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„Na plaży”

„W drodze na Skrajny Granat”
„Śmiech to zdrowie”



Kon kurs był wa ka cyj ny, ogła sza my wy ni ki, gdy je go uczest ni cy my ślą za pew ne

już o fe riach zi mo wych. Tro chę to trwa ło, więc wy bacz cie. Za po wie dzie li śmy, że

kon kurs bę dzie za ba wą, że nie ma spe cjal nych kry te riów, któ ry mi się bę dzie my

kie ro wać, ani gra ni cy wie ku, upraw nia ją cą do wzię cia w nim udzia łu. 

Był to kon kurs dla wszyst kich, któ rzy lu bią fo to gra fo wać, a wa ka cje to prze cież

wy ma rzo ny czas na pod pa try wa nie świa ta i lu dzi apa ra tem fo to gra ficz nym.

Na ad res re dak cji na de sła no 81 ze sta wów fo to gra fii. 

Cza sa mi by ły to ca łe cy kle te ma tycz ne. 

By ło w czym wy bie rać, ale ra dość spra wi ło nam nie tyl ko to, że na sze 

na gro dy tra fią we wła ści we rę ce, ale przede wszyst kim to, że tak du że 

jest za in te re so wa nie fo to gra fo wa niem, choć nie jest to ta nie hob by.

Osta tecz ną de cy zję pod ję ła ko mi sja w skład któ rej we szło dwóch 

przed sta wi cie li Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków: 

An drzej Ba tu ro – prze wod ni czą cy ko mi sji i Ja nusz Mi cha lik; fo to re por ter

FAP – Ire ne usz Kaź mier czak oraz Je rzy Pie kar czyk – re dak tor na czel ny FWN. 

Oce nia jąc na de sła ne pra ce bra no pod uwa gę za rów no po mysł i umie jęt ność

ob ser wa cji, jak rów nież wa lo ry ar ty stycz ne, któ re da ło się do strzec 

w tych zdję ciach, ro bio nych w koń cu nie przez lu dzi pa ra ją cych się 

fo to gra fią za wo do wo. 

Ko mi sja zwra ca jąc uwa gę na wy so ki, jak na fo to gra fię 

ama tor ską, po ziom na de sła nych zdjęć, po sta no wi ła przy znać: 

I miej sce Agniesz ce Pa jor – cór ce pra cow ni ka Fiat Au to Po land 
II  miej sce za ję ła, pra cu ją ca w FAP, Te re sa Łu ka wiec ka 

III  Bar ba ra Ci chec ka z Bu si ness So lu tions 
Na gro da spe cjal na Sa tiz Po land przy pa dła w udzia le 
Ar le cie Ko wal czuk – cór ce pra cow ni ka Fe ni ce Po land.

r o z  s t r z y  g n i e, t y
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Albumy uznanych fotografików oraz poradniki o sprzęcie i technice 

fotografowania otrzymują: Magdalena Batko-Grados (Automotive Lighting), Andrzej Fułek (FAP), 

Paweł Mszyca (FAP), Wojciech Bojko (Teksid Poland), Andrzej Majewski (FAP). 

Posiadaczami rocznej prenumeraty czasopisma „Il Quadrifoglio” zostają: Artur Bednarczuk 

(New Holland Bizon), Dariusz Karut (Fiat-GM Powertrain), Bronisław Majewski (FAP), Adam Klaczek

(ITS-GSA), Jerzy Biela (Magneti Marelli), a czasopisma „Twój Styl”: Jolanta Misiarz

(Business Solutions), Katarzyna Haber (Purchasing Poland), Jan Pasterak (FAP),

Marta Mazurkiewicz (Comau Poland), Kamila Nolka (Fiat-GM Powertrain), Roman

Troszczyński (Magneti Marelli Suspension), Leszek

Procner (Teksid Poland), Hanna Drapała (FAP),

Renata Niemczyk (Business Solutions), Dagmara 

i Marcin Głuszek (Teksid Poland). Gra tu lu jąc zwy cięz -

com, dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom ma jąc na dzie -

ję, że spo tka my się jesz cze nie raz na na szych ła mach.

„Na biwaku”



Pla ne ta Fia ta
Dzisiaj, zwłaszcza młodym, nie wy star czy już tra dy cyj na for ma

sprze da ży. Od po wie dzią na to zja wi sko jest no wa ini cja ty wa

mar ke tin go wa FAP „Pla ne ta Fia ta”. Przez pół ro ku ruchome

miasteczka wę dro wa ły po śród mie ściach i głów nych cen trach

han dlo wych 21 pol skich miast z sa mo cho da mi kon cer nu. 

Za czę ło się w czerw cu w War sza wie – skoń czy ło w li sto pa dzie

w Kra ko wie. Po dro dze „Pla ne ta” prze je cha ła Pol skę wzdłuż

i wszerz, za glą da jąc rów nież do atrak cyj nych miej sco wo ści tu ry -

stycz nych, w tym do Biel ska -Bia łej. 

W ca łym kra ju od wie dzi ło ją oko ło 130 tys. osób, oglą da jąc naj -

cie kaw sze sa mo cho dy Fia ta: od Bar chet ty do Se icen to Spor ting

Schu ma cher. 

W jaz dach prób nych

uczest ni czy ło bli sko 16

tys. osób. Wśród mło -

dzie ży naj więk szym za -

in te re so wa niem cie szy -

ły się sy mu la to ry jaz dy For mu ły 1 oraz sto isko kom pu te ro we

przy go to wa ne wspól nie z fir mą In te ria, ze stro na mi in ter ne to -

wy mi Fia ta i Pla ne ty. 

Dla uczest ni czą cych w Pla ne cie Fia ta przy go to wa no kon kurs na

ha sło re kla mo we, w któ rym głów ną na gro dą by ła Bar chet ta,

z po li są ufun do wa ną przez Fiat Ubez pie cze nia. 

6

O tym się mówi
Po sie dze nie Za rzą du Fiat S. p. A.
10 grud nia br., pod prze wod nic twem pre ze sa Pa olo Fre sco, 

ze brał się Za rząd Fiat S. p. A. w ce lu prze ana li zo wa nia per spek -

tyw na rok 2002 oraz opra co wa nia pro gra mu przed się wzięć

prze my sło wych i fi nan so wych, ma ją cych na ce lu umoc nie nie

Gru py. Przed się wzię cia te obej mu ją:

• ob szer ny plan re struk tu ry za cji prze my sło wej, zwią za ny

z kosz ta mi nad zwy czaj ny mi, któ re wy nio sły oko ło 800 mi lio -

nów eu ro w ro ku ob ra chun ko wym 2001, wpły wa jąc ne ga tyw -

nie na je go wy nik fi nan so wy.

• reor ga ni za cję Fiat Au to po le ga ją cą na wy od ręb nie niu 

czte rech Bu si ness Units: Fia ta/Lan cię, Al fę Ro meo, Roz wój

Mię dzy na ro do wy i Usłu gi. Każ da jed nost ka bę dzie sta no wić

w peł nym te go sło wa zna cze niu od ręb ną fir mę, od po wie dzial -

ną za wy ni ki eko no micz ne i fi nan so we w swo im ob sza rze,

z wła sny mi struk tu ra mi roz wo ju wy ro bu, pro duk cji, 

mar ke tin gu i han dlu. Ce lem każ dej z nich jest po pra wa 

wi ze run ku wła snej mar ki.

• po now ne opra co wa nie pro gra mu sprze da ży ze wnętrz nej na

rok 2002, za kła da ją ce go osią gnię cie 2 mi liar dów eu ro.

• zwięk sze nie ka pi ta łu zwy czaj ne go o oko ło 1 mld eu ro, 

ofe ro wa ne go do dat ko wo we wszyst kich ka te go riach ak cji,

z rów no cze sną emi sją war rant na sub skryp cję ak cji zwy kłych. 

•••
W związ ku ze zmia ną or ga ni za cyj ną w Fiat Au to, Ro ber to 

Te sto re, któ re mu po wie rzo no waż ne sta no wi sko w Gru pie

oświad czył, że za mie rza pod jąć in ne wy zwa nia me ne dżer skie,

w związ ku z czym zło żył re zy gna cję z obec nie zaj mo wa ne go 

sta no wi ska, ze skut kiem na ko niec bie żą ce go ro ku. 

Na sta no wi sko Dy rek to ra Generalnego i Pełnomocnego 

Fiat Au to po wo ła ny zo stał Gian car lo Bo schet ti, 

od ro ku 1990 dy rek tor generalny Ive co.

No wym Dy rek to rem Generalnym i Pełnomocnym Ive co bę dzie 

Mi chel de Lam bert, obec nie od po wie dzial ny w tej spół ce 

za Trans olver i dy rek tor generalny Fra ikin, fir my zaj mu ją cej się

dłu go ter mi no wym wy naj mem po jaz dów prze my sło wych.

Dyrektor Wydawniczy Fiat Wokół Nas
Po cząw szy od te go nu me ru prze ją łem obo wiąz ki dy rek to ra wy daw ni cze go „Fia ta Wo kół Nas”. Przede wszyst kim 

chciał bym zło żyć wy ra zy uzna nia i po dzię ko wać Ma cie jo wi Brzo zow skie mu za pra cę wło żo ną w pro wa dze nie pi sma. 

Pra cę, któ rą pra gnę kon ty nu ować prze ko na ny o zna cze niu i sku tecz no ści te go na rzę dzia ko mu ni ka cji, szcze gól nie

w trud nych mo men tach, ta kich jak obec nie. Mam za miar skon cen tro wać się na in ten syw nym dia lo gu z czy tel ni ka mi,

in for mu jąc ich o sy tu acji Gru py Fia t oraz włą cza jąc wraz z ro dzi na mi w ini cja ty wy przed się bior stwa. Enrico Pavoni



ry
s. 

Ja
nu

sz
 St

ef
an

ia
k

Wesol/ych S’wia,t, 
pogody ducha, 

z.yczliwos’ci 
dla bliskich i dalekich 

oraz lepszego Nowego Roku 
wszystkim Czytelnikom

i ich Rodzinom
z.yczy Redakcja



8

K ompozytor – w miar´ up∏ywu lat i wypadania
w∏osów – dojrzewa, powraca do pewnych
krajobrazów, klimatów... Wielki sentyment mam

do Bielska! Tam mieszka∏em do 10 roku ˝ycia. Pami´tam
nasze mieszkanie przy ulicy Wzgórze: choç okropne, by∏o
∏adnie po∏o˝one. Mój ojciec pracowa∏ w fabryce, mama
w zak∏adach w∏ókienniczych. Dobrze pami´tam Stare
Miasto... I kilka nazwisk z mojej klasy: Barbara Hafbert,
Ela Naszczak, Wiesiek Pezda. Chodzi∏a te˝ z nami
Greczynka z pochodzenia, pi´knie si´ nazywa∏a – jeÊli
dobrze pami´tam – Mojsidis Agapi. Po grecku „agapi”,
znaczy mi∏oÊç. Mój wujek by∏ maszynistà w bielskim
teatrze, cz´sto wi´c chodzi∏em na spektakle, przez ca∏y rok
niecierpliwie czekajàc na wakacje – wtedy teatr wyje˝d˝a∏
na goÊcinne wyst´py do ˚ywca, Cieszyna i wujek zabiera∏
mnie na te woja˝e. Ale Bielsko nie jest dla mnie „ma∏à
ojczyznà”, do której bym stale powraca∏ myÊlà piszàc
muzyk´, jak robi∏ to Miloš Forman realizujàc swoje filmy.
Forman powiedzia∏ kiedyÊ: „Wydaje mi si´, ˝e na moje
filmy miliony ludzi chodzà dlatego, ˝e staram si´ je
realizowaç tak, by je rozumiano w mojej wiosce rodzinnej
w Czechach. Bo jeÊli tam je zrozumiejà, to istnieje szansa,

˝e zrozumie je ca∏y Êwiat. Gdybym robi∏ filmy w za∏o˝eniu
od razu dla miliona widzów, to pewnie nawet moja wioska
nie chcia∏aby ich oglàdaç”. Forman bardzo trafnie tu
okreÊli∏ ide´ tworzenia sztuki. Prawda jest najwa˝niejsza!
Fenomen Krzysztofa KieÊlowskiego polega∏ w∏aÊnie na
prawdzie – w pi´kny, prosty i wzruszajàcy sposób potrafi∏
mówiç o sprawach, które nas wszystkich interesujà. By∏
wierny sobie. Dla artysty to najwa˝niejsza rzecz,
zw∏aszcza, ˝e np. w dziedzinie muzyki wszystko ju˝
wymyÊlono. Sam wiem, ˝e nikogo ju˝ nie zaskocz´ pi´knà
frazà, melodià, harmonià czy dodekafonià. Wszystko –
powtarzam – ju˝ by∏o! Dlatego jedynà szansà dla artysty
jest opisywanie Êwiata z w∏asnego punktu widzenia, czyli
– owa wiernoÊç samemu sobie.

Jaka muzyka b´dzie za pi´çdziesiàt czy sto lat? DziÊ nie
wiemy nawet, jaka ona b´dzie za rok. Ca∏a sztuka
prze˝ywa kryzys. W listopadzie br. przypadkiem
zobaczy∏em w telewizji „Podwójne ˝ycie Weroniki” i tak
mnie to wciàgn´∏o, ˝e oglàda∏em film ponad godzin´.
PomyÊla∏em: Bo˝e, jaki to by∏ niesamowicie pi´kny film!
Jak wspaniale Krzysztof opisywa∏ swój Êwiat, swoje
symbole, swà metafizyk´! W ca∏ym Êwiecie jego filmy by∏y
zrozumia∏e. Po Êmierci Krzysztofa wspó∏pracowa∏em
z kilkoma re˝yserami, którzy te˝ chcieli dotykaç
metafizyki, ale ró˝nica mi´dzy KieÊlowskim a nimi by∏a
zasadnicza: on by∏ jak cz∏owiek, który dotknà∏ miejsca swà
ró˝d˝kà i odkry∏ studni´, oni zaÊ byli niczym znachor,
który nie doÊç, ˝e nie uleczy∏, to jeszcze sam umar∏. Byç
mo˝e kogoÊ obra˝´, ale w Polsce nie znam nikogo takiego,
kto zastàpi∏by KieÊlowskiego. 

W Êwiecie istnieje kilku ciekawych twórców tzw. kina
niezale˝nego. Wra˝liwi, inteligentni twórcy nie chcà

piszę dla filmu
Dla ar ty sty naj waż niej szą rze czą jest być wier nym so bie. Sam wiem, że ni ko go
nie za sko czę pięk ną fra zą, me lo dią, har mo nią. Wszyst ko już by ło. Dla te go 
je dy ną szan są dla ar ty sty jest opi sy wa nie świa ta z wła sne go punk tu wi dze nia. 

Chwila
refleksji

Zbigniew Preisner

Zbigniew Preisner (ur. 1955 r.)
jeden z najwybitniejszych
kompozytorów muzyki filmowej.
Od 1978 r. związany z krakowską
Piwnicą pod Baranami. Autor
muzyki m.in. do filmów Krzysztofa
Kieślowskiego, z którym
współpracował przy siedemnastu
filmach. Zdobywca wielu nagród.

Coraz rzadziej
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Ewoluuj´ teraz g∏ównie w kierunku w∏asnej muzyki.
I bzdurà jest to, co dziennikarze pisali po moim
„Requiem” – ˝e chc´ pisaç muzyk´ klasycznà. Nie! 
Chc´ robiç muzyk´ filmowà bez filmu i mam ku temu
powody: np. ponad dwa tysiàce s∏uchaczy na koncercie
w Bielsku – i to bez wielkiej reklamy, a zw∏aszcza ich
reakcja na t´ muzyk´, nie∏atwà przecie˝, hermetycznà...
O czymÊ to Êwiadczy!

6 grudnia br. uka˝e si´ mój album „G∏osy”, potem
realizuj´ film z Eduardo Pontim „Beetwen Strangers”
(WÊród obcych) z udzia∏em m. in. Sophii Loren
i Gerarda Depardieu. W Londynie uka˝e si´ te˝ moja
p∏yta „Silence Night and Dreams”. Od komponowania
wol´ jednak koszenie trawy, budow´ domów, jazd´ na
nartach i – przede wszystkim – nurkowanie na du˝ych
g∏´bokoÊciach, w czym jestem niez∏y. Znawcom mog´
powiedzieç, ˝e na czystym tlenie (bez mieszanki)
zszed∏em na g∏´bokoÊç 86 metrów. Nurkowa∏em niemal
we wszystkich najpi´kniejszych miejscach Êwiata – na
Mauritiusie i Seszelach, w Tajlandii i w Australii, ale
najcz´Êciej tam, gdzie jest najpi´kniej – w wodach Morza
Czerwonego. Schodzi∏em w jaskinie i podwodne groty,
spotyka∏em rafy koralowe, ∏awice zjawiskowo barwnych
ryb i wraki statków. Teraz moim marzeniem jest zejÊç na
g∏´bokoÊç 101 metrów. Mam licencj´ tzw. g∏´bokiego
nurka, p∏ywam zawsze w zespo∏ach czteroosobowych.
Bo samotne nurkowanie zbyt cz´sto oznaczaç mo˝e
pi´knà Êmierç. Co mnie kusi w podwodnym Êwiecie?
Lekko transponujàc wieszcza powiem: „P∏yn´ tam, gdzie
rozum nie p∏ynie”. G∏´biej, g∏´biej... Sam nie wiem, co
mnie tam ciàgnie. 

Notowa∏a Izabella Bodnar 

realizowaç filmów dla wielkich amerykaƒskich studiów,
wr´cz si´ przed tym bronià. Bo wià˝àc si´ z takim studio
kontraktem, tracà swà wolnoÊç, czyli mo˝liwoÊç
wypowiadania si´ w∏asnym j´zykiem. JeÊli re˝yser chce si´
szybko wzbogaciç, robi filmy ma∏o wa˝ne, by nie rzec –
g∏upie. Ale istniejà jeszcze twórcy, którzy wolà mieç mniej
pieni´dzy, byle móc rano spojrzeç sobie w oczy w lustrze. 

Jako kompozytor jestem wielkim leniem. Muzyk´
filmowà komponuj´ tylko wtedy, kiedy mam zamówienie
i kiedy zbli˝a si´ ustalony w kontrakcie termin konsultacji
z re˝yserem. Wtedy spr´˝am si´, pisz´ i jestem bardzo
systematyczny. Nie oznacza to jednak, ˝e wczeÊniej nic nie
robi´. Stale myÊl´ o filmie i o tym, jak odkrywaç nowe
obszary dêwi´kowe, o co dziÊ coraz trudniej, zw∏aszcza, ˝e
napisa∏em muzyk´ do ponad setki filmów. DziÊ coraz
rzadziej pisz´ dla filmu.

Tajemnica takiej sztuki, jak film, polega na Êcis∏ej
wspó∏pracy jego twórców. Z Krzysztofem ta wspó∏praca
trwa∏a permanentnie jeszcze przed pierwszym klapsem,
o filmie mówiliÊmy du˝o i ˝yliÊmy jego treÊcià. A kiedy
jego realizacja ju˝ si´ rozpocz´∏a, doskonale wiedzia∏em,
co w nim jest wa˝ne. Jeszcze za ˝ycia Krzysztofa
planowa∏em pisanie muzyki nie tylko dla filmu. Po jego
Êmierci okaza∏o si´, ˝e taki cz∏owiek, jak on, jest w∏aÊciwie
niezastàpiony. On sam robi∏ wa˝ne filmy, w których
bardzo wa˝na by∏a muzyka. Gdy ludzie s∏uchali póêniej
muzyki do innych moich filmów, cz´sto mówili – i nadal
mówià – ˝e to ju˝ nie TO! Wszyscy nadal oczekujà od
mojej muzyki pewnej ekspansywnoÊci. Nie rozumiejà
jednak, ˝e w filmach Krzysztofa ta ekspansywnoÊç by∏a
niezb´dna, bo on chcia∏ takiej w∏aÊnie muzyki. W innych
filmach taka muzyka nie jest potrzebna. 

9gr udzień 2001 f i a t  wo kó ł  n a s
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P o pierw szej po ∏o wie ro ku, dzi´ ki ten den cji
wzro sto wej w sto sun ku do ro ku 2000, Gru pa
osià gn´ ∏a za pla no wa ne ce le. W trze cim jed nak

kwar ta le 2001 ro ku Fiat od czu∏ kon se kwen cje nie -
znacz ne go po gor sze nia sy tu acji go spo dar czej na Êwie -
cie. Tra gicz ne wy da rze nie z 11 wrze Ênia, które zmo -
bilizowa∏y Êwiat zachodni do walki z mi´dzy naro -
dowym terroryzmem, od bi ∏y si´ jednak ne ga tyw nie
na go spo dar ce, do tkni´ tej ju˝ pierw szy mi ob ja wa mi
ogól ne go os∏a bie nia. Za ∏a ma ∏y si´ na stro je, spad∏ po -

ziom kon sump cji i os∏a bi ∏y si´ ten den cje roz wo jo we.
Gru pa Fiat uzy ska ∏a w tym kwar ta le wy ni ki po rów -

ny wal ne do ro ku ubie g∏e go, acz kol wiek ni˝ sze od
ocze ki wa nych. War toÊç sprze da ̋ y osià gn´ ∏a 12,5
mi liar da eu ro. Zysk ope ra cyj ny wy niós∏ 35 milionów
eu ro, wo bec 25 mln z po rów ny wal ne go okre su ro ku
ubie g∏e go.

W pierw szych dzie wi´ ciu mie sià cach 2001 ro ku
war toÊç sprze da ̋ y za mkn´ ∏a si´ na po zio mie 43 mi -
liar dów eu ro i by ∏a o 1,6% wy˝ sza od po rów ny wal ne -

Ogra ni cze nie dzia łal no ści pro duk cyj nej, zre du ko wa nie kosz tów struk tu ry,
zwięk sze nie wy daj no ści i uprosz cze nie pro ce sów.  W ten spo sób Gru pa Fiat 
od po wia da na gwał tow ne spo wol nie nie świa to wej go spo dar ki.

Odpowiedź
na trudne czasy



go okre su 2000 r. Zysk ope ra cyj ny wy niós∏ 563 mln
eu ro wo bec 500 mln osià gni´ tych w pierw szych dzie -
wi´ ciu mie sià cach ro ku 2000. Zysk net to wy pra co wa -
ny przez Gru p´ wy niós∏ 543 mln eu ro, wobec 454
mln w 2000 ro ku, w zwiàz ku z wy stà pie niem przy -
cho dów nad zwy czaj nych. Wydarzenia z 11 wrzeÊnia
wp∏yn´∏y na ogólne pogorszenie koniunktury w
gospodarce Êwiatowej. Bar dzo trud no oce niç – z uwa -
gi na ca ∏o kszta∏t wy da rzeƒ – jak w naj bli˝ szych mie -
sià cach b´ dzie kszta∏ to waç si´ sy tu acja na ryn kach.
Mo˝ na jed nak ju˝ teraz prze wi dzieç ogól ny spa dek
po py tu na sa mo cho dy w Eu ro pie i za ha mo wa nie po -
zy tyw nej ten den cji w Bra zy lii, z któ rà Fiat Au to wià -
za∏ wiel kie na dzie je. Do te go do cho dzi prze d∏u ̋ a jà cy
si´ kry zys na ryn ku pol skim, tu rec kim i ar gen tyƒ skim.

W sek to rze po jaz dów rol ni czych spo dzie wa ny jest
wzrost po py tu w Ame ry ce Pó∏ noc nej, w mniej szym
jed nak stop niu ni˝ w pierw szej po ∏o wie ro ku. 
W  Europie natomiast nale˝y si´ liczyç z kolejnym
za∏amaniem rynku. Tak ̋ e na ryn ku ma szyn do ro bót
na ziem nych od no to wu je si´ spa dek za rów no w Ame -

ry ce Pó∏ noc nej, jak i w Eu ro pie. Nie wiel kie za w´ ̋ e -
nie ryn ku wi docz ne jest tak˝e w sek to rze po jaz dów
prze my s∏o wych w Eu ro pie, w któ rym pa nu je du ̋ a
kon ku ren cyj noÊç ce no wa.

W ob li czu tak niekorzystnie kszta∏ tu jà cej si´ sy tu -
acji, Gru pa Fiat po sta no wi ∏a do sto so waç struk tu ry
przed si´ bior stwa do no wej sy tu acji ryn ko wej. Pod j´ to
de cy zj´ o zre du ko wa niu pro duk cji i po zio mów za pa -
sów, po s∏u gu jàc si´ wszyst ki mi do st´p ny mi na rz´ dzia -
mi: od po sto jów, po zmniej szenie iloÊci prac wykony -
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wanych na czas okre Êlo ny. Re ali zo wa ne sà po nad to
ini cja ty wy zmie rza jà ce do re duk cji kosz tów struk tu -
ral nych. Wpro wa dzo no ponadto bar dzo ostre kry te -
ria in we sto wa nia w naj bli˝ szym cza sie.

Jak zosta∏o ju˝ wczeÊniej zapowiedziane, Gru pa
Fiat uru cho mi ∏a tak ̋ e pro gram re wi zji wszyst kich
pro ce sów, prowadzàcych do zwi´k sze nia wy daj no Êci
i osià gni´ cia 20% oszcz´d no Êci w ciàgu naj bli˝ szych
dwóch la tach.

Nie pew noÊç i chwiej noÊç ryn ku nie po zwa la jà obec -
nie na oce n´ ten den cji eko no micz no -fi nan so wej Gru -
py w ostat nim kwar ta le i ca ∏ym 2001 ro ku. Wia do mo
jed nak ju˝ te raz, ˝e po gor sze nie si´ sy tu acji na Êwie -
cie, do sto so wa nie pro duk cji do ni˝ sze go po py tu na
rynku i nie unik nio ne ju˝ spo wol nie nie pro ce dur ce sji,
czy nià nie mo˝ li wy mi do osià gni´ cia ce le wy zna czo ne
na po czàt ku ro ku, tak w za kre sie do cho do wo Êci, jak
i re duk cji za d∏u ̋ e nia.

Wy nik ope ra cyj ny Gru py w czwar tym kwar ta le
móg∏ by – z pew nym mar gi ne sem nie pew no Êci – osià -
gnàç próg ren tow no Êci. W 2001 ro ku nie zo sta nie

jed nak po wtó rzo ny wy nik do cho do wo Êci ope ra cyj nej
i net to z ro ku ubie g∏e go. Gru pa sta ra si´ na dal
realizowaç wyznaczone sobie cele w zakresie zwi´k -
szania do cho do woÊci oraz re du ko waç za d∏u ̋ e nie. 
Wy ko rzy stu je do tego zdo by te po zy cje na polu wspó∏ -
za wod nic twa, od no w´ wy ro bów, wi´k szà sy ner gi´
i prze pro jek to wa nie pro ce sów.  O so lid no Êci fir my 
de cy du je tak ̋ e wy wa ̋ o ny po dzia∏ dzia ∏al no Êci us∏u -
go wej i prze my s∏o wej we d∏ug powszechnie znanych 
za sad co re bu si ness.
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K oƒ czy si´ nie do bry rok dla go spo dar ki Êwia to wej.
Tra gicz ne wy da rze nia wrze Ênio we wraz z nie ko -
rzyst nà ko niunk tu rà w sil nym stop niu wp∏y n´ ∏y

na ogól nà sy tu acj´ go spo dar czà. W Polsce, w spo sób
szcze gól ny od bi ∏y si´ one na ryn ku sa mo cho do wym.
FWN: – Koƒ czà cy si´ rok mia∏ swo je cie nie i bla ski. Jak
móg∏ by Pan pod su mo waç sy tu acj´ Gru py Fia t w Pol sce?

En ri co Pa vo ni: – W kra ju od no to wa no znacz ny spa -
dek kon sump cji i in we sty cji, cho cia˝ in fla cja ob ni ̋ y ∏a si´
i na dal za cho wu je ta kà ten den cj´. Po zy tyw nym ele men -
tem jest rów nie˝ re duk cja stóp pro cen to -
wych: szeÊç ko lej nych ci´ç przy nio s∏o ob -
ni˝ k´ o 7,5 %. Nie ste ty, zwi´k szy ∏o si´
bez ro bo cie (16,5%), a wzrost PKB jest nie -
zwy kle ogra ni czo ny. W tej sy tu acji Gru pa
Fiat kon ty nu owa ∏a dzia ∏a nia zmie rza jà ce
do zmniej sze nia kosz tów i ra cjo na li za cji
pro duk cji. Mo gà si´ one oka zaç nie wy star -
cza jà ce: przede wszyst kim w bran ̋ y sa mo -
cho do wej po trzeb ne sà dzia ∏a nia rzà du
wspie ra jà ce po pyt.
– Pod czas gdy bran ̋ a mo to ry za cyj na
w wi´k szym stop niu ni˝ in ni do Êwiad cza
skut ków kry zy su, to – na przy k∏ad – Bu si ness So lu -
tions roz wi ja si´ gwa∏ tow nie. Ja kie ko rzy Êci mo ̋ e
przy nieÊç to zja wi sko?

– W Pol sce dzia ∏a obec nie 25 przed si´ biorstw i spó∏ ek
jo int -ven tu re z Gru py Fia t. Licz ba ta znacz nie wzro s∏a, co

do wo dzi, ˝e Gru pa jest zde cy do wa na kon ty nu owaç swà
dzia ∏al noÊç w Pol sce. To praw da, ˝e w tym ro ku naj bar -
dziej dy na micz nym sek to rem oka za∏ si´ Bu si ness So lu -
tions, sta jàc si´ wa˝ nym eks por te rem us∏ug dzi´ ki dzia ∏al -
no Êci Po lo Eu ro pa. W tym ob sza rze przy j´ to oko ∏o 150
pra cow ni ków. Prze wi du je my, ˝e dzia∏ ad mi ni stra cji ksi´ -
go wej i p∏ac roz wi nie si´ do dat ko wo w na st´p nych la -
tach. Od 2001 ro ku dzia ∏a jà w Pol sce rów nie˝ in ne spó∏ -
ki Gru py, ta kie jak In gest -Se gim, Glo bal Va lue, jo int -
-ven tu re po mi´ dzy Fia tem a IBM, oraz spó∏ ka Sa di. 

Ce lem wszyst kich tych przed si´ biorstw jest
zdo by cie zna czà cej licz by klien tów, rów nie˝
spo za Gru py. Na le ̋ y wspo mnieç o po wsta -
niu biu ra Fia tA vio w Biel sku -Bia ∏ej, do któ -
re go przy j´ to 50 m∏o dych in ̋ y nie rów. B´ dà
oni pro jek to waç de ta le lot ni cze, a w tym
mo men cie prze by wa jà w Tu ry nie na sta ̋ u
szko le nio wym.
– Zbli ̋ a si´ da ta wej Êcia Pol ski do Unii.
Ja kie to ma zna cze nie dla Gru py Fia t? 

– Na sze sa mo cho dy od kil ku lat eks por -
to wa ne sà bez c∏a na ca ∏y kon ty nent. Rów -
nie˝ w za kre sie wy mo gów tech nicz nych,

ho mo lo ga cji i cer ty fi ka cji od lat je ste Êmy  zhar mo ni zo -
wa ni z resz tà Eu ro py. W su mie do pro ce su zjed no cze nia
go spo dar cze go z Eu ro pà przy czy ni ∏y si´ w znacz nym
stop niu w∏a Ênie ta kie przed si´ bior stwa jak Fiat, dzia ∏a jà -
ce w Pol sce od lat i wspo ma ga jà ce roz wój te go kra ju.

kry zy sem
i na dzie ją

O problemach mi ja ją cego ro ku i przy szło rocz nych per spek ty wach 
roz ma wia li śmy z En ri co Pa vo nim – reprezentującym Gru pę Fia t w Pol sce 
oraz z Mas si mo Gen ti li nim – dy rek to rem ge ne ral nym Fiat Au to Po land.

Francesco Novo

Enrico Pavoni

Mię dzy
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FWN: – Ja ki Pa na zda niem by∏ rok 2001 dla Fiat 
Au to Po land?

Mas si mo Gen ti li ni: – Trud ny. Je go bi lans jest nie ste ty
ujem ny na sku tek spad ku sprze da ̋ y na ryn ku kra jo wym
oraz po gor sze nia si´ eks por tu, na któ ry nie ko rzyst nie
wp∏y n´ ∏a sil na po zy cja z∏o te go. Ju˝ dru gi rok z rz´ du ma -
le je sprze da˝ na ryn ku sa mo cho do wym.
W sto sun ku do 1999 ro ku za no to wa no spa -
dek o po ∏o w´. Przy czy ny sà ró˝ no rod ne: od
ogól nych wa run ków go spo dar czych Pol ski
po czy na jàc, po przez opo dat ko wa nie tej
bran ̋ y, trud no Êci w sprze da ̋ y ra tal nej ze
wzgl´ du na wy so kie opro cen to wa nie kre dy -
tów, na nie wia ry god nym wzro Êcie im por tu
sa mo cho dów u˝y wa nych koƒ czàc. Na sze
przed si´ bior stwo, b´ dà ce du ̋ ym eks por te -
rem, od czu wa po nad to kon se kwen cje
znacz ne go wzro stu war to Êci z∏o tów ki, któ ry
sprzy ja im por to wi wy ro bów. By∏ to za tem
rok bo le snych wy bo rów, zmu sza jà cych nas do ogra ni cze -
nia zdol no Êci pro duk cyj nych naj pierw po przez po sto je,
a w koƒ cu po przez roz sta nie si´ z cz´ Êcià pra cow ni ków. 
– W ja ki spo sób firma prze ciw sta wi ∏a si´ kry zy so wi?

– Prze d∏u ̋ a jà cy si´ kry zys zmu sza nas do in ten syw nych
dzia ∏aƒ zwi´k sza jà cych wy daj noÊç i ogra ni cza jà cych ry zy -
ko nad mier ne go wzro stu na le˝ no Êci po przez cià g∏à
i uwa˝ nà kon tro l´ po zio mu na szych za pa sów. Umo˝ li wia
to utrzy ma nie ich na w∏a Êci wym po zio mie oraz skon cen -
tro wa nie si´ tyl ko na nie zb´d nych dla na sze go przy sz∏e go
roz wo ju, in we sty cjach stra te gicz nych. 

Obok dzia ∏aƒ ogra ni cza jà cych wy dat ki na le ̋ y wy mie niç
ini cja ty wy zmie rza jà ce do zdo by cia no wych klien tów po -
przez dzia ∏a nia mar ke tin go we (na przy k∏ad wpro wa dze nie
pod ko niec te go ro ku gwa ran cji prze d∏u ̋ o nej do dwóch
lat). Przy go to wu je my si´ rów nie˝ do wy lan so wa nia no -
wych mo de li tak im por to wa nych (zaczynajàc od Sti lo,
mo de lu sztur mu jà ce go eu ro pej ski seg ment sa mo cho dów
Êred nich roz mia rów, koƒ czàc na wy ra fi no wa nym i luk su -
so wym mo de lu Lan cia The sis), jak i pro duk cji kra jo wej.
Pa lio WE zo sta∏ kom plet nie od no wio ny pod wzgl´ dem li -
nii nad wo zia, wy koƒ czeƒ i cz´ Êci me cha nicz nych. Ten
w∏a Ênie mo del ma nam po móc w zwi´k sze niu eks por tu,
a tak ̋ e przy czy niç si´ do wzmoc nie nia na szej po zy cji
w tym obie cu jà cym seg men cie na ryn ku pol skim.

Nie za po mi na my rów nie˝ o ko niecz no Êci cià g∏e go roz -
wi ja nia sek to ra us∏ug. Mam na my Êli, na przy k∏ad, 

pro gram Au to expert. Ce lem jest po pra wie nie ren tow no -
Êci, któ ra tak bar dzo ucier pia ∏a wsku tek spad ku sprze da ̋ y
no wych sa mo cho dów, oraz zwi´k sze nie za do wo le nia
klien tów i wzmoc nie nie ich przy wià za nia do mar ki. 
– Jak we d∏ug Pa na prze wi dy waƒ, ukszta∏ tu je si´
w przy sz∏o Êci ry nek sa mo cho do wy w Pol sce?

– Nie sà dz´, aby w krót kim cza sie sy tu acja
zna czà co si´ od mie ni ∏a, o ile nie na stà pià ja -
kieÊ zmia ny w go spo dar ce Êwia to wej lub
pol ski rzàd nie po dej mie dzia ∏aƒ wspie ra jà -
cych ry nek. Nie mniej wie rzy my, i˝ po ten cja∏
Pol ski jest tak du ̋ y, ˝e mo˝ li we jest w przy -
sz∏o Êci znacz ne prze kro cze nie sprze da ̋ y
z 1999 ro ku, rów nej 640 ty si´ cy sztuk.
– W ja kim stop niu za awan so wa na jest re -
struk tu ry za cja za k∏a du w Biel sku -Bia ∏ej
i przy go to wa nie li nii pod no we mo de le
w Ty chach?

– Re struk tu ry za cja za koƒ czy ∏a si´ skon -
cen tro wa niem w Ty chach mon ta ̋ u ka ro se rii; w Biel sku
po zo sta ∏a dy rek cja oraz s∏u˝ by cen tral ne FAP. Obec nie na
te re nie za k∏a du w Biel sku znaj du je si´ wi´k szoÊç ster cja li -
zo wa nej dzia ∏al no Êci pro duk cyj nej, od spa wal ni nad wo zi
Pa lio (Del fo), do pro duk cji za wie szeƒ (Ma gne ti Ma rel li)
oraz us∏ug. Obok tra dy cyj nych us∏ug Êwiad czo nych dla
FAP (np. TNT zaj mu jà ce si´ ma ga zy no wa niem i dys try -
bu cjà cz´ Êci za mien nych), roz wi ja jà si´ us∏u gi Êwiad czo ne
klien tom spo za FAP. Ta kim us∏u go daw cà jest np. Ge sco,
któ re uru cho mi ∏o biu ro „Po lo Eu ro pa”, zajmujàce si´
prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej. 

Nie mniej g∏ów na dzia ∏al noÊç na te re nie Biel ska -Bia ∏ej
na le ̋ y do spó∏ ki FIAT -GM Powertrain, któ ra przy go to wu -
je si´ do pro duk cji no we go sil ni ka die sel dla obu part ne -
rów two rzà cych jo int ven tu re.
– Ja kie prze s∏a nie pra gnie Pan skie ro waç do pra cow ni -
ków na rok 2002?

– Po raz ko lej ny nie b´ dzie to ∏a twy rok, ale mu si my byç
na sta wie ni po zy tyw nie i trak to waç go ja ko przy go to wa -
nie do wy zwaƒ przy sz∏o Êci. Dla te go mu si my po Êwi´ ciç si´
mi´dzy innymi ta kim ope ra cjom, jak: re en gi ne ering pro -
ce sów – ko niecz ny do zbu do wa nia struk tu ry bar dziej p∏a -
skiej, ela stycz nej i szyb ko re agu jà cej; po pra wa ja ko Êci,
któ ra za gwa ran tu je wi´k szà sa tys fak cj´ klien ta; przy go to -
wa nie tech no lo gicz ne i or ga ni za cyj ne do pro duk cji no we -
go mo de lu, któ ry – je ste Êmy te go pew ni – odzie dzi czy
i po mno ̋ y suk ces mo de lu Fiat Se icen to.

Massimo Gentilini

Przygotować się na wyzwania jutra



No wo ści tech no lo gicz ne i bo gac two 
wnę trza, wło ski styl i eu ro pej ski duch 
– to atu ty no we go mo de lu, któ ry chce ode grać głów ną ro lę w naj waż niej szym 
w Eu ro pie seg men cie sa mo cho dów kom pak to wych. Fiat Sti lo to pięk ny mo del 
o bo ga tej oso bo wo ści. Ga mę two rzy 19 wer sji, po wsta łych w wy ni ku po łą cze nia
dwóch wer sji – trzy - i pię cio drzwio wej, sze ściu sil ni ków (1.2 16-za wo ro wy, 
1.6 16-za wo ro wy, 1.8 16-za wo ro wy, 2.4 20-za wo ro wy, 1.9 JTD 80 KM 
– 1.9 JTD 115 KM), 5 skrzy ni bie gów (czte ry me cha nicz ne i jed na Se le spe ed), 
trzech wy po sa żeń (Ac ti ve, Dy na mic i Abarth) oraz 17 ko lo rów nad wo zia. 

Franco Daria

Fiat Stilo
Fiata Stilo
w styluFiat Stilo
Fiata Stilo
w stylu



N o wy mo del po sia da wszyst ko, co w sa mo cho -
dach kon ku ren cji po ja wi si´ do pie ro ju tro. Kon -
cep cj´ Sti lo Fiat opa trzy∏ ha s∏em: „wy prze dzaç

my Êlà” (ang. „for ward thin king”). No wa tor ska tech no lo -
gia i wy so kie stan dar dy ja ko Êcio we ma jà uczy niç ze Sti lo
pre ten den ta do g∏ów nej ro li w naj wa˝ niej szym na ryn ku
eu ro pej skim seg men cie sa mo cho dów kom pak to wych.
Na le ̋ a ∏o pod jàç wy zwa nie i zmie rzyç si´ z pro jek tem wy -
kra cza jà cym po za do tych cza so we ra my obo wià zu jà ce
w tej ka te go rii. W Sti lo za sto so wa no zu pe∏ nie no wà ra m´
mo du ∏o wà, no wy mo del ofe ru je wy po sa ̋ e nie, któ re go
dwa la ta te mu nie mo˝ na by ∏o skom ple to waç na wet
w mo de lach fla go wych. Po wsta∏ po jazd o bo ga tej oso bo -
wo Êci, so lid ny, pi´k ny, o za le tach i war to Êciach za ko do -
wa nych w for mu le Fia ta: in no wa cyj ny projekt, no wo cze -
sna i do st´p na dla wszyst kich tech no lo gia oraz roz wià za -
nia, któ re u∏a twia jà i po lep sza jà ˝y cie.

Mo˝ na po wie dzieç, ˝e Fiat Sti lo po sia da je den cha rak -
ter i dwie oso bo wo Êci: oby dwie wer sje 3- i 5-drzwio wa
ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà sty lem, tem pe ra men tem, a na wet
roz mia ra mi (przede wszyst kim wy so ko Êcià, tak wa˝ nà dla
prze strze ni we wn´trz nej). Wer sja 5-drzwio wa ma
4,25 m d∏u go Êci, 1,76 m sze ro ko Êci, 1,52 m wy so ko Êci,
przy roz sta wie osi 2,60 m. Wer sja 3-drzwio wa po sia da
4,18 m d∏u go Êci, 1,78 sze ro ko Êci oraz 1,47 m wy so ko Êci.
Cho cia˝ pi´ç cen ty me trów ró˝ ni cy w wy so ko Êci to nie -

wie le, jed nak ma znacz ny wp∏yw na pro wa dze nie po jaz -
du, po nie wa˝ w ka˝ dej wer sji ina czej usta wio no sie dze nie
kie row cy w sto sun ku do pod ∏o ̋ a (punkt H): ni ̋ ej
umiesz czo no je w wer sji 3-drzwio wej, zgod nie z wy mo ga -
mi sa mo cho du o dy na micz nym cha rak te rze, wy ̋ ej na to -
miast w wer sji 5-drzwio wej. Ta kie roz wià za nie u∏a twia
wsia da nie i wy sia da nie, za pew nia wi´k szà prze strzeƒ oraz
pa no wa nie nad dro gà.

Po tym wst´ pie ∏a two zro zu mieç dla cze go oba po jaz dy,
mi mo ˝e sà wer sja mi te go sa me go mo de lu, ró˝ nià si´ zde -
cy do wa nie mi´ dzy so bà. Pi´k na i agre syw na, jak mo de le
co upe’, wer sja 3-drzwio wa o za ci´ ciu spor to wym, pro po -
nu je na pi´ te po wierzch nie oraz for my struk tu ral ne. 
Agre syw no Êci bry le do da je ty∏ sa mo cho du, dzi´ ki któ re -
mu po wsta∏ no wo cze sny, funk cjo nal ny i sty lo wy ba ga˝ -
nik. Pod sta wo we ce chy tej wer sji Fia ta Sti lo uzu pe∏ nia 
dy na micz ny przód, z trze ma du ̋ y mi wlo ta mi po wie trza 
i ze s po lo ny mi lam pa mi. Sà to ele men ty do pra co wa ne nie
tyl ko pod wzgl´ dem sty li stycz nym – kom pak to we (za wie -
ra jà tak ̋ e Êwia t∏a prze ciw m giel ne), skon stru owa ne
z przej rzy ste go, nie pry zma tycz ne go szk∏a, przez któ re 
wi daç wy mie rzo ne pa ra bo le.

Fiat Sti lo 5-drzwio wy od zna cza si´ jesz cze moc niej -
szym i so lid niej szym wy glà dem. Cz´Êç przed nia, po sia da -
jà ca sze ro ki, ochron ny zde rzak, da je po czu cie pre sti ̋ u
i bez pie czeƒ stwa. Po wierzch nie szyb sà ob szer niej sze
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i pio no we, ba ga˝ nik zy sku je na
sze ro ko Êci. Klam ka znaj du je si´ na
wy so ko Êci pa sa, co u∏a twia jej
uchwy ce nie. 

Za le ty sa mo cho du do ce niç mo˝ na
w pe∏ ni tyl ko przy co dzien nym u˝yt -
ko wa niu, kie dy od kry wa my z sa tys -
fak cjà, ˝e ktoÊ ju˝ po my Êla∏ o nur tu jà cym nas pro ble mie
i roz wià za∏ go w fa zie pro jek to wa nia sa mo cho du. Tak jest
w przy pad ku Fia ta Sti lo. Do sto so wu je si´ on do po trzeb
ka˝ de go klien ta, do je go po stu ry i po zy cji kie ro wa nia.
Tak ̋ e do je go przy zwy cza jeƒ. Po sia da bo wiem mo˝ li woÊç
wy bo ru ta kiej czy in nej funk cji, za my ka nia lub otwie ra nia
na od le g∏oÊç kon kret nych drzwi. Fiat Sti lo jest tak ̋ e po jaz -
dem funk cjo nal nym, któ ry w ka˝ dej sy tu acji pro po nu je
no wa tor skie i przy dat ne dla nas roz wià za nie: od sk∏a da ne -
go sto licz ka dla pa sa ̋ e rów sie dzà cych w ty le, po po jem nik
w de sce roz dziel czej, któ ry w sa mo cho dach kli ma ty zo wa -
nych, pe∏ ni funk cj´ ch∏o dziar ki.

No wy mo del po sia da ró˝ ne jed nost ki na p´ do we. Na le -
˝à do nich czte ry sil ni ki ben zy no we i dwa „Com mon Ra -
il” tur bo die sel o mo cy od 59 do 125 kW (80-170 KM).
Ich ró˝ no rod ne za le ty da jà si´ w pe∏ ni wy ko rzy staç dzi´ ki
obec no Êci 5- i 6-stop nio wej skrzy ni bie gów – a przy naj -
lep szej ofe ro wa nej jed no st ce – prze k∏ad ni z funk cjà se -
kwen cyj nej zmia ny prze ∏o ̋ eƒ Se le spe ed. Za wie sze nie
gwa ran tu je Êwiet nà sta bil noÊç sa mo cho du i za pew nia po -
dró ̋ u jà cym du ̋ y kom fort. Pod wzgl´ dem bez pie czeƒ stwa
bier ne go Fiat Sti lo, ja ko je dy ny w seg men cie, ofe ru je 8 po -
du szek po wietrz nych, z któ rych dwie przed nie sà Mul ti -
sta ge. Na to miast bez pie czeƒ stwo czyn ne za pew nia jà czte -
ry ha mul ce tar czo we oraz wszyst kie do st´p ne dzi siaj urzà -
dze nia kon tro li ha mo wa nia i trak cji: ABS zin te gro wa ny
z ko rek to rem ha mo wa nia EBD; ASR ogra ni cza jà cy bok so -
wa nie kó∏ pod czas przy spie sze nia; urzà dze nia EVA i HBA
po ma ga jà ce kie row cy w mo men cie rap tow ne go ha mo wa -
nia; wy szu ka ny ESP, któ ry na za kr´ tach elek tro nicz nie
kon tro lu je sta bi li za cj´ to ru jaz dy. Po nad to mo del dys po nu -
je re flek to ra mi na kse non, za pew nia jà cy mi Êwiet nà wi -
docz noÊç w ka˝ dych wa run kach at mos fe rycz nych. 

Je Êli cho dzi o wy po sa ̋ e nie te le in for ma tycz ne, Fiat Sti -
lo do ko nu je praw dzi we go sko ku ge ne ra cyj ne go dzi´ ki za -
sto so wa niu CON NECT – in no wa cyj ne go sys te mu te le in -
for ma tycz ne go, ∏à czà ce go kie row c´ z sze ro kà ga mà us∏ug
ofe ro wa nych przez Tar ga sys. Ofer t´ us∏ug CON NECT
uzu pe∏ nia te le fon GSM Du al -band z do st´ pem do In ter -
ne tu WAP, lo kaliza cja GPS oraz na wi ga cja, nie li czàc sys -
te mu au dio, od twa rza jà ce go pli ki mu zycz ne tak ̋ e w for -

ma cie MP3. Sys tem mo ̋ e byç ste ro wa ny g∏o sem i wy -
Êwie tla ny na mo ni to rze na wet do 7’’ Wi de Scre en. Ma jàc
przy so bie trans pon der, mo˝ na wejÊç do sa mo cho du
i w∏à czyç sil nik bez u˝y cia klu czy ków. Na czas po dró ̋ o -
wa nia au to stra dà na le ̋ y je dy nie usta wiç wy bra nà pr´d -
koÊç, a za da niem Ra dar Cru ise Con trol b´ dzie jej utrzy -
my wa nie oraz ha mo wa nie lub przy spie sza nie w za le˝ no -
Êci od pr´d ko Êci po jaz du ja dà ce go z przo du. Przy wjeê -
dzie do tu ne lu re flek to ry w∏à czà si´ au to ma tycz nie, a przy
pierw szych kro plach gwa∏ tow nej ule wy, czuj nik uru cho -
mi wy cie racz ki. In ny czuj nik u∏a twi ma new ry w mo men -
cie par ko wa nia. Dzia ∏a nie tych sys te mów mo ̋ e byç do -
sto so wy wa ne do in dy wi du al nych wy mo gów kie row cy za
po mo cà menu My Car na ta bli cy po k∏a do wej.

W wer sji 5-drzwio wej Fiat Sti lo ofe ru je Next Ge ne ra -
tion In te rior czy li no wà kon cep cj´ wy po sa ̋ a nia ka bi ny
oraz wy ko rzy sta nia prze strze ni prze zna czo nej dla pa sa ̋ e -
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rów i ba ga ̋ y. Cho dzi o wn´ trze no wej ge ne ra cji. Dwa tyl -
ne fo te le mo gà byç prze su wa ne i od chy la ne nie za le˝ nie
od sie bie, a ba ga˝ nik, w za le˝ no Êci od wy ma gaƒ, mo ̋ e nie
tyl ko zmie niaç ob j´ toÊç, ale tak ̋ e for m´. W 5-drzwio -
wym Fia cie Sti lo tyl na cz´Êç ka bi ny do sto so wu je si´ do
wy mo gów pa sa ̋ e rów, da jàc ka˝ do ra zo wo mak sy mal ny
kom fort, za rów no je Êli cho dzi o prze strzeƒ dla nóg, jak
rów nie˝ o po zy cj´ opar cia. Do te go do cho dzi tu nel do
prze wo ̋ e nia d∏u gich przed mio tów, na przy k∏ad nart, wie -
le za my ka nych schow ków, fo te lik dzie ci´ cy zin te gro wa ny
z tyl nym sie dze niem i przed ni fo tel, któ ry po z∏o ̋ e niu
two rzy do dat ko wy sto lik.
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P i´t na Êcie ty si´ cy go dzin ob li czeƒ, sto dwa dzie -
Êcia crash – te stów, sto sy mu la cji na suw ni cy Hy -
Ge, dwie Êcie prób na kom po nen tach i pod ze -

spo ∏ach, dzie si´ç no wych pro ce dur kon tro l nych i oÊmiu
spe cja li stycz nych do staw ców wspó∏ pra cu jà cych przy
pro jek to wa niu Sti lo. 

To tyl ko nie któ re licz by Êwiad czà ce o stop niu za an ga -
˝o wa nia si´ fir my w opra co wa nie mo de lu sa mo cho du
naj bez piecz niej sze go nie tyl ko w swo im seg men cie.
Mo del jest bo wiem naj lep szym przy k∏a dem w za kre sie
sys te mu bez pie czeƒ stwa bier ne go. 8 po du szek po -
wietrz nych (przed nie, bocz ne i win dow bag), z któ rych
dwie Mul ti stag; pi´ç pa sów trój punk to wych z na pi na -
cza mi i ogra nicz ni ka mi na pi´ cia, pi´ç za g∏ów ków i sys -
tem prze ciw po ̋ a ro wy FPS. Po nad to no we pod wo zie
sa mo cho do we za pro jek to wa ne tak, aby z mak sy mal nà
sku tecz no Êcià po ch∏a nia ∏o si ∏´ zde rze nia. Nie za po mi -
na no o ta kich ele men tach jak fo te le lub pa ne le drzwi,
za pro jek to wa ne z uwzgl´d nie niem sy tu acji wy pad ko -
wej. Tak po my Êla ny sys tem bez pie czeƒ stwa po zwo li∏ na
przej Êcie po nad stu naj su row szych prób zde rze nio wych
obo wià zu jà cych na Êwie cie.

W za kre sie bez pie czeƒ stwa ak tyw ne go, Fiat Sti lo
ofe ru je ca ∏à se ri´ wy ra fi no wa nych urzà dzeƒ elek tro -
nicz nych kon tro lu jà cych w∏a Êci wo Êci dy na micz ne sa -
mo cho du: od ha mo wa nia po na p´d. Fiat Sti lo jest je -
dy nym w swo im seg men cie po jaz dem ofe ru jà cym
w wer sjach stan dar do wych ABS, ASR i funk cj´ Bra ke
As si stan ce. Urzà dze nia, któ re uzu pe∏ nia przy po jaz -
dach wy po sa ̋ o nych w naj moc niej sze sil ni ki (ben zy no -
we 1.8 i 2.4), se ryj ny ESP (Elec tro nic Sta bi li ty Pro gram).
Ta jem ni cze z po zo ru skró ty ozna cza jà sys te my bez pie -
czeƒ stwa. EBD jest ko rek to rem si ∏y ha mo wa nia, któ ry
uzu pe∏ nia ABS; ASR za po bie ga bok so wa niu kó∏ pod -
czas przy spie sza nia; MSR re gu lu je mo ment ha mo wa -

nia w cza sie re duk cji bie gów; ESP kon tro lu je sta bil noÊç
dy na micz nà po jaz du na za kr´ tach; a Bra ke As sist asy s -
tu je przy na g∏ym ha mo wa niu w chwi li pa ni ki.

Jesz cze ja kiÊ czas te mu trud no by ∏o wy obra ziç so bie sa -
mo chód kom pak to wy z wy po sa ̋ e niem w∏a Êci wym dla sa -
mo cho dów z wy˝ szych seg men tów. Wy star czy wspo mnieç
o kli ma ty za cji dwu stre fo wej, któ ra po zwa la kie row cy i pa -
sa ̋ e rom na usta wie nie dwóch ro˝ nych tem pe ra tur po pra -
wej i le wej stro nie sa mo cho du. Jest to bar dzo wy ra fi no wa -
ne urzà dze nie, kon tro lu jà ce au to ma tycz nie, po przez elek -
tro nicz nà cen tral k´, funk cj´ tem pe ra tu ry, si ∏y na wie wu,
dys try bu cji, w∏à cza nie kom pre so ra i re cyr ku la cji. Po za

Bezpieczeństwo
flagowca
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obec no Êcià czuj ni ków mie rzà cych tem pe ra tu r´ ze wn´trz -
nà i we wn´trz nà, ist nie je do dat ko we urzà dze nie spraw -
dza jà ce ja koÊç wpro wa dza ne go po wie trza (Aqs). L’Air 
Qu ali ty Sen sor po zwa la po dró ̋ u jà cym wdy chaç za wsze
czy ste po wie trze, tak ̋ e wte dy, kie dy po dró ̋ u je si´ po mie -
Êcie, w kor ku, czy w tu ne lach. 

We wn´ trzu sa mo cho du mo gà zna leêç si´ ele men ty
wy po sa ̋ e nia ty po we go dla sa mo cho dów z seg men tu
D i E jak elek trycz nie usta wia ne sie dze nia z funk cjà 
pa mi´ cio wà: dzi´ki niej raz wy bra ne wy god ne usta wie -
nie jest za pa mi´ ty wa ne i po wra ca po na ci Êni´ ciu od po -
wied nie go przy ci sku.

Rysunki przedstawiają układ systemu 
bezpieczeństwa w Fiacie Stilo

Przycisk funkcji ASR
Przyciski elektrycznej regulacji siedzeń
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F iat Sti lo za ska ku je bo gac twem wy po sa ̋ e nia. Wszyst -
kie wer sje mo de lu ofe ru jà bo wiem sys te my, któ re
w wy ni ku ewo lu cji przy zwy cza jeƒ i sty lu ˝y cia klien -

tów, sà wr´cz nie zb´d ne. Na przy k∏ad: wskaê ni ki, któ re
w sys te mie ana lo go wym i cy fro wym po da jà kie row cy – nie
od wra ca jàc je go uwa gi od pro wa dze nia sa mo cho du – bo ga -
ty ze staw ró˝ nych, szcze gó ∏o wych in for ma cji. 

Se ryj ne sà tak ̋ e re flek to ry prze ciw m giel ne wbu do wa ne
w Êwia t∏a przed nie, któ re po zwa la jà spo koj nie po dró ̋ o -
waç rów nie˝ w wa run kach zi mo wych; regulacja
sterowanych elektrycznie i podgrzewanych lusterek
wstecznych wy ma ga za le d wie kil ku se kund. Kie row ni ca
i sie dze nia, wy po sa ̋ o ne we wszel kie mo˝ li we re gu la cje,
za pew nia jà wy god nà po dró˝ kie row cy i pa sa ̋ e rom. Dzi´ -
ki uk∏a do wi kie row ni cze mu i urzà dze niu Du al dri ve ist nie -
je mo˝ li woÊç wy bo ru jed ne go z dwóch ro dza jów wspo ma -
ga nia: do jaz dy w mie Êcie i po za mia stem. 

Pod wzgl´ dem kom for tu Fiat Sti lo zde cy do wa nie od bie ga
od sa mo cho dów swo je go seg men tu. Ofe ru je wy po sa ̋ e nie
do tej po ry za re zer wo wa ne dla wy˝ sze go seg men tu po jaz -
dów. Wy po sa ̋ e nie, któ re zmie nia ja koÊç i styl po dró ̋ o wa -
nia. Sa mo chód re agu je na wy da wa ne mu po le ce nia, dzi´ ki
sys te mo wi usta wieƒ „My Car”. Kil ka dni po za ku pie
Sti lo tra ci sa lo no wà ano ni mo woÊç i po do bieƒ stwo do

Samochód na miaręmarzeń

Przyciski systemu ustawień My car, 
które umożliwiają elektryczną regulację 
siedzenia kierowcy

Światła tylne z wbudowanym światłem przeciwmgielnym.
Widok ogólny tyłu samochodu

U góry: tablica rozdzielcza Fiata Stilo Active.



Wy ∏à cza my sil nik, na ci ska jàc start/stop, a po wyj Êciu 
z sa mo cho du, do my ka my drzwi klam kà. Dla cen tral ki to
sy gna∏, ˝e za mie rza my si´ od da liç i sys tem Easy Go blo -
ku je drzwi. Sys tem jest pro sty, wy god ny i wy po sa ̋ o ny
w ca ∏à se ri´ urzà dzeƒ, któ re gwa ran tu jà je go ca∏ ko wi te
bez pie czeƒ stwo.

No wa tor ski jest tak ̋ e Ra dar Cru ise Con trol do st´p ny
w wer sji Sti lo 2.4 Abarth. Jest to sys tem kon tro li, któ ry
po pra wia kom fort jaz dy i uspraw nia ruch na dro dze.
Wy star czy wy braç ˝à da nà pr´d koÊç, a nasz sa mo chód
sam b´ dzie jà utrzy my wa∏, nie prze kra cza jàc bez piecz -
nej od le g∏o Êci od po prze dza jà ce go po jaz du. Ra dar 
Cru ise Con trol sprz´ ̋ o ny jest od po wied nio z pe da ∏em
ga zu lub uk∏a dem ha mo wa nia, w za le˝ no Êci od da nych,
ja kie mu prze ka zu je czuj nik ra da ro wy od le g∏o Êci.

Ko lej na no woÊç to Sky Win dow – otwie ra ny dach z pi´ -
cio ma ˝a lu zja mi i za s∏o nà prze ciw s∏o necz nà, któ re
sk∏a da jà si´ nie za le˝ nie od sie bie ku 

ty ∏o wi sa mo cho du na dwóch
alu mi nio wych pro wad ni -

cach. Pod czas po dró ̋ y
mo ̋ e my do wol nie do -

braç ich po ∏o ̋ e nie
w za le˝ no Êci od

po go dy i na szych
upodo baƒ.

swo ich bra ci. Ka˝ dy z nich sta je si´ „my car” – mo im sa -
mo cho dem, któ ry na ze sta wie wskaê ni ków mó wi „mo im”
j´ zy kiem, tzn. wy Êwie tla te in for ma cje, któ re mnie in te re -
su jà. Na sy gna∏ pi lo ta otwie ra lub za my ka tyl ko te drzwi,
któ re mnie in te re su jà. Po na ci Êni´ ciu jed ne go przy ci sku
usta wia sie dze nie, kie row ni ce i lu ster ka we d∏ug mo ich po -
trzeb. A wszyst ko to za spra wà urzà dzeƒ, któ re znaj du jà
si´ w bli skim za si´ gu mo jej r´ ki. 

Jed nym z fu tu ry stycz nych roz wià zaƒ, któ re Fiat 
Sti lo wno si do swo je go seg men tu sa mo cho dów jest Easy
Go – no wa tor ski sys tem po zwa la jà cy na wsia da nie i uru -
cha mia nie sa mo cho du bez po mo cy klu czy ka. Wy star czy
ro dzaj me da lio nu o kil ku cen ty me tro wej Êred ni cy zwa ne -
go CID (Cu sto mer Iden ti fi ca tion De vi ce). Kie dy zbli ̋ a -
my si´ do sa mo cho du i na ci ska my klam k´, cen tral ka
elek tro nicz na Easy go spraw dza, czy w pro mie niu pó∏ to -
ra me tra znaj du je si´ CID. Je ̋ e li go na mie rzy i zi den ty fi -
ku je taj ne ko dy prze ka zy wa ne na cz´ sto tli wo Êci ra dio -
wej, drzwi otwo rzà si´ au to ma tycz nie. Po zo sta je uru cho -
miç sil nik na ci ska jàc po pro stu przy cisk start/stop znaj -
du jà cy si´ na de sce roz dziel czej. Po za trzy ma niu si´ po -
jaz du, po wta rza my ope ra cj´ w od wrot nej ko lej no Êci.



Dźwignia zmiany biegów
Schemat przedniego zawieszenia

Na sąsiedniej stronie: rysunek silnika 
1.9 JTD 85 kW (115 KM)

N o wy mo del ofe ru je bo ga tà i zró˝ ni co wa nà ga m´
jed no stek na p´ do wych, za le˝ nie od in dy wi du al -
nych ocze ki waƒ klien tów. Sà to czte ry sil ni ki 

ben zy no we i dwa „Com mon Ra il” tur bo die sel o mo cy od
59 do 125 kW (80-170 KM). Po sia da jà  wie lo ra kie za le ty,
pozwala jà ce si´ w pe∏ ni wy ko rzy staç dzi´ ki obec no Êci 
5- i 6-stop nio wej skrzy ni bie gów – a przy naj lep szej ofe ro -
wa nej jed no st ce – prze k∏ad ni se kwen cyj nej Se le spe ed.

Pierw szym z nich jest sil nik 1.2 16v o mo cy 59 kW
(80 KM) nie za wod ny i spraw dzo ny ju˝ w in nych mo de -
lach ga my Fia ta, któ ry w przy pad ku Fia ta Sti lo uleg∏ ca ∏ej
se rii tech nicz nych uno wo cze Ênieƒ. Dy na micz ny jest rów -
nie˝ sil nik 1.6 16v o 76 kW (103 KM), któ re go kon struk -
cja zo sta ∏a zmo dy fi ko wa na, suw t∏o ka wy d∏u ̋ o ny a Êred -
ni ca cy lin dra – zmniej szo na. Dzi´ ki te mu jed nost ka na p´ -
do wa cha rak te ry zu je si´ mniej szym zu ̋ y ciem pa li wa, wy˝ -
szym mo men tem przy ni skich ob ro tach i mniej szym ci´ ̋ a -
rem. W ga mie Fia ta Sti lo prze wi dzia ne zo sta ∏y ko lej ne
dwa sil ni ki: sil nik 1.8 16v o mo cy 133 KM oraz sil nik
2.4 20v o mo cy 170 KM ze skrzy nià Se le spe ed. Pierw szy
z nich po zwa la roz wi nàç pr´d koÊç po wy ̋ ej 200
km/h i uzy sku je przy spie sze nie od 0 do 100 km/h w mniej
ni˝ 10 se kund. Dru gi na le ̋ y do ro dzi ny pi´ cio cy lin dro -
wych sil ni ków, do star cza mo cy 125 kW (170 KM) przy
6000 obr./min i mo men tu 221 Nm przy je dy nie 3500
obr./min. Mak sy mal na pr´d koÊç wy no si 215 km/h, a przy -
spie sze nie od 0 do 100 km/h uzy sku je si´ w 8,5 se kun dy.
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Sześć silników 
i awangardowe rozwiązania 

techniczne
Pa ra me try te nie po trze bu jà ko men ta rza i czy nià z Fia ta Sti -
lo z sil ni kiem 2.4 20v i se kwen cyj nà skrzy nià bie gów je den
z naj lep szych sa mo cho dów w seg men cie. I wresz cie dwa sil -
ni ki tur bo die sel o po jem no Êci 1.9 JTD: je den o mo cy 59 kW
(80KM), a dru gi 85 kW (115 KM). Iden tycz ne pod wzgl´ -
dem kon struk cji i dzia ∏a nia, ró˝ nià si´ obec no Êcià in ter co ole -
ra i kon struk cjà tur bi ny. W sil ni ku 1.9 JTD o mo cy 80 KM
ma ona geo me tri´ sta ∏à, a nie zmien nà. 



Nie mo g∏o tak ̋ e za brak nàç
awan gar do wych skrzyƒ bie gów,
któ re de cy du jà o kom for cie
i przy jem no Êci pro wa dze nia sa -
mo cho du. Dla no we go mo de lu
prze wi dzia no pi´ç ich ro dza -
jów wraz z dwo ma spe cy ficz -
ny mi wa rian ta mi w za le˝ no Êci
od sil ni ka. Tak jak i w przy pad ku
za sto so wa nych za wie szeƒ, ich
osià gi po rów ny wal ne sà do sa mo -
cho dów wy˝ szych klas.

Ga m´ Fia ta Sti lo two rzy 19 wer sji. Ro dzà si´
one z po ∏à cze nia jed nej z naj wi´k szych i naj bar dziej zró˝ -
ni co wa nych ofert w tym seg men cie, na któ rà sk∏a da jà si´:
dwa po jaz dy o od mien nej sty li sty ce (3- i 5-drzwio wy),
szeÊç sil ni ków (1.2 16v – 1.6 16v – 1.8 16v – 2.4 20v –
1.9 JTD 80 KM – 1.9 JTD 115 KM), pi´ç prze k∏ad ni
(czte ry me cha nicz ne i jed na Se le spe ed), trzy wer sje wy po -
sa ̋ e nia (Ac ti ve, Dy na mic i Abarth) i 17 ko lo rów ka ro se rii,
do któ rych mo˝ ny do braç ró˝ ne bar wy i tka ni ny po kry cia
wn´trz. Jest to ga ma, z któ rej ka˝ dy wy bie rze swój w∏a sny
Fiat Sti lo, uzu pe∏ nia jàc go wszyst ki mi do dat ka mi, w ja kie
mo ̋ e byç wy po sa ̋ o ny sa mo chód. ̧ àcz nie z ty mi, któ re do
nie daw na by ∏y za re zer wo wa ne wy ∏àcz nie dla po jaz dów
z seg men tów wy˝ szych. Fiat Sti lo po sia da do praw dy eu ro -
pej ski, nie zna jà cy gra nic cha rak ter, oraz po tra fi do sto so -
waç si´ do po nad 50 ryn ków, na któ re jest prze zna czo ny.

Pierw szy ro dzaj wy po sa ̋ e nia no si na zw´ Ac ti ve i prze -
wi dzia ny zo sta∏ dla Sti lo 3 i 5 drzwio we go, wy po sa ̋ o ne -
go w sil nik ben zy no wy 1.2 i 1.6 oraz 1.9 JTD (80
i 115 KM). Istot ne jest wy po sa ̋ e nie stan dar do we. W za -
kre sie bez pie czeƒ stwa obej mu je ABS + EBD z ASR/MSR
i Bra ke As sist, szeÊç po du szek po wietrz nych (w przy pad -

ku nie któ rych ryn ków do cho dzà do oÊmiu,
lecz w ka˝ dym ra zie obej mu jà przed nie

Mul ti sta ge z czuj ni kiem OCS); sys tem
an tyw ∏a ma nio wy Fiat CO DE II, za -

g∏ów ki i trój punk to we pa sy bez pie czeƒ -
stwa dla wszyst kich miejsc (przed nie po sia -

da jà tak ̋ e na pi na cze i ogra nicz ni ki na pi´ cia).
W se ryj nym wy po sa ̋ e niu znaj du jà si´ tak ̋ e:

elek trycz ne wspo ma ga nie uk∏a du
kie row ni cze go „Du al dri ve”,
Êwia t∏a prze ciw m giel ne zin te -
gro wa ne z re flek to ra mi, ra dio -

od twa rzacz, My Car (do sto so -
wy wa nie po jaz du do w∏a snych po -

trzeb), trip com pu ter, wy so ko Êcio -
wa i osio wa re gu la cja ko lum ny kie row ni czej oraz wy so -
ko Êcio wa i l´ dê wio wa re gu la cja fo te la kie row cy. I da lej m.
in.: ch∏o dzo ny i na grze wa ny scho wek de ski roz dziel czej
(przy obec no Êci kli ma ty za cji), cen tral na blo ka da drzwi
z funk cjà de ad -lock i su per za my ka niem, przed nie pod no -
Êni ki szyb z sys te mem an ty przy ci sko wym oraz elek trycz -
nie usta wia ne i ogrzewane lu ster ka wstecz ne.

Do wy ̋ ej wy mie nio ne go wy po sa ̋ e nia wer sja Dy na mic
do ∏à cza: kli ma ty za cj´, wie lo funk cyj ne go pi lo ta, pod Êwie -
tla ne lu ster ka we wn´trz ne, po jem nik na przed mio ty pod
fo te lem pa sa ̋ e ra, uchwyt na ku bek zin te gro wa ny z tyl nym
pod ∏o kiet ni kiem. 

Eks klu zyw na wer sja Abarth pro po nu je w stan dar dzie:
CON NECT NAV+, kli ma ty za tor dwu stre fo wy, Cru ise
Con trol, wie lo funk cyj ny kon fi gu ro wa ny wy Êwie tlacz z ak -
tyw nà ma trycà oraz wy szu ka ny sys tem ESP. W wy po sa ̋ e -
niu se ryj nym znaj du jà si´ tak ̋ e czuj ni ki desz czu, par ko wa -
nia oraz Êwia t∏a w∏à cza jà ce si´ au to ma tycz nie o zmierz chu
i elek trycz ne pod no Êni ki szyb tyl nych.
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Osiągnęliśmy założone cele dzięki entuzjazmowi i pracy wszystkich, którzy
zaangażowali się w ten projekt – mówi Nunzio Pulvirenti, prezes spółki 
FIAT-GM Powertrain, podsumowując pierwsze 15 miesięcy działalności firmy. 

Francesco Novo

W ra mach po ro zu mie nia po mi´ dzy Fia tem Au to
a Ge ne ral Mo tors Cor po ra tion, 24 lip ca 2000
ro ku po wsta ∏a spó∏ ka jo int -ven tu re FIAT -GM

Po wer tra in, któ rej g∏ów nym ob sza rem dzia ∏al no Êci jest
pro jek to wa nie oraz pro duk cja sil ni ków i skrzyƒ bie gów.
W sk∏ad te go mi´ dzy na ro do we go ko lo sa we sz∏y za k∏a dy
i oÊrod ki in ̋ y nie ryj ne na le ̋ à ce do Fia ta Au to i Ge ne ral
Mo tors. ¸àcz ny po ten cja∏ pro duk cyj ny za k∏a dów zlo ka -
li zo wa nych w Eu ro pie i Ame ry ce ¸a ciƒ skiej, wy no si
rocz nie 5 mln sil ni ków i ty le sa mo skrzyƒ bie gów. Pre ze -
sem spó∏ ki jest 51-let ni Nun zio Pu lvi ren ti, z wy kszta∏ ce -
nia in ̋ y nier me cha nik, by ∏y szef pro duk cji sil ni ków
i skrzyƒ bie gów w Fia cie Au to. Funk cj´ dy rek to ra wy ko -
naw cze go pe∏ ni Da niel Han cock, kie dyÊ dy rek tor od -
dzia ∏u Al li son Trans mis sion w GM.

Sie dzi ba ope ra cyj na fir my
mie Êci si´ w Tu ry nie przy
Cor so Set tem bri ni w bu -
dyn ku po ∏o ̋ o nym na prze -
ciw ko hi sto rycz nych wy -
dzia ∏ów me cha ni ki Mi ra fio -
ri, gdzie po wsta ∏y pra wie
wszyst kie sil ni ki Fia ta.
Âwiad czy to o przy wià za niu
fir my do ko rze ni mi mo
pro wa dzo nej przez nià
dzia ∏al no Êci na ska l´ mi´ dzy na ro do wà. Tu ryn jest mia -
stem o bo ga tych tra dy cjach w dzie dzi nie in ̋ y nie rii i sil -
ni ków, a umac nia je obec noÊç jed nej z naj bar dziej pre sti -
˝o wych po li tech nik w Eu ro pie.

Nunzio Pulvirenti

Spółka 
FIAT-GM Powertrain

Spółka 
FIAT-GM Powertrain

wyzwanie i szansa
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– Ja ka jest struk tu ra i ja kie ce le sta -
wia so bie FIAT -GM Po wer tra in?

– Ce lem fir my jest pro duk cja sil -
ni ków i skrzyƒ bie gów dla Fia ta
i GM oraz in nych pro du cen tów.
Mo˝ li wo Êci ja kie da je wspó∏praca
17 za k∏a dów i sie dmiu oÊrod ków
ba daw czo -roz wo jo wych w dzie wi´ -
ciu kra jach spra wia jà, ˝e FIAT -GM
Po wer tra in ofe ru je klien tom sil ni ki
naj bar dziej kon ku ren cyj ne pod
wzgl´ dem osià gów i kosz tów. Spo -
dzie wa my si´ jesz cze lep szych re -
zul ta tów po ra cjo na li za cji pro ce su
pro jek to wa nia i pro duk cji.
– Jak mo˝ na zbi lan so waç pierw sze 15 mie si´ cy?

– Osià gn´ li Êmy ce le wy zna czo ne w pierw szym ro ku
dzia ∏al no Êci. Je ste Êmy w pe∏ ni ope ra tyw ni, prze j´ li Êmy za -
rzà dza nie nad wszyst ki mi pio na mi struk tu ry. Obec nie
kon fron tu je my na szà dzia ∏al noÊç wo bec we wn´trz nych
struk tur spó∏ ki i kon ku ren cji, aby osià gnàç po pra w´ i do -
sko na ∏oÊç tam, gdzie to mo˝ li we.
– Ja ki jest po ziom in te gra cji prze my s∏o wej struk tur
wnie sio nych przez Fiat Au to i GM?

– Pro ces ten pra wie do bieg∏ koƒ ca. Zgod nie z prze wi -
dzia nym har mo no gra mem, pra cow ni cy, za k∏a dy i oÊrod ki
in ̋ y nie ryj ne zo sta ∏y ca∏ ko wi cie zin te gro wa ne w Spó∏ ce.
W jej sk∏a dzie znaj dzie si´ na wio sn´ 2002 ro ku tak ̋ e nie -
miec ka jed nost ka pro duk cyj na w Ka iser slau tern.
– Czy uda ∏o si´ zin te gro waç pra cow ni ków? 

– Jest to naj trud niej sze wy zwa nie, gdy˝ pra cow ni cy po -
cho dzà z ró˝ nych kra jów a przede wszyst kim z za k∏a dów,
któ re sa me ode gra ∏y wiel kà ro l´ w hi sto rii prze my s∏u sa -
mo cho do we go. Ale da je nam to wiel kà szan s´ roz wo ju
kon ku ren cyj no Êci FIAT -GM Po wer tra in i mo˝ li woÊç po -
sze rze nia kom pe ten cji pra cow ni ków. W cen tral nej sie dzi -
bie w Tu ry nie pra cu jà Ame ry ka nie, Au stra lij czy cy, Bra zy -
lij czy cy, Niem cy, Po la cy, Szwe dzi, W´ grzy i oczy wi Êcie
W∏o si. Wszy scy ma jà po czu cie sil nej przy na le˝ no Êci do
jed ne go ze spo ∏u. Pro ces in te gra cji od by wa si´ na wszyst -
kich szcze blach po przez spo tka nia or ga ni zo wa ne w biu -
rach i re gu lar ne te le kon fe ren cje.
– Czy ist nie jà ró˝ ni ce w spo so bie pra cy?

– Sta ra my si´ wy ∏o niç naj lep sze roz wià za nia, po rów -
nu je my ró˝ ne me to dy i wy bie ra my naj lep sze. Umie j´t no -
Êci or ga ni za cyj ne ko le gów z GM do sko na le si´ uzu pe∏ -
nia jà z ela stycz no Êcià i szyb ko Êcià dzia ∏a nia
pracowników z Fia ta Au to. Ist nie je za tem mo˝ li woÊç

stwo rze nia no wej i no wo cze -
snej kul tu ry pra cy, któ ra b´ dzie
wy pad ko wà wspól nych cech.

Re ali za cja prze wi dzia ne go
w umo wach „pla nu kon wer gen -
cji” jest pierw szym kro kiem
pro wa dzà cym do g∏ów ne go ce -
lu ja kim jest kon ku ren cyj noÊç
w za kre sie ja ko Êci, efek tyw no -
Êci, kosz tów i no wa tor stwa. Li -
czy my na osià gni´ cie te go re zul -
ta tu po przez zre du ko wa nie ist -
nie jà cych ro dzin sil ni ków
i skrzyƒ bie gów. DziÊ Fiat pro -
du ku je w su mie dzie  wi´ç sil ni -

ków, ben zy no wych i wy so ko pr´˝ nych, a GM jedenaÊcie.
W skrzy niach bie gów re la cja ta wy no si jak 7 do 5. Re duk -
cja ta w przy sz∏o Êci do pro wa dzi do 11 ro dzin sil ni ków
i 8 ro dzin skrzyƒ bie gów ra zem w FIAT -GM Po wer tra in.
Od 2003 ro ku na sze sil ni ki b´ dà mon to wa ne w sa mo cho -
dach obu firm mo to ry za cyj nych.
– Nad ja ki mi sil ni ka mi pra cu je cie obec nie?

– Nad ma∏ym dieslem, gdy˝ mamy w tej dzie dzi nie do -
bre re zul ta ty. Pra cu je my tak ̋ e nad no wà skrzy nià sze Êcio -
bie go wà oraz uczest ni czy my w plat for mach ro bo czych
opra co wu jà cych na p´d na czte ry ko ∏a (AWD). Na wià za li -
Êmy tak ̋ e kon tak ty, któ re umo˝ li wià nam do star cza nie
sil ni ków rów nie˝ do in nych pro du cen tów sa mo cho dów,
co jest dla nas bar dzo wa˝ ne.
– Fiat, Lan cia, Al fa Ro meo, Opel, Sa ab to sa mo cho dy
ró˝ nià ce si´ kon struk cjà i prze zna cze niem. Czy w ta kiej
sy tu acji mo gà za cho waç in dy wi du al noÊç?

– Po szu ki wa nie sy ner gii nie za my ka dro gi do za cho wa -
nia in dy wi du al no Êci po szcze gól nych ma rek. Za mie rza my
w pe∏ ni wy ko rzy staç fan ta zj´ i kre atyw noÊç na szych in ̋ y -
nie rów, któ rzy uto˝ sa mia jà si´ z war to Êcia mi swoich ma -
rek. Pra gnie my, aby wszyst kie sie dem oÊrod ków in ̋ y nie -
ryj nych pra co wa ∏o wspól nie dla tej idei.
– Z 24 ty si´ cy pra cow ni ków za trud nio nych w FIAT -GM 
Po wer tra in, 9 ty si´ cy to W∏osi.

– To zna czy, ˝e na sze do tych cza so we osià gni´ cia i pla ny
sà kon se kwen cjà po ro zu mie nia za war te go z tak sil nym
part ne rem jak GM. Po ja wi ∏y si´ przed na mi szan se, ja kich
sa mi naj praw do po dob niej by Êmy nie mie li. Po wsta nie jo int
ven tu re to roz wój fir my. Nie jest przy pad kiem fakt, ˝e od
sa me go po czàt ku pra cow ni cy po de szli z en tu zja zmem do
tej ini cja ty wy. Je stem prze ko na ny, ˝e z rów nym en tu zja -
zmem wy ko rzy sta jà nad cho dzà ce szan se.

Firma w liczbach

Na zwa: FIAT -GM Po wer tra in
Da ta po wsta nia: 24 lip ca 2000
Sie dzi ba ope ra cyj na: Tu ryn
Licz ba pra cow ni ków: 23.800
Licz ba za kła dów: 17
Licz ba ośrod ków in ży nie ryj nych: 7
Kra je, w któ rych znaj du ją się za kła dy: 
Au stria, Bra zy lia, Niem cy, Pol ska, Wiel ka Bry ta nia, 
Wło chy,  Szwe cja, Tur cja, Wę gry 
Rocz na pro duk cja: 5 mln sil ni ków i 5 mln skrzyń bie gów
War tość sprze da ży: oko ło 7 mi liar dów eu ro
Głów ni klien ci: Al fa Ro meo, Bu ick, Ca dil lac, Che vro let, 
Fiat, Lan cia, Opel, Sa ab, Sa turn, Vau xhall.
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cji ma ∏e go die sla, naj -
wa˝ niej sze go ak tu al nie
ele men tu stra te gii, pre -
zes sta wia na in ten syw ne
szko le nie. Bez szko leƒ
nie uda si´ stwo rzyç no -
wo cze snej fir my z w∏a -
Êci wà ob s∏u gà lo gi stycz -
nà, ad mi ni stra cyj nà i fi -
nan sów, per so nal nà i in -
ny mi. Zw∏asz cza, ˝e ju˝
za cz´ ∏y si´ do sta wy naj -
lep szych i naj no wo cze Êniej szych na Êwie cie ob ra bia rek,
wy ma ga jà cych fa cho wej ob s∏u gi. Obec nie na szko le -
niach prze by wa po nad 100 osób i b´ dzie ich co raz wi´ -
cej. „Mam na dzie j´, ˝e re zul ta ty tej na uki b´ dà zgod ne
z ocze ki wa nia mi” – mó wi Cze s∏aw Âwi stak. W cià gu
naj bli˝ szych sied miu lat (do koƒ ca 2007 ro ku) mo˝ na

b´ dzie dzi´ ki alian so wi Fia ta
Au to i GM za ro biç na ob -

ni˝ ce kosz tów i in we -
sty cjach bli sko 3 mi -

liar dy eu ro. „Do -
sta li Êmy nie po wta -
rzal nà szan s´ dzi´ ki

utwo rze niu w Biel sku -
-Bia ∏ej pod stre fy KSSE
i ci´˝ kim grze chem
by ∏o by to zmar no waç”
– prze ko nu je pre zes
Âwi stak.

Pod su mo wa nie pier-
w sze go ro ku dzia ∏al no Êci

F. A. Po wer tra in Pol ska nie jest

Czesław Świstak

Jacek Albiński

Silnik 100 GL i skrzynia biegów C 526 – to jeszcze nie historia, a nowy 1.25 -litrowy
„small diesel” oznacza inwestycję wartą grubo ponad 300 milionów euro. 
F.A. Powertrain Polska wygrał nie tylko poziomem kosztów i jakości, 
ale również dzięki lokalizacji w  Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

C zas mi ja szyb ko... To ju˝ po nad rok od kàd F. A.
Po wer tra in Pol ska re ali zu je za da nia gru py w ra -
mach FIAT -GM Po wer tra in, do któ rej oprócz

pol skiej, na le ̋ y 16 spó∏ ek na ca ∏ym Êwie cie.
Ce le prze my s∏o we go przy mie rza Fia ta Au to i GM, to

mi´dzy innymi mi ni ma li za cja kosz tów, po pra wa ja ko -
Êci, no wa tor stwo, glo ba li za cja, czy li ogra ni cze nie licz by
obec nych ro dzin sil ni ków i skrzyƒ bie gów, przy jed no -
cze snym zwi´k sze niu pro duk cji w ob r´ bie po szcze gól -
nych ty pów jed no stek na p´ do wych. Ale dla pol skiej
spó∏ ki naj wa˝ niej szy jest te raz pià ty ele ment – uru cho -
mie nie pro duk cji no wo cze sne go sil ni ka wy so ko pr´˝ ne -
go. „Z prze bu do wà ha li nie êle so bie ra dzi my” – za pew -
nia Cze s∏aw Âwi stak, pre zes za rzà du F. A. Po wer tra in
Pol ska. Ale zda niem pre ze sa rów nie wa˝ na jest te˝ prze -
bu do wa men tal no Êci lu dzi zw∏asz cza na sta no wi skach
kie row ni czych by ∏e go Za k∏a du Me cha ni ki Fiat Au to Po -
land. Trze ba pa mi´ taç, ˝e F. A. Po wer tra in Pol ska jest
spó∏ kà w pe∏ nym ro zu mie niu pra wa han dlo we -
go, od po wia da jà cà ma jàt kiem i wy -
ni ka mi przed ak cjo na riu sza -
mi, wo bec pra cow ni ków we -
d∏ug ko dek su pra cy, wo bec
paƒ stwa po przez po dat ki,
ma jà ca jesz cze in ne licz ne
po wià za nia z oto -
cze niem, zu pe∏ -
nie ina czej ni˝
kie dy by ∏a jed -
nym z za k∏a dów
Fiat Au to Po land.
Po wa g´ sy tu acji pod kre -
Êla fakt, ˝e na rów ni
z uru cho mie niem pro duk -

Piątyelement
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naj gor sze, cho cia˝ wy pro du ko wa no mniej ze spo ∏ów
na p´ do wych ni˝ si´ spo dzie wa no.

Za to ob ni˝ ka kosz tów jest
wi´k sza od pla no wa nej,

a ogól ny wy nik ope ra -
cyj ny zbli ̋ o ny do za ∏o -

˝eƒ. Bi lans wy pad∏
po ni ̋ ej ocze ki waƒ,
ze wzgl´ du na
wi´k sze ni˝ za k∏a -
da no wy dat ki in -

we sty cyj ne. Sta ∏o si´
tak nie dla te go, ˝e w trak -

cie   przed si´ wzi´ cia ko ry go wa no b∏´ dy w pla no wa niu,
ale trze ba by ∏o w nie któ rych przy pad kach udzie laç wy -
ko naw com li nii tech no lo gicz nych za li czek, cze go
wcze Êniej w ta kich roz mia rach nie prze wi dzia no. „Ta ki
ma newr za pew nia kon ty nu acj´ in we sty cji i jest naszym
za ko twi cze niem na przy sz∏o Êç” – mówi prezes.

Dla ban ków fir ma jest wia ry god nym klien tem. Do tej
po ry ko rzy sta wy ∏àcz nie z pol skich kre dy tów. Wy da no
ju˝ po nad 122 mi lio ny z∏o tych.

Czy ame ry kaƒ ski spo sób za rzà dza nia bar dzo ró˝ ni
si´ od w∏o skie go? Oka zu je si´, ˝e sà wy raê ne ró˝ ni ce
w pla no wa niu, oce nie efek tyw no Êci wy ko rzy sta nia
czyn ni ków pro duk cji, ja ko Êci, bez pie czeƒ stwie pra cy,
eko no mi ce ro zu mia nej ja ko dba ∏oÊç o ob ni˝ k´ kosz -
tów. Ale jest te˝ du ̋ o po do bieƒstw. S∏y sz´ od pre ze sa,
˝e „zu pe∏ nà no wo Êcià jest GM -owski spo sób ku po wa -
nia ró˝ nych po my s∏ów od pra cow ni ków. W in nych
spó∏ kach gru py FIAT -GM Po wer tra in rocz nie na jed ne -
go za trud nio ne go przy pa da kil ka po my s∏ów, my je ste -

Êmy do pie ro na po czàt ku, ale ju˝ nam si´ to po do -
ba. Te go u Fia ta nie by ∏o”. Z dru giej stro ny

trze ba jed nak przy znaç, ˝e do tych cza so we
fia tow skie do Êwiad cze nia sà na dal bar -

dzo po ̋ y tecz ne.
Pre zes za rzà du F.A. Po wer tra in Pol -

ska wy strze ga si´ urz´ do we go opty mi -
zmu: „Nie je ste Êmy ˝ad nà szcz´ Êli wà wy -

spà na mo rzu nie po ko jów i fru stra cji. Ale
trze ba wy raê nie po wie dzieç: te raz w∏a Ênie
jest czas bu do wa nia na szej przy sz∏o Êci i to

na d∏u gie la ta”.

Korzenie
Dzi siej szy FA Po wer tra in Polska ma hi sto rię

się ga ją cą dru giej po ło wy XIX wie ku. W ro ku

1872 Ka rol Ochsner za ło żył w Biel sku za kład

wy ro bów me ta lo wych, pro du ku ją cy pom py

stra żac kie i wo do cią go we.

W cza sie II woj ny świa to wej za kład zo stał

włą czo ny do prze my słu zbro je nio we go 

III Rze szy i prze trwał w sta nie nie mal nie na -

ru szo nym. W ro ku 1945 zna cjo na li zo wa no go

ja ko Fa bry kę Ma szyn Ka rol Ochsner i Syn

w Biel sku pod Za rzą dem Pań stwo wym, 

któ ra pod ko niec ro ku 1948 otrzy ma ła na zwę

Wy twór nia Sprzę tu Me cha nicz ne go 

– Przed się bior stwo Pań stwo we Wy od ręb nio ne

– Za kład nr 1 w Biel sku.

W ro ku 1956 roz po czę to tu taj pro duk cję sil ni -

ków spa li no wych, któ re mon to wa ne by ły do

sa mo cho dów Sy re na 101, 102, 103, 104 oraz

ło dzi mo to ro wych i mo to pomp.

W 1965 ro ku do Wy twór ni Sprzę tu Me cha -

nicz ne go (WSM), przy łą czo no Biel skie 

Za kła dy Sprzę tu Mo to ry za cyj ne go, któ re 

od ro ku 1963 by ły pro du cen tem za wo rów do

sil ni ków 4-su wo wych dla cią gni ków Ur sus

oraz sa mo cho dów War sza wa i Star. 

W wy ni ku te go po łą cze nia do pro fi lu pro duk -

cyj ne go we szły za wo ry ssą ce i wy de cho we 

do sil ni ków, dla ów cze snych po trzeb ca łe go

kra jo we go prze my słu mo to ry za cyj ne go.

Na po cząt ku ro ku 1971 z War sza wy do 

Biel ska -Bia łej prze nie sio no ca łą pro duk cję

Sy re ny 105. 1 stycz nia 1972 r. WSM 

prze kształ ci ła się w Fa bry kę Sa mo cho dów 

Ma ło li tra żo wych, któ rą w ro ku 1993 

za stą pił Fiat Au to Po land. 

W na stęp stwie utwo rze nia przez Fia ta i GM 

jo int ven tu re, 1 grud nia 2000 ro ku 

na te re nie Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy 

Eko no micz nej w Biel sku -Bia łej, 

z do tych cza so we go Za kła du Me cha ni ki Fiat

Au to Po land utwo rzo no no wą spół kę pod na -

zwą F. A. Po wer tra in Pol ska. 

W okre sie ca łej dzia łal no ści wy pro du ko wa no

tu taj po nad 5 mln sztuk 

ze spo łów na pę do wych do róż nych 

sa mo cho dów.

z
b

li
ż

e
n

ia

Skrzynia biegów C 526
Silnik 100 GL 899 ccm. (strona obok) 
Pompa Ochsnera, koniec XIX wieku.
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Pełne światła
na New Holland

Jacek Albiński

Rok 2001 upłynął w Płocku pod znakiem szybkiego dostosowywania się do
rosnącej konkurencji w kraju. Po trochę niemrawym początku, New Holland
zdobywa medale, nagrody i coraz bardziej zwiększa  udziały w rynku.
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C za sy, kie dy na tar gach Po la gra w Po zna niu wy s -
ta wia ∏o po nad 2 ty sià ce firm, na le ̋ à bez pow rot -
nie do prze sz∏o Êci. Do sto li cy Wiel ko pol ski przy -

je˝ d˝a te raz nie co po nad czte ry stu wy staw ców. Po la grze
wy ro s∏a kon ku ren cyj na im pre za pod na zwà Agro show
w pod po znaƒ skich Wi´c ko wi cach. W obu miej scach
obec ny jest New Hol land Bi zon z P∏oc ka i za wsze zdo -
b´ dzie ja kàÊ na gro d´. 

W tym ro ku Po znaƒ od wie dzi ∏o oko ∏o 50 ty si´ cy osób,
Wi´c ko wi ce ok. 14 ty si´ cy. Eks po zy cja z P∏oc ka, jak za -
wsze mia ∏a du ̋ à fre kwen cj´. Po ka za no na niej naj now szy
kom bajn kon cer nu CX 840, kom bajn TC 56, któ re go
pro duk cja po prze nie sie niu z Bel gii ru sza w∏a Ênie w P∏oc -
ku oraz tra dy cyj nie Bi zo na – nie mal kul to wà ma szy n´
˝niw nà w Pol sce, po pu lar nà rów nie˝ w in nych kra jach Eu -
ro py Ârod ko wo -Wschod niej. Po za tym wy sta wio no dwa
cià gni ki z se rii 56, któ re prze cho dzà u nas do syç grun tow -
nà ko sme ty k´ i dzi´ ki te mu ro bià si´ ∏ad niej sze od w∏o -
skich ory gi na ∏ów z Jes si: kie szon ko wy cià gnik sa dow ni czy
CNN 65 i dwa du ̋ e – TN 100 i TN 165, na le ̋ à cy do naj -
wi´k szych w Eu ro pie. Ten ostat ni trak tor zdo by∏ z∏o ty me -
dal, co wca le nie by ∏o ta kie ∏a twe. Je rzy Wró bel, z dzia ∏u
pro mo cji i mar ke tin gu New Hol land mó wi, ˝e pro fe sor -
skie ju ry przez trzy go dzi ny za da wa∏o przed sta wi cie lom
fir my bar dzo szcze gó ∏o we py ta nia. Oka za∏ si´ naj lep szy
spo Êród kil ku dzie si´ ciu zg∏o szo nych do kon kur su. Na z∏o -
tym me da lu si´ nie skoƒ czy ∏o. W in nym kon kur sie, or ga -
ni zo wa nym przez mie si´cz nik Agro ba zar i Pro gram I Pol -
skie go Ra dia, New Hol land otrzy ma∏ na gro d´ Hit PO LA -
GRA, przy zna wa nà przez pu blicz noÊç tar go wà za wy glàd
i or ga ni za cj´ eks po zy cji. In nà na gro dà, ja kà otrzy ma∏
P∏ock, by ∏o pre sti ̋ o we wy ró˝ nie nie czy tel ni ków ma ga zy -
nu To pA grar Pol ska, za naj lep szà re kla m´. 

PO LA GRA zo sta ∏a wy ko rzy sta na przez or ga ni za to rów
z New Hol land do ak tu ali za cji i roz bu do wy ba zy da nych
po ten cjal nych klien tów. W ten spo sób zdo by to oko ∏o
1300 no wych kon tak tów.

Na spo tka niu z de ale ra mi przed sta wio no wy ni ki dzia ∏al -
no Êci fir my i za po zna no z no wy mi wa run ka mi kre dy to wa -
nia za ku pów oraz przy po mnia no o mo˝ li wo Êciach ko rzy -
sta nia z le asin gu ma szyn rol ni czych i cià gni ków. 

W cza sie te go rocz nych, naj wi´k szych w Pol sce rol ni -
czych im prez wy sta wien ni czych, by li Êmy Êwiad ka mi pol -
skiej pre mie ry mo de lu CX 840, o któ rym w New Hol land
mó wi si´ jak o Al fie Ro meo wÊród kom baj nów. Za in te re -
so wa nie ma szy na mi z se rii CX by ∏o wi´k sze, ani ̋ e li si´
spo dzie wa no. Pro wa dzo no na wet bar dzo kon kret ne roz -
mo wy z po ten cjal ny mi kup ca mi. Jak s∏y chaç, p∏oc cy han -

dlow cy mar twià si´, ˝e by nie za bra k∏o CX -ów, kie dy za -
cznà na p∏y waç za mó wie nia. 

Nie daw no wÊród uczniów pol skich szkó∏ rol ni czych
roz pi sa no an kie t´ na te mat zna jo mo Êci i po pu lar no Êci ma -
rek. W Po zna niu ujaw nio no wy ni ki te go son da ̋ u. New
Hol land zna laz∏ si´ tam na dru gim miej scu po Ur su sie,
któ ry chy ba ju˝ tyl ko si ∏à przy zwy cza je nia, Po la cy ko ja rzà
z daw nà po t´ gà by ∏e go mo no po li sty cià gni ko we go. 

Kon ku ren cja do brze ro bi na zdro wy roz sà dek. Tar gi
w Po zna niu ju˝ tak si´ przy zwy cza i∏y do mo no po lu, ˝e
ce ny za po wierzch nie wy sta wo we ro s∏y tam w tem pie
za wrot nym. Kie dy za mie dzà wy ro s∏y Wi´c ko wi ce
z wi´k szy mi i taƒ szy mi po wierzch nia mi, Po znaƒ ob ni ̋ y∏
ce n´ za 1 metr kwa dra to wy pla cu o ca ∏e 20 do la rów
i dziw nym tra fem nie zban kru to wa∏. W tym ro ku by ∏o
w Wi´c ko wi cach tro ch´ groê nie, bo ob fi te opa dy za mie -
ni ∏y po la w grz´ za wi ska i cz´Êç po ka zów od wo ∏a no,
a ma szy ny na wza jem si´ wy cià ga ∏y z pod mo k∏ych ∏àk, co
by ∏o nie prze wi dzia nym spraw dzia nem ich mo˝ li wo Êci.
Nikt si´ jed nak nie znie ch´ ci∏. Pod Po zna niem, oprócz
trak to rów i kom baj nów, Bi zon po ka za∏ te˝ ∏a do war k´
te le sko po wà ty pu LM. 

Dziś zwiedzają, jutro może kupią
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Koƒ czà cy si´ rok by∏ dla New Hol land Bi zon okre -
sem na ra sta jà cej wal ki kon ku ren cyj nej. W zwiàz ku ze
s∏ab nà cà po zy cjà Ur su sa po wsta ∏a lu ka, któ rà za cz´ ∏y
wy pe∏ niaç fir my do tej po ry s∏a bo wi docz ne na pol skim
ryn ku. Wró ci∏  Mas sey -Fer gus so n, dziec ko pro pa gan do -
wej, ale kom plet nie nie tra fio nej in we sty cji cià gni ko wej
z lat sie dem dzie sià tych, któ ra mia ∏a wzmoc niç Ur su sa,
a nie mo˝ na by ∏o jej za czàç, bo za po mnia no, ˝e An gli cy
mie rzà w ca lach i sto pach. Mó wi ∏o si´ te˝, ˝e pro duk cja
tych trak to rów w Pol sce ura to wa ∏a an giel skie go pro du -
cen ta od ban kruc twa. Tak czy owak, zno wu sà i dzi siaj
ich dys try bu to rem w Pol sce jest nie miec ki Cla as. Od -
wa˝ nie po czy na so bie Lan di ni. Adam Su lak, szef sprze -
da ̋ y New Hol land przy zna je, ˝e je go fir ma na po czàt ku
ro ku zo sta ∏a nie co w blo kach star to wych. „Rok za cz´ li -
Êmy tro ch´ nie Êmia ∏o, nie prze wi dzie li Êmy os∏a bie nia
eu ro i w po r´ nie za uwa ̋ y li Êmy, co ry wa le kom bi nu jà.
Mi mo to, dzi´ ki pe∏ nej mo bi li za cji wy ko rzy sta li Êmy
szan s´ od ro bie nia stra co ne go dy stan su i w efek cie ostro
na mie sza li Êmy na ryn ku cià gni ków, sprze da jàc ich po -
nad trzy sta, czy li dwu krot nie wi´ cej ni˝ w ro ku 2000.
Dru gi raz ju˝ si´ tak nie za ga pi my”. 

Ur sus jesz cze pro du ku je, ale Adam Su lak za uwa ̋ a, ̋ e za -
in te re so wa nie trak to ra mi spod War sza wy znacz nie spa d∏o:
„Klien ci zde cy do wa nie prze sta wia jà si´ na in ne mar ki, co
stwa rza szan s´, ale prze cie˝ nie tyl ko nam. W tym ro ku

utrzy ma li Êmy za pla no wa ny 25-pro cen to wy udzia∏ w ryn -
ku, je ̋ e li cho dzi o cià gni ki im por to wa ne. Na przy sz∏y
chce my „po dkr´ ciç tem po”. Lu k´ po Ur su sie w kla sie cià -
gni ków Êred niej mo cy sta ra si´ szyb ko wy pe∏ niç g∏ów nie
za k∏ad Sa me Deutz pod Lu bli nem. „Ale my te˝ bar dzo
szyb ko wcho dzi my ze Êred ni mi trak to ra mi o mo cy 55 i 70
ko ni, efek tow ny mi, bar dzo przy chyl nie przyj mo wa ny mi
przez pol skich rol ni ków” – mó wi Adam Su lak.

W Pol sce naj groê niej szy mi i „od wiecz ny mi” kon ku -
ren ta mi New Hol land w sprze da ̋ y kom baj nów sà ame -
ry kaƒ ski John De ere i nie miec ki Cla as. „My ma my od -
po wied ni ki ich ma szyn we wszyst kich ka te go riach i mo -
cach. Ry wa li za cja ce no wa, któ ra do ty czy trak to rów,
roz cià ga si´ rów nie˝ na kom baj ny” – mó wi Adam Su -
lak. „Tu taj zno wu trze ba by ∏o si´ gnàç do ar se na ∏u Êrod -
ków – jak to si´ mó wi – z piw ni cy. Klien ci sà wy bred ni,
do cie kli wi, a przede wszyst kim in te re su jà ich wszel kie
mo˝ li we upu sty ce no we, ja kie go tów jest za pro po no -
waç sprze daw ca. Dla te go woj na, ja kà dzi siaj pro wa dzi -
my, jest ba ta lià ce no wà” – mó wi szef sprze da ̋ y New
Hol land Bi zon w P∏oc ku. 

W przy sz∏ym se zo nie New Hol land roz pocz nie sprze -
da˝ kom baj nów z tzw. ˝ó∏ tej se rii TC, któ rych pro duk cja
de fi ni tyw nie prze nie sie si´ z Bel gii do P∏oc ka. To b´ dzie
po t´˝ ny atut w wal ce o klien tów. W Pol sce co raz cz´ Êciej
s∏y szy si´ py ta nia o „niu ho lan dy”.



Indywidualne ubezpieczenia na życie

finansowe zabezpieczenie na przyszłość Ubezpieczonego 
i Jego rodziny

02-801 Warszawa, ul. Pu∏awska 405
tel. (0-22) 544 14 70, 544 14 71, fax: (0-22) 544 14 74
e-mail: centrala@fiatubezpieczenia.pl

Ubezpieczenia komunikacyjne

atrakcyjne pakiety ubezpieczeń (OC-AC-NW), 
zielona karta

Ubezpieczenia majątkowe

ubezpieczenie mieszkań, budynków, ruchomości domowych, 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych 
zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zbiorowe ubezpieczenia dla pracowników

ubezpieczenie dla pracowników zakładów pracy, 
zapewniające kompleksowe świadczenia 
dla Ubezpieczonego i Jego bliskich

Ubezpieczenie osoby zaciągającej kredyt 
z FIAT Banku na zakup samochodu

terminowe ubezpieczenie życia 
na czas trwania kredytu, zabezpieczenie kredytu
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Hotel NOMA RESIDENCE
mieÊci si´ w dawnej rezydencji myÊliwskiej rodziny Hochbergów.

Hotel NOMA RESIDENCE
Zameczek MyÊliwski Promnice  43-210 Kobiór k/ Tychów  tel./ fax 032/ 219 46 78, 219 40 63, e-mail: promnice@noma2.com.pl, www.noma2.com.pl

Zameczek MyÊliwski zosta∏ doskonale przystosowany 
do wspó∏czesnych wymogów u˝ytkowych, a wysoko 
kwalifikowany personel potrafi zaspokoiç wszystkie

oczekiwania goÊci.
Do dyspozycji goÊci sà apartamenty i pokoje hotelowe, 
cztery sale restauracyjne, stylowa winiarnia, kominki 

plenerowe, rowery, ˝aglówki i zaprz´gi konne.
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Zdjęcia: Andrzej Baturo, Michał Cała, Agencja Forum
Rysunki: Janusz Stefaniak
Zdjęcia: Andrzej Baturo, Michał Cała, Agencja Forum
Rysunki: Janusz Stefaniak

Nie ma co owijać w bawełnę, dobry narciarz jeździ teraz w Alpy lub Dolomity. 
Albo w Beskidy – Śląski lub Żywiecki. Tatry kochamy, ale prawdziwych tras
zjazdowych tam nie ma. Nie ma gdzie budować wyciągów, bez wycięcia tysięcy
drzew i zniszczenia unikatowej tatrzań skiej przyrody. 
Dlatego proponujemy Szczyrk, Korbielów, albo beskidzkie wsie. 
Góry tam piękne, a kiedy śniegu dużo – warunki niczym w Austrii.   







Szczyrk ju˝ daw no ob wo ∏a no zi mo wà wi ce sto li cà, sto -
∏ecz noÊç zo sta wia jàc Za ko pa ne mu. U stóp Skrzycz ne go za -
czy na si´ wie le szla ków tu ry stycz nych, zi mà to raj dla nar -
cia rzy – 60 ki lo me trów nar to strad, wiel ka licz ba wy cià gów. 

Naj d∏u˝ sza tra sa, li czy do k∏ad nie 5300 m, przy ró˝ ni cy
wznie sieƒ 941 m. Nar to stra dy mo gà za do wo liç nar cia rzy
o ró˝ nych umie j´t no Êciach; 10 km z nich jest sztucz nie
Ênie ̋ o nych, a 3 km – oÊwie tlo nych. Czte ry ma jà ho mo lo -
ga cj´ FIS, mo gà si´ na nich od by waç za wo dy pu cha ru
Êwia ta i mi strzo stwa Pol ski (tra sa zjaz do wa ze Skrzycz ne -
go, sla lom na Be skid ku, Gol go ta i Bieƒ ku ∏a). Dla mi ∏o Êni -
ków akro ba cji na de sce wy bu do wa no spe cjal nà tra s´ zwa -
nà hal fpi pe. Sà te˝ czte ry skocz nie nar ciar skie. 

Naj lep sze wa run ki do nar ciar stwa pa nu jà zwy kle na
tra sach Gór ni cze go OÊrod ka

Nar ciar skie go na Ma ∏em
Skrzycz nem i Ma li nów ce;

13 wy cià gów i 11 tras
zjaz do wych po zwa la
prze je chaç w su mie pra -

wie pi´ç i pó∏ ki lo me tra.
Spra wia to, ˝e wy cià gi sà
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zwy kle moc no prze lud nio ne, zw∏asz cza w week en dy. 
Nar cia rze lu bià te˝ tra sy Cen tral ne go OÊrod ka Spor tu,

pro wa dzà ce na pó∏ noc nych sto kach Skrzycz ne go. Po nad -
to 3 wy cià gi dzia ∏a jà na Be ski dzie, 2 na Ko ta rzu, 2 na Prze -
∏´ czy Sal mo pol skiej, 2 na Czyr nej, 2 na Pa le ni cy.

Wi´cej: www.szczyrk.com.pl
Do Wi s∏y na let ni sko przy je˝ d˝a no ju˝ w wie ku XIX.

Po tem by wa li tam Ma ria Ko nop nic ka, W∏a dy s∏aw Rey -
mont, Bo le s∏aw Prus... Za chwy ca ∏a ich miej sco wa gwa ra,
w któ rej do dzi siaj za cho wa ∏o si´ wie le s∏ów ze sta ro pol -
skie go. Tak ro dzi ∏a si´ le gen da per ∏y Be ski dów. Obec nie
umac nia jà Adam Ma ∏ysz.

Po ∏o ̋ o na ma low ni czo w do li nie rze ki Wi s∏y jest dru -
gim po Szczyr ku oÊrod kiem nar ciar skim Be ski du Âlà skie -
go. W Wi Êle nar cia rze nie mo gà na rze kaç na brak tras 
do szu so wa nia. Na bar dziej wy ma ga jà cych cze ka jà zbo -
cza Sto˝ ka i Cieƒ ko wa – in te re su jà ce, sztucz nie na Ênie ̋ a -
ne tra sy. Na mniej wpraw nych cze ka jà ∏a twe pól ka 
nar ciar skie, dla uczà cych si´ jeê dziç – wy cià gi Sa ra je wo
i Si gla ny. Nie wol no tu jeê dziç na snow bo ar dzie, co 
dla po czàt ku jà cych nar cia rzy ma du ̋ e zna cze nie.

Z Be ski du Âlà skie go prze nie Êmy si´ te raz w ˚y wiec ki,

Perły BeskidówPerły Beskidów
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do Kor bie lo wa, le ̋ à ce go u pod nó ̋ a Pil ska. To naj wy˝ szy,
po Ba biej Gó rze, szczyt Be ski du Za chod nie go. 

Kie dyÊ na Ha li Mi zio wej sta ∏o naj pi´k niej sze w pol -
skich Kar pa tach schro ni sko PTTK. Wy bu do wa ne w ro ku
1930, sp∏o n´ ∏o w 1953, a obec ne to ju˝ nie to. Pil sko jest
gó rà ty pu al pej skie go, ro Ênie tam b´ dà ca pod ochro nà
ko so drze wi na, a w par ku kra jo bra zo wym wy st´ pu je po -
nad ty siàc ga tun ków ro Êlin. Pa nu je opi nia, ˝e na Pil sku
mo˝ na zna leêç naj lep sze w Be ski dach wa run ki do upra -
wia nia nar ciar stwa. Ânieg na szczy cie po ja wia si´ ju˝
w po ∏o wie paê dzier ni ka i za le ga do po ∏o wy mar ca, a w re -
jo nie Mi zio wej – na wet do ma ja. Naj zim niej jest w stycz -
niu, a po kry wa Ênie˝ na osià ga nie rzad ko po nad metr. Jed -
nak po go da jest do syç zdra dli wa, cz´ sto na gle si´ zmie nia
i wy st´ pu jà Ênie ̋ y ce, zw∏asz cza wy ̋ ej w gó rach. Dla te go
nie daj my si´ zwieêç ∏ad nej po go dzie na do le, bo na szczy -
cie mo ̋ e my si´ nie mi le za sko czyç. Cie plej sze ubra nie za -
bierz my i przy po go dzie...

Kor bie lów jest przy k∏a dem, jak wio ska pa ster ska mo ̋ e

si´ staç mod nym w kra ju oÊrod kiem zi mo wym. Przy je˝ d˝a
tu wie lu ama to rów spor tów zi mo wych, szcze gól nie t∏ocz -
no jest pod czas fe rii i week en dów. Ce ny sà Êred nie. Za -
opa try waç si´ mo˝ na w licz nych skle pach spo ̋ yw czych,
do brze jest roz wi ni´ ta i zró˝ ni co wa na ba za ho te lo wa i ga -
stro no mia oraz us∏u gi nar ciar skie.

Wy traw ni nar cia rze ma jà do dys po zy cji 14 wy cià gów,
a za naj trud niej szà uwa ̋ a si´ tra s´ nu mer 7 z Ha li Mi zio -
wej na Szcza wi ny. Po czàt ku jà cym po le ca my tra sy na Ku li -
gów ce, sztucz nie Ênie ̋ o ne, do brze przy go to wa ne i dla te go
na da jà ce si´ do na uki jaz dy. W Kor bie lo wie ist nie je ca ∏o -
do bo we przej Êcie gra nicz ne na S∏o wa cj´.

Wi´cej: www. pil sko. com. pl
W do li nach po to ku Bren ni ca i je go do p∏y wów le ̋ y du -

˝a wieÊ – Bren na. Przez grzbie ty gór skie sà sia du je z Ustro -
niem, Wi s∏à i Szczyr kiem. Mniej po pu lar na od zna nych
ku ror tów, za cho wa ∏a za to spe cy ficz ny cha rak ter nie wiel -
kiej be skidz kiej miej sco wo Êci. Zna ko mi te miej sce dla
spra gnio nych spo ko ju.

Do bre wa run ki nar ciar skie by wa ją już w grud niu, a są la ta, że me tro wa 
po kry wa śnież na le ży przez nie mal cztery mie sią ce.
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Do bre wa run ki nar ciar skie by wa jà ju˝ w grud niu,
a sà la ta, ˝e me tro wa po kry wa Ênie˝ na le ̋ y przez nie mal
4 mie sià ce. I tam naj zim niej szym mie sià cem jest sty czeƒ ze
Êred nià tem pe ra tu rà -3°C. 

Wy cià gi nar ciar skie po ∏o ̋ o ne sà po za wsià w wy˝ szych
par tiach do lin, a naj lep sze wa run ki zwy kle pa nu jà w do li -
nie Le Êni cy. Do brzy nar cia rze je˝ d˝à na Sta rym Gro niu
i Sto˝ ku. S∏ab si – na Ja wor ni ku.

Kto ce ni uro ki praw dzi wej wsi be skidz kiej na pew no
wy bie rze Isteb nà. W zi mie nie ma tu ty lu tu ry stów jak
w Szczyr ku czy Za ko pa nem, za to Ênie gu i mro zu –
w bród. Na de skach mo˝ na szu so waç od grud nia do lu te -
go, a cza sa mi do mar ca. 

Isteb na jest naj wi´k sza spo Êród tzw. Trój w si (po zo sta ∏e
to Ja wo rzyn ka i Ko nia ków). Tu nie wy star czy przy je chaç

na nar ty, trze ba tro ch´ wie dzieç o wspa nia ∏ej tra dy cji i kul -
tu rze tych miejsc. Kie dy jed nak na sy ci my du cha, trze ba
wziàç de ski i ru szyç na Z∏o ty Groƒ, na któ re go pó∏ noc -
nych sto kach Ênieg le ̋ y nie kie dy do kwiet nia. To naj lep sze
miej sce dla nar cia rzy w Isteb nej. Du ̋ y wy bór tras dla bar -
dziej wta jem ni czo nych nar cia rzy, do brze przy go to wa ne
tra sy bie go we oraz stocz ki dla po czàt ku jà cych zjaz dow -
ców. Aby si´ nie za tra ciç w tym bia ∏ym sza leƒ stwie, war to
w prze rwie, cho cia˝ przez chwi l´, po pa trzeç na oÊnie ̋ o nà
ko p´ Ocho dzi tej, z któ rej szu su jà nar cia rze w Ko nia ko wie. 

Zwar doƒ, dru gi po Pil sku oÊro dek nar ciar ski ˚y -
wiec czy zny. Ânieg w naj wy˝ szych par tiach po ja wia si´ tu
ju˝ w paê dzier ni ku. Mie siàc póê niej mo˝ na ju˝ jeê dziç na
nar tach. Na pó∏ noc nych sto kach i w g∏´ bo kich ja rach do -
lin b´ dzie tak a˝ do koƒ ca kwiet nia. Naj le piej jed nak na
nar ty wy braç si´ tam na prze ∏o mie stycz nia i lu te go –
i mróz trzy ma, i Ênie gu do sta tek. 

Naj d∏u˝ sze wy cià gi zbu do wa no na sto kach Du ̋ e go
i Ma ∏e go Ra chow ca, a za naj trud niej szy ucho dzi stok Ska -
lan ka. S∏a biej je˝ d˝à cym war to po le ciç wy cià gi Kar lik, Ka -
ro lin ka i Oraw co wa. 

W Zwar do niu nie ma cen trum han dlo we go, ku pu je si´
w kil ku skle pach spo ̋ yw czo -prze my s∏o wych w oko li cy
dwor ca PKP. Noc le gi mo˝ na zna leêç w kwa te rach pry wat -
nych, a jeÊç w do brej do mo wej kuch ni lub ba rach. Licz ne
punk ty z us∏u ga mi nar ciar ski mi.

Wi´ cej: http://ski.wp.pl/



Bie g po zdrowie
Na nar tach, ja ko na ród, nie lu bi my bie gaç i ju˝. Szko da,

bo bie gaç mo˝ na wsz´ dzie, w mie Êcie i na wsi, bie ga nie jest
zdrow sze i bez piecz niej sze od zjaz du, i du ̋ o taƒ sze. Nie
mu si my od ra zu uczyç si´ kro ku ∏y˝ wo we go, wy star czy
kla sycz ny... suw. Kie dy ju˝ po dej mie my de cy zj´, ˝e tej zi -
my za czy na my bie gaç, mu si my si´ zde cy do waç na kup no
sprz´ tu. Do bra nar ta bie go wa mu si byç lek ka, wy trzy ma ∏a
i ela stycz na. Do brze po wie dzieç, trud niej wy braç. Mo ̋ e
wi´c ku po waç, kie ru jàc si´ in for ma cjà pro du cen ta? Mo˝ -
na i tak, zw∏asz cza kie dy de cy du je my si´ na mar ko we de -
ski. Mo˝ na jed nak w skle pie za sto so waç pro stà me to d´:
na rów nej po wierzch ni k∏a dzie my nar t´ i pod jej cz´Êç
Êrod ko wà wsu wa my kart k´ pa pie ru. Sta je my na nar cie
i wy cià ga my kart k´. Do brze, je Êli czu je my lek ki opór, êle
– kie dy kart k´ wy cià ga my bez opo ru lub nie mo ̋ e my jej
wy cià gnàç. Naj pro Êciej oce niç twar doÊç nar ty w te re nie,
ale wte dy jest ju˝ za póê no. Dla u∏a twie nia wy bo ru, nar ty
ozna cza si´ licz ba mi we d∏ug za sa dy: im tward sze, tym
wy˝ szy nu mer. Da ruj my so bie jed nak te roz wa ̋ a nia, bo
do ty czà tyl ko nart wy czy no wych i spor to wych, a nas prze -
cie˝ in te re su jà (na ra zie) de ski tu ry stycz ne.

Nar ty do ce lów tu ry stycz nych i re kre acyj nych,
usta wio ne pio no wo, po win ny si´ gaç do nad garst -
ka wy cià gni´ tej w gó r´ r´ ki. Dla osób o prze -
ci´t nym wzro Êcie i wa dze mo˝ na za sto so waç
wzór: d∏u goÊç nart = wy so koÊç nar cia rza + _
ci´ ̋ a r cia ∏a – (8-12) cm. Na przy k∏ad przy
wzro Êcie 175 cm i wa dze 70 kg otrzy mu je my:
175 + 35 – (8-12) = 198-202 cm. Nar cia rze
spraw niej si i le piej je˝ d˝à cy ko rzy sta jà
z d∏u˝ szych nart, s∏ab si z – krót szych. 

Nar ty Êla do we, któ re s∏u ̋ à g∏ów nie
tu ry sty ce i re kre acji, sà szer sze i ci´˝ sze
od nart spor to wych. Nie po sia da jà zwy -
kle spe cjal nych ozna ko waƒ co do ich prze -
zna cze nia. Nie któ re mo de le w Êrod ko wej
cz´ Êci Êli zgu ma jà tzw. ry bià ∏u sk´ (da chów ko -
wa te p∏a skie wy pust ki). Dzi´ ki te mu nar ta nie
co fa si´ pod czas od bi cia (zw∏asz cza w cza sie
pod bie gów) i nie wy ma ga sma ro wa nia. D∏u goÊç
tych nart do bie ra si´ po dob nie jak do tech ni ki
kla sycz nej.

Kij ki sà bar dzo wa˝ nym ele mentem wy po sa ̋ e -
nia w bie gach. Obec nie ro bi si´ je ze spe cjal nych
sto pów me ta li lek kich i z two rzyw sztucz nych.
Dzi´ ki te mu sà lek kie, wy god ne w uchwy cie, ma jà

od po wied nià spr´ ̋ y stoÊç i wy -
trzy ma ∏oÊç. Kij ki s∏u ̋ à ce tu ry -
Êcie po win ny si´ gaç mniej
wi´ cej do wy so ko Êci je go ra -
mie nia (w po zy cji sto jà cej).
Za sa da jest ta ka: kij ki do
tech ni ki kla sycz nej po win ny
byç krót sze od wzro stu nar cia -
rza o 30 cm, z to le ran cjà 5 cm.

War to ku po waç wià za nia i bu -
ty tej sa mej fir my i spraw dziç jesz cze w skle pie czy pa -
su jà do sie bie. Wià za nia tu ry stycz ne (po dob nie jak nar -
ty) sà prze wa˝ nie ci´˝ sze i szer sze, do pa so wa ne do bu -
tów o po dob nym prze zna cze niu. Pro du ku jà je te sa me
fir my, któ re spe cja li zu jà si´ w kon struk cji wià zaƒ dla po -
trzeb nar ciar stwa wy czy no we go. Mon ta˝ naj le piej zle ciç
w fir mo wym ser wi sie. 

Bu ty u˝y wa ne w ce lach tu ry stycz nych ma jà do syç wy -
so kie cho lew ki, jed nak nie sà usztyw nio ne tak moc no
w cz´ Êciach bocz nych jak bu ty do tech ni ki ∏y˝ wo wej.
Ela stycz na po de szwa win na u∏a twiaç uno sze nie pi´ ty
i wy ko ny wa nie kro ków kla sycz nych. Bu ty ta kie sà cz´ sto

do dat ko wo ocie pla ne i za bez pie czo ne
przed prze mok ni´ ciem. Z re gu ∏y sà te˝

ci´˝ sze od wy czy no wych, a pro sta
kon struk cja do pa so wa na jest do

wià zaƒ ty pu tu ry stycz ne go.
Sma ro wa nie nart bie go wych

to na praw d´ Oxford i UJ ra -
zem wzi´ te. Na szcz´ Êcie dla
po trzeb re kre acji pro du cen ci
stwo rzy li uprosz czo ne wer sje
sma rów i pa ra fin nar ciar -
skich. Sà uni wer sal ne
z wi´k szà to le ran cjà na ró˝ -
ni c´ tem pe ra tur. Mo˝ na je

ku piç w ze sta wach za wie -
ra jà cych z re gu ∏y smar

twar dy, pó∏ twar dy,
kli ster i pa ra fi n´.
Nar ty tu ry stycz ne
– Êla dów ki –
z cha rak te ry s -
tycz nà ∏u skà pod
stop kà, sma ru je -
my je dy nie pa ra fi -
nà w przed niej i tyl -
nej cz´ Êci nar ty.
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Bu ty na zjazd
Ku pu jàc bu ty do zjaz du, trze ba przy mie rzaç a˝ si´

tra fi na swe go bu ta, od te go prze cie˝ za le ̋ y, czy
na sto ku b´ dzie my mieç po czu cie czem pio na, czy
tyl ko po czàt ku jà ce go ce pra. Bu ty war to wi´c ku -
po waç w skle pie z du ̋ ym wy bo rem mo de li ró˝ -
nych firm. Fa chow cy nie po le ca jà ama to rom
ku po wa nia bu tów za wod ni czych, u∏a twia jà
co praw da pa no wa nie nad skr´ tem, ale... sà
nie wy god ne. Zjazd pod czas za wo dów trwa
naj wy ̋ ej kil ka mi nut, a my jeê dzi my na nar -
tach cza sem przez ca ∏y dzieƒ. Wy bie ra jàc bu -

ty, ko niecz nie mu si si´ wziàç pod uwa g´ na sze
ak tu al ne umie j´t no Êci, al bo po ziom ja ki za mie -
rza my osià gnàç w naj bli˝ szych 2-3 la tach. 
Dla po czàt ku jà cych but z dwo ma klam ra mi

w zu pe∏ no Êci wy star czy. Nie mo ̋ e byç ani zbyt
twar dy, ani za moc no na chy lo ny. Bar dziej do -

Êwiad cze ni nar cia rze wy bio rà mo de le tward -
sze z wi´k szà licz bà kla mer i re gu la cji.

W bu tach wy˝ szej kla sy mo˝ na re gu lo waç
kàt na chy le nia, kan ting i bar dzo pre cy -

zyj nà re gu la cj´ za pi´ cia kla mer. 

De ka log nar cia rza 
O kon dy cję dbaj la tem, zi mą bę dziesz lep szy na sto ku. 
Ko rzy staj ze szko le nia pod okiem in struk to ra nar ciar skie go, o ile two je umie jęt no ści jaz dy na nar tach 
nie są wy star cza ją ce. 
Na tra sie moż na po ru szać się tyl ko na nar tach, pie szym wstęp jest wzbro nio ny.  
Zjeż dża jąc, nie bądź za gro że niem dla in nych i dla sie bie.  
Uży waj bez piecz ne go sprzę tu: wią zań, nart i bu tów. Wią za nie jest bez piecz ne, gdy jest pra wi dło wo usta wio ne.  
Wy bie raj tra sy od po wied nie dla swych umie jęt no ści i sta raj się pa no wać nad szyb ko ścią. 
Skrę ca jąc, za cho wuj bez piecz ną od le głość do in nych nar cia rzy. 
Na skrzy żo wa niu nar to strad – ustąp pierw szeń stwa oso bie ja dą cej wol niej i bę dą cej ni żej od cie bie.  
Nie za trzy muj się w prze wę że niach i na za krę tach, je że li upad niesz – sta raj się szyb ko po wstać, o ile to moż li we. 
Prze strze gaj zna ków nar ciar skich i in for ma cyj nych.  
Nie zjeż dżaj bli sko to ru wy cią gu nar ciar skie go i nie prze ci naj tra sy te go to ru.  
Po ma gaj mniej spraw nym nar cia rzom. W ra zie wy pad ku udziel po mo cy lub zor ga ni zuj ją.  

Wska zów ki dla nar cia rzy tu ry stów  
Dłuż szą wę drów kę po dej muj cie w gru pie, w któ rej bę dzie cho ciaż je den nar ciarz zna ją cy tra sę. 
Przed wy ru sze niem zo staw cie w schro ni sku lub miej scu za miesz ka nia wia do mość o wy bo rze tra sy 
i o przy bli żo nym cza sie po wro tu. 
Sprzę tu nar ciar skie go uży waj sto sow nie do cha rak te ru te re nu i sta nu śnie gu.  
Wcze śniej za po znaj się z pro gno zą po go dy, in for ma cja mi o sta nie po kry wy śnież nej i o za gro że niu la wi no wym. 
W przy pad ku po gor sze nia się po go dy, za wróć z tra sy. 
Nie po dej muj wy ciecz ki po wiel kich opa dach śnie gu, przy na głym ocie ple niu i we mgle. 
Wy strze gaj się stro mych sto ków i nie wchodź do nie bez piecz nych żle bów, któ ry mi mo gą zejść la wi ny śnież ne. 
Je śli za błą dzisz, sta raj się do stać naj krót szą, bez piecz ną dro gą do do li ny, ale nie żle bem, 
tyl ko grzbie tem al bo grzę dą. 
W ra zie wy pad ku wzy waj po mo cy ja kim kol wiek sy gna łem aku stycz nym lub świetl nym, sześć ra zy na mi nu tę 
z jed no mi nu to wą prze rwą. Gdy usły szysz wo ła nie o po moc – od po wiedz trzy ra zy na mi nu tę z jed no mi nu to wą 
prze rwą. Wy pa dek zgłoś w naj bliż szym punk cie ra tow ni ków gór skich.

(Opra co wa no na podst. Inf. „Ty go dni ka Pod ha lań skie go”)

www.za ko pa ne.pl/ty go dnik
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Kie dy za cząć na ukę?
Naj le piej od 3 lat. W kra jach al pej skich i skan dy naw -

skich szkó∏ ki nar ciar skie ofe ru jà kur sy dla dzie ci 3 –
5 let nich. Co raz cz´ Êciej mo˝ na te˝ spo tkaç in struk to -
rów uczà cych dzie ci w Pol sce. 

Naj le piej sko rzy staç z po mo cy in struk to ra. Je ̋ e li ro -
dzi ce wo là to ro biç sa mi, mu szà pa mi´ taç o jed nym: pi´ -
cio lat ki uczà si´ szyb ko, je Êli sto sow nie do ich wie ku t∏u -
ma czy my im, jak ma jà wy ko naç ko lej ne ewo lu cje. 

Dro gi ro dzi cu, de cy du jàc si´ na wy jazd z po czàt ku jà -
cym dziec kiem na nar ty mu sisz zda waç so bie spra w´
z ogra ni czeƒ ja kie na sie bie na k∏a dasz:

– twój nar ciar ski dzieƒ b´ dzie krót szy,
– nie za bie raj dziec ka na zbyt trud ne tra sy, bo na wet

je Êli zje dzie, to ni cze go si´ nie na uczy,
– je Êli je dziesz przed dziec kiem, skr´ caj

ra czej d∏u gim gi gan to wym skr´ tem
ni˝ krót kim Êmi giem, jaz da Êmi -

giem mo ̋ e byç ode bra na przez
dziec ko ja ko jaz da na kre ch´,

– je Êli tyl ko mo ̋ esz so bie
na to po zwo liç, a two je

dziec ko jest na ty le sa -
mo dziel ne, za pisz je na
kurs, w gru pie dzie ci,
pod okiem in struk to -
ra po st´ py b´ dà na
pew no szyb sze. 

Pami´taj, ˝e naj -
wi´k szym za gro ̋ e -
niem na sto ku dla

na szych dzie ci sà in ni
do ro Êli nar cia rze. Cz´ -
sto oj ciec uczà cy dziec -
ko ce lo wo je wy wra ca
na oÊlej ∏àcz ce, „bo je -
cha ∏o zbyt szyb ko”. To
nie jest do bry spo sób
edu ka cji.

Dziec ko bez wzgl´d nie
po win no jeê dziç w ka -
sku. Uwa ̋ aj na nie,
szcze gól nie gdy je dziesz
przed nim i nie zgub go
na sto ku. Dziec ko po -
win no mieç w kie sze ni
ad res ho te lu i nu mer te -
le fo nu kon tak to we go.

Po moc ne do dat ki:
1. Lej ce – mo co wa ne do tu ∏o wia (ro dzaj uprz´ ̋ y) sto -

so wa ne do na uki skr´ ca nia u dzie ci, któ re po tra fià ju˝
sa mo dziel nie ba lan so waç cia ∏em i sa mo dziel nie zje˝ d˝aç
po lek ko na chy lo nych sto kach, ale przy wi´k szych pr´d -
ko Êciach, nie po tra fià skr´ caç i kon tro lo waç pr´d ko Êci.

2. Pod no Ênik to uprzà˝ za k∏a da na na tu ∏ów dziec ka
z uchwy tem na ple cach. Po ma ga wsa dzaç dziec ko na
krze se∏ ko, a na wy cià gu or czy ko wym po ma ga je pod -
trzy my waç.

3. ¸àcz nik dzio bów, prze gu bo we po ∏à cze nie dzio bów
nart – unie mo˝ li wia krzy ̋ o wa nie, po zwa la ∏a twiej pro -
wa dziç nar ty i na uczyç si´ skr´ tów z p∏u ga.



Dziw ne spor ty 
A jed nak bra ku je pa ru swoj skich po jaz dów, na któ rych Êmi ga gó ral ska m∏ódê we wsiach be skidz kich i na Pod -

ha lu. W Sà dec kiem po pu lar ne sà np. pla sti ko we wor ki wy pcha ne s∏o mà i du ̋ e, sta re bla sza ne mied ni ce. My jed -
nak, pra wie Unio ni Êci, pre zen tu je my po jaz dy eu ro pej skie. 

De val cart: Ânie˝ ne go kar ty na p´ dza ne si ∏à mi´ Êni. To ra czej za ba wa dla do ro s∏ych
i dla sil nych w no gach ma ∏o la tów.
Snow Sco ot: Dwa w jed nym. Hu laj no g´ ze snow bo ar dem ktoÊ po ∏à czy∏
w ro ku 1991. Po jazd ob cho dzi wi´c te raz ju bi le usz dzie si´ cio le cia. 
Snow -cross lub Mud bi ke: Uno wo cze Ênio ny wy na la zek pew ne go
Szwaj ca ra sprzed 90. lat. Dwa du ̋ e ko ∏a na opo nach z zi mo -
wym bie˝ ni kiem po zwa la jà swo bod nie ma new ro waç po jaz dem.
Sko ki bun gy: Mod ne rów nie˝ zi mà. Ska czà nie z mo stu lecz
z wa go ni ka ko lej ki li no wej za wie szo ne go nad stu me tro wà
prze pa Êcià. 
Zor bing: Zjazd we wnàtrz trzy me tro wej ku li po Ênie˝ nym 
lub tra wia stym to rze. 
Gu mo we ko ła: Wy star czy na pom po waç wiel kà opo n´, by si´ do brze ba wiç. 
Ve lo ge mel: Po mys∏ Szwaj ca ra, pa na Chri stia na Buhl ma na z ro ku 1911, prze trwa∏ do dzi siaj. 
Na drew nia nym Ênie˝ nym ro we rze wcià˝ jeê dzi si´ w Gru ne wal dzie. Jak? Po pro stu, trze ba si´ od py chaç od zie -
mi no ga mi.
Snow fer: Wind sur fing na Ênie gu i lo dzie.
Wspi nacz ka lo do wa: Drap si´, gdzie wzrok nie si´ ga. Mo˝ na te˝ po Ênie˝ nej lub lo do wej Êcia nie.

Ad res in ter ne to wy:http://www.nar ty.pl/in dex.php3 

Małysz dobry na wszystko

Od roku jest prawie bohaterem narodowym, polskie flagi w Innsbrucku, Garmisch-

Partenkirchen, Obersdorfie i Lahti, w liczbie równej fińskim, austriackim

i niemieckim. Takiego entuzjazmu wśród rodaków oglądających zawody

na skoczniach narciarskich, nie było od czasów Tajnera i Marusarza,

a kto wie czy nie od FIS-u w Zakopanem w roku 1939. 

Skoki pozostawały trochę na uboczu głównych imprez narciarskich

zdominowanych przez konkurencje alpejskie no i okazuje się, 

że niesłusznie. Narciarstwo klasyczne jeszcze do niedawna było

w cieniu zjazdów i slalomów. Czy podobnie jak piłka nożna po

sukcesie na mistrzostwach w 1974 roku stała się polskim

sportem narodowym, teraz będą nim skoki? 

Chyba nie, bo za trudne, ale może do łask wrócą

klasyczne konkurencje, jak chociażby biegi? A jeśli

nartostrada z Baraniej Góry zaprowadzi do Wisły,

nie zapomnijmy, że tutaj rodzi się nowa

legenda...

Adamowi życzymy złotego medalu w Salt Lake

City. Sobie też trochę.



cjal ne go, do bre dla Êred nio za awan so wa nych
nar cia rzy. Mi ni nar ty – big fo ot, krót kie, cz´ sto
o dziw nym kszta∏ cie (np. sto py) nar ty do za ba -
wy. Na ostrych sto kach – tyl ko dla do brych
nar cia rzy. Po le ca ne ro dzi com, uczà cym
dziec ko jaz dy, je Êli sa mi do brze szu su jà na
nar tach. Na big fo ot‘ach b´ dà krà ̋ yç wo -
kó∏ ucznia ni czym na ∏y˝ wach. 

Nar ty ca rvin go we – wy na la zek ostat -
nich lat, któ ry zre wo lu cjo ni zo wa∏ tech -
ni k´ jaz dy na nar tach; nar ty fun ca -
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NAR TY
Gdzie ku po waç?
Naj le piej w skle pach ze sprz´ tem nar ciar skim lub

du ̋ ych sie ciach. Je Êli ktoÊ pla nu je wy jazd w Al py po
dru giej po ∏o wie lu te go, mo ̋ e ku piç nar ty za gra ni cà,
bar dzo du ̋ e ob ni˝ ki i zwrot po dat ku gra nicz ne go.

Obec nie nie ma jed no znacz nej de fi ni cji od po wied -
niej d∏u go Êci nart, prak tycz nie ka˝ dy pro du cent ma
swój spo sób ob li cza nia w∏a Êci wej d∏u go Êci. Mo˝ na
sto so waç za sa d´: wzrost mi nus 20 cm do: wzrost plus
20, 30 cm. 

Ja kie wy braç? Dla ko goÊ, kto to ro bi po raz pierw -
szy w ˝y ciu, to rze czy wi Êcie ból. Twar de. Dla do Êwiad -
czo nych. Nar ty – na puch – dla zwo len ni ków eks tre -
mal nych wa run ków, p∏y wa jà po pu chu i wci na jà si´
w tward szà na wierzch ni´. Nar ty all ter ra in – uni wer -
sal ne. Rów nie do bre do ama tor skie go sla lo mu i do ca -
rvin gu. Na tra sach nie bie skich i czer wo nych b´ dziesz
na nich kró lo waç. Po le ca ne dla po czàt ku jà cych, Êred -
nio za awan so wa nych i tych za awan so wa nych, któ rzy
po nad spor to we za ci´ cie ce nià do brà za ba w´ na Ênie -
gu. Nar ty sla lo mo we, pre cy zyj ne nar ty do jaz dy krót -
ki mi ci´ ty mi skr´ ta mi, do sto so wa ne do sla lo mu spe -

rvin go we pra wie sà rów ne snow bo ar do wi. 
http://www.nar ty.pl/nar ty_za kup

Ja kie wià za nia?
Do bre i w∏a Êci wie wy re gu lo wa ne wià za nia to

naj pew niej sze ubez pie cze nie na szych nóg. Na
tym nie wol no oszcz´ dzaç. Mu szà ide al nie trzy -

maç but pod czas jaz dy, a w ra zie po trze by otwo -
rzyç bez piecz nik i uwol niç no gi od nart. Le piej ku -
piç taƒ szà kurt k´ i go gle, by wià za nia mieç na praw -

d´ mar ko we.
Obec nie wszyst kie wià za nia ma jà wbu do wa ne

ski sto pe ry, co uwal nia nas od nie bez piecz nych pa -
sków mo cu jà cych nar t´ do bu ta. Je Êli nar ty nie ma jà

skip sto pe rów, trze ba przy pi naç nar ty pa ska mi do wià -
zaƒ. Wy pi´ ta nar ta, le cà ca po sto ku z wiel kà pr´d ko -
Êcià, jest bar dzo nie bez piecz na dla in nych nar cia rzy. 



SNOW BO ARD to jest to
Ro dzi com nie zde cy do wa nych ma ∏o la tów pro po nu je my

wy braç de sk´ fre eri de -al l ro und, po nie wa˝ b´ dzie naj od po -
wied niej sza do na uki, umo˝ li wi mon ta˝ wià zaƒ twar dych
lub mi´k kich i mo˝ na b´ dzie z niej ko rzy staç w przy sz∏o Êci,
kie dy ju˝ po cie cha wy bie rze w∏a sny styl.

Do ra dza nie w tak de li kat nej ma te rii (idzie o ce n´) jest
trud ne, nie mniej trze ba za wsze ku po waç de ski mar ko wych
firm. Szu ka nie oka zji w su per mar ke tach lub na tar go wi sku
jest ry zy kow ne. Na wet naj ∏ad niej sza de ska mo ̋ e si´ oka zaç
dro ga, kie dy na gle p´k nie lub oka ̋ e si´ wa dli wa.

Naj roz sàd niej ku po waç w skle pach ze sprz´ tem snow -
bo ar do wym, gdzie sà ka ta lo gi i mo˝ na spraw dziç pa ra me -
try. W tych skle pach jest nie tyl ko dro gi i mar ko wy sprz´t,
ale rów nie˝ ta nie de ski mniej zna nych firm, ide al ne dla
po czàt ku jà cych. Jed no tyl ko jest bez dy sku syj ne: fa chow cy
twier dzà, ˝e de ska mu si mieç drew nia ny rdzeƒ.

Je Êli si´ nam po do ba trze ba spraw dziç, czy jest aku rat
prze zna czo na dla nas – bo mo ̋ e byç dzie ci´ ca. Po tem do -
bie ra my od po wied nià d∏u goÊç we d∏ug za sa dy, któ ra nie
jest re gu ∏à:

d∏u goÊç de ski = wzrost – 15 – 20 cm. 
Jest to za sa da ogól na, zw∏asz cza przy wy bo rze de ski dla

po czàt ku jà cych o prze ci´t nej bu do wie cia ∏a. Dla „pu szy -
stych” trze ba braç po praw k´. Trze ba te˝ pa mi´ taç, by de -
ska nie by ∏a za wà ska, zw∏asz cza kie dy roz miar bu ta znacz -
nie prze kra cza prze ci´t nà. 

Je Êli ak cep tu je my fir m´, mo del i ce n´, po do ba si´ ko lor
i od po wia da d∏u goÊç snow bo ar du – p∏a ci my, ˝à da jàc gwa -
ran cji, któ rej ka˝ da fir ma i sklep udzie liç mu szà. 

Te raz bu ty. Le piej mie rzyç przez go dzi n´ i do braç naj od -
po wied niej sze, ni˝ cier pieç na sto ku. Po win ny byç

z ma te ria ∏ów nie prze ma kal nych i mieç wy cià ga ne
bu ty we wn´trz ne (jak w bu tach do zjaz du). Mu -

szà te˝ pa so waç do wià zaƒ. Do bre bu ty
snow bo ar do we win ny mieç co naj mniej

3 klam ry, ide al nie, kie dy klam ry sà 4,
po 2. na Êród sto piu i na go le niu. 

Wià za nia. Na po czà tek
do brze jest wy braç

(twar de lub mi´k kie)
trwa ∏e, któ re do -
brze b´ dà trzy maç
but przy de sce.
W skle pie na pew no
do ra dzà.
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Jaz da sa mo cho dem w okre sie zi mo wym łą czy się z ko niecz no ścią

od po wied nie go przy go to wa nia po jaz du do tej szcze gól nej po ry 

ro ku. Rów nież na wy jaz dy tu ry stycz ne za bie ra my co in ne go, 

niż la tem. Naj czę ściej są to nar ty, snow board czy san ki. Fiat Au to

Po land po my ślał o do sto so wa niu sa mo cho du do tych po trzeb. 

De ale rzy zo sta li za opa trze ni w wie le ak ce so riów uła twia ją cych 

zi mo wą jaz dę i tu ry sty kę.

W sa lo nach moż na ku pić na przy kład:

Zi mo we ak ce so ria sa mo cho do we 

Ze staw Zi ma, za wie ra ją cy ko sme ty ki 
sa mo cho do we na tę po rę ro ku, 
m. in. zi mo wy płyn do spry ski wa czy 
o za pa chu cy try no wym, śro dek do od mra ża nia 
szyb, od mra żacz do zam ków, 
skro bacz kę do szyb;

Łań cu chy prze ciw śnie go we, ła twe w mon ta żu, moż na za sto so wać
do róż nych wy mia rów opon. Przy dat ne w jeź dzie po za śnie żo nych
i ob lo dzo nych dro gach, zwłasz cza gór skich.

Dy wa ni ki gu mo we. 
Zi mą chro nią przed za bru dze niem
i za wil go ce niem wy kła dzi ny pod ło gi.
Ła twe do utrzy ma nia w czy sto ści. 

Ba gaż ni ki na nar ty. Róż ne ro dza je, do prze wo że nia 1, 3, 5 par nart.
Prak tycz ne i ła twe w uży ciu. Wy ko na ne z two rzyw od por nych 

na du że róż ni ce tem pe ra tur, wy po sa żo ne w za mek.

Po krow ce na nar ty.
Chro nią wnę trze sa mo cho du 

przed za bru dze niem. 

Opo ny zi mo we. Roż ne ro dza je. 
Wy ko na ne z mięk kiej gu my o spe cjal -

nym bież ni ku za pew nia ją bez piecz ną
jaz dę przy ni skich tem pe ra tu rach 

na za śnie żo nych na wierzch niach.

* zdjęcia mają charakter orientacyjny
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H a mow nia sil ni ków w daw nej Wy twór ni 
Sprz´ tu Me cha nicz ne go przy uli cy Par ty zan -
tów ha ∏a so wa ∏a i tru ∏a. To by∏ do bry ar gu ment,

˝e by prze nieÊç jà po za cen trum mia sta. W szcze rym 
po lu pod Biel skiem po nad 30 lat te mu wy bu do wa no
ha l´, od któ rej za cz´ ∏a si´ hi sto ria FSM, a póê niej Fiat
Au to Po land. Dzi siaj w je dy nej na Êwie cie fa bry ce sa mo -
cho dów, przez któ rà prze cho dzi dro ga, prze je˝ d˝a jà 
po cià gi po spiesz ne, p∏y nie rze ka, wzno si si´ ha la, 
gdzie nie d∏u go pro du ko waç si´ b´ dzie sil ni ki wy so ko -
pr´˝ ne naj now szej ge ne ra cji. 

Prze bu do wa obiek tu, w któ rym kie dyÊ mie Êci ∏a si´ na -
rz´ dziow nia FSM, póê niej Za k∏ad Me cha ni ki, jest dzi siaj
naj wi´k szym przed si´ wzi´ ciem in we sty cyj nym In gest Se -
gim Pol ska. Spó∏ ka po wsta ∏a w wy ni ku ter cja li za cji i sta no -
wi cz´Êç sek to ra Bu si ness So lu tions. W Pol sce jest po Êred -
ni kiem, któ ry za wy naj mo wa ne us∏u gi p∏a ci pie ni´dz mi,
ja kie za ro bi na fir mach, skàd otrzy mu je zle ce nia.

Ry szard Iskra, pe∏ nià cy obo wiàz ki ko or dy na to ra spó∏ ki
w Pol sce, mó wi: „Za wsze s∏y sza ∏em, ̋ e naj ta niej jest ku po -
waç bez po Êred nio u wy twór cy, a tu taj po wsta ∏a fir ma, któ -
ra ˝y je z pro wi zji. No, ale my nie je ste Êmy zwy k∏ym po -

In gest Se gim Pol ska nie jest zwy czaj nym po śred ni kiem, któ ry ta nio ku pu je
i dro go sprze da je. Dys po nu je fachową wie dzą i do świad cze niem pra cow ni ków, 
któ rzy potrafią pod jąć się wykonania naj trud niej szych za dań.

Niezwykły pośrednik
Ja cek Al biń ski
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Êred ni kiem”. In gest Se gim odzie dzi czy∏ po Fiat Au to Po -
land wy so ki po ten cja∏ wie dzy i do Êwiad cze nia pra cow ni -
ków. Tu taj przy go to wu je si´ ofer ty, okre Êla wa run ki tech -
nicz ne, oce nia mo˝ li wo Êci wy ko naw cze i kon ku ren cyj noÊç
przy sz∏ych kon tra hen tów, tu taj rów nie˝ li czy si´ pie nià dze.
Po dob nie oce nia swo jà dzia ∏al noÊç Jan Ma Êlorz, od po wie -
dzial ny za utrzy ma nie zwy czaj ne nie ru cho mo Êci i us∏u gi.
„By wa, ˝e raz zaj mu j´ si´ or ga ni za cjà se sji t∏u ma cze nio wej
z an giel skie go na w∏o ski, a za chwi l´ uru cha miam zle ce nie
na kon ser wa cj´ in sta la cji od gro mo wych, al bo
wy sy ∏am ku rie ra na dru gi ko niec Pol ski” –
mó wi. Te go rocz ne Mi ko ∏aj ki dla po nad 7 ty -
si´ cy dzie ci, zwa ne nie kie dy z w∏o ska Na ta le
Bim bi, rów nie˝ w ca ∏o Êci zor ga ni zo wa li lu -
dzie Ja na Ma Êlo rza. W la tach ubie g∏ych ro bi -
li to ja ko S∏u˝ ba Ogól na Fiat Au to Po land. 

Na pra wa 30 tys. me trów kwa dra to wych
da chu jest du ̋ ym zle ce niem, wy mia na zam -
ka w drzwiach – ma ∏ym. Te du ̋ e na zy wa si´
w In gest Se gim utrzy ma niem nad zwy czaj -
nym nie ru cho mo Êci i in we sty cja mi, czym
zaj mu je si´ Ed mund Gra ̋ e wicz. Do nie go
i 12-oso bo wej eki py, któ rà kie ru je, na le ̋ y
ca ∏oÊç prac in ̋ y nier skich. Jest cz∏o wie kiem
bar dzo za j´ tym i nie za py ta ∏em go, co w tej
chwi li jest dla nie go naj wa˝ niej sze. Od po -
wie dzia∏ Ry szard Iskra, ˝e dla pol skie go In -
ge stu na pew no daw na ha la 23, dzi siaj Po -
wer tra in: „Przy je˝ d˝a jà ju˝ pierw sze urzà -
dze nia i ma szy ny, a pra ce bu dow la ne cià gle
trwa jà. Tam za in sta lu je si´ Êwia to wa ary sto -
kra cja ob ra bia rek, ma szyn i urzà dzeƒ. A wie
pan, ˝e pod fun da men ta mi s∏u pów bie gnie
7-me tro wej wy so ko Êci tu nel? Trze ba by ∏o go
wy ko paç tak, ˝e by wszyst ko si´ nie za wa li ∏o.
Przed sta wi cie le firm bu dow la nych pro si li
nas o mo˝ li woÊç bli˝ sze go przy glà da nia si´ tej bu do wie,
a by ∏o na co po pa trzeç. Na czas prze ko py wa nia, fun da -
men ty s∏u pów za wie szo no na be to no wych „szpil kach”,
a po wszyst kim s∏u py zno wu za be to no wa no na daw nych
miej scach”. Ten maj stersz tyk sztu ki in ̋ y nier skiej by∏ mo˝ -
li wy w du ̋ ej mie rze dzi´ ki fa cho we mu za an ga ̋ o wa niu
In gest Se gim. Do tu ne lu b´ dà wje˝ d˝a ∏y ci´ ̋ a rów ki z do -
sta wa mi, a na gó rze pro du ko waç si´ b´ dzie 2 ty sià ce sil -
ni ków wy so ko pr´˝ nych dzien nie!

W no wej spó∏ ce li czy si´ kosz ty. Kie dy jesz cze obo wià -
zy wa ∏y sta re kon trak ty nie by ∏o z tym naj le piej. „Jed na
z firm sprzà ta jà cych po li czy ∏a so bie za metr kwa dra to wy

4 i pó∏ z∏o te go. Za py ta li Êmy, czy zgo dzà si´ na 3,30, bo in -
ni za ty le sà go to wi ro biç to sa mo. My Êli pan, ˝e kr´ ci li
g∏o wa mi? Od ra zu przy tak n´ li” – uÊmie cha si´ Ry szard
Iskra, któ ry w In ge Êcie za rzà dza kosz ta mi. Z ISP do brze
wi daç, jak du ̋ y jest w Pol sce g∏ód pra cy. Na ra zie us∏u gi sà
re ali zo wa ne g∏ów nie dla spó∏ ek z gru py Fia ta. W fir mie
do brze jed nak wie dzà, ˝e gra na kil ku sto li kach zmniej sza
ry zy ko prze gra nia me czu. Dla te go szu ka si´ kon trak tów
wsz´ dzie. Jan Ma Êlorz, któ ry w∏a sny mi si ∏a mi zaj mu je si´

te˝ ar chi wi sty kà, ju˝ pra cu je na
rzecz in sty tu cji spo za Fia ta. W jed -
nej ma na wet swo je przed sta wi -
ciel stwo: „W ró˝ nych miej scach
w Biel sku i Ty chach pra cu jà by li
pra cow ni cy FSM czy Fiat Au to
Po land. Cz´ sto sà ni mi na si zna jo -
mi, a to bar dzo u∏a twia na wià zy -
wa nie kon tak tów han dlo wych”.

Uwa ̋ a si´, ˝e oko ∏o 80 pro cent za mó wieƒ spo za Fia ta
gwa ran tu je spo koj nà przy sz∏oÊç.

„Kie dy na po czàt ku lat sie dem dzie sià tych bu do wa li Êmy
tzw. ha l´ za wo rów, dy rek tor Dzio pak mó wi∏, ˝e b´ dzie si´
tam mo˝ na Êci gaç na ro we rach, co mia ∏o nam uzmy s∏o wiç
jej ogrom” – wspo mi na pan Ry szard. „A dzi siaj? Ale wróç -
my do „na szych ba ra nów”, jak mó wià Fran cu zi. Niech
pan po pa trzy. Po t´˝ ny hi per mar ket, któ ry po wsta je po
dru giej stro nie szo sy do Tych, b´ dzie mu sia∏ gdzieÊ od pro -
wa dzaç wo d´ desz czo wà. Pod ∏à czy si´ do na szej ru ry i rze -
ka si´ na coÊ przy da, a ich ru ra b´ dzie bie g∏a przez za k∏ad.
Ju˝ si´ tym zaj mu je my”.

Ry szard Iskra
Ja n Ma ślo rz
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K ie row cy wy Êci go wi za koƒ czy li dru gi se zon star -
tów na sa mo cho dach Al fa Ro meo 156. Po pi´ ciu
mie sià cach wal ki na to rze ty tu∏ mi strza w Pu cha -

rze Al fy Ro meo roz strzy gnà∏ si´ do pie ro w Kiel cach.
Ubie g∏o rocz ny mistrz Ar tur Czy˝ nie zdo ∏a∏ obro niç ty tu -
∏u. Trium fa to rem dru giej edy cji Pu cha ru zo sta∏ Ro bert Ki -
siel, ubie g∏o rocz ny wi ce mistrz. Ki siel na to rze kie lec kim
od niós∏ naj wi´k szy suk ces w swo jej ka rie rze, mi mo ˝e
pod czas za wo dów mia∏ pro ble my tech nicz ne z sa mo cho -
dem. Na me t´ ostat nie go okrà ̋ e nia do je cha∏ do pie ro na
ósmym miej scu, ale ta po zy cja wy star czy ∏a do uzy ska nia
ty tu ∏u mi strza. Se zon roz po czà∏ si´ od nie spo dzian ki.
W Po zna niu pod czas pierw sze go wy Êci gu Ar tur Czy˝
prze gra∏ z Ro ber tem Ki sie lem.

Za wo dy od by wa ∏y si´ w Po zna niu, Brnie, Opo lu i Kiel -
cach. W Brnie za wod ni cy star to wa li tyl ko w jed nym wy -
Êci gu na d∏u˝ szym dy stan sie – 90 km. W Pu cha rze ro ze gra -
no sie dem rund. Su ma punk tów za sprint i wy Êcig g∏ów ny
da je za wod ni kom osta tecz nà kla sy fi ka cj´ w za wo dach. 

Roz mo wa z Ma∏ go rza tà Ser bin, kie row cà wy Êci go wym
w Pu cha rze Al fy Ro meo. 
Fiat Wo kó∏ Nas: Jak m´˝ czyê ni – kie row cy wy Êci go wi od -
no szà si´ do ko biet na to rze?
Ma∏ go rza ta Ser bin: Na sta ∏ym, usta bi li zo wa nym po zio -
mie, trak tu jàc mnie ja ko kon ku ren cj´ a nie ko bie t´...
˚ad nej ga lan te rii, wy ro zu mia ∏o Êci, ry cer sko Êci?

Ow szem, zda rza si´, ˝e pa no wie prze pusz cza jà mnie
przo dem, ale tyl ko w drzwiach. 
Mo ̋ e dla te go tak nie wie le ko biet upra wia spor ty 
sa mo cho do we?

Istot nie, ko bie ty w tej dys cy pli nie to rzad koÊç. Wie le za -
le ̋ y tu taj od mo˝ li wo Êci fi nan so wych i in dy wi du al nych
pre dys po zy cji. Wy czy no wy sport sa mo cho do wy ni czym
nie ró˝ ni si´ od in nych dys cy plin. Wy ma ga nie tyl ko do -
sko na le nia tech ni ki jaz dy, ale rów nie˝ bar dzo do bre go
przy go to wa nia kon dy cyj ne go. Ca ∏e swo je do tych cza so -
we ˝y cie upra wia ∏am czyn nie sport, by ∏am kil ka krot nie
mi strzy nià i re kor dzist kà Pol ski w p∏y wa niu, zdo by ∏am

Alfa na torze

Puchar Alfy Romeo rozgrywany jest w dwóch częściach: sprintu, gdzie zawodnicy
mają do pokonania sześć okrążeń oraz wyścigu głównego, w którym walczą 
na piętnastu okrążeniach. Zawody należą do najciekawszych w naszym kraju.

Alfa na torze Marek Kowalski
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dwa ty tu ∏y w mi strzo stwach Pol ski p∏e two nur ków.
Wszyst ko to z pew no Êcià ma wp∏yw na spo sób ˝y cia,
któ ry pro wa dz´ i ener gi´, któ rà po sia dam.
W koƒ cu jed nak wy p∏y n´ ∏a Pa ni ja ko wy czy no wy 
kie row ca na wy Êci gach.

Po czàt ki by ∏y trud ne. Nikt nie chcia∏ udzie liç mi rad, nie
wie dzia ∏am jak mam jeê dziç, jak przy go to waç sa mo chód.
Przed mo im pierw szym wy Êci giem w gro nie za wo dow -
ców, kil ka osób ch´t nie wy -
s∏a ∏o by mnie do ga rów...
I s∏usz nie si´ ba li, bo za j´ ∏a
tam Pa ni trze cie miej sce.

Od te go mo men tu
wszyst ko si´ zmie ni ∏o. Wy -
wal czy ∏am sie dem ty tu ∏ów
Mi strza Pol ski Êci ga jàc si´
w m´ skim gro nie, za wsze
bar dzo wy ma ga jà cym i bar -
dzo licz nym. Je stem za -
wod nicz kà cià gle pod no -
szà cà so bie po przecz k´
i cià gle nie spe∏ nio nà.
Jak to si´ sta ∏o, ̋ e zo sta ∏a Pa ni za kwa li fi ko wa na do eli tar -
ne go gro na, któ re mo g∏o roz po czàç star ty w Pu cha rze?

Ak ces star tów w tym pu cha rze zg∏o si ∏o po nad 50-ciu za -
wod ni ków, ale Fiat Au to Po land, ja ko spon sor stra te gicz -
ny tej im pre zy, móg∏ sprze daç tyl ko 25 po jaz dów. De cy do -
wa∏ wi´c kon kurs Êwia dectw. 
Co by ∏o przed Al fà?

Ka rie r´ za wod ni czà roz po cz´ ∏am w ro ku 1991 star tu -
jàc w kla sie fa brycz nej Fia ta 126. Na st´p nie by ∏o Ci nqu -
ecen to 900, CC Spor ting, CC Abarth 900, po sia da jà cy
moc po nad 70 KM, a˝ wresz cie Re nault Me ga ne Co upe.
Przy znam jed nak ̋ e, ˝e naj wi´k szà przy jem no Êcià jest
„po dró ̋ o wa nie” szyb kà, po s∏usz nà mi i de li kat nà Al fà,
któ ra po praw nie u∏o ̋ o na po tra fi do star czyç wie le emo -
cji i daç mnó stwo sa tys fak cji.
Jak na to wszyst ko re agu je ro dzi na?

Mo je ˝y cie pod po rzàd ko wa ne jest wy Êci gom. Za ak cep -
to wa∏ to mój mà˝ Krzysz tof Li twin, któ ry jest mo im me -
ne d˝e rem i sze fem ze spo ∏u me cha ni ków oraz 12-let ni syn
Ku ba, mój naj wier niej szy ki bic. Ka rol Ka rol czyk – „pra wa
r´ ka” Krzysz to fa – to przy ja ciel bez in te re sow nie po Êwi´ ca -
jà cy dla mnie swój wol ny czas. Do ce niam to i bar dzo im
za wszyst ko dzi´ ku j´. 
Czy to co Pa ni osià gn´ ∏a jest ju˝ szczy tem ma rzeƒ?

Mo je ma rze nia cià gle si´ zmie nia jà. Za ka˝ dym ra zem sà
re al ne do spe∏ nie nia i z upo rem dà ̋ ´ do ich zre ali zo wa nia.

Rozmowa z Ka ro li nà Czap kà, 18-let nià uczen ni cà
z Ustro nia, star tu jà cà w Pu cha rze Al fy Ro meo w bar wach
Au to mo bil klu bu Wiel ko pol skie go
FWN: Wy glà da na to, ˝e pro sto z wóz ka dzie ci´ ce go
prze sia d∏aÊ si´ na Al f´ Ro meo.
Ka ro li na Czap ka: Mia ∏am byç nar ciar kà, to zro zu mia ∏e,
bo od uro dze nia miesz kam w Ustro niu. Ale kie dyÊ ta ta za -
bra∏ mnie na za wo dy kar tin go we, po zna ∏am tam kli mat

wy Êci gów, na uczy ∏am
si´ jeê dziç na tych sa -
mo cho dzi kach i tak si´
za cz´ ∏o. 
Od ra zu du ̋ y sa mo -
chód, ale dla cze go Al fa
Ro meo?

Po sta no wi li Êmy z ta -
tà po trak to waç to
wszyst ko bar dzo po -
wa˝ nie. Od sa me go
po czàt ku zna la z∏am si´
na g∏´ bo kiej wo dzie,
wÊród naj lep szych kie -

row ców wy Êci go wych w Pol sce, po nie wa˝ tyl ko ta cy
star tu jà w tym pu cha rze. 
Szyb ko si´ uczy ∏aÊ.

Rze czy wi Êcie na uczy ∏am si´ spo ro, ale wszyst ko przede
mnà. Cho cia˝ je stem za sko czo na miej scem w pierw szej
dzie siàt ce naj lep szych.
Czy nie za du ̋ o wy rze czeƒ dla tak m∏o dej oso by?

Nie za sta na wia ∏am si´ nad tym, mi mo ˝e tre nin gi, na
któ re je˝ d˝´ do Po zna nia, i przy go to wa nia do star tów mu -
sz´ go dziç z na ukà. Moi ro dzi ce bar dzo czuj nie mnie ob -
ser wu jà i gdy by coÊ w tym me cha ni zmie za cz´ ∏o szwan ko -
waç, na tych miast by in ter we nio wa li. 
Spo Êród ró wie Êni czek wy ró˝ niasz si´ jesz cze za mi ∏o wa -
niem do ma te ma ty ki.

Lu bi´ na uki Êci s∏e, a po ma tu rze chc´ stu dio waç kie ru -
nek zwià za ny z eko no mià, ˝e by w przy sz∏o Êci ra zem z ro -
dzi ca mi pro wa dziç fir m´. To wiel kie szcz´ Êcie mieç ta kà
ma m´ i ta kie go ta t´. Bez ich po mo cy nie uda wa ∏o by mi
si´ tak wie le. 
Rów nie do brze czu jesz si´ w szkol nej ∏aw ce, za kie row -
ni cà wy Êci go wej Al fy, na nar tach, przy ogni sku...

Je stem nor mal nà na sto lat kà. Pan pew nie nie wie rzy, 
˝e lu bi´ cza sem tro ch´ po le niu cho waç i mam na to czas.
Nie jest te go za wie le. Ch´t nie oglà dam wte dy w te le wi zji
wy Êci gi sa mo cho do we, ale prze wa˝ nie na za chod nich sta -
cjach, bo w pol skich jest ich jak na le kar stwo. 

Mał go rza ta Ser bin Ka ro li na Czap ka
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Triumf
W salach weneckiego Palazzo Grassi można obejrzeć do stycznia 
ponad dwieście dzieł sławnego francuskiego malarza. 
Płótna i rysunki pochodzą z Europy, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. 
Na wystawie, wyeksponowano także pierwsze i ostatnie dzieło mistrza.

Balthusa Emanuela Chiappero
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O d s∏o na ta jem ni czej sztu ki Bal thu sa, oscy lu jà cej
wo kó∏ te ma tu ma gicz nych ko cich po sta ci, do ra -
sta jà cych dziew czàt i znie ru cho mia ∏ej przy ro dy,

roz po czy na si´ ju˝ w ho lu Pa laz zo Gras si. Jest to naj -
wi´k sza wy sta wa po Êwi´ co na sztu ce nie daw no zmar ∏e -
go fran cu skie go ma la rza, któ rà oglà daç mo˝ na do
6 stycz nia. Wy sta wa jest praw dzi wym ho∏ dem z∏o ̋ o -
nym po etyc kim wi zjom ar ty sty, tak bar dzo od le g∏ym od
tren dów mo dy i wy mo gów wspó∏ cze sne go ryn ku, któ -
re uczy ni ∏y go jed nym z naj wi´k szych przed sta wi cie li
sztu ki XX wie ku.

Wo kó∏ po sta ci Bal thu sa, cz∏o wie ka nie przy st´p ne go
o bar dzo wy se lek cjo no wa nych kon tak tach to wa rzy -
skich, po wsta ∏o wie le aneg dot i plo tek. Spo t´ go wa ∏a je
wstrze mi´ê li woÊç, z ja kà kry ty ka przy j´ ∏a je go sztu k´.
Ob ra zy Bal thu sa ∏à czy ∏y bo wiem w so bie za mi ∏o wa nie
do ma lar stwa fi gu ra tyw ne go, któ re mu ar ty sta – wbrew
tren dom swo ich cza sów – po zo sta∏ za wsze wier ny,
z dwu znacz nym i ero tycz nym za bar wie niem pre zen to -
wa nych po sta ci. To spo wo do wa ∏o, ˝e przez wie le lat je -
go sztu ka by ∏a przez jed nych po dzi wia na, przez in nych
od rzu ca na. Je an Cla ir, ku ra tor wy sta wy i dy rek tor Mu -
zeum Pi cas sa w Pa ry ̋ u, sta ra∏ si´ w tej wy sta wie od s∏o -
niç eta py ˝y cia ar ty sty, po zwa la jà ce na praw dzi we zro -
zu mie nie je go sztu ki.

Ob ra zy, oko ∏o dwieÊcie prac, po cho dzà z 90 mu ze ów
i ko lek cji pry wat nych z Eu ro py, Sta nów Zjed no czo nych
i Mek sy ku. Wy sta wio ne zo sta ∏y w 36 sa lach na po -
wierzch ni 4 ty si´ cy me trów kw. Eks po zy cj´ za pro jek to -
wa∏ Gae Au len ti, któ ry uwzgl´d ni∏ szcze gól ne upodo ba -
nia ma la rza: du ̋ e bia ∏e Êcia ny i bar dzo roz pro szo ne,
zbli ̋ o ne do na tu ral ne go, Êwia t∏o.

Tra sa zwie dza nia przy go to wa na zo sta ∏a w spo sób
chro no lo gicz ny. Obej mu je ob ra zy po wsta ∏e w la tach od
1921 do 2001, od ry sun ków m∏o dzieƒ czych Stu dium
nad au to por tre tem, po nie skoƒ czo ne dzie ∏o Dziew czy -
na z man do li nà. Nie któ re ob ra zy wy sta wio no po raz
pierw szy, jak por tre ty Clau de Her sa int i Lau ren ce Ba ta -
il le, m∏o dej przy ja ció∏ ki ar ty sty z lat 1947-1951, i Mar -
twa na tu ra z ko lek cji pry wat nej.

Zgro ma dzo no ob ra zy ar ty sty, te naj s∏aw niej sze i te naj -
bar dziej kon tro wer syj ne: ze szy ty z ry sun ka mi Mit sou
(1921), ak ty m∏o dzieƒ cze, ko pie w∏o skich fre sków, ilu -
stra cje piór kiem i o∏ów kiem z ro ku 1933 do po wie Êci
Emi ly Brontë „Wi chro we wzgó rza”. A na st´p nie Pas sag ge
du Com mer ce – Sa int An dre’ (1952-1954) na po wierzch -
ni pra wie 10 me trów kw. oraz Il lu stra tion ca ri ca tu ra le de
„l’En jam be ment” de P. J. Jo uve (1948-1949), któ ry mie -
rzy nie ca ∏e 10 cen ty me trów kw. Ten ostat ni ob raz jest
szki cem wy ko na nym o∏ów kiem na ka wa∏ ku ser wet ki.



Nie brak te˝ por tre tów naj ser decz niej szych przy ja -
ció∏: Jo ana Mi rò z cór kà, pierw szej ˝o ny An to inet te,
wier ne go im pre sa rio Pier re Ma tis se’a oraz bia ∏o -czar nej
twa rzy Gia co met tie go. Praw dzi wy mi bo ha te ra mi je go
sztu ki sà ko ty (jed na z wiel kich pa sji Bal thu sa), któ re
wy ∏a nia jà si´ z na ro ̋ y ob ra zów, zza za s∏o ny czy te˝ spod
krze se∏. To bar dzo dziw ne ko ty, nie kie dy ogrom nych
roz mia rów, nie kie dy dwu no˝ ne, nie kie dy ucz∏o wie czo -
ne. Prze glà da jà si´ w lu strze, uÊmie cha jà lub po pro stu
ob ser wu jà pra cu jà ce go ar ty st´ per fid ny mi ocza mi. 
Iro nicz ne i umy ka jà ce by ∏y nie za stà pio ny mi przy ja ció∏ -
mi wiel kie go ma la rza. Mó wi∏: „Za wsze ˝y ∏em w oto -
cze niu ko tów. One, po dob nie jak i ja, sà nie kie dy okrut -
ne, ale ni gdy nie wul gar ne”.

O so bie mó wi∏ „Bal thus to ma larz, o któ rym nic nie wia -
do mo”, gdy˝ wo la∏, aby prze ma wia ∏y tyl ko je go ob ra zy. 

Uro dzi∏ si´ 28 lu te go 1908 ro ku w Pa ry ̋ u. Je go praw dzi -
we na zwi sko brzmi Bal tha zar Klos sow ski de Ro la. By∏ po -
tom kiem pol skiej ro dzi ny szla chec kiej stàd lu bi∏, gdy ty tu -
∏o wa no go hra bià. Od dzie ciƒ stwa wy cho wy wa ny by∏ w at -
mos fe rze za mi ∏o wa nia do sztu ki i li te ra tu ry: je go oj ciec by∏
hi sto ry kiem i kry ty kiem sztu ki, mat ka – ma lar kà. Uzna ny
zo sta∏ za jed ne go z wiel kich kla sy ków sztu ki XX wie ku, by∏
jed nym z nie licz nych, któ rzy za ˝y cia do Êwiad czy li przy wi -
le ju uj rze nia w∏a snych dzie∏ w Luw rze. Wy rós∏ w oto cze niu
ma la rzy i pi sa rzy, wÊród któ rych by li Cé zan ne, Mi rò i Ca -
mus. Miesz ka∏ w An glii, Szwaj ca rii, na st´p nie we W∏o szech,
gdzie za fa scy no wa ∏a go sztu ka okre su Od ro dze nia, kon -
kret nie – Pie ro del la Fran ce sca. Je go pierw sza wy sta wa

Na stronie 50-51:  Trzy siostry (Les Trois Soeurs), 
1955, Caracas, Kolekcja Patricia Phelps de Cisneros
Na stronie 52: Kot śródziemnomorski 
(Le chat de la Méditerranée), 1949, kolekcja prywatna 

Autoportret, 1949, kolekcja prywatna
Toaleta Cathy (La Toilette de Cathy), 1933, Paryż, 

Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou

Ostatni z klasyków
Bal thus, naj bar dziej wy jąt ko wy ma larz XX wie ku, któ re go twór czość 
owia na jest ta jem ni cą. Ma lo wał przez 75 lat te sa me po sta cie: 
dziew czę ta, ko ty i pej za że. Je go ob ra zy wy sta wio ne są w naj więk szych 
mu ze ach świa ta. Lu bił go Pi cas so i po dzi wiał Fel li ni.



z 1934 ro ku w Pa ry ̋ u wy wo ∏a ∏a skan dal ze wzgl´ du na
dwu znacz noÊç i ero tyzm te ma tu. Bal thus ju˝ wte dy sil nie
prze ciw sta wia∏ si´ sur re ali zmo wi, któ ry uwa ̋ a∏ za po ra˝ k´
sztu ki. W gro nie je go ad mi ra to rów zna la z∏y si´ jed nak oso -
by wp∏y wo we jak Pa blo Pi cas so, któ ry na zy wa go „naj wi´k -
szym ma la rzem no wo cze snym” i Fe de ri co Fel li ni, dla któ re -
go Bal thus by∏ „wszech ni cà hi sto rii”.

Od rzu ca kon we nan se, awan gar d´ i pra wie wszyst kich
ma la rzy wspó∏ cze snych. Aby uchro niç si´ od ota cza jà cej
go g∏u po ty wcie li∏ si´ w ro l´ nie do st´p ne go ar ty sty sta jàc
si´ naj bar dziej skry tym ma la rzem te go wie ku. Je go pra -
ce, utrzy ma ne w ten den cji neo re ne san so wej, od wo ∏u jà
si´ do ar ty stów XIV wie ku. Ma lo wa∏ w sty lu daw nych
ma la rzy w∏o skich i po rów nu je swo je dzie ∏a do ulu bio -
nych mi strzów jak Pie ro del la Fran ce sca, Ma so li no, 
Co ur bet i Ce zan ne.

Ko ty i do ra sta jà ca m∏o dzie˝ to po sta cie naj cz´ Êciej wy -
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Pasaż handlowy Saint-André (Passage du Commerce-Saint-
-André), 1952-1954, kolekcja prywatna

Nagość profilu (Nu de profil), 1973-1977, kolekcja
prywatna.
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1933

1939

1944/46

1952/54

1964

1986
1994

1979

st´ pu jà ce. Ko ty pa sjo no wa ∏y go ju˝ od dzie ciƒ stwa, 
od cza su kie dy zna laz∏ ma ∏e go kot ka i na zwa∏ go Mit sou. 
Po ja kimÊ cza sie zwie rz´ zni k∏o, lecz Bal thus b´ dzie je 
od twa rza∏ w swo ich ob ra zach a˝ do Êmier ci.

Ko cha∏ W∏o chy i w∏a da∏ do sko na le j´ zy kiem w∏o skim.
Tu miesz ka∏ przez 15 lat od lu te go 1961 ro ku, kie dy ob -
jà∏ sta no wi sko dy rek to ra Aka de mii Fran cu skiej w rzym -
skiej Vil la Me di ci. Tu po zna∏ mo del k´ i ma lar k´ Set su ko
Ide ta, któ rà po Êlu bi∏, i któ ra uro dzi ∏a mu cór k´ Ha zu mi.
Po po by cie we W∏o szech Bal thus wy pro wa dzi∏ si´ do
Szwaj ca rii, gdzie po zo sta∏ a˝ do Êmier ci.

Bal thus ca ∏e ˝y cie po Êwi´ ci∏ ma lar stwu, lecz w je go
ate lier po wsta ∏o nie wie le ob ra zów. Ka˝ de p∏ót no bo -
wiem, jak w przy pad ku wiel kich sta ro ̋ yt nych ar ty stów,
by ∏o owo cem d∏u giej i ˝mud nej pra cy. 

Oto nie któ re dzie ∏a wy sta wio ne w Pa laz zo Gras si na
pierw szej wiel kiej wy sta wie po Êwi´ co nej te mu ar ty Êcie.

1933 – Alicja w lustrze (Ali ce dans le mi ro ir), Pa ryż, Musée 
Na tio nal d’art. Mo der ne – Cen tre Geo r ges Pom pi dou

1939 – Thérèse sur une ba nqu et te, Los An ge les, 
Ri chard E., Sher wo od Fa mi ly col lec tion

1944/46 – Piękne dni (Les Be aux Jo urs), Wa szyng ton, 
Hir sh horn Mu seum and Scul pu re Gar den

1952/54 – Pokój (La Cham bre), ko lek cja pry wat na

1964 – Studium do „Japonki przy czerwonym stole”
(Ètu de po ur „Ja po na ise à la ta ble ro uge”), 
Nowy Jork, the El kon Gal le ry Inc

1979 – Pejzaż Mon te Ca lvel lo (Pay sa ge de Mon te Ca lvel lo), 
ko lek cja pry wat na

1986 – Kot w lustrze II (Le chat au mi ro ir II), 
ko lek cja pry wat na

1994 – Kot w lustrze III (Le chat au mi ror III), 
ko lek cja pry wat na
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P o raz ko lej ny w sto li cy Pod be ski dzia or ga ni za to -
rzy fe sti wa lu zgo to wa li me lo ma nom praw dzi wà
uczt´. Pod czas kon cer tu in au gu ra cyj ne go wy ko -

na no mu zy k´ Zyg mun ta Ko niecz ne go do dra ma tów Sta -
ni s∏a wa Wy spiaƒ skie go. „Mo g´ przy znaç, ˝e sam t´ mu -
zy k´ ser cem kom po no wa ∏em. Ch∏o n´ wszyst kie emo cje,
ryt my, na pi´ cia za war te w tek stach Wy spiaƒ skie go,
a po tem prze ka zu j´ to w dêwi´ ku” – po wie dzia∏ kom po -
zy tor. Na st´p ne go dnia w Sa lo nie Mu zycz nym pro wa -
dzo nym przez Hen ry ka Mi ko ∏a ja Gó rec kie go, wy stà pi∏
An drzej Ku ry le wicz ze swym Trio oraz Kwar tet Wi la -
nów. Ku ry le wicz – wy bit ny mu zyk i kom po zy tor jaz zo -
wy, po 1980 ro ku po Êwi´ ci∏ si´ kom po no wa niu mu zy ki
po wa˝ nej. W trze cim dniu fe sti wa lu, w ko Êcie le p. w.
Mak sy mi lia na Kol be go, wy s∏u cha li Êmy kon cer tu fi na ∏o -
we go Zbi gnie wa Pre isne ra: „De ka log – kto ty je steÊ
cz∏o wie ku”, z udzia ∏em Na ro do wej Or kie stry Sym fo -
nicz nej Pol skie go Ra dia i Chó ru Fil har mo nii Âlà skiej.
Po nad dwa ty sià ce me lo ma nów zgro ma dzo nych w ko -

Fe sti wa lo wi Kom po zy to rów Pol skich
w Biel sku -Bia łej od po cząt ku pa tro -
nu je Hen ryk Mi ko łaj Gó rec ki. W tym
ro ku mo gliśmy wy słu chać kom po zy cji
pol skich twó rców mu zy ki fil mo wej:
Zbi gnie wa Pre isne ra, Zyg mun ta 
Ko niecz ne go i An drze ja Ku ry le wi cza. 

Ma rek Ko wal ski

Wielkie
granie
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Êcie le s∏u cha ∏o kon cer tu, w któ rym w ro li so li sty wy stà -
pi∏ sam kom po zy tor. Obok nie go zaÊ Jan No wic ki, An -
na Sza ∏a pak oraz El˝ bie ta To war nic ka. „De ka log. Kto ty
je steÊ cz∏o wie ku” jest opar ty na mu zy ce z se ria lu te le wi -
zyj ne go wy re ̋ y se ro wa ne go przez Krzysz to fa Kie Êlow -
skie go. „Ni gdy nie przy pusz cza ∏em, ˝e po po zna niu
Krzysz to fa mo je ˝y cie na bie rze no we go zna cze nia” –
mó wi∏ Pre isner o swo im zmar ∏ym przy ja cie lu. Bez
Krzysz to fa to ja pró bu j´ oÊwie tliç przed mio ty mym du -
chem, a mo ̋ e uda si´ rzu ciç re fleks na du sze in nych”.

Dy rek tor Biel skie go Cen trum Kul tu ry, W∏a dy s∏aw
Szczot ka, po za koƒ cze niu fe sti wa lu nie ukry wa∏ za -
do wo le nia: „Do pi sa li wy ko naw cy oraz zna ko mi ta
biel ska pu blicz noÊç. Spon so rzy, wspie ra jà cy nasz fe sti -
wal, wÊród któ rych by∏ m. in. Fiat Au to Po land, FA 
Po we tra in i Fiat Pol ska, by li rów nie˝ usa tys fak cjo-
no wa ni. Zbi gniew Pre si ner na st´p ne go dnia przy s∏a∏
po dzi´ ko wa nia”. 

Za rok VII Fe sti wal Kom po zy to rów Pol skich. Po Êwi´ -
co ny zo sta nie twór czo Êci kom po zy to ra prze ∏o mu XIX
i XX wie ku – Mie czy s∏a wa Kar ∏o wi cza.

Na zdjęciach powyżej: 
Jan Nowicki, Zbigniew Preisner i Anna Szałapak
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J e stem przy zwy cza jo ny do spor to wych emo cji, gdy˝
mam za so bà dwu dzie sto let nià ka rie r´ olim pij skà
i cho cia˝ tym ra zem wy st´ po wa ∏em tyl ko go Êcin -

nie, mia ∏em wra ̋ e nie uczest ni cze nia w jesz cze jed nej
olim pia dzie” – sko men to wa∏ za wo dy w∏o ski spor to wiec
Mau ri zio Da mi la no. Przy zna∏, ˝e praw dzi wà spor to wà
ry wa li za cj´ mo˝ na by ∏o obej rzeç w pi∏ ce no˝ nej, a dru ̋ y -
na z Pol ski za gra ∏a Êwiet nie.

Fiat Au to Po land wy s∏a∏ pi∏ ka rzy bez do dat ko wych tre -
nin gów, bo cza su na spe cjal ne przy go to wa nia by ∏o ma ∏o.

Po la cy na co dzieƒ gra jà w dru ̋ y nach wy dzia ∏o wych, 
cza sem bio rà udzia∏ w tur nie jach or ga ni zo wa nych przez
Cen trum Re kre acji i Kul tu ry FAP. 

Ju˝ pierw szy mecz do star czy∏ wie le emo cji. Po re mi sie 
1:1 w re gu la mi no wym cza sie, na si za wod ni cy wy gra li
z Fiat Avio Col le fer ro rzu ta mi kar ny mi 4:3. „Po tym suk -
ce sie uwie rzy li Êmy w swo je si ∏y – mó wi W∏o dzi mierz Do -
ma ga ∏a. – By li Êmy pra wie pew ni, ˝e w ko lej nym spo tka niu
rów nie˝ po ka ̋ e my do brà pi∏ k´”. I rze czy wi Êcie, roz kr´ ca -
li si´ z me czu na mecz jak praw dzi wa dru ̋ y na tur nie jo wa.

Turniej przyjaźni
Marek Kowalski

Pierw sza edy cja Mię dzy na ro do wych Roz gry wek Spor to wych Fia ta od by ła się
w paź dzier ni ku we wło skim Cas si no. Wśród tur nie jo wych dys cy plin zna la zły się
pił ka noż na, siat ków ka, te nis i chód. Pol ska eki pa wró ci ła z pu cha rem.
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Na st´p nym prze ciw ni kiem FAP by ∏a dru ̋ y na Fiat Au to
Ro ma, któ rej strze li li a˝ 6 bra mek, nie tra càc ani jed nej.
W me czu fi na ∏o wym Fiat Au to Po land spo tka∏ si´ z Al fa
Po mi glia no – pierw szà dru ̋ y nà dru giej gru py, gdzie wy st´ -
po wa ∏y rów nie˝ Fiat Au to Cas si no i Sa ta Mel fi. „Staw ka
by ∏a wy so ka, na pi´ cie w dru ̋ y nie jesz cze wi´k sze, bo
przed na mi ry so wa ∏a si´ szan sa wy gra nia ca ∏e go tur nie ju”
– mó wi roz gry wa jà cy Zdzi s∏aw M∏o cek. Mi mo 30-stop -
nio we go upa ∏u, do bra ze spo ∏o wa gra po zwo li ∏a po ko naç
ry wa li w fi na le a˝ 5:0. Tym spo so bem re pre zen ta cja Fiat
Au to Po land zdo by ∏a Pu char, któ ry zwy ci´z com wr´ czy∏
dy rek tor za k∏a du w Cas si no, An to nio Ce sa re Fer ra ra. 

Po dob ne emo cje to wa rzy szy ∏y rów nie˝ in nym dys cy pli -
nom tur nie jo wym, roz gry wa nym jed nak ju˝ bez udzia ∏u
Po la ków. We wszyst kich trium fo wa ∏y dru ̋ y ny z w∏o skich
za k∏a dów Fia ta. W bie gu „Cor ri fiat” na 10 km dru ̋ y no -
wo zwy ci´ ̋ y∏ Fiat Au to Ter mi ni Ime re se, tur niej te ni so wy
wy gra li go spo da rze z Cas si no, po dob nie jak za wo dy siat -
ków ki ko biet. W cho dzie m´˝ czyzn i ko biet ama to rzy z za -

k∏a dów Fia ta mie li szan s´ po rów naç umie j´t no Êci z za wo -
dow ca mi. Wy ko rzy sta li jà, mi mo, ̋ e w obu kon ku ren cjach
zwy ci´ ̋ y li ci ostat ni.

Pol scy spor tow cy pod kre Êla jà wiel kà go Êcin noÊç i bar -
dzo do brà or ga ni za cj´ za wo dów. „Mie li Êmy wspa nia ∏y do -
ping, mo˝ na po wie dzieç, ̋ e pu blicz noÊç by ∏a na szym dwu -
na stym za wod ni kiem” – pod kre Êla Zdzi s∏aw M∏o cek.

Oprócz pra cow ni ków w∏o skich za k∏a dów, w roz -
gryw kach wzi´ ∏y udzia∏ dru ̋ y ny z Fiat In dia i Se vel
Nord z Fran cji.

Zwy ci´ ska dru ̋ y na pi∏ kar ska Fiat Au to Po land wy stà-
pi ∏a w sk∏a dzie: Zbi gniew Gar bacz, Zdzi s∏aw M∏o cek, 
Bo gu s∏aw Sta siƒ ski, Ja cek Nie wia dom ski, Ra do s∏aw 
Bu ras, Grze gorz Cech now ski, Ja cek Mar czyk, Ire ne usz
Ko ∏o dziej, To masz Ko ∏o dziej, Ry szard Le wic ki, Da niel
No wa kow ski, Eu ge niusz Ber ner, Ja ro s∏aw Chmie low ski,
Da riusz Nig bor, W∏o dzi mierz Do ma ga ∏a. 

Pu char wrę czył zwy cięz com dy rek tor za kła du w Cas si no,
An to nio Ce sa re Fer ra ra
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M i strzo stwa Pol ski Dzien ni ka rzy sà nie tyl ko
oka zjà do spraw dze nia swych umie j´t no Êci
przez kie row ców i pi lo tów, ale cz´ sto tak ̋ e

praw dzi wie spor to wej ry wa li za cji. Tak by ∏o i tym ra zem
na to rze w Ty chach, gdzie „wal ka” by ∏a za ci´ ta. Spo koj -
niej by ∏o na st´p ne go dnia pod czas za wo dów roz gry wa -
nych na gór skiej dro dze pro wa dzà cej na gó r´ ˚ar. Tym
ra zem po go da sprzy ja ∏a za wod ni kom. W tym ro ku wi -
Êlaƒ ska eli mi na cja nie by ∏a jesz cze za koƒ cze niem Mi s -
trzostw Pol ski. Za rzàd Sto wa rzy sze nia Au to Klub
Dzien ni ka rzy w zwiàz ku z przy pa da jà cy mi w tym ro ku
ob cho da mi 25 rocz ni cy po wsta nia Sto wa rzy sze nia
AKDP, po sta no wi∏ prze pro wa dziç w li sto pa dzie do dat -
ko wà V Eli mi na cj´, któ ra jed no cze Ênie by ∏a za koƒ cze -
niem Mi strzostw Pol ski. 

Te go rocz ny mi Mi strza mi Pol ski zo sta li: w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej na sa mo cho dzie FIAT/AL FA RO MEO Ja cek
Ju rec ki, w kla sie paƒ – An na Lu ber to wicz-Sztorc, 

w kla sie Al fa Ro meo – To masz Szman dra, w kla sie Fiat
Pun to – Ja nusz Ty chy.

Eli mi na cja ta mia ∏a wy jàt ko wy prze bieg. Oprócz prób
i za wo dów spor to wych, w dru giej cz´ Êci pro gra mu zna -
laz∏ si´, mi´ dzy in ny mi, prze jazd z Le gio no wa do War sza -
wy i z∏o ̋ e nie kwia tów pod po mni kiem Mar sza∏ ka Jó ze fa
Pi∏ sud skie go oraz przed Gro bem Nie zna ne go ˚o∏ nie rza. 

Pa tro nat nad uro czy sto Êcia mi Ju bi le uszu AKDP ob jà∏
Pre zy dent Alek san der Kwa Êniew ski. Wie czo rem, 17 
li sto pa da w Cen trum Me dial nym w Do mu Dzien ni ka rza
w War sza wie, od by ∏o si´ ju bi le uszo we spo tka nie cz∏on -
ków i sym pa ty ków AKDP, dzien ni ka rzy re pre zen tu jà cych
kra jo we i za gra nicz ne sto wa rzy sze nia, przed sta wi cie li
w∏adz paƒ stwo wych, po li cji, au to mo bil klu bów, firm
i przed si´ biorstw wspie ra jà cych dzia ∏al noÊç AKPD. Spo -
tka nie to by ∏o oka zjà do wr´ cze nia za s∏u ̋ o nym dzia ∏a -
czom od zna czeƒ klu bo wych i paƒ stwo wych, a tak ̋ e
pod su mo wa nia do tych cza so wych osià gni´ç.

Zdjęcia: I. Kaźmierczak

Po dob nie jak w po przed nich la tach, Wi sła by ła ba zą IV eli mi na cji Sa mo cho do wych
Mi strzostw Pol ski Dzien ni ka rzy. Na te re nie Wi sły, po wia tu ży wiec kie go oraz 
na to rze fa brycz nym Fia ta w Ty chach, prze pro wa dzo no pró by spraw no ścio we.

Media
za kierownicą

Media
za kierownicą
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Za kó∏ kiem za sia da jà dzien ni ka rze na co dzieƒ zaj mu -
jà cy si´ g∏ów nie pro ble ma ty kà mo to ry za cyj nà. Sà to wi´c
pro fe sjo na li Êci zna jà cy sa mo cho dy – ich wa dy i za le ty,
zaj mu jà cy si´ spor tem sa mo cho do wym oraz tech ni kà
bez piecz nej jaz dy – nie tyl ko w teo rii, lecz g∏ów nie
w prak ty ce. Dzien ni ka rze star tu jà cy w za wo dach u˝y wa -
jà swo ich pry wat nych sa mo cho dów, któ re na czas raj do -
wych eli mi na cji za mie nia jà w „spor to we bo li dy”, tym sa -
mym do sko na le pro mu jàc mar k´ sa mo cho du. Znacz na
cz´Êç uczest ni ków to praw dzi wi „we te ra ni” raj dów. Wie -
lu z nich zdo by wa ∏o w po szcze gól nych la tach ty tu ∏y mi -
strzów i wi ce mi strzów. WÊród nich mo ̋ e my wy mie niç
re dak to rów: Jac ka Ju rec kie go z Kra ko wa (Dzien nik Pol -
ski), To ma sza Szman dr´ z War sza wy (Au to Mo to Klub),

To ma sza Ta lar czy ka z Po zna nia (G∏os Wiel ko pol ski), 
Ja nu sza Ty chy z Ka to wic (TVP) oraz naj wier niej sze
dzien ni kar ki – Han k´ Ja rosz -Ja ∏o wiec kà z Ka to wic 
i An n´ Lu ber to wicz-Sztorc z Kra ko wa. Nie spo sób wy -
mie niç wszyst kich. Mo ̋ e my tyl ko do daç, i˝ by li to dzien -
ni ka rze m. in. „Mo to ru”, Pol skie go Ra dia oraz je go od -
dzia ∏ów te re no wych, „Po li ty ki”, oÊrod ków te le wi zyj nych
i wie lu in nych me diów o za si´ gu re gio nal nym. Ka˝ dy
z nich wniós∏ swój wk∏ad w po pu la ry za cj´ pro ble ma ty ki
mo to ry za cyj nej i bez pie czeƒ stwa ru chu dro go we go. Nie
za wsze by ∏o to ta kie pro ste jak dziÊ. Trud no po wie dzieç,
któ re cza sy by ∏y lep sze dla Sto wa rzy sze nia: „so cja li stycz -
ne” czy obec ne. G∏ów ne ce le dzia ∏al no Êci Sto wa rzy sze nia
Au to Klub Dzien ni ka rzy Pol skich sà jed nak ta kie sa me
jak przed la ty. Sto wa rzy sze nie od 25 lat dzia ∏a w Êro do -
wi sku dzien ni kar skim, kon ty nu ujàc pra wie pó∏ wiecz ne
tra dy cje swo ich po przed ni ków. Cz∏on ko wie po cho dzà
z ró˝ nych za kàt ków kra ju, na co dzieƒ pra cu jà w pra sie,

ra diu i te le wi zji zaj mu jàc si´ mo to ry za cjà. Sto wa rzy sze -
nie, re ali zu jàc swo je sta tu to we ce le, u∏a twia im to or ga -
ni zu jàc kon fe ren cje pra so we oraz spo tka nia z przed sta -
wi cie la mi ró˝ nych firm. In nà for mà dzia ∏al no Êci AKDP
jest or ga ni zo wa nie Raj do wych Sa mo cho do wych Mi -
strzostw Pol ski Dzien ni ka rzy. W ro ku ka len da rzo wym
od by wa jà si´ czte ry eli mi na cje, ka˝ da w in nej cz´ Êci
kra ju. Z re gu ∏y jed na z eli mi na cji jest roz gry wa na na
Pod be ski dziu, w Po zna niu i Ka zi mie rzu n. Wi s∏à.
W ka˝ dej bie rze udzia∏ oko ∏o 60 za ∏óg. Od wie lu ju˝ lat
dzien ni ka rze naj bar dziej po lu bi li sa mo cho dy FIAT’a.
Po czàt ko wo kró lo wa ∏y „ma lu chy”, po tem Ci nqu ecen -
ta, Uno, a obec nie ist nie jà trzy kla sy fa brycz ne: Se icen -
to Spor ting, Pun to oraz Al fy Ro meo (156, 147, 146).

Po za tym w raj dach star tu jà kie row cy na sa mo cho dach
in nych ma rek. W ka len da rzu im prez or ga ni zo wa nych
przez AKDP sta ∏e miej sce zaj mu je Grand Prix Fiat 
Au to Po land, któ re w tym ro ku mia ∏o ju˝ swo jà ósmà
edy cj´. Ka˝ do ra zo wo Fiat Au to Po land udo st´p nia
dzien ni ka rzom do prób spor to wych swo je naj now sze
mo de le, któ re sà te sto wa ne na to rze „Kiel ce” w Mie -
dzia nej Gó rze. Spó∏ ka na le ̋ y te˝ do naj wier niej szych
spon so rów eli mi na cji. Jed nak  dzia ∏al noÊç Auto klubu
za le ̋ a ∏a i za le ̋ y nie ty le od spon so rów, co od red. 
Wie s∏a wa Naj haj ta, od wie lu ka den cji wy bie ra ne go na
pre ze sa dzi´ ki za ufa niu ja kie po sia da w Êro do wi sku
dzien ni kar skim. Ce chy cha rak te ru ja kie po sia da 
Wie s∏aw Naj hajt, na da jà ton dzia ∏al no Êci Sto wa rzy sze -
nia. Po przez swo je za an ga ̋ o wa nie i upór, a za ra zem
˝ycz li woÊç, po tra fi∏ so bie zjed naç za rów no Êro do wi sko
dzien ni kar skie jak i spon so rów, o któ rych – wbrew 
po zo rom – nie jest dziÊ ∏a two.

Anna Lu ber to wicz-Sztorc za kierownicą Wie sław Naj hajt na da je ton dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia
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• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi dla wers. 180 zł 3.330,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób 
z dys funkcją prawej nogi dla wers. 180 zł 4.059,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg dla
wersji 180 zł 7.038,00 • 09 - ABS zł 2.727,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.510,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb 
zł 450,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 238,50 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 360,00 • 174 - Szyby boczne
odchylane zł 148,50 • 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 270,00 • 197 - Fartuchy przeciwbłotne kół tylnych zł 90,00
• 210 - Lakier metalizowany zł 765,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 2.610,00 • 213 - Autoalarm zł 1.170,00 
• 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 405,00 • 313 - Autoradio zł 1.080,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 801,00
• 399 - Dach otwierany elektrycznie - długi zł 1.755,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.215,00 
• 457 - Zderzaki w kolorze nadwozia zł 459,00 • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 1.170,00 • 502 - Poduszka
powietrzna pasażera zł 1.170,00 • 564 - Radio z CD zł 1.350,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu zł 247,50 

ko
d

1,0 ie S FIRE 158.905.2 1000/46 140 6,3 5-drzwiowy 24.750,00
899 158.930.2 899/39 135 6,3 3-drzwiowy 21.150,00
899 158.950.2 899/39 135 6,3 5-drzwiowy 22.500,00

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.330,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dys funkcją prawej
nogi zł 4.059,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.038,00  • 101 - Wycieraczka szyby
tylnej zł 166,50* • 210 - Lakier metal. zł 810,00 • 428 - Elektr. podn. szyb bocznych + elektr. blokada drzwi 
zł 1.260,00 
*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2

1,2 188.010.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.240,00
1,2 188.040.0 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 31.500,00
1,9 D 188.041.0 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 37.350,00
1,2 16V SX 188.113.0 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 35.460,00
1,2 GO 188.120.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.750,00
1,2 SX 188.140.0 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 34.380,00
1,9 JTD SX 188.147.0 1910/80 170 4,9 5-drzwiowy 42.840,00
1,2 ELX 188.240.0 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 36.000,00
1,2 16V HLX 188.313.0 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 39.780,00
1,2 16V HLX 188.343.0 1242/80 172 6,0 5-drzwiowy 40.320,00
SPORTING SPEEDGEAR 188.616.0 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 46.170,00
HGT 188.718.0 1747/130 205 8,3 3-drzwiowy 49.860,00

• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi dla wers. 180 zł 3.375,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dys -
funkcją prawej nogi zł 4.140,00 • 003/634/636 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.191,00 
• 008 - Sterowanie zdalne otwieraniem/zamykaniem zł 378,00 • 009 - ABS zł 1.935,00 • 025 - Klimatyzacja 
zł 3.960,00 • 063 - Regulowany układ kierowniczy + reg. siedzenia kierow. mechanicznie zł 450,00 
• 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 540,00 • 112 - Wspomaganie elektryczne kierownicy zł 1.665,00 
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.170,00 • 213 - Autoalarm zł 1.395,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.440,00
• 386 - Wbudowany nawigator zł 5.400,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie zł 1.935,00 • 414 - Autoradio
Blaupunkt zł 1.035,00 • 428 - Elektryczne podnoszenie szyb bocznych drzwi przednich + zamek centralny zł 1.305,00
• 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.440,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 564 -
Radio z CD zł 1.575,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.125,00 • 614 - Boczne poduszki pow. i chroniące głowę 
zł 1.800,00• 724 - Pack Sporting zł 1.800,00 • 751 - Kit Abarth zł 2.790,00• 833 - Przystosowanie do montażu
telefonu zł 315,00 • 923 - Spoiler zł 495,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 234,00

PUNTO

899 YOUNG 187.110.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 21.960,00
899 FUN 187.610.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 23.220,00 
899 BRUSH 187.711.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 23.310,00 
1108 SCHUMACHER 187.490.1 1108/54 150 6,2 3- drzwiowy 29.610,00
1108 SX 187.240.0 1108/54 145 5,8 3- drzwiowy 26.010,00
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SX 186.211.0 1581/103 170 8,6 5-drzwiowy 61.650,00
JTD 110 SX 186.231.0 1910/105 170 6,4 5-drzwiowy 67.680,00

MULTIPLA

• 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 99,00 • 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.835,00 
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.395,00 • 213 - Autoalarm zł 1.395,00 • 313 - Radio + Pakiet Radio zł 1.575,00 
• 386 - Nawigacja satelitarna 8.550,00 • 413 - Pakiet Audio (6 głośników + przyst. pod tel. kom.) zł 720,00 
• 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.575,00 • 441 - Lusterka sterowane elektr. i podgrzewane zł 360,00
• 465 - Lodówka zł 405,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.125,00 • 495 - Czujnik odległości dla biegu
wstecznego zł 495,00 • 564 - Radio ze zmieniaczem CD - Pakiet audio zł 3.690,00 • 576 - Podwójny otwierany dach
zł 4.860,00 • 671 - Pakiet wielofunkc. (schowek pod siedzeniem przedn. prawym + kieszenie w oparciach siedz. 
+ siedz. przesuwane) zł 405,00 • 673 - Pakiet bagażnika (półka tylna + wtyczka 12V) zł 270,00

2,0 E 121.292.0 1998/135 186 10,3 5-drzwiowy 92.250,00
2,0 JTD EL 121.299.0 1997/136 186 9,2 5-drzwiowy 98.100,00

ULYSSE

• 102 - Sprysk. reflektorów zł 1.008,00 • 130 - Zasłona oddziel. przestrzeń bagaż. zł 819,00 • 134 - Przednie
siedzenia podgrzew. zł 1.827 • 210 - Lakier matalizowany zł 2.007,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 6.390,00 
• 214 - Przystos. do montażu tel. kom. zł 549,00 • 221 - Szyby tylne elektr. podnoszone i uchylne zł 819,00 
• 224 - Alarm z blokadą zł 1.458,00 • 416 - Cruise Control zł 918,00 • 451 - Autoradio zł 1.458,00 • 459 - Komputer
pokładowy zł 549,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.827,00 • 576 - Podwójny otwierany dach zł 4.572,00 
• 717 - Autoradio „High” z CD zł 1.827,00 • 762 - Siatka przytrzymująca bagaże zł 90,00

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 7 września 2001 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu  standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
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80 16V STEEL 182.303.1 1242/80 170 6,8 3-drzwiowy 44.820,00

80 16V STEEL 182.903.1 1242/80 170 6,9 5-drzwiowy 44.820,00
100 16V STEEL 182.906.1 1581/103 180 7,6 5-drzwiowy 47.790,00
JTD 100 SX 182.919.1 1910/100 182 5,5 5-drzwiowy 52.200,00

BRAVO

BRAVA

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.275,00 • 097 - Swiatła przeciw-
mgielne zł 621,00 • 108 - Felgi aluminiowe zł 936,00 •  195 - Siedzenie tylne dzielone zł 693,00 • 205 - Auto no -
micz ny ogrzewacz Webesto zł 936,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.395,00 • 211 - Tapcerka ze skóry zł 7.335,00 
•  213 - Autoalarm zł 1.485,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 513,00 • 367 Lustrka elektr. sterow. i podgrzew.,
światła p. mgielne, sprysk. reflekt. i siedzenia przed. pogrzew. zł 1.962,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie 
zł 2.430,00 • 414 - Autoradio „Hight” zł 1.467,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.530,00 
• 505 - Air Bag boczny zł 1.197,00 • 696 - Podwójne lusterka elektr. regulowane + światła przeciwmgielne zł 972,00
• 705 - Wycieraczka refl. + siedz. przed. ogrzew. zł 990,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 333,00 
• 564 - Radio High z CD zł 2.295,00 • 782 - Akumulator o zwiększ. mocy zł 90,00 • 543 - Trzeci zagłówek zł 360,00 

DOBLÒ 1,2 Bz SX 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 39.150,00
1,9 D SX 119.512.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 44.550,00
1,9 D EX 119.712.0 1910/63 141 7,2 4-drzwiowy 47.250,00

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 594,00 • 009 - ABS zł 3.123,00 • 011 - Regulowana szerokość kolumny
kierownicy zł 297,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.320,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 459,00 
• 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 990,00 • 082 - Przystosowanie pod radio zł 414,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 567,00 • 108 - Felgi aluminiowe 14“  zł 1.188,00 • 148 - Tylna lampa podnoszona do góry zł 369,00
• 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 504,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.053,00 • 297 - Siedzenie przednie  
z regulacją zł 414,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.377,00 • 453 -  Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 414,00
• 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.035,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.170,00 • 508 - Systemy
wspomagające przy parkowaniu zł 873,00 • 564 - Autoradio  z odtwarzaczem płyt kompaktowych zł 1.647,00 
• 585 - Przesuwany dach zł 1.377,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 360,00 
• 747 - Fartuchy przeciwbłotne przednie zł 162,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu zł 279,00 • 997 - Podwyższony
dach  zł 3.600,00
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75 1,2 EL 178.653.1 1242/73 166 7,2 4-drzwiowy 28.980,00
75 1,2 HL 178.658.1 1242/73 166 7,2 4-drzwiowy 33.300,00
100 1,6 HL 178.636.1 1580/101 186 7,5 4-drzwiowy 37.440,00

PALI0 WEEKEND 75 1,2 EL 178.953.1 1242/73 166 7,2 5-drzwiowy 34.110,00
PALI0 WEEKEND 75 1,2 HL 178.958.1 1243/73 166 7,2 5-drzwiowy 37.530,00
PALI0 WEEKEND 100 1,6 HL 178.936.1 1580/101 186 7,5 5-drzwiowy 42.030,00

SIENA

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.321,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dys funkcją prawej
nogi zł 4.059,00 • 003/634/635 - Urządz. dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.038,00 • 009 - ABS zł 3.141,00 
• 014 - Wspomaganie kierownicy zł 1.287,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.095,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 567,00
• 097 - Światła p.mgielne zł 585,00 • 102 - Spryskiwacz reflektorów zł 288,00 • 108 - Koła ze stopu zł 801,00 
• 117 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 342,00 • 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 540,00 • 210 - Lakier
metalizowany dla Sieny zł 900,00 • 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.008,00 • 218 - Elektr. lusterka boczne
zł 585,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.260,00 • 500 - Poduszka pow.
kierowcy + napinacze pasów bezp. zł 1.287,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.287,00 • 507 - Wbudowane radio
(6 głośników) zł 1.377,00 • 626 - Siedzenie kierowcy regul. mech. zł 108,00

100 16V SX 185.300.1 1581/103 187 8,1 4-drzwiowy 47.250,00
100 16V ELX 185.310.1 1581/103 187 8,1 4-drzwiowy 53.730,00
Berlina 150 20V HLX 185.333.1 1996/150 208 9,8 4-drzwiowy 64.440,00
Berlina JTD 110 SX 185.204.1 1910/110 188 5,4 4-drzwiowy 58.320,00

Weekend 100 16V SX 185.900.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 51.030,00
Weekend 100 16V ELX 185.910.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 57.510,00
Weekend 150 20V HLX 185.933.1 1998/150 206 9,9 5-drzwiowy 68.220,00
Weekend JTD 110 SX 185.904.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 62.100,00
Weekend JTD 110 ELX 185.914.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 64.800,00

MAREA

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 648,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 2.052,00* • 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.275,00** 
• 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 576,00 • 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 648,00 
• 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.098,00 • 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto 
zł 945,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.395,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 7.335,00 • 213 - Autoalarm zł
1.485,00 • 386 - Nawigacja satelitarna zł 8.460,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie zł 2.520,00 
• 414 - Autoradio extra serie zł 1.467,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony zł 1.530,00 • 452 - Ogrzewane
siedzenia przednie zł 558,00 • 656 - Pakiet dla niepalących zł 0,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu 
zł 333,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna 1.197,00 • 564 - Radio High z CD zł 2.295,00

* cena specjalna dla samochodu Marea/Marea Week. JTD 105 SX
** cena specjalna dla samochodu Marea/Marea Week. 100 SX
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PALI0 WEEKEND

NAXOS 1,8 183.500.0 3-drzwiowy 98.100,00Barchetta

• 025 - klimatyzacja zł 4.140,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 585,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem
atermicznym zł 5.985,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.215,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 5.040,00 
• 213 - Autoalarm zł 549,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 459,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia 
zł 6.750,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn. zł 765,00 • 833 - Przystosowanie do montażu
telefonu zł 810,00 • 925 - Wind stop zł 900,00
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VAN 1,2 Bz 288.830.0 1242/60 155 5,7 30.150,00
VAN 1,9 D 288.831.0 1910/60 155 5,7 37.170,00

SEICENTO VAN

PUNTO VAN
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1100 MPI VAN 287.970.1 1108/54 145 5,6 3-drzwiowy 22.590,00

• 025 - Klimatyzacja zł 3.510,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 450,00 • 030 - Szyby atermiczne 
zł 207,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 238,50 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 360,00 • 112 - Wspomaganie elektr.
kierownicy 1.368,00 • 213 - Autoalarm zł 1.170,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 405,00 • 313 - Autoradio 
zł 1.080,00  • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 1.170,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.170,00 
• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 247,50

• 009 - ABS zł 1.935,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.960,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow.
mechanicznie zł 450,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 540,00 • 104 - Wspomaganie elektr.
kierownicy zł 558,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.665,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.170,00 
• 213 - Autoalarm zł 1.395,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.035,00 • 428 - Elektryczny podnośnik szyb + centr.
zamek zł 1.035,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00 
• 526 - Zaślepka w kolorze samochodu zł 558,00 • 526 - Zaślepka okien bocznych zł 378,00 • 927 - Listwy ochronne
drzwi zł 243,00

CARGO 1,2 223.110.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 37.710,00
CARGO 1,2 przeszklony 223.210.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 38.790,00
CARGO 1,9 D 223.112.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 42.750,00
CARGO 1,9 D przeszklony 223.212.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 43.290,00
CARGO 1,9 D SX 223.312.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 45.450,00
CARGO 1,9 D SX przeszklony 223.412.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 46.530,00

DOBLÒ

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 594,00 • 009 - ABS zł 3.123,00 • 011 - Regul. wys. kolumny kierownicy
zł 297,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.320,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 459,00 • 044 - Obrotomierz
zł 180,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 990,00 • 082 - Przystosowanie pod radio zł 324,00 
• 097 - Lampy przeciwmgiel ne zł 567,00 • 194 - Krata zabezp. kierowcę przed przemieszczaniem się ładunku zł 324,00 
• 201 - Ruchoma dzielona przegroda do wysok. pasa bezp. zł 630,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.053,00 
• 297 - Siedzenie przednie pasażera z regul. wzdłużną i pochyl. oparcia zł 414,00 • 313 - Autoradio z odtwarzaczem
kaset zł 1.377,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby + centralny zamek zł 963,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy
zł 414,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.035,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.188,00 
• 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 873,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydłowe, asymetryczne,
oszklone zł 279,00 • 523 - Drzwi boczne przesuwane zł 990,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt kompaktowych
zł 1.647,00 • 585 - Przesuwany dach zł 1.377,00  • 621 - Skład. siedz. pasażera z oparciem, po złożeniu tworz. stolik
zł 414,00  • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 360,00 • 747 - Fartuchy przeciwbłotne przednie zł
162,00 • 798 - Wykładzina przestrzeni bagaż. zł 279,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu zł 279,00 • 943 - Zwiększ.
ładowność 800 kg zł 990,00  • 997 - Podwyższony dach  zł 3.600,00 

75 1,2 EL 277.101.0 1242/73 166 7,2 5-drzwiowy 32.310,00
75 1,2 EL 277.453.0 1242/73 166 7,2 5-drzwiowy 34.920,00
75 1,2 HL 277.458.0 1243/73 166 7,2 5-drzwiowy 38.340,00
100 1,6 HL 277.436.0 1580/101 186 7,5 5-drzwiowy 42.840,00

• 009 - ABS zł 3.141,00 • 014 - Wspomaganie kierownicy zł 1.287,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.095,00 
• 082 - Przystos. pod radio zł 567,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 585,00 • 102 - Spryskiwacz reflektorów zł 288,00
• 108 - Koła ze stopu zł 801,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.008,00 • 218 - Elektr. lusterka boczne zł 585,00 
• 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.260,00 • 500 - Poduszka pow. kierowcy 
+ napinacze pasów bezp. zł 1.287,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.287,00 • 507 - Wbudowane radio 
(6 głośników) zł 1.377,00 • 626 - Siedzenie kierowcy regul. mech. zł 108,00
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DUCATO 10 q 1,9 DS 230.109.1 1905/68 123 7,7 Furgone 61.470,00
10 q 1,9 TD 230.149.1 1905/90 136÷130 8,5 Furgone 69.750,00
10 q 1,9 DS 230.409.1 1905/68 123 8,3 Kabina 53.550,00
10 q 1,9 TD 230.449.1 1905/90 136÷130 8,7 Kabina 58.500,00
10 q 1,9 TD 230.539.1 1905/90 136÷130 8,7 Panorama 75.060,00
10 q 2,8 TDI 230.560.1 2800/122 150÷152 8,7 Panorama 81.270,00
10 q 2,8 JTD 230.566.1 2800/127 150÷152 9,8 Panorama 82.260,00
10 q 2,8 TD 230.610.1 2800/122 150÷152 8,7 Furgone 69.930,00

14 q 2,0 B2 231.193.1 1998/110 140÷144 10,7 Ambulans 69.930,00
14 q 2,8 DS 231.610.1 2800/87 133÷129 8,7 Furgone 73.710,00
14 q 2,8 DS  231.620.1 2800/87 133÷129 8,7 Furgone 76.410,00
14 q 2,8 JTD  231.646.1 2800/127 148÷152 8,6 Furgone 80.910,00
14 q 2,8 JTD 231.656.1 2800/127 148÷152 9,8 Furgone 83.610,00
14 q 2,8 DS 231.702.1 2800/87 133÷129 8,7 Kombi 74.880,00
14 q 2,8 DS  231.704.1 2800/87 133÷129 8,7 Kombi 77.580,00
14 q 2,8 JTD  231.903.1 2800/127 148÷152 9,8 Kombi 82.710,00

Maxi 2,8 JTD  232.456.1 2800/127 146÷152 10,0 Cabinato 74.250,00
Maxi 2,8 JTD 232.556.1 2800/127 146÷152 10,0 Minibus 101.610,00
Maxi 2,8 D 232.610.1 2800/87 131÷123 9,0 Furgone 77.610,00
Maxi 2,8 D  232.620.1 2800/87 131÷123 9,0 Furgone 80.010,00
Maxi 2,8 JTD  232.656.1 2800/127 146÷152 10,0 Furgone 87.210,00
Maxi 2,8 JTD   232.856.1 2800/127 146÷152 10,0 Cabinato 77.400,00
Maxi 2,8 JTD 232.936.1 2800/127 146÷152 10,0 Cabinato 82.800,00

• 001 - Zestaw wygłuszjący zł 324,00 • 016 - Antiskid zł 5.400,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.950,00 • 028 - Elektr.
podn. szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 612,00 
• 036 - Zwiększone ramię lusterek zewn. zł 180,00 • 041 - Dwa lusterka elektr. regul. z podgrzew. zł 774,00 
• 057 - Zawieszenie camping car zł 693,00 • 062 - Zawieszenie tylne extra seria zł 549,00 • 097 - Światla p. mgielne
zł 567,00 • 102 - Wycieraczki reflektorów zł 612,00 • 141 - Opony zwiększone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tylnych zł 90,00 • 200 -Dodatkowy ogrzewacz zł 675,00 • 205 - Ogrzewacz Webasto  3.960,00 • 210 - Lakier
metaliz. zł 1.053,00 • 306 - Lusterko elektr. regulow. z ogrzew. i zwię kszo nym ramieniem zł 774,00 • 313 - Autoradio
Blaupunkt 4x40 Watt, RDS  zł 1.125,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej zł 1.233,00 • 428 - Elektr.
podnoszenie szyb przednich drzwi + centralny zamek zł 1.395,00 • 453 - Siedzenie kierowcy ogrzewane zł 198,00 
• 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 1.575,00 • 513 - Podwójne drzwi rozsuwane zł 1.422,00 • 519 - Tylne
podwójne drzwi oszklone zł 180,00 • 520 - Drzwi boczne przesuwane i oszklone zł 234,00 • 627 - Siedzenie kierowcy
z regulacją wysokości + wspornik zł 504,00 • 690 - Trzecie światło stop zł 180,00 • 728 - Tapicerka welurowa 
zł 441,00 • 742 - Belka tylna, kosz na koło zapas. zł 234,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przednich zł 162,00 
• 800 - Skrzynia ładunk. zł 6.300,00 • 878 - Kołpaki zł 162,00 • 985 - Urządz. do ograniczenia głośności zł 414,00
• 997 - Podwyższony dach zł 3.465,00
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FURGONE 1,9 D EL 222.230.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 59.670,00SCUDO

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 396,00 • 009 - ABS zł 4.500,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 028
- Elektr. podnośnik szyb przednich zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzewana zł 486,00 • 041 - Elektryczny podnośnik
szyb + lusterka boczne elektryczne i podnoszone zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz reflektorów zł 513,00 • 186 - Trzecie
miejsce w kabinie zł 423,00 • 199 - Wyjmowana ścianka dzieląca zł 504,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 612,00 
• 428 - Elektr. podnośnik szyb + centralny zamek zł 1.215,00 • 451 - Autoradio zł 1.080,00 • 452 - Przednie
siedzenia podgrzew. zł 369,00 • 500 - Poduszka pow. kierowcy zł 1.440,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przesuwane
zł 1.305,00 • 519 - Tylne podw. drzwi oszklone zł 189,00 • 520 - Prawe drzwi boczne przesuwane i oszklone zł 189,00
• 521 - Para bocznych drzwi przesuwanych i oszklonych zł 1.440,00 • 647 - Szyby boczne przesuwane zł 225,00 
• 717 - Autoradio Extraseria zł 1.440,00 • 747 - Fartuchy przeciwbłotne kół tylnych zł 189,00 • 950 - Regulowane
pojedyn cze siedzenie pasażera zł 189,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 189,00



Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na listopad 2001 r.

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134002, Fax (0-33) 8132834
Prezes Zarzàdu: Massimo Gentilini

Ul. Komorowicka  53, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135148, Fax (0-33) 8135432
Prezes: Riccardo Tarantini

Ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Generalny: Janusz Majchrzak

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

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

Ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 7627057, Fax (0-32) 7627058
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

Ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2631954
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132162, Fax (0-33) 8132128
Prezes Zarzàdu: Leonardo Caroni

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Prezes Zarzàdu: Natale Rigano

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33)8134222, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134044, Fax (0-33) 8134043
Prezes Zarzàdu: Gian Nicola Censi 

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132669, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Gian Nicola Censi 

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Carlo Gatto

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel./Fax: (0-33) 8134141
Dyrektor: Giuseppe Parziale

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074825, Fax (0-22) 6074853-54
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074371, Fax (0-22) 6074375
Prezes Zarzàdu: Diego Biondo

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek 

Ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

joint venture z firmà Bosch; 
produkcja cz´Êci
samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

prace rozwojowo-badawcze 
w zakresie produktów lotniczych 

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

us∏ugi 
softwarowe i hardwarowe

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

inwestycje 
w sektorze budowlanym

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

ubezpieczenia 
majàtkowe

us∏ugi ubezpieczeniowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport sanitarny

Joint Ventures

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132542, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Giancarlo Motto

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Dyrektor Generalny: Tadeusz Âwierczek

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Poland SA 

4. New Holland Bizon Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Magneti Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o.

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

12. Iveco Poland Sp. z o.o.  

13. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

14. ITS-GSA Polska Sp. z o.o.

15. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

16. Sadi Polska Sp. z o.o.

17. Fiat Engineering Polska Sp. z o.o.

18. Fiat Bank Polska SA 

19. Fiat Finance Polska SA 

20. Toro Poland Investments Sp. z o.o.  

21. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

22. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

23. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. 
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