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O tym się mówi

4 kwietnia 2002 r. prezydentowi RP, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, zaprezentowano Lancię Thesis. 
Od lewej: José Ramón Soriano Rouco (Dyr. Handlowy FAP), Enrico Pavoni (Prezes Zarządu Fiat Polska), 
Aleksander Kwaśniewski (Prezydent RP), Gianni Coda (Szef Business Unit Fiat/Lancia/samochody dostawcze), 
Massimo Gentilini (Dyr. Generalny FAP), Giovanni Fresia (Business Unit Fiat and Lancia Production), 
Giorgio Corelli (Business Unit Fiat and Lancia Sales). 
W drugim rzędzie, od lewej: Bartłomiej Lorek (Brand Manager Lancia), Wojciech Ponicki (Dyrekcja Handlowa FAP)
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Dolce Vita
magazyn 
sympatyków
Fiata
Do ni niej sze go nu me ru FWN

do łą czo no pierw szy nu mer 

ma ga zy nu sym pa ty ków Fia ta

– Do lce Vi ta. Kwar tal nik ten 

wy sy ła ny jest bez po śred nio 

do wszyst kich klien tów 

Fia ta, z pew no ścią więc wie lu z Pań stwa otrzy ma ło już go do

do mu w po ło wie ma ja. Po przez Do lce Vi ta Fiat Auto Poland

pra gnie  na wią zać bar dziej bez po śred ni kon takt z wła ści cie la -

mi sa mo cho dów mar ki Fiat, pre zen tując wszel kie no win ki ze

świa ta Fia ta oraz przygotowując atrak cyj ne oferty, skie ro wa -

ne wy łącz nie do obec nych klien tów. 

Na stęp ny nu mer już na po cząt ku wrze śnia br.

Can ta rel la żegna się z Fia tem
Dy rek tor Ge ne ral ny i Peł no moc ny Fia ta, Pa olo Can ta rel la, 10 czerw ca

spo tkał się z Ho no ro wym Pre ze sem Gio van ni Agnel li oraz z Pre ze sem

Pa olo Fre sco, któ rych po wia do mił o za mia rze zło że nia dy mi sji z zaj -

mo wa ne go sta no wi ska oraz z funk cji do rad cy spół ki. Gio van ni Agnel li

oraz Pa olo Fre sco przy ję li dy mi sję Can ta rel li, dzię ku jąc mu jed no cze -

śnie za 25 lat pra cy dla spół ki. Te go sa me go dnia Za rząd Fia ta przy jął

dy mi sję Pa olo Can ta rel li i zwró cił się do Pre ze sa Fre sco o ob ję cie obo -

wiąz ków Dy rek to ra Ge ne ral ne go i Peł no moc ne go. 

Gio van ni Agnel li powiedział: „De cy zja Paolo Cantarelli bar dzo mnie

za smu ca, po nie waż z je go oso bą zwią za ne są jed ne z naj pięk niej szych

chwil na sze go przed się bior stwa w ostat nim dzie się cio le ciu: roz wój

Fia ta Au to na po cząt ku lat 90., a tak że eks pan sja przed się bior stwa 

na ryn ki ca łe go świa ta. De cy zja o odej ściu po wzię ta w tak 

prze ło mo wym okre sie jest god na po chwa ły. Pra gnę mu po dzię ko wać

za pra cę, pro fe sjo na lizm i za je go szla chet ność, tak że w imie niu 

wszyst kich pra cow ni ków Fia ta”.  
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konkurs
Wy przedź my ślą czasprze d³u żo ny

Daj się ponieść fantazji na temat Fiata przyszłości
Nie przejmuj się, ze Twojej fantazji zabrakło skrzydeł. Jeszcze jest
czas. Wakacje przed nami. 
Może one ożywią wyobraźnię, co zaowocuje lawinowym udziałem
w naszym konkursie. 
Chcąc dać szanse większej liczbie przyszłych posiadaczy nagród,
przedłużamy termin nadsyłania prac do  16 września ! 
Naprawdę warto! Przypominamy, że chodzi tylko o przedstawienie
w dowolnej formie plastycznej swojego wyobrażenia
o samochodzie Fiata za dziesięć lat? Jak będzie wyglądał, chcąc
być nowocześniejszy niż Fiat Stilo i przestronniejszy niż nowy Fiat
Palio Weekend. Do tego rysunku lub obrazka dołączyć należy
również opis tego, co nie każdy potrafi ująć w formie plastycznej.
Komuś po prostu będzie łatwiej wyrazić słowami swoją fantazję.
Zadanie jest takie samo: „wyprzedzamy myślą czas” opisując, 
jak będzie wyglądał w przyszłości samochód Fiata. 
Nadesłane prace ocenią jurorzy, których opinia zadecyduje
o przyznaniu nagród w obu etapach konkursu.

Przy po mi na my za sa dy uczest nic twa: 
1. Kon kurs prze zna czo ny jest dla pra cow ni ków Gru py Fiat 
i Worl dwi de Pur cha sing oraz ich ro dzin; 

2. Kon kurs obej mu je dwie ka te go rie wie ko we: 
– I. dzie ci do lat 14 
– II. mło dzież po wy żej 14 lat i do ro śli; 

3. Pra ca po win na być opa trzo na imie niem i na zwi skiem au to ra,
ad re sem, te le fo nem oraz miej scem pra cy (w przy pad ku ro dzin
pra cow ni ków – miej scem pra cy ro dzi ca). 

O ko lej no ści miejsc za ję tych w kon kur sie, bę dzie de cy do wa ła
su ma punk tów, ja ką uczest nik uzy ska za swo je pra ce. 
W tym kon kur sie zwra cać bę dzie my uwa gę przede wszyst kim 
na wy obraź nię i kre atyw ność. 

Pra ce z obu eta pów kon kur su na le ży nad sy łać 
do 16 wrze śnia br. na ad res re dak cji: 

Sa tiz Po land, skr. poczt. 100, 43-304 Biel sko -Bia ła 4.

– za pro jek tuj Fia ta przy szło ści

czer wiec  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

konkursUczest nic two w kon kur sie rów no znacz ne jest z wy ra że niem zgo dy 
na pu bli ka cję na de sła nych prac w FWN. 

Na gro dy, któ re wy mie nia my po ni żej 
po win ny was prze ko nać, że war to ru szyć gło wą:

W I ka te go rii wie ko wej:

• I miej sce – kom pu ter mul ti me dial ny (z lo go Fiat Sti lo)  
• II miej sce – hu laj no ga elek trycz na i oku la ry sło necz ne 

• III miej sce – ze ga rek spor to wy Fiat Sti lo i tor ba Pa lio Week end

W II ka te go rii wie ko wej:

• I miej sce – kom pu ter mul ti me dial ny (z lo go Fiat Sti lo) 
• II miej sce – ze ga rek z apa ra tem cy fro wym, gra na to wy swe ter

Fiat Sti lo i tor ba Pa lio Week end 
• III miej sce – dłu go pis Cross i kurt ka wia trów ka Fiat Sti lo 

Po nad to cza pecz ki, bre locz ki i ak ce so ria 
Fia ta Sti lo i Pa lio Week end. 



3. TOT TI I FIAT STI LO 
WY MA RZE NI MI STRZO WIE
Fiat Sti lo oraz pił kar ski mistrz, Fran ce -
sco Tot ti, któ re go za zdro ści Wło chom
ca ły świat, są bo ha te ra mi no wej te le -
wi zyj nej re kla my, przy go to wa nej przez
agen cję Ar man da Te sta. W spocie 
re kla mowym po ka zy wa nym w tych
dniach na te le wi zyj nych ekra nach, 
za pał i si łę mi strza eks tra kla sy, ze sta -
wio no z tech ni ką i ory gi nal no ścią 
sa mo cho du. Ta nie skrę po wa na i iro -
nicz na kam pa nia re kla mo wa opie ra się
na nie sto so wa nej do tąd przez przed -
się bior stwo for mu le: pił kar ski świat ze
swym bo ha te rem, sko ja rzo ny w sym pa -
tycz ny spo sób z in dy wi du al nym i bły -
sko tli wym sty lem Fia ta Sti lo. 

ZE świata Fiata

2. KOM BAJN CNH 
NA PO LACH BA WEŁ NY
Spół ka Case New Holland wy pu ści ła na
bra zy lij ski ry nek kom bajn do zbio ru
ba weł ny o nazwie Ca se Cot ton Express
2555, któ ry po se rii ulep szeń wy cho -
dzą cych na prze ciw po trze bom bra zy lij -
skie go rol nic twa, zwięk szył wy daj ność
i ja kość zbio rów. Ma szy na zo sta ła 
przy sto so wa na do pra cy na po lach
„cer ra do” (sa wan ny), gdzie znaj du je
się więk szość kra jo wych upraw. Za -
awan so wa ny tech no lo gicz nie i bar dzo
wy daj ny kom bajn, po sia da wy so ki
wskaź nik trwa ło ści po szcze gól nych
kom po nen tów. Wszyst kie te ce chy od -
po wia da ją ocze ki wa niom i po trze bom
lo kal nych pro du cen tów.

1. MUL TI PLA 
PO DO BA SIĘ AN GLI KOM
Trze ci rok z rzę du Fiat Mul ti pla zdo -
by wa w Wielkiej Brytanii ty tuł Best 
Fa mi ly Car (Naj lep szy sa mo chód ro -
dzin ny), w ra mach Top Ge ar Award.
Samochód Fiata otrzy mał naj więk szą
ilość gło sów i po ko nał naj bar dziej 
bo jo wo na sta wio nych prze ciw ni ków.
Pa mię taj my, że bran ża MPV (Mul ti
Pur po se Ve hic le) cha rak te ry zu je się
szcze gól nie bo ga tą ofer tą. „Oskar”
dla Fiata Multipla przy zna ny zo stał
przez pre sti żo wy an giel ski ma ga zyn
mo to ry za cyj ny Top Ge ar Ma ga zi ne,
a tak że przez od po wia da ją cy mu 
pro gram te le wi zji BBC, po świę co ny
sil ni kom.
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5. AGEN CJA PO MA GA JĄ CA 
MŁO DYM AR TY STOM
Spo łe czeń stwo i sztu ka to te mat Mię -
dzy na ro do we go Bien na le Mło dej Sztu -
ki 2002, któ re trwa ło w Tu ry nie od 19
kwiet nia do 19 ma ja. Rów nież w tym
ro ku or ga ni za to rzy współ pra co wa li
z Fia tem, któ ry, ja ko głów ny spon sor
imprezy, prze ka zał Fia ta Do blò bur mi -
strzo wi Tu ry nu (na zdję ciu), Ser gio
Chiam pa ri no. Fir ma weź mie tak że
udział w nie któ rych przed się wzię ciach
Po nad 300 uczest ni ków bien na le, mło -
dych ar ty stów po cho dzą cych z ca łe go
świa ta, re pre zen tu je róż ne dzie dzi ny
sztu ki, między innymi: film, mu zy kę,
ta niec, te atr, li te ra tu rę, a na wet ga -
stro no mię.

4. FER RA RI 575M MA RA NEL LO,
SA MO CHÓD MA RZEŃ
Mi cha el Schu ma cher uży czył swo jej twa -
rzy na po trze bę kam pa nii re kla mo wej
no we go Fer ra ri 575M Ma ra nel lo. Kie -
row ca wy pró bo wy wał sa mo chód wraz
z dzien ni ka rza mi uczest ni czą cy mi w te -
ście ostat nie go pro duk tu fir my. Ten
spor to wy, dwu oso bo wy po jazd z przed -
nim na pę dem, jest esen cją my śli tech -
no lo gicz nej. Skrót w na zwie wska zu je
na po jem ność cy lin drów sil ni ka (zwięk -
szo ną z 5500 cc do 5750), któ ra po zwa -
la na uzy ska nie wy so kiej mo cy i mo men -
tu ob ro to we go. „M.” ozna cza mo dy fi ka -
cję po le ga ją cą m. in. na wpro wa dze niu
do 12 cy lin dro we go użyt ko we go mo de lu
Fer ra ri, skrzy ni bie gów F1.

7czer wiec  2002 f i a t  wo kó ł  n a s
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6. PRO GRAM „AU TO NO MY”
W BRA ZY LII
Fia tow ski pro gram na rzecz nie peł no -
spraw nych „Au to no my”, po raz pierw -
szy prze kro czył gra ni ce eu ro pej skie
i po ja wił się w Bra zy lii. Ini cja ty wę Gru -
py przed sta wio no na kon fe ren cji w San
Pa olo. Przy tej oka zji Fiat po da ro wał
rzą do wi bra zy lij skie mu trzy spe cjal nie
przy sto so wa ne sy mu la to ry jaz dy,
prze zna czo ne dla służb pu blicz nych
w San Pa olo, Bra si le i Be lo Ho ri zon te.
Ga ma pro po no wa nych sa mo cho dów
roz cią ga się od po jaz dów użyt ko wych
po Do blo, od sa mo cho dów do staw -
czych, po przez au to bu sy, trak to ry New
Hol land, aż po spe cjal ne po li sy ubez -
pie cze nio we.
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K ie dy by ∏em pi∏ ka rzem, naj wi´k szym ce lem ka˝ de go
z nas by ∏a gra w re pre zen ta cji, ale cho dzi ∏o tak ̋ e
o to, aby graç na li czà cych si´ tur nie jach, a ta kim

naj wa˝ niej szym dla pi∏ ka rzy sà nie wàt pli wie Mi strzo stwa
Âwia ta. Olim pia da te˝ jest czymÊ wa˝ nym, ale w fut bo lu
naj bar dziej li czà si´ Mi strzo stwa. Za mo ich cza sów uczest -
ni czy ∏o w nich 16 ze spo ∏ów, dziÊ jest ich 32. To jest ska la
zmian, ja kie do ko na ∏y si´ w mi´ dzy cza sie. DziÊ pi∏ ka no˝ na
to wiel kie in we sty cje i wiel kie pie nià dze. Wo kó∏ fut bo lu
kr´ cà si´ zna mie ni ci lu dzie, po li ty cy po ka zu jà si´ na sta dio -
nach, bo to jest im po trzeb ne do po pu lar no Êci. Jest to je den
wiel ki show biz nes.

W pi∏ k´ no˝ nà pom po wa ne sà ogrom ne pie nià dze, a ci,
któ rzy in we stu jà, ocze ku jà szyb kie go zwro tu po nie sio nych
kosz tów. Dla uatrak cyj nie nia gry w pi∏ k´ zmie nio no prze -
pi sy. Prze pi sy spo wo do wa ∏y, ze zmie ni∏ si´ spo sób gry. Nie
wy obra ̋ a ∏em so bie, ma jàc dwa dzie Êcia kil ka lat, ˝e kie dy
b´ d´ mia∏ dwa dzie Êcia kil ka lat wi´ cej i skoƒ cz´ graç, 
doj dzie to do ta kie go stop nia. Kie dyÊ za chwy ca li Êmy si´
ba jecz nym prze j´ ciem pi∏ ki, pro wa dze niem, zwo da mi,
dry blin gi by ∏y na po rzàd ku dzien nym, wi´c za wod nik,
chcàc byç do brze ode bra nym, mu sia∏ po ka zaç, co po tra fi.

DziÊ on to mu si umieç. W tam tych la tach nie by ∏o ta kiej
agre sji, choç ju˝ by ∏y za czàt ki fut bo lu to tal ne go. By li Êmy
ze spo ∏em, któ ry ja ko dru ̋ y na przy bli ̋ a∏ Pol sk´ do Eu ro py
i Êwia ta, ale in dy wi du al nie ka˝ dy z nas by∏ w g∏´ bo kim cie -
niu na wet tych Êred nich pi∏ ka rzy eu ro pej skich, któ rzy 
za ra bia li bar dzo du ̋ e pie nià dze. Praw da, ˝e ˝y ∏o nam si´
le piej ni˝ prze ci´t ne mu miesz kaƒ co wi Pol ski, ale to nie by -
∏a ta ska la za rob ków, co na Za cho dzie. DziÊ, na wet nie
gra jà cy w re pre zen ta cji prze ci´t ny pi∏ karz, ˝y je o wie le do -
stat niej. Dla te go trud no jest po rów ny waç umie j´t no Êci
i za rob ki, któ re mie li Êmy, z dzi siej szy mi.

W 1974 r. by li Êmy trze cià dru ̋ y nà Êwia ta, ex aequo pià -
te i szó ste miej sce w Ar gen ty nie, w 1972 ro ku zdo by li Êmy
z∏o ty me dal olim pij ski, czte ry la ta póê niej – srebr ny. To si´
ma ni jak do sy tu acji dzi siej szej re pre zen ta cji. Byç mo ̋ e po
niej przyj dzie ja kieÊ cie ka we po ko le nie pi∏ kar skie. Byç mo -
˝e kie dyÊ, ale to jesz cze nie ten mo ment, nie ta chwi la. Pi∏ -
ka rzom p∏a ci si´ za to, ˝e sà gwiaz da mi, i p∏a ci si´ im do -
brze. Z dru giej stro ny jed nak na su wa si´ py ta nie, czy za
do bry mi za rob ka mi na dà ̋ a jà wy ni ki spor to we – i tu taj
spra wa jest pro ble ma tycz na. Na ra zie cie szy my si´ bar dzo,
˝e po 16 la tach pol ska re pre zen ta cja zno wu po ja wi si´ na
Mi strzo stwach Âwia ta. W tej re pre zen ta cji prak tycz nie
wszy scy za wod ni cy pod sta wo wej je de nast ki gra jà w za -
chod nio eu ro pej skich klu bach. Za gra ni cà spo ty ka jà si´
z ró˝ ny mi sty la mi gry, o ty le ∏a twiej im graç. S∏yn ne kie dyÊ
„ban ki”, w któ rych gro ma dzi ∏o si´ in for ma cje o po szcze -
gól nych za wod ni kach czy ca ∏ych dru ̋ y nach, dziÊ sà do -
st´p ne w In ter ne cie. Po pro stu zmie ni∏ si´ Êwiat. To
wszyst ko prze ma wia za osià ga niem jak naj lep szych wy ni -
ków. Za rob ki i pre mie sà ju˝ po rów ny wal ne z za gra ni cà.
Tyl ko czy ja koÊç jest ta sa ma? – mam wàt pli wo Êci. 

suchych
Ja ko kraj nie je ste śmy po ten ta tem fi nan so wym i cho ciaż sta ra my się 
dep tać po pię tach naj bo gat szym kra jom Eu ro py, wciąż nam do nich da le ko. 
To ma bezpośrednie i znaczące prze ło że nie rów nież na sport.

Chwila
refleksji

An to ni Szy ma now ski

An to ni Szy ma now ski – pił karz
z „je de nast ki Gór skie go”, 
za wod nik Wi sły Kra ków, 
Gwar dii War sza wa i FC Brug ge. 
87 me czów w re pre zen ta cji 
Pol ski. Ak tu al nie tre ner 
re pre zen ta cji Pol ski ju nio rów
rocz ni ka 83.
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wym i cho cia˝ sta ra my si´ dep taç po pi´ tach naj bo gat szym
kra jom Eu ro py, wcià˝ nam do nich da le ko. To ma prze ∏o -
˝e nie rów nie˝ na sport. Zda rza jà si´ u nas au ten tycz ne 
ta len ty, ale si to ma zbyt du ̋ e oka, i te ta len ty prze la tu jà
przez nie nie zau wa ̋ o ne.

Osiem lat by ∏em na uczy cie lem w szko le i wiem ja kie sà
re alia je Êli cho dzi o wy cho wa nie fi zycz ne m∏o dzie ̋ y.
W szko ∏ach po win na na st´ po waç pierw sza se lek cja, po -
tem ci ch∏op cy po win ni zna leêç si´ w klu bach, ale jak m∏o -
dzie˝ ma do sko na liç tech ni k´, sko ro uwa run ko wa nia geo -
gra ficz ne sta wia jà nas w zu pe∏ nie in nej sy tu acji ni˝ po ∏u -
dniow ców, któ rzy mo gà tre no waç ca ∏y rok. Nie ma ju˝
u nas tej bie dy, któ ra w kra jach la ty no skich spra wia, ˝e
ma li ch∏op cy ko pià pi∏ k´, wi dzàc w niej szan s´ wy rwa nia
si´ do in ne go Êwia ta. 

Per fek cyj ni sà Niem cy. Jest zi ma – tre nu jà w ha lach, 
gdy u nas za ple cze spor to we ja kie jest, ka˝ dy wi dzi. Dla
nas, po rów ny wa nie si´ z Niem ca mi zda je si´ ab sur dal ne,
a prze cie˝ w ka te go rii dru ̋ yn m∏o dzie ̋ o wych a˝ tak im nie
ust´ pu je my. Ale ich za ple cze i na sze – to jest nie bo i zie mia. 

Nasz wy nik sprzed lat prze rós∏ na szà or ga ni za cj´. Lu -
dzie z Za cho du przy je˝ d˝a li do Pol ski, aby si´ do wie dzieç,
co ta kie go si´ tu taj sta ∏o, ˝e ma my ta kie wy ni ki pi∏ kar skie
i chy ba by li moc no roz cza ro wa ni tym, co zo ba czy li. Do
dziÊ tam ten suk ces nie zo sta∏ zdia gno zo wa ny. Do dziÊ nie
wia do mo, co si´ ta kie go sta ∏o, ˝e po dwóch de ka dach 
pi∏ kar skich, na sta ∏o szes na Êcie lat po su chy.

Mi strzo stwa Âwia ta to jest tur niej, do któ re go trze ba si´
ina czej przy go to wy waç. Naj wa˝ niej sze sà jed nak za wsze
umie j´t no Êci ty po wo pi∏ kar skie; przy go to wa nie fi zycz ne,
tak tycz ne, psy chicz ne i mo ty wa cyjne. Sà lu dzie, któ rzy nie
pa trzà na pie nià dze, gdy˝ ni mi kie ru je wiel ka ch´ç osià -
gni´ cia cze goÊ. Przy pusz czam, ̋ e dla wie lu pi∏ ka rzy, któ rzy
zdo ∏a li si´ ju˝ usta wiç ma te rial nie, pie niàdz prze sta∏ byç tà
naj wa˝ niej szà mo ty wa cjà. Dla nie któ rych – byç mo ̋ e jest,
ale nie dla wszyst kich. Sà dz´, ˝e nie je den wiel ki spor to -
wiec, od da∏ by cz´Êç swo ich pie ni´ dzy za to, ˝e by byç
pierw szym, bo w spo rcie mó wi si´ tyl ko o zwy ci´z cach. 

Pi∏ ka no˝ na wy zwa la emo cje. Za wsze wy zwa la ∏a. Kie dyÊ
po zdo by ciu bram ki cie szo no si´ spon ta nicz nie, ale to nie
by∏ ten sza∏, któ ry ob ser wu je my dziÊ. Wy star czy spoj rzeç
na ∏aw k´ re zer wo wych, na tre ne rów, spo koj nych w ˝y ciu
co dzien nym, któ rzy na me czu tra cà pa no wa nie nad so bà.
Zmie ni li si´ ki bi ce i ich oby cza je. Nie po wiem, ˝e na lep -
sze. Czy mo˝ li wy jest po wrót do sy tu acji, w któ rej wi do -
wi sko pi∏ kar skie od bie ra ne by ∏o tyl ko w ka te go riach spor -
to wych, bez tych prze ja wów cham stwa na try bu nach i bó -
jek? Nie wiem. 

Pi∏ ka jest naj po pu lar niej szym spor tem Êwia ta, wni ka na -
wet w te kra je, któ re kie dyÊ by ∏y na nià obo j´t ne. To jest
fe no men, któ re go roz sze rza niu nie wi daç koƒ ca.

Skàd si´ u nas wzi´ ∏o te 16 lat po su chy w pi∏ ce? Nad
tym za sta na wia jà si´ fa chow cy. My Êl´, ˝e jed nym z po wo -
dów jest to, ˝e ja ko kraj nie je ste Êmy po ten ta tem fi nan so -
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W pierw szym kwar ta le te go ro ku Fiat za no to -
wa∏ wy raê ny spa dek ob ro tów oraz stra t´
w ra chun ku eko no micz nym. Pierw szy ze

wskaê ni ków osià gnà∏ war toÊç 14,1 mi liar da eu ro,
z czte ro pro cen to wym spad kiem w sto sun ku do te go 
sa me go okre su ro ku po przed nie go, zaÊ stra ta dru gie go
ze wskaê ni ków wy nio s∏a 299 mi lio nów (+ 125 mi lio -
nów). Wszyst ko to w sy tu acji, gdy po zy cja fi nan so wa
net to przed si´ bior stwa na 31 mar ca wy ka zu je za d∏u ̋ e -
nie si´ ga jà ce 6,6 mi liar da eu ro.

Pa olo Fre sco za pew ni∏ jed nak Zgro ma dze nie Ak cjo -
na riu szy, ˝e w cià gu 2002 ro ku ma za miar przy naj -
mniej wy rów naç ra chu nek eko no micz ny oraz zmniej -
szyç o po ∏o w´ za d∏u ̋ e nie przed si´ bior stwa.

„Ce le te z pew no Êcià osià gnie my, przy wra ca jàc rów -
no wa g´ w przed si´ bior stwie – oÊwiad czy∏ pre zes Fia ta
– a˝e by, po czàw szy od przy sz∏e go ro ku, wejÊç na dro g´
wzro stu”.

Ostra ku ra cja uzdra wia jà ca po le ga na sprze da ̋ y

Spo tka nie
ak cjo na riu szy 

Fia taOstraku ra cja
Po mi mo nie po myśl ne go po cząt ku ro ku, 
sze fo wie przed się bior stwa 
ma ją na dzie ję na wy rów na nie ra chun ku
eko no micz ne go oraz zmniej sze nie 
o po ło wę za dłu że nia fir my w cią gu 
I pół ro cza. Ku ra cja uzdra wia ją ca 
za kła da po zby cie się części wła sno ści 
oraz od zy ska nie ren tow no ści 
w sek to rze mo to ry za cyj nym.
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cz´Êci w∏a sno Êci oraz na sze re gu dzia ∏aƒ zmie rza jà cych
do od zy ska nia ren tow no Êci Fia ta Au to. Mo wa mi´ dzy
in ny mi o re struk tu ry za cji sek to ra z po dzia ∏em na czte -
ry bu si ness unit, ra cjo na li za cji roz miesz cze nia za k∏a -
dów pro duk cyj nych i re duk cji kosz tów struk tu ry. 

Na kon dy cj´ Gru py zna czà co wp∏y n´ ∏o za ∏a ma nie si´
ryn ku mo to ry za cyj ne go, któ ry za no to wa∏ czte ro pro -
cen to wy spa dek w Eu ro pie i a˝ 13-pro cen to wy we
W∏o szech, w sto sun ku do te go sa me go okre su w ro ku
2001. Na le ̋ y tak ̋ e pa mi´ taç, ˝e na dal od czu wa ne sà
skut ki kry zy su w Ar gen ty nie, Bra zy lii i w Pol sce. Dla -
te go te˝ ob ro ty Fia ta Au to zmniej szy ∏y si´ o 11,2 %
w sto sun ku do pierw sze go kwar ta ∏u ro ku ubie g∏e go,
przy spad ku sprze da ̋ y rz´ du 14,9 %.

W tej trud nej sy tu acji, w Sek to rze Au to prze pro wa -
dzo no sze reg dzia ∏aƒ zmie rza jà cych do re struk tu ry za cji
or ga ni za cyj nej oraz od no wie nia ga my wy ro bów. Po za
tym, w ra mach so ju szu z Ge ne ral Mo tors, uru cho -
mio no w Tu ry nie wspól ny oÊro dek pro jek to wy, gdzie
opra co wu je si´ kom po nen ty do przy sz∏ych po jaz dów
ma ∏o li tra ̋ o wych.

Nie wiel ki wzrost ob ro tów (o 3,3%) za no to wa ∏a na -
to miast Ca se New Hol land, co w uj´ ciu war to Êcio wym
ozna cza 2.720 mln eu ro. Przy czy ni ∏a si´ do te go wy ni -
ku sprze da˝ ma szyn rol ni czych na ryn ku ame ry kaƒ -
skim. Nie za le˝ nie od spad ku wiel ko Êci sprze da ̋ y ma -
szyn bu dow la nych, CNH po pra wi ∏a swo jà po zy cj´ wo -
bec kon ku ren cji, zy sku jàc do dat ko we udzia ∏y w ryn ku.
I to do syç wy raê nie, bio ràc pod uwa g´ zwol nie nie 
dy na mi ki po py tu, od czu wal ne tak ̋ e przez IVE CO,
któ ra ca∏ ko wi cie prze cie˝ od no wi ∏a ga m´ wy ro bów.

Je Êli idzie o in ne sek to ry dzia ∏al no Êci, to prócz ne ga -
tyw nej dy na mi ki roz wo ju bran ̋ y kom po nen tów 
(Ma gne ti Ma rel li, Tek sid i Co mau), na le ̋ y pod kre Êliç
po zy tyw ny roz wój Fia ta Avio (spó∏ ka ta za no to wa ∏a
czter na sto pro cen to wy zysk) oraz roz wój To ro As si cu -
ra zio ni i Bu si ness So lu tions.

„Mi nio ny rok i po czàt ki 2002 – po wie dzia∏ Fre sco –
by ∏y okre sem szcze gól nie dla nas trud nym. Nie mal
rów no cze Ênie da ∏y o so bie znaç pew ne na sze s∏a be
punk ty oraz gwa∏ tow ne po gor sze nie si´ sy tu acji ze -
wn´trz nej. Wie my jed nak, gdzie tkwià na sze pro ble my.
Za cz´ li Êmy je roz wià zy waç, aby wyjÊç na pro stà, ze
Êwia do mo Êcià, ˝e pierw sze mie sià ce oka ̋ à si´ szcze gól -
nie m´ czà ce. Ma my wy star cza jà co du ̋ o ener gii, aby
prze zwy ci´ ̋ yç trud no Êci, rów nie˝ dzi´ ki ini cja ty wom
pod j´ tym w cià gu ostat nich lat, zmie rza jà cym do od bu -
do wy so lid nych pod staw wi ze run ku Gru py”. 
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M in ́  ∏o do k∏ad nie dzie si´ç lat od prze j´ cia przez
Fiat Au to pol skich za k∏a dów. By ∏o to do k∏ad nie
28 ma ja 1992 ro ku; pod sta w´ pro duk cji sta no -

wi∏ wte dy Fiat 126. Po tem po ja wi ∏y si´ ko lej no Ci nqu ecen -
to, Se icen to i Pa lio. Dzi siaj znaj du je my si´ w prze ded niu
pre mie ry sa mo cho du, któ re go am bi cjà jest zdo by cie ryn ku
eu ro pej skie go w prze dzia le seg men tów A i B. B´ dzie to po -
jazd o klu czo wym zna cze niu dla roz wo ju fir my w Pol sce.
Kto go wi dzia∏, nie ma wàt pli wo Êci, ˝e osià gnie suk ces.

En ri co Pa vo ni, któ ry od 25 lat jest „am ba sa do rem” Fia -
ta w Pol sce, a od dwóch mie si´ cy pre ze sem za rzà du Fiat
Au to Po land, tak wspo mi na mi nio nà de ka d´: „To by ∏o

Tworzymy świetną
drużynę

Jesteśmy przekonani, że po dwóch i pół latach spadku produkcji i popytu,
sytuacja wreszcie powinna się zmienić – mówi nowy prezes zarządu 
Fiat Auto Poland, Enrico Pavoni.

dzie si´ç lat pe∏ nych wy da rzeƒ, za an ga ̋ o wa nia, trud no Êci
i suk ce sów. Przed si´ bior stwo roz wi n´ ∏o si´, przy czy nia jàc
si´ do wzro stu do bro by tu i roz wo ju mo to ry za cji. Z du mà
mo ̋ e my po wie dzieç, ˝e po mo g∏o zbli ̋ yç Pol sk´ do Eu ro -
py. Kry zys, któ ry od ja kie goÊ cza su od czu wa my na ryn ku,
jest zja wi skiem, do któ re go na le ̋ y pod cho dziç ro zum nie
i z zim nà krwià. Fiat Au to, wspie ra ny przez ca ∏à Gru p´,
sta ra si´ jak naj le piej prze trwaç ten kry zys”.

Chcàc le piej zi lu stro waç sto pieƒ za an ga ̋ o wa nia przed -
si´ bior stwa, E. Pa vo ni przy ta cza kil ka fak tów: W Biel sku -
-Bia ∏ej spó∏ ka Fiat -GM Po wer tra in in we stu je w no wy 
za k∏ad po nad 300 mi lio nów eu ro. B´ dzie pro du ko wa ∏a

Francesco Novo
fot. I. Kaźmierczak
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po win na si´ od mie niç. Dla te go in ten syw nie pra cu je my nad
sie cià han dlo wà trzech Ma rek. Chce my jà zmo der ni zo waç
i spra wiç, aby by ∏a bar dziej efek tyw na i nie za wod na. 

To de li kat na pra ca, wy ma ga jà ca za an ga ̋ o wa nia, 
ale w dal szej per spek ty wie po win na przy nieÊç zna czà ce
ko rzy Êci”.

Wi zja Pa vo nie go za ta cza pe∏ ny kràg. Po czàw szy od
spraw tech nicz nych, po przez han dlo we, a˝ do czy sto ludz -
kich. „Wszyst ko mo g∏o by wy da waç si´ bez u ̋ y tecz ne – mó -
wi – gdy by Êmy rów no cze Ênie nie od dzia ∏y wa li na lu dzi.
Wy ró˝ nia nas pra ca ze spo ∏o wa, wza jem ne zro zu mie nie
i mo ty wa cja pra cow ni ków. Two rzy my Êwiet nà dru ̋ y n´,
zdol nà sta wiç czo ∏a na wet naj bar dziej ostrej kon ku ren cji”.

W cià gu wie lu lat Gru pa za zna czy ∏a swo jà obec noÊç
w Pol sce rów nie˝ dzia ∏a nia mi w sfe rze so cjal nej, go spo dar -
czej, te ry to rial nej. Po wsta ∏o wie le ini cja tyw spon so ro wa -
nych lub wspie ra nych przez przed si´ bior stwa Fia ta. 
„Na wet w tak trud nych chwi lach, jak obec na, przed si´ -

bior stwo nie za nie cha ∏o sty pen diów na uko wych dla dzie -
ci pra cow ni ków, któ rych co ro ku jest co raz wi´ cej, spon -
so ro wa nia To ur de Po lo gne, czy wspó∏ pra cy mi´ dzy Po li -
tech ni kà Âlà skà a OÊrod kiem Ba daw czym Fia ta. W tym ro -
ku wresz cie, zde cy do wa li Êmy si´ zre zy gno waç z tra dy cyj -
ne go Fa mi ly Day, prze zna cza jàc za osz cz´ dzo ne w ten spo -
sób Êrod ki, na po trze by oÊrod ka re ha bi li ta cji w Ty chach”.

Sà to wszyst ko dzia ∏a nia i ini cja ty wy, któ re umac nia jà
po zy cj´ fir my ja ko li de ra wÊród in we sto rów za gra nicz -
nych. Jest to ro la zo bo wià zu jà ca, nie mniej jed nak pod sta -
wo wa dla sa me go paƒ stwa oraz stra te gicz na, w kon tek Êcie
obec no Êci Gru py na are nie mi´ dzy na ro do wej.

rocz nie pó∏ mi lio na sil ni ków,
któ re ma ∏o pa là i jesz cze mniej
za nie czysz cza jà Êro do wi sko.
Tak ̋ e w Biel sku (w tym ro ku
mi ja 130 lat od chwi li, gdy po -
wsta ∏a fa bry ka pro du ku jà ca
pom py hy drau licz ne, Fiat
umie Êci∏ na te re nie za k∏a du
szeÊç spó∏ ek us∏u go wych, któ re
dzia ∏a jà dziÊ pe∏ nà pa rà. Ge sco
z Po lo Eu ro pa, za rzà dza jà ca wi´k szo Êcià fak tur Gru py, 
za trud ni ∏a 150 osób i przy mie rza si´ do ko lej nych 200. 

WÊród na rz´ dzi sto so wa nych przez Fiat Au to Po land
w wal ce z nie ko rzyst nà sy tu acjà na ryn ku, sà tak ̋ e prze -
sto je pro duk cyj ne. „Wy bra li Êmy to roz wià za nie by unik nàç
zwol nieƒ – wy ja Ênia Pa vo ni. – Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e po
dwóch i pó∏ la tach cià g∏e go spad ku, sy tu acja wresz cie 

Enrico Pavoni
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D nia 28 ma ja 2002 ro ku mi ja dzie si´ç lat od pod -
pi sa nia umo wy mi´ dzy Fia tem a Skar bem Paƒ -
stwa o po wo ∏a niu w∏o sko -pol skich spó∏ ek: Fiat

Au to Po land, Ma gne ti Ma rel li Po land i Tek sid Po land. Do
no wej spó∏ ki Fiat Au to Po land z sie dzi bà w Biel sku -Bia ∏ej,
FSM wniós∏ swo jà pro duk cj´ sa mo cho do wà, na to miast
Fiat Au to ob jà∏ 90% ka pi ta ∏u za k∏a do we go. 

Spó∏ ka Fiat Au to Po land wy wià za ∏a si´ ze wszyst kich za -
daƒ, któ re by ∏y za war te w umo wie po mi´ dzy Rzà dem RP
a kon cer nem Fiat Au to. 

Za d∏u ̋ e nie spó∏ ki, któ re 10 lat te mu wy no si ∏o po nad
1.000 mln PLN, zo sta ∏o sp∏a co ne i po mi mo du ̋ ych wy -
dat ków po no szo nych w tym okre sie na in we sty cje, spó∏ ka
wy ka zu je dziÊ do dat nià po zy cj´ fi nan so wà na po zio mie
300 mln PLN. Po nad to z 8 let nim wy prze dze niem fir ma
sp∏a ci ∏a za d∏u ̋ e nia FSM w bankach polskich, wy no szà ce
po nad 600 mln PLN.

W okre sie 10 lat spó∏ ka nie wy p∏a ca ∏a dy wi den dy swo -
im ak cjo na riu szom, a wy go spo da ro wa ne Êrod ki prze zna -

cza ∏a i prze zna cza na in we sty cje w Biel sku -Bia ∏ej i Ty chach.
Po za in we sty cja mi zwià za ny mi z kon kret ny mi wy ro ba -

mi (Ci nqu ecen to, Uno, Se icen to, Sie na, Pa lio Week end,
no we Pa lio Week end, przy go to wa nia do no we go mo de lu),
znacz nà czeÊç fun du szy prze zna cza no na po pra w´ wa run -
ków pra cy, ochro n´ Êro do wi ska, re ali za cj´ pro gra mów
szko le nio wych oraz do sto so wa nie pro duk cji i dzia ∏al no Êci
fir my do mi´ dzy na ro do wych wy mo gów ja ko Êci.

Ca∏ ko wi te in we sty cje Gru py Fiat w Pol sce na ko niec
2001 r. wy nio s∏y po nad 2.150 mi lio nów USD, z cze go 
in we sty cje za gra nicz ne 1.698,8 mi lio nów USD.

Fiat Au to Po land wy war ∏a ogrom ny wp∏yw na kul tu -
r´ prze my s∏o wà re gio nu oraz ca ∏ej bran ̋ y mo to ry za cyj -
nej w Pol sce. Jej po wsta nie spo wo do wa ∏o bo wiem 
na p∏yw do Pol ski naj no wo cze Êniej szych tech no lo gii
i przy cià gn´ ∏o czo ∏o we fir my Êwia to we z wie lu bran˝.
Sà to spó∏ ki za rów no us∏u go we jak i fi nan so we i pro -
duk cyj ne, Êwiad czà ce swo je us∏u gi obec nie nie tyl ko
dla FAP.

Dekada aktywnej 
obecności

Dzie sięć lat ist nie nia Fia ta Au to Po land na pol skim ryn ku mo to ry za cyj nym 
to re zul tat jed nej z naj spraw niej prze pro wa dzo nych pry wa ty za cji 
du że go pań stwo we go przed się bior stwa w Eu ro pie Wschod niej.



Przez pierw sze trzy la ta w Fiat Au to Po land pro du ko -
wa no dwa mo de le naj mniej szych w Pol sce sa mo cho dów
– 126 i Ci nqu ecen to, sta le wpro wa dza jàc no we wer sje
tych po jaz dów. W ro ku 1994 roz po cz´ to mon to wa nie
sa mo cho du Uno szyb ko za stà pio ne pe∏ nym cy klem tech -
no lo gicz nym. W ro ku 1995 z Za k∏a du Ka ro se rii w Ty -
chach wy je cha ∏o 500-ty si´cz ne Ci nqu ecen to, a dwa la ta
póê niej mi lio no we. 

Od ro ku 1994 wiel koÊç pro duk cji sa mo cho dów sys te -
ma tycz nie ro s∏a, osià ga jàc re kor do wy po ziom w 1999 
ro ku – 344.000 sztuk sa mo cho dów. 

Od po czàt ku ist nie nia fir my, wzro sto wi pro duk cji

i zmia nom pro por cji ryn ko wych asor ty men tu po jaz dów
to wa rzy szy ewo lu cja w za kre sie ga ba ry tów ofe ro wa nych
sa mo cho dów. Ju˝ w czerw cu 1997 w Za k∏a dzie Ka ro se rii
w Biel sku -Bia ∏ej uru cho mio no pro duk cj´ Êwia to we go sa -
mo cho du Fia ta – Sie ny. Kil ka mie si´ cy póê niej po ja wi∏ si´
ko lej ny mo del world car Fia ta – Pa lio Week end. Wio snà
1998 ro ku, z li nii pro duk cyj nych biel sko -ty skiej spó∏ ki,
zje cha∏ na st´p ca „Pi´ç set ki” – Se icen to. W mi´ dzy cza sie
uru cho mio no w fa bry ce mon ta˝ Fia tów Pun to, Bra vo
i Bra va, Ma rea i Ma rea Week end oraz do staw czych fur go -
nów Du ca to. W 2001 do pro duk cji we sz∏a no wa od no -
wio na wer sja mo de lu Fiat Pa lio Week end.

Nie zwy kle wa˝ nym ele men tem dzia ∏al no Êci go spo dar -
czej spó∏ ki jest eks port sa mo cho dów. Od kil ku lat ok. 3%
pol skie go eks por tu to sprze da˝ za gra nicz na sa mo cho dów
wy pro du ko wa nych w za k∏a dzie w Ty chach. W kwiet niu
1999 ro ku Fiat Au to Po land wy eks por to wa∏ mi lio no wy
sa mo chód, a Pre zy dent RP uho no ro wa∏ spó∏ k´ Na gro dà
Go spo dar czà dla „Naj lep sze go Eks por te ra”. 

Ka len da rium 
Fiat Au to Po land 

Rok 1993 • Fiat Ci nqu ecen to zdo by wa II miej sce w kon kur sie 
Car of the Year ’93 

Rok 1994 • Roz po czę cie pro duk cji Fia ta Uno. Cał ko wi ta pro duk cja
te go mo de lu wy nio sła po nad 182 ty sią ce sztuk.

Rok 1995 • Wy pro du ko wa nie pół mi lio no we go Ci nqu ecen to.

Rok 1996 • FAP ja ko pierw sze w Eu ro pie przed się bior stwo mo to -
ry za cyj ne ro zu mia ne ja ko ca łość, otrzy mu je Cer ty fi -
kat Za pew nie nia Ja ko ści ISO 9001.

Rok 1997 • Pre zen ta cja Fia ta Sie na. Cał ko wi ta je go pro duk cja 
od 1997 r. do 2001 r. wy nio sła po nad 50.000 
sa mo cho dów. 

• Wy pro du ko wa nie mi lio no we go Fia ta Ci nqu ecen to 
• Pre zen ta cja Fia ta Pa lio Week end. Cał ko wi ta pro duk cja

te go mo de lu od 1997 ro ku do dziś wy nio sła po nad
31.000 sztuk

Rok 1998 • Wpro wa dze nie na ry nek Fia ta Se icen to. Cał ko wi ta
pro duk cja te go mo de lu od 1998 ro ku do dziś wy nio sła
po nad 873 ty sią ce sztuk, z cze go na eks port prze zna -
czo no po nad 656 ty się cy 

• Za koń cze nie pro duk cji Fia ta Ci nqu ecen to. Cał ko wi ta
pro duk cja te go mo de lu od 1991 ro ku wy nio sła po nad
1.164.000, w tym eks port po nad 863 ty sią ce sztuk. 

Rok 1999 • Wy pro du ko wa nie na eks port mi lio no we go sa mo cho du
– był to mo del Se icen to 

• Wy pro du ko wa nie 500.000 mo de lu Se icen to 
• Za koń cze nie pro duk cji Fia ta 126. Łącz nie wy pro du ko -

wa no po nad 3.318.000 sztuk te go mo de lu, z cze go
w la tach 1972-92 wy eks por to wa no po nad 897 ty się cy
sztuk 

Rok 2000• Cer ty fi kat ISO 14001 dla Za kła du Me cha ni ki FAP
w Biel sku -Bia łej 

• Pla ty no wy Laur Umie jęt no ści i Kom pe ten cji, przyz -
nany przez Kapitułę Laurów w Katowicach. 

• Sta tu et ka Ko bu za dla naj waż niej szej dla Pod be ski dzia
fir my de ka dy lat 90. 

• Sta tu et ka Eu ro li de ra i ty tuł Wy bit ne go Pol skie go 
Eks por te ra

Rok 2001• Cer ty fi kat ISO 14001 dla Za kła du Ka ro se rii FAP 
w Ty chach zwią za ny z ochro ną śro do wi ska

• Rozpoczęcie produkcji Nowego Palio Weekend 

W cią gu 10 lat dzia łal no ści Fiat Au to Po land:

• Wy pro du ko wał po nad 2.800 ty się cy sa mo cho dów
• Wy eks por to wał po nad 1.568 ty się cy sa mo cho dów
• Sprze dał na pol skim ryn ku po nad 1.383 ty sią ce 

sa mo cho dów w tym:
• FIAT 1.345.308
• Al fa Ro meo 12.429
• Lan cia 2.512
• Sa mo cho dy do staw cze 23.152
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A dam Ma ∏ysz po od nie sio nych suk ce sach, na pew -
no pra gnie ˝yç z da la od fle szów i dzien ni ka rzy.
Stàd te˝ bio rà si´ utrud nie nia w kon tak tach ze

zna ko mi tym skocz kiem z Wi s∏y. Dla Fia ta Wo kó∏ Nas zna -
laz∏ jed nak chwi l´ cza su. Za zna czy∏ jed nak z gó ry, ˝e bym
nie py ta∏ go o spra wy oso bi ste, bo nie ch´t nie od po wia da
na ta kie py ta nia, choç zda je so bie spra w´, ˝e jest to mi´ -
dzy in ny mi ce na, ja kà przy sz∏o mu p∏a ciç za po pu lar noÊç. 

Wszyst kie dzia ∏a nia zwià za ne z tre nin ga mi i har mo no -
gra mem za j´ç Ada ma Ma ∏y sza przy go to wa ne sà ju˝ z my -
Êlà o no wym se zo nie, któ ry nasz sko czek po wi nien po wi -
taç w zna ko mi tej for mie. Pro gram ka˝ de go dnia uk∏a da
dla nie go sztab osób. Po wi zy cie (29 kwietnia br.) pre zy -
den ta Alek san dra Kwa Êniew skie go w Wi Êle zwi´k szy ∏y si´
szan se bu do wy no wo cze snej skocz ni nar ciar skiej, któ ry to
za miar Adam wspie ra od po czàt ku swo im au to ry te tem.

Na py ta nie, ja ką ce nę pła ci za swój suk ces, Adam Ma łysz od po wie dział 
bar dzo krót ko: „Sam pan te go do świad czył, pró bu jąc się ze mną umó wić 
na krót ka roz mo wę”. Jej ter min uzgad nia no pra wie trzy ty go dnie.

Skokna Małysza
Ma rek Ko wal ski, fot. I. Kaźmierczak

Prezes Enrico Pavoni wręcza kluczyki polskiemu mistrzowi
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si´, ˝e jest naj lep szym sa mo cho dem Fia ta, trud no mi 
jed nak wy ro ko waç, sko ro jest to pierw szy sa mo chód Fia -
ta, któ rym mam mo˝ li woÊç jeê dziç. 

Mistrz otrzy ma∏ srebr ne go, pi´ cio drzwio we go Fia ta 
Sti lo 1.6, 22 kwiet nia br. pod czas Ga li Olim pij skiej w War -
sza wie. Sym bo licz nie klu czy ki prze ka za∏ mu wte dy pre zes
FAP, En ri co Pa vo ni (fot. na stronie obok).

Fiat Au to Po land, ja ko ofi cjal ny spon sor pol skiej re pre -
zen ta cji olim pij skiej, fun du je swo je sa mo cho dy ka˝ de mu
z∏o te mu me da li Êcie zi mo wych i let nich igrzysk olim pij -
skich. Mi mo, ˝e pol scy spor tow cy nie przy wieê li z Salt 
La ke Ci ty z∏o te go me da lu, pod j´ to de cy zj´ o prze ka za niu
Ada mo wi Ma ∏y szo wi Fia ta Sti lo, ja ko wy raz uzna nia dla
je go osià gni´ç w spo rcie. Mój roz mów ca wy zna je, ˝e mia∏
oka zj´ prze je chaç si´ z ¸u ka szem Sztu kà, zna nym kie row -

cà raj do wym z Wi s∏y. Za zna cza jed nak, ˝e chcàc do brze
po znaç sa mo chód, na le ̋ y prze je chaç nim pod czas raj du
od ci nek spe cjal ny, czy li na tra sie za mkni´ tej dla ru chu dro -
go we go. Do pie ro w ta kich wa run kach je go zda niem mo˝ -
na do brze prze te sto waç sa mo chód. 

„Ch´t nie wy star to wa∏ bym w raj dzie sa mo cho do wym
– mó wi Adam Ma ∏ysz – ale brak cza su zwià za ny z dys -
cy pli nà spor to wà, któ rà upra wiam, prze kre Êla obec nie

mo je star ty w te go ty pu im pre zach. Mo ̋ e kie dyÊ....”. 
Na sza roz mo wa nie trwa d∏u go, bo Adam wy je˝ d˝a na

zgru po wa nie do Fran cji. Po wró ci z koƒ cem ma ja na or ga -
ni zo wa ne w Wi Êle „Dni z Ma ∏y szem”, któ re sà jed nà z nie -
wie lu oka zji spo tka nia si´ z mi strzem Êwia ta. Po tem ko lej -
ne zgru po wa nia i tre nin gi. 

– Czy w uzy ska niu suk ce su po ma ga pa nu, zna na ju˝
wszyst kim, bu∏ ka z ba na nem?

– Wy my Êli∏ jà dr ˚o ∏àdê, ja tyl ko jem i mnie to „po bu -
dza do spor to wej wal ki”. 

Adam Ma ∏ysz spe∏ nia na dzie je swo ich ro da ków. Jest
kimÊ, ko mu si´ uda ∏o. Wy gry wa z naj lep szy mi, re ali zu je
za po trze bo wa nie na suk ces, o któ ry tak trud no nie tyl ko
w in nych dys cy pli nach spor to wych. Dla te go ˝y czy my mu
ta kich w∏a Ênie suk ce sów.

„Nad pro gra mem bu do wy skocz ni czu wa ze spó∏ kom pe -
tent nych lu dzi, ale bu do wa za le ̋ y od pie ni´ dzy, któ rych
wcià˝ nie ma ty le, ile po win no byç” – mó wi wie rzàc jed -
nak, ˝e przy po mo cy spon so rów z na sze go re gio nu i nie
tyl ko, uda si´ zbu do waç w Wi Êle – Ma lin ce obiekt, któ ry
przy cià gnie na Pod be ski dzie wie lu zna ko mi tych spor tow -
ców, a or ga ni zo wa ne tu taj za wo dy zdo b´ dà ran g´ mi -
strzostw Êwia ta. 

– Nar ciar stwo jest Pa na pa sjà od m∏o dzieƒ czych lat.
– Nie tyl ko nar ciar stwo, in te re so wa ∏em si´ sa mo cho da -

mi, pi∏ kà no˝ nà.
– Czy coÊ po zo sta ∏o z tych za in te re so wa ƒ?
– Tak, prze te sto wa ∏em ju˝ wszyst kie trzy sa mo cho dy,

któ re otrzy ma ∏em w na gro d´ za swo je osià gni´ cia. Fia ta
Sti lo po rów na∏ bym, na przy k∏ad, z sa mo cho dem nie miec -
kim. W Êrod ku wy god ny i ∏ad nie sty li zo wa ny. Wy da je mi

Adam Małysz z dyr. finansów FAP Czesławem Świstakiem
Nareszcie na pokładzie nowego Stilo  
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F IAT -GM Po wer tra in Pol ska funk -
cjo nu je od 1 grud nia 2000 ro ku.
Jo int ven tu re Fia ta i GM ∏à czy

w so bie wie lo let nie tra dy cje w pro duk cji
sa mo cho dów i ze spo ∏ów na p´ do wych
z no wo cze sno Êcià. „No wa spó∏ ka, jak te˝
wiel kie wy zwa nia, któ re sto jà przed na mi
– mó wi Ta de usz Âwier czek – kreu jà w nas
no we za cho wa nia, ma jà ce nie jed no krot -
nie wp∏yw na zmia n´ po sta wy, czy te˝ 
na wet men tal no Êci”.

Za k∏ad z Biel ska -Bia ∏ej mia∏ tà nie po wta rzal nà szan s´, ˝e
móg∏ po przez sto so wa ny bench mar king po znaç in ne or ga -
ni za cje i do ko naç wy bo ru naj lep szych prak tyk, me tod
i tech nik na Êwie cie, aby móc je da lej za sto so waç we wnàtrz
w∏a snej or ga ni za cji. Zo sta ∏y po nad to okre Êlo ne no we wi zje,
mi sje i war to Êci, któ rym pod po rzàd ko wa no dzia ∏al noÊç 
fir my, a wszyst ko po to, by no wy pro dukt, ja kim jest ma ∏y

tur bo die sel, uzy ska∏ opty mal nie naj lep sze pa ra me try tech -
nicz ne. Wia do mym bo wiem jest, ˝e w za k∏a dzie re ali zo wa -
na jest kosz tem po nad 1 mi liar da z∏o tych in we sty cja, pod
kà tem uru cho mie nia w∏a Ênie te go wy so ko pr´˝ ne go sil ni ka
z bez po Êred nim wtry skiem pa li wa, któ ry mon to wa ny 
b´ dzie do sa mo cho dów z Gru py Fiat Au to i Gru py GM
oraz in nych od bior ców spo za wy mie nio nych grup. 

Ta de usz Âwier czek wy ja Ênia: „Sta re in sta la cje i urzà dze -
nia Za k∏a du Me cha ni ki roz mon to wa no, im po nu jà ce pra ce
bu dow la ne, któ re do sto so wa ∏y za k∏ad do no wej pro duk cji,
sà ju˝ pra wie za na mi. Od kil ku mie si´ cy in sta lo wa ne sà tu -
taj no wo cze sne li nie pro duk cyj ne sil ni ka die sel. Pod ko niec
kwiet nia zbu do wa li Êmy pierw szy pro to typ no wej ro dzi ny
sil ni ków – re zul tat wspó∏ pra cy dwóch pro du cen tów z bran -
˝y mo to ry za cyj nej”. Brak ja kich kol wiek da nych tech nicz -
nych i pa ra me trów te go wy ro bu, któ re pil nie strze ̋ o ne sà
przez pro du cen ta, mo gà tyl ko Êwiad czyç, ˝e cho dzi tu taj
na praw d´ o coÊ wy jàt ko we go.

Francesco Novo
fot. M. Feodorów

Osią gnię te wy ni ki i pla no wa ne re zul ta ty za po wia da ją obie cu ją cą przy szłość
dla spół ki FIAT -GM Po wer tra in Pol ska. Spo tka li śmy się z jej dy rek to rem ge ne -
ral nym, Ta de uszem Świercz kiem, aby po roz ma wiać o „na ro dzi nach” no we go
pro duk tu w za kła dzie w Biel sku -Bia łej.

Tadeusz Świerczek

Po dróż do fa bry ki 
przy szło ści

Po dróż do fa bry ki 
przy szło ści
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Po czà tek pro duk cji prze wi dzia ny jest w mar cu 2003, a jej
wiel koÊç do ce lo wa po win na osià gnàç po ziom 550 tys.
sztuk rocz nie. Wów czas fa bry ka pra co waç b´ dzie na trzy
zmia ny, za trud nia jàc oko ∏o 1000 osób.

No wa pro duk cja ro dzi za so bà no we po trze by. Obec nie
za k∏ad po sia da cer ty fi ka ty: ISO 9002 oraz ISO 14001. 
Za k∏ad jed nak roz wi ja si´, dla te go te˝ re ali zo wa ne sà ak tu -
al nie pra ce nad uzy ska niem naj wy˝ sze go z ist nie jà cych 
cer ty fi ka tów ja ko Êci, czy li ISO TS 16949 (2002). „Aby go
otrzy maç, nie tyl ko my, ale i na szych 154 do staw ców mu -
sia ∏o do sto so waç si´ do je go su ro wych norm” – pod kre Êla
Ta de usz Âwier czek. 

No wa fa bry ka jest zauto ma ty zo wa na. Wszyst kie pro ce sy
i cy kle pro duk cyj ne zo sta ∏y prze ana li zo wa ne pod kà tem ja -
ko Êci. No wo Êci nie omi n´ ∏y rów nie˝ lo gi sty ki. Ta kie za sad -
ni cze zmia ny wy ma ga ∏y od po wied nie go przy go to wa nia
i dla te go ca ∏y per so nel uczest ni czy∏ w szko le niach z za kre su
tech no lo gii. W przy go to wa nia te za in we sto wa no wie le 
mi lio nów eu ro. „Ca ∏y czas kie ro wa li Êmy si´ wy tycz ny mi
po li ty ki Przed si´ bior stwa, któ re obok ja ko Êci wy ro bu, ogra -
ni cze nia kosz tów i pro duk tyw no Êci, mó wià rów nie˝
o ochro nie Êro do wi ska miej sca pra cy i sa tys fak cji pra cow ni -
ków” – do da je Ta de usz Âwier czek.

Chcàc wy t∏u ma czyç, na czym po le ga je go pra ca – mo wa
rzecz ja sna o dy rek to rze – Ta de usz Âwier czek po rów nu je jà
do ubie ra nia cho in ki. „Fa bry ka po ro bo tach re struk tu ry za -
cyj nych by ∏a jak go ∏e drzew ko, te raz stro imy je w ma szy ny

i urzà dze nia. Przede wszyst kim jed nak przy go to wu je my na -
szym lu dziom mo˝ li wie naj lep sze wa run ki pra cy tak, aby
przy nio s∏a jak naj lep sze re zul ta ty. Po nie wa˝ my chce my 
te go, co naj lep sze. Roz po czy na my bu do w´ sil ni ka, któ ry
mo ̋ e byç dla nas po wo dem du my. Wk∏a da jàc weƒ na szà
pra c´, w∏a sne umie j´t no Êci i za an ga ̋ o wa nie, przy czy nia my
si´ do suk ce su wy ro bu, któ ry sta nie si´ rów nie˝ na szym
oso bi stym suk ce sem, i na szà przy sz∏o Êcià”.

Ta de usz Âwier czek to en tu zja sta swo jej pra cy. Po tra fi, 
co jest rzad ko Êcià, za ra ziç pra cow ni ków swo jà ener già. 
Dla te go je go ze spó∏ to zgra na gru pa lu dzi, któ ra obec nie
przy swa ja no we za sa dy pra cy. Po co? „Po to – od po wia da
dy rek tor – by w nie da le kiej przy sz∏o Êci, kie dy zo sta nie uru -
cho mio na pro duk cja ma ∏e go die sla, wy rób ten spe∏ nia∏ nie 
tyl ko wy ma ga nia, ale rów nie˝ ocze ki wa nia na szych klien -
tów. Na sze mot to to: NI GDY DRU DZY!” 

Na ukończeniu są już prace budowlane, które dostosowały
zakład do produkcji nowego silnika. 

Tadeusz Świerczek i Francesco Novo



W ser cuno we go sil ni ka
W ser cuno we go sil ni ka

Awan gar do wa tech no lo gia i wy raź na 
oso bo wość – to ce chy wspól ne za rów no no we go
mo de lu Al fa Ro meo, jak i ca łe go za kła du 
pro duk cyj ne go w Pra to la Ser ra, gdzie spół ka 
jo int ven tu re Fiat -GM Po wer tra in 
wy zna cza so bie no we ce le. 

Francesca Rech     
fot.Satiz-LaPresse/Lobera
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M a ska no we go mo de lu Al fy 156 kry je in no wa cyj -
ny sil nik JTS 2.0 (Jet Thrust Sto ichio me tric),
pierw szy te go ty pu ben zy no wy ze spó∏ na p´ do -

wy z bez po Êred nim wtry skiem pa li wa, za pro jek to wa ny
przez Al f´ Ro meo. Ca ∏a ro dzi na tych ̋ e
sil ni ków sta nie si´ wkrót ce cz´ Êcià wy po -
sa ̋ e nia mo de li tej mar ki.

No wy sil nik, za pro jek to wa ny przez
Fiat -GM Po wer tra in we wspó∏ pra cy z Al -
fa Ro meo, pro du ko wa ny jest w za k∏a dzie
w Pra to la Ser ra, 20 ki lo me trów od Avel li -
no, wÊród gór Ir pi nia. Pa trzàc z ze wnàtrz
na za k∏ad, któ ry tak, jak fa bry ka w Lin -
got to sk∏a da si´ z dwóch kon dy gna cji,
trud no oprzeç si´ sko ja rze niu z pa ry skim
Be au bo urg: nie bie ski bu dy nek oto czo ny
jest ko lo ro wy mi ru ra mi, sta no wià cy mi prze wo dy wen ty la -
cyj ne. Za k∏ad o po wierzch ni 55 tys. km2 wprost to nie
w zie le ni. Wy bu do wa no go zgod nie z wszel ki mi obo wià -
zu jà cy mi prze pi sa mi ochro ny Êro do wi ska na tu ral ne go,
cze go do wo dem jest przy zna ny w 2000 ro ku Cer ty fi kat
Ja ko Êci ISO 14001 za funk cjo nu jà cy w za k∏a dzie zin te gro -
wa ny sys tem za rzà dza nia Êro do wi skiem.

Fa bry ka Fiat -GM Po we tra in w Pra to la Ser ra nie tyl ko
przy ja zna jest Êro do wi sku na tu ral ne mu, ale i wy ró˝ nia
si´ es te tycz nym wy glà dem. Wy po sa ̋ o na zo sta ∏a po nad to
w ca∏ ko wi cie zauto ma ty zo wa ne li nie pro duk cyj ne i za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie urzà dze nia przy sto so wa ne
do ela stycz nej pro duk cji, po sia da wy kwa li fi ko wa nà i dy -
na micz nà za ∏o g´. Rocz nie wy twa rza si´ tu taj 750 tys. 
sil ni ków ben zy no wych i die sla, któ re mon to wa ne sà
w wi´k szo Êci mo de lów Fia ta, Lan cii i Al fy Ro meo: 
od 1,6 T. Spark po przez 2.4 JTD, do ben zy no we go
2.4 150 KM. Obec nie nad szed∏ czas uru cho mie nia 
pro duk cji sil ni ka JTS.

„W pro duk cji no we go sil ni ka ben zy no we go z bez po -
Êred nim wtry skiem pa li wa – mó wi Gio van ni Tu ro ne, 
no wy dy rek tor za k∏a du, trzy dzie sto sze Êcio let ni tu ryƒ czyk
– na funk cjo nu jà cych ju˝ li niach pro du ku jà cych sil ni ki, za -
in sta lo wa li Êmy no we ele men ty ob rób ki. Zmia na ta oka za -
∏a si´ mo˝ li wa dzi´ ki du ̋ ej ela stycz no Êci tech no lo gicz nej
urzà dzeƒ, przy sto so wa nych do ró˝ no rod nej pro duk cji.
Na sze ma szy ny po zwa la jà na mon ta˝ za rów no sil ni ków
ben zy no wych, jak i die sli, czte ro - lub pi´ cio cy lin dro wych,
o dwu lub czte rech za wo rach w ka˝ dym cy lin drze i to bez
prze ry wa nia pra cy na tej sa mej li nii”.

Jed nak nie sa ma tyl ko ela stycz noÊç urzà dzeƒ Êwiad czy
o awan gar do wym cha rak te rze za k∏a du w Pra to la Ser ra.

Giovanni Turone
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„Pod sta wà na szych za so bów sà lu dzie pra cu jà cy w na -
szej fa bry ce. – cià gnie dy rek tor Tu ro ne – Od ich umie j´t -
no Êci i en tu zja zmu za le ̋ y w∏a Êci we wy ko rzy sta nie do st´p -
nych tech no lo gii, i to w∏a Ênie dzi´ ki nim by li Êmy w sta nie
tak szyb ko si´ roz wi jaç. A wszyst ko za cz´ ∏o si´ od za sto so -
wa nia no wej me to do lo gii roz wo ju wy ro bu, wpro wa dzo -
nej w stycz niu 2000: GPDP (Glo bal Pro duct De ve lo pe -
ment Pro cess). Jest to z∏o ̋ o na i pre cy zyj na me to do lo gia
pro jek to wa nia i wpro wa dza nia na ry nek ka˝ de go no we go
sil ni ka. Za wsze zwra ca li Êmy szcze gól nà uwa g´ na ja koÊç,
ale co istot ne w przy pad ku JTS, Êle dzi li Êmy ten aspekt ju˝
na eta pie pro jek tu.”

Ozna cza to, ˝e jesz cze przed uru cho mie niem pro duk cji
ana li zu je si´ spo so by re ali za cji za ∏o ̋ eƒ oraz spraw dza si´,
czy wszyst kie ce le zo sta ∏y osià gni´ te – w ten spo sób mo˝ -
li we jest uprze dze nie wszel kich nie pra wi d∏o wo Êci, któ re
mo g∏y by po ja wiç si´ w trak cie pro duk cji. „Fa bry ka uczest -
ni czy dziÊ we wszyst kich eta pach roz wo ju wy ro bu – pod -
su mo wu je Tu ro ne – po czàw szy od re ali za cji mo de li pro to -
ty po wych. W za k∏a dzie w Pra to la za sz∏a wi´c g∏´ bo ka
zmia na fi lo zo fii pra cy, któ ra da je do sko na ∏e wy ni ki.”
A wy ni ki owe nie sà gor sze, ni˝ osià ga ne w ra mach pro -
jek tu au to no micz ne go utrzy ma nia ru chu, za ini cjo wa ne go
w 2001 ro ku. 

Car lo San to, in ̋ y nier me cha nik od po wie dzial ny za pro -
jekt TPM, wspo mi na: „Na szym pod sta wo wym za da niem
jest uwa˝ ne wdra ̋ a nie To tal Pro duc ti ve Ma in te nan ce – in -
ny mi s∏o wy wpro wa dze nie dzia ∏aƒ, któ re na co dzieƒ le ̋ a -
∏y by w ge stii ka˝ de go pra cow ni ka, a któ re by ∏y by w sta nie
za pew niç od po wied nià wy daj noÊç ma szy ny. Sta wia jàc na
ja koÊç i nie za wod noÊç, a tak ̋ e sta ra jàc si´ za cho waç kon -
ku ren cyj ny po ziom kosz tów oraz wy so kà wy daj noÊç,
chce my osià gnàç naj lep szà kla s´”.

Pro jekt TPM naj wy raê niej po ma ga w re ali za cji po wy˝ -
szych ce lów. „Do koƒ ca 2003 po win ni Êmy otrzy maç Cer -
ty fi kat, ale ju˝ te raz, w rok po wdro ̋ e niu pro jek tu, efek ty
sà obie cu jà ce.”

Swój spo sób pra cy zdo ∏a li rów nie˝ zmo dy fi ko waç pra -
cow ni cy. „Wy cho dzàc od struk tur za rzà dza nia i kie ru jàc si´
suk ce syw nie w dó∏ – pod su mo wu je Can to – za an ga ̋ o wa -
li Êmy oko ∏o 120 li de rów, któ rzy szko là kie row ni ków pro -
ce su bez po Êred nio na eta pie pro duk cji. Wkrót ce ka˝ dy
z 1450 pra cow ni ków po zna szcze gó ∏o wo swój cykl pra cy
i b´ dzie umia∏ utrzy maç ma szy n´ w wa run kach mak sy mal -
nej efek tyw no Êci. Dzi´ ki te mu pra co waç b´ dzie w spo sób
bar dziej bez piecz ny i z do brym skut kiem dla ja ko Êci wy ro -
bu, od któ rej za le ̋ y prze cie˝ osta tecz nie za do wo le nie kie -
row cy sa mo cho du.”

Na po przed niej stro nie: li nia mon ta żo wa sil ni ka.
Po ni żej: Cri sti na Ghi go, ope ra tor urzą dzeń.
Po pra wej: Mau ro Cuc ci niel lo po ka zu je ko le gom 
stwo rzo ny przez sie bie prak tycz ny prze wod nik TPM.

DWA LA TA PÓŹ NIEJ
Spół ka jo int ven tu re Fiat -GM Po wer tra in, po wsta ła 24 lip ca 2000

ro ku z my ślą o pro jek to wa niu oraz pro duk cji sil ni ków i skrzyń bie -

gów; za no to wa ła już na swym kon cie zna czą ce suk ce sy. Fir ma jest

mię dzy na ro do wym gi gan tem, skła da ją cym się z sied miu ośrod -

ków ba daw czo -roz wo jo wych i 17 za kła dów grup Fia ta i Ge ne ral

Mo tors w Eu ro pie i w Ame ry ce Ła ciń skiej. 23 tys. pra cow ni ków

pro du ku je pięć mi lio nów sys te mów na pę do wych rocz nie. Przed -

się bior stwo sta ra się ogra ni czyć licz bę ro dzin sil ni ków i skrzyń

bie gów, pra gnie jed nak zwięk szyć ich róż no rod ność w ob rę bie

po szcze gól nych ro dzin, aby le piej spro stać po trze bom każ dej

mar ki. Pod sta wo wy mi od bior ca mi spół ki Fiat -GM Po wer tra in są

dziś Al fa Ro meo, Bu ick, Ca dil lac, Che vro let, Fiat, Lan cia, Opel,

Sa ab, Sa turn i Vau xhall. W przy szło ści fir ma za ofe ru je swo je 

wy ro by tak że in nym kon struk to rom.
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Świad ko wie 
suk ce su TMP

Ty siàc czte ry sta pi´ç dzie si´ ciu pra cow ni ków, pi´ ciu -
set spe cja li stów utrzy ma nia ru chu i trans por tu we -
wn´trz ne go (Êred nia wie ku 30 lat, po nad szeÊç dzie siàt
pro cent ze Êred nim wy kszta∏ ce niem) – w za k∏a dzie
Fiat -GM Po we tra in w Pra to la Ver de pra cow ni cy sà na -
praw d´ wy jàt ko wi. „W na szym wy pad ku roz wià za nie
„za czàç wszyst ko od ze ra” na praw d´
zda ∏o eg za min – mó wi Mas si mo Boc -
cac cio, szef per so nal ny. Po czàw szy od
1991 ro ku, kie dy fa bry ka roz po cz´ ∏a
dzia ∏al noÊç, na si pra cow ni cy do sko na -
li li si´, sta jàc si´ jed no cze Ênie wzo rem
dla in nych firm.”

Za k∏ad po wsta∏ na ob sza rze geo gra -
ficz nym zdo mi no wa nym przez rol nic -
two, nie po sia da jà cym kul tu ry prze my -
s∏o wej. Ale przy go to wa nie no wej pro -
duk cji w opar ciu o za awan so wa ne
tech no lo gie, przy j´ cie m∏o dych lu dzi i or ga ni za cja pra -
cy zgod na z za sa da mi fa bry ki zin te gro wa nej oka za ∏y si´
w∏a Êci wym wy bo rem.

Obec nie za k∏ad cha rak te ry zu je si´ wy so kà wy daj no -
Êcià i ela stycz no Êcià urzà dzeƒ, po zwa la jà cych na rów -
no cze snà pro duk cj´ oby dwu ro dzin sil ni ków – ben zy -
no wych i die sli. „Na sza or ga ni za cja pra cy – wy ja Ênia
da lej Boc ca cio – opie ra si´ na po trze bach chwi li. Roz -
wój kom pe ten cji po przez szko le nie oraz an ga ̋ o wa nie
pra cow ni ków w ˝y cie przed si´ bior stwa jest na szym
praw dzi wym atu tem. W 2001 po Êwi´ ci li Êmy po nad sto
ty si´ cy go dzin na teo re tycz ne i prak tycz ne za j´ cia w ce -
lu po pra wie nia pro ce su pro duk cyj ne go. Na le ̋ y do 
te go do daç kur sy j´ zy ka an giel skie go dla 195 pra cow -
ni ków, któ rzy mo gà ko rzy staç on li ne z sa li dzia ∏a jà cej
na za sa dach le ar ning cen ter, a tak ̋ e pi´ç dni wy k∏a dów
dla kie row ni ków ze spo ∏ów tech no lo gicz nych na te mat
le ader ship.”

Nie za po mi naj my te˝ o szko le niu prak tycz nym on
the job, po Êwi´ co nym sto so wa niu TPM. Ini cja ty wa ta
za k∏a da przy zna wa nie na gród dla pra cow ni ków, któ rzy
wy ka za li szcze gól nà ini cja ty w´ i ak tyw noÊç.

„Od kàd wpro wa dzi li Êmy TPM – wy ja Ênia szef per so -
nal ny – licz ba pro po zy cji lep sze go u˝yt ko wa nia ma szyn,
a co za tym idzie po pra wy efek tyw no Êci sys te mu, wzro -
s∏a z jed ne go do dzie si´ ciu na jed ne go pra cow ni ka.”

Massimo Boccaccio

Gru pa ro bo cza pro jek tu TPM. Od le wej: Gio van ni De Ro sa, 
San to Car lo i Mar co Car bo nat to. Po ni żej: człon ko wie ze spo łu
tech no lo gicz ne go ob rób ki me cha nicz nej nad ta be lą kon tro li
ja ko ści. W środku Vittorio D’Arienzo



Po wy żej: ob szar pic king, gdzie przy go to wy wa ne są ze sta wy kom po nen tów. Flo ta 70 wóz ków ste ro wa nych li nio wo 
po ma gne tycz nym to rze za opa tru je sta no wi ska pra cy w sil ni ki prze zna czo ne do mon ta żu oraz za bie ra go to we.
Po ni żej: Sta no wi sko kon tro l ne sil ni ka. Tu taj ope ra tor spraw dza ja kość JTS – sil nik zo sta je uru cho mio ny i pra cu je przez 200 go dzin. 
Po ni żej: Sa la me tro lo gicz na do kon tro li wy mia rów tech nicz nych sil ni ka.



Po wy żej: Tu taj do star cza ne są nie obro bio ne czę ści
oraz kom po nen ty od do staw ców ze wnętrz nych. 
Ob rób ka oraz do kład na kon tro la po prze dza ją 
prze ka za nie ich na li nię mon ta żu. 

Au to ma tycz ny sys tem przy go to wu je pod ze spo ły. 
W tym cza sie na rów no le głej li nii mon to wa na 
jest gło wi ca cy lin drów z in ny mi kom po nen ta mi.

Pracownicy obróbki głowicy 
zwiedzają Neapol
Pracownicy obróbki głowicy 
zwiedzają Neapol

Po la cy w Pra to la Ser ra
Pra cow ni cy ob ró bki gło wi cy oraz wy ko nu ją cy pró by te sto we sil ni ków,
tech ni cy z li nii ka bin, kie row ni cy ze spo łów tech no lo gicz nych – łącz -
nie 35 osób z biel skiej Fiat -GM Po wer tra in uczest ni czy ło w szko le -
niach w za kła dzie w Pra to la Ser ra. „Po byt we Wło szech umoż li wił
nam przede wszyst kim za po zna nie się z no wo cze snym pro ce sem
pro duk cji – mó wi inż. Zbi gniew Cie ślik, kie row nik za rzą dza nia ope ra -
cyj ne go. By ło to dla nas no we i za ra zem bar dzo waż ne do świad cze -
nie, zwa żyw szy na wy so ki sto pień au to ma ty za cji te go za kła du. Do
tej po ry bo wiem pra co wa li śmy w Biel sku na sta rych urzą dze niach.
Te raz, w związ ku ze zbli ża ją cą się pro duk cją no we go sil ni ka, tak że
u nas in sta lo wa ne są zauto ma ty zo wa ne i za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie li nie pro duk cyj ne. Chcie li śmy  za po znać się z tym no wo cze -
snym sys te mem pra cy, by je go zalety prze nieść do na sze go za kła du. 
Dzię ki te mu ma my na dzie ję na unik nię cie błę dów przy uru cho mie niu
no we go sil ni ka. Po za ca ło ścio wym ob ra zem funk cjo no wa nia sys te mu
mie li śmy tak że spo sob ność na ucze nia się nie któ rych, no wych dla
nas, ele men tów cy klu pro duk cyj ne go. Cho ciaż nie je cha li śmy do Pra -
to la Ser ra uczyć się pra co wać, tam bo wiem pro du ku je się zu peł nie
in ny sil nik. Ale nie któ re czyn no ści wy ko ny wa ne są na ta kich sa mych
urzą dze niach. Do ty czy to, na przy kład, ka bi ny sil ni ka, w któ rej prze -
pro wa dza ne są pró by te sto we sil ni ków, czy też ob rób ki gło wi cy cy lin -
drów.  Dla te go rów nież – koń czy inż. Cie ślik, – szko le nia w na szych
naj no wo cze śniej szych za kła dach na świe cie są tak istot ne, bo dzię ki
nim mo że my wła ści wie wy ko rzy stać no wo cze sne tech no lo gie”. 
Dwu ty go dnio we po byty we Wło szech umoż li wiły uczest ni kom 
tak że zwie dze nie oko lic Pra to la Ser ra. A stam tąd już nie da le ko 
do Ne apo lu, We zu wiu sza czy też Ca pri.
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Cri sti na Ghi go (29 lat) po cho dzi z Tu ry nu, ale
miesz ka w Ne apo lu; pra cu je ja ko ope ra tor urzà dzeƒ na
li niach mon ta ̋ o wych, jest li de rem swo je go ze spo ∏u
tech no lo gicz ne go w za kre sie sa mo dziel ne go utrzy ma -
nia. „Po wpro wa dze niu TPM – opo wia da – pra ca sta ∏a
si´ cie kaw sza, pod nio s∏am tak ̋ e mój po ziom pro fe sjo -
na li zmu. Szcze gó ∏o wo po zna ∏am ma szy n´ na któ rej
pra cu j´, co po zwo li ∏o mi na pe∏ nà kon tro l´ pra cy,
a tak ̋ e na in spek cj´ za po bie ga jà cà awa riom i ano ma -
liom funk cjo no wa nia, któ re w prze sz∏o Êci cz´sto zmu -
sza ∏y mnie do za trzy ma nia ma szy ny i in ter wen cji 
spe cja li stów. Dzi siaj, po ro ku, osià gn´ ∏am trze ci etap
pro gra mu i wraz z ko le ga mi z cie ka wo Êcià ocze ku j´
czwar te go.”

Vit to rio D’Ariez zo, dwu dzie sto sied mio let ni in ̋ y nier
me cha nik z Aqu ili, prze by wa jà cy w Pra to la w ra mach
re ali za cji za daƒ in ter funk cjo nal nych Fia ta Au to, jest
rów nie˝ za do wo lo ny z wy ni ków. „Ja ko szef ze spo ∏u
tech no lo gicz ne go mo g´ po twier dziç, ˝e sa mo dziel ne
utrzy ma nie jest sza le nie cen nà umie j´t no Êcià dla za k∏a -
du. Âle dzàc ka˝ de go dnia pra c´ ze spo ∏u nad wpro wa -
dze niem TPM, mo g∏em z bli ska po dzi wiaç uzy ska ne
re zul ta ty. Oczy wi Êcie na stu diach uczy ∏em si´ o TPM
z ksià ̋ ek – wy ja Ênia da lej – ale tyl ko w fa bry ce mo˝ na
rze czy wi Êcie prze ko naç si´, ile i ja kie ko rzy Êci wy ni ka -
jà ze sto so wa nia te go pro jek tu w prak ty ce, g∏ów nie
w za kre sie er go no mii i bez pie czeƒ stwa pra cow ni ka
oraz ja ko Êci i efek tyw no Êci pro duk cji.” W∏a Ênie dzi´ ki
TPM fa bry ka w re gio nie Cam pa ni po czy ni ∏a ogrom ny
krok na przód w dzie dzi nie bez pie czeƒ stwa pra cy. Sys -
tem ten – po zwa la jàc na pra c´ w czy stym, upo rzàd ko -
wa nym Êro do wi sku i na sta le kon tro lo wa nych ma szy -
nach – przy czy ni∏ si´ do pra wie ca∏ ko wi te go wy eli mi -
no wa nia wy pad ków przy pra cy.

Mau ro Cuc ci niel lo (31 lat) po cho dzi z oko lic Avel li -
no i pra cu je w za k∏a dzie me cha ni ki od sied miu lat. Je -
go urzà dze nie, ja ko pierw sze w za k∏a dzie, do sz∏o do
czwar te go eta pu in spek cji ge ne ral nej TPM. „Po przez
szcze gó ∏o wà ana li z´ – wy ja Ênia – po zna ∏em ma szy n´
w ka˝ dym de ta lu. Póê niej, aby u∏a twiç ˝y cie ko le gom,
spi sa ∏em swo je do Êwiad cze nia i spo rzà dzi ∏em coÊ 
w ro dza ju va de me cum za wie ra jà ce go su ge stie i opi sy
tech nicz ne.”

We wdra ̋ a niu sys te my sa mo dziel ne go utrzy ma nia
nie ma wi´c ˝ad nych ta jem nic. Za an ga ̋ o wa nie i en tu -
zjazm to ce chy, któ re wy ró˝ nia jà pra cow ni ków za k∏a du
w Pra to la Ser ra spo Êród wszyst kich pra cu jà cych w za -
k∏a dach Fiat -GM Po wer tra in w Eu ro pie.

Wi dok z gó ry na jed nost kę Mon ta żu, ci che i szyb kie wóz ki 
ste ro wa ne li nio wo. 
Po ni żej: Noc ne zdję cie za kła du Fiat -GM Po wer tra in.
Po pra wej: No wy sil nik JTS.

FA BRY KA W LICZ BACH
Cał ko wi ta po wierzch nia 295 tys. m2

Te re ny zie lo ne 55 tys. m2

Sta cja ko le jo wa 30 tys. m2

Pra cow ni cy 1450

Ma szy ny 270

Sys te my kon tro li 102

Zauto ma ty zo wa ne cen tra pra cy 33 
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Lep sza 
tech no lo gia, 

więk sza moc
Ta kà for mu ∏´ sto su je Al fa Ro meo w od nie sie niu do 

sil ni ka ben zy no we go z bez po Êred nim wtry skiem pa li wa.
Sil nik ten na zy wa si´ JTS (Jet Trust Sto ichio me tric) i jest
pierw szym ben zy no wym ze spo ∏em na p´ do wym o mo cy
po wy ̋ ej 60 Kw/litr (82 KM) i mo men cie ob ro to wym 
po nad 100 Nm/l. Ozna cza to, ˝e JTS za pew nia osià gi
rów ne sil ni kom o po jem no Êci 2.3 li tra, zu ̋ y wa jàc o 10%
pa li wa mniej. Re wo lu cyj ny w swo ich roz wià za niach tech -
nicz nych sil nik ogra ni cza zu ̋ y cie pa li wa po przez sys tem
spalania ubogiej mieszanki „warstwowo” na po zio mie
ob ro tów do 1500/min. Po prze kro cze niu te go pro gu wy -
ko rzy stu je ca ∏à moc do zwi´k sze nia osià gów, w sto sun ku
do obec ne go sil ni ka o po jem no Êci 2.0 T. Spark, do po nad
15 KM. Wszyst ko to mo˝ li we by ∏o w opar ciu o ben zy n´

oraz ka ta li za to ry do st´p ne obec nie na ryn ku i z za -
cho wa niem obo wià zu jà cych norm emi sji spa lin
EU RO 4. No wy sil nik jest wi´c Êwia to wà pre mie -
rà mar ki Al fa, któ ra po raz ko lej ny wy prze dza
kon ku ren cj´ w za kre sie sys te mów na p´ do wych,

re ali zu jàc (wraz z Fia tem Au to) pierw szy ben zy no -
wy sil nik z wtry skiem, któ ry pra cu je bez po Êred nio

w ko mo rze spa la nia. Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia
pod sta wo wa zmia na w JTS 2.0 w sto sun ku do

Twin Spark do ty czy g∏o wi cy cy lin drów (z wtry -
ska mi Bo scha za in sta lo wa ny mi w ko -
mo rze), t∏o ków, wa ∏ów roz rzà du 
i ru ry wy de cho wej. Wszyst kie te ele -

men ty sà zu pe∏ nie no we. Ru ry do lo to -
we sà bar dzo wy daj ne: ko lek tor ben zy ny

znaj du je si´ pod wy so kim ci Ênie niem (po dob nie
jak „Com mon Ra il”), t∏o ki ma jà wy˝ sze prze ∏o ̋ e nie

kom pre sji, a wy lot jest „ka ska do wy”. Urzà dze nie zaj mu -
jà ce si´ prze twa rza niem spa lin jest wpraw dzie tra dy cyj ne
w dzia ∏a niu, ale nie w u∏o ̋ e niu. Nie sk∏a da si´, tak jak do -
tych czas, z pre ka ta li za to ra i ka ta li za to ra g∏ów ne go

umiesz czo nych pod ma skà, ale z dwóch ka ta li za to rów
g∏ów nych ze spo lo nych w ko lek to rze. Uzy ska na

w ten spo sób prze strzeƒ w sam raz na da je si´ na
t∏u mik, któ ry re du ku je prze ciw ci Ênie nie, u∏a -

twia jàc pe∏ ne wy ko rzy sta nie mo cy. Obec nie 
sil ni ki JTS mon to wa ne sà tyl ko w Al fie 156,
ale ju˝ wkrót ce skrót ten wy ró˝ nia∏ b´ dzie 

ca ∏à ro dzi n´ sil ni ków Al fy Ro meo.
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D y my, or gia Êwia te∏, na ra sta jà ca mu zy ka, a po tem
za s∏o na opa da i roz le ga jà si´ okla ski. Ci´ ̋ a rów -
ka, a w∏a Êci wie cià gnik bez na cze py, nie mia∏

znik nàç. Mia∏ si´ uka zaç wi dzom ni czym ar ty sta, któ re -
go po ja wie nie si´ na es tra dzie za po wia da sztu k´ naj wy˝ -
szej pró by. Nie da si´ ukryç, ˝e ten sa mo chód jest w pew -
nym sen sie dzie ∏em sztu ki. Po ka za nie Stra li sa w kra kow -
skim sa lo nie BWR Po dol scy, mia ∏o za tem cha rak ter spek -
ta klu. W ty dzieƒ po ofi cjal nej pre zen ta cji w War sza wie,
naj now szy pro dukt IVE CO, po ja wi∏ si´ w sa lo nie zna nej
kra kow skiej fir my bra ci Po dol skich, zwià za nej z Fia tem
od kil ku na stu lat. Pa mi´ tam jak otwie ra li w 1980 r. nie -
wiel ki za k∏ad me cha ni ki po jaz do wej, w pi´ç lat póê niej
uzy ska li au to ry za cj´ na ob s∏u g´ pro duk tów Fia ta,
w 1990 r. – ju˝ ja ko BWR Po dol scy – otwie ra li pierw szy
pry wat ny sa lon sa mo cho do wy Fia ta w Kra ko wie. Wio -
snà 1996 r. pod pi sa li umo w´ de aler skà z IVE CO S. A.,

je sie nià 2000 r. dzia ∏a li ju˝ w no wym sa lo nie sa mo cho -
do wym, w któ rym 20 kwiet nia te go ro ku pre zes Na ta le
An to nio Ri ga no, mó wi∏: „IVE CO jest dum ne mo gàc
przed sta wiç paƒ stwu Stra li sa, no wy pro dukt z kla sy ci´˝ -
kiej po jaz dów spe∏ nia jà cy wy mo gi wspó∏ cze sne go ryn -
ku”. Dal sze re ko men da cje pa d∏y ze stro ny Gra ha ma Do -
nal da, któ ry w Tu ry nie zaj mu je si´ mar ke tin giem po jaz -
dów ci´˝ kich i W∏o dzi mie rza Jam skie go – sze fa sprze da -
˝y w Pol sce. O tym wszyst kim do wie dzie li Êmy si´ za nim
opa d∏a za s∏o na skry wa jà ca to, czym IVE CO za mie rza
pod biç ry nek eu ro pej ski.

Stra te gia dzia ∏a nia jest pro sta. Po pyt na prze wóz to wa -
rów wzra sta w ca ∏ej Eu ro pie, i cho cia˝ Êwia to wa go spo -
dar ka prze cho dzi trud ny okres, trze ba my Êleç o tym, 
co b´ dzie za kil ka lat. Dro ga mi prze wo zi si´ 79 proc. 
to wa rów (ko le jà – 11 proc, trans port rzecz ny to za le d wie
6 proc.). Trans port dro go wy po zo sta je wcià˝ na pierw -

Droga 
bez granic

Pre zen ta cja naj now sze go pro duk tu IVE CO przy po mi na ła po kaz ame ry kań skie -
go ilu zjo ni sty Da wi da Co oper fiel da, któ re go jed nym z po pi so wych nu me rów
jest zni ka ją ca cię ża rów ka. Tu taj aku rat za mie rza no osią gnąć efekt od wrot ny. 

Je rzy Pie kar czyk
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szym miej scu pod wzgl´ dem ilo Êci prze wo ̋ o nych to-
wa rów. Jest naj bar dziej ela stycz ny, naj szyb szy, naj mniej
kosz tow ny. Ak tu al nie nie wi daç dla nie go al ter na ty wy.
Szcze gól nie gdy weê mie si´ pod uwa g´, ˝e 90 proc. to -
wa rów prze wo zi si´ na od le g∏oÊç mniej szà ni˝ 500 km. 

W cià gu 10 lat pro gno zy prze wi du jà wzrost trans por tu
dro go we go o 50 proc. Na le ̋ y z te go wy cià gnàç wnio ski,
uprze dza jàc in nych pro du cen tów, któ rzy rów nie˝ nie Êpià. 

Zbli ̋ a my si´ co raz bar dziej do swo bod ne go prze p∏y wu
to wa rów spro wa dza jàc je stàd, skàd si´ bar dziej op∏a ca
i pro du ku jàc je tam, gdzie jest to naj ko rzyst niej sze z eko -
no micz ne go punk tu wi dze nia. Przed trans por tem dro go -
wym otwie ra jà si´ gra ni ce. 

Sie dem firm li czy si´ obec nie w seg men cie sa mo cho dów
ci´˝ kich w Eu ro pie. IVE CO za mie rza zdo byç 13.5-14%
udzia ∏u w ryn ku eu ro pej skim w tym seg men cie. Je go atu -
ta mi sà: przy na le˝ noÊç do sil nej gru py mo to ry za cyj nej,
sze ro ka ofer ta po jaz dów po wy ̋ ej 2.8 to ny ma sy ca∏ ko wi -
tej, do bra sieç ser wi so wa, a te raz tak ̋ e STRA LIS, któ ry
ma si´ staç punk tem zwrot nym wÊród po jaz dów ci´˝ kich.

Wpro wa dze nie no wych sil ni ków Cur sor, wdro ̋ e nie
spe cy ficz nych pro gra mów do ty czà cych zu ̋ y cia pa li wa
i zmia ny w funk cjo no wa niu i or ga ni za cji fir my, prze nio -
s∏y pro duk ty IVE CO na po ziom ocze ki waƒ klien tów.
Stra lis jest te go pod su mo wa niem. Trud no go po my liç
z in nà mar kà. No we roz wià za nia, któ re w nim wpro wa -
dzo no, wzi´ ∏y si´ z do tych cza so wych do Êwiad czeƒ. Po -
wsta∏ sa mo chód no wy, ale spraw dzo ny. Ta ci´ ̋ a rów ka

ma zwi´k szyç zy skow noÊç o 10-20 proc. dzi´ ki mniej sze -
mu zu ̋ y ciu pa li wa, ∏a twiej szej ob s∏u dze oraz swej d∏u˝ -
szej ˝y wot no Êci. 

DziÊ po jazd u˝yt ko wy mu si byç nie tyl ko kom for to wy
i funk cjo nal ny, rów nie˝ je go sty li sty ka po win na byç

atrak cyj na. Ka bi na od zwier cie dla
w∏o ski styl uzna wa ny na Êwie cie
ja ko ele ganc ki. Ta kie wra ̋ e nie od -
no si si´ pa trzàc na Stra li sa z ze -
wnàtrz, i nie zmie nia si´ zda nia,
sie dzàc w je go ka bi nie. 

Ive co za pro jek to wa ∏o prze -
strzeƒ wo kó∏ kie row cy kie ru jàc
si´ funk cjo nal no Êcià, er go no mià
i kom for tem. Dla cz∏o wie ka, któ -
ry sa mot nie (a tak jest w 80 proc.
prze wo zów) po ko nu je w ci´ ̋ a -
rów ce set ki ki lo me trów, ka bi na
jest nie tyl ko miej scem pra cy; to
ma byç tak ̋ e „dom na kó∏ kach”,
w któ rym kie row ca sp´ dza wi´k -
szoÊç swe go cza su. Sie dzàc przez
wie le go dzin za kie row ni cà ci´ ̋ a -
rów ki na pew no nikt nie czu je si´
jak w ra ju. Jed nak oglà da jàc ka bi -

n´ Stra li sa mo˝ na uwie rzyç, ˝e pro jek tan ci do brze s∏u -
cha li uwag kie row ców, któ rzy wie dzà naj le piej, cze go im
w dro dze po trze ba. 

Ka bi na jest nie tyl ko miej scem pra cy; 
to ma być tak że „dom na kół kach”



Roz mo wa z Pre ze sem Za rzà du IVE CO Po land, 
Na ta le An to nio Ri ga no.

FWN: Na czym pan opie ra swà g∏´ bo kà wia r´ w po wo -
dze nie IVE CO na pol skim ryn ku?

– Pol ska w struk tu rach IVE CO po strze ga na ju˝ jest ja ko
kraj eu ro pej ski i wie rzy my, ˝e w przy sz∏o Êci b´ dzie od gry -
wa ∏a klu czo wà ro l´ w Eu ro pie. Wia ra jest wy ni kiem ob -
ser wa cji te go, co si´ do tej po ry tu taj dzia ∏o. 

Czy nie oba wia si´ pan za tem trud no Êci go spo dar czych,
ja kie obec nie prze ̋ y wa nasz kraj?

– Dla ni ko go nie jest ta jem ni cà, jak si´ kszta∏ tu je ry nek
w Pol sce. Wy star czy spoj rzeç do ga zet. Nam jed nak nie
cho dzi tyl ko o iloÊç sprze da nych ci´ ̋ a ró wek, ale o po pra -
w´ na sze go wi ze run ku i zwi´k sze nie udzia ∏u IVE CO na
pol skim ryn ku. Obec na sy tu acja eko no micz na jest rze czy -
wi Êcie bar dzo trud na, ale na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e na stà pi ∏a po
dzie si´ cio let nim nie ustan nym wzro Êcie, a wo bec per spek -
ty wy wej Êcia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, two rzà si´ tu taj
in te re su jà ce mo˝ li wo Êci.

Obej mu jàc swe sta no wi sko je sie nià ubie g∏e go ro ku po -
wie dzia∏ pan, ˝e je go za da niem b´ dzie re or ga ni za cja wa szej
sie ci de aler skiej i ser wi so wej w Pol sce. Czy do tych cza so wa
by ∏a do ni cze go?

– Nie, to nie zna czy, ˝e do tej po ry ta sieç by ∏a z∏a, ale
zmie ni ∏o si´ IVE CO i trze ba do sto so waç or ga ni za cj´

w Pol sce do wy ma gaƒ g∏ów ne go
ryn ku, w któ re go struk tu rach
od nie daw na zna la z∏a si´ rów -
nie˝ Pol ska. Po cià ga to za so bà
rów nie˝ re or ga ni za cj´ ca ∏ej sie -
ci, któ rà na le ̋ y do sto so waç do
eu ro pej skich stan dar dów.

Ko go na pol skim ryn ku uwa ̋ a
pan za naj po wa˝ niej sze go kon -
ku ren ta dla swo jej fir my?

– Trud no tu taj mó wiç o ja kimÊ bez po Êred nim kon ku ren -
cie, po nie wa˝, jak pan wie, IVE CO ma pro duk ty w pe∏ nej
ga mie, za rów no l˝ej szej jak i ci´˝ kiej. Ale je Êli mam od po -
wie dzieç na to py ta nie, to przy znam, ̋ e w ga mie po jaz dów
Êred nich i ci´˝ kich, zde cy do wa nie na do brej po zy cji sà fir -
my szwedz kie. W sa mo cho dach lek kich sy tu acja jest nie co
bar dziej skom pli ko wa na, ale sta ra my si´ wpa so waç w te
re alia ryn ko we. W po rów na niu z ro kiem ubie g∏ym za no -
to wa li Êmy wzrost dwu dzie sto pi´ cio pro cen to wy.

Jak naj kró cej scha rak te ry zo wa∏ by pan fi lo zo fi´ IVE CO?
– To nie jest trud ne. Fi lo zo fia IVE CO jest ta ka, aby

na dà ̋ aç za tren da mi pa nu jà cy mi na ryn ku. Po nie wa˝
w obec nej sy tu acji bar dzo si´ to zmie nia, chce my wyjÊç
na prze ciw wy ma ga niom i ocze ki wa niom klien ta ofe ru -
jàc mu nie tyl ko po jazd, ale i wszyst kie pro duk ty z nim
zwià za ne.

Pa trzeć bli sko, wi dzieć da le ko
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US¸UGI WYDAWNICZE I REKLAMOWE

WYDAWNICTWA TECHNICZNE

SYSTEMY BAZ DANYCH I DOKUMENTACJI

Technologia 
rozwija si´ szybko. 
My posiadamy 
narz´dzia rozwoju.

R O Z W I Ñ Z A N I A  D L A  P R Z E D S I ¢ B I O R S T W

Dzi´ki nam widzisz innych 
i sam jesteÊ lepiej widoczny
Dzi´ki nam widzisz innych 
i sam jesteÊ lepiej widoczny
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Go spo dar stwo San Ba si lio, na wy spie Aria no Po le si ne
w del cie Pa du. Dwa me try po ni ̋ ej po zio mu mo rza.
Naj bar dziej ˝y zne zie mie we W∏o szech, na któ rych

kszta∏ tu je si´ rol nic two przy sz∏o Êci. Gian Pa olo Oli vie ro,
41 lat, dy rek tor go spo dar stwa, wpusz cza w zie mi´ elek tro -
nicz nà son d´, pr´t d∏u go Êci jed ne go me tra, któ ry co pi´ç
cen ty me trów mie rzy twar doÊç te re nu. Da ne te, w po ∏à cze -
niu z in for ma cja mi o lo ka li za cji po la uzy ska ny mi dzi´ ki

GPS, zo sta jà prze s∏a ne do sa te li ty. Oli vie ro prze su wa si´
o je den metr i po wta rza ca ∏à ope ra cj´ a˝ do skra ju te re nu.
Kie dy wra ca do nie daw no wy re mon to wa ne go biu ra, w∏à -
cza kom pu ter. Na ekra nie uka zu je si´ ko lo ro wa ma pa go -
spo dar stwa: ka˝ dy od cieƒ od po wia da od mien ne mu ro dza -
jo wi gle by. Oli vie ro uprze dza py ta nie: „Do cze go po trzeb -
ne mi sà te da ne? Do wie lu rze czy, na przy k∏ad do na wo ̋ e -
nia. Od po wied nie urzà dze nie za mon to wa ne na trak to rze,

Me cha ni za cja, sa te li ty i in for ma ty ka zre wo lu cjo ni zo wa ły upra wę pól, umoż li -
wia jąc po pra wę ja ko ści i wy daj no ści, przy rów no cze snym zmniej sze niu kosz -
tów. W go spo dar stwie w Po le si ne trzy oso by oraz pięć ma szyn New Hol land,
upra wia ją po nad 400 hek ta rów zie mi.

Giampaolo Oliviero ustala rodzaj gleby 
za pomocą elektronicznej sondy,

przesyłającej dane do komputera 
przez satelitę

Rol nic two 
i sa te li tyRol nic two 
i sa te li ty

Lo ren zo Bor to lin, fot. Satiz-LaPresse/Lobera
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mie sza w pew nych pro por cjach Êro dek u˝yê nia jà cy, bio ràc
pod uwa g´ wpro wa dzo ne da ne oraz usy tu owa nie po jaz du,
Êle dzo ne przez sa te li t´ z do k∏ad no Êcià do jed ne go me tra.
Zda wa ∏o by si´, ˝e to czy sta fan ta sty ka, a jed nak nie”. 

Od bli sko pi´t na stu lat tech no lo gia sta le zmie nia rol nic -
two. Zmie nia si´ tak ̋ e ry nek, po li ty ka wspie ra nia bran ̋ y,
za po trze bo wa nie kon su men tów. Rol ni cy mu sie li do sto so -
waç swo je struk tu ry, or ga ni za cj´ pra cy, stra te gi´, Êrod ki
i pro duk ty, po pra wia jàc ich ja koÊç i kon ku ren cyj noÊç.

Oli vie ro za rzà dza go spo dar kà te Êcia: 423 h, z cze go 70
sta no wià par ki w Del cie Pa du. Upra wia psze ni c´, ku ku ry -
dz´, so j´, zio ∏a lecz ni cze, rze pak i to po le. Sà to pro duk ty po -
˝à da ne przez kon su men tów, szu ka jàcych ar ty ku ∏ów do brych
i wy twa rza nych w spo sób nie szko dli wy dla Êro do wi ska.

W jed no rod nych upra wach zbó˝, ty po wych dla ˝y znych
te re nów ni zin nych, wy daj noÊç jest bar dzo du ̋ a. Ale je Êli
przez wie le lat upra wia si´ t´ sa mà ro Êli n´, gle ba sta je si´ tyl -
ko no Êni kiem dla na wo zów sztucz nych. Kràg si´ za my ka:
zwi´k sza si´ iloÊç na wo zów, do ko nu je g∏´ bo kich zmian, na -
st´ pu je ero zja te re nu, na sta wio ne go na dzia ∏a nie wia tru
i wo dy desz czo wej. Roz wià za niem mo ̋ e byç sto so wa nie
p∏o do zmia nu jak za daw nych cza sów, lub upra wa „os∏o no -
wa”: ro Êlin noÊç wià ̋ e gle b´ za po bie ga jàc jej ero zji (zja wi s ko

co raz cz´st sze we W∏o szech) i po za ora niu two rzy na tu ral ny
na wóz. Oli vie ro za uwa ̋ a: „Trze ba na sta wiç si´ na „od po -
wie dzial ne rol nic two”; Êwia do mie, in te li gent nie i umie j´t nie
∏à czyç po trze by przed si´ bior stwa i ryn ku”.

Z te ma tem tym wià ̋ e si´ tak ̋ e pro blem tzw. upraw bio -
lo gicz nych. Sà to pro duk ty ni szo we, wy ma ga jà ce wy so kich
kosz tów, od po wied nie go trak to wa nia i wie dzy. Nie wy star -
czy roz laç na po lu kro wi obor nik. W go spo dar stwie w Po -
le si ne upra wy „bio lo gicz ne” zaj mu jà jed nà czwar tà ca∏ ko -
wi tej po wierzch ni, ∏àcz nie ze s∏o necz ni kiem i po mi do ra mi.

„W przy pad ku wszyst kich upraw – ale zw∏asz cza tych – rol -
ni cy po win ni za pew niç kon su men tom oraz po dat ni kom
od po wied ni pro dukt oraz in for ma cje na je go te mat. Dla te -
go te˝ na sze go spo dar stwo otrzy ma ∏o Cer ty fi kat ISO 9000,
za Êwiad cza jà cy o ja ko Êci pro duk cji”. 

Rol nic two ja ko bran ̋ a wy ma ga co raz wi´k szej wie dzy,
„prze my s∏o wej” or ga ni za cji pra cy, zdol no Êci po dej mo wa nia
ry zy ka, zmniej sze nia strat, po wszech ne go sto so wa nia tech -
no lo gii i in for ma ty ki. Per spek ty wa, do któ rej wi´k szoÊç go -
spo darstw we W∏o szech jest jesz cze nie przy go to wa na. Sà to
bo wiem go spo dar stwa ro dzin ne o po wierzch ni rol nej 
po ni ̋ ej 10 hek ta rów. Stàd po trze ba ich ∏à cze nia, two rze nia
kon sor cjów i sto wa rzy szeƒ, w ce lu roz ∏o ̋ e nia ob cià ̋ eƒ 
in we sty cyj nych i zwi´k sze nia kon ku ren cyj no Êci. 

Tech no lo gia od gry wa w tym aspek cie ro l´ klu czo wà.
Chcàc, na przy k∏ad, zre du ko waç po wierzch ni´ od∏o gów
i nie u˝yt ków (ro wy, mie dze i in ne po wierzch nie nie upraw -
ne), mo˝ na skon stru owaç pod ziem nà sieç rur, któ re w za -
le˝ no Êci od po trzeb, roz pro wa dzà wo d´ lub od sà czà gle b´.
Oka zu je si´, ˝e sa te li tar na ma pa te re nu, elek tro nicz ne za -
rzà dza nie da ny mi (mo˝ na np. ob li czyç wy so koÊç zbio rów
de cy metr po de cy me trze) lub „cy fro wa de ska roz dziel cza”
(ro dzaj au to ma tycz ne go pi lo ta wy ko rzy sty wa ne go do sie wu
lub ˝niw w rów no le g∏ych od st´ pach, na wet no cà) sà roz -
wià za nia mi nie zb´d ny mi do po pra wy wy daj no Êci bez ry zy -
ka wy ja ∏o wie nia te re nu. Od po wied nie opro gra mo wa nie do
upra wy zbó˝ i so ji, po zwa la na ana li zo wa nie ty si´ cy 
da nych, od kry cie przy czyn da nej sy tu acji oraz wska za nie
mo˝ li wych roz wià zaƒ w krót szej i d∏u˝ szej per spek ty wie. 

Jak wi daç, kul tu ra i me cha ni za cja od gry wa jà w rol nic -
twie ro l´ klu czo wà. Do upra wy po nad 420 h go spo dar -
stwa San Ba si lio, wy star czà trzy oso by, oprócz jed ne go
pra cow ni ka se zo no we go, z któ rych dwie ma jà wy˝ sze wy -
kszta∏ ce nie. Park ma szy no wy pro duk cji New Hol land
sk∏a da si´ z trzech trak to rów o po dwój nym na p´ dzie
(L95, M115 i G210), prze no Êni ka te le sko po we go LM430
i kom baj nu zbo ̋ o we go TX68. „Sà to ma szy ny nie za wod -
ne – pod kre Êla Oli vie ro. – Ni gdy nie mia ∏em z ni mi pro -
ble mów. Zw∏asz cza trak tor G210, o mo cy 223 KM jest
na praw d´ naj wy˝ szej kla sy”. 

Za do wo le nie to po dzie la wi´k szoÊç klien tów mar ki, co
Re na to Za net ti, dy rek tor han dlo wy Com mer cial bu si ness
unit New Hol land w Tri ve ne to i Emi lia -Ro ma gna, t∏u ma czy
nie ustan nym wy cho dze niem na prze ciw po trze bom go spo -
darstw rol nych: „Nasz suk ces – mó wi – opie ra si´ na pew -
nym wy bo rze: za wsze zwra caç uwa g´ na klien tów. Pro si my
ich o su ge ro wa nie naj lep szych roz wià zaƒ. Sta ra my si´ re ali -
zo waç ma szy ny do k∏ad nie we d∏ug ich wska zaƒ”.

Maszyny produkcji New Holland podczas pracy 
w gospodarstwie San Basilio
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Całkowicie nowe, wysoce zautomatyzowane linie tłoczni i montażu,
inwestycje za 130 milionów euro. To efekty pracy Comau, 
która w Cassino zaprojektowała i zainstalowała nowe urządzenia 
do produkcji nowego, średniego, kompaktowego auta Grupy.

Comauwyprzedza myślą
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N o wa tor ski, o wy so kim stan dar dzie ja ko Êcio wym
po jazd, ofe ru je wpraw dzie za awan so wa ne, ale
do st´p ne dla wszyst kich tech no lo gie oraz urzà -

dze nia u∏a twia jà ce ste ro wa nie. Mo wa o Fia cie Sti lo, sa -
mo cho dzie o wie lu za le tach i za pro jek to wa nym w spo -
sób bez kom pro mi so wy. Re ali za cja te go mo de lu wy ma ga -
∏a du ̋ e go za an ga ̋ o wa nia i zmu si ∏a pro jek tan tów do
wpro wa dze nia g∏´ bo kich zmian w sa mym spo so bie pro -
jek to wa nia i kon struk cji wy ro bu. Wy zwa nie to pod jà∏ nie
tyl ko Fiat Au to, ale tak ̋ e naj lep sze za so by Gru py, wÊród
nich spó∏ ka Co mau. W Cas si no, gdzie po wsta je Sti lo,
Co mau spe cja li zu jà ca si´ w in ̋ y nie rii prze my s∏o wej, za -
mon to wa ∏a urzà dze nia o ∏àcz nej war to Êci oko ∏o 130 mi -
lio nów eu ro. Przez dwa la ta przy przed si´ wzi´ ciu tym

pra co wa ∏o oko ∏o stu tech ni ków. Dzi siaj, ju˝ po uru cho -
mie niu pro duk cji, w za k∏a dzie w oko li cach Fro si no ne,
utwo rzo no ze spó∏ dwu dzie stu spe cja li stów, któ rzy co -
dzien nie czu wa jà nad pra wi d∏o wym prze bie giem pro -
duk cji Sti lo. Pod sta wo we zmia ny wpro wa dzo no na
Mon ta ̋ u i Spa wal ni. Co mau za mon to wa ∏a in no wa cyj nà
li ni´ for mo wa nia nad wo zia z∏o ̋ o nà z 220 ro bo tów no -
wej ge ne ra cji Smart H4 oraz oko ∏o 200 szczy piec Scia ky;
urzà dze nia te wy ko rzy sty wa ne sà do spa wa nia kom po -
nen tów oraz do kon tro li kszta∏ tu geo me trycz ne go nad -
wo zia. Ro bo ty Smart H4 sà bar dzo wy szu ka ny mi urzà -
dze nia mi i je dy ny mi z tak zwa nym ela stycz nym ra mie niu
„pol so ca vo”, to zna czy bez ze wn´trz nych prze wo dów.
Ko lej na wa˝ na in no wa cja do ty czy kon struk cji pod wo zia:
w od ró˝ nie niu od po przed nich mo de li, pod wo zie Fia ta
Sti lo jest zu pe∏ nie no we, po dzie lo ne na trzy cz´ Êci, któ re

póê niej zo sta nà ze spo lo ne. W ce lu re ali za cji te go pro jek -
tu Co mau za pro jek to wa∏ spe cjal nà li ni´ spa wal ni czà
„cià g∏e go prze p∏y wu” bez po Êred nie go sk∏a do wa nia.

„W sto sun ku do prze sz∏o Êci – opo wia da Gior gio Gof fi,
pro ject ma na ger Jed nost ki Bu si nesso wej Spa wal ni –
w ra mach no wej li nii po szcze gól ne ele men ty sk∏a do we
nad wo zia ∏à czo ne sà bez po Êred nio na ta Êmie trans por tu -
jà cej. Na Spa wal ni po dwo jo no tak ̋ e li nie mon to wa nia

nad wo zia dla zop ty ma li zo wa nia pra cy oraz pod wy˝ sze -
nia zdol no Êci pro duk cyj nych”. Prze wi dzia no, ˝e przy
naj wi´k szych ob ro tach pro duk cja dzien na w cy klu trzy -
zmia no wym wy nie sie 1700 po jaz dów.

Co mau wpro wa dzi ∏a bar dzo no wo cze sne zmia ny na
li nii mon ta ̋ u, gdzie do cho dzi do ∏à cze nia ze spo ∏ów 
me cha nicz nych z nad wo ziem.

Zdj´ cia przed sta wiajà naj wa˝ niej sze in no wa cyj ne 
roz wià za nia wpro wa dzo ne przez Co mau w za k∏a dzie
w Cas si no.



Trzy sa mo cho dy IVE CO prze mie rza ły w Su da nie pu styn ny szlak,
któ rym przed wie ka mi fa ra ono wie trans por to wa li zło to. 
Rajd zor ga ni zo wa no pod prze wod nic twem świa to wej sła wy 
ar chi tek tów An ge la i Al fre da Ca sti glio ni 
oraz pi lo ta Mi kie go Bi a sion.

Zło tyszlak
Carola Popaiz, fot. Luigi Balbo

W Êród pia sków pu sty ni ist nia∏ nie gdyÊ prze ci na jà -
cy Nu bi´ szlak ∏à czà cy Ku rgus z Ko ro sko. Po -
dró ̋ o wa li nim pod w∏ad ni fa ra ona Thut mo si sa

III prze wo ̋ àc z ser ca Afry ki do Egip tu z∏o to, koÊç s∏o nio -
wà, he ban oraz skó ry tak ce nio ne przez in nych w∏ad ców
i kup ców na ryn kach Êród ziem no mor skich. Wy ty czo ny 
na 1500 lat przed Chry stu sem szlak kry jà dziÊ diu ny 
nu bij skiej i su daƒ skiej pu sty ni.

Po now ne go od kry cia szla ku do ko na li dwaj bra cia 
z Va rese – An ge lo i Al fre do Ca sti glio ni, Êwia to wej s∏a wy
spe cja li Êci w za kre sie nu bio lo gii i ar che olo gii, uczest ni cy

eks pe dy cji zor ga ni zo wa nej przy wspar ciu IVE CO. 
Na ukow cy za s∏y n´ li od na le zie niem w 1989 ro ku ru in 
Be re ni ce Pan cri sia – z∏o te go mia sta w sa mym ser cu Nu bii,
wspo mi na ne go ju˝ przez Pli niu sza Star sze go w „Hi sto rii
Na tu ral nej” s∏o wa mi: „Be re ni cem al te ram, qu ae Pan chry -
sos co gno mi ta ta est...”. Fran cu ski aka de mik Je an Ver co ut -
ter uzna∏ to wy da rze nie za jed no z trzech naj wi´k szych 
od kryç ar che olo gicz nych na Êwie cie.

Przed wie ka mi szlak ka ra wa no wy, pro wa dzà cy 500 
ki lo me trów w g∏àb pu sty ni, z jed nej stro ny po zwa la∏ Egip -
cja nom skró ciç rzecz nà dro g´ na Ni lu o po ∏o w´, z dru giej
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umo˝ li wia∏ omi ni´ cie ka ta rakt utrud nia jà cych i tak ju˝ 
do syç skom pli ko wa nà przez wia try pa sa to we ˝e glu g´.

„Na sze od kry cie – wy ja Ênia An ge lo Ca sti glio ni – ca∏ ko -
wi cie od mie nia funk cjo nu jà ce do tàd prze ko na nie 
o prze miesz cza niu si´ Egip cjan wy ∏àcz nie dro gà rzecz nà
po Ni lu. Ma my te raz do wo dy, ˝e przy spa rza jàc chwa ∏y
i bo gac twa swym fa ra onom po tra fi li sta wiç czo ∏a pu styn -
nym pu ∏ap kom”.

Pod sta wà roz po cz´ cia przez bra ci Ca sti glio ni ba daƒ nad
ist nie niem szla ku by ∏o za ∏o ̋ e nie, i˝ Egip cja nie, zdo byw szy
roz le g∏e te ry to rium czar nej Afry ki pod wo dzà fa ra ona

Człon ko wie wy pra wy: bra cia Ca sti glio ni, Bia sion i Dia man te
(kie row ca i pi lot Eu ro trak ke ra), Jel mi ni (ope ra tor 
te le wi zyj ny), Bal bo (fo to graf i kie row nik lo gi stycz ny 
wy pra wy), Llo pis (fran cu ski ar che olog). 
Udział wzię li tak że su dań ski ar che olog i po moc nik.
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Thut mo si sa III, skie ro wa li si´ w stro n´ Teb (dzi siej szy
Luk sor) prze cho dzàc w∏a Ênie przez Pu sty ni´ Nu bij skà.
Miast p∏y nàç za ko lem Ni lu mi´ dzy dru gà, a czwar tà ka ta -
rak tà, wy bra li krót szà dro g´ là do wà. Te za by ∏a wia ry god -
na, na le ̋ a ∏o jà tyl ko udo wod niç. Na ukow cy roz po cz´ li
wi´c wie lo kie run ko we ba da nia. „Stu dio wa li Êmy kla sycz ne 
tek sty – wspo mi na Al fre do – i za pi ski Êre dnio wiecz nych
po dró˝ ni ków arab skich. Na st´p nie sko rzy sta li Êmy z za -
awan so wa nej tech no lo gii – fo to gra fie wy ko na ne w pod -
czer wie ni przez sa te li t´ umo˝ li wi ∏y nam od czy ta nie
ukszta∏ to wa nia ska∏ i warstw wo do no Ênych ukry tych pod
pia skiem”. Z wy schni´ tych ko ryt rzecz nych (uadi) oraz gór
(gle bel) stop nio wo wy ∏a niaç si´ za cz´ ∏y Êla dy daw ne go
szla ku wraz z miej sca mi bi wa ko wa nia i punk ta mi czer pa -
nia wo dy (bir), dzi´ ki któ rym za rów no lu dzie, jak i zwie -
rz´ ta by ∏y w sta nie prze trwaç. „Zna leê li Êmy na czy nia i gro -
by – opo wia da An ge lo – a przede wszyst kim hie ro gli fy
z na zwi ska mi oso bi sto Êci XVIII dy na stii. Wnio ski po twier -
dza jà s∏usz noÊç na szej hi po te zy”. To jed nak nie wszyst ko.
Daw ny szlak bie gnie przez re gion Wa wat, gdzie mie Êci ∏o
si´ Be re ni ce Pan cri sia, mia sto ob fi tu jà ce wów czas w ko pal -
nie pia sku, z któ re go od zy ski wa no znacz ne ilo Êci z∏o ta –
oko ∏o pi´ ciu kwin ta li w cià gu trzech lat, jak wspo mi na
Thut mo sis III w „rocz ni kach” wy ry tych na jed nej ze Êcian
Êwià ty ni Kar nak w Luk so rze. „Je ste Êmy pra wie pew ni –
pod kre Êla An ge lo – ˝e od kry ty przez nas szlak wy ko rzy sty -
wa ny by∏ do trans por tu te go w∏a Ênie krusz cu. W re gio nie
trak tu zna leê li Êmy bo wiem rów nie˝ po zo sta ∏o Êci daw nych
ko palƒ z∏o ta i na rz´ dzia s∏u ̋ à ce do od∏u py wa nia ska∏ i roz -
drab nia nia z∏o to daj ne go kwar cu”. 

O s∏usz no Êci przy j´ tych za ∏o ̋ eƒ Êwiad czy tak ̋ e od na le -
zio ne na tym te re nie drew no szla chet ne, z∏o to oraz mi ne -
ra ∏y s∏u ̋ à ce do upi´k sza nia Êwià tyƒ i po sia d∏o Êci fa ra -
onów. W od le g∏o Êci oko ∏o 300 ki lo me trów na po ∏u dnie
od Kurgus, w Mus sa wa rat es -Su fra, w oa zie Méroë, od -
kry ta zo sta ∏a Êwià ty nia z tam tej epo ki (da to wa na na 350
do 300 r. p. n. e.), na któ rej Êcia nach wid nie jà ma lo wi d∏a
przed sta wia jà ce s∏o nie. „W bu dyn ku nie by ∏o scho dów tyl -
ko sze ro kie po mo sty – mó wi An ge lo – w po bli ̋ u zaÊ znaj -
do wa∏ si´ du ̋ y, sztucz ny ba sen. Nie któ rzy na ukow cy,
z któ ry mi zresz tà si´ zga dza my, uwa ̋ a jà, ˝e w okre sie pto -
le mej skim ho do wa no i tre so wa no tam gru bo skó row ce.
Zwie rz´ ta spro wa dza ne by ∏y póê niej do Egip tu na wy sp´
Ele fan ti na, bli sko As su anu.”

Bra cia Ca sti glio ni tak ̋ e we wnàtrz jed nej z grot znaj du -
jà cej si´ na tra sie szla ku od na leê li ry sun ki przed sta wia jà ce
te wiel kie zwie rz´ ta. Naj praw do po dob niej one rów nie˝
by ∏y u˝yt kow ni ka mi pu styn nej dro gi na skró ty.



Ostat nim za miesz ka ∏ym przy czó∏ kiem jest Abu Ha med,
garst ka do mów na obrze ̋ ach Sa ha ry. Aby le piej po ru szaç si´
w mo rzu pia sków, eki pa „Ive co Pha ra onick Track” 

po s∏u gi wa ∏a si´ ma pa mi sa te li tar ny mi oraz urzà dze nia mi 
GPS (Glo bal Po si tio ning Sys tem).

MI KI BIA SION 
MI ŁO ŚNIK WY ŚCI GÓW I AR CHE OLO GII
Bra cia Ca sti glio ni od wie lu już lat or ga ni zu ją ra zem z Ive co wy pra wy

ar che olo gicz ne, któ re Ive co wy po sa ża w sa mo cho dy przy sto so wa ne

do nie zwy kle trud nych szla ków pu sty ni afry kań skiej. W pierw szej

edy cji wy pra wy „Ive co Pha ra onic Track”, ar che olo dzy wraz z ze spo -

łem wy ko rzy sta li po jazd Eu ro trak ker Cur sor 13 z na pę dem na czte ry

ko ła (sze ścio cy lin dro wy, o mo cy 440 KM, i po jem no ści 12.900 cm3),

za pro jek to wa ny spe cjal nie do pra cy w ka mie nio ło mach oraz na bu -

do wach, a więc ma syw ny i wy trzy ma ły. Oprócz cię ża rów ki w wy pra wie

wzię ły udział dwa Da ily 4x4 Tor pe do, z sil ni kiem 2.500 cm3 i mo cy 103

ko ni. Sa mo cho dy oprócz uczest ni ków eks pe dy cji prze wo zi ły 1400 

li trów wo dy, ty siąc li trów pa li wa, po ży wie nie i sprzęt. Wśród człon -

ków ze spo łu by li rów nież mistrz świa ta wy ści gów sa mo cho do wych

Mi ki Bia son oraz je go pi lot Li vio Dia man te. Mi ki opo wia da: „W su mie

prze je cha li śmy dwa ty sią ce ki lo me trów, z cze go ty siąc bocz ny mi dro -

ga mi, wśród pia sku i ka mie ni, a mi mo to ni gdy nie mie li śmy pro ble -

mów, na wet z chło dze niem sil ni ka. Eu ro Trak ker jest do sko na łą cię ża -

rów ką, si ła sil ni ka a tak że nie za wod ność te go po jaz du po zwo li ły na

do tar cie do naj bar dziej nie do stęp nych miejsc.” Po za koń cze niu ka -

rie ry kie row cy wy ści go we go, Bia son po świę cił się raj dom sa mo cho -

dów cię ża ro wych, i od 1997 ro ku wraz z Ive co Eu ro Car go zwy cię żał we

wszyst kich pod sta wo wych za wo dach te go ty pu (Mistrz Świa ta FIA 

To ut Ter ra in 1998/99 w ka te go rii Aut Cię ża ro wych, w 200 ro ku Ita lia

Ba ja, Optic 2000 Rajd Tu ne zji, Rajd Fa ra onów w Egip cie oraz Rajd 

Du ba ju, zo stał tak że Vi ce Mi strzem w Pu cha rze Świa ta Ral ly Ra id).



Pu sty nia nie tyl ko nie sta no wi ka wa∏ ka bez lud nej prze strze ni
– dla ko goÊ, kto po tra fi je roz szy fro waç, to szka tu ∏a pe∏ na 
skar bów. Po otwar ciu od s∏a nia ca ∏à ma p´ Êcie ̋ ek, stud ni 
oraz pra daw nych miejsc spo czyn ku.

Nu bij czy cy od twa rza ją 
sta ro żyt ną tech ni kę 
od zy ski wa nia zło ta 
z kwar cu.



W cza sach fa ra ona 
Thut mo si sa III 

szla kiem ka ra wa ny 
trans por to wa no z ser ca
Afry ki do Egip tu zło to,
a tak że kość sło nio wą, 

he ban, skó ry szla chet ne,
ja ja oraz in dy cze pió ra.

ZIE MIA ZDO BY TA
Wzdłuż gór ne go bie gu Ni lu, po mię dzy po łu dnio wą czę ścią Egip tu,

a Su da nem roz cią ga się Nu bia – re gion sty ku lu dów śród ziem no -

mor skich i Czar nej Afry ki. To wła śnie tu taj fa ra ono wie wy do by wa li

ka mie nie szla chet ne i zło to (w pi śmie hie ro gli ficz nym sym bol

ozna cza ją cy ten kru szec od czy ty wa no, ja ko „nub”), a tak że po zy -

ski wa li płat nych żoł nie rzy.

Hi sto ria Nu bii ści śle spla ta się z hi sto rią Egip tu, któ ry od za ra nia

usi ło wał ją so bie pod po rząd ko wać. Do szło do te go mię dzy dru gim

okre sem po śred nim, za cza sów XVII dy na stii (1634 – 1543 r. p. n.

e.), a No wym Kró le stwem (1543 – 1078 r. p. n. e.) – Nu bia sta ła

się wów czas czę ścią egip skie go im pe rium i po dzie lo no ją na dwie

stre fy: Wa wat (Dol na Nu bia) i Kush (Gór na Nu bia). W ro ku 760 p.

n. e., w okre sie XXV dy na stii „czar nych fa ra onów” ro le się od wró -

ci ły: z po mo cą te bań skie go kle ru Nu bij czy cy do ko na li na jaz du na

Egipt i umie ści li na tro nie im pe rium wła sne go wład cę.



Be re ni ce Pan cri sia – z∏o te mia sto, by ∏o du ̋ à osa dà li czà cà 
co naj mniej 10 ty si´ cy miesz kaƒ ców. Jej na zwy zmie nia ∏y si´ 
na prze strze niu wie ków – dzi siej si No ma do wie na zy wa jà jà 
„De ra he ib”, co w ich j´ zy ku ozna cza po pro stu „za bu do wa nia”.

BRA CIA IN DIA NA JO NES
An ge lo i Al fre do Ca sti glio ni są et no lo ga mi i na ukow -

ca mi. Od po nad czter dzie stu lat or ga ni zu ją eks pe dy -

cje i pro wa dzą ba da nia ar che olo gicz ne. Do ich naj -

więk szych osią gnięć za li czyć na le ży fil mo wo – fo to -

gra ficz ną do ku men ta cję oraz to po gra ficz ne od kry cia

sta ro żyt nych ko palń szma rag dów w Je bel Za ba rath

i Si ke it, ka mie nio ło mów krze mie nia w Uadi el She ik,

ka mie nio ło mów por fi ru w Mons Clau dia nus na za -

chod niej pu sty ni egip skiej oraz ka mie nio ło mów ala -

ba stru w Hat nub. W ro ku 1982 pro wa dzi li ba da nia

nad pre hi sto rycz ny mi ry sun ka mi w li bij skim Ber gius,

7 lat póź niej od kry li wspo mnia ne już an tycz ne mia -

sto Be re ni ce Pan cri sia. Opu bli ko wa li 11 ksią żek.
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I ni cja to rem ak cji skie ro wa nej do uczniów koƒ czà -
cych szko ∏y pod sta wo we w Ty chach i Biel sku -Bia ∏ej
by∏ Gio van ni Pra ti, w la tach 90. szef Re la cji Ze -

wn´trz nych FAP. Po przez urz´ dy miej skie og∏o szo no
kon kurs na naj lep sze go ucznia. W pierw szym ro ku
(1996) zg∏o si ∏o si´ bar dzo du ̋ o ch´t nych, i w∏a Ênie z te -
go kon kur su wy ∏o nio ny zo sta∏ Woj tek Nie wier ko z Tych
i ¸u kasz So ro kow ski z Biel ska -Bia ∏ej. 

W na st´p nym ro ku ini cja ty wa nie cie szy ∏a si´ ju˝ ta kim
za in te re so wa niem. Zg∏o si∏ si´ tyl ko Mar cin Paw lik
z Tych. W tym ro ku b´ dzie zda wa∏ ma tu r´. 

„Za sta na wia li Êmy si´ nad przy czy na mi tak ma ∏e go 
za in te re so wa nia – mó wi Ka ta rzy na Waj da z Re la cji 

Ze wn´trz nych FAP, któ ra ko or dy no wa ∏a ca ∏e przed si´ -
wzi´ cie. M∏o dzie˝ koƒ czà ca szko ∏´ pod sta wo wà to bar -
dzo m∏o dzi lu dzie, stàd uza sad nio ne mo g∏y byç oba wy
ro dzi ców przed wy sy ∏a niem swo ich po ciech w Êwiat.
Mu sie li Êmy za tem zre zy gno waç z ini cja ty wy, cho cia˝
spraw dzi ∏a si´ w pe∏ ni. Co ro ku otrzy my wa ∏am in for ma -
cj´, ˝e ch∏op cy sà re we la cyj ni, osià ga jà wy jàt ko wo do bre
wy ni ki w na uce, przyj mo wa ∏am gra tu la cje za m∏o dych
Po la ków i po dzi´ ko wa nia za ini cja ty w´. 

Fiat tà ini cja ty wà kre owa∏ swój wi ze ru nek fir my po pie -
ra jà cej na uk´, m∏o dych, kul tu r´. W do bie in te gra cji, kie -
dy Pol ska sta ra si´ wejÊç do Unii Eu ro pej skiej, ci m∏o dzi
lu dzie re pre zen tu jà nie tyl ko sie bie, ale tak ̋ e nasz kraj.

Dojrzeli 
w Piemoncie
Przez pięć lat uczyli się w turyńskim liceum, gdzie zdali egzamin dojrzałości.
Wyjechali do Turynu jako dzieci, powrócili jako mężczyźni, przed którymi
otwarła się Europa.

Jacek Albiński
fot. M. Feodorów
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Dla mnie oso bi Êcie jest to po wód do du my i jest mi mi -
∏o, ˝e do dziÊ otrzy mu j´ te le fo ny od rek to ra li ceum z po -
chwa ∏a mi. Wszy scy trzej ukoƒ czy li ju˝ szko ∏´. Gdy wy -
je˝ d˝a li, by li dzieç mi, te raz to ju˝ m´˝ czyê ni”.

FWN: Co wam da∏ pi´ cio let ni po byt i na uka we W∏o -
szech? Czy pa trzy cie te raz ina czej na swo ich ró wie Êni ków,
bo zna cie j´ zy ki le piej ni˝ wi´k szoÊç z nich?

Woj tek: Na pew no po sze rzy ∏y nam si´ per spek ty wy.
W na szej szko le mie li Êmy spe ake rów z Fran cji, An glii, by -
li Szko ci, Ame ry ka nie, Ka na dyj czy cy, to spra wia ∏o, ˝e by -
∏a nie ustan na kon fron ta cja ró˝ nych spo so bów my Êle nia.
I to nas nie zwy kle roz wi n´ ∏o, bo mu sie li Êmy si´ na uczyç
ak cep to waç in ny spo sób by cia. Gdy przy je cha ∏em, pew ne
pro ste ˝y cio we spra wy wy da wa ∏y si´ ob ce mo jej pol skiej
kul tu rze, np. za cho wa nie si´ m∏o dzie ̋ y, spo sób od no sze -
nia si´ do sie bie in ny ni˝ w Pol sce. We W∏o szech jest mniej
te ma tów ta bu, mniej ha mul ców, gdy w Pol sce wie le rze czy
jest w z∏ym gu Êcie, wie le rze czy nie wy pa da ro biç. 

stres po dwój ny, bo do cho dzi ∏a zmia na kra ju.
Woj tek: To mo˝ na po rów naç do szo ku. Jak si´ jest

w szo ku, to nie czu je si´ bó lu ani stre su, stres przy cho dzi
do pie ro po ustà pie niu szo ku. Pierw szy rok pra wie
w ogó le nie od czu wa ∏em stre su. Oczy wi Êcie by ∏o to
ucià˝ li we, w so bo t´ i nie dzie l´ na uka od ra na do póê nej
no cy, bo trze ba by ∏o nad ro biç za le g∏o Êci. Nie jest ∏a two
t∏u ma czyç tekst np. z gre ki na w∏o ski, gdy nie zna si´
w∏o skie go, a by ∏a gre ka i ∏a ci na. Ale ja si´ Êmie j´: by ∏em
w szo ku i dla te go prze sz∏o bez bo le Ênie. 

Mar cin: W tam tej szko le k∏a dzie si´ du ̋ y na cisk na j´ -
zy ki. Nie ma kon kret ne go pro fi lu, jak w Pol sce, obo wià -
zu jà wszyst kie na uki. Dla te go na po czàt ku wie lu re zy -
gno wa ∏o, bo nie wy trzy my wa ∏o na uki trzy ra zy w ty go -
dniu do go dzi ny 17.00 i dwa ra zy do 15.00. 

Woj tek: W pol skich li ce ach na uka o wie le bar dziej po le -
ga na za pa mi´ ty wa niu, gdy we W∏o szech kon cen tru jà si´

bar dziej na na uce my Êle nia, ni˝ na zdo by -
wa niu in for ma cji. Uczà pew nej wra˝ li wo -
Êci, pod cho dze nia do ˝y cia w spo sób
mniej agre syw ny. Szko ∏y w∏o skie ma jà
bar dziej ro dzin ny kli mat, pa nu je wi´k sza
swo bo da, rów nie˝ w sto sun kach mi´ dzy
ucznia mi a na uczy cie la mi, do któ rych
mo˝ na si´ zwra caç na lek cji „na ty”, co
w Pol sce jest nie do po my Êle nia. 

Mar cin: Na uczy cie le wie dzie li, ˝e je -
ste Êmy w szko le od 8.00 do 18.20 i mo -
˝e dla te go nie za da wa li nam tak du ̋ o do

na uki pa mi´ cio wej. I mo ̋ e te˝ kon tak ty z ni mi by ∏y ta kie
bez po Êred nie, bo sp´ dza li Êmy ze so bà bar dzo du ̋ o cza su. 

A jak si´ w ta kim no wo cze snym li ceum uczy ∏a ci ny, bo
za mo ich cza sów cz∏o wiek mu sia∏ jà wkuç?

Woj tek: Na ma tu rze, ko rzy sta jàc ze s∏ow ni ka, mie li -
Êmy do prze t∏u ma cze nia tyl ko tekst, ale przez te kil ka
lat uczy li nas struk tu ry j´ zy ka, wku wa nie na pa mi´ç nie
wcho dzi ∏o w ra chu b´. ¸a ci na to jest ta ka ma te ma ty ka
dla hu mani stów. 

A przed mio ty Êci s∏e?
Mar cin: Ma my w ty go dniu wi´ cej go dzin przed mio -

tów Êci s∏ych ni˝ in ne li cea. Ale na sza szko ∏a nie tyl ko tym
si´ wy ró˝ nia. Sta ra si´ te˝ or ga ni zo waç ró˝ ne go ro dza ju
kon fe ren cje na wià zu jà ce do pro ble mów na szej wspó∏ cze -
sno Êci. W tym ro ku np. za pro szo no ko bie ty z Afga ni sta -
nu, któ re opo wia da ∏y o woj nie. 

Woj tek: Za kil ka lat ta szko ∏a b´ dzie zna na na ca ∏ym
Êwie cie. Jej rek tor jest oso bà nie sa mo wi tà, 24 go dzi ny na
do b´ sta ra si´ wpro wa dzaç ja kieÊ ini cja ty wy.

Woj tek Nie wier ko
Mar cin Paw lik

Katarzyna Wajda-Gallino

By li Êcie w Pie mon cie, ale Pie mont to nie ca ∏e W∏o chy.
Pie mont jest pro eu ro pej ski. Za ob ser wo wa li Êcie w∏a Ênie t´
ró˝ ni c´.

Mar cin: W in ter na cie by li W∏o si, ale z po ∏u dnia: z To -
ska nii, Kam pa nii, Sy cy lii, czy li in ne sty le my Êle nia. Mo˝ -
na by ∏o zo ba czyç jak bar dzo W∏o si ró˝ nià si´ mi´ dzy so -
bà. Pie mont czyk nie zro zu mie Sy cy lij czy ka, je Êli ten b´ -
dzie mó wi∏ swo im dia lek tem. 

Woj tek: Od po czàt ku za uwa ̋ y ∏em, ˝e man ka men tem
nas, Po la ków, jest brak to le ran cji, szcze gól nie u m∏o -
dzie ̋ y. Mia ∏em ta kie ubra nia, któ rych w Pol sce nie 
za k∏a da ∏em, by nie po ka zy wa no mnie pal ca mi. We
W∏o szech: in ny, cz´ sto zna czy lep szy. Gdy ktoÊ po wie:
jest in ny, to wszy scy sta ra jà si´ go po znaç, sta ra jà si´
zro zu mieç, dla cze go. 

Przej Êciu ze szko ∏y pod sta wo wej do Êred niej to wa rzy szy
z re gu ∏y pe wien ro dzaj stre su. W wa szym przy pad ku by∏ to
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Ja ki mi j´ zy ka mi po s∏u gu je cie si´ oprócz pol skie go i w∏o -
skie go?

Mar cin: Fran cu skim i an giel skim. Pod czas lek cji nie
mó wi si´ tyl ko po w∏o sku, ale tak ̋ e po fran cu sku 
i an giel sku. 

Ja kie ma cie pla ny, je Êli cho dzi o dal szà na uk´?
Mar cin: Ja w tym ro ku zda j´ ma tu r´ i my Êl´ o stu diach

w Ma dry cie al bo Bruk se li. Wy bio r´ kie ru nek ra czej po li -
tycz ny, dy plo ma tycz ny, czy li kon tak ty mi´ dzy na ro do we,
jak Woj tek. 

Czy mie li Êcie pro ble my z no stry fi ka cjà dy plo mu w kra ju?
Woj tek: Ja mia ∏em. Gdy by nie pa ni Ka sia, mia∏ bym

pro blem ze z∏o ̋ e niem pa pie rów na ita lia ni sty k´ w Kra -
ko wie. Po wie dzia no mi, ˝e gdy ktoÊ si´ uczy we W∏o -
szech, mu si po tem po no siç kon se kwen cje. Ja, na szcz´ -
Êcie, zre zy gno wa ∏em z Kra ko wa i wy bra ∏em sty pen dium
w Tu ry nie, gdzie stu diu j´ sto sun ki mi´ dzy na ro do we.
Zda li Êmy z ¸u ka szem ma tu r´ w∏o skà le piej od W∏o chów,
a w Kra ko wie po wie dzia no nam, ˝e s∏a bo mó wi my po
w∏o sku. CoÊ jest chy ba nie tak. 

Ja kie miej sce w tym wszyst kim, o czym mó wi cie, zaj -
mu je Fiat?

Mar cin: My Êl´, ˝e ka˝ dy z nas b´ dzie wdzi´cz ny za
mo˝ li woÊç na uki w in nym kra ju, tym bar dziej, ˝e Fiat
po no si∏ wszyst kie kosz ta. 

Woj tek: Nie b´ dzie prze sa dà gdy po wiem, ˝e Fiat
umo˝ li wi∏ nam start ˝y cio wy. Wcho dzi my dzi´ ki nie mu
w do ro s∏e ˝y cie z in ny mi do Êwiad cze nia mi i wi´k szym

Łukasz Sorokowski, który studiuje
w Niemczech, nie był obecny 
na spotkaniu. 
W przesłanym do nas liście napisał m. in.:

„Każdy wyjazd wzbogaca człowieka

o nowe doświadczenia, pozwala przeżyć

niezwykłe chwile, dostarcza wzruszeń, emocji, wrażeń.

Bagaż kulturowy zgromadzony podczas 

5-letniego pobytu we Włoszech jest obfity i bardzo

zróżnicowany. Oprócz oczywistej umiejętności 

poznania i opanowania języka włoskiego i jego struktur

gramatycznych, miałem okazję zaznajomić się z bardzo

bogatym dorobkiem literackim i artystycznym tego kraju

i nawiązać kontakty z ciekawymi ludźmi. 

Uczestniczyłem w wycieczkach zagranicznych do Paryża,

Szwecji, Holandii, Szwajcarii, Danii. 

Głównym celem tych wyjazdów było doskonalenie języków

obcych. Opanowałem biegle język włoski, udoskonaliłem

znajomość angielskiego i francuskiego”. 

ni˝ go ma jà na si ró wie Êni cy, za so bem wie dzy. Nie cho dzi
tyl ko o zna jo moÊç j´ zy ków ob cych. To na praw d´ nie sa -
mo wi te, ˝e pry wat na spó∏ ka za da wa ∏a so bie ty le tru du,
by coÊ po dob ne go zor ga ni zo waç.

Jest to ostatni wywiad przeprowadzony przez zmarłego

w kwietniu naszego kolegę redakcyjnego, Jacka Albińskiego.
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W szyst ko roz po cz´ ∏o si´ na pla cu Ra tu szo wym,
gdzie uro czy Êcie otwar to im pre z´. Cy kli Êci ru -
szy li w dro g´ do am fi te atru w Ja wo rzu, gdzie

wy zna czo no pó∏ me tek 24 ki lo me tro wej tra sy. Po go dzin -
nej prze rwie po now nie zna leê li si´ w sio de∏ kach, by osta -
tecz nie mi nàç li ni´ me ty na biel skich B∏o niach.

Re kor do wo du ̋ ej licz by uczest ni ków nie prze wi dzie li
na wet or ga ni za to rzy, przy go to wu jàc trzy ty sià ce raj  -
do wych ko szu lek, podczas gdy ch´t nych by ∏o o ponad
trzy s tu wi´ cej.

Raj do wi to wa rzy szy ∏y eki py po go to wia ra tun ko we go,
ale groê niej szych wy pad ków na szcz´ Êcie nie by ∏o. 
T∏ok stanowi∏, co praw da, przy czy n´ kil ku ro we ro wych

ko li zji i wy wro tek, ale skoƒ czy ∏o si´ na si nia kach, 
otar ciach i po obi ja nych ko la nach.

Na tra sie zo ba czyç mo˝ na by ∏o pe∏ ny prze glàd sprz´ tu
ko lar skie go; od sta rych „sk∏a da ków”, po no we wy czy no -
we „ko lar ki” i ro we ry gór skie. W naj roz ma it szych ko szach
i przy czep kach wraz z ro we rzy sta mi je cha ∏y dzie ci i czwo -
ro no˝ ni pu pi le: psia ki, ko ty, na wet Êwin ki mor skie.

Zgod nie z ideà raj du, naj wa˝ niej szà do zdo by cia by ∏a
na gro da za naj licz niej szà re pre zen ta cj´ ro dzin nà. Tym 
ra zem przy pa d∏a w udzia le ro dzi nie Szew czy ków z Biel -
ska-Bia ∏ej, któ ra wzi´ ∏a udzia∏ w im pre zie w dwu dzie sto -
dwu oso bo wym sk∏a dzie. Zwy ci´z cy uho no ro wa ni zo sta li 
Pu cha rem Pre zy den ta Mia sta oraz – dla zre ge ne ro wa nia

Ro dzi ny
na ro we rach
Jak za wsze podczas wio sen nej edy cji imprezy pogoda do pi sa ła. Przez pra wie
ca ły czas trwa nia 12. Biel skie go Ro dzin ne go Raj du Ro we ro we go je go 
uczest ni kom to wa rzy szy ło słoń ce, roz wie wa jąc oba wy or ga ni za to rów.

To masz Li bich
fot. M. Feodorów



WÊród in nych, nie mniej atrak cyj nych wy ró˝ nieƒ i na -
gród, zna la z∏y si´ tak ̋ e dzie wi´ cio dnio we wcza sy 
we W∏o szech dla dwóch i czte rech osób.

Im pre za, jak pod kre Êla jà jej or ga ni za to rzy, prócz pro -
mo cji czyn ne go wy po czyn ku, ma uÊwia do miç w∏a dzom
miej skim po trze b´ bu do wa nia Êcie ̋ ek ro we ro wych, 
któ rych tak bra ku je w Biel sku-Bia ∏ej i oko li cach. 
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si∏ po niema∏ym wysi∏ku – pie czo nym pro sia kiem. 
Po wo li tra dy cjà biel skich raj dów rowerowych sta je si´

tak ̋ e wspó∏ za wod nic two szkó∏. Tym ra zem naj licz niej szà
re pre zen ta cj´ – po nad set k´ uczniów – wy sta wi ∏o Gim na -
zjum nr 5 z Biel ska-Bia ∏ej, nagrodzone sprz´tem kom pu te -
ro wym i pro jek to rem mul ti me dial nym z ekra nem (o ∏àcz -
nej war toÊci pra wie 10 ty si´ cy z∏o tych).

Naj star szym uczest ni kiem ro we ro wej za ba wy by∏ do -
tych cza so wy wie lo krot ny zwy ci´z ca w tej ka te go rii – 75-
let ni Ma rian Wan do ∏a. Cy kli sta – se nior z na gro dy, któ rà
– jak co ro ku – by∏ bu ja ny fo tel,  zre zy gno wa∏ na rzecz
dru gie go w ko lej no Êci naj star sze go ro we rzy sty – o rok
m∏od sze go Sta ni s∏a wa Hal skie go.

Frekwencja uczestników była rekordowa
Czerwone T-shirty w natarciu
Senator Grażyna Staniszewska i Czesław Świstak, 

dyrektor finansów FAP
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O kra dzio ny nie daw no z bez cen nych zbio rów kra -
kow ski ko lek cjo ner, oÊwiad czy∏, ˝e nie staç go na
za mon to wa nie lep szych zam ków w drzwiach

i oknach swe go ma ∏e go miesz ka nia w blo ku... Skra dzio nà
cz´Êç zbio rów oce nia si´ na 8 mln. z∏o tych. Ile jest war ta
ca ∏a ko lek cja, gromadzona w rodzinie od dwustu lat, nie
wie na wet sam po szko do wa ny, któ ry sta le jà wzbo ga ca.

Dla cze go jed nak ko goÊ ogar nia bzik na punk cie na parst -
ków al bo bu dzi ków, ma szyn do szy cia Sin ge ra, dom ków
dla la lek al bo la lek por ce la no wych, moê dzie ̋ y al bo m∏yn -
ków do ka wy, sa mo wa rów al bo mie dzia nych mied nic, 
lu dwi ków al bo bie der ma ie rów, sta rych wi dokó wek al bo
od kry wek, jak je daw niej na zy wa no, wiecz nych piór al bo
mar ko wych o∏ów ków... Kto by zresz tà to wszyst ko po li -
czy∏, na zwa∏, spi sa∏ i po jà∏. Ilu pa sjo na tów, ty le pa sji...

¸a twiej zro zu mieç lo ku jà cych pie nià dze, na przy k∏ad,
w do bre ma lar stwo, jak Êwiet ny on giÊ te ni si sta Woj ciech 
Fi bak, kie dy jesz cze miesz ka∏ pod No wym Jor kiem i we

Fran cji. Ko lek cji pol skie go ma lar stwa ze szko ∏y pa ry skiej,
za zdro Êci ∏y mu wszyst kie kra jo we mu zea ra zem wzi´ te.
Po tem ta ko lek cja tro ch´ si´ ro ze sz∏a, bo Fi bak chcia∏ si´
jej po zbyç, a Pol ski nie by ∏o staç na to, by jà od ku piç. By -
wa ∏o jed nak i tak, ˝e z ma ∏e go na wy ku ro dzi si´ ogrom na
pa sja, a ma ∏a ko lek cja sta je si´ z cza sem mu zeum ze ga rów
na mia r´ eu ro pej skà, jak w przy pad ku ro dzi ny Przy pkow -
skich z J´ drze jo wa.  

Wiel ka pol ska po et ka, lau re at ka Na gro dy No bla, Wi s∏a -
wa Szym bor ska zbie ra sta re wi do ków ki. Ro dzin nà sk∏on -
noÊç do zbie rac twa rze czy pi´k nych odzie dzi czy ∏a po
swym oj cu, córka kra kow skiego an ty kwa riu sza, Marka
Sosenki –  w∏a Êci ciel ka bo daj naj wi´k szej i naj cie kaw szej
w kra ju ko lek cji wiecz nych piór. Swój ∏ow czy in stynkt (jak
sa ma to na zy wa) za spo ka ja na tar gach sta ro ci pio sen kar ka
Kay ah. Ba zar na war szaw skim Ko le od wie dza sta le, 
wy szu ku jàc aku rat to, co jej po trzeb ne do miesz ka nia lub
za spo ko je nia ko bie cej pró˝ no Êci. Prze pa da za stra ga nem,

Kolekcjonerstwo  to nieszkodliwa namiętność, z której powstają niekiedy
bezcenne zbiory. Początek zawsze dawała jednak nieodparta skłonność 
do poszukiwania staroci. Bywa, że z małego nawyku rodzi się wielka pasja.

La musywspo mnień Ja nusz Mar cjan, fot. Radek Rymut



49czer wiec  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

na któ rym mo˝ na ku piç prze pi´k ne po dom ki z chiƒ skie go
je dwa biu sprzed stu lat, ha fto wa ne ka py z fr´dz la mi, 
Êlà skie chu s ty. „Ce ny w skle pach z an ty ka mi i sta ro cia mi
sà dla mnie nie do przy j´ cia” – po wie dzia ∏a re por ter ce jed -
ne go z ty go dni ków. Po dob ne go zda nia o ce nach w an ty -
kwa ria tach jest Fran ci szek Sta ro wiey ski, ar ty sta ma larz,
rów nie˝ cz´ sty by wa lec Ko ∏a. Te˝ zdà ̋ y∏ w so bie wy ro biç
pa sj´ my Êli we go, bo na tar gach sta ro ci przede wszyst kim
trze ba umieç szu kaç.  

Dzwon ki, fi gur ki, fi li ̋ an ki, lam py – zbie ra Ma rek Ko -
taƒ ski. Ma si´ za wy ro bio ne go szpe ra cza i do bre go kup ca.
W wy wia dach pra so wych twier dzi∏, ˝e nie da si´ oszu kaç,

bo ju˝ wie, ˝e chcàc po ludz ku ku piç, trze ba si´ tar go waç.  
W an ty kwa ria tach, ga le riach, a na wet skle pi kach ze sta -

ro cia mi – zwy kle jest znacz nie dro ̋ ej, na wet o trzy dzie Êci
pro cent. Oprócz ba za ru sto ∏ecz ne go, naj wi´k sze pchle tar -
gi w Pol sce od by wa jà si´ jesz cze we Wro c∏a wiu i By to miu.
Dzia ∏a te˝ naj star sza chy ba w kra ju nie dziel na gie∏ da kra -
kow ska obok ha li tar go wej na Grze górz kach. Na by tom -
skiej gie∏ dzie, wÊród ty si´ cy eks po na tów mo˝ na zna leêç
ci´˝ kie po nie miec kie me ble z plu szo wy mi obi cia mi, lor -
net ki We rh mach tu, od zna cze nia woj sko we z ˚e la znym
Krzy ̋ em w∏àcz nie. Jest w∏a Êci wie wszyst ko – od mo net po
brycz ki dwu i czte ro kó∏ ki.   

Kie dyÊ w pe ere lu an ty ka mi han dlo wa ∏a wy ∏àcz nie paƒ -
stwo wa DE SA. Ar ty stycz ne i rze mieÊl ni cze przed mio ty co -
dzien ne go u˝yt ku po ka zy wa no na gie∏ dach ko lek cjo ne -
rów, gdzie cza sem mo˝ na by ∏o te˝ coÊ ku piç. Tyl ko naj bar -
dziej przed si´ bior czy i ma jà cy no sa szpe ra cze szu ka li na
stry chach do mów w ma ∏ych mia stecz kach i wsiach.

W la tach sie dem dzie sià tych, kie dy w ga stro no mii wsz´ -
dzie kró lo wa ∏a mo da na la mi na ty i sto∏ ki z ˝e la za i ce ra ty,
w Kra ko wie przy uli cy Kar me lic kiej otwar to ka wiar ni´
La mus. Tym si´ ró˝ ni ∏a od in nych ka wiarƒ pol skich, ˝e jej
wn´ trze mia ∏o du sz´ i cho cia˝ krze s∏a i sto li ki by ∏y z ró˝ -
nych (do s∏ow nie) pa ra fii i nad gryz∏ je zàb cza su, cie szy ∏a
si´ ogrom nym wzi´ ciem.  

Nie któ re fir my, chcàc na wià zaç do sta rej tra dy cji, al bo
pra gnàc spa ty no waç swà m∏o doÊç, wy po sa ̋ a jà swe biu ra
w sta re me ble ku pio ne na tar gach sta ro ci lub w ga le riach,
al bo wr´cz pod ro bio ne. Na wet te le fo ny w ta kim po sta rzo -
nym wn´ trzu mu szà mieç swe la ta i wi docz nà mar k´
Erick so na. W ta kim biu rze klient czu je re spekt, je Êli jesz -
cze z por tre tów ku pio nych w sta ro ciach spo glà da na nie -
go „za ∏o ̋ y ciel” fir my, a „dzia dek” pre ze sa. Nie któ rzy ko -
lek cjo ne rzy ma jà si´ za ta kich znaw ców przed mio tu, ˝e
trud no ich oszu kaç. Je den z naj lep szych spe cja li stów w tej
bran ̋ y, re dak tor na czel ny „Ga ze ty An ty kwa rycz nej”
z Kra ko wa, dr Je rzy Hucz kow ski ra dzi jed nak, by na tar -
gach sta ro ci nie byç prze sad nie pew nym swych umie j´t no -
Êci i nie do koƒ ca ufaç za pew nie niom sprze da jà ce go 
o au ten tycz no Êci przed mio tów. W ja ki spo sób do da je si´

Na targu staroci można kupić wszystko, co jednym 
potrzebne, a drugim nie.
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lat m∏o dej sza fie? Mo˝ na jà uwia ry god niç dziu ra mi po
kor ni kach (wy bi ja nych Êru tem). Rów nie˝ me bel brud ny,
znisz czo ny, da jà cy z∏u dze nie d∏u giej eks plo ata cji, sta je si´
wart za ku pu. Fa chow cy mo gà na ˝y cze nie klien ta ze szli fo -
waç brze gi p∏a sko rzeê by, zdo bie nia zma to wiç i ze skro baç,
a na wet ja kiÊ frag ment od∏a maç. 

Pe wien ko lek cjo ner ma w∏a sny spo sób na spraw dza nie
au ten tycz no Êci. Za sta na wia si´, ile tru du kosz to wa ∏o by
pod ro bie nie przed mio tu. Je Êli uzna, ˝e wi´ cej ni˝ ˝à da
han dlarz – ku pu je.

Kie dy przed la ty no wo jor ski mar szand, Mi cha el Z. 
Le gut ko, mó wi∏ mi, ˝e pol ski ry nek sztu ki znor mal nie je tyl -
ko wte dy, je Êli dzie ∏a pol skich ar ty stów i rze mieÊl ni ków b´ -
dà naj dro˝ sze w kra ju – nie bar dzo mu wie rzy ∏em. Ale to on
mia∏ ra cj´, bo tak jest wsz´ dzie. W ca ∏ej Pol sce po wsta jà an -
ty kwa ria ty, ga le rie i sk∏a dzi ki z dzie∏ ka mi. Bo tak za wsze by -
∏o w Lon dy nie, Pa ry ̋ u, Rot ter da mie i set kach in nych miast
eu ro pej skich, na wet w bo ga tym No wym Jor ku – ta kie miej -
sca od daw na wpi sa ne sà w an ty kwa rycz ne ma py miast.

Sta re me ble, lu stra, ob ra zy Êwi´ tych i ki czo wa te sce ny
z po lo waƒ i mnó stwo do mo wych dro bia zgów wsze la kiej
u˝y tecz no Êci. Te skle pi ko -sk∏a dzi ki po wsta ∏y dla te go, bo
DE SA wcià˝ jest wier na swej za sa dzie, ˝e han dlu je tyl ko
dzie ∏a mi sztu ki, ma jàc w po gar dzie wy ro by rze mieÊl ni cze,
któ re z wie kiem na bra ∏y nie tyl ko pa ty ny ale i no bi li ta cji.  

Skle pi ki ze sta rzy znà rzad ko zaj mu jà si´ sprze da ̋ à ko mi -
so wà. Han dlu jà g∏ów nie przed mio ta mi w∏a sny mi lub 
ku po wa ny mi na pchlich tar gach. Je Êli jed nak w∏a Êci ciel ma
my Êliw skà ˝y∏ k´ i chce mu si´, to naj cie kaw sze oka zy po -
cho dzà w∏a Ênie z ta kich po lo waƒ. „Je˝ d˝àc po Pol sce, szu -
kam rze czy dziw nych. Cz´ sto ku pu j´ przed mio ty, nad któ -
rych prze zna cze niem mu sz´ si´ póê niej tro ch´ za sta no wiç.
Choç nie za wsze uda je mi si´ je roz szy fro waç.” – zwie rzy∏
si´ re por ter ce „Rze czy po spo li tej” Ma rek Mar li kow ski

z Ko mi su -An ty ki w War sza wie. W tych ma ∏ych sk∏a dzi -
kach rze czy wi Êcie mo˝ na tra fiç na przed mio ty ty le˝ 
cu dow ne, co za baw ne. 

Sto ∏ecz ny Sta ry Sklep han dlu je g∏ów nie ubra nia mi z mi -
nio nych epok i ak ce so ria mi do nich. Su kien ki w ce nie od
50 do 250 z∏. Cy lin der mo˝ na ku piç za sto z∏. Naj dro˝ sze
sà suk nie ba lo we, zw∏asz cza w sty lu art de co – na wet
1500 z∏. Cie ka wie jest w war szaw skiej Lir ce, któ ra spe cja -
li zu je si´ w nie ty po wych me blach oraz ich kon ser wa cji.
W sto ∏ecz nych skle pi kach ze sta ro cia mi nie bra ku je te˝ ki -
czo wa tych ob raz ków, sta rych al bu mów, wóz ków dla la lek,
wa chla rzy, wa zo nów. Ce ny jak na War sza w´ ra czej nie wy -
so kie i p∏yn ne. 

To przy cià ga an ty kwa riu szy. Zda rza si´, ̋ e nie któ rzy ku -
pu jà coÊ tyl ko po to, ˝e by za raz od sprze daç z zy skiem.
W ma sie prze dziw nych rze czy mo˝ na bo wiem zna leêç kla -
so we ra ry ta sy, któ re spo koj nie mo gà staç na pó∏ kach nie -
jed ne go an ty kwa ria tu.  

KtoÊ po wie dzia∏, ˝e wo li ob da ro wy waç swych bli skich
nie po trzeb ny mi na wet, acz cu dow ny mi sta ry mi dro bia zga -
mi, ni˝ ku po waç im dro gie i ba nal ne pre zen ty. Od ta kich
przy pad ko wych cza sem po dar ków mo ̋ e si´ za czàç u ko -
goÊ praw dzi wa pa sja ko lek cjo ner ska. I to b´ dzie dla nie go
naj wi´k szy pre zent. 

Dla jednych ludzi, bezwartościowe starocie, 
dla innych – bezcenne zbiory



51czer wiec  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

Skarbnica staroci
Skarb ni cà sta ro ci wcià˝ jest An glia. Naj wi´k szych na

wy spach bry tyj skich tar gi od by wa jà si´ w dle g∏ym
o 130 km od Lon dy nu Ne wark. Ty sià ce kra mów wy pe∏ nia
nie wia ry god na wr´cz licz ba eks po na tów. Na sze zdu mie nie
mo ̋ e wzbu dziç jed nak to, ˝e nie ma pra wie zwie dza jà cych
i ku pu jà cych. Oka zu je si´, ˝e w∏a Êci cie le sto isk pro wa dzà
han del wy mien ny. Za to lon dyƒ skie ga le rie, an ty kwa ria ty,
a tak ̋ e skle py i skle pi ki ze sta ro cia mi wzbu dza jà nasz 
za chwyt.

W mo dzie sà wcià˝ plu szo we mi sie i por ce la no we lal ki.
Na wet sza cow ne do my au kcyj ne ni mi han dlu jà. W lon -
dyƒ skim Chri stie’s pra wie stu let ni niedê wia dek z ro ku

1904 kosz to wa∏ 171,5 tys. USD. Naj bar dziej po szu ki wa ne
sà mi sie z brà zo we go lub ciem no zie lo ne go plu szu. I one,
i sty lo we por ce la no we lal ki ku pu je si´ naj cz´ Êciej ja ko 
dro gie i wy sma ko wa ne pre zen ty. 

Ko lek cjo ne rów opa no wu je fo bia – ebo ni to wa. Te le wi zor
w pla sti ko wej obu do wie lub ra dio w ebo ni to wej skrzyn ce
– to naj wi´k szy hit. Ta mo da do tar ∏a ju˝ do nas. 

Gadające pudła
Sta ni s∏aw Mich no z ¸aƒ cu ta.  Po sia da 100 za byt -

ków z lat 1920-1954 i sà to praw dzi we ra dia, 
bo wszyst kie ma jà ory gi nal ne cz´ Êci. Jest pierw szo -
rz´d nym fa chow cem i za byt ko we ra dia z ko lek cji
sam do pro wa dzi∏ do ide al ne go sta nu. W zbio rach
naj licz niej pre zen to wa ne sà wy ro by ho len der skie go
Phi lip sa. Ko lek cjo ner szczy ci si´ te˝ pol ski mi wy ro -
ba mi To wa rzy stwa Ra dio tech nicz ne go Elek trit
z Wil na. Eks por to wa ∏o swe apa ra ty na ca ∏y Êwiat,
w tym ra dia w wer sji tro pi kal nej. Pan Mich no gro -
ma dzi swe zbio ry od pó∏ wie ku, ostat nio zdo by∏ 
Ca pel lo z ro ku 1937 – je den z pierw szych ra dio od -

bior ni ków z okrà g∏à ska là geo gra ficz nà ma py Eu ro py.
W chwi li do stro je nia do po szu ki wa nej sta cji punkt na 
ska li Êwie ci ostrym Êwia t∏em.

Jak ku po waç za byt ko we ra dio? Sta ni s∏aw Mich no radzi,
usta liç, gdzie je prze cho wy wa no. Pro du cen ci, aby uchro -
niç cew ki przed ko ro zjà, za le wa li je wo skiem. Ten wosk to
przy smak my szy. War to ku po waç ra dia za ku rzo ne i brud -
ne ni˝ by le jak na pra wia ne w ce lu ∏a twiej szej sprze da ̋ y.
Pan Mich no twier dzi, ˝e naj wi´k szy mi wro ga mi ra dio -
wych za byt ków sà do mo ro Êli fa chow cy. Na jar mar kach
han dla rze ˝à da jà nie prawd po dob nych cen za kiep ski 
to war. Znaw ca ju˝ za 100 z∏ ku pi spraw ne go Pio nie ra
z 1946 r., a pierw szà wer sj´ Agi upo lu je za 150.   
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Ze gar ki i pocztówki
Naj cen niej sze sà szwaj car skie ome gi, do xy, tis so ty lub

atlan ti ki z lat 1920-1950. Ze gar ki w sta lo wych ko per tach,
ku po wa ne w an ty kwa ria tach, ma jà dys kret nie po Êwiad czyç,
˝e ich no wi w∏a Êci cie le odzie dzi czy li je po dziad ku lub oj cu.
W do my Êle – kimÊ z do bre go to wa rzy stwa; ad wo ka cie, 
le ka rzu, dy rek to rze ban ku. Do posiadacza takiego zegarka
od ra zu na bie ra my za ufa nia. Tym cza sem w an ty kwa ria tach
z∏o te ze gar ki sà taƒ sze od sta lo wych. Sta nia ∏y te˝ ze gar ki 

kie szon ko we, Pa tek -Phi lip pe ma ce n´ od 6000 z∏ w gó r´, 
pod czas gdy na r´ k´ – 10.000 z∏. Ce na za le ̋ y od wy glà du
i sta nu za byt ko we go ze gar ka. Okrà g∏a sta lo wa ome ga z lat
50. kosz tu je Êred nio 1500-2000 z∏. Ta sa ma ome ga w pro -
sto kàt nej ko per cie mo ̋ e byç dwa ra zy dro˝ sza. Pre fe ro wa -
ne sà du ̋ e ze gar ki, o Êred ni cy wi´k szej od prze ci´t nej.
Wa˝ne, by tarcza si´ czymÊ wyró˝nia∏a.

Sty li zo wa na ryb ka na ko ron ce ozna cza, ˝e to ze ga rek
wo dosz czel ny, co kil ka dzie siàt lat te mu by ∏o szczy tem
tech ni ki. Kosz tu je ka˝ dy szcze gó∏ i do dat ko wa funk cja:
ka len darz, bu dzik. Ku pu jàc war to za glàd nàç, czy w mar -
ko wej ko per cie jest mar ko wy tzw. werk. Re no mo wa ne 
an ty kwa ria ty da jà jed nak gwa ran cj´.

Co raz wi´k szym po wo dze niem cie szà si´ rów nie˝ sta re
pocz tów ki. Po pyt spra wia, ˝e po ja wia jà si´ ka ta lo gi i co raz
cz´ Êciej or ga ni zo wa ne sà wy sta wy i gie∏ dy. Mo˝ na tam ku -
piç praw dzi we rzad ko Êci z prze ∏o mu XIX -XX stu le cia.
Nie któ re pry wat ne ko lek cje li czà kil ka na Êcie, a na wet kil -
ka dzie siàt ty si´ cy wi do kó wek. Zw∏asz cza od kryw ki (jak 
je na zy wa ∏y na sze bab ki) sprzed ro ku 1914 cie szà si´ 
naj wi´k szym wzi´ ciem. Naj wa˝ niej sza jest atrak cyj noÊç,
po za tym li czy si´ uni ka to woÊç, te mat i stan pocz tów ki.

Dla nie któ rych ko lek cjo ne rów naj wa˝ niej sze jest na zwi sko
(zna ne) nadaw cy lub od bior cy oraz treÊç ko re spon den cji.
Na war szaw skiej gie∏ dzie wid ków ka sprzed 1904 r. z wi -
do kiem nad rzecz nym z Czer niow ców, kosz to wa ∏a 20 z∏.
pocz tów k´ z 1933 r., z kró lem So bie skim na ko niu w oto -
cze niu woj ska, mo˝ na by ∏o ku piç za 3 z∏. Mi´ dzy wo jen na
wi do ków ka z dwor cem ko le jo wym w Rab ce -Za ry tem,
mia ∏a kosz to waç 20 z∏. Na tej sa mej gie∏ dzie by ∏a jed nak
ko lo ro wa pocz tów ka z I woj ny Êwia to wej z wi do kiem 
sy na go gi w ¸uc ku. W∏a Êci ciel ˝à da∏ za nià 60 z∏.

W tym świecie żyje Marek Sosenko (z lewej), 
jeden z najbardziej znanych kolekcjonerów



Nie daj się okraść
Nie zda je my so bie spra wy z wy mier nej war to Êci ma te -

rial nej przed mio tów, któ re znaj du jà si´ w na szym do mu.
Po strze ga my je tyl ko ja ko ro dzin ne pa miàt ki, choç cza -
sem war toÊç ta kiej pa miàt ki prze kra cza ce n´ mer ce de sa.
Jak za pew niç im bez pie czeƒ stwo? Ka˝ dy wie, ˝e naj bez -
piecz niej ˝yç jest w tzw. in te li gent nym do mu, wy po sa ̋ o -
nym w naj bar dziej wy ra fi no wa nà elek tro ni k´ chro nià cà
przed in tru zem, a jesz cze do dat ko wo znaj du jà cym si´
we wnàtrz Êwiet nie strze ̋ o nej en kla wy. Nie ka˝ de go staç
na ta kie za bez pie cze nia. Co ma zro biç po sia dacz cen nej
ko lek cji miesz ka jà cy w „mrów kow cu” z lat 60., któ ry
w swo im skrom nym miesz ka niu ma odzie dzi czo ne po
dziad ku ob ra zy je go przy ja ció∏ – Mal czew skie go, Fa ∏a ta,
Kos sa ka – jak rów nie˝ cen ne i an tycz ne sre bro, szk∏o,
por ce la n´ po bab ci. ˚y je ze skrom nej pen sji za drzwia mi
z „tek tu ry”, przy nie do my ka jà cych si´ oknach, w miesz -
ka niu, przez któ re prze wi ja si´ wie le osób, tak ̋ e przy -
pad ko wych. W co po wi nien si´ wy po sa ̋ yç? 

Na pew no w so lid ne drzwi,
wy po sa ̋ o ne w an tyw ∏a ma nio we
zam ki, któ re tak zo sta nà osa dzo -
ne w mu rze, ˝e nie da si´ ich ∏a -
two usu nàç wraz z fu try nà. Po
dru gie, w sys tem alar mo wy. Ol -
brzy mia wi´k szoÊç po ten cjal -
nych w∏a my wa czy zre zy gnu je
z wej Êcia do tak strze ̋ o ne go
miesz ka nia. Ile to kosz tu je?
Drzwi ok. 1000 z∏, a naj prost szy,
choç sku tecz ny sys tem alar mo -
wy, pew nie nie wie le wi´ cej.
Abo na ment w fir mie ochro niar -
skiej, któ ra zo bo wià ̋ e si´ w cià -
gu kil ku mi nut za re ago waç na
sy gna∏ sys te mu, to cz´ sto ok.
100 z∏ mie si´cz nie. 

Na to miast pra wie za dar mo
mo˝ na spo rzà dziç szcze gó ∏o wà in wen ta ry za cj´ po sia da nych dóbr, za opa trzo nà w zdj´ cia wy ko na ne zwy k∏ym apa ra -
tem fo to gra ficz nym z lam pà b∏y sko wà. Jak bo wiem szu kaç cze goÊ, co nie wia do mo jak wy glà da, a cza sem na wet
w ogó le nie wia do mo czym jest? Zdj´ cia mo˝ na te˝ za mie Êciç w „Ga ze cie An ty kwa rycz nej”, w dzia le po szu ki wa nia
skra dzio nych obiek tów.

Oczy wi Êcie ci, któ rych staç na to, mo gà jesz cze swo je skar by ubez pie czyç, ale nie ste ty kwo ta ewen tu al ne go od szko -
do wa nia jest uza le˝ nio na od te go, jak wy so ce oce ni my ubez pie cza nà ko lek cj´. Pro cen tem od tej wy ce ny jest sk∏ad ka
ubez pie cze nio wa. Znam jed nak oso b´, któ rej do bra kwo ta uzy ska na z ubez pie cze nia po zwo li ∏a dziel nie psy chicz nie
znieÊç kra dzie˝.

Dr Je rzy Hucz kow ski, red. na czel ny „Ga ze ty An ty kwa rycz nej”



Ekonomia Aleksander Surdej

B ez mi´ dzy na ro do we go han -
dlu ̋ yw no Êcià znacz nie ubo˝ -
sza by ∏a by za war toÊç na sze go

sto ∏u i dro˝ sza je go za war toÊç. Praw -
da rzad ko kwe stio no wa na w teo rii,
w prak ty ce za wsze wy wo ∏u je za ̋ ar te
spo ry. Sed nem ich sà roz bie˝ no Êci
w oce nie skut ków zmniej sza nia ba rier
cel nych. Py ta nie o to, kto stra ci, a kto
zy ska, prze s∏a nia ∏o wszyst kie in ne
kwe stie. Âwia to wa Or ga ni za cja Han -
dlu (WTO) by ∏a wi´c fo rum, na któ -
rym rzà dy roz wi ja jà cych si´ kra jów,
do ma ga ∏y si´ po pra wy do st´ pu do
ryn ku Unii Eu ro pej skiej.

Spra wy ce∏ i pro tek cjo ni zmu nie
znik n´ ∏y zu pe∏ nie. Wie le kra jów
wcià˝ chro ni swój ry nek rol ny sta ra -
jàc si´ utrzy maç mi ni mal ny po ziom
sa mo wy star czal no Êci ˝yw no Êcio wej.
Po wo li jed nak uwa g´ przy cià ga nie
kwe stia bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êcio -
we go, ro zu mia ne go ja ko udzia∏ spo -
˝y cia kra jo wej ˝yw no Êci w ca ∏o Êci
spo ̋ y cia, lecz bez pie czeƒ stwa ˝yw no -
Êci, ro zu mia ne go ja ko zdol noÊç do za -
bez pie cze nia si´ przed cho ro ba mi wy -
wo ∏y wa ny mi ska ̋ o nà ˝yw no Êcià. 

In for ma cje pra so we o fa∏ szo wa niu
ole ju z oli wek w Hisz pa nii, o pod ra -
bia niu w∏o skich win, o glo bal nym
roz po wszech nia niu si´ tok sycz nych
bak te rii, o za ka ̋ e niu pasz diok sy na mi
w Bel gii, o prysz czy cy w Ko rei P∏d.,

i w koƒ cu roz prze strze nie niu si´ cho -
ro by wÊcie k∏ych krów na ca ∏à Eu ro -
p´, wy wo ∏a ∏y szok. Od po wia da jàc na
py ta nie Eu ro ba ro me tru, 68% miesz -
kaƒ ców kra jów cz∏on kow skich UE
przy zna je, ̋ e sà za nie po ko je ni spra wà
bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êci.

Za uwa˝ my, ˝e to bez pie czeƒ stwo
jest tak ̋ e jed nym z naj wa˝ niej szych
we wn´trz nych pro ble mów wspó∏ cze -
snych paƒstw: za tru cia po kar mo we
zda rza jà si´ na wet wte dy, gdy spo ̋ y -
wa my ˝yw noÊç pro du ko wa nà lo kal -
nie. W mi´ dzy na ro do wym han dlu
˝yw no Êcià pro blem ten wy st´ pu je
jed nak ze szcze gól nà si ∏à wsku tek 
po wa˝ nych roz bie˝ no Êci w stan dar -
dach i pro ce du rach kon tro li.

To, ˝e w przy pad ku ˝yw no Êci za -
sa dy wol nej kon ku ren cji mu szà iÊç
ra mi´ w ra mi´ z tro skà o naj wy˝ szà
ja koÊç i bez pie czeƒ stwo, zna la z∏o
po twier dze nie w pro wa dzo nych
w ra mach Âwia to wej Or ga ni za cji
Han dlu ne go cja cjach na te mat li be -
ra li za cji han dlu ˝yw no Êcià. Oprócz
zo bo wià zaƒ do re duk cji ce∏, kra je
cz∏on kow skie WTO pod pi sa ∏y Pro -
to kó∏ fi to sa ni tar ny, okre Êla jà cy mi -
ni mal ne stan dar dy pro duk cji rol nej,
i uchwa li ∏y Co dex Ali men ta rius
(Ko deks ˝yw no Êcio wy) – ze spó∏ za -
sad obo wià zu jà cych w przy pad ku
pro duk cji ˝yw no Êci.

Sto so wa nie si´ do tych za sad i stan -
dar dów nie da je ca∏ ko wi te go za bez -
pie cze nia przed za ka ̋ e nia mi. Gdy by
ce lem rzà dów mia ∏o byç za pew nie nie
ca∏ ko wi te go bez pie czeƒ stwa ˝yw no -
Êci, na le ̋ a ∏o by na tych miast za mknàç
ca ∏y prze mys∏ rol no -spo ̋ yw czy
w wi´k szo Êci kra jów Êwia ta.

W dzia ∏a niach or ga ni za cji mi´ -
dzy na ro do wych, WTO czy Unii 
Eu ro pej skiej, nie idzie o po goƒ za
chi me rà ca∏ ko wi te go bez pie czeƒ -
stwa, lecz o stwo rze nie ta kich 
pro ce dur, któ rych po wszech ne sto -
so wa nie mak sy ma li zu je sto pieƒ
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ochro ny ludz kie go zdro wia.
Po pa trz my jak wy glà da jà pro ce du -

ry ostro˝ no Êcio we wpro wa dza ne
przez kra je Unii Eu ro pej skiej
w zwiàz ku z za gro ̋ e niem cho ro bà
sza lo nych krów, gdy˝ in ne za gro ̋ e -
nia dla bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êci
mu szà byç kon tro lo wa ne w po dob -
ny spo sób.

Gàb cza ste zwy rod nie nie mó zgu
zna ne by ∏o ju˝ od 250 lat i przez d∏u -
gi czas uwa ̋ a no, ˝e wy st´ po wa nie tej
cho ro by jest ogra ni czo ne do owiec,
kóz i mu flo nów. Jed nak ̋ e wpro wa -
dze nie w sk∏ad kar my dla by d∏a màcz -
ki mi´ sno -kost nej, któ ra cza sa mi po -
cho dzi ∏a z pa d∏ych, za wie ra jà cych
Êmier cio no Êne pa to lo gicz ne bia∏ ka
prio ny spo wo do wa ∏o, ˝e w 1985 ro -
ku od no to wa no w Wiel kiej Bry ta nii
pierw sze przy pad ki za cho ro waƒ na
BSE wÊród krów. Bez po Êred nià przy -
czy nà wy bu chu epi de mii cho ro by sza -
lo nych krów by ∏a ch´ç „za go spo da ro -
wa nia” mi´ sa i od pa dów zwie rzàt,
któ re nie mo g∏y zo staç prze zna czo ne
do bez po Êred niej kon sump cji oraz
ch´ç oszcz´ dza nia na kosz tach 
pro duk cji kar my.

Po nie wa˝ w owym cza sie nie spo -
sób by ∏o usta liç skàd po cho dzi za ka -
˝o ne mi´ so, w∏a dze Wiel kiej Bry ta nii
mo g∏y zde cy do waç si´ na eli mi na cj´
ca ∏ej po pu la cji by d∏a. Kosz to wa ∏o by
to oko ∏o 12-15 mi liar dów fun tów,
lecz sku tecz nie zmi ni ma li zo wa ∏o ry -
zy ko prze nie sie nia cho ro by. Jed nak ̋ e
ów cze sny rzàd Mar ga ret That cher
nie zde cy do wa∏ si´ na ta kie dzia ∏a nia
gdy˝, jak to sta ∏o si´ dzie si´ç lat póê -
niej, ka˝ de mu far me ro wi mu sia no by
wy p∏a ciç 1000 fun tów re kom pen sa ty
za ka˝ dà usu ni´ tà sztu k´ by d∏a. Za -
kaz kar mie nia by d∏a màcz kà kost no -
-mi´ snà wpro wa dzo no do pie ro trzy
la ta póê niej, i do 1990 ro ku eks por -
to wa no jà do kon ty nen tal nej Eu ro py.

Tra gicz ny wy miar cho ro by po le ga
na tym, ˝e po czàt ko wo wi´k szoÊç
na ukow ców wy klu cza ∏a mo˝ li woÊç
prze no sze nia jej z by d∏a na lu dzi.
Do pie ro póê niej – dla wie lu lu dzi
zbyt póê no – po po twier dze niu
zwiàz ku mi´ dzy BSE a spo ty ka nym
u lu dzi wa rian tem cho ro by Creutz -
feld ta -Ja ko ba, opi nia mniej szo Êci na -
ukow ców sta ∏a si´ pod sta wà dzia ∏aƒ
w∏adz pu blicz nych.

55czer wiec  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

W od po wie dzi na oba wy lu dzi
i w tro sce o przy wró ce nie za ufa nia
kon su men tów do wo ∏o wi ny, Unia Eu -
ro pej ska pod j´ ∏a dzia ∏ania, któ re two -
rzyç ma jà eu ro pej ski sys tem kon tro li
bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êci. Do za ka zu
kar mie nia màcz kà mi´ sno -kost nà do -
sz∏y na ka zy te sto wa nia by d∏a we d∏ug
grup ry zy ka na obec noÊç prio nów
i te sto wa nia mi´ sa prze zna czo ne go
do spo ̋ y cia, oraz na kaz zna ko wa nia
mi´ sa, ma jà cy daç kon su men tom
gwa ran cj´ po cho dze nia mi´ sa: roz po -
czy na jàc od far my a koƒ czàc na 
su per mar ke tach i skle pach mi´ snych.

Pol ska do tych dzia ∏aƒ mu si si´
przy ∏à czyç nie dla te go, ˝e pra gnie byç
cz∏on kiem UE, lecz dla te go, ˝e sà one
zgod ne z pro ce du ra mi ostro˝ no Êcio -
wy mi. Na sze rzà dy czy nià to zbyt
póê no: do pie ro w li sto pa dzie 2000
ro ku wpro wa dzo no za kaz im por tu
kost ki mi´ sno -màcz nej (przed em bar -
giem, do 400 ty s. ton rocz nie), a od
koƒ ca 2001 ro ku na szer szà ska l´
pro wa dzo ne sà te sty rzeê ne go by d∏a.

Nie wia do mo czy wy wo ∏a na BSE
cho ro ba Creutz feld ta -Ja ko ba przy bie -
rze roz mia ry epi de mii. Do koƒ ca
2001 ro ku za cho ro wa ∏o na nià w ca -
∏ej Eu ro pie oko ∏o 100 osób. Co naj -
mniej kil ku na sto let ni okres in ku ba cji
spra wia, ˝e mo ̋ e my mieç do czy nie -
nia z od∏o ̋ o nà w cza sie ka ta stro fà,
któ ra przy nie sie Êmierç 140 ty siàc om,
a mo ̋ e na wet 10 mi lio nom lu dzi.

Ry zy ko cho ro by Creutz feld ta -Ja ko -
ba nie jest praw do po dob nie wi´k sze
ni˝ ry zy ko Êmier ci w wy pad ku dro go -
wym. Rzà dy mu szà wi´c nie tyl ko
kon tro lo waç ry zy ko, ale in for mo waç
o nim tak, aby nie wy wo ∏y waç pa ni ki.

Mi´ dzy na ro do wy han del ˝yw no -
Êcià jest te stem za ufa nia do we wn´trz -
nych pro ce dur kon tro li ˝yw no Êci
w in nych paƒ stwach. Bez wspó∏ pra -
cy za war toÊç na sze go sto ∏u ja dal ne go
po now nie zu bo ̋ e je i po dro ̋ e je.

fo
t. 

FO
RU

M



Kino w domu Jo an na Po lak

Miłość

W wy po ̋ y czal niach wy bór
ostat nio co raz wi´k szy.
Pó∏ ki z ko me dià to praw -

dzi wy róg ob fi to Êci, po dob nie jest
w przy pad ku sen sa cji, fil mów psy cho -
lo gicz nych i hor ro rów. Na po czà tek
pro po nu j´ obej rzeç ze sz∏o rocz ny
prze bój na szych kin – „Pe arl Har bo -
ur”. Hi sto ria dwóch przy ja ció∏, któ -
rzy przez ca ∏e ˝y cie szli ra mi´ w ra -
mi´, wy ci Ênie z oka nie jed nà ∏ez k´.
Re ali za to rzy fil mu sta ra li si´ po ∏à czyç

me lo dra ma tycz nà fa bu ∏´ z ob ra zem
wo jen ne go po Êwi´ ce nia i pa trio ty -
zmu. Wi do wi sko we sce ny na lo tów
po wietrz nych prze pla ta jà si´ wi´c
z pry wat nych ˝y ciem bo ha te rów.
W fil mie wy st´ pu je czo ∏ów ka ame ry -
kaƒ skich ak to rów m∏o de go po ko le -
nia: Ben Af fleck, Josh Hart nett i Ka te
Bec kin sa le.

War to pod glàd nàç pe ry pe tie ty po -
we go, ame ry kaƒ skie go ma∏ ̋ eƒ stwa.
Pol ski dys try bu tor nada∏ fil mo wi 
ty tu∏ „Tyl ko mi ∏oÊç”. Naj wi´k szym
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atu tem fil mu jest ob sa da. Bru ce 
Wil lis jak i Mi chel le Pfe if fer spraw -
dzi li si´ wie lo krot nie ja ko zm´ cze ni
sza rà rze czy wi sto Êcià bo ha te ro wie.
Hi sto ria jest ba nal na, ale tkwi w niej
coÊ, co nie po zwa la ode rwaç si´ od
fa bu ∏y. Po pi´t na stu la tach ma∏ ̋ eƒ -
stwa oka zu je si´, ˝e ro dzin ne szcz´ -
Êcie jest w za sa dzie opar te na grze
po zo rów. Aby na praw d´ prze ko naç
si´ o w∏a snych uczu ciach, po trzeb ny
jest szok w po sta ci na g∏e go roz sta -
nia, któ ry przy wró ci bo ha te rom wia -
r´ w si ∏´ mi ∏o Êci. Na szcz´ Êcie
wszyst ko koƒ czy si´ opty mi stycz nie. 

Na ko niec coÊ dla zwo len ni ków
pol skie go ki na i to w naj lep szym wy -
da niu. „Ko no piel ka” Edwar da Re -
dliƒ skie go sta ∏a si´ ju˝ kla sy kà li te ra -
tu ry, a film na kr´ co ny na pod sta wie
ksià˝ ki, na sta ∏e wszed∏ do ka no nu
na szych osià gni´ç fil mo wych. Hi sto -
ria wiej skie go go spo da rza za ko cha ne -
go w „mia sto wej” na uczy ciel ce ba wi,
a jed no cze Ênie za smu ca i zmu sza do
za sta no wie nia si´ nad w∏a snym sto -
sun kiem do ˝y cia. Po przez za sto so -
wa nie czar no -bia ∏ej ta Êmy, fa bu ∏a na -
bie ra spe cy ficz ne go, nie rze czy wi ste go
i ar cha icz ne go wy mia ru. Do brze by
by ∏o, gdy by „Ko no piel ka” prze sta ∏a
byç szkol nà lek turà, a sta ∏a si´ dla od -
bior cy czymÊ w ro dza ju za ch´ ty do
re flek sji nad ludz kim lo sem. 

Pre mie ry
„Toż sa mość Bo ur ne’a” Film zre ali zo -

wa ny na pod sta wie zna ko mi tej po wie -

ści Ro ber ta Lu dlu ma. Bo ha ter, ura to -

wa ny od śmier ci przez za ło gę ma łej,

ry bac kiej ło dzi, po szu ku je wła snej

toż sa mo ści. Nie pa mię ta kim jest, jak

się na zy wa i od kry wa, że śle dzą go 

lu dzie, któ rzy oka zu ją się płat ny mi

mor der ca mi. Re ży se ria: Do ug Li man,

ob sa da: Matt Da mon, Fran ka Po ten te.

„Skok” Za po wia da się na je den z lep -

szych fil mów sen sa cyj nych se zo nu.

Bo ha ter, aby prze ko nać się o lo jal no -

ści wła sne go wspól ni ka, wy sy ła na ak -

cję swo je go sio strzeń ca. Wy ni ka ją

z te go nie prze wi dzia ne oko licz no ści.

Re ży se ria: Da vid Ma met, ob sa da: 

Ge ne Hack man, Dan ny de Vi to.

„Był so bie chło piec” Opo wieść o nie -

ule czal nie nie od po wie dzial nym fa ce -

cie, któ ry, aby zdo być ko bie tę, za pi -

su je się do gru py po mo cy sa mot nym

ro dzi com. Wy my śla so bie fik cyj ne go

sy na i tu za czy na się ca ła la wi na nie -

po ro zu mień i ka ta strof. Hugh Grant

świet nie spraw dza się w ro li nie po -

waż ne go lek ko du cha. Re ży se ria: Paul

We itz, Chris We itz, ob sa da: Hugh

Grant, To ni Co let te.

i batalistyka



Ge ne Bre wer „K -Pax”. Do sko na le
opo wie dzia na hi sto ria ta jem ni cze go
pa cjen ta szpi ta la psy chia trycz ne go.
Pod opie k´ dok to ra Bre we ra tra fia
któ re goÊ dnia nie zwy kle dzi wacz ny

osob nik, na zy wa jà -
cy sie bie pro tem.
Twier dzi, ˝e po cho -
dzi z pla ne ty 
K -Pax, znaj du jà cej
si´ kil ka mi lio nów
lat Êwietl nych do
Zie mi. Nie spo dzie -
wa nie dla wszyst -

kich, „przy bysz” sta je si´ re me dium
na wi´k szoÊç bez na dziej nych przy -
pad ków. Obiet ni ca po dró ̋ y na K -Pax
dzia ∏a na by wal ców od dzia ∏u psy chia -
trycz ne go jak bal sam. Na gle naj bar -
dziej skom pli ko wa ne umy s∏y wra ca jà
do nor mal no Êci. Na wet dok tor Bre -
wer da je si´ po nieÊç ma gii cha ry zma -
tycz ne go pro ta. Au tor tak umie j´t nie
pro wa dzi nar ra cj´, ˝e po zo sta wia
ka˝ de mu czy tel ni ko wi mo˝ li woÊç
w∏a snej in ter pre ta cji fak tów. Ka˝ dy
z nas mo ̋ e si´ prze ko naç, czy jest
sk∏on ny daç si´ po nieÊç fan ta zji. Py ta -
nie, czy prot jest je dy nie nie szko dli -
wym wa ria tem, czy mo ̋ e przy by szem
z in ne go, pi´k niej sze go Êwia ta, mo ̋ e
staç si´ mia rà ra cjo na li za cji na sze go
umy s∏u. Ge ne Bre wer: K -Pax. Znak.
Kra ków 2002.

Ire na Krzy wic ka „Wy zna nia gor -
szy ciel ki”. Przy go to wa ne przez Aga t´
Tu szyƒ skà wspo mnie nia „na czel nej”
gor szy ciel ki przed wo -
jen nej Pol ski. Ire na
Krzy wic ka za s∏y n´ ∏a
ja ko nie ugi´ ta pro pa -
ga tor ka praw ko biet.
Opi ni´ pu blicz nà
obu rza ∏a Êmia ∏y mi
wy po wie dzia mi na te -
mat edu ka cji sek su al -
nej i abor cji. Naj wi´k szym jed nak
przy czyn kiem do z∏ej s∏a wy by∏ nie -
skry wa ny ro mans z Boy em -˚e leƒ -
skim. Po mi mo te go, ˝e oby dwo je po -
zo sta wa li w zwiàz kach ma∏ ̋ eƒ skich,
by li jed nà z naj g∏o Êniej szych par dwu -

dzie sto le cia mi´ dzy wo jen ne -
go. Ksià˝ ka da je nam mo˝ li -
woÊç po zna nia jed ne go z naj -
bar dziej ory gi nal nych umy -
s∏ów epo ki. Wi dzi my wi´c
Krzy wic kà – ar tyst k´, pu bli -
cyst k´, ˝o n´, mat k´ i part ner -
k´ Boya. Dla wiel bi cie li li te ra -
tu ry wspo mnie nio wej „Wy -
zna nia gor szy ciel ki” b´ dà nie

la da grat kà. O tym, ˝e ksià˝ ka cie szy
si´ nie zwy k∏à po pu lar no Êcià Êwiad czy
fakt, ˝e do ksi´ garƒ tra fi ∏o w∏a Ênie
pià te wy da nie. 

Ire na Krzy wic ka: wy zna nia gor szy -
ciel ki. Czy tel nik. War sza wa 2002.

Jo an na Po lak

Fantazja, kuchnia 
i zgorszenie 

Anie la Ru bin ste in „Kuch nia Ne li”.
Jed na z naj cie kaw szych, a jed no cze -
Ênie naj bar dziej po pu lar nych ksià ̋ ek
o te ma ty ce ku li nar nej. Anie la Ru bin -
ste in – ˝o na Ar tu ra Ru bin ste ina, jest
zna na w Êwie cie ja ko do sko na ∏a ku -
char ka i or ga ni za tor ka przy j´ç.
Pierw sze wy da nie „Kuch ni Ne li” cie -
szy ∏o si´ ta kà po pu lar no Êcià, ˝e b∏y -
ska wicz nie znik n´ ∏o z pó ∏ek ksi´ gar -
skich. Na szcz´ Êcie te raz ma my mo˝ -
li woÊç za opa trze nia si´ w dru gie wy -
da nie. Na mi ∏o Êni ków do brej kuch ni
cze ka mnó stwo cie ka wych prze pi -
sów, okra szo nych aneg do ta mi i spo -
strze ̋ e nia mi au tor ki. Mo men ta mi
tekst sta je si´ ese jem po Êwi´ co nym
bi go so wi, ma ka ro no wi czy bli nom.
T́  wy jàt ko wà ksià˝ k´
ku char skà mo˝ na prze -
czy taç „od de ski do de -
ski”, czy niàc z niej na -
wet lek tu r´ do po dusz -
ki. Jest rów nie˝ oka zja,
aby ulep szyç i uroz ma -
iciç swój spo sób go to -
wa nia za po mo cà kil ku
bar dzo pro stych i przy -
dat nych rad. Kie dy si´ z nich sko rzy -
sta, na wet nie do ce nia ne do tych czas
jaj ka, sta nà si´ bar dzo wy ra fi no wa nà
i bo ga tà w smak po tra wà. 

Anie la Ru bin ste in: Kuch nia Ne li.
Mu za. War sza wa 2002.
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Książki



N ie do tar ∏em do Ulu ru (Ay -
ers Rock), naj s∏yn niej szej
czer wo nej ska ∏y Êwia ta, nie

nur ko wa ∏em na Wiel kiej Ko ra lo wej
Ra fie w Qu een sland. Mi mo to na -
wet nie za uwa ̋ y ∏em, kie dy mi n´ ∏y
trzy ty go dnie w ma ∏ym mia stecz ku
Mac le an w No wej Po ∏u dnio wej Wa -
lii. Wró ci ∏em ocza ro wa ny au stra lij -
skà „pro win cjà”. 

Pry ska jà jed ne mi ty, po twier dza jà
si´ in ne wy obra ̋ e nia wy wie zio ne
z Eu ro py. Nie obro ni∏ si´ pierw szy
mit: Au stra lii – kra ju spa lo ne go
s∏oƒ cem, zie mi pu styn nej. W oko li -
cach Mac le an s∏oƒ ca nie bra ku je,
ale w kwiet niu (tam tej szej je sie ni)
ogrze wa ono nie koƒ czà ce si´ ∏a ny
˝y wej zie le ni trzci ny cu kro wej,
kwit nà ce drze wa osza ∏a mia jà co
pach nà cej fren chja pa ni se, roz le g∏e
sa dy. Do le gli wo Êci upa ∏u ∏a go dzi
bli skoÊç ol brzy miej rze ki Cla ren ce,
jak i nie od le g∏e go oce anu.

Po twier dze nie zna laz∏ mit dru gi –
Au stra lia to na praw d´ du ̋ y ka wa -
∏ek là du. Na wy pro du ko wa nej dla
po trzeb tu ry sty po mniej szo nej re pli -
ce au stra lij skie go zna ku dro go we go
(cha rak te ry stycz ny ˝ó∏ ty kwa drat)
wid nie je drew nia na s∏a woj ka na
Êwie ̋ ym po wie trzu – na zwa na
piesz czo tli wie „out back dun ny”

i dy stans dzie là cy od niej zb∏à ka ne -
go prze chod nia w po trze bie –
240 km. Ten nie win ny ˝ar cik naj le -
piej od da je tu tej sze dy stan se. Wy -
pra wa do ro dzi ny na te re nie te go
sa me go sta nu to cz´ sto po dró˝ jed -
no -, dwu dnio wa. 

Na wet tam, gdzie wa run ki by to -
wa nia da le kie sà od Ar ka dii, a cz´ sto
i bez wzgl´d ne, miesz kaƒ cy Au stra lii
ma jà bar dzo „pro eko lo gicz ne” na -
sta wie nie. Ta kie na tu ral ne ka ta stro -
fy, jak ol brzy mie po ̋ a ry bu szu sza le -
jà ce w oko li cach Mac le an w ostat nie

Bo ̋ e Na ro dze nie, dla Eu ro pej czy ka
sta no wià sen sa cyj ny, tra gicz ny news.
Dla Au stra lij czy ków znaj du jà zgod -
ne z lo gi kà przy ro dy wy t∏u ma cze nie.
Busz po trze bu je od no wy. Po trzech
mie sià cach od po ̋ a ru znacz na cz´Êç
drzew wcià˝ przy gn´ bia czar ny mi
ga ∏´ zia mi, ale ju˝ z ko na rów in nych
pàcz ku jà zie lo ne p´ dy. Kil ka dni
i p´ dy zmie nia jà si´ w ma ∏e ga ∏àz ki.
Zie le ni si´ tra wa. Wra ca jà pta ki,
zwie rz´ ta. Busz od ̋ y wa.

„Naj bar dziej szko da dzi kich ko ni -
ków. Po po ̋ a rze ra tow ni cy zna leê li

Tekst i zdję cia: Tomasz ZiejaPodróże
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i zmien ny jest oce an. Ka˝ dy od ci nek
pla ̋ y wy glà da ina czej. In ne ko lo ry
ska∏, ka mie ni wy rzu ca nych na brzeg
przez fa le. In ne musz le zbie ram na
pla ̋ y w San don, in ne w Red Rock,
a jesz cze in ne w sa mym Bro oms 
He ad. Ka˝ dy frag ment wy brze ̋ a
wy glà da ka˝ de go dnia ina czej. A to
fa le na nio sà w sztor mo wà noc ∏a wi -
c´ me duz o kon sy sten cji ga la re ty,
a to ty sià ce ma ∏ych ka mie ni, in kru -
stu jà cych pia sek wy brze ̋ a, a to ko -
lo ni´ wo do ro stów... Tam, gdzie jesz -
cze wczo raj w po ∏u dnie prze cho dzi -

∏em su chà no gà, dziÊ o Êwi cie, wy so -
kie fa le cier pli wie rzeê bià ko lo ro we
g∏a zy, li ni´ brze gu. W za g∏´ bie niach
w ska ∏ach, gdzie po zo sta je wo da
w cza sie od p∏y wu, oglà dam ∏a wi ce
ma ∏ych, ko lo ro wych ry bek, schwy -
ta nych na kil ka go dzin w pu ∏ap k´.
Do na st´p ne go przy p∏y wu.

Nie do py ty wa ∏em o sta ty sty ki
osób cho rych na de pre sj´. Mnie
oso bi Êcie tam tej si lu dzie, buj na 
na tu ra, tu dzie˝ przy ja zny kli mat na -
stra ja ∏y do po ran nej po bud ki
z opty mi stycz nym: „G’day Au stra -
lia”, „Dzieƒ do bry Au stra lio!”

ich ko Êci. Wi docz nie nie uda ∏o si´
im wy do staç z p∏o mie ni” – mó wi
z ˝a lem star sza pa ni, od któ rej wy -
naj mo wa ∏em miesz ka nie.

Mi n´ ∏y cza sy, gdy far me rzy ma so -
wo prze rze dza li po pu la cj´ wszyst -
kie go, co ru sza ∏o si´ w ob r´ bie ich
ogro dze nia, a nie przy po mi na ∏o
kro wy czy owcy. Tyl ko w jed nym
miej scu spo tka ∏em ˝ó∏ te ta bli ce
ostrze gaw cze: „Po sia d∏oÊç pry wat -
na. Prze chod nie zo sta nà za strze le -
ni!”, ale za pew ne ostrze ̋ e nie nie
do ty czy ∏o ga tun ków chro nio nych
au stra lij skiej fau ny.

Far me rzy co raz cz´ Êciej mó wià, co
kil ka lat te mu by ∏o nie do po my Êle -
nia, o pro ble mie za so le nia gle by, wy -
ni k∏ym z chci we go po sze rza nia grun -
tów or nych, wy cin ki drzew. Wy da je
si´ te˝, ˝e na do bre za wie si li wo jen ne
to ma haw ki w woj nie z kan gu ra mi,
trak to wa ny mi nie gdyÊ ja ko kon ku -
ren cja dla by d∏a. W kil ku miej scach
wi dzia ∏em sta da kan gu rów, pa sà ce
si´ w po ko jo wej ko eg zy sten cji ze sta -
da mi ol brzy mich, spro wa dzo nych
z In dii, su cho lub nych ba wo ∏ów.
Pierw sze do strze ̋ o ne prze ze mnie

kan gu rze ple mi´ po ̋ y wia ∏o si´ naj -
spo koj niej w Êwie cie na... po lu gol fo -
wym. Te mniej sko re do bli skich kon -
tak tów z ob cy mi, naj wi´k sze, czer -
wo ne, ki ca ∏y, ba lan su jàc na mi´ si -
stych ogo nach, in ne – zw∏asz cza
mniej sze, za od po wied nià kom pen sa -
tà, da ∏y si´ bez pro ble mu po g∏a skaç. 

Ob se syj nà mi ∏oÊç miesz kaƒ ców
Pià te go Kon ty nen tu do na tu ry naj -
le piej wi daç w tro sce o za cho wa nie
czy sto Êci. Nie spo tka ∏em do tàd 
tak czy ste go kra ju, a jak by nie 
pa trzeç jest prze cie˝ co sprzà taç –

po wierzch nia ca∏ ko wi ta Au stra lii
wy no si 7 686 850 ki lo me trów kwa -
dra to wych. Tro ch´ wi´ cej ni˝ Eu ro -
py. Za przy jaê nio na star sza Au stra lij -
ka na po ran nym jog gin gu schy li ∏a
si´ dwa ra zy, by pod nieÊç nie wiel ki
pa pie rek. Wi´ cej nie by ∏o po trze by.
Nic dziw ne go – tu prze cie˝ uro dzi∏
si´ ruch „Sprzà ta nie Âwia ta”.

Dzi´ ki schlud no Êci tu byl ców tu -
tej sze pla ̋ e po zo sta jà nie tyl ko uro -
dzi we, ale i nad zwy czaj czy ste. Na -
wet bez ruch pla ̋ o wy nie wy da je si´
nud ny. Có˝ do pie ro, gdy atrak cji na
nich ty le, na ile nie zmie rzo ny
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W o d´ czczo no z da wien
daw na, wy ko nu jàc z jej
po mo cà licz ne za bie gi

o cha rak te rze ma gicz no -oczysz cza jà -
cym na po jed na nie z nie okie∏ zna ny -
mi mo ca mi. W lu strze wo dy mo˝ na
by ∏o si´ przej rzeç i cze goÊ o so bie do -
wie dzieç. Po wo dze nie zwia sto wa ∏o
kry sta licz nie czy ste od bi cie wi ze run -
ku. Nie po wo dze nie, czy wr´cz nie -
szcz´ Êcie – od bi cie za k∏ó co ne, po fa∏ -
do wa ne, nie wy raê ne. Wo da oczysz -
cza ∏a, le czy ∏a cia ∏o i da wa ∏a
ener gi´. Dla te go w cza sie
wa ka cyj nych w´ dró wek
ko rzy staj my jak naj wi´ cej
z jej do bro czyn nych w∏a -
Êci wo Êci.

Jed nym z naj bar dziej nie -
zwy k∏ych miejsc mo cy na
Pod la siu jest Âwi´ ta Wo da,
po ∏o ̋ o na nie da le ko Wa sil -
ko wa. èró de∏ ko, któ re mu
ta miej sco woÊç za wdzi´ cza
swo jà na zw´, cie szy ∏o si´ s∏a -
wà praw dzi we go cu du od nie -
pa mi´t nych cza sów. Kie dy pra wie
trzy wie ki te mu nie wi do my szlach cic
Ba zy li Po pier nik od zy ska∏ wzrok po
prze tar ciu oczu wo dà po cho dzà cà
z te go êró de∏ ka, po sta no wi∏ wznieÊç
tu ka pli c´. WieÊç o cu dow nym
uzdro wie niu roz nio s∏a si´ szyb ko po
ca ∏ej wschod niej Rze czy po spo li tej.

W ro ku 1719 ka pli c´ po Êwi´ ci∏ me -
tro po li ta unic ki. Âwi´ ta Wo da sta ∏a
si´ oÊrod kiem kul to wym nie tyl ko
uni tów, ale i pra wo s∏aw nych, a od
1921 ro ku rów nie˝ i ka to li ków.
W XX wie ku zmo der ni zo wa no ist -
nie jà ce uj´ cie wo dy, zbu do wa no gro -
t´ i umiesz czo no w niej fi gu r´ Mat ki
Bo skiej. Prze pro wa dzo ne ba da nia 
ra die ste zyj ne po twier dzi ∏y wy so kie
war to Êci bio ener ge tycz ne tam tej szej
wo dy.

Ma my w Pol sce na sze w∏a sne lo -
kal ne Lo ur des, o któ rym wie dzà sto -
sun ko wo nie licz ni. Jest nim za gad ko -
we êró d∏o nie da le ko Po lko wic,
w gmi nie Ra dwa ni ce we wsi Ja ku -
bów na Dol nym Âlà sku, któ re go wo -
da ma nie wy t∏u ma czal ne, uzdra wia -
jà ce w∏a Êci wo Êci. WieÊ na zwa na zo -
sta ∏a tak od Êw. Ja ku ba, któ ry nie gdyÊ

tu prze by wa∏, a ˝e nie jest to tyl ko le -
gen da, Êwiad czà za pi sy znaj du jà ce si´
w ar chi wach ko Êcio ∏a pa ra fial ne go,
wy bu do wa ne go jesz cze w Êre dnio -
wie czu. Roz po Êcie ra si´ tu buj na, zie -
lo na en kla wa przy rod ni cza. W jej
cen trum po b∏y sku je nie wiel kie êró -
de∏ ko, któ re go nie wàt pli we w∏a Êci -
wo Êci lecz ni cze nie da jà si´ w ˝a den
spo sób ra cjo nal nie wy ja Êniç. Ba da nia
prze pro wa dzo ne przez eks per tów nie
przy nio s∏y ˝ad nych re we la cji. Ot,

wo da ma nie co pod wy˝ szo nà iloÊç
po ta su i nic po nad to. A jed nak
oko licz na lud noÊç doÊç cz´ sto

od wie dza êró de∏ ko, wie rzàc w je -
go lecz ni czà moc. I rze czy wi Êcie.
Licz ne przy k∏a dy Êwiad czà, ˝e

cho rym po wy pi ciu tu tej szej wo -
dy po pra wia∏ si´ wzrok,
wzmac nia ∏y no gi, oka le czo -
nym szyb ko go i∏y si´ ra ny,
a bez p∏od ne ko bie ty za cho -
dzi ∏y w cià ̋ ´. Lo kal na przy -

po wieÊç mó wi o Êw. Ja ku bie,
któ ry – prze by wa jàc w tych oko li -
cach – pra gnà∏ od po czàç w niec ko -
wa tej, zie lo nej i ch∏od nej prze strze ni,
a przy oka zji uga siç pra gnie nie z p∏y -
nà ce go nie opo dal êró de∏ ka. Uczy -
niw szy to, wy po wie dzia∏ s∏o wa: –
Od tàd êró de∏ ko b´ dzie mia ∏o w∏a Êci -
wo Êci uzdra wia jà ce, za tem na chwa ∏´
Bo ̋ à na le ̋ y wy bu do waç tu ko Êció∏.

Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości

Woda ˝ycia
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dna, naj praw do po dob niej na sa mym
Êrod ku. Wy twa rza wo kó∏ sie bie nie -
po wta rzal nà au r´, wspa nia ∏y mi kro -
kli mat. Jest zbior ni kiem nie zwy k∏ej
ener gii. Nie któ rzy twier dzà, ˝e emi -
tu je ja kieÊ ta jem ni cze pro mie nio wa -
nie, ˝e kil ka go dzin sp´ dzo nych na
je go brze gu mo ̋ e za stà piç kil ku ty go -
dnio wy urlop. „Te wo dy uzdra wia jà
i har tu jà cho ro wi te dzie ci” – twier -
dzà ro dzi ce. Od wcze snej wio sny do
póê nej je sie ni przy wo ̋ à tu swo je 
po cie chy i po zwa la jà im ta plaç si´ 

do wo li w je zio rze. Ra die ste ci
po twier dza jà, ˝e Je zio ro Bia -
∏e nie jest zwy k∏ym je zio rem.
Po do ko na niu po mia rów
oka za ∏o si´, ˝e miej sce to
w nie zwy k∏y spo sób ema nu je
fa la mi bie li, któ ra wy jàt ko wo
po zy tyw nie i uzdra wia jà co
dzia ∏a na cz∏o wie ka.

Je zio ro to po sia da jesz cze
jed nà cie ka wà oso bli woÊç.
80% ka mie ni wy rzu ca nych

z dna na brzeg to nie zwy kle
sku tecz ne na tu ral ne od pro -
mien ni ki, któ re li kwi du jà 
ne ga tyw ne od dzia ∏y wa nie 
cie ków wod nych. Z po zo ru
sà to naj zwy klej sze oto cza ki,
ale tyl ko z po zo ru, bo wiem

to naj praw dziw sze da ry 
cza kra mu, czy li miej sca, w któ -

rym ogni sku jà si´ po zy tyw ne
ema na cje Zie mi.
Nikt nie za prze czy, ˝e Êwi´ ta wo da

z Lo ur des czy in nych Êwi´ tych êró -
de∏, rzek i je zior, mi mo swej 
che micz nej zwy czaj no Êci, za wie ra 
ta jem ni cze bo skie pier wiast ki, dzi´ ki
któ rym cho rzy rzu ca jà ku le, s∏a bi 
od zy sku jà si ∏y, a bez p∏od ne ko bie ty
sta jà si´ mat ka mi. I choç nad fe no -
me nem te go zja wi ska za sta na wia li
si´ eks per ci naj roz ma it szych dzie dzin
wie dzy – w pe∏ ni ra cjo nal ne go wy -
t∏u ma cze nia na dal brak.

I tak te˝ si´ sta ∏o. Ta zie lo na niec -
ka, zlo ka li zo wa na na te re nach ni zin -
nych, cha rak te ry zu je si´ mi kro kli -
ma tem gór skim. Na wet je Êli wo kó∏
pa nu je upa∏ i su sza, tam za wsze jest
ch∏od no i wil got no. èró de∏ ko w Ja -
ku bo wie od wie dza jà licz nie ra die ste -
ci, bio ener go te ra peu ci i in ni adep ci
wie dzy ta jem nej, któ rzy twier dzà, ˝e
ma my tu do czy nie nia z miej scem
szcze gól nie po dat nym na od dzia ∏y -
wa nie pro mie ni ko smicz nych, któ re
ku mu lu jà si´ tu ze wzgl´ du na spe cy -
ficz nà kon fi gu ra cj´ geo lo gicz nà.

Jest wie czór 27 czerw ca 1877 ro -
ku. Z ka pli cy w Gie trz wa∏ dzie ko ∏o
Olsz ty na wy cho dzi An na Sza fraƒ ska
z dzie wi´ cio let nià cór ka Ju sty nà.
Kie ru jà si´ w stro n´ la su, za któ -
rym le ̋ y wio ska No wy M∏yn,
gdzie miesz ka jà. „Cze kaj no
ma tu lu – mó wi rap tem dziew -
czyn ka – a˝ zo ba cz´, co to ta -
kie go bia ∏e go jest na drze -
wie”. Obie nie ma jà po j´ cia,
˝e b´ dà jesz cze set ki ra zy
opo wia daç tà hi sto ri´.

Ma ∏a nie da je si´ od cià -
gnàç od drze wa. Twier dzi, ˝e
wi dzi na nim pi´k nà pa nià
oto czo nà wiel kà ja sno Êcià.
Na st´p ne go dnia pod tym
sa mym drze wem sta ∏a Ju -
styn ka i in ne dzie ci. W pa ra fii
trwa ∏a uro czy stoÊç jej pa tro nów,
Êwi´ tych Pio tra i Paw ∏a. Ju sty na
znów wi dzia ∏a pi´k nà pa nià, któ rej
anie li znie Êli z nie ba dzie ciàt ko. To
sa mo zo ba czy ∏a jej ko le ̋ an ka, o 3 la -
ta star sza Ba sia Sa mu low ska. Wi dze -
nia po wta rza ∏y si´ przez dwa mie sià -
ce. Pi´k na pa ni sa ma po wie dzia ∏a
dziew czyn kom, ˝e jest Naj Êwi´t szà
Ma rià Pan nà i ka za ∏a im we zwaç lu -
dzi do od ma wia nia ró ̋ aƒ ca i od pra -
wia nia po ku ty za grze chy. Ostat nie -
go dnia wi zji spod drze wa, na któ -
rym dzie ci wi dzia ∏y Ma ry j´, try sn´ ∏o

êró de∏ ko. Ju sty na i Ba sia prze ka za ∏y
po le ce nie sa mej Mat ki Bo ̋ ej. „Cho -
rzy, któ rzy na pi jà si´ tej wo dy al bo
ob my jà w niej bo là ce miej sce, zo sta -
nà uzdro wie ni, je Êli tyl ko b´ dà g∏´ -
bo ko wie rzyç”. Skrz´t nie prze cho -
wy wa na w gie trz wa∏dz kiej pa ra fii
ksi´ ga ∏ask i uzdro wieƒ otrzy ma nych
za przy czy nà Naj Êwi´t szej Ma rii 
Pan ny, to fa scy nu jà ca lek tu ra. W kro -
ni ce gie trz wa∏dz kiej sà te˝ za pi sy
i po dzi´ ko wa nia od osób, któ re 
do zna ∏y uzdro wie nia du cho we go.

Zw∏asz cza uza le˝ nie ni od al ko ho lu
twier dzà, ˝e mo dli twa wspo ma ga jà -
ca dzia ∏a nie le czà cej wo dy ma w tym
miej scu ogrom nà moc. 

Z wy glà du je zio ro jak je zio ro. Za -
ro Êni´ te brze gi, ry by, ptac two. Jak
wsz´ dzie. Le ̋ y po nad dzie si´ç ki lo -
me trów od W∏o da wy. Jest naj wy ̋ ej
po ∏o ̋ o nym je zio rem na Ka szu bach
i jed nym z naj czyst szych. Nie wpa da
do nie go ˝ad na rzecz ka. Za si la 
je êró d∏o, któ re bi je gdzieÊ z je go
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Ceny
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SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA CENA
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• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi dla wers. 180 zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób 
z dys funkcją prawej nogi dla wers. 180 zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg dla
wersji 180 zł 7.290,00 • 09 - ABS zł 2.835,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb 
zł 495,00 • 030 - Przyciemniane szyby atermiczne zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 405,00 • 108 - Felgi aluminiowe zł 1.080,00 • 174 - Szyby boczne odchylane zł 153,00 • 195 -
Siedzenie tylne dzielone zł 315,00 • 197 - Fartuchy przeciwbłotne kół tylnych zł 90,00 • 210 - Lakier metalizowany
zł 891,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 2.700,00 • 213 - Autoalarm zł 1.215,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi 
zł 450,00 • 313 - Autoradio zł 1.125,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 855,00 • 399 - Dach otwierany elektrycznie
- długi zł 1.800,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.260,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera 
zł 1.215,00 • 564 - Radio z CD zł 1.395,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu zł 256,50 

ko
d

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dys funkcją prawej
nogi zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.290,00 • 808 - Wyposażenie
inwalidzkie zł 3.717,00 • 101 - Wycieraczka szyby tylnej zł 171,00* • 210 - Lakier metal. zł 891,00 • 428 - Elektr.
podn. szyb bocznych + elektr. blokada drzwi zł 1.305,00 
*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2
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UNO

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.442,50 • 003/636 - Urządz. dla osób z dys funkcją prawej nogi zł 4.230,00
• 003/634/636 - Urządz. dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.335,00 • 008 - Sterowanie zdalne otwier./zamyk. zł 405,00 
• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow. + reg. siedzenia kierow. mechanicznie
zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00 • 195 - Tylna kanapa
dzielona zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi 
zł 1.485,00 • 315 - Radio z CD zł 1.620,00• 386 - Wbud. nawigator zł 5.535,00 • 400 - Dach otwierany elektr. zł 1.980,00 
• 414 - Autoradio Blaupunkt zł 1.080,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00 
• 431 - Felgi alumin. + poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System
nawig. bazowy zł 4.950,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł 990,00 • 543 - Trzeci zagłó -
wek i 3. pas bezp. zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.147,50 • 614 - Boczne poduszki pow. 
i chron. głowę zł 1.890,00 • 724 - Pack Sporting zł 1.890,00 • 751 - Kit Abarth zł 2.880,00 • 802 - Kolory sportowe zł 495,00
• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 923 - Spoiler zł 540,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 238,50

nowa gama 2002
1,2 S 188.010.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 26.910,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.510,00
1,2 16v ACTIVE 188.513.2 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 33.120,00
1,2 SOUND 188.120.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16V SOUND 188.123.2 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 35.280,00
1,2 8v DYNAMIC 188.210.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16v DYNAMIC 188.213.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 35.280,00
1,2 8v CLASS 188.220.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16v EMOTION 188.313.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 39.330,00
SPORTING SG 188.616.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 46.530,00
HGT 188.718.2 1747/130 205 8,3 3-drzwiowy 50.130,00

1,2 S 188.040.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 27.810,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 31.770,00
1,2 16v ACTIVE 188.543.2 1242/80 172 6,0 5-drzwiowy 34.020,00
1,9 D ACTIVE 188.541.2 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 39.870,00
1,9 JTD ACTIVE 188.547.2 1910/80 172 6,0 5-drzwiowy 43.560,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 33.930,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 36.180,00
1,2 CLASS 188.260.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 33.930,00
1,2 16v EMOTION 188.343.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 40.230,00

1,0 ie S FIRE 158.905.2 1000/46 140 6,3 5-drzwiowy 23.130,00
899 158.930.2 899/39 135 6,3 3-drzwiowy 19.440,00
899 158.950.2 899/39 135 6,3 5-drzwiowy 23.130,00

899 YOUNG 187.110.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 22.050,00
899 FUN 187.610.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 23.310,00 
899 BRUSH 187.711.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 23.400,00 
1108 SCHUMACHER 187.490.1 1108/54 150 6,2 3- drzwiowy 29.700,00
1108 SX 187.240.0 1108/54 145 5,8 3- drzwiowy 26.100,00
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MULTIPLA

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 19 kwietnia 2002 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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DOBLÒ

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. szerokość kolumny kier. 
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 585,00 • 108 - Felgi aluminiowe 14“  zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry zł 378,00 
• 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed.z reg. 
zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.395,00 • 453 -  Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 -
Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy
wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio  z odtwarzaczem płyt kompaktowych zł 1.710,00 • 585
- Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 - Fartuchy p.błotne
przed. zł 180,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony dach  zł 3.690,00

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) 
zł 450,00  • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow.
pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech.
siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

PALI0 WEEKEND

BARCHETTA

• 025 - klimatyzacja zł 4.230,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 630,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem
atermicznym zł 6.120,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.260,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 5.130,00 
• 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 495,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia 
zł 6.885,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn. zł 810,00 • 833 - Przystosowanie do montażu
telefonu zł 855,00 • 925 - Wind stop zł 990,00

ALBEA

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb
przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod.
do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

• 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 1.035,00 • 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.880,00 
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 313 - Radio + Pakiet Radio zł 1.620,00 
• 386 - Nawigacja satelitarna 8.730,00 • 413 - Pakiet Audio (6 głośników + przyst. pod tel. kom.) zł 765,00 
• 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.620,00 • 441 - Lusterka sterowane elektr. i podgrzewane zł 405,00
• 465 - Lodówka zł 450,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.170,00 • 508 - Czujnik odległości dla biegu
wstecznego zł 540,00 • 564 - Radio ze zmieniaczem CD - Pakiet audio zł 3.780,00 • 576 - Podwójny otwierany dach
zł 4.950,00 • 671 - Pakiet wielofunkc. (schowek pod siedzeniem przedn. prawym + kieszenie w oparciach siedz. 
+ siedz. przesuwane) zł 450,00 • 673 - Pakiet bagażnika (półka tylna + wtyczka 12V) zł 315,00

PALI0 WEEKEND 1,2 EL 173.262.2 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 34.830,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL 173.263.2 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 36.630,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL 173.273.0 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 40.050,00
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL 173.274.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 42.660,00

1,2 16v EL 172.263.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 32.310,00
1,2 16v EL 172.273.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 35.820,00
1,2 16v EL 172.274.0 1596/103 186 8,0 4-drzwiowy 38.430,00

NAXOS 1,8 183.500.0 1747 2-drzwiowy 70.200,00

1,2 Bz SX 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 38.790,00
1,6 16v SX 119.511.0 1596/103 168 8,8  4-drzwiowy 42.750,00
1,9 D SX 119.512.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 44.100,00
1,6 16v ELX 119.711.0 1596/103 168 8,8  5-drzwiowy 45.360,00
1,9 D ELX 119.712.0 1910/63 141 7,2 5-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD ELX 119.713.0 1910/63 141 7,2 5-drzwiowy 49.950,00
1,6 16v Malibu 119.811.0 1596/103 168 8,8  5-drzwiowy 55.440,00
1,9 JTD Malibu 119.813.0 1910/63 141 7,2 5-drzwiowy 60.030,00

SX 186.211.0 1581/103 170 8,6 5-drzwiowy 61.110,00
JTD 110 SX 186.231.0 1910/105 170 6,4 5-drzwiowy 67.050,00
Bipower SX 186.901.0 1581/103 168 8,9 5-drzwiowy 66.960,00
Bipower ELX 186.931.0 1581/103 168 8,9 5-drzwiowy 72.540,00
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STILO

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja
dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja dwustrefowa (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 205 -
Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.340,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.620,00 • 211 - Tapicerka ze skóry 
zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierownica 
z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażniku zł 135,00 • 278 - 2 zintegr. foteliki dziecięce zł 900,00
• 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet zimowy
1.080,00 • 392 - ESP – kontrola stabilności pojazdu zł 2.250,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie SKY WINDOW 
zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00  • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 1.800,00
• 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 435 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony
215/45/17 zł 2.700,00 • 454 - Regulacja wysok. siedzenia pasaż. zł 315,00 • 469 - Siedzenia tylne pochylane 
i przesuw. niezależnie zł 1.170,00 • 501 - Elektr. sterowane siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 3.240,00 
• 510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 547 - Radio z CD mp3 sterow. głosem/dop. do radia kaset. zł 900,00 
• 564 - Radio z CD/dopłata do radia kaset. zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00
• 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem
zł 1.350,00 • 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7.200,00 • 914 -
Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 926 - Spoilery boczne (tylko do
wersji 3-drzwiowej) zł 450,00 

1,2 16v ACTUAL 192.300.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 41.040,00
1,6 16v ACTUAL 192.301.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.307.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 49.410,00
1,2 16v ACTIVE 192.310.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,6 16v ACTIVE 192.311.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 47.250,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.317.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 51.750,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.318.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 55.350,00
1,6 16v DYNAMIC 192.321.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 49.050,00
1,8 16v DYNAMIC 192.322.0 1747/133 202 8,0 3-drzwiowy 52.650,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 58.140,00
2,4 20v ABARTH 192.334.0 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 75.870,00

1,2 16v ACTUAL 192.500.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 42.750,00
1,6 16v ACTUAL 192.501.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 46.620,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.507.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 51.120,00
1,2 16v ACTIVE 192.510.0 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 46.620,00
1,6 16v ACTIVE 192.511.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 48.960,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.517.0 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 44.460,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.518.0 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 57.060,00
1,6 16v DYNAMIC 192.541.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 50.760,00
1,8 16v DYNAMIC 192.542.0 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 54.360,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.0 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 59.850,00
2,4 20v ABARTH 192.554.0 2446/170 213 9,8 5-drzwiowy 77.580,00

Weekend 100 16V SX 185.900.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 46.350,00
Weekend JTD 110 SX 185.904.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 54.450,00
Weekend JTD 110 ELX 185.914.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 58.950,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 414,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 675,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.365,00 • 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 585,00 
• 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.125,00 
• 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.620,00 • 211 - Tapicerka ze
skóry zł 7.470,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 386 - Nawigacja satelitarna zł 8.640,00 • 400 - Dach otwierany
elektrycznie zł 2.610,00 • 414 - Autoradio extra serie zł 1.485,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony 
zł 1.575,00 • 452 - Ogrzewane siedzenia przednie zł 585,00 • 656 - Pakiet dla niepalących zł 0,00 • 833 -
Przystosowanie do montażu telefonu zł 360,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna 1.260,00 • 564 - Radio High 
z CD zł 2.340,00
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• 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 495,00 • 030 - Szyby atermiczne 
zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 405,00 • 112 - Wspomaganie elektr.
kierownicy 1.395,00 • 213 - Autoalarm zł 1.215,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 450,00 • 313 - Autoradio 
zł 1.125,00  • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 1.215,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.215,00 
• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 256,50

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow.
mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 585,00 • 104 - Wspomaganie elektr.
kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.710,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 
• 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 - Elektryczny podnośnik szyb + centr.
zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00 
• 524 - Zaślepka w kolorze samochodu zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocznych zł 405,00 • 927 - Listwy ochronne
drzwi zł 238,50

DOBLÒ CARGO

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kolumny kierownicy
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 082 - Przystosowanie pod radio zł 333,00 
• 097 - Lampy przeciwmgiel ne zł 585,00 • 194 - Krata zabezp. kierowcę przed przemieszczaniem się ładunku zł 360,00 
• 201 - Ruchoma dzielona przegroda do wysok. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 
• 297 - Siedzenie przednie pasażera z regul. wzdłużną i pochyl. oparcia zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi 
zł 1.395,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby + centralny zamek zł 990,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy 
zł 423,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.215,00 
• 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydłowe, asymetryczne,
oszklone zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt
kompaktowych zł 1.710,00 • 585 - Przesuwany dach zł 1.395,00  • 621 - Skład. siedz. pasażera z oparciem, po złożeniu
tworz. stolik zł 423,00  • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 - Fartuchy
przeciwbłotne przednie zł 180,00 • 798 - Wykładzina przestrzeni bagaż. zł 288,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu
zł 288,00 • 943 - Zwiększ. ładowność 800 kg zł 990,00 • 997 - Podwyższony dach  zł 3.690,00 

SCUDO

• 008 - Zdalne sterow. otw./zam. drzwi zł 405,00 • 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 495,00 • 041 - Elektr. podnośnik szyb
+ lusterka boczne elektr. i podn. zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz reflekt. zł 513,00 • 186 - Trzecie miejsce 
w kabinie zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 630,00 • 451 - Autoradio zł 1.170,00 • 452 - Przednie siedzenia
podgrzew. zł 378,00 • 500 - Poduszka pow. kierowcy zł 1.440,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przes. zł 1.305,00 
• 519 - Tylne podw. drzwi oszklone zł 198,00 • 520 - Prawe drzwi boczne przes. i oszklone zł 198,00  • 521 - Para
bocznych drzwi przes. i oszklonych zł 1.440,00 • 647 - Szyby boczne przesuwane zł 243,00 • 717 - Autoradio Extra
seria zł 1.485,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przednich zł 162,00 • 950 - Regul. pojedyn cze siedzenie pasażera 
zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00

1100 MPI 287.970.1 1108/54 145 5,6 3-drzwiowy 23.310,00

1,2 Bz 288.830.0 1242/60 155 5,7 30.690,00
1,9 D 288.831.0 1910/60 155 5,7 37.710,00

1,2 223.110.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 38.250,00
1,2 przeszklony 223.210.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 39.330,00
1,9 D 223.112.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 43.380,00
1,9 D przeszklony 223.212.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 44.460,00
1,6 16v SX 223.311.0 1596/168 168 8,6  4-drzwiowy 44.910,00
1,9 D SX 223.312.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 45.990,00
1,9 JTD SX 223.313.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 49.680,00
1,6 16v SX przeszklony 223.411.0 1596/168 168 8,6  4-drzwiowy 45.990,00
1,9 D SX przeszklony 223.412.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.070,00
1,9 JTD SX przeszklony 223.413.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 50.760,00
Combi 1,6 16v SX 223.611.0 1596/168 168 8,6 4-drzwiowy 45.810,00
Combi 1,9 D SX 223.612.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.250,00
Combi 1,9 JTD SX 223.613.0 1910/100 168 6,4  4-drzwiowy 50.580,00

FURGON 1,9 D EL 222.245.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 60.750,00
FURGON przeszklony 1,9 D EL 222.445.0 1867/69 138 10q furgone 62.550,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997 / 10q furgone 70.110,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997 /136 10q furgone 62.370,00
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• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8 910,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 405,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.160,00 • 025 Klimat. man. zł 4 500,00 • 025 Klimat.
man. dla wers. osob. zł 9 000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 Szyby aterm. zł 315,00 • 033 Wskaź.
poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Zwięk. ramię lust. zewn. zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm zł 180,00 • 055 Drzwi boczne
przes. po stronie kier. zł 1.080,00 • 062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 072 Inst. do radia zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik
martwego pola w lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 315,00 • 089 Alternator
wzmoc. + HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 540,00 • 102 Wycier. refl. zł 540,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO z progr. zł 2.295,00 • 141 Opony
wzmoc./do trans. ciężk./ zł 360,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 702,00 • 169 Red. biegów zł 7 200,00 • 197 Fart. przeciwbł. kół tyln. 0,00 • 200 Dod. ogrz.
zł 675,00 • 204 Dod. klim. zł 4 500,00 • 205 Ogrz. WEBASTO zł 3.195,00 • 210 Lakier metal. zł 1.080,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt.
w kierow. zł 360,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.040,00 • 269 Radionaw. /L2/ zł 6.030,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.850,00 • 309 Wył. akum. 657,00 
• 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 361 Zabezp. przes. ład. zł 0,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio
HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.125,00 • 451 Autoradio pods zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz.
kier. 405,00 • 465 Lodówka zł 1.260,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 450,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 1.260,00 1.400,00 • 500
Pod. pow. kier. zł 0,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00 • 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 519 Tyl. podw. drzwi oszkl.
0,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 180,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 180,00 • 527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 563 Chow. st. dla p. drzwi bocz.
przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz. przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz.
przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.250,00 • 728 Tapic. wel. zł 450,00 • 742 Belka tylna, kosz na koło zap. zł 0,00 • 747 Fart. pbłot. kół przed. zł
162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extras. do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 •
839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł 162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 6.930,00 • 904 Syst. tel.

z naw. pikt. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blok. dyf. zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr.
podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

PALI0 WEEKEND
VAN

FURGON
2,0   JTD  KRÓTKI 2850mm 243.3L2.0 1997/84 136 4-drzwiowy 66 510,00
2,3   JTD  KRÓTKI 2850mm 243.3L3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 71 370,00
2,0   JTD  ŚREDNI  3200mm 243.4L2.0 1997/84 136 4-drzwiowy 70 020,00
2,3   JTD  ŚREDNI  3200mm 243.4L3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 74 070,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 243.4G3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 76 950,00
2,3   JTD ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 76 320,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 79 200,00
2,8   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G5.0 2800/127 152 4-drzwiowy 81 900,00
2,8   JTD POD. DACH 4x4 ŚREDNI  3200mm 247.4G5.0 2800/127 152 4-drzwiowy 107 460,00
2,3   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 81 900,00
2,8   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G5.0 2800/127 152 4-drzwiowy 84 600,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 245.4G3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 83 610,00
2,8   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 245.4G5.0 2800/127 152 4-drzwiowy 85 500,00
2,3   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 245.5G3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 85 500,00
2,8   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 245.5G5.0 2800/127 152 4-drzwiowy 88 200,00
CABINATO
2,0  JTD   11Q   KRÓTKI  2850  mm 243.3C2.0 1997/84 128 2-drzwiowy 60 120,00
2,0  JTD   11Q   KRÓTKI  3200  mm 243.4C2.0 1997/84 128 2-drzwiowy 62 820,00
2,0  JTD  15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C2.0 1997/84 128 2-drzwiowy 65 880,00
2,3  JTD   15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C3.0 2286/110 143 2-drzwiowy 69 930,00
2,3  JTD   MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5C3.0 2286/110 143 2-drzwiowy 74 340,00
2,8  JTD  MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5C5.0 2800/127 148 2-drzwiowy 76 860,00
2,8  JTD  MAXI   DŁUGI  3700  mm 245.5D5.0 2800/127 148 2-drzwiowy 80 010,00
2,8  JTD  MAXI PRZEDŁUZONY 4050  mm 245.6C5.0 2800/127 148 2-drzwiowy 78 750,00
DUCATO  OSOBOWY / AMBULANS
2,3  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P4.0 2286/110 149 4-drzwiowy 80 820,00
2,8  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P6.0 2800/127 152 4-drzwiowy 83 250,00
2,8 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 244.4Y6.0 2800/127 152 4-drzwiowy 79 740,00
2,3  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K4.0 2286/110 149 4-drzwiowy 81 630,00
2,8  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K6.0 2800/127 152 4-drzwiowy 84 150,00
2,3 JTD  ŚREDNI  3200 mm 5/6 os. 244.4J4.0 2286/110 149 4-drzwiowy 83 700,00
2,8 JTD  MAXI  3700 mm 15 os. 245.5M6.0 2800/127 152 4-drzwiowy 103 770,00

1,2 16v EL 277.313.0 1242/60 5-drzwiowy 37.710,00
1,2 16v HL 277.323.0 1242/80 5-drzwiowy 41.220,00
1,6 16v HL 277.324.0 1596/101 5-drzwiowy 43.920,00



Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 31 maja 2002 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: Enrico Pavoni

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. 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) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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. 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

Ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Jerzy Kaczmarek

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

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 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

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

ubezpieczenia 
majàtkowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Giancarlo Motto

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
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. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

12. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

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

14. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

16. Fiat Bank Polska SA 

17. Fiat Finance Polska SA 

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

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

Joint Ventures
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