Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

KROKIECIKI ZIEMNIACZANE

STRUDEL ZIEMNIACZANY 
1 opakowanie ciasta francuskiego
ziemniaki, boczek, masło, sól, pieprz do smaku
Na ciasto francuskie rozkładamy pokrojone w cieniutkie plasterki
ziemniaki i boczek. Przyprawiamy do smaku, ja dodatkowo dodaję
czosnek i rozmaryn. Zwijamy jak strudel, smarujemy masłem
i ewentualnie posypujemy czarnuszką. Pieczemy
w temperaturze 200 stopni ok. 20 minut. Jest to doskonały
dodatek do mięs, ale także jako danie główne, podane
np. z pomidorem czy ogóreczkiem małosolnym. Pychotka!

(4 OS.) 
500 g ugotowanych ziemniaków
4 żółtka
60 g sera Parmigiano Reggiano,
gałka muszkatołowa, sól, pieprz
Ciasto na ptysie, czyli bignè:
270 g jaj, 185 ml wody
175 g mąki, 165 g masła, 25 ml mleka
sól, olej do smażenia

KREM Z ZIEMNIAKÓW Z PIEROŻKAMI
„PLIN” Z BROKUŁAMI 
500 g ziemniaków, 1 cebula, brokuł
1 litr rosołu, 2 jajka, 200 g mąki
sól, pieprz do smaku, Parmigiano Reggiano
Farsz: przesmażamy brokuły z wybranymi przyprawami
i miksujemy na farsz.
Przygotowujemy ciasto na makaron, czyli tradycyjnie na
1 jajko 100 g mąki. Zagniatamy ciasto i rozwałkowujemy.
Kształt plin jest jeden, to malutkie prostokąty.
Tymczasem gotujemy ziemniaki w łupinie i obieramy.
Przesmażamy pół cebuli, dodajemy ziemniaki i miksujemy
z rosołem, najlepiej z kury, do konsystencji kremu. Podajemy
z pierożkami plin ugotowanymi wcześniej. Posypujemy serem
Parmigiano.

Aby przygotować ciasto ptysiowe: w garnuszku
rozpuszczamy w wodzie masło z odrobiną soli
i doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy mąkę
i energicznie mieszamy. Gotujemy chwilę. Studzimy,
dodajemy mleko i jajka, i mieszamy do połączenia się
składników. Tymczasem ciepłe jeszcze ziemniaki
przeciskamy przez praskę i łączymy z ciastem
ptysiowym oraz resztą składników.
Przekładamy do rękawa cukierniczego
i wyciskamy masę w formie kluseczek,
na gorący olej. Smażymy do
zrumienienia. Podajemy gorące,
są przepyszne.
Mam nadzieję, że podane przeze mnie
przepisy będą dla Państwa inspiracją.
Życzę smacznego!
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FCA TO MY
przygotowane przez redakcję

Zlot Miłośników
Włoskiej Motoryzacji
24 września uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Forza
Italia. Zlot Miłośników Włoskiej Motoryzacji jest
zawsze świetną okazją do spotkania się nie tylko
pasjonatów włoskich aut, zarówno tych klasycznych
jak i współczesnych, ale też ludzi zafascynowanych
kulturą, kuchnią i tradycjami słonecznej Italii.
Tym razem przed Pałac Many nieopodal Warszawy
przybyło blisko 100 osób ze swoimi Alfami Romeo,
Lanciami, Fiatami, a nawet modelami Autobianchi,
Ferrari, Maserati, dostawczymi Piaggio i innymi.
Gwiazdą imprezy była Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Rowerem
przez „Królową Alp”

w kolorze białym, która zachwycała urodą i osiągami.
Trasa zlotu prowadziła ciekawymi drogami.
A po rajdzie uczestnikom czas uprzyjemniała
doskonała muzyka, konkursy, przekąski i słodycze
oraz aromatyczna włoska kawa. Sporo o kawie można
było dowiedzieć się zresztą z jednego z wielu
towarzyszących zlotowi wykładów.
Takie imprezy we włoskim stylu to ciekawy sposób na
spędzenie wolnego czasu.
Miłośnicy włoskiej motoryzacji
Na łamach gazety staramy się udostępnić
stronę dla pracowników spółek FCA, którą
nazwaliśmy „FCA 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!
Tym, którzy do nas napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

Nasz adres:
Redakcja FCA wokół Nas
Satiz Poland
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Sempołowskiej 19
e-mail:
redakcja@satiz.pl

Jakiś czas temu wybrałem się Włoch. Nie pojechałem
tam jednak, żeby kąpać się w morzu czy odpoczywać
na plaży. Moim celem było pokonanie rowerem
przełęczy Stelvio we włoskich Alpach Wschodnich.
Ta, wznosząca się na wysokość 2757 m n.p.m.
i licząca 50 km droga, łączy miejscowość Stelvio
w regionie Trydent-Górna Adyga z Bormio
w Lombardii. Trasa nazywana „Królową Alp” lub
„Królową przełęczy” od ponad 190 lat wzbudza
zachwyt i respekt wśród podróżujących nią osób.
Jest to jedna z najpiękniejszych, ale też
najtrudniejszych górskich dróg, dostępna zarówno dla
samochodów, jak i rowerów. W latach 50. ubiegłego
stulecia po raz pierwszy stała się odcinkiem jednego
z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich na
świecie – Giro d’Italia. Moje przygotowania do
wyprawy trwały dwa lata. W tym czasie trenowałem,
wjeżdżając rowerem na szczyty Beskidów –
najczęściej na Magurkę po asfaltowej drodze, która
ma swój początek w Wilkowicach. Wiedziałem, że
jestem gotowy do włoskiej wyprawy, kiedy potrafiłem
zdobyć ten szczyt 4 razy z rzędu. Rowerową
„wspinaczkę” we Włoszech rozpocząłem
w miejscowości Silandro, w prowincji Bolzano.
Charakterystyczne dla przełęczy Stelvio są oznaczone
zakręty 180°, których jest 48. Po pokonaniu każdego
z nich i przejechaniu 25 km w czasie 2 h 50 min
dotarłem na szczyt, do miejscowości Bormio.
Nagrodą za podjęty wysiłek były oszałamiające widoki
na całej długości przełęczy oraz zjazd, który zajął mi...
1 h 20 min.
Wacław Duda, pracownik FCA Powertrain Poland
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Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles
1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. FCA Poland S.A.

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

produkcja
samochodów osobowych

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

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

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

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

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

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

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

7. Plastic Components and Modules
Poland S.A.

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

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

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

administracja księgowa,
personalna i płace

produkcja części samochodowych
– oświetlenie i układy wydechowe
produkcja części samochodowych
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

10. FCA Services Polska Sp. z o.o.
11. FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
12. Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Roberto Barge
ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

usługi celne

13. Sirio Polska Sp. z o.o.

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

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

14. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

produkcja silników do samochodów

15. Gestin Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132272
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. FCA-Group Bank Polska S.A.

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

usługi bankowe

2. FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Lucyna Bogusz

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

1. CNH Industrial Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

DOSKONAŁOŚĆ OSIĄGNIĘTA

ALFA ROMEO GIULIA

Leasingodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Wyścigowej 6. Rata leasingu skalkulowana dla modelu Alfa Romeo Giulia w wersji Super Min. 2.2. Diesel 150 km w cenie 139 000 zł brutto, dla warunków: okres leasingu 36 miesięcy;
czynsz inicjalny netto 39 552,85 zł; 35 rat netto 799,16 zł; wykup netto 50 853,66 zł. Powyższe warunki obowiązują przy skorzystaniu z ubezpieczenia GAP oferowanego przez FCA Leasing Polska Sp. z o.o., składka od 55,67 zł netto miesięcznie zostanie doliczona
do rat leasingowych. Usługa leasingu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Zawarcie umowy zależy od uprzedniej oceny zdolności kredytowej klienta przez leasingodawcę. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,2 l/100 km, emisja CO2 109 g/km. Wydłużona
Gwarancja „Maximum Care 4 lata 120 000 km” obejmuje 2 lata gwarancji kontraktowej i 2 lata gwarancji dodatkowej z limitem przebiegu całkowitego 120 000 km. Możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków leasingu oraz wydłużonej gwarancji nie łączą się.
Prezentacja produktu ma charakter wyłącznie poglądowy, rzeczywisty wygląd i cechy produktu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły oraz informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska u dealerów Alfa Romeo oraz
na www.alfaromeo.pl.

TERAZ TYLKO 799 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE LUB 4-LETNIA GWARANCJA MAXIMUM CARE

CENIONY WŁOSKI DESIGN

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,2 l/km. Emisja CO2 109 g/km.

