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O tym się mówi
Sti lo w Sti lo
„Wa ka cje let nie od kil ku lat spę dzam nad Bał ty -

kiem, w uro kli wej miej sco wo ści o na zwie Sti lo.

W tym ro ku do Sti lo za wiózł mnie mo del Sti lo” 

– tak na pi sał do na szej re dak cji An to ni Hen dzel.

Sa mo chód, w ra mach jaz dy prób nej, udo stęp ni ło

pra cow ni ko wi Co mau Po land Cen trum Sprze da ży

Fiat Au to Po land w Biel sku -Bia łej. W miej sco wo ści

o tej sa mej na zwie, któ ra od da lo na jest 15 km 

od Łe by, no wy mo del wzbu dził oczy wi ście ogrom ne

za in te re so wa nie. Nie tyl ko z po wo du na zwy, 

ale rów nież nie zwy kle bo ga te go wy po sa że nia, 

jak na sa mo cho dy te go seg men tu. Moż na to 

do ce nić – zda niem pa na Hendz la – pod czas 

tak da le kich po dró ży. 

Po świad cze nie cer ty fi ka tów
W czerw cu br., w spół ce Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska So sno wiec,

któ ra zaj mu je się pro duk cją lamp i re flek to rów sa mo cho do wych,

spe cja li ści z TÜV Rhe in land -Ber lin Bran den gurg prze pro wa dzi li

au dyt nad zo ru ją cy, ma ją cy na ce lu spraw dze nie, czy speł nia ne są

wy ma ga nia wy ni ka ją ce z norm ISO/TS 16949. 

Po nie waż nie stwier dzo no żad nych nie zgod no ści, 

po świad czo no cer ty fi kat ISO/TS 16949, uzy ska ny przez 

Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska 27 sierp nia 2001 ro ku. 

W na stęp nych dniach po dob ne au dy ty prze pro wa dzo no tak że

w Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems Pol ska w Dą bro wie Gór ni czej,

pro du ku ją cej ukła dy wy de cho we oraz Ma gne ti Ma rel li Su spen -

sion Sys tems Po land w Biel sku -Bia łej i Ty chach, zaj mu ją cej się

pro duk cją za wie szeń sa mo cho do wych. Tak że tu taj po twier dzo no

uzy ska ne w ubie głym ro ku cer ty fi ka ty ISO/TS 16949. 

NH BI ZON ZMIE NIA NA ZWĘ
CNH Glo bal N. V. z po nad 280 jed nost ka mi na ca łym świe cie uprasz cza swo je struk tu ry i po pra wia ob słu gę klien tów oraz de ale rów.

Efek tem tych dzia łań jest rów nież zmia na na zwy płoc kiej fir my na CNH Pol ska Sp. z o. o.

W ten spo sób CNH kon cen tru je się na swej za sad ni czej dzia łal no ści, zmie rza ją cej do two rze nia i dal sze go wzmac nia nia róż nych ma -

rek na róż nych ryn kach.

Dzia ła nie to nie bę dzie mia ło wpły wu na or ga ni za cje prze my sło we i han dlo we. Fir ma po zo sta nie na dal za an ga żo wa na w stra te gię

wie lu sie ci dys try bu cyj nych i ma rek.

CNH jest czołowym pro du cen tem cią gni ków rol ni czych i kom baj nów zbo żo wych na świe cie, trze cim naj więk szym pro du cen tem ma -

szyn bu dow la nych i po sia da naj szer szy w bran ży wa chlarz usług fi nan so wych. Przy cho dy w 2001 wy nio sły po nad 9.7 mi liar da do la -

rów. Cen tra la fir my ma swą sie dzi bę w Sta nach Zjed no czo nych, a sieć de ale rów i dys try bu to rów CNH umiej sco wio na jest w po nad 160

kra jach. Pro duk ty rol ni cze CNH sprze da wa ne są pod mar ka mi Ca se IH, New Hol land, Steyr i Bi zon, na to miast ma szy ny bu dow la ne – 

m. in. Ca se, New Hol land Con struc tion, Fia tal lis, Fiat -Ko bel co, Link -Belt i O&K. 



Po la cy w Cen tro Pi lo ta 
W Cen tro Pi lo ta w Be ina sco ko ło Tu ry nu prze pro wa dza na jest obec nie 

we ry fi ka cja pro ce su uru cho mie nia no we go mo de lu, któ re go pro duk cję 

prze wi dzia no w Za kła dzie Ka ro se rii w Ty chach. 

Z pro ce sem pro duk cyj nym w Be ina sco, w okre sie od wrze śnia do grud nia 2002 r.,

za po zna się po nad 300 pra cow ni ków Fiat Au to Po land. Ko or dy na to rem Pro jek tu

jest inż. Ja nusz Mi ko to wicz.

Pro ces szko le nio wy pro wa dzo ny jest we współ pra cy z ISVOR Fiat. Prze szko le ni 

we Wło szech pra cow ni cy, któ rzy za po zna ją się z pro duk tem, po dzie lą się póź niej

swo ją wie dzą z kolegami w cza sie uru cha mia nia produkcji sa mo cho du w Pol sce,

pod czas tzw. pre se rii. Szko le nie ob ję ło w pierw szej ko lej no ści pra cow ni ków 

Spa wal ni, któ rzy pra cę roz po czę li w dniu 2 wrze śnia 2002 r. Pierw sze nad wo zie no -

we go mo de lu ze szło z li nii 13 wrze śnia a 14 paź dzier ni ka br. zo stał uru cho mio ny

sil nik w pierw szym go to wym sa mo cho dzie na koń ców ce li nii mon ta żo wej. 

W nie dzie lę 13 paź dzier ni ka gru pę 114 pra cow ni ków FAP prze by wa ją cych na szko -

le niu, uczest ni czących

na Pla cu Świę te go Pio -

tra w Rzy mie w uro czy -

stym An ge lus, przy wi -

ta ł Pa pie ż Ja n Paw eł II

sło wa mi „Po zdra wiam

licz nie tu ze bra ną gru -

pę pra cow ni ków Fiat

Au to Po land z Biel ska

i z Ty chów.”
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Li sta na gro dzo nych dzie ci pra cow ni ków spół ek Gru py Fiat w Pol sce, któ rzy uzy ska li do bre wy ni ki w na uce

w ka te go rii ma gi ster/dy plom le ka rza. Nazwisk tych zabrakło w poprzednim numerze FWN z powodu wysokiej

aktywności chochlika drukarskiego. Przepraszamy.

Au to mo ti ve Li gh ting Pol ska Sp. z o. o. Choj nic ki Ja kub, Ła goń Woj ciech, Wal te row ska Mar ta Bu si ness So lu tions Pol ska Sp. z o. o. Ku bi ca

Jo an na, Mo ra wiec ka -Świ stak Ka ta rzy na, Po lak Jo an na, Pu skar czyk Łu kasz, Sztu ka Ka ta rzy na Co mau Po land Sp. z o. o., Bro da Syl wia, 

Brycz Ani ta, Cho do rek Ma riusz, Fur man kie wicz Agniesz ka, Ha raf Piotr, Kuć mierz Mar cin, Po śpiech Ali cja, Prosz kie wicz Ewa, Waw rzy czek 

Ka ta rzy na, Wol ska Mo ni ka F. A. Po wer tra in Pol ska Sp. z o. o., Ko tow ski Se we ryn, Ku kul ska Edy ta, Mi kler Prze my sław, Pa we lec Re na ta, 

Py tlik An na, War cho liń ska Ka ta rzy na, Fiat Au to Po land SA Bia łoń Mi chał, Czu wa ła Be ata, Fi cek Ja kub, Gę ga Ad rian, Kna pik Ka ta rzy na, 

Kro sman An na, Ku lej Iza be la, Ma łysz Bo że na, Ma rek Mał go rza ta, Mo len da Mi chał, Mreń ca Mar ta, Py tlo wa ny Ka ta rzy na, Ro so siń ska Ewa,

Skrzyp czyk Mo ni ka, Stań czak Jo an na, Świ stak Woj ciech, Wró bel Piotr Fiat Pol ska Sp. z o. o., Soj ka Edy ta GM Fiat WW Pur cha sing Po land
Sp. z o. o. Dia ków Grze gorz, Tor czew ski Ka mil, In gest Se gim Pol ska Sp. z o. o., Krzy ka ła Mał go rza ta, Ty la Mag da le na, ITS -GSA Pol ska 
Sp. z o. o. Do ro szuk Agniesz ka, Śliż Piotr, New Hol land Bi zon Sp. z o. o. Ga piń ska Jo an na, Go ca ła Ma riusz, Ko stun Jo an na, Ku tyc ka An na,

Kwiat kow ska An na, Ma ciń ska Ilo na, Maj chrzak Agniesz ka, Pa nak Mi chał, Reń da Iza be la, Wron ka Ane ta Sa di Pol ska – Agen cja Cel na 
Sp. z o. o. Ja now ska Mag da le na, Prok sa Mał go rza ta, Wą sik An na, Wo ło wiec Da riusz Tek sid Po land SA Bor gieł Da gna, By stroń Ka ta rzy na,

Cyr kler Ali cja, Dej Ka ta rzy na, Fer fec ka Bar ba ra, Gan car czyk Pau li na, Głu szek Dag ma ra, Hopp Agniesz ka, Kacz mar czyk Ro bert, Kaj stu ra

Krzysz tof, Ko pacz Do ro ta, Ko ska Ka ta rzy na, Krzem pek Zbi gniew, Men drek Se ba stian, Pu deł ko Be ata, Ry bi ca Klau dia, Sza rzec Ka ta rzy na.

Fiat Sti lo na gro dzo ny
w Bra zy lii
Ostat nie dzie ło pro jek tan tów Fia ta otrzy ma ło

w Bra zy lii ty tuł „Top Car TV – dla naj lep sze go sa -

mo cho du w kra ju”. Wer dykt wy da ło ju ry zło żo ne

z 14 spe cja li stycz nych dzien ni ka rzy te le wi zyj -

nych. Fiat Sti lo w ogól nej kla sy fi ka cji wy prze dził

For da Fo cus, GM Me ri va, To yo tę Co rol la i VW Po lo,

z któ ry mi mu siał współ za wod ni czyć pod ką tem

za awan so wa nia tech no lo gicz ne go, czę ści me cha -

nicz nych, zu ży cia pa li wa, dy na micz no ści, bez pie -

czeń stwa, sty lu, wy go dy i kosz tów. Zwy cię stwo

w kon kur sie po twier dzo ne zo sta ło do dat ko wo

suk ce sem ryn ko wym: pla no wa no sprze daż 2000

po jaz dów w cią gu pierw sze go mie sią ca po wpro -

wa dze niu na ry nek, tym cza sem wy nik ten osią -

gnię to już po pierw szych dwóch ty go dniach,

w tym sa mym cza sie prze pro wa dzo no po nad 7000

prób nych jazd. Fiat Bra si le zdo był jesz cze trzy in -

ne wy róż nie nia przy zna ne przez to sa mo ju ry: za

naj lep sze biu ro pra so we w prze my śle mo to ry za -

cyj nym, za naj lep szą kam pa nię re kla mo wą wy ro -

bu (re kla mę Fia ta Pa lio) oraz za naj lep szą kam pa -

nię re kla mo wą mar ki (film po świę co ny 25-let niej

obec no ści Fia ta w Bra zy lii).



3. FIAT I ŚRO DO WI SKO, 
PO UCZA JĄCY PRZY KŁAD
W Lon dy nie pod czas fo rum na te mat
od po wie dzial no ści pro du cen tów za
śro do wi sko, Fiat zo stał po da ny za wzór
i po pro szo ny o przed sta wie nie swo jej
dzia łal no ści w tej dzie dzi nie. Za pre -
zen to wał ją dy rek tor ge ne ral ny od po -
wia da ją cy za dzia łal ność śro do wi sko wą
Gru py Fia ta Igna zio Sco la oraz od po -
wie dzial ny za ten ob szar w Fiat Au to
Vin cen zo Ru oc co. Obaj me ne dże ro wie
opi sa li in no wa cje po czy nio ne w pro ce -
sach prze my sło wych (na zdję ciu: za -
kład w Mel fi) i w pro duk tach, jak rów -
nież pro jek ty do ty czą ce zrów no wa żo -
nej mo bil no ści i wy ni ki osią gnię te
w po sza no wa niu śro do wi ska.

ZE świata Fiata

2. WO ZY PRZE CIW PO ŻA RO WE
DLA CZTE RECH KRA JÓW
Dzię ki sze ro kiej ga mie po jaz dów Fi re
Fi gh ting Di vi sion, fir ma Ive co po więk -
szy ła swój port fel za mó wień o no we
kon trak ty. Kon tro lo wa na przez nią
fran cu ska spół ka Ca mi va, pod pi sa ła
opie wa ją cą na 10 mln $ wie lo let nią
umo wę na do sta wę wo zów prze ciw po -
ża ro wych z Jun ta Na cio nal de Cu er pos
de Bom be ros z Ci le. Na to miast Ive co
Ma gi rus Brand schutz tech nik do star czy
36 po jaz dów do obro ny cy wil nej MSW
Nie miec i 41 po jaz dów do We ne zu eli.
Oprócz te go, Ive co Mez zi Spe cia li (Ive -
co Trans port Spe cjal ny) za war ło kon -
trakt z wło skim MSW na do sta wę 20
dra bin o dłu go ści 30 me trów.

1. MI STRZO WIE PIŁ KI NOŻNEJ
W FIAT AU TO MÓ VE IS
Kil ku pił ka rzy dru ży ny mi strzów świa ta
w pił ce noż nej, tzn. Ca fu, Ro ber to Car -
los, Gil ber to Si lva i Di da (na zdję ciu
wraz z kie row nic twem przed się bior -
stwa) od wie dziło pra cow ni ków Fiat 
Au to mó ve is w Bra zy lii, by świę to wać
zdo by cie ty tu łu mi strza. W cza sie wi zy -
ty pił ka rze zło ży li swo je au to gra fy na
pię ciu sa mo cho dach (jed no Do blo,
dwa Pa lio, jed no Pa lio Week end i jed na
Sie na), któ re fir ma po da ro wa ła na ce -
le cha ry ta tyw ne. Zo sta ną one wy sta -
wio ne na li cy ta cję, z któ rej do chód za -
si li Fun da cję ka pi ta na dru ży ny bra zy -
lij skiej Ca fu, dzia ła ją cą na rzecz edu ka -
cji bra zy lij skich dzie ci i mło dzie ży.

6

1

2

3



5. TUR BI NY FIA TA VIO 
DLA FRE GAT HO RY ZONT
Fia tA vio bę dzie do staw cą tur bin ga zo -
wych LM2500 prze zna czo nych dla no -
wych fre gat kla sy Ho ry zont użyt ko wa -
nych przez wło ską i fran cu ską ma ry -
nar kę wo jen ną. Umo wa za war ta z wło -
skim Fin can tie ri oraz fran cu skim DCN
jest czę ścią współ pra cy, któ ra prze wi -
du je bu do wę czte rech jed no stek –
dwóch dla każ de go kra ju – na po nad 
6 ty s. ton każ da. Fia tA vio do star czy do
nich tur bi ny ga zo we wraz z wszyst ki mi
do dat ko wy mi in sta la cja mi oraz sys te -
ma mi kon tro li. No we zle ce nie zwięk sza
do dwu na stu licz bę za mó wień na mo -
du ły na pę do we, któ re Fia tA vio otrzy -
mał w cią gu ostat nich mie się cy.

4. PIERW SZE MIEJ SCE DA ILY
IVE CO W NIEM CZECH
W tra dy cyj nym te ście po rów naw czym,
zor ga ni zo wa nym przez wy daw nic two
Eu ro Trans port Me dia ze Stut t gar tu
oraz Tar gi w Lip sku, ga ma samo -
chodów Da ily zdo by ła w Niem czech
pierw sze miej sce wśród po jaz dów
użyt ko wych do 3,5 ton. Jest to dla
spółki Ive co pre sti żo wy suk ces. 
Do ty tu łu kon ku ro wa ło 17 po jaz dów
w trzech ka te go riach. Dwu dnio we te -
sty prze pro wa dzo no na usta lo nych
tra sach przez dwu dzie stu pię ciu 
sze fów du żych firm trans por to wych,
któ rzy oce ni li po jaz dy pod ką tem ła -
two ści ma new ro wa nia, kom for tu,
funk cjo nal no ści i de si gnu.
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6. AL FA GIU LIA KOŃ CZY 
CZTER DZIE ŚCI LAT
27 czerw ca 1962 ro ku na to rze w Mon -
zy (Wło chy) za de biu to wał je den z mo -
de li, któ ry przy niósł naj więk szą sła wę
Al fie Ro meo: Giu lia 1600 TI. Dzi siaj
model ten koń czy 40 lat. Sa mo chód
od zna czał się no wo cze sną i ory gi nal ną
na owe cza sy syl wet ką, do pra co wa ną
pod wzglę dem ae ro dy na mi ki. Pod ma -
ską po sia dał kla sycz ny sil nik czte ro cy -
lin dro wy dwu wa ło wy mo de lu Giu liet ta
o po jem no ści po więk szo nej do
1570 cm3 i mo cy 90 KM. Mak sy mal na
pręd kość wy no si ła 165 km/h. Pro duk -
cja mo de lu Giu lia trwa ła do 1976 ro ku
i prze kro czy ła licz bę po nad pół mi lio na
eg zem pla rzy.
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G dy my Êl´ o tym, co po tra fi´, co lu bi´, to wszyst -
ko dziÊ ku mu lu je si´ w Êwie cie mu zycz nym 
– wi´ cej przy go to wu j´ te raz wi do wisk mu zycz -

nych, ni˝ dra ma tycz nych. Choç mu sz´ przy znaç, ˝e za -
wsze lu bi ∏em mu zy k´, ona jest mi bli ska – od Beetho ve na
po jazz. Na do da tek mam ˝o n´ (Be ata Ry bo tyc ka – dop.
TB), któ ra ra no Êpie wa w do mu. I cór k´, je de na sto let nià
Zo ch´, któ ra gwiz da nie odzie dzi czy ∏a po dziad ku...

Kie dyÊ rze czy wi Êcie wi´ cej pra co wa ∏em w Kra ko wie. Te -
raz – po za nim. W Kra ko wie sta ram si´ jed nak przy go to -
waç przy naj mniej je den spek takl w ro ku, po zo sta ∏e gdzie
in dziej. W mi nio nym se zo nie te atral nym np. w Po zna niu,
w Te atrze Wiel kim, wy re ̋ y se ro wa ∏em ope r´ „Ri go let to”
Ver die go oraz ple ne ro we go „Makbe ta”, a w War sza wie,
w Te atrze Ko me dia, kla sycz ny mu si cal „Chi ca go”.

Wie le ju˝ zro bi ∏em przed sta wieƒ, ale naj wi´k szym wy -
da rze niem te atral nym, ja kie mam w re per tu arze, jest
„Ham let”. Có˝, ka˝ dy z re ̋ y se rów ma rzy o tym, ˝e by
zbli ̋ yç si´ do Szek spi ra, wi´c Te atr STU – i ja – zro bi li -
Êmy so bie ta ki pre zent na 35-le cie sce ny; uda ∏o si´ ze -
braç wszyst kie po ko le nia ak to rów zwià za nych ze STU,
za de biu to wa ∏a je dy nie An na Dym na, któ ra wcze Êniej nie
gra ∏a w na szym re per tu arze.

Czy od da li ∏em si´ od cze goÊ, co wcze Êniej ro bi ∏em?
Nie, to nie tak! Na dal upra wiam wszyst kie ga tun ki. Na -
dal re ̋ y se ru j´ wiel kie wi do wi ska ple ne ro we. Ostat nie
z nich mia ∏o miej sce w Za krze wie pod Po zna niem,
w przy sz∏ym ro ku pla nu j´ ope r´ we Wro c∏a wiu – cz´Êç
ak cji przed sta wie nia ma si´ to czyç na wo dzie, jest bo -
wiem ta kie cu dow ne miej sce na Od rze...

Ta kim ˝y wio ∏em te atru, w któ rym je stem naj bar dziej
roz po zna wa ny, to be ne fi sy w Te atrze STU pre zen tu jà ce
naj wy bit niej sze oso bi sto Êci sztu ki pol skiej. W te le wi zji
sà one po ka zy wa ne od lat co naj mniej dwu na stu. Ile ich
w su mie by ∏o? Nie li cz´. Pa mi´ tam tyl ko, ˝e w cy klu
tych wiel kich ja ko pierw szy wy stà pi∏ An drzej Waj da –
i by ∏o to jesz cze w sta nie wo jen nym.

Gdy po od zy ska niu wol no Êci w Pol sce wszyst ko si´
zmie ni ∏o, skoƒ czy ∏a pew na epo ka. Sà dzi ∏em wte dy, ˝e
Te atr STU nie po tra fi od na leêç si´ w no wej rze czy wi sto -
Êci – ˝y li Êmy prze cie˝ nie ty le mo ̋ e na wet z bun tu, co
z wro ga, wszyst ko co ro bi li Êmy by ∏o skie ro wa ne prze ciw
sys te mo wi – od „Spa da nia” wy sta wio ne go w 1970 ro ku,
po „Cze ka jàc na Go do ta” Bec ket ta (1992). Sta ∏o si´ jed -
nak ina czej. Uda ∏o si´ wy pra co waç no wà for mu ∏´ te atru;
bo daj pierwsi w Pol sce stwo rzy li Êmy te atr im pre sa ryj ny,
me ne d˝er ski – bez eta to we go ze spo ∏u ak tor skie go. Ty le,
˝e te raz wo kó∏ STU utwo rzy∏ si´... znów ze spó∏. Ar ty -
stów gro ma dzà tym ra zem ju˝ nie eta ty, a idea two rze nia
cze goÊ cie ka we go, co ma wp∏yw rów nie˝ na re per tu ar.
To bar dzo wa˝ ne...

Mó wi pa ni, ˝e w wie lu wy pad kach by ∏em pre kur so -
rem, pierw szy to ro wa ∏em in nym dro g´. Jest w tym coÊ
z praw dy. Za wsze sta ram si´ zro zu mieç rze czy wi stoÊç,
a ze zro zu mie nia jej od po wie dzieç na py ta nia: w ja kim
miej scu jest te raz te atr? Ja kim chcia ∏o by si´ go wi dzieç?

marzenia
Kiedy człowiek mierzy swój czas, patrzy albo za siebie, albo przed siebie.
Najtrudniej dostrzegać teraźniejszość. Zawsze starałem się zrozumieć
rzeczywistość – mówi twórca Teatru STU.

Chwila
refleksji

Krzysz tof Ja siń ski. Za ło ży ciel i dy rek tor
Te atru STU, twór ca te le wi zyj nych be ne -
fi sów. Ak tor, re ży ser wi do wisk ple ne ro -
wych (m. in. Kan ta ta Au schwitz -Bir ke -
nau, Expo -Se wil la, Uni wer sja da 
w Za ko pa nem, Expo -Li zbo na) oraz wi -
do wisk te le wi zyj nych. Był dy rek to rem
i re dak to rem na czel nym ośrod ka TVP
w Kra ko wie.

Mam swoje
fo

t. 
Ja

n Z
yc
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Krzysztof Jasiński



˝e co raz ch´t niej ucie kam z mia sta na swo jà far m´ na
Ma zu rach – lat prze cie˝ mi przy by wa. Mo je wy jaz dy to
jed nak nie tyl ko wy pa dy w krza ki, czy z w´d kà na ry by
(choç to ostat nie za j´ cie bar dzo lu bi´ i wy spe cja li zo wa -
∏em si´ na wet w w´ dze niu ryb, o czym – byç mo ̋ e –
wspól nie z ko le gà -ga stro no mi kiem na pi szemy kie dyÊ
ksià˝ k´). Na Ma zu rach stwo rzy ∏em so bie spo rà bi blio te -
k´, wi´c i tam pra cu j´. Zw∏asz cza, ˝e wcià˝ mam wie le
no wych po my s∏ów, nie co dzien nych pro jek tów. Ot, ma -
rze nia. Jed nym z nich jest np. wy sta wie nie na Wa we lu
„Akro po lis” Wyspiaƒskiego. Sta ram si´ na wet do pro wa -
dziç do re ali za cji te go wi do wi ska...

Far ma od le g∏a o pi´ç set ki lo me trów od kra kow skie go
do mu to dziÊ uni ka to we miej sce, któ re od wie lu, wie lu
lat – ka wa ∏ek po ka wa∏ ku – prze obra ̋ am. Jak ̋ e ono wy -
glà da te raz ina czej, ni˝ wte dy, gdy by ∏y tu tyl ko pu ste
po la?! Zmie ni ∏em kra jo braz. Na pi´ ciu hek ta rach zie mi
wy ro s∏y ju˝ drze wa, jest pi´k ny park, wo kó∏ bu dyn ków
ha sa jà psy i ko ty, a w staj ni ma my – ko nie. Na Ma zu rach
sp´ dzam jakieÊ czte ry mie sià ce w ro ku. Wpa dam tam
cza sem na kil ka dni, wy ∏à czam te le fon ko mór ko wy, pra -
cu j´ w ogro dzie. Al bo ja d´ z ro dzi nà, tam si´ nià cie sz´.
W wa ka cje, w roz ma ite Êwi´ ta spo ty ka my si´ wszy scy
ra zem. Ma zu ry to ma tecz nik. Miej sce, gdzie zje˝ d˝a jà si´
wszyst kie mo je dzie ci, gdzie przy je˝ d˝a ju˝ i wnu czek.
Czy dzi wiç si´, ˝e tak bar dzo mnie tam cià gnie...

notowa∏a: Teresa B´tkowska

Bo dla mnie sztu ka te atral na – opar ta przede wszyst kim
na s∏o wie – w du ̋ ej mie rze po le ga i na for mie. Ope ro wa -
nie for mà de cy du je bo wiem o jej ̋ y wot no Êci, o ak tu al no -
Êci. Dla te go ro bi´ te atr nie tyl ko dla wiel kiej wi dow ni,
ogrom nej licz by wi dzów – ale rów nie˝ ka me ral ny.
I w ˝ad nym ra zie nie cho dzi mi wy ∏àcz nie o „igrzy ska”
(choç one sà wa˝ ne). Ra czej o wy wo ∏a nie u wi dza wy˝ -
szych war to Êci, któ re po le ga jà m. in. na wspó∏ prze ̋ y wa -
niu, in ten syw nym od bio rze sztu ki, uru cho mie niu emo cji.

Du ̋ o pra cu j´, nie ukry wam. Ale nie ukry wam tak ̋ e,
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Alfa 147 GTA
moc pod kontrolą

Stefania Castano

Powiększa się rodzina modeli GTA. Po modelach 156 i Sportwagon przyszedł czas 
na małą Alfę 147, która, choć jest samochodem do  jazdy na co dzień, to osiągami 
i stabilnością na drodze nie ustępuje samochodom rajdowym.
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G TA to le gen dar ny skrót, któ ry powsta∏ w 1965 ro -
ku wraz z mo de lem Giu lia Sprint. W 2001 ro ku
od ro dzi∏ si´ z mo de lem Al fa 156 a na st´p nie Al fà

Spor twa gon. DziÊ ga ma GTA wzbo ga ca si´ o ko lej ny mo -
del: 147 GTA. Oso by, dla któ rych jaz da sa mo cho dem jest
praw dzi wà pa sjà, od kry jà w Al fie 147 sa mo chód gwa ran -
tu jà cy praw dzi we emo cje i wy jàt ko wà dy na mi k´ jaz dy na
ka˝ dej dro dze. Mo del GTA, po za ty mi za le ta mi, ofe ru je
bo gat sze osià gi, moc niej sze ha mul ce i przy czep noÊç do
dro gi w∏a Êci we mo de lom wy Êci go wym. Nie przy pad ko wo
skrót ten ∏à czy i wy ró˝ nia sa mo cho dy, któ re sà uoso bie -
niem spor to we go cha rak te ru mar ki, mo de le od wo ∏u jà ce
si´ do jej wy Êci go wych tra dy cji, wspa nia ∏ych zwy ci´stw
i naj wy˝ szych tech nicz nych roz wià zaƒ.

Al fa 147 GTA stwo rzo na zo sta ∏a do szyb kiej i bez piecz -
nej jaz dy (w ra mach do zwo lo nych li mi tów) i – przede
wszyst kim – z my Êlà o praw dzi wej przy jem no Êci pro wa -
dze nia, szcze gól nie po kr´ tych dro gach. Do kom pak to we -
go mo de lu Al fy 147 o spor to wym za ci´ ciu, pro jek tan ci
wpro wa dzi li sze reg g∏´ bo kich zmian. Za cho wa na zo sta ∏a,
pra wie nie na ru szo na, li nia sa mo cho du. Uleg∏ zmia nie na -
to miast sil nik – jest nim dy na micz na jed nost ka na p´ do wa
o po jem no Êci 3.2 li tra, sze Êciu cy lin drach w uk∏a dzie
V i 24 za wo rach. In na jest te˝ geo me tria i usta wie nie za -
wie szeƒ. Po wsta∏ sa mo chód, któ ry ze swo imi 250 KM jest
naj moc niej szy oraz naj szyb szy w tym seg men cie sa mo cho -
dów i gwa ran tu je naj wy˝ sze osià gi: pr´d koÊç mak sy mal na
246 km/h, 6,3 se kun dy do roz p´ dza nia si´ od 0 do 100 
ki lo me trów i 26,1 se kun dy do po ko na nia 1 ki lo me tra
z po zy cji star to wej.
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Pięk na 
i „be stia”

Nie wiel kie zmia ny ze wn´trz ne w sto sun ku do wer sji
pod sta wo wej mo de lu 147 od po wia da jà wy mo gom tech -
nicz nym. Na pierw szy rzut oka sa mo chód ja wi si´ szer szy,
ni˝ szy i bar dziej ma syw ny. To w∏a Ênie szer sze bo ki i zw´ -
˝o ny ty∏ spra wia jà wra ̋ e nie, ˝e jest on w cià g∏ym ru chu,
na wet wte dy kie dy stoi. Przód mo de lu od da je si ∏´ i cha -
rak ter w∏a Êci we mar ce. Do dat ko wo w∏a Êci wo Êci te pod -
kre Êlo no re flek to ra mi z czar nym t∏em i po sze rzo ny mi
b∏ot ni ka mi, w któ rych miesz czà si´ ko ∏a 225/47 o sze ro -
ko Êci 17 ca li. Szer sze wlo ty po wie trza (Êwia t∏a prze ciw m -
giel ne prze su ni´ to bar dziej w stro n´ ze wn´trz nà) i pod kre -
Êlo na tym sa mym sze ro koÊç po kry wy sil ni ka, po zwa la jà
wy obra ziç so bie w je go wn´ trzu wy jàt ko wo moc ny sil nik.
Ty∏ sa mo cho du ró˝ ni si´ od pod sta wo we go mo de lu 147
od li nii ba ga˝ ni ka w dó∏. Zde rzak tyl ny – po za tym, ˝e jest
szer szy – pe∏ ni tak ̋ e ae ro dy na micz nà ro l´ „wy rzu ca nia”
po wie trza do cie ra jà ce go z przo du; spor to we go cha rak te ru
do da jà mo de lo wi tak ̋ e po dwój ne owal ne koƒ ców ki rur
wy de cho wych (cha rak te ry stycz ne dla te go mo de lu) sa mo -
cho du i od mien na na k∏ad ka pro gu, ∏à czà ca oba b∏ot ni ki.
W mo de lu za sto so wa no ob r´ cze kó∏ o pi´ ciu pier Êcie niach
(al ter na tyw nie bez do p∏a ty mo˝ na wy braç ob r´ cze ze sto -
pu lek kie go ty pu pro mie nio we go – po dob ne do wy Êci go -
wych). Wn´ trze Al fy 147 GTA, jak w przy pad ku ka˝ de go
spor to we go sa mo cho du, za pro jek to wa ne zo sta ∏o dla

Oksymoron, zgodnie z definicją słownika, to
metaforyczne zestawienie wyrazów o przeciwstawnym,
wykluczającym się wzajemnie znaczeniu np. wymowne
milczenie. Jeszcze kilka lat temu wyrażenie „sportowy
diesel” wydawałoby się absurdalnym. 
Ale także dziś, kiedy silniki na olej napędowy wyrównały
swoje osiągi z osiągami silników benzynowych,
zestawienie takie może wydawać się dziwaczne. 
A jednak nowy czterocylindrowy silnik 1.9 JTD 
z 16 zaworami stosowany w Alfach Romeo 147, 
156 i Sportwagon, posiada dynamikę i temperament
właściwe typowo sportowym silnikom. Jest to zasługa
nowej głowicy, turbosprężarki o zmiennej geometrii
i przede wszystkim elektronicznego systemu wtrysku

Multijet, opracowanego przez Centrum Badań Fiata. 
Multijet, który powstał w wyniku ewolucji systemu
common rail, pozwala na doprowadzenie paliwa 
poprzez całą serię szybko następujących po sobie
wtrysków. Wpływa to na poprawę osiągów, 
redukcję zużycia paliwa i zdecydowane ograniczenie
hałasu i emisji zanieczyszczeń. 
Osiągi nowego silnika świadczą same o sobie. 
Moc 140 KM przy 4.000 obrotów – jak w najlepszych
dwulitrowych silnikach benzynowych. Maksymalny
moment wynosi 31 kgm przy 2000 obrotów 
i gwarantuje doskonałą zrywność.
Na przykład: Alfa 147 1.9 JTD osiąga maksymalną
prędkość rzędu 206 kilometrów na godzinę i rozpędza się

Olej na pę do wy i dy na mi ka Gian car lo Riol fo
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od zera do 100 kilometrów w 9,1 sekundy, co
oznacza dwie dziesiąte sekundy mniej, niż
w wersji dwulitrowego silnika benzynowego.
Silnik ten sprawia przede wszystkim wrażenie
silnika mocnego, który jest elastyczny już na
niskich obrotach, a jednocześnie wykazuje
odpowiednią zrywność i przyspieszenie
potrzebne przy bezpiecznym wyprzedzaniu.
Jest to silnik pozwalający na sportowe, a jednocześnie
spokojne prowadzenie, w zależności od charakteru 
osoby zasiadającej za kierownicą.
Do projektu nowego silnika punktem wyjścia był
najnowszej generacji silnik 1.9 JTD turbodiesel
czterocylindrowy, produkowany w zakładzie w Pratola

Alfę 147 GTA stworzono z myślą o przyjemności 
prowadzenia, szczególnie po krętych drogach.

Poniżej: Przekrój nowego turbodiesla 1,9 JTD 16v Multijet.
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kie row cy. Dzi´ ki re gu latorom sie dze nia, umiesz czo nym
w je go dol nej cz´ Êci, mo˝ li we jest usta wie nie fo te la kil ka
cen ty me trów nad pod ∏o gà. Miej sca w sa mo cho dzie jest
wy star cza jà co du ̋ o, aby mo g∏a w nim wy god nie za siàÊç
oso ba wy so kie go wzro stu i ma syw nej po stu ry. Re gu lo wa -
na przed nia czeÊç fo te la i wy pro fi lo wa ne bo ki otu la jà wy -
god nie kie row c´. Obi cia mo gà byç z tka ni ny czer wo nej,
sre brzy stej lub gra na to wej. Mo˝ na tak ̋ e za mó wiç wer sj´
w skó rze, tak w ko lo rze czar nym, jak i dwu ko lo ro wà.

Sil nik 
za pie ra ją cy dech

Ju˝ sam uchwyt dêwi gni zmia ny bie gów zdra dza praw -
dzi wy cha rak te r au ta: szeÊç bie gów, krót kie prze ∏o ̋ e nia,
od po wied nio roz dzie lo ne mi´ dzy so bà, s∏u ̋ à do mak sy -
mal ne go wy ko rzy sta nia za let sil ni ka 3.2 o sze Êciu za wo -
rach w uk∏a dzie V, i po zwa la jà na osià gni´ cie 246 km/h na
szó stym bie gu.

Moc ny sil nik jest wy jàt ko wo ela stycz ny ju˝ na ni skich
ob ro tach. Re gu lar ny i wy so ki mo ment umo˝ li wia jaz d´ na
szó stym bie gu przy 2000 ob ro tach na mi nu t´ i po zwa la
przy spie szaç bez ko niecz no Êci zmia ny bie gu.

Ta w∏a Êci woÊç by ∏a ce lem prac in ̋ y nie rów. Cho dzi ∏o
o to, aby sa mo chód ofe ro wa∏ wy so kie osià gi i da wa∏ wra -
˝e nie jaz dy w∏a Êci we sa mo cho dom wy Êci go wym, mo˝ li -
we do wy ko rzy sta nia w co dzien nej jeê dzie. Aby zwi´k szyç
moc z 220 KM w kla sycz nym sil ni ku trzy li tro wym V6

Serra. Poza głowicą z czterema zaworami na cylinder,
największą nowością jest – jak pisaliśmy – 
nowoczesny system kontroli elektronicznej 
z systemem zasilania common rail Multijet, 
który wtryskuje olej napędowy pod ciśnieniem 1400 bar
gwarantując wyjątkową sprawność. 
Wprowadzanie paliwa odbywa się w trzech
wykalibrowanych wtryskach, następujących po sobie 
co trzy tysięczne sekundy dla uzyskania 
regularniejszego spalania. 
Centralka sterująca wtryskiem uwzględnia także 
warunki, w jakich funkcjonuje silnik. 
Niemniej złożona jest technologia doładowania.
Turbosprężarka, jak wiadomo, to urządzenie pompujące
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powietrze do cylindrów z wykorzystaniem energii 
gazów spalinowych. 
Turbiny dużych rozmiarów pozwalają na osiągniecie
wysokich mocy, lecz charakteryzują się dużą inercją,
co powoduje opóźnienie w reakcji silnika szczególnie

wtedy, gdy przyspiesza się na niskich obrotach. 
Małe turbiny pozbawione są tej wady, lecz dają mniejsze
osiągi. Turbina o zmiennej geometrii działa różnie
w zależności od obrotów. Łączy korzyści obu wcześniej
wymienionych turbin, ale pozbawiona jest ich wad. 
Inne nowości dotyczą rozrządu z podwójnym wałem
w głowicy z popychaczami hydraulicznymi: 
cichymi i bezobsługowymi. 
A także wał korbowy i korbowody stalowe (w miejsce

żeliwnych) dla zwiększenia wytrzymałości, 
tłoki chłodzone olejem i chłodnica oleju.
Silnik 1.9 JTD 16 zaworowy kompletuje sześciobiegowa
skrzynia o sportowej charakterystyce. Nadbieg nadaje
się szczególnie do jazdy autostradą, ale pozwala także
na gwałtowne przyspieszenia. 
Po zmianie biegu z 5 na 6 Alfa 147 1.9 JTD 16v
przechodzi z 80 do 120 kilometrów na godzinę
w 7,9 sekundy. 
Liczne wprowadzone zmiany znajdują odzwierciedlenie
także w ograniczonym zużyciu paliwa (5,9 litra na 100
kilometrów w cyklu mieszanym). 
Dzięki postępowi technologicznemu, nowy silnik oferuje
więcej potrzebując mniej. 

z 24 za wo ra mi, któ ry mon to wa ny jest w naj wy˝ szej ga mie
mo de li Al fa 166 i GTV, do 250 KM w GTA, wy star czy ∏o
wpro wa dziç zmia ny w roz rzà dzie, za si la niu i elek tro ni ce.
Dla ∏a god niej sze go pro wa dze nia sa mo cho du in ̋ y nie -
ro wie zmie ni li wa ∏ek roz rzà du i t∏o ki zwi´k sza jàc 
po jem noÊç sil ni ka do 3,2 li tra i wy d∏u ̋ a jàc skok t∏o ka do
78 mi li me trów.

Zwi´k sze nie po jem no Êci sil ni ka wy ma ga ∏o tak ̋ e in nych
zmian. Na przy k∏ad, opra co wa no na no wo so ftwa re cen -
tral ki ste ru jà cej sil ni ka i zwi´k szo no spraw noÊç sys te mu
ch∏o dze nia. Do sto so wa no ka na ∏y ssà ce i wy de cho we do
no wych faz roz rzà du. Wzmoc nio no prze nie sie nie na p´ du:
za sto so wa no no we pó∏ osie, po wi´k szo no sprz´ g∏o, a sze -
Êcio bie go wà skrzy ni´ wy po sa ̋ o no w sze reg wzmoc nio -
nych ele men tów. Do obec nie mon to wa nej me cha nicz nej
skrzy ni bie gów do ∏à czy w 2003 ro ku wer sja se le spe ed
o lo gi ce funk cjo no wa nia po dob nej jak w For mu le 1, 
któ ra po zwa la na szyb kie zmia ny bie gów pod czas jaz dy,
tak na ni skich, jak i wy so kich ob ro tach.

Moc 
pod kon tro lą

Ty le do dat ko wych ko ni mechanicznych by ∏o by zb´d -
nych, gdy by nie od po wied nia geo me tria usta wie nia kó∏.
Przed nie za wie sze nia czwo ro bocz ne zo sta ∏y wzmoc nio ne
i wy ka li bro wa ne w opar ciu o no we wy mo gi. Za cho wa ny
zo sta∏ ich sche mat (iden tycz ny jak dla wy Êci go wych 
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mo de li jed no oso bo wych), któ ry po zwa la na pre cy zyj ne
pro wa dze nie i na tych mia sto wà re ak cj´. W za wie sze niach
tyl nych zo sta ∏a prze pro jek to wa na geo me tria i ele men ty
kon struk cji spraw dzo ne go i nie za wod ne go uk∏a du
McPher son. Przed ni na p´d w Al fie 147 GTA, po zwa la jà cy
na ∏a twe i ela stycz ne za cho wa nie sa mo cho du, wzbo ga co -
ny zo sta∏ o do sko na ∏e za le ty spor to we go i wy jàt ko wo pre -
cy zyj ne go pro wa dze nia. Ce chy te sà szcze gól nie ce nio ne
w dwóch przy pad kach: na tra sach mie sza nych, gdy au to
re agu je na tych miast i pro gre syw nie na za kr´ tach oraz przy
ni skiej przy czep no Êci kó∏ do dro gi – sa mo chód mo˝ na ∏a -
two w tych wa run kach kon tro lo waç.

Przy kle jo na 
do as fal tu

Al fa 147 GTA nie kry je nie przy jem nych nie spo dzia -
nek. Pod czas jaz dy wy da je si´ przy kle jo na do dro gi, 
a jej za cho wa nie jest prze wi dy wal ne za rów no na mo krej
na wierzch ni, jak i w nie spo dzie wa nych sy tu acjach. 

Choć no wy mo del En zo Fer ra ri kosz tu je 665 ty s. eu ro,

wszyst kie spośród 349 eg zem pla rzy se rii li mi to wa nej

zo sta ły już za mó wio ne. Pa ra me try te go klej no tu tech -

no lo gii war te są po wyż szej kwo ty. Sil nik 12 cy lin dro wy 

w ukła dzie V o po jem no ści 6 li trów i mo cy 660 KM 

do pro wa dza sa mo chód do pręd ko ści 350 km/h

i po zwa la na przy spie sze nie od ze ra do 100 ki lo me trów

w 3,65 se kun dy. Li nia nad wo zia, wy rzeź bio na 

pod ką tem ae ro dy na mi ki, za pro jek to wa na zo sta ła

przez Pi nin fa ri nę. Ko lej ną no wość wpro wa dza tak że

mar ka bliź nia cza, Fer ra ri – Ma se ra ti, pre zen tu jąc 

mo del Tro feo (u gó ry). Wy wo dzi się on z mo de lu Co upe

Cam bio cor sa i uczest ni czyć bę dzie w mi strzo stwach

mar ki roz gry wa nych na sied miu naj bar dziej 

pre sti żo wych to rach wy ści go wych Eu ro py. Sil nik 

o po jem no ści 4,2 li tra po sia da moc 413 KM i osią ga

mak sy mal ną pręd kość prze kra cza ją cą 285 km/h.



Sa mo chód da je po czu cie wy jàt ko we go bez pie czeƒ stwa.
Jest to za s∏u gà ta kich sys te mów jak VDC, któ ry kon tro -
lu je dy na mi k´ po jaz du na za kr´ tach, sys te mu ASR, któ -
ry re du ku je po Êlizg kó∏ w trak cie przy spie sza nia i sys te -
mu MSR re gu lu jà ce go mo ment ha mo wa nia pod czas
zmia ny bie gów.

Przed nie tar cze ha mul co we, 305 mi li me tro we wen ty -
lo wa ne o po dwój nych za ci skach ha mul co wych ty pu
Brem bo, gwa ran tu jà naj krót szà dro g´ ha mo wa nia. Sys -
tem za bez pie cza jà cy przed blo ko wa niem kó∏ ABS Bosch
5.7, zin te gro wa ny jest z ko rek to rem ha mo wa nia EBD
i za pew nia mak sy mal nà si ∏´ ha mo wa nia na ka˝ dym ko -
le (z za cho wa niem przy czep no Êci do pod ∏o ̋ a), pe∏ nà
kon tro l´ nad po jaz dem przy wci Êni´ tym do opo ru pe da -
le ha mul ca oraz au to ma tycz ne do sto so wa nie do ró˝ nych
wa run ków jaz dy. WÊród kom pak to wych mo de li
o przed nim na p´ dzie trud no za tem zna leêç od po wied ni -
k dla mo de lu GTA nie tyl ko pod wzgl´ dem mo cy i osià -
gów, ale tak ̋ e mo˝ li wo Êci ca∏ ko wi te go pa no wa nia nad
250 KM i mo men tem ob ro to wym 300 Nm nie wàt pli -
wie sta no wià cych o wa lo rach pro jek tu 147.

Na ry nek wcho dzi
Fiat Sti lo M PWa gon
Na zy wa się Fiat Sti lo MPWa gon. Na zwa ta łą czy dwa

od mien ne po ję cia sa mo cho do we, któ re w no wym

mo de lu zo sta ły har mo nij nie po łą czo ne. Z jed nej

stro ny sty li stycz na ele gan cja i ła twość pro wa dze nia

cha rak te ry stycz ne dla wer sji sta tion wa gon, z dru -

giej – wszech stron ność i mo du ło wość po jaz du MPV

(Mul ti Pur po se Ve hic le): od moż li wo ści róż nej kon fi -

gu ra cji sie dzeń, po otwie ra ny dach; od wy god nej 

po zy cji pro wa dze nia, po więk szą wy go dę wsia da nia.

Sa mo chód mie rzy 4,51 me tra dłu go ści, 1,75 me tra

sze ro ko ści i 1,57 me tra wy so ko ści. Sti lo SW cha rak -

te ry zu je się in ną w sto sun ku do wer sji 3- i 5-drzwio -

wych po zy cją usta wie nia fo te la kie row cy na ko rzyść

ła twiej sze go wsia da nia do sa mo cho du. Prze strzeń

wnę trza do sto so wać moż na do in dy wi du al nych 

wy mo gów, dzię ki skła da ne mu sie dze niu przed nie mu

i dwóm ru cho mym sie dze niom tyl nym, któ re moż na

do wol nie prze su wać do przo du i do ty łu oraz skła dać

nie za leż nie jed no od dru gie go. I wresz cie po jem ność

ba gaż ni ka: 510 li trów, któ ry po zło że niu sie dzeń 

tyl nych po więk sza się do 1480 li trów. Jest to 

praw dzi wy re kord. Klient mo że wy brać je den z dwóch 

sil ni ków ben zy no wych: 1.6 16v o mo cy 103 KM

i 1.8 16v o mo cy 133 KM, lub je den z dwóch sil ni ków

tur bo die sel Com mon ra il, oba o po jem no ści 1.9:

pierw szy o mo cy 80 KM, a dru gi o mo cy 115 KM. 

Sa mo chód ofe ro wa ny jest tak że z dwo ma ro dza ja mi

wy po sa że nia (Ac tu al i Dy na mic) oraz w sied miu 

ko lo rach nad wo zia. W tej ga mie każ dy znaj dzie au to

dla sie bie: z kom plet nym wy po sa że niem, lecz bez

do dat ko wych urzą dzeń lub też z wszyst ki mi do stęp -

ny mi dziś w sa mo cho dach funk cja mi, łącz nie z ty mi,

któ re w naj bliż szym cza sie wpro wa dzo ne zo sta ną

w sa mo cho dach wyż sze go seg men tu. Fiat Sti lo SW

dys po nu je wszyst ki mi atu ta mi, któ re umoż li wią mu

po myśl ne wej ście na po nad 50 ryn ków. 
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F iat Au to jest fir mà no tu jà cà stra ty, do szli Êmy
jednak do ich êró de∏ i je ste Êmy prze ko na ni, ˝e
dzi´ ki na szym dzia ∏a niom, staniemy si´ kon ku ren -

cyj ni i po wró ci my na dro g´ roz wo ju” – po wie dzia∏ w Ty -
chach Gian car lo Bo schet ti. 

Pro gram uzdro wie nia przed si´ bior stwa, dy rek tor ge ne -
ral ny i pe∏ no moc ny Fia ta Au to za pre zen to wa∏ po raz
pierw szy w Tu ry nie, w czerw cu br. (pi sa li Êmy o tym ob -
szer nie w po przed nim wy da niu Fia ta Wo kó∏ Nas). 

13 paê dzier ni ka przy by∏ do Tych, by ze szcze gó ∏a mi
pro gra mu za po znaç tak ̋ e kie row nic two i pro fes sio nal
Fiat Au to Po land, de ale rów oraz do staw ców Fia ta.
W g∏ów nych za ∏o ̋ e niach plan obej mu je wszyst kie sek to -
ry i ob sza ry dzia ∏al no Êci przed si´ bior stwa. Oprócz prze -
pro wa dzo ne go ju˝ po dzia ∏u Fia ta Au to na czte ry Jed -
nost ki Biz ne so we (Fiat -Lan cia -Sa mo cho dy do staw cze;

Al fa Ro meo; Dzia ∏al noÊç Mi´ dzy na ro do wa; Us∏u gi), za -
k∏a da re or ga ni za cj´ sie ci han dlo wej, re duk cj´ kosz tów,
po pra w´ ja ko Êci i lan so wa nie no wych wy ro bów. Dzi´ ki
tym dzia ∏a niom przed si´ bior stwo za mie rza osià gnàç naj -
pierw rów no wa g´ eko no micz nà, a na st´p nie, w la tach
2004-2005, zysk. 

Kon fe ren cj´ pra so wà, któ ra by ∏a cz´ Êcià wi zy ty dy rek -
to ra pe∏ no moc ne go w Pol sce, zdo mi no wa ∏y py ta nia zwià -
za ne z pla na mi Gru py wo bec pol skich za k∏a dów. Gian -
car lo Bo schet ti za pew ni∏ dzien ni ka rzy o zna czà cej ro li
ryn ku pol skie go dla kon cer nu. „Na sze in we sty cje w Pol -
sce Êwiad czà o in ten cji kon ty nu owa nia dzia ∏al no Êci w tym
kra ju – po wie dzia∏. – Fiat za in we sto wa∏ do tej po ry w Pol -
sce po nad 2 mld do la rów, z cze go 600 mln eu ro w uru -
cho mie nie pro duk cji no we go mo de lu w Ty chach oraz 
no we go sil ni ka 1,3 JTD w Biel sku -Bia ∏ej”. 

Władze Fiata Auto 
w Polsce

W pro gra mie prze zwy cię ża nia trud nej sy tu acji Fia ta Au to prze wi du je się, mię dzy
in ny mi, od świe że nie ga my. W Polsce przewidziano pro duk cję dwóch wy ro bów – 
w Ty chach no wego mo delu new small, w Biel sku -Bia łej – no wego sil nika 1,3 JTD.  

Mirosława Malich, fot. M. Feodorów

„
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No wy mo del, o ro bo czej na zwie new small, pro du ko -
wa ny b´ dzie rów no le gle z Se icen to. Gian ni Co da, od po -
wie dzial ny za Bu si ness Unit Fiat/Lan cia/Sa mo cho dy do -
staw cze po wie dzia∏, ˝e mo del b´ dzie na le ̋ a∏ do seg men -
tu A. W przy sz∏ym ro ku na stà pi uru cho mie nie je go wer -
sji 5-drzwio wej, a za dwa la ta, tak ̋ e 3-drzwio wej. Za k∏a -
da na wiel koÊç pro duk cji wy nie sie 160 tys. aut rocz nie,
a wraz z wer sjà 3-drzwio wà – 190 tys. Sa mo chód pro du -
ko wa ny b´ dzie na ry nek pol ski i na eks port. We d∏ug

wst´p nych pla nów, prób ny mon ta˝ roz pocz nie si´
w stycz niu przy sz∏e go ro ku, pro duk cja – praw do po dob -
nie w czerw cu, a w sa lo nach de ale rów mo del do st´p ny
b´ dzie od paê dzier ni ka 2003.

Do no we go sa mo cho du prze wi dzia ny jest sil nik die sla
naj now szej ge ne ra cji 1,3 JTD 16-za wo ro wy, któ re go pro -
duk cja ru szy w przy sz∏ym ro ku w spó∏ ce Fiat -GM Po wer -
tra in w Biel sku -Bia ∏ej. Jest to je den z naj bar dziej no wo cze -
snych sil ni ków wy so ko pr´˝ nych (wi´ cej in for ma cji na je -
go te mat na str. 20-21), któ ry za pew ni Fia to wi i Ge ne ral
Mo tors znacz nà prze wa g´ nad kon ku ren cjà. „Ma my tra -
dy cj´ w pro duk cji sil ni ków die sel – za pew nia∏ Gian ni Co -
da – ale do tej po ry nie mie li Êmy w ofer cie die sla o ta kiej
po jem no Êci. Za pew ni on nam wzrost w seg men cie A,
w któ rym za wsze od gry wa li Êmy zna czà cà ro l´”. 

Gian ni Co da za po zna∏ tak ̋ e dzien ni ka rzy z ga mà 

sa mo cho dów Fiat, któ re – zgod nie z za ∏o ̋ e niem pla nu
uzdro wie nia przed si´ bior stwa – wpro wa dzo ne zo sta nà
nie ba wem na ry nek. Wszyst kie no we mo de le b´ dà mia ∏y
wspól ne z GM plat for my (sil ni ki, pod wo zia i skrzy nie
bie gów), czy li wspól ne kom po nen ty nie wi docz ne dla
klien ta. Nad wo zia b´ dà jed nak cha rak te ry stycz ne dla ka˝ -
dej mar ki, dzi´ ki cze mu b´ dà mo g∏y ze so bà kon ku ro waç
na Êwia to wych ryn kach. Ta kie roz wià za nie przy no si obu
kon cer nom znacz ne oszcz´d no Êci. Dy rek tor Bo schet ti
wie lo krot nie na wià zy wa∏ w swo im wy stà pie niu do ko rzy -
Êci wy ni ka jà cych z so ju szu Fia ta i Ge ne ral Mo tors. – „Po -
∏à czo na ska la dzia ∏al no Êci za pew nia znacz ne ko rzy Êci obu
Gru pom – po wie dzia∏ Gian car lo Bo schet ti – i po zwa la
osià gnàç lep szà po zy cj´ od kon ku ren cji. Po ∏à cze nie za -
pew nia bo wiem dzie le nie si´ po po ∏o wie kosz ta mi in we -
sty cji i wspól nych ini cja tyw”.

Od lewej: G. Boschetti, E. Pavoni, Cz. Świstak, G. Motto, 
Z. Arlet, J. Soriano Rouco

Gianni Coda odpowiedzialny za BU Fiat, Lancia i LCV
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P ol ska spó∏ ka uczest ni czy i b´ dzie uczest ni czyç we
wszyst kich naj wa˝ niej szych pro gra mach, w któ -
rych za an ga ̋ o wa na jest fir ma – zapowiedzia∏

pod czas in au gu ra cji dy rek tor pe∏ no moc ny Fia tA vio, 
Sa ve rio Strat i. – „Âwiad czà o tym pro wa dzo ne obec nie
w Biel sku -Bia ∏ej pra ce nad pro jek to wa niem kom po nen -
tów tur bin ni sko ci Ênie nio wych i prze k∏ad ni do sil ni ków
sa mo lo tów pa sa ̋ er skich”. 

Uro czy ste otwar cie no wej sie dzi by (3 wrze Ênia br.),
sta ∏o si´ do sko na ∏à oka zjà do za pre zen to wa nia pla nów
zwià za nych z roz sze rze niem dzia ∏al no Êci Fia ta Avio
w Pol sce. „W 2003 ro ku prze wi du je my otwar cie w Biel -
sku -Bia ∏ej no wo cze sne go za k∏a du pro duk cyj ne go – po -
in for mo wa∏ Sa ve rio Strati. – Za k∏ad funk cjo no wa∏ b´ -
dzie rów no le gle z Cen trum Tech nicz no -Pro jek to wym

i ma my na dzie j´, ˝e w przy sz∏o Êci pod sta wà je go dzia ∏al -
no Êci b´ dà rów nie˝ ba da nia i pro jek ty dzia ∏a jà ce go ju˝
Cen trum”. 

Do 2005 ro ku w no wym za k∏a dzie za trud nie nie znaj -
dzie do ce lo wo 120 osób (170 wraz z in ̋ y nie ra mi z cen -
trum pro jek to we go). Pro duk cja obej mie ∏o pat ki wir ni -
ków tur bin prze zna czo nych do sil ni ków lot ni czych naj -
now szej ge ne ra cji. „Ce lem stra te gicz nym ja ki wy zna czy -
li Êmy so bie za rów no we W∏o szech, jak i tu taj w Pol sce,
jest do sko na ∏oÊç – mó wi∏ Le onar do Ca ro ni z Dy rek cji
Tech nicz nej i Ja ko Êci Fiat Avio. – Cho dzi o to, aby na sze
pro duk ty spe∏ nia ∏y naj wy˝ sze stan dar dy i nor my 
ja ko Êcio we. Klu czem do suk ce su fir my mo gà byç tyl ko
do sko na ∏e wy ro by, któ re za pew nià nam utrzy ma nie 
zdo by tej po zy cji na kon ku ren cyj nym ryn ku”. 

FiatAvio 
na polskich skrzydłach
Spółka FiatAvio zainaugurowała w Bielsku-Białej nowe Centrum Techniczno-
Projektowe.  O lokalizacji siedziby zadecydowała m.in. możliwość współpracy 
z wyższymi uczelniami w zakresie badań i wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Mirosława Malich, fot. M. Feodorów

„
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Dà ̋ e nie do do sko na ∏o Êci
w Fiat Avio spro wa dza si´ 
m. in. do nie za wod no Êci,
szcze gól nie wy ma ga nej w wy -
ro bach dla prze my s∏u lot ni cze -
go. Rów nie wa˝ na jest in no wa -
cyj noÊç. Do pro wa dzo nych na
sze ro kà ska l´ ba daƒ na uko -
wych fir ma an ga ̋ u je a˝ 10%
swo ich ob ro tów, czy niàc z nich
pod sta w´ swe go roz wo ju. 

Ba da nia mi ob j´ te sà nie tyl ko kon kret ne wy ro by, ale
rów nie˝ ca ∏e pro ce sy. W pierw szym ob sza rze zmie rza si´
do po pra wy cha rak te ry styk dzia ∏a nia przy ni˝ szych kosz -
tach eks plo ata cji. W dru gim, za sto so wa nie znaj du jà
skom pu te ry zo wa ne tech no lo gie, któ re po zwa la jà na ob -
ni ̋ a nie kosz tów roz wo ju wy ro bów. 

Pro duk cja w pol skim za k∏a dzie na sta wio na b´ dzie
rów nie˝ na wy so kà ja koÊç i –
ak cen to wa ne przez L. Ca ro ni
– dà ̋ e nie do do sko na ∏o Êci.
Od bior ca mi wy twa rza nych
w Biel sku pod ze spo ∏ów b´ dà
bo wiem wszy scy li czà cy si´ na
Êwie cie pro du cen ci na le ̋ à cy
do sek to ra lot ni cze go, wÊród
nich Ge ne ral Elec tric, Pratt &
Whit ney oraz Rolls -Roy ce. 

Za k∏ad po wsta nie na te re -
nie, gdzie do nie daw na znaj -

do wa ∏y si´ li nie pro duk cyj ne sa mo cho dów Fiat Au to 
Po land, któ re prze nie sio no do Tych. Opusz czo ne ha le
nada wa ∏y si´ ide al nie do ada pta cji dla no we go ro dza ju
dzia ∏al no Êci oraz mon ta ̋ u nie zwy kle pre cy zyj nych urzà -
dzeƒ – szli fie rek ste ro wa nych nu me rycz nie, au to ma tycz -
nie ste ro wa nych ko mór ob rób ki ciepl nej oraz urzà dzeƒ
do kon tro li po mia ro wej. Na urzà dze nia oraz ada pta cj´
hal Fia tA vio Pol ska przeznaczy 10 mln euro. Uru cho mie -
niu pro duk cji w daw nych ha lach FAP sprzy ja rów nie˝
roz wi ni´ ta w tym re jo nie sieç lo gi stycz na, stwo rzo na
dzi´ ki wie lo let niej obec no Êci spó∏ ek Gru py Fiat w Pol -
sce. „Zlo ka li zo wa nie za k∏a du pro duk cyj ne go Fia tA vio
Pol ska w Biel sku -Bia ∏ej jest ko lej nym eta pem za go spo da -
ro wa nia hal – po wie dzia∏ re pre zen tu jà cy Gru p´ Fiat
w Pol sce, En ri co Pa vo ni. – Bra ko wa ∏o nam tej eli tar nej
fir my z Gru py, do tej po ry nie obec nej w Pol sce. Jest 
to tak ̋ e je den z nie wie lu oÊrod ków Fia ta Avio po za gra -
ni ca mi W∏och”.

Leonardo Caroni

Sa ve rio Strati

WysokielotyFiata Avio
FWN: Jest Pan bar dzo za j´ tym cz∏o wie kiem. Trud no si´ 
by ∏o z Pa nem umó wiç na spo tka nie. Te raz te˝ wy bie ra si´
Pan do Gli wic.
C. Pe scar mo na: Rze czy wi Êcie, wspó∏ pra cu je my z po li tech -
ni kà w Gli wi cach, War sza wie i Biel sku -Bia ∏ej. OÊrod ki te
po mo g∏y nam w se lek cji kan dy da tów do Cen trum Pro jek -
to we go. Chce my tak ̋ e na wià zaç wspó∏ pra c´ z in nym
oÊrod ka mi ba daw czo -roz wo jo wy mi w Pol sce.
Za cznij my jed nak od pod su mo wa nia rocz nej dzia ∏al no Êci
spó∏ ki...
Dzia ∏al noÊç roz po cz´ li Êmy w 2001, ale w∏a Êci wy roz wój
na stà pi∏ w ro ku 2002. Do ty czy to zw∏asz cza Cen trum Pro -
jek to we go, w któ rym od stycz nia 28 pol skich in ̋ y nie rów
pra cu je nad kom po nen ta mi
awan gar do wych sil ni ków sto -
so wa nych w lot nic twie cy wil -
nym. Ko lej nych 22 szko li si´ we
W∏o szech. B´ dà oni go to wi do
pod j´ cia pra cy na po czàt ku
przy sz∏e go ro ku. 
Ja kie wa run ki mu sie li spe∏ niç
przy szli pra cow ni cy Cen trum
Pro jek to we go?
Szu ka li Êmy g∏ów nie in ̋ y nie rów
me cha ni ków i lot nic twa.
Uprzy wi le jo wa ni by li ci, któ rzy – oprócz du ̋ ej wie dzy
i umie j´t no Êci tech nicz nych – zna li j´ zyk w∏o ski lub an giel -
ski. Nie zwy kle wa˝ na by ∏a te˝ mo bil noÊç – prze wi dy wa li -
Êmy dla nich kur sy za gra ni cà, a tak ̋ e pra c´ w in nych kra -
jach Êwia ta. 
Ja kie kwa li fi ka cje po win ni po sia daç kan dy da ci na pra cow -
ni ków za k∏a du pro duk cyj ne go Fiat Avio?
Sek tor lot ni czy ma bar dzo spe cy ficz ny cha rak ter. Na
pierw szym pla nie jest bez pie czeƒ stwo. Dla te go w na szej
spó∏ ce pra co waç b´ dà ro bot ni cy, któ rzy po sia da jà spe cja li -
stycz ne kwa li fi ka cje, na przy k∏ad szli fie rze, czy spa wa cze
o wy so kich umie j´t no Êciach. Re kru ta cja nie by ∏a ∏a twa.

Cle men te Pe scar mo na

Rozmowa z wi cepre ze sem 
Fia tA vio Pol ska, Cle men te Pe scar mo ną
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Kil ku pra cow ni ków po zy ska li Êmy ze spó∏ ek Fia ta
w Pol sce, kil ku bar dzo m∏o dych za trud ni li Êmy bez po Êred -
nio po szko le za wo do wej. Wszy scy jed nak b´ dà mu sie li
przejÊç szko le nia, za rów no w Pol sce, jak i we W∏o szech.
Zresz tà pierw sza gru pa nie ba wem wy je dzie do Ne apo lu, 
a po po wro cie zaj mie si´ tak ̋ e szko le nia mi po zo sta ∏ych.
Za mie rza my stop nio wo prze no siç urzà dze nia z W∏och
i uczyç ich ob s∏u gi wa nia. Wte dy oka ̋ e si´, czy wi´ cej ko -
rzy Êci przy no szà szko le nia w Pol sce, czy we W∏o szech.
Fir ma prze zna czy ∏a 10 mln eu ro na in we sty cje. Na co 
kon kret nie? 
Sà to in we sty cje dla potrzeb Cen trum Pro jek to we go i no -
we go za k∏a du. In we stu je my w kom pu te ry i no wo cze sne
pro gra my do pro jek to wa nia wspo ma ga ne go kom pu te ro -
wo, na któ rych pra cu jà na si pro jek tan ci. Du ̋ à cz´Êç Êrod -
ków prze zna czy my na za kup i do sto so wa nie no wych ma -
szyn i urzà dzeƒ do za k∏a du. 
Czy do staw ca mi b´ dà tak ̋ e pol scy pro du cen ci?
Tak, sko rzy sta li Êmy, na przy k∏ad, z pol skich do staw ców
podczas prac zwià za nych z ada pta cjà hal pro duk cyj nych.
Szu ka my rów nie˝ do staw ców urzà dzeƒ i oprzy rzà do wa nia. 
Czy pro duk cja b´ dzie prze zna czo na tyl ko na eks port, 

czy rów nie˝ na pol ski ry nek?
Na ra zie ca ∏a pro duk cja prze zna czo na b´ dzie tyl ko na eks -
port, ale je ste Êmy otwar ci na wszyst ko, co ofe ru je ry nek.
Co wi´ cej, po dej mu je my w∏a Ênie dzia ∏a nia tak ̋ e w in nych
dzie dzi nach. Obec nie, na przy k∏ad, wspie ra my ofer t´ Fia t-
A vio SpA do ty czà cà ze spo ∏ów na p´ do wych i kon tro l nych
dla pol skiej ma ry nar ki wo jen nej. 
Jak so bie Pan ra dzi z j´ zy kiem pol skim? 
Mo ja zna jo moÊç pol skie go jest bar dzo ogra ni czo na.
W ka˝ dym ra zie wi´ cej ro zu miem, ni˝ mó wi´ tym j´ zy -
kiem. W wa ka cje tro ch´ za nie dba ∏em na uk´, ale obie cu j´,
˝e zi mà nad ro bi´ za le g∏o Êci. 
Jest Pan ju˝ w Pol sce po nad rok. Czy zdà ̋ y∏ Pan choç tro -
ch´ po znaç nasz kraj?
Week en dy zwy kle sp´ dzam z ro dzi nà, któ ra miesz ka we
W∏o szech, a wi´c nie mia ∏em mo˝ li wo Êci zwie dze nia Pol -
ski. Biel sko -Bia ∏a jest bar dzo ∏ad nym mia stem, ale naj ∏ad -
niej szy jest Kra ków i War sza wa, zw∏asz cza Sta re Mia sto. 
Jak Pan sp´ dza czas wol ny?
Lu bi´ sport, ale nie je stem fa na ty kiem ˝ad nej dys cy-
pli ny spor to wej. Du ̋ à przy jem noÊç spra wia mi jaz da 
na mo to rze.
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P rzez wie le lat ja koÊç, ochro na Êro do wi ska i bhp
istnia ∏y w za k∏a dzie ja ko trzy od r´b ne sys te my,
prze ni ka jà ce si´ je dy nie tam, gdzie by ∏o to nie -

unik nio ne.
„Sys tem za rzà dza nia ja ko Êcià ma w ty skim za k∏a dzie tra -

dy cj´ si´ ga jà cà lat ‘70 – mó wi Jó zef Ko sek, kie row nik 
Qu ali ty En gi ne ering. – Przez wie le lat ist nia∏ Kom plek so -
wy Sys tem Ste ro wa nia Ja ko Êcià, któ ry za wie ra∏ pro ce du ry
re gu lu jà ce funk cje s∏u˝ by ja ko Êci. W ro ku 1996 do sto so -
wa li Êmy ist nie jà cy sys tem do wy mo gów nor my ISO 9001
i otrzy ma li Êmy pierw szy cer ty fi kat TÜV oraz PCBC”. 

W 2001 ro ku po ja wi ∏a si´ no wa wer sja nor my ISO
9001:2000, któ ra wpro wa dzi ∏a tak zwa ne „po dej Êcie pro -
ce so we” do za rzà dza nia fir mà. Po przed nie roz wià za nia
dzie li ∏y dzia ∏al noÊç przed si´ bior stwa na pew ne frag men ty,
z któ rych ka˝ dy trak to wa ny by∏ ja ko sa mo dziel na ca ∏oÊç.
Od tàd dzia ∏al noÊç fir my po strze gaç za cz´ to ja ko zbiór
pro ce sów – a wi´c zja wisk, któ re ma jà okre Êlo ne „wej -
Êcia”, „prze kszta∏ ce nia” i „wyj Êcia”, przy czym ka˝ dy pro -
ces wi nien wno siç ja kàÊ war toÊç do da nà. 

„Po przed ni sys tem by∏ bar dzo roz bu do wa ny do ku men ta -

cyj nie – pod kre Êla Jó zef Ko sek. – Pra cu jàc nad wpro wa dze -
niem no we go, du ̋ y na cisk po ∏o ̋ y li Êmy na je go uprosz cze -
nie. W efek cie zde fi nio wa li Êmy sie dem g∏ów nych pro ce -
sów, któ re na st´p nie dzie li ∏y si´ na dwa dzie Êcia sie dem
sk∏a do wych. Ze spó∏ ro bo czy sk∏a da jà cy si´ z pra cow ni ków
re pre zen tu jà cych wszyst kie s∏u˝ by za k∏a du przy go to wa∏
do ku men ta cj´ no we go ja ko Êcio wo sys te mu, opar te go 

Jakość, ochrona środowiska i BHP – czyli trzy w jednym. Tyski Fiat Auto Poland
po wielu miesiącach żmudnych przygotowań uzyskał certyfikat
zintegrowanego systemu zarządzania. System przygotowano perfekcyjnie.

Trzy
w jed nym

To masz Li bich
fot. I. Kaźmierczak
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na cy to wa nej ju˝ nor mie ISO
9001:2000. Aku mu la to ry ca ∏ej gru -
py ∏a do wa∏ dy rek tor Ar let wy st´ pu -
jà cy tu w ro li Pe∏ no moc ni ka Za-
rzà du Spó∏ ki ds. ZSZ, a nad zór 
me to do lo gicz ny spra wo wa∏ ko or dy -
na tor sys te mu za rzà dza nia ja ko Êcià,
An to ni Greƒ.

W no wy, przy ja zny dla u˝yt kow -
ni ków spo sób, na pi sa na zo sta ∏a
Ksi´ ga Ja ko Êci oraz 27 no wych pro -
ce dur opi su jà cych zde fi nio wa ne
pro ce sy. Sys tem ten uzy ska∏ bar dzo po zy tyw nà oce n´ au -
dy to rów TÜV i PCBC, któ rzy w mar cu br. przy zna li nam
sto sow ny cer ty fi kat”.

Sys tem Za rzà dza nia Âro do wi sko we go rów nie˝ ist nia∏
ju˝ wcze Êniej. Po wo ∏a na w 2000 ro ku gru pa ro bo cza 
kie ro wa ∏a wdra˝e niem sys te mu opar te go o nor m´ ISO
14001, czego efektem by∏o przy zna nie w kwiet niu 2001
r. cer ty fi ka tów TÜV i PCBC. Do k∏ad nie za na li zo wa ny
stan ochro ny Êro do wi ska po zwo li∏ na wy ∏o nie nie ce lów
do re ali za cji.

„WÊród naj wa˝ niej szych – mó wi Ta de usz Przy byl ski, ko -
or dy na tor sys te mu za rzà dza nia Êro do wi sko we go – zna la -
z∏o si´ zmniej sze nie zu ̋ y cia spr´ ̋ o ne go po wie trza na spa -
wal ni, zu ̋ y cia ener gii ciepl nej, ilo Êci od pa dów nie bez -
piecz nych w la kier ni oraz zmniej sze nie ilo Êci od pa dów ko -
mu nal nych. Pro gram re ali za cji owych ce lów przy j´ ty zo -
sta∏ na dwa la ta – i zre ali zo wa no go w stu pro cen tach.

Nie wszyst ko prze bie ga ∏o jak z p∏at ka – przez d∏u gi czas
nie uda wa ∏o si´ uzy skaç wy ma ga nych war to Êci, je Êli cho dzi
o zmniej sze nie ilo Êci od pa dów po la kier ni czych. Do pie ro
zmia ny w po dej Êciu do ca ∏e go za gad nie nia po zwo li ∏y 

pod czas dru giej pró by w pe∏ ni zre ali zo waç za ∏o ̋ e nia.
„Wcze Êniej szla my po la kier ni cze po sia da ∏y po nad 90% wo -
dy – zwra ca uwa g´ Ta de usz Przy byl ski. – Nam po wie lu
pró bach uda ∏o si´ w koƒ cu ob ni ̋ yç t´ war toÊç do 50%.”

Re ali za cja ce lów ta kich, jak np. zmniej sze nie ilo Êci od -
pa dów po la kier ni czych po wo du je, i˝ w znacz nym stop niu
zwra ca jà si´ po nie sio ne na k∏a dy. Wcze Êniej spa la nie od -
pa dów przy wspó∏ pra cy ze spe cja li stycz nà fir mà kosz to -
wa ∏o za k∏ad 100 tys. z∏o tych mie si´cz nie. Rów no cze Ênie
bu do wa ne by ∏o sk∏a do wi sko la kier ni cze, któ re go po jem -
noÊç wy star czyç mia ∏a na osiem lat. Te raz, dzi´ ki znacz ne -
mu zmniej sze niu ob j´ to Êci pro du ko wa nych od pa dów,
okres sk∏a do wa nia ich na tym sa mym ob sza rze wy d∏u ̋ y∏
si´ do 14 lat. Z ob li czeƒ wy ni ka, ˝e 6,5 mln z∏o tych wy -
da nych jed no ra zo wo na ochron´ Êro do wi ska przy nie sie
oszcz´d no Êci rz´ du 2,5 mln z∏o tych rocz nie.

Trze ci z fi la rów zin te gro wa ne go sys te mu za rzà dza nia –
bez pie czeƒ stwo i hi gie na pra cy roz po czà∏ swo je przy go -
to wa nia do cer ty fi ka cji na zgod noÊç z nor mà PN -N -
-18001 naj póê niej. Spe cjal na gru pa ro bo cza przy go to wa -
∏a w ubie g∏ym ro ku har mo no gram, któ ry prze wi dy wa∏
wdro ̋ e nie sys te mu przed koƒ cem 2002 ro ku. Za kres
pro wa dzo nych prac obej mo wa∏, mi´ dzy in ny mi, opra co -
wa nie na rz´ dzi do oce ny ry zy ka za wo do we go, szko le nie
pra cow ni ków, za an ga ̋ o wa nie do staw ców oraz opra co -
wa nie do ku men ta cji sys te mu. „W pra ce za an ga ̋ o wa ny
by∏ ca ∏y sztab lu dzi – stwier dza Wie s∏aw Bia ∏oƒ, ko or dy -
na tor sys te mu za rzà dza nia BHP. – Po czy na jàc od kie row -
ni ków ze spo ∏ów tech no lo gicz nych, in spek to rów BHP
i le ka rzy prze my s∏o wych, po przed sta wi cie li za ∏o gi. 
Oce n´ ry zy ka prze pro wa dzo no na wszyst kich sta no wi -
skach, a za koƒ cze nie prac zbie g∏o si´ z pod j´ ciem de cy -
zji o in te gra cji trzech oma wia nych sys te mów.” Tym sa -
mym zre zy gno wa no z pier wot nej wer sji, któ ra za k∏a da ∏a
rów no rz´d ne funk cjo no wa nie trzech sys te mów i trzech
cer ty fika tów. Po wód by∏ w∏a Êci wie je den – nie któ re 

Józef KosekTadeusz Przybylski

Wiesław Białoń
Zdzisław Jankowski



w
a

r
to

 w
ie

d
z

ie
ćpro ce sy funk cjo nu jà w iden tycz nej for mie we wszyst kich

sys te mach. 
„Wszyst kich pra cow ni ków oraz fir my wspó∏ pra cu jà ce

za zna jo mio no z po li ty kà ZSZ Fia ta Au to Po land i za sa -
da mi sys te mu – za pew nia Jó zef Ko sek. – Pro ce du ry
z ob sza ru za rzà dza nia Êro do wi sko we go i BHP zo sta ∏y
na no wo opra co wa ne w opar ciu o fi lo zo fi´ po dej Êcia
pro ce so we go.”

„Nie któ re z pro ce dur w ogó le „wy rzu ca li Êmy do ko -
sza” . – By ∏y bo wiem iden tycz ne z funk cjo nu jà cy mi
w in nym sys te mie, a wi´c ich po wta rza nie mi ja ∏o si´
z ce lem.” – mó wi Zdzi s∏aw Jan kow ski, kie row nik BHP
i Ochro ny Âro do wi ska w FAP.

W wy ni ku pro wa dzo nych prac uda ∏o si´ uzy skaç trzy
pro ce du ry wspól ne dla wszyst kich trzech sys te mów
oraz szeÊç pro ce dur wspól nych dla ochro ny Êro do wi ska
i BHP. Zde cy do wa na wi´k szoÊç do ku men tów prze cho -
wy wa na jest w sys te mie in for ma tycz nym, co u∏a twia ich
za rzà dza nie oraz udo st´p nie nie po przez In tra net.

„Do istot nych efek tów eko no micz nych wpro wa dze -
nia in te gra cji sys te mo wej – pod kre Êla Wie s∏aw Bia ∏oƒ –
za li czyç na le ̋ y tak ̋ e kosz ty au dy tów, któ re prze pro wa -
dza ne b´ dà raz, a nie trzy ra zy w cià gu ro ku”.

Oce na ry zy ka za wo do we go na po szcze gól nych sta no -
wi skach przy go to wa na zo sta ∏a w opar ciu o w∏a snà, wy -
pra co wa nà przez gru p´ ro bo czà me to do lo gi´, a za sto -
so wa ne roz wià za nia sà bar dziej pre cy zyj ne, ni˝ wy mo gi
nor my. Na uwa g´ za s∏u gu je te˝ fakt, ˝e ca ∏y zin te gro wa -
ny sys tem za rzà dza nia wdro ̋ o ny zo sta∏ od ra zu, bez
zwy cza jo we go au dy tu wst´p ne go – co ozna cza, ˝e przy -
go to wa ny by∏ na praw d´ per fek cyj nie.

„Obec nie opra co wu je my no we ce le na la ta 2003-
2004 – in for mu je Ta de usz Przy byl ski. – Gro ma dzi my
po szcze gól ne te ma ty, ana li zu je my eko no micz ne kosz ty
i sza cu je my efek ty, ja kie ich re ali za cja mo ̋ e przy nieÊç.
Jed no cze Ênie przez ca ∏y czas mo ni to ru je my na bie ̋ à co
re ali za cj´ wszyst kich do tych czas za ∏o ̋ o nych ce lów”.

In te gra cja b´ dzie mia ∏a swój ciàg dal szy. Po wsta nà
pro ce du ry opi su jà ce pro ce sy pro wa dzo ne we wszyst -
kich ob sza rach – np. au to no micz ne utrzy ma nie – co
spo wo du je, ˝e sys tem sta nie si´ kom plet ny na wzór 
sto so wa ne go w kra jach roz wi ni´ tych TPM i byç mo ̋ e
po zwo li ubie gaç si´ o Êwia to wà na gro d´ PM Pre is.

Zdro wy roz sà dek z de cy du je, co mo˝ na jesz cze ∏à czyç,
a co, ja ko en kla wy spe cja li stycz ne, po zo sta nie od r´b ne.

Naj wa˝ niej sze, by spraw ne za rzà dza nie w ra mach
ZSZ po wo do wa ∏o eli mi na cj´ strat i przy no si ∏o ko rzy Êci
wszyst kim za in te re so wa nym.

Wyzwanie organizacyjne
Z or ga ni za cyj ne go punk tu wi dze nia wdro że nie zin te -

gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia przed się bior stwem

to cie ka we do świad cze nie i jed no cze śnie wy zwa nie

za wo do we. Wy ma ga ło ono sze ro kie go spoj rze nia

i kom plek so we go zro zu mie nia funk cjo no wa nia

wszyst kich skła do wych ele men tów za rzą dza nia tak

zło żo nym i róż no rod nym or ga ni zmem Spół ki (także

w po wią za niu z jej part ne ra mi). Przy ję ty kie ru nek

za rząd zania przed się bior stwem, opar ty na in te gra cji

sys te mów za rzą dza nia ja ko -

ścią, śro do wi skiem i bez pie -

czeń stwem pra cy, kon cen -

tru je się na pre wen cji tj.

prze wi dy wa niu i prze ciw -

dzia ła niu nie pra wi dło wo -

ściom, oraz przyj mu je ja ko

pod sta wę dzia ła nia mo del

cią głe go do sko na le nia – za -

wsze moż na i trze ba ro bić

le piej. Zin te gro wa ny sys tem

za rzą dza nia to za an ga żo wa nie, świa do mość, kul tu ra

i kom pe ten cje pra cow ni ków, a tak że stra te gia wy ra -

żo na po przez ce le i zde fi nio wa na w pla nach roz wo ju

or ga ni za cji. To rów nież struk tu ra, me to da, na rzę dzia

i środ ki tech ni ki in for ma cyj nej, któ re do pie ro łącz nie

wy ko rzy sty wa ne i sto so wa ne, gwa ran tu ją wy ni ki

w sfe rze ja ko ści i kosz tów, dają satys fakcję klientowi

i są akceptowane przez ak cjo na riu sza.

Sys te my ISO cią gle ewo lu ują, nor my ukie run ko wa ne

są na za da nia i oce nę wy ko na nia tych za dań. 

To, co naj cen niej sze w no wo uzy ska nym cer ty fi ka cie,

to co raz szer szy za kres za rzą dza nia przed się bior -

stwem, włą czo ny w lo gi kę za rzą dza nia pro ce so we go.

Dzię ki te mu kon cen tru je my się na za da niach, a nie

na cy frach, czy za rzą dza niu wskaź ni ka mi – któ re

prze cież moż na uzy skać róż ny mi me to da mi. 

Naj lep szą z nich jest świa do mość skut ków 

po dej mo wa nych dzia łań. By ło ła twiej dzię ki te mu, 

że sys te my ISO ży ją w na szej świa do mo ści i kul tu rze

już od kil ku lat – pierw szy cer ty fi kat ISO 9001 

uzy ska li śmy przecież w ro ku 1996.

Zin te gro wa ny sys tem za rzą dza nia wdro żo ny 

w obec nej for mie, to nie wąt pli wy suk ces – in te gra cja

je go skła do wych nadal mo że i po win na po stę po wać,

z za cho wa niem jednak wy ni ka ją cej z ich spe cy fi ki 

od ręb no ści.

Kry sty na Gor don, 
Kie row nik Dzia łu Or ga ni za cji
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Z wie dza nie ha li pro duk cyj nej roz po czy na si´ od
dzia ∏u ob rób ki pla stycz nej. Da lej prze wod nik
pro wa dzi za pro szo nych go Êci przez spa wal ni´, 

li nie mon ta ̋ u kom baj nów i pra sy kom pleks, la bo ra to -
riów pro ble mo wych...

„No we roz wià za nia do ty czà w∏a Êci wie ca ∏ej po -
wierzch ni pro duk cyj nej, któ ra zo sta ∏a grun tow nie zmo -
der ni zo wa na – mó wi An drzej La tar ski, dy rek tor pro duk -
cji CNH w P∏oc ku. – Prze bu do wa li Êmy wszyst kie cià gi
tech no lo gicz ne, co w du ̋ ej cz´ Êci wy ni ka ∏o z ko niecz no -
Êci do sto so wa nia si´ do no wych wy ro bów trans fe ro wa -
nych z in nych kra jów.”

WÊród wy mie nia nych przez dy rek to ra La tar skie go
urzà dzeƒ znaj du je si´ he ader do zbio ru ku ku ry dzy, pra sa
ro lu jà ca z W∏och oraz kom bajn TC54 -56 z Bel gii.

W∏a dze spó∏ ki zwra ca jà szcze gól nà uwa g´ zw∏asz cza na
no wy na by tek – wy ci nar k´ la se ro wà, któ rej za kup przy -
niós∏ roz wià za nie sze re gu pro ble mów, z ja ki mi wcze Êniej
bo ry ka∏ si´ za k∏ad. Wy eli mi no wa na zo sta ∏a po trze ba wy -

ko rzy sty wa nia wie lu przy rzà dów, wzro s∏a ja koÊç pro -
duk tów, a jed no cze Ênie istot ne mu ob ni ̋ e niu ule g∏y kosz -
ty pro duk cji i kosz ty pra cy. Wy ci nar ka pra cu je dwa dzie -
Êcia czte ry go dzi ny na do b´. Pod ∏à czo na jest do sie ci
kom pu te ro wej w dzia le tech nicz nym, co umo˝ li wia sta ∏à
ob ser wa cj´ jej dzia ∏a nia. Urzà dze nie pe∏ ni nie zwy kle od -
po wie dzial ne za da nie – ob rób ka la se ro wa to bo wiem
pierw szy etap prac nad pro duk tem. Ma szy na kosz to wa -
∏a po nad dwa i pó∏ mi lio na z∏o tych.

„W na szej pra cy wy twór czej skon cen tro wa li Êmy si´ na
czte rech g∏ów nych pro ce sach – pod kre Êla Janusz Maj -
chrzak, dy rek tor ge ne ral ny i pre zes za rzà du spó∏ ki – po -
czy na jàc od ob rób ki pla stycz nej, po przez spa wa nie i ma -
lo wa nie, a˝ po mon ta˝. Ta kie po dej Êcie po zwa la na wy -
daj niej sze za rzà dza nie pro duk cjà, a jed no cze Ênie u∏a twia
jej cià g∏à mo der ni za cj´ i ulep sza nie.”

Spo Êród eta pów przy go to waw czych wy eli mi no wa ny
zo sta∏ pro ces me cha nicz nej ob rób ki skra wa niem, 
fir ma „prze sta wi ∏a” si´ na za kup go to wych ele men tów

Nowy
wizerunek Bizona
Trwa mo der ni za cja płoc kiej fa bryki New Hol land Bi zon. Uno wo cze śnia ne są
po szcze gól ne sek cje, spro wa dza ne no we ma szy ny i urzą dze nia. Dzień
Kluczowego Klienta pozwolił na szerszą prezentację zmian w fabryce.

To masz Li bichNowy
wizerunek Bizona



z ze wnàtrz. Prócz no wej wy ci nar ki la se ro wej, za in we -
sto wa no tak ̋ e w ste ro wa ne nu me rycz nie pra sy kra w´ -
dzio we do wy ko ny wa nia pro ce sów gi´ cia.

Mo der ni za cje nie omi n´ ∏y eta pu ma lo wa nia – to nie -
zwy kle wa˝ ny mo ment pro duk cji, po w∏o ka ma lar ska
cz´ sto de cy du je bo wiem o wy trzy ma ∏o Êci i trwa ∏o Êci ele -
men tów. A tak ̋ e o es te ty ce, któ ra nie po zo sta je prze cie˝
bez zna cze nia. Te raz mo˝ li we jest ma lo wa nie ele men tów
o wie le d∏u˝ szych, ni˝ do tàd – si´ ga jà cych na wet dzie si´ -
ciu me trów. Ma to szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku
kom baj nów no we go ty pu, któ re sà zwy kle wi´k sze, ni˝
do tych cza so we mo de le. Przy k∏a dem mo ̋ e byç tu taj he -
ader zbo ̋ o wy z Bel gii – na ra zie jesz cze spro wa dza ny, ale
naj praw do po dob niej przed koƒ cem te go ro ku pro du ko -
wa ny ju˝ w ca ∏o Êci w P∏oc ku.

Li ni´ pro duk cyj nà zor ga ni zo wa no w fa bry ce w uk∏a -
dzie pro sto pa d∏ym. G∏ów ny ciàg tech no lo gicz ny pro wa -
dzi przez ca ∏à ha l´, a pro sto pa dle do nie go ulo ko wa ne sà
cià gi po bocz ne, na któ rych trwa pro duk cja ele men tów
do dat ko wych. Te ostat nie nad bu do wy wa ne sà na st´p nie
mo du ∏o wo na sk∏a da ne w cià gu g∏ów nym urzà dze nie.
Co istot ne, ˝e ka˝ dy mo du∏ (np. m∏oc kar nia) te sto wa ny
jest lo kal nie, na swo im ob sza rze, a nie do pie ro po zbu -
do wa niu ca ∏e go kom baj nu. Pro ces koƒ czy si´ ba da nia mi
w ka bi nach au dy tu ja ko Êcio we go wy ro bów. Spraw dza ne
sà wszyst kie ele men ty i pa ra me try pro duk tu. W ko lej nej
ka bi nie na st´ pu jà badania dia gno sty czne, a wi´c spraw -
dza nie ha mul ców i me cha ni zmów ste ro wa nia. Ta kie roz -
wià za nie po zwa la na eli mi no wa nie wad pro duk tu na
ka˝ dym eta pie pro duk cji.

„Fa bry ka sta no wi cz´Êç glo bal ne go kon cer nu CNH –
mó wi An dre as Klau ser, dy rek tor han dlo wy fir my – i wi -
docz ne go ∏ym okiem zmia ny, ja kie w niej za cho dzà, sta -
no wià po twier dze nie, ˝e w Pol sce za in we sto wa ne zo sta -
∏y przez ów kon cern du ̋ e pie nià dze. Jed no cze Ênie ozna -
cza to, ˝e je ste Êmy za in te re so wa ni nie tyl ko klien ta mi,
ale i od po wied nio wy so kà ja ko Êcià na szych wy ro bów.” 

W la tach 1999-2002 wy ni ki fi nan so we p∏oc kiej fir my
znacz nie si´ po pra wi ∏y. W tym ro ku spó∏ ka pla nu je
sprze da˝ 540 cià gni ków i 250 kom baj nów (co da od po -
wied nio 26 i 43% udzia ∏u w ryn ku). 

„Z do tych cza so wych wy ni ków i pro gnoz na ko lej ne
la ta je ste Êmy bar dzo za do wo le ni – po twier dza An dre as
Klau ser. – Nie ma my wàt pli wo Êci, ˝e jest to przede
wszyst kim za s∏u ga kre dy tu za ufa nia, ja kim ob da rzy li
nas klien ci. To w∏aÊnie dzi´ ki nie mu zaj mu je my 
czo ∏o wà po zy cj´ i ju˝ te raz je ste Êmy nu me rem 1 na pol -
skim ryn ku.”
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ć Trochę historii...

W 1998 ro ku spry wa ty zo wa na Fa bry ka Ma szyn

Żniw nych, już ja ko spół ka Bi zon, prze ję ta zo sta ła

przez wcho dzą cą w skład kon cer nu Fiat fir mę

New Hol land – świa to we go li de ra w pro duk cji

i sprze da ży ma szyn rol ni czych i bu dow la nych.

W 1999 ro ku na stą pi ła fu zja ka pi ta ło wa 

New Hol land i ame ry kań skiej Ca se IH, dru gie go

po ten ta ta dzia ła ją ce go w tej sa mej bran ży. 

Od 15 li sto pa da 1999 ro ku po łą czo ne fir my 

dzia ła ją w mię dzy na ro do wych struk tu rach 

Gru py Fiat pod na zwą CNH Glo bal.

Produkty
W ofer cie han dlo wej spół ki NH Bi zon znaj du ją się

ma szy ny i urzą dze nia rol ni cze pro du ko wa ne

w Płoc ku oraz po cho dzą ce z in nych fa bryk 

na świe cie:

– kom baj ny zbo żo we Bi zon

– peł na ga ma kom baj nów New Hol land

– ada pta cje do kom baj nów do zbio ru: ku ku ry dzy, 

rze pa ku, sło necz ni ka, ry żu, soi

– ada pta cje do zbio ru ku ku ry dzy do kom baj nów

NH, pod ze spo ły i oprzy rzą do wa nie

– cią gni ki rol ni cze o za kre sie mo cy 

od 14 do 425 KM

– siecz kar nie sa mo bież ne, pra sy kost ku ją ce

i zwi ja ją ce, ma szy ny do zbio ru sia na i zie lo nek

– ła do war ki te le sko po we i kom pak to we oraz in ne

lek kie ma szy ny bu dow la ne i prze my sło we.
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M i lion eg zem pla rzy na Êwie cie. Ta ka jest sta ty sty -
ka sprze da ̋ y Da ily Ive co od kie dy mo del wszed∏
na ry nek w 1978 ro ku. Pro dukt, któ ry od niós∏

je den z naj wi´k szych suk ce sów han dlo wych w tym sek to -
rze, zo sta∏ obec nie pod da ny mo der ni za cji: przede wszyst -
kim wpro wa dzo no no wy sil nik Uni jet HPI o po jem no Êci
2,3 li trów obok sil ni ka 2,8. No we jest tak ̋ e wy po sa ̋ e nie
wn´ trza i sys tem te le in for ma tycz ny.

Po przed nia wer sja, Da ily Ci ty Ca mion z 1999 ro ku, po -
zwo li ∏a mar ce Ive co na osià gni´ cie w cià gu trzech lat naj -
wy˝ szej po zy cji w sek to rze lek kich po jaz dów do staw czych
(do 3,5 ton), za bie ra jàc kon ku ren cji do dat ko we 1,5% ryn -
ku eu ro pej skie go i uzy sku jàc 12% udzia∏ w ryn ku. W ro -
ku ubie g∏ym sprze da no 105 ty si´ cy eg zem pla rzy mo de lu

Da ily. Wo bec no we go mo de lu ocze ki wa nia sà na st´ pu jà ce:
sprze da˝ do 2005 ro ku na po zio mie 130 ty si´ cy sztuk.

Na ry nek wcho dzi te raz Da ily Uni jet HPI 2.3 za pre zen -
to wa ny we wrze Êniu w Se go vii, w Hisz pa nii. Jed nà z je go
moc nych stron jest w∏a Ênie sil nik: tur bo die sel z czte re ma
cy lin dra mi w li nii, 16 za wo ra mi i po dwój nym wa∏ kiem
roz rzà du w g∏o wi cy cy lin drów, ofe ro wa ny w dwóch wer -
sjach o mo cy 96 i 116 KM. Sys tem Com mon -ra il dru giej
ge ne ra cji umo˝ li wia two rze nie drob niej szej mg∏y ole ju na -
p´ do we go, co po zwa la na zmniej sze nie zu ̋ y cia pa li wa
o po nad 10% w sto sun ku do wcze Êniej szych sil ni ków. 

No wy po jazd pre zen tu je ca ∏y sze reg in nych no wo Êci:
wa ̋ y 30 ki lo gra mów mniej na ko rzyÊç ∏a dow no Êci, 
jest mniej ha ∏a Êli wy (o 40 %). Ni˝ sze sà tak ̋ e kosz ty 

Zaprezentowana w Segovii ostatnia wersja modelu Daily z nowym silnikiem 
2,3 Unijet o mocy 96 lub 116 KM, uzupełnia ofertę modeli z silnikiem 2,8.
Prezentujemy nowości, które wpłynęły na sukces rynkowy marki Iveco. 

Ewolucja 
modelu

Ewolucja 
modelu Paola Ravizza



eks plo ata cji w sto sun ku do po przed nich mo de li: na przy -
k∏ad trwa ∏oÊç pa ska roz rzà du prze wi dzia na jest na 240 
ty si´ cy ki lo me trów, na to miast olej i filtr wy ma ga jà wy mia -
ny co 40 ty si´ cy ki lo me trów. 

No we mu sil ni ko wi to wa rzy szy skrzy nia S5 -200, lep sza
w ma new ro wa niu, gdy˝ zmia na bie gów jest bar dziej mi´k -
ka i pre cy zyj na, a bieg wstecz ny – zsyn chro ni zo wa ny.
W Da ily HPI wpro wa dzo ne zo sta ∏y tak ̋ e od po wied nie
mo dy fi ka cje za wie szeƒ, któ re gwa ran tu jà wi´k szy kom fort
jaz dy i zwi´k szo nà przy czep noÊç do dro gi. 

In ne no wo Êci opra co wa ne zo sta ∏y z my Êlà o u∏a twie niu
pra cy kie row cy. Sys tem te le in for ma tycz ny Com pu Da ily
sk∏a da si´ z kom pu te ra lap top, któ ry s∏u ̋ y ja ko te le fon,
czyt nik ko dów kre sko wych i na wi ga tor wy ty cza jà cy tra s´
pod czas po dró ̋ y. W ostat nim przy pad ku Com pu Da ily 
∏à czy si´ z cen tral kà elek tro nicz nà sil ni ka i po zwa la na 
od czy ta nie zu ̋ y cia pa li wa.

No wo Êci do ty czà tak ̋ e wy po sa ̋ e nia i kom for tu wn´ -
trza: pre sti ̋ o we tka ni ny obi cio we w no wych ko lo rach;

do dat ko wy scho wek na oku la ry i te le fon ko mór ko wy.
Prze wi dzia na jest tak ̋ e wer sja Com bi do prze -

wo ̋ e nia oÊmiu pa sa ̋ e rów i kie row cy. Wer sja
ta wy po sa ̋ o na w sil nik o mo cy 116 KM, dys -
po no waç b´ dzie mo˝ li wo Êcià wy bo ru jed ne -

go z dwóch ro dza jów pa ra me trów wy so ko Êci
we wn´trz nej i d∏u go Êci ko mo ry ba ga ̋ o wej. 

W Pol sce Da ily HPI do st´p ne b´ dzie w sie ci
sprze da ̋ y Ive co Po land od stycz nia 2003. 
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P ro ces po dzia ∏u spó∏ ki by∏ nie zwy kle skom pli ko -
wa ny. Tym bar dziej, ˝e Ko deks Spó∏ ek Han dlo -
wych re gu lu je prze pi sy w tej spra wie do pie ro od

1 stycz nia 2001 ro ku. Za le d wie kil ka firm w ska li kra ju
zde cy do wa ∏o si´ do tàd pod jàç to for mal no -praw ne i or -
ga ni za cyj ne wy zwa nie. Wy jàt ko wym w Tek si dzie Po land
by∏ rów nie˝ zna czà cy udzia∏ ka pi ta ∏u za gra nicz ne go.

Przy go to wa nia roz po cz´ ∏y si´ we wrze Êniu 2001 ro ku.
Roz wa ̋ a ne by ∏y ró˝ ne aspek ty i ró˝ ne mo˝ li wo Êci prze -
pro wa dze nia po dzia ∏u. W efek cie po wsta ∏y dwie nie za le˝ -
ne spó∏ ki z ogra ni czo nà od po wie dzial no Êcià – Tek sid 
Alu mi nium Po land w Biel sku-Bia ∏ej i Tek sid Iron Po land
w Sko czo wie.

„W po dzia le spó∏ ki uczest ni czy ∏o ca ∏e przed si´ bior stwo
– mówi Pa squ ale Bat ta li ni, dy rek tor ad mi ni stra cji i fi nan -
sów Tek si du. – Utwo rzo nych zo sta ∏o osiem ze spo ∏ów,
z któ rych ka˝ dy zaj mo wa∏ si´ od r´b ny mi za gad nie nia mi.
Mam na my Êli za so by ludz kie, sys te my in for ma tycz ne,
umo wy sprze da ̋ y i za ku pu, ofi cjal ne po zwo le nia czy kon -
trak ty z ban ka mi, i drob ne spra wy, jak pie czàt ki, pa pier
fir mo wy i in ne de ta le wy ma ga ∏y nie ustan nej uwa gi.”

Mo ment, w któ rym po Wal nym Zgro ma dze niu Ak cjo -
na riu szy pod pi sa∏ do ku men ty u no ta riu sza, Pa squ ale Bat -
ta li ni po rów nu je do ak tu na ro dzin – w tym przy pad ku 

na ro dzin dwóch no wych, pe∏ no spraw nych or ga ni zmów.
Nad w∏a Êci wym przy go to wa niem pro ce su pod wzgl´ -

dem for mal nym czu wa li rad cy praw ni fir my – Alek san der
Po lak i Ja cek Ko nior. Ze wzgl´ dów fi skal nych starali si´
do pro wa dziç do po dzia ∏u spó∏ ki i po wsta nia no wych na
prze ∏o mie dwóch mie si´ cy. Dzi´ ki te mu uda ∏o si´ unik nàç
po dwój nej ksi´ go wo Êci i do ku men ta cji – za po przed ni mie -
siàc pra cow ni cy otrzy ma li wy na gro dze nie z Tek si du,
a w ko lej nym roz li cza ∏y ich ju˝ no we spó∏ ki.

„Plan po dzia ∏u spo rzà dzo ny zo sta∏ na dzieƒ 31 X 2001
– t∏u ma czy Ja cek Ko nior. – Naj pierw za ak cep to wa∏ go Za -
rzàd Tek si du Po land SA, na st´p nie ca ∏oÊç zo sta ∏a prze ana -
li zo wa na przez bie g∏e go re wi den ta, wy zna czo ne go przez
tu tej szy Sàd Re jo no wy. Re ali za cja wszyst kich wst´p nych
for mal no Êci da ∏a pod sta wy do zwo ∏a nia 23 IV 2002 Wal -
ne go Zgro ma dze nia Ak cjo na riu szy, któ re pod j´ ∏o uchwa -
∏´ o po dzia le spó∏ ki. Ca ∏y ma jà tek Tek si du Po land prze j´ -
ty zo sta∏ przez dwie no wo  pow sta ∏e fir my, któ re sta ∏y si´
je go pe∏ no praw ny mi na st´p ca mi.”

Biel ski sàd 31 VII 2002 wpi sa∏ do re je stru no we spó∏ ki,
a dzieƒ póê niej wy kre Êli∏ z nie go Tek sid Po land, umo˝ li -
wia jàc tym sa mym roz po cz´ cie dzia ∏al no Êci je go spad ko -
bier com oraz prze j´ cie ma jàt ku i zo bo wià zaƒ dro gà suk ce -
sji uni wer sal nej.

Spadkobiercy
Teksidu Poland

Kilka tygodni temu Teksid Poland SA podzielił się na dwa odrębne podmioty
prawno-gospodarcze. Władze spółki, przeprowadzając ów proces, dokonały
swoistego eksperymentu w polskiej rzeczywistości prawnej.

Spadkobiercy
Teksidu Poland

Tomasz Libich, fot. `M. Feodorów

Kilka tygodni temu Teksid Poland SA podzielił się na dwa odrębne podmioty
prawno-gospodarcze. Władze spółki, przeprowadzając ów proces, dokonały
swoistego eksperymentu w polskiej rzeczywistości prawnej.
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„Chc´ z pe∏ nà sa tys fak cjà pod kre Êliç – mó wi Bat ta li ni –
˝e 1 VIII dwie no we spó∏ ki roz po cz´ ∏y pra c´ w spo sób 
au to no micz ny, sa mo dziel ny – jak by od za wsze funk cjo no -
wa ∏y w ta kiej for mu le.”

„Przed si´ wzi´ cie wy ma ga ∏o wy stà pie nia o no we NI P-y
i RE GO N-y, wymusi∏o te˝ for mal no Êci w Urz´ dzie Skar -
bo wym – zwra ca uwa g´ Alek san der Po lak – a wszyst ko
przy po mi na ∏o tro ch´ ba lan so wa nie na cien kiej li nie. By∏ to
bo wiem je den z pierw szych ta kich po dzia ∏ów w Pol sce
i na wet sà dy nie ma jà jesz cze w tej kwe stii do Êwiad cze nia.”

W trak cie re ali za cji pro ce du ry po dzia ∏u wy ko rzy sta na
zo sta ∏a no wa in sty tu cja praw na – „spó∏ ka w or ga ni za cji”.
Dzia ∏a jàc pod ta kim szyl dem, fir my w Biel sku – Bia ∏ej
i Sko czo wie, mi mo i˝ jesz cze for mal nie nie za re je stro wa -
ne, mo g∏y roz po czàç
dzia∏alnoÊç i za wie raç
umo wy, a ich za rzàd
otrzy ma∏ pew ne ogra -
ni czo ne kom pe ten cje.
Gdy na stà pi ∏a re je stra -
cja no wych spó∏ ek,
dzia ∏al noÊç ru szy ∏a pe∏ -
nà pa rà.

Fi zycz ny po dzia∏
Tek si du nie mu sia∏ na
szcz´ Êcie prze bie gaç
sztucz nie – ist nie jà ca od r´b noÊç oraz du ̋ a au -
to no mia biel skie go i sko czow skie go za k∏a du
znacz nie u∏a twi ∏y ca ∏e za da nie. 

Nie by ∏o tak ̋ e kom pli ka cji przy roz strzy ga niu kwe stii
umów za war tych wcze Êniej przez Tek sid Po land SA. Wi´k -
szoÊç zmie Êci ∏a si´ w pla nie po dzia ∏u i przy pi sa na zo sta ∏a
do no wej spó∏ ki w Sko czo wie lub Biel sku-Bia ∏ej. W nie -
któ rych przy pad kach lep szym roz wià za niem oka za ∏o si´
za war cie z kon tra hen ta mi zu pe∏ nie no wych umów – ak tu -
ali za cja po przed nich wià za ∏a by si´ bo wiem ze zbyt du ̋ à
ilo Êcià anek sów.

Ka pi ta ∏y za k∏a do we obu po wsta ∏ych spó∏ ek ró˝ nià si´
mi´ dzy so bà w sto sun ku 3/5 – 2/5. Ma jà tek Tek si du Alu -
mi nium Po land wy ce nio no na 92 mln 351 tys., a Tek si du
Iron Po land na 65 mln 678 tys. 500 z∏o tych.

Ca ∏y ma jà tek spó∏ ki dzie lo nej prze szed∏ na jej „spad ko -
bier ców”. Nie zmie ni ∏a si´ jed nak struk tu ra ka pi ta ∏o wa
po dzie lo ne go Tek si du. W dal szym cià gu w∏a Êci cie lem
98,5% ka pi ta ∏u jest Tek sid SpA, a 1,5% na le ̋ y do Skar -
bu Paƒ stwa.

A ja kie ró˝ ni ce wy ni ka jà ze zmia ny statusu spó∏ ki ak cyj -
nej na dwie spó∏ ki z o. o.? „Przede wszyst kim spó∏ ka 

ak cyj na jest pod mio tem o wie le bar dziej sfor ma li zo wa nym
– mó wi Alek san der Po lak. – Isto ta spó∏ ek z o. o. po zwa la
na uprosz cze nie dzia ∏al no Êci fir my pod wzgl´ dem for mal -
no -praw nym i fi skal nym. Przy k∏a do wo – nie ma ju˝ obo -
wiàz ku funk cjo no wa nia ra dy nad zor czej, a pierw sze Nad -
zwy czaj ne Zgro ma dze nie Wspól ni ków mo g∏o si´ od byç
bez udzia ∏u no ta riu sza (co obni˝ a kosz ty).”

Oby ∏o si´ bez ja kich kol wiek zmian dla za ∏o gi. Pra cow ni -
cy au to ma tycz nie prze szli pod skrzy d∏a no wych spó∏ ek
i ca ∏e go prze obra ̋ e nia or ga ni za cyj ne go i praw ne go w∏a Êci -
wie nie od czu li. Za rzàd Tek si du Po land SA zo sta∏ po dzie -
lo ny, a je go cz∏on ko wie roz po cz´ li pra c´ w Biel sku – Bia -
∏ej lub Sko czo wie – w za le˝ no Êci od te go, z któ rym za k∏a -
dem by li wcze Êniej zwià za ni.

Suk ces przed si´ wzi´ cia, to zda niem dy rek to ra Bat ta li -
nie go, przede wszyst -
kim za s∏u ga ogrom -
ne go na k∏a du pra cy,
za rów no w za kre sie
pla no wa nia dzia ∏aƒ,
jak ko or dy no wa nia
ich przez pro fe sjo nal -
nie przy go to wa nych
do te go za da nia pra -
cow ni ków.

„Re gu lar nie, dwa
ra zy w mie sià cu pro -

wa dzi li Êmy wi de okon fe ren cje ze s∏u˝ ba mi cen -
tral ny mi w Tu ry nie. Co ty dzieƒ uak tu al nia li Êmy do ku -
men ty (ti me -ta ble, ana li zy wy ko nal no Êci itd.), któ re w cza -
sie trwa nia pro jek tu, sta no wiàc tak wa˝ ny in stru ment 
na szej pra cy, by ∏y dla nas ni czym Ewan ge lia. Osià gni´ te 
re zul ta ty uznaç na le ̋ y za bar dzo po zy tyw ne – wr´cz do s -
ko na ∏e. B´ dàc od po wie dzial nym za pro jekt od dzie le nia
obu za k∏a dów, pra gn´ rów nie˝ przy tej oka zji po dzi´ ko -
waç wszyst kim wspó∏ pra cow ni kom, któ rzy przy czy ni li si´
do osià gni´ cia tych re zul ta tów.”

Dy rek tor Bat ta li ni po twier dza in for ma cje o da le ko po -
su ni´ tych pra cach nad pro ce du ra mi, któ re do pro wa dzà
ame ry kaƒ skà spó∏ k´ in we sty cyj nà Qu estor do prze j´ cia
ak cjo na ria tu w∏a sno Êcio we go Tek si du Alu mi nium Po land
i prze j´ cia spó∏ ki spod skrzy de∏ Fia ta. 

30 wrze Ênia 2002 no wy ak cjo na riusz prze jà∏ ak cje
wszyst  kich po zo sta ∏ych spó∏ ek gru py Tek sid na Êwie cie.
Za koƒ cze nie pro ce du ry prze j´ cia Tek sid Alu mi nium 
Po land prze wi dy wa ne jest na to miast na ko niec li sto pa da. 

Sko czow ski Tek sid Iron Po land po zo sta nie w struk tu -
rach Gru py Fiat.

Ja cek Ko nior
Alek san der Po lak

Pa squ ale Bat ta li ni



Od Ma tis se’a po Pi cas sa, od Tie po lo po Se ve ri nie go. Tak że Ca na let to, Mo di glia ni
i Re no ir. Au to rzy bez cen nych płó cien ze bra nych w Pi na ko te ce Gio van nie go
i Ma rel li Agnel lich. Wszy scy w hi sto rycz nej fa bry ce Lin got to.

Lingotto
wrota do sztuki

Gi no Se ve ru ini. Wło scy lan sjerzy w ga lo pie, 1915.
Si ła, dy na mi ka, two rze nie ob ję to ści: fu tu ryzm 
łą czy się tu z tra dy cją ma lar ską XV wie ku.

Au gu ste Re no ir. Kąpiąca się, 1882. 
Akt przed sta wia Ali ne Cha ri got, to wa rzysz kę,

mo del kę, przy szłą żo nę i mat kę dzie ci ar ty sty.

Pa blo Pi cas so. Kur ty za na, 1901. W wie ku 20 lat Pi cas so na ma lo wał ten pięk ny, 
zmy sło wy por tret. Styl przy po mi na To lo use -Lau tre ca.
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An drea Gri va, 
Fran ce sa ca Rech



P re zy dent Re pu bli ki W∏o skiej Car lo Aze glio
Ciam pi 20 wrze Ênia dokona∏ otwar cia Pi na ko -
te ki w by ∏ym kom plek sie prze my s∏o wym. Od

lat ‘60. Gio van ni i Ma rel la Agnel li ma rzy li o ta kim mu -
zeum, lecz pro jekt ten urze czy wist ni∏ si´ do pie ro
w trak cie re struk tu ry za cji Lin got to. No we mu zeum
znaj du je si´ nad to rem, na któ rym kie dyÊ od by wa ∏y si´
pró by sa mo cho dów. Mie Êci si´ w me ta lo wym kon te ne -
rze lek ko wzno szà cym si´ po nad da chem. Na po -
wierzch ni 450 me trów kwa dra to wych wy eks po no wa -
nych zo sta ∏o 25 dzie∏ sztu ki, któ re Gio van ni i Ma rel la
Agnel li udo st´p ni li mia stu. 

Re ali za cja te go przed si´ wzi´ cia roz po cz´ ∏a si´ w 1982
ro ku wraz z za mkni´ ciem li nii pro duk cyj nych i za an ga -
˝o wa niem do prac Êwia to wej s∏a wy ar chi tek ta Ren zo
Pia no, wy bra ne go spo Êród dwu dzie stu kan dy da tów.
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ć Skarb czyk na da chu

„Lek ki du szek uno szą cy się nad Lin got to” – tak Ren zo

Pia no opi su je swo je ostat nie dzie ło – Pi na ko te kę 

Gio van nie go i Ma rel li Agnel lich. Z ze wnątrz moc na 

me ta lo wa struk tu ra, we wnątrz prze strzeń na tchnio na

pięk nem. „Wraz z avvo ca to Agnel li – wspo mi na Ren zo –

ana li zo wa li śmy po ję cia si ły i lek ko ści, tech ni ki i ma rzeń”. 

Z tej wy mia ny my śli na ro dził się me ta lo wy Skarb czyk 

wa żą cy 400 ton, wspar ty na cien kich wspor ni kach 

– ni czym czte rech igłach.

„Ar chi tekt – kon ty nu uje Pia no – spę dza swo je ży cie pra -

cu jąc wo kół re guł gra wi ta cji, co w przy pad ku Pi na ko te ki

by ło bar dzo zo bo wią zu ją cym wy zwa niem: na le ża ło unieść

dzie ło ze sta li”. W ja ki spo sób? Po przez wy ko rzy sta nie

ho ry zon tal nej po wierzch ni ja ko da chu, la ta ją ce go dy wa -

nu ze sta li i szkła, któ re fil tru je na tu ral ne świa tło przez

przy ciem nio ne płyt ki, ła go dzi je, eli mi nu jąc cie nie i pro -

mie nie, któ re mo gły by uszko dzić płót na. „Dy wan” stał się

za tem bar dzo waż nym ele men tem struk tu ry ar chi tek to -

nicz nej: w dzień do star cza na tu ral ne go świa tła; w no cy,

pod świe tlo ny, spra wia wra że nie wy jąt ko wo lek kie go. O ile

z ze wnątrz bu dy nek ja wi się jak praw dzi wy ufor ty fi ko wa -

ny skar biec, to we wnątrz ota cza zwie dza ją cych at mos fe rą

wy ci sze nia i spo ko ju. Zwie dza nie Pi na ko te ki od by wa się

„z do łu do gó ry”. To od wo ła nie do po ję cia pra cy w by łej

fa bry ce, gdzie pro duk cja zor ga ni zo wa na by ła w spo sób

pio no wy i każ dy sa mo chód na bie rał kształ tu z pię tra na

pię tro, aż do cie rał do to ru na da chu. „Z psy cho lo gicz ne -

go punk tu wi dze nia – mó wi Ren zo Pia no – to tro chę tak,

jak by uno sić się w po miesz cze niu wy peł nio nym roz rze -

dzo nym po wie trzem, oto czo nym i chro nio nym świa tłem

kon tem pla cji, pięk na i sztu ki”.

Ber nar do Bel lot to. Dwor ski ko ściół w Dreź nie. 
W po ło wie 1700 ro ku Bel lot to, wnuk Ca na let ta, zo stał 
ma la rzem na dwor nym Au gu sta II, kró la Pol ski i elek ta Sak so nii. 

An to nio Ca nal zwa ny Ca na let to. 
Ce re mo nia za ślu bin We ne cji z mo rzem, 

któ ra do dzi siaj ob cho dzo na jest 
pod czas świę ta Wnie bo wstą pie nia. 
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Dzi siaj fa bry ka, któ ra nie gdyÊ za uro czy ∏a s∏aw ne -
go ar chi tek ta Le Cor bu sie ra, jest wie lo funk cyj nym
kom plek sem prze my s∏o wym. Swo istym mia stecz kiem
mu zy ki i ki na, kon gre sów i wy staw, mie Êci si´ tu wy -
dzia∏ uni wer sy te tu i po li tech ni ki oraz aka de mik dla
stu den tów i cen trum han dlo we. Te raz sta ∏a si´ tak ̋ e
oÊrod kiem sztu ki. Ten praw dzi wy „Skarb czyk”, jak

ochrzczo no no wà Pi na ko -
te k´, wzno si si´ nad to rem
prób nym i do sko na le
kom po nu je ze szkla nà ku -
là, za pro jek to wa nà przez
Ren zo Pia no. Po dró˝ po Pi na ko te ce, jej 23 ob ra zach i rzeê bach 

Ca no vy, roz po czy na si´ od dzie ∏a Gia co mo Bel la, za ty -
tu ∏o wa ne go Abs trak cja pr´d ko Êci (z 1913 ro ku). Wiel -
kie p∏ót no przed sta wia mknà cy dro ga mi sa mo chód, 
w któ rym do strzec mo˝ na twarz pro wa dzà ce go.

Ko lej na sa la po Êwi´ co na jest dzie ∏om Ma tis se’a

Sa
tiz

 La
Pr

es
se

/L
er

ca
ra

Architekt Renzo Piano 
w Pinakotece Lingotto. 
Za nim wspaniałe obrazy 
Henri Matisse’a.

GIACOMO BALLA.
Abstrakcja prędkości, 1913.
Dzieło należy do nasłynniejszych prób na temat pędzącego
samochodu, tematu tak ulubionego przez futurystów.

ÉDOUARD MANET.
Murzynka, 1862-63.

Ta „femme de chambre” miała 
na imię Laura. Tą samą postać
znajdziemy także na bardziej

znanym obrazie Maneta: Olympia. 



i sta no wi nie po wta rzal nà ko lek cj´ we W∏o szech: od
Fem me et anémo nes z 1937 ro ku, po Ta bac Roy al
z 1943 ro ku. Sà to dzie ∏a, któ rych wi dok na tchnàç mo -
˝e ra do Êcià i pe∏ nià ˝y cia. Mi nio ny wiek od da jà dwa
wspa nia ∏e dzie ∏a Pi cas sa, b´ dà ce sym bo lem XX wie ku.
Pierw sze to por tret z okre su „nie bie skie go”, no szà cy

da t´ 1901, któ ry przed sta wia pi´k nà Ote ro. Dru gim
jest dzie ∏o z okre su ku bi zmu, za ty tu ∏o wa ne M´˝ czy zna
wsparty o stó∏ z 1915-16 ro ku. Na prze ciw le g∏ej Êcia nie
znaj du je si´ akt au tor stwa Mo di glia nie go i dziew czy na
Re no ira. W ko lej nej sa li Ha la bard nik Gio van nie go 
Bat ti sty Tie po lo i szeÊç pi´k nych ob ra zów We ne cji
uwiecz nio nej przez Ca na let ta oraz dwa
du ̋ e ob ra zy przed sta wia jà ce Dre zno
z 1740 ro ku wy ko na ne przez je go wnu ka,
Bel lot to. Na st´p nie rzad kie dzie ∏o Gi no
Se ve ri nie go, W∏o scy lan sje rzy w ga lo pie,
por tret Ma ne ta – La Négres se i dwie 
kla sycz ne rzeê by Ca no vy. 

Paolo Fresco przemawia podczas inauguracji nowej siedziby
akademickiej, w której uczestniczył także prezydent Włoch 
Carlo Azeglio Ciampi 

HENRI MATISSE. 
Kobiety z anemonami, 1920. 
To ekspansja kolorów śródziemnomorskich. 
Obraz ten wyraża spokój i radość życia.

ANTONIO CANOVA.
Tancerka.

Rzeźba wykonana
zgodnie z proporcjami
klasycznej piękności.

AMEDEO MODIGLIANI. Leżąca naga, 1917.
Obraz interpretuje akademicki temat nagości 
na podstawie oryginalnego i zmysłowego stylu.
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Błękitny krąg
Uczestnicy tegorocznej wyprawy Iveco przemierzali kraje basenu Morza
Śródziemnego. „Fiat Wokół Nas” uczestniczył w kilku etapach tej podróży: 
z Hammanu przez Jordanię, Izrael, Egipt, aż na Górę Synaj. 
Dzisiaj przedstawiamy bohaterów szóstej edycji Overlandu.

Francesco Novo fot. M. Dalla Palma



P o 167 dniach po dró ̋ y i 30 ty sià cach ki lo me trów
szó sta edy cja Over lan du do tar ∏a do me ty. Ka ra wa na
czte rech ci´ ̋ a ró wek Ive co 330,30 ANW, jed ne go

Tor pe do i dwóch wo zów Com bi wy ru szy ∏a z Rzy mu 3 ma -
ja pod kie row nic twem Bep pe Ten tie go. Po prze je cha niu tra -
sy wio dà cej przez 22 kra je do tar ∏a w koƒ cu do W∏och, za -
ta cza jàc b∏´ kit ny kràg wo kó∏ Mo rza Âród ziem ne go.

Zor ga ni zo wa na przez Ive co szó sta edy cja raj du, któ ra
wzbu dzi ∏a nie zwy k∏e za in te re so wa nie wi dzów (g∏ów nie
dzi´ ki re por ta ̋ om we w∏o skiej te le wi zji RAI), mia ∏a na ce -
lu uczcze nie Mi´ dzy na ro do we go Ro ku Gór. Po wcze Êniej -
szych wy pra wach przez tun dr´ sy be ryj skà, ste py Ame ry ki
Pó∏ noc nej, sa wan ny afry kaƒ skie oraz d˝un gl´ ama zoƒ skà,
w tym ro ku przy szed∏ czas na ∏aƒ cu chy gór skie oka la jà ce
ba sen Mo rza Âród ziem ne go. Tra sa raj du za ha cza ∏a o le ̋ à -
ce na trzech ró˝ nych kon ty nen tach miej sca, któ re uwa ̋ a -
ne sà za ko leb k´ cy wi li za cji: Ate ny, Istam bu∏, Pe tra, Gó ra
Sy naj, Do li na Ni lu, oa zy na Sa ha rze, Gra na da, Le Puy, czy

Ge nua. Ideà prze wod nià raj du, au tor stwa geo gra fa i re -
dak to ra na czel ne go pi sma Ma ga zy n Trek kin go wy, by ∏o
roz po wszech nia nie prze s∏a nia po ko ju i przy jaê ni wÊród
spo ∏ecz no Êci od wie dza nych kra jów.

Uczest ni ków wy pra wy, a by ∏o ich ∏àcz nie 70 (12 osób
w ka˝ dym po jeê dzie), ∏à czy ∏a wspól na pa sja do przy gód
i za mi ∏o wa nie do wiel kich ci´ ̋ a ró wek o na p´ dzie na szeÊç
kó∏, któ re z ∏a two Êcià prze mie rza ∏y gó ry, pu sty nie i ba gna.
Po raz pierw szy w wy pra wie uczest ni czy ∏y ko bie ty. Wszy -
scy na zmia n´, przez 20-30 dni sia da li za kie row ni cà, zaj -
mo wa li si´ kon ser wa cjà po jaz du, or ga ni za cjà i lo gi sty kà,
kr´ ce niem fil mów i ro bie niem zdj´ç, a na wet go to wa niem.
Me cha ni cy tak ̋ e tym ra zem mo gli ze braç cen ne in for ma -
cje na te mat wy trzy ma ∏o Êci po jaz dów w trud nych i nie ty -
po wych wa run kach. Po s∏u ̋ à one póê niej kon struk to rom
po jaz dów no wej ge ne ra cji.

Nie jest ∏a two po ru szaç si´ tra sa mi, na któ rych cz´ sto
bra ku je punk tów ser wi so wych, a na wet dróg. Bep pe



42

Zdjęcia z przejazdu przez
Syrię i Jordanię.
Po lewej: Sara, policjantka 
z Genui za kierownicą Combi.
Po prawej: Widok na Petrę

Ten ti do brze o tym wie i za wsze ra dzi no wym uczest ni -
kom: „Ni gdy nie py taj cie, o któ rej przy je dzie my – tyl ko ile
jesz cze zo sta ∏o ki lo me trów”.

Eks pe dy cja mia ∏a do po ko na nia tra s´ nie ty po wà, ob fi tu -
jà cà w trud no Êci i nie spo dzian ki (by wspo mnieç tyl ko o sy -
tu acji na Bli skim Wscho dzie). Aby spro staç za da niu trze ba
by ∏o wie le cier pli wo Êci i od wa gi. W do li nach Al ba nii nie
ma dróg i nie obo wià zu je pra wo, co wie lo krot nie wy sta -
wia ∏o na ci´˝ kà pró b´ ci´ ̋ a rów ki i ner wy cz∏on ków wy -
pra wy. Na gra ni cy sy ryj skiej z ko lei przy sz∏o cze kaç dwa -
dzie Êcia trzy go dzi ny w pe∏ nym lip co wym s∏oƒ cu, bez
mo˝ li wo Êci opusz cze nia po jaz du.

„Fiat Wo kó∏ Nas” to wa rzy szy∏ uczest ni kom raj du Over -
land 6 przez kil ka dni w Jor da nii, Izra elu i Egip cie: od
Ham ma nu do Pe try i Aqu aby, a˝ po Gó r´ Sy naj. Oto frag -
men ty dzien ni ka tej po dró ̋ y.

23 lip ca. W Cen trum Ham ma nu za pla no wa li Êmy spo -
tka nie z ko lum nà przy by wa jà cà z Da masz ku. O 13: 00 po -
win ni Êmy wy ru szyç w kie run ku Po ∏u dnio wej Jor da nii.
Tem pe ra tu ra po wie trza si´ ga 40 stop ni, a na sze po jaz dy,

przy sto so wa ne do jaz dy w ka˝ dych wa run kach (przede
wszyst kim jed nak w zim nym kli ma cie), nie ma jà kli ma ty za -
cji. Przez ca ∏y czas ma my otwar te okna. Po tu tej szych dro -
gach nie wol no jeê dziç szyb ciej, ni˝ 65 km/h. Wy jazd opóê -
ni∏ si´ o go dzi n´, po nie wa˝ mu sie li Êmy cze kaç na po li cyj ny
ra dio wóz, któ ry eskor to wa∏ nas a˝ do gra nic sto li cy. W tym
ha ∏a Êli wym i cha otycz nym „bia ∏ym mie Êcie” – a ˝y je tu po -
nad mi lion miesz kaƒ ców, jed na szó sta ca ∏ej jor daƒ skiej lud -
no Êci – po ma raƒ czo wa ka ra wa na sze Êciu ci´ ̋ a ró wek wy -
ró˝ nia si´ z∏o ̋ o nym i zwar tym, pra wie woj sko wym szy -
kiem. Byç mo ̋ e to za s∏u ga po dró ̋ u jà cych z na mi czte rech
ka ra bi nie rów – spa do chro nia rzy z Tu sca nii.

Zo sta wi li Êmy za ple ca mi Ham man. Dro ga pro wa dzi
przez Pu sty ni´ Arab skà do Mo rza Czer wo ne go. To bar dzo
sta ry szlak, trans por to wa no nim przy pra wy, prze mie rza ∏y
go le gio ny rzym skie oraz chrze Êci jaƒ scy i mu zu∏ maƒ scy
piel grzy mi. Bie gnie obok gó ry Ne bo, skàd Moj ̋ esz spo glà -
da∏ na Zie mi´ Obie ca nà i gdzie zo sta∏ Êci´ ty Jan Chrzci ciel.
Wzd∏u˝ szla ku, któ rym obec nie po dró ̋ u jà pra wie wy ∏àcz -
nie sta re i prze ∏a do wa ne ci´ ̋ a rów ki, za ry so wu jà si´





44

Powyżej: 
Petra, archeologiczny 
skarb Jordanii.
Na sąsiedniej stronie:
Uczestnicy wyprawy 
na tle ciężarówek Iveco.



pierw sze be du iƒ skie na mio ty – po ∏o wa lud no Êci Jor da -
nii ˝y je w tra dy cyj nych be du iƒ skich wio skach.

Sie dzi my w com bi pro wa dzo nym przez Sa r´, po li cjant -
k´ z Ge nui, za fa scy no wa nà nie bez piecz ny mi po dró ̋ a mi.
˚e by wziàç udzia∏ w wy pra wie pu Êci ∏a si´ w po Êcig za ko -
lum nà Over land wy ru sza jà cà z jej ro dzin ne go mia sta, po
czym za trzy ma ∏a jà w pól dro gi. Dzi´ ki te mu je dzie te raz
z na mi i sp´ dza mie siàc wa ka cji na pu sty ni. Jest tu taj tak -
˝e po cho dzà ca z To ska nii Pa try cja – do rów nu jà ca m´˝ czy -
znom si ∏à kie row ca ci´ ̋ a rów ki. Ma w so bie jed nak spo ro
gra cji i pew nie w∏a Ênie dla te go wzi´ ∏a udzia∏ w kon kur sie
Miss Ita lia. Za kwa li fi ko wa ∏a si´ do wy pra wy wy gry wa jàc
te le wi zyj ny kon kurs zor ga ni zo wa ny w ra mach pro gra mu
„Qu el li che il cal cio”. Te raz pro wa dzi pierw szà ci´ ̋ a rów -
k´ w ko lum nie. To ona po wia da mia wszyst kich przez ra -
dio o zbli ̋ a jà cych si´ prze szko dach na dro dze; od cza su do
cza su „pusz cza” pio sen ki AB BY z ka se ty cu dem oca la ∏ej
z Over lan du 1. Na po czàt ku lat osiem dzie sià tych w∏a Ênie
ta mu zy ka to wa rzy szy ∏a na szej po dró ̋ y.

O za cho dzie s∏oƒ ca zje˝ d˝a my z g∏ów nej dro gi, aby roz -
po czàç wspi nacz k´ ser pen ty na mi pro wa dzà cy mi do Pe try.
Sil ni ki pra cu jà pe∏ nà pa rà, sa mo chód z na p´ dem na czte ry

ko ∏a z ∏a two Êcià wgry za si´ w te ren. ˚ad na nie rów noÊç,
ani garb na dro dze nas nie po wstrzy ma jà. Mo ̋ e i nie ma
kli ma ty za cji, ale za to wspo ma ga nie kie row ni cy ogra ni cza
do mi ni mum wy si ∏ek kie row ców i nie wy go d´ pa sa ̋ e rów.
Nad cho dzi naj lep szy mo ment na ro bie nie zdj´ç i kr´ ce nie
fil mów – wie czor ne s∏oƒ ce przy bie ra po ma raƒ czo we, ró -
˝o we i czer wo ne od cie nie, gdy ci´ ̋ a rów ki prze je˝ d˝a jà
przed ka me ra mi te le wi zji.

Kie dy do je˝ d˝a my do Pe try jest ju˝ pra wie ciem no, ale
nim po ∏o ̋ y my si´ spaç, ro bi my jesz cze krót kie pod su mo -
wa nie mi nio ne go dnia i za po zna je my si´ z za da nia mi na
na st´p ny. Ma my prze cie˝ zwie dzaç le gen dar nà Pe tr´, sta -
ro ̋ yt ne mia sto przez d∏u gi czas uwa ̋ a ne za za gi nio ne,
a od na le zio ne do pie ro w 1812 ro ku.. Pu∏ kow nik Law ren -
ce, któ ry na tej pu sty ni sp´ dzi∏ naj lep szy okres swo je go ˝y -
cia, mó wi∏, ˝e to „naj pi´k niej sze miej sce na zie mi”. Spiel -
berg roz s∏a wi∏ je fil mem o In dia na Jo ne sie. Zwie dza nie ru -
in Pe try trwa ca ∏y dzieƒ, ale wspo mnie nia po zo sta jà do
koƒ ca ˝y cia.

25 lip ca. Na st´p ne go ran ka o siód mej sto imy na par kin -
gu ho te lo wym go to wi do dro gi. Wszyst kie po jaz dy tan ku -
jà ben zy n´ z cy ster ny miesz czà cej 4000 li trów. Po zo sta ∏e
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au ta pe∏ nià funk cje sy pial ni, biu ra i sto ∏ów ki. Pla nu je my
do trzeç do Aka by, mia sta nad Mo rzem Czer wo nym, le ̋ à -
ce go na gra ni cy mi´ dzy Izra elem, a Egip tem. Aka ba za
spra wà p∏k Law ren ce’a prze sz∏a spod tu rec kiej do mi na cji
we w∏a da nie bry tyj skie w 1917 ro ku. 

Ka mie ni sta pu sty nia po wo li prze cho dzi w piasz czy stà,
ruch ci´ ̋ a ró wek zmie rza jà cych do je dy ne go por tu w Jor -
da nii wy raê nie si´ wzma ga. By ∏a to nie gdyÊ por to wa ba za
kró la Sa lo mo na i tu w∏a Ênie, zgod nie z le gen dà, przy by ∏a
do nie go kró lo wa Sa by. Przy je˝ d˝a my do mia sta ko ∏o po -
∏u dnia. Tem pe ra tu ra wy no si 44 stop nie.

Ma my kil ka go dzin po sto ju, pod czas któ rych nasz dy -
˝ur ny le karz, Ma ria An to niet ta Gras so, ro bi ba da nie elek -
tro kar dio gra ficz ne kil ku cz∏on kom eki py. Wy ni ki wy s∏a ne
do W∏och po s∏u ̋ à ba da niom na uko wym pro wa dzo nym
przez kli ni k´ w Mon zy. Li sa Lot ti, dzien ni kar ka Ra dia 24,
∏à czy si´, jak co dzieƒ z re dak cjà, by prze s∏aç naj Êwie˝ szà
ko re spon den cj´. „Czte ry pa nie nie tyl ko bar dzo szyb ko
z˝y ∏y si´ z ze spo ∏em – mó wi Bep pe Ten ti – ale dzi´ ki swe -
mu prak tycz ne mu i zdro wo roz sàd ko we mu zmy s∏o wi,
wpro wa dzi ∏y wy czu wal ny ele ment sta bi li za cji.”

Aka ba jest mia stem gra nicz nym. Kil ka set me trów stàd,
na pla ̋ y szczel nie wy pe∏ nio nej tu ry sta mi (g∏ów nie z Ara bii
Sau dyj skiej), znaj du jà si´ izra el skie ba zy woj sko we: ra da ry
i wie ̋ e stra˝ ni cze. Kil ka ki lo me trów da lej wi daç po dob ne
ba zy egip skie. W po wie trzu czu je si´ na pi´ cie. Byç mo ̋ e
udzie li ∏o si´ ono jed nej z na szych ci´ ̋ a ró wek, bo ze psu∏ si´
prze wód wspo ma ga nia kie row ni cy i wy ciek∏ olej. Ale me -
cha ni cy Ive co pod kie row nic twem Lu cia no Ros set ti na -
tych miast in ter we niu jà. Po nie ca ∏ej go dzi nie uster ka jest
na pra wio na. 

„Wie lo krot nie zda rza ∏y si´ nam te go ro dza ju na pra wy –
mó wi Lu cia no Ros set ti. – W koƒ cu po jaz dy, któ ry mi 

jeê dzi my, bra ∏y udzia∏ ju˝ w po przed nich raj dach i nie za -
le˝ nie od ich wy trzy ma ∏o Êci pod czas po dró ̋ y mo gà przy -
tra fiç si´ drob ne pro ble my. Ale w koƒ cu ich nie za wod noÊç
zo sta ∏a po twier dzo na przez pra wie 180 ty si´ cy prze je cha -
nych ki lo me trów w eks tre mal nych wa run kach.”

Na resz cie mo ̋ e my si´ po ∏o ̋ yç. Ju tro, 26 lip ca, mu si my
wstaç o pià tej. Ma my do prze je cha nia jesz cze dwie gra ni -
ce paƒ stwo we za nim do trze my na me t´ wy pra wy, czy li do
klasz to ru Êwi´ tej Ka ta rzy ny na Gó rze Sy naj. Nie ste ty, na -
sze oba wy co do biu ro kra tycz nych trud no Êci (zwià za nych
ze Êrod ka mi bez pie czeƒ stwa) oka za ∏y si´ s∏usz ne. Mu si my
sp´ dziç na przej Êciu gra nicz nym pra wie ca ∏y dzieƒ. Do pie -
ro póê no w no cy mo ̋ e my udaç si´ w dal szà po dró˝. Po
Êwi cie wje˝ d˝a my w pierw szy za kr´t na dro dze pro wa dzà -
cej ku Gó rze Sy naj. Nie spa li Êmy od 24 go dzin, ale nikt nie
czu je zm´ cze nia. Przy go da z Over lan dem trwa.



Powyżej:
Przejazd przez pustynię Synaj.
Piramidy w Sakkara.

Over land w licz bach
Licz ba kra jów prze je cha nych pod czas sze ściu edy cji raj du: 103

Prze kro czo ne gra ni ce: 260

Naj krót szy po stój na gra ni cy (w Afga ni sta nie): 7 mi nut

Naj dłuż szy czas spę dzo ny na gra ni cy (izra el sko -egip skiej): 23 go dzi ny 

Ilość prze je cha nych ki lo me trów: 180 ty się cy

Ilość zu ży te go pa li wa: 320 ty sią ce li trów

Re kor do we tem pe ra tu ry po wie trza: – 53°C na Sy be rii, +50 na Sa ha rze

Da ne tech nicz ne czte rech cię ża ró wek Ive co 330.30 ANW
Po jem ność cy lin drów sil ni ka 12.673 cm3

Ilość cy lin drów: 8 V

Moc mak sy mal na przy 2300 ob ro tach: 225 KW/360 CV

Da ne tech nicz ne Tor pe do 40.10 WM
Po jem ność cy lin drów 2500 cm3

Ilość cy lin drów 4 uło żo ne li nio wo

Moc 103 CV

Da ne tech nicz ne dwóch com bi 
Po jem ność cy lin drów 2500 cm3

Ilość cy lin drów 4 pio no we uło żo ne li nio wo

Moc 110 CV
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H i sto ria Bial skie go Klu bu Spor to we go i To wa rzy -
stwa Spor to we go Szczer biec, z któ re go si´ wy -
wo dzi si´ ga 1922 . Pierw szym pre ze sem by∏ Ru -

dolf Ko bie la, ko ron nà dys cy pli nà spor tu – pi∏ ka no˝ na.
W 1927 bial scy pi∏ ka rze do cze ka li si´ w∏a sne go bo iska,
wcze Êniej gra li na oko licz nych ∏à kach i pla cach. Stàd wzi´ -
∏o si´ ich prze zwi sko – plac ko rze. Ist nie nie klu bu prze rwa∏
wy buch woj ny, ale ju˝ w 1945 BKS wzno wi∏ dzia ∏al noÊç.

W la tach pi´ç dzie sià tych pa tro nat nad klu bem ob j´ ∏a
biel ska Be fa ma. Dzi´ ki po mo cy fa bry ki prze bu do wa no
sta dion i stwo rzo no no wo cze sny obiekt spor to wy.
W tym okre sie w klu bie dzia ∏a ∏y a˝ dwa dzie Êcia dwie
sek cje spor to we.

W la tach sie dem dzie sià tych pa tro nem klu bu zo sta ∏a Fa -
bry ka Sa mo cho dów Ma ∏o li tra ̋ o wych. Póê niej sza de ka da
to czas roz bu do wy obiek tu – po wsta je ha la spor to wa i ho -
tel. Uno wo cze Ênio no te˝ ga bi ne ty od no wy bio lo gicz nej

i spo so by za rzà dza nia klu bem. Pra ca mi kie ro wa∏ obec ny
dy rek tor klu bu Ry szard Bor tli czek.

Naj wi´k sze suk ce sy spor to we klu bu na le ̋ a ∏y i na le ̋ à do
biel skich siat ka rek: pi´ cio krot nie zdo by ∏y mi strzo stwo
Pol ski i pu char Pol ski, czte ro krot nie by ∏y wi ce mi strzy nia -
mi Pol ski, trzy krot nie zdo by wa ∏y brà zo wy me dal na mi -
strzo stwach Pol ski. Od 1976 ro ku nie prze rwa nie gra jà
w pierw szej li dze. Je ̋ e li cho dzi o pi∏ k´ no˝ nà, biel skiej
dru ̋ y nie uda ∏o si´ dwu krot nie awan so waç do dru giej li gi
w la tach 1973-1978 i 1981-1983. Obec nie klub po sia da
czte ry sek cje: siat ków k´ ko biet, pi∏ k´ no˝ nà, te nis ziem ny
oraz pod no sze nie ci´ ̋ a rów i trój bój si ∏o wy. W pla nach jest
awans pi∏ kar skiej dru ̋ y ny BKS -u do trze ciej li gi.

Na obchody ju bi le uszu za pla no wa no tur niej pi∏ kar ski
z udzia ∏em go spo da rzy oraz Za g∏´ bia So sno wiec, Ru chu
Cho rzów i dru ̋ y ny se rii A – AC To ri no. W∏o chom to wa -
rzy szy∏ zna ko mi ty, by ∏y pi∏ karz Ales san dro Maz zo la, dziÊ

Początek 
dał Szczerbiec

Rozkrzyczane grupki kibiców w klubowych szalikach, słoneczna pogoda i dobry
humor. W takiej atmosferze odbyły się na stadionie klubowym obchody
osiemdziesięciolecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal“.

Beata Stekla, 
fot. M. Feodorów

Początek 
dał Szczerbiec



dy rek tor tech nicz ny klu bu. Obec ny by∏ tak ̋ e pre zes klu bu
At ti lio Ro me ro oraz w∏a Êci ciel Fran cesco Cim mi nel li. Na
try bu nach po ja wi∏ si´ An to ni Piech ni czek. 

Pierw szy mecz tur nie ju ro ze gra ny po mi´ dzy Za g∏´ biem
So sno wiec a Ru chem Cho rzów, przy niós∏ du ̋ à nie spo -
dzian k´. Ocze ki wa no zwy ci´ stwa Ru chu, tym cza sem trze -
cio li go we Za g∏´ bie po ko na ∏o ry wa la w rzu tach kar nych
3:1. Na wet or ga ni za tor im pre zy, pre zes Cze s∏aw Âwi stak
prze wi dy wa∏, ˝e w spo tka niu fi na ∏o wym zmie rzà si´ go -
Êcie z W∏och i dru ̋ y na Ru chu: „Sà dz´, ˝e naj cie kaw szy
mecz, ja ki zobaczymy, to mecz mi´ dzy Ru chem Cho rzów
a AC To ri no. Jest on wa˝ ny z punk tu wi dze nia szko le nio -
we go dla obu ze spo ∏ów, któ re ma jà ak tu al nie prze rw´ w li -
dze. AC To ri no przy je cha∏ spe cjal nie po to, aby ro ze graç

spa ring z dru ̋ y nà pierw szo li go wà”. Los po sta no wi∏ jed -
nak spra wiç wszyst kim nie spo dzian k´.

Dru gie spo tka nie po mi´ dzy AC To ri no a dru ̋ y nà BKS
za koƒ czy ∏o si´, zgod nie z prze wi dy wa nia mi, prze gra nà 
go spo da rzy 0:3. Mecz o trze cie miej sce mi´ dzy Ru chem
Cho rzów, a BKS -em za koƒ czy∏ si´ rów nie˝ po ra˝ kà go spo -
da rzy – 0:3. Fi na ∏o we spo tka nie To ri no – Za g∏´ bie, to wy -
gra na W∏o chów 2:0. „Mecz móg∏ spo koj nie za koƒ czyç si´
re mi sem. Uwa ̋ am, ˝e Za g∏´ bie na ten re mis za s∏u ̋ y ∏o” –
po wie dzia∏ pre zes AC To ri no, Ro me ro At ti lio.

Ob cho dy osiem dzie si´ cio le cia BKS -u sta ∏y si´ oka zjà do
od Êwie ̋ e nia sta rej pi∏ kar skiej tra dy cji – w drzew cu klu bo -
we go sztan da ru umiesz czo no gwoê dzie z wy gra we ro wa -
ny mi na zwi ska mi osób za s∏u ̋ o nych dla klu bu. „To sta ra,
pol ska tra dy cja, któ ra zo sta ∏a przez nie któ rych za nie cha -
na, ale my chcie li Êmy jà od no wiç, przy po mnieç” – mó wi∏
pre zes Âwi stak.
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na stadion
Jedna z najbardziej sławnych drużyn

piłkarskich „Football Club Torino”, dziś 

„Torino Calcio”, powstała w 1906 roku 

w turyńskiej piwiarni.

Pierwsze Mistrzostwa Włoch zdobyli w 1927-28

roku, następne dopiero po 15 latach.

Najlepszy swój okres „Toro” miał tuż po II

wojnie światowej, kiedy wygrał 5 kolejnych

Mistrzostw Włoch i posiadał w swojej drużynie

takie sławy jak Valentino Mazzola (ojciec

Sandro Mazzola, były światowej sławy piłkarz,

obecnie dyrektor techniczny Torino), Maroso,

Loik, Ossola, Gabetto i Ferraris.

Drużyna piłkarska, nie mająca sobie równych,

zginęła tragicznie 4 maja 1949 roku. 

Samolot, którym wracali po meczu

towarzyskim rozegranym w Lizbonie z Benficą,

rozbił się we mgle o bazylikę na Superdze,

kilka kilometrów od lotniska w Turynie. 

Nikt nie przeżył. 

Tytuł Mistrza Włoch wręczony został Turynowi,

który w ostatnich meczach wystawił drużynę

młodzieżową.

Ostatnie, siódme mistrzostwa, Turyn wygrał

w roku 1975/76 dzięki bramkom strzelonym 

przez duet Francesco Graziani i Paolino Pulici 

(tzw. bliźniacy gola). „Toro” poszczycić się

może także pięcioma Pucharami Ligi Włoskiej

i finałem Pucharu UEFA, przegranym 

z Ajaxem Amsterdam.

Właściciel AC Torino – F. Cimminelli i prezes BKS – Cz. Świstak
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B iel skie Cen trum Kul tu ry wy pe∏ ni ∏o si´ nie mal
po brze gi. Pa tro nat nad im pre zà po raz ko lej ny
ob jà∏ Hen ryk Mi ko ∏aj Gó rec ki. Przez trzy dni

w Do mu Mu zy ki pu blicz noÊç mia ∏a oka zj´ wy s∏u chaç
kon cer tów, w któ rych uczest ni czy li wir tu ozi zna ni nie
tyl ko w Pol sce, ale i na Êwie cie. Z or kie strà Fil har mo nii
Âlà skiej pod dy rek cjà Mi ro s∏a wa B∏asz czy ka gra∏ zna ko -
mi ty skrzy pek, Kon stan ty An drzej Kul ka (na zdj´ciu).
Pod czas Sa lo nu Mu zycz ne go Êpie wa∏ Wie s∏aw Ochman,
pre zen tu jàcy w BCK-u tak ̋ e ko lek cj´ pi´t na stu ob ra -
zów swo je go au tor stwa. W kon cer cie fi na ∏o wym pu -
blicz noÊç okla ski wa ∏a wio lon cze li st´ Pe te ra Wi spel -
weya, któ re mu to wa rzy szy ∏a Na ro do wa Or kie stra Sym -
fo nicz na Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach pod dy rek cjà
Ga brie la Chmu ry.

Wy ko na no naj s∏ynniejsze utwo ry Mie czy s∏a wa Kar ∏o -
wi cza, wÊród nich „Od wiecz ne pie Êni”, „Epi zod na ma -
ska ra dzie” i kon cert skrzyp co wy A -dur. Znaw cy pod kre -
Êla jà, ˝e obok Gó rec kie go i Ki la ra, jest to jesz cze je den
kom po zy tor, któ re go twór czoÊç tak sil nie na ce cho wa na
jest cha rak te ry stycz nym sty lem – „mu zy kà gór”. Chocia˝
ta prze pi´k na mu zy ka do ∏atwych nie nale˝y, mi mo to,
na nie któ re kon cer ty za bra k∏o bi le tów. 

Zda niem W∏a dy s∏a wa Szczot ki, dy rek to ra Biel skie go
Cen trum Kul tu ry, po pu lar noÊç fe sti wa lu zwià za na jest ze
zna ko mi ty mi na zwi ska mi wy ko naw ców. Nie bez zna cze -
nia jest te˝ fakt, i˝ Fe sti wal Kom po zy to rów Pol skich to
naj wi´k sza im pre za mu zycz na w Biel sku-Bia ∏ej. 

Przy or ga ni za cji wy da rzeƒ na ta kà ska l´ za wsze po ja wia
si´ nie pew noÊç, jak za cho wa jà si´ spon so rzy, ale i tym
razem Fiat Auto Poland oraz Fiat GM -Po wer tra in okaza∏y
si´ niezastàpionymi fi larami im pre zy. Dy rek cja BCK-u
pod kre Êla na to miast, ˝e trak tu je fe sti wal ja ko jed no ze
swo ich naj wa˝ niej szych osià gni´ç i w przy pad ku s∏ab szej
kon dy cji fi nan so wej, „okro jo ny” b´dzie ra czej bu d˝et 
in nych or ga ni zo wa nych przez Dom Mu zy ki im prez.

„Pro gram Fe sti wa lu Kom po zy to rów Pol skich przy go to -
wu je my za wsze z du ̋ ym wy prze dze niem – mó wi dy rek -
tor Szczot ka – Bo ha te ra mi na st´p nej edy cji b´ dà, we d∏ug
na szych pla nów, Hen ryk Mi ko ∏aj Gó rec ki i Krzysz tof
Pen de rec ki – obaj ob cho dzà cy w przy sz∏ym ro ku 70-te
uro dzi ny. To wa rzy szyç im b´ dà na praw d´ zna ko mi ci ar -
ty Êci, szy ku je si´ wi´c wy da rze nie na ska l´ ogól no pol skà.
Ma my te˝ bar dzo cie ka we pla ny wzgl´dem jubileuszowej,
dzie sià tej edy cji, ale szcze gó ∏ów na ten te mat nie chcia∏ -
bym na ra zie ujaw niaç.”

Szczęśliwa 
siódemka

Siód ma edy cja biel skie go Fe sti wa lu Kom po zy to rów Pol skich cie szy ła się, 
jak zwykle, du żym za in te re so wa niem nie tyl ko wśród me lo ma nów. 
Tym ra zem fe sti wal po świę co ny został twór czo ści Mie czy sła wa Kar ło wi cza.

To masz Li bich
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Fin lan dii i – oczy wi Êcie –
z Pol ski. Ich grze przy s∏u -
chi wa ∏o si´ mi´ dzy na ro -
do we ju ry z∏o ̋ o ne z pe -
da go gów i wir tu ozów gi -
ta ry kla sycz nej. Do fi na ∏u
kon kur su, któ ry sk∏a da∏
si´ z trzech eta pów, prze -
sz∏o tro je uczest ni ków.
Zwy ci´ ̋ y∏ Fran cuz Je re -
my Jo uve, Po lka An na
Pie trzak i Fin Ot to To lo -
nen zdo by li rów no rz´d -

nà dru gà na gro d´, trze ciej nie przy zna no. Lau re at otrzy -
ma∏ 12 tys. z∏o tych oraz dwie gi ta ry. Jed nà kon cer to wà,
o war to Êci 5 tys. do la rów, a dru gà za naj lep sze wy ko na nie
utwo ru pol skie go kom po zy to ra, Zdzi s∏a wa Szo sta ka. 

Re no ma ty skie go fe sti wa lu w Êwie cie mu zycz nym
otwie ra m∏o de mu Fran cu zo wi tak ̋ e dro g´ do naj zna ko -
mit szych sal kon cer to wych. Na po czà tek Je re my Jo uve
za pre zen to wa∏ si´ z or kie strà AU KSO w kon cer cie fi na ∏o -
wym. Ale zo sta∏ ju˝ za pro szo ny m.in. na fe sti wa le do 
Gre cji i Czech. 
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N a po czàt ku paê dzier ni ka Ty chy go Êci ∏y po raz
dzie wià ty wir tu ozów, m∏o dych adep tów i mi ∏o -
Êni ków gi ta ry kla sycz nej z kil ku kon ty nen tów.

Mi´ dzy na ro do wy Fe sti wal „Âlà ska Je sieƒ Gi ta ro wa” uwa -
˝a ny jest za jed no z naj bar dziej re no mo wa nych wy da rzeƒ
mu zycz nych na Êwie cie. Do Tych przy je˝ d˝a jà zna ni mi -
strzo wie mu zy ki gi ta ro wej. Ich kon cer ty gro ma dzà w Te -
atrze Ma ∏ym kom plet pu blicz no Êci.

W tym ro ku fe sti wal roz po cz´ to kon cer tem na or kie str´
Gra ̋ y ny Ba ce wicz, w wy ko na niu Or kie stry Ka me ral nej
Mia sta Ty chy AU KSO, pod dy rek cjà Mar ka Mo sia. Or kie -
stra to wa rzy szy ∏a tak ̋ e pierw szej gwieê dzie fe sti wa lu,
Hisz pa no wi Ri car do Gal -
le no wi. Je go zna ko mi ta
gra, któ ra za chwy ci ∏a pu -
blicz noÊç, po twier dzi ∏a
celowoÊç za pra sza nia do
Tych wir tu ozów pre zen -
tu jà cych naj wy˝ szy po -
ziom. W te go rocz nym fe -
sti wa lu na le ̋ e li do nich:
Hop kin son Smith i Du -
san Bog da no vic z USA,
Su sa na Pie tro z Hisz pa nii,
Jo aqu in Clerch z Ku by,
Ro land Dy ens z Fran cji,
Be ata B´d kow ska -Hu ang
i Da wid Bonk z Pol ski, Car lo Mar chio ne z W∏och i Til man
Hop p stock z Nie miec. Ty skiej pu blicz no Êci bar dzo po do -
ba∏ si´ rów nie˝ kon cert fla men co w wy ko na niu Ge rar do
Nu neza. 

Fe sti wa lo wi Âlà ska Je sieƒ Gi ta ro wa, tra dy cyj nie wspie -
ra ne mu fi nan so wo przez Fiat Au to Po land, od po czàt ku
to wa rzy szy Kon kurs Gi ta ro wy im. Ja na Ed mun da Jur kow -
skie go. W tym ro ku za miar uczest ni cze nia w nim zg∏o si ∏o
25 m∏o dych gi ta rzy stów, osta tecz nie udzia∏ wzi´ ∏o 19.
Przy je cha li z Ukra iny, Fran cji, S∏o wa cji, Bia ∏o ru si, Da nii,

Gi ta ro we ryt my
Francuz Jeremy Jouve zwyciężył w Konkursie Gitarowym im. Jana Edmunda
Jurkowskiego, imprezie towarzyszącej odbywającemu się co dwa lata
Międzynarodowemu Festiwalowi „Śląska Jesień Gitarowa“.

Mi ro sła wa Ma lich
fot. I. Kaźmierczak

Je re my Jo uve – zwycięzca konkursu
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W wyÊcigu zna la z∏o si´ a˝ 13 za wod ni ków z pierw -
szej set ki ran kin gu Mi´ dzy na ro do wej Unii Ko -
lar skiej, me da li Êci mi strzostw Êwia ta i eta po wi

zwy ci´z cy: To ur de Fran ce, Gi ro d’Ita lia i Vu el ta a Espa ña.
Tra s´ o d∏u go Êci 1249 km po dzie lo no na osiem eta pów.

Po raz pierw szy im pre za uzy ska ∏a w ka len da rzu Mi´ dzy na -
ro do wej Fe de ra cji Ko lar skiej ran king 2.2. – wy˝ szy na wet,
ni˝ Wy Êcig Do oko ∏a Por tu ga lii, czy Wy Êcig Do oko ∏a Nie -
miec. Tym sa mym To ur de Po lo gne do ∏à czy∏ do dwu dzie stu
naj wi´k szych na Êwie cie im prez ko lar skich. To w∏a Ênie wy˝ -
sza po zy cja w ran kin gu spra wi ∏a, ˝e w wy Êci gu wy star to wa -
∏a tak du ̋ a licz ba s∏yn nych za wod ni ków – za zwy ci´ stwa
ko la rze otrzy mu jà w ta kim przy pad ku wi´ cej punk tów,
a pu la na ród wzra sta do 150 tys. do la rów. Co cie ka we –
rów no le gle z To ur de Po lo gne roz gry wa na by ∏a Vu el ta
a España, a mi mo to Êwia to wa czo ∏ów ka przy je cha ∏a do
Pol ski. „To dla te go, ̋ e to my je ste Êmy kon ku ren cjà dla nich,
a nie oni dla nas – uwa ̋ a Cze s∏aw Lang, dy rek tor wy Êci gu.
– Wi´k szoÊç ko la rzy mia ∏a ju˝ za so bà To ur de Fran ce 
i Gi ro d’Ita lia, czy li 40 tys. ki lo me trów – dla te go wo la ∏a
star to waç u nas, ni˝ w Hisz pa nii.”.

Przy or ga ni za cji im pre zy pra cu je co roku po nad ty siàc
osób. Ozna cza to oczy wi Êcie ogrom ne kosz ty – te go rocz -
ny bu d˝et  prze kro czy∏ mi lion do la rów. Kon cern Fia ta od
wie lu lat spon so ru je naj wi´k sze na Êwie cie im pre zy ko lar -
skie, od kil ku lat tak ̋ e zy sku jà cy na pre sti ̋ u To ur de Po lo -
gne. Tym ra zem Fiat Au to Po land by∏ w pe le to nie do sko na -
le wi docz ny. Bez po Êred nio przed mo to cy kla mi po li cji i pi -
lo ta je cha ∏y trzy Fia ty Sti lo, a w sa mej ko lum nie wy Êci go wej
w su mie czter dzie Êci sa mo cho dów Fia ta, któ ry mi je cha li s´ -
dzio wie, or ga ni za to rzy, po moc tech nicz na i dzien ni ka rze.
Po nad to, wspól nie z sied mio ma de ale ra mi, FAP zor ga ni zo -
wa∏ z oka zji wy Êci gu kon kurs z atrak cyj ny mi na gro da mi.

Naj trud niej szym od cin kiem by ∏y oko li ce Or lin ka w Kar -
pa czu – pod jaz du o dwu na sto pro cen to wym stop niu na chy -
le nia. Dwu dzie stu dzie wi´ ciu za wod ni ków nie po ra dzi ∏o
so bie na tym eta pie i pod j´ ∏o de cy zj´ o wy co fa niu si´ z dal -
szych zma gaƒ.

Zwy ci´ ̋ y∏ Fran cuz Lau rent Bro chard z gru py Je an De la -
to ur. Mistrz Êwia ta z 1997 r. otrzy ma∏ na gro d´ g∏ów nà –
Fia ta Sti lo Ac ti ve. Dru gi w kla sy fi ka cji by∏ Po lak To masz
Bro ̋ y na, któ ry stra ci∏ do zwy ci´z cy 19 se kund.

Kolarskie zmagania
W pięć dzie sią tej dzie wią tej edy cji To ur de Po lo gne star to wa ło 144 ko la rzy
z 23 państw. Wśród nich medaliści mistrzostw świata i etapowi zwycięzcy
najważniejszych europejskich imprez kolarskich.
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P ier wot ny ter min roz po cz´ cia wy Êci gu prze su ni´ ty
zo sta∏ o ty dzieƒ, aby po zwo liç naj lep szym pol skim
za wod ni kom na od po czy nek po To ur de Po lo gne.

W im pre zie uczest ni czy li za wod ni cy z pol skich i cze skich
grup za wo do wych oraz re pre zen ta cje S∏o wa cji, Ukra iny,
Es to nii i Bia ∏o ru si. 

Wal k´ o na gro d´ g∏ów nà, Fia ta Se icen to ufundowanego
przez Fiat Auto Poland, roz po cz´ ∏o kry te rium ulicz ne,
w któ rym ko la rze po dzie li li mi´ dzy so bà czte ry ko szul ki –
li de ra kla sy fi ka cji ge ne ral nej, punk to wej, gór skiej i sprin -
ter skiej. ¸àcz na pu la na gród wy nio s∏a 59 tys. z∏. Za pla no -
wa no pi´ç eta pów – o je den wi´ cej, ni˝ w ubie g∏ym ro ku.
Wy Êcig ru szy∏ z Za wier cia do S∏aw ko wa, na st´p nie z Ja -
worz na do Bu kow na, My s∏o wic do Ol ku sza, Biel ska-Bia -
∏ej na gó r´ ˚ar i z Boj szów do Ty chów. Naj trud niej szy by∏
czwar ty, z tra sà roz po czy na jà cà si´ w Po ràb ce, trzy krot nie
pro wa dzà cà przez Wiel kà Pusz cz´, Prze ∏´cz Ko cier skà
i koƒ czà cà si´ pod jaz dem na ˚ar.

Nie ko rzyst na au ra spra wi ∏a, ˝e spo Êród 129 za wod ni -
ków, któ rzy sta n´ li na star cie, do me ty do je cha ∏o za le d wie
48. Ostat ni etap skró co no z 200 do 150 km, bo o wy ni -

kach zde cy do wa∏ ju˝ po przed ni – ko la rze do je cha li wi´c
do me ty pra wie go dzi n´ wcze Êniej, ni˝ za k∏a da no.

Wy gra∏, po dob nie jak przed ro kiem, Czech On drej 
So sen ka z gru py CCC Pol sat. Na po dium sta n´ li tak ̋ e
dwaj je go ko le dzy z gru py.

„Rok te mu o zwy ci´ stwie zde cy do wa ∏a „cza sów ka”,
tym ra zem etap gór ski – mó wi∏ po za koƒ cze niu wy Êci gu
So sen ka. – By∏ to dla mnie ko lej ny wa˝ ny etap przy go to -
waƒ do mi strzostw Êwia ta.” Sa mo chód zwyci´zca za mie -
rza sprze daç, a uzy ska nà kwo t´ roz dzie liç po mie dzy ko le -
gów z gru py. „Wszy scy, tak ̋ e me cha ni cy i ma sa ̋ y Êci, 
pra co wa li na ten suk ces, dla te go wszy scy zo sta nà uho no -
ro wa ni” – za pew nia∏.

„To ju˝ ostat ni tak po wa˝ ny wy Êcig na kra jo wych szo -
sach w tym se zo nie. War to si´ po ka zaç, tro ch´ za ro biç
i na braç mo ty wa cji do pra cy zi mà” – przekonywa∏ mi strz
Pol ski, Grze go rz Gron kie wi cz, skla sy fi ko wa ny po za
pierw szà dzie siàt kà. Przed ko la rza mi ostat ni ak cent se zo -
nu 2002 – bel gij skie mi strzo stwa Êwia ta. On drej So sen ka
wy star tu je w nich w bar wach Czech i b´ dzie ry wa li zo wa∏
z pol ski mi za wod ni ka mi.

Za koń czył się IX Mię dzy na ro do wy Wy ścig Ko lar ski 4 Asy Fia ta Au to Po land 
– Ty chy To ur 2002. W tym se zo nie był to ostat ni wie lo eta po wy pol ski wy ścig.
Wy ni ki ry wa li za cji nie spra wi ły nikomu nie spo dzia nek.
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Ekonomia Aleksander Surdej

C z´Êç spo ∏e czeƒstw Za chod -
niej Eu ro py czu je si´ ob l´ ̋ o -
na przez fa le emi gran tów

i przy pi su je im wszel kie z∏o, któ re
n´ ka ich kra je: od bez ro bo cia, przez
wzrost prze st´p czo Êci do utra ty tra -
dy cyj nych war to Êci i pod my wa nia
na ro do wej to˝ sa mo Êci. Nic dziw ne -
go, ˝e ta kie od czu cia sta jà si´ pa li -
wem dla ru chów na cjo na li stycz nych
i fa szy zu jà cych par tii po li tycz nych.

Na jar mar ku pro pa gan do wych
ha se∏ gi nie jed nak zdol noÊç do
obiek tyw nej oce ny zja wi ska i znaj -
do wa nia ra cjo nal nych roz wià zaƒ.

Re ali stycz na ana li za zja wi ska emi -
gra cji wy ma ga od po wie dzi na na st´ -
pu jà ce py ta nia: Czy obec na fa la emi -
gra cyj na jest zja wi skiem no wym?
Skàd bie rze si´ emi gra cyj na atrak cyj -
noÊç Eu ro py? Ja kie sà przy czy ny
emi gra cji? Czy mo˝ na nad emi gra cjà
za pa no waç? I wresz cie ja kie sà i ja -
kie mo gà byç kon se kwen cje na si la -
nia si´ emi gra cji?

W pew nym sen sie Eu ro pa ju˝ od
daw na by ∏a ho ry zon tem, te re na mi,
w kie run ku któ rych par ∏y w´ drow -
ne lu dy. Te re ny obec nej Eu ro py by ∏y
za sie dla ne od co naj mniej 9 ty si´ cy
lat przed Chry stu sem przez lud noÊç
po cho dzà cà z Azji Ârod ko wej, a od
co naj mniej 3 ty si´ cy lat przed Chry -
stu sem do Eu ro py za cz´ ∏a tak ̋ e na -

p∏y waç ze ste pów azja tyc kich lud -
noÊç in do eu ro pej ska. Na ta kiej et -
nicz nej ba zie od wcze sne go Êre dnio -
wie cza kszta∏ to wa ∏y si´ na ro dy sta -
no wià ce trzon wspó∏ cze snej Eu ro py.

W po ∏o wie XVII wie ku obie Ame -
ry ki li czy ∏y oko ∏o 10,3 mi lio na lud -
no Êci, w tym 8,5 mi lio na lud no Êci
tu byl czej, mi lion mu rzy nów i mu la -
tów, 650 ty si´ cy lud no Êci ra sy czy sto
bia ∏ej i oko ∏o 350 ty si´ cy me ty sów.
Ozna cza to, ˝e w tym okre sie z Eu -
ro py emi gro wa ∏o rocz nie oko ∏o 
6-8 ty si´ cy lu dzi. Zja wi sko to prak -
tycz nie usta ∏o po II woj nie Êwia to -
wej, gdy Eu ro pa Za chod nia mo g∏a
si´ cie szyç z trwa jà ce go do po ∏o wy
lat 70-tych nie prze rwa ne go wzro stu
go spo dar cze go.

Rów no cze Ênie trwa ∏a emi gra cja
we wnàtrz Eu ro py. Na po czàt ku XX
wie ku w Niem czech pra co wa ∏o oko -
∏o 950 ty si´ cy, a we Fran cji 1,2 mi -
lio na ro bot ni ków cu dzo ziem skich.
Przy spie sze nie ta kiej emi gra cji na stà -
pi ∏o w okre sie 1950-1972, kie dy to
dwa mi lio ny Hisz pa nów i W∏o chów,
pó∏ to ra mi lio na Por tu gal czy ków
i Ju go s∏o wian, pó∏ mi lio na Gre ków,
Fi nów i Ir land czy ków opu Êci ∏o swo -
je kra je, aby pra co waç w Niem czech,
Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii, Szwaj ca rii,
Bel gii, Ho lan dii i Szwe cji. Ta emi gra -
cja, w prze wa ̋ a jà cej mie rze z pe ry fe -

ryj nych wschod nich, po ∏u dnio wo -
-wschod nich i po ∏u dnio wych ob sza -
rów Eu ro py, sto sun ko wo szyb ko
wta pia ∏a si´ w na ro do we spo ∏e czeƒ -
stwa wy so ko roz wi ni´ tych spo ∏e -
czeƒstw Eu ro py.

Zna czà ca emi gra cja do Eu ro py
lud no Êci spo za kon ty nen tu eu ro pej -
skie go roz po cz´ ∏a si´ w la tach
50-tych, gdy Wiel ka Bry ta nia, Ho -
lan dia i Fran cja przy j´ ∏y zna czà cà
licz b´ lud no Êci z ob sza rów swo ich
by ∏ych ko lo nii za mor skich. Po nad to
w okre sie bo omu go spo dar cze go
wie le paƒstw Za chod niej Eu ro py
od czu wa ∏o brak ni sko kwa li fi ko wa -
nej si ∏y ro bo czej, nie zb´d nej do prac
bu dow la nych lub po rzàd ko wych.
Niem cy, któ re nie po sia da ∏y swo ich
ko lo nii, pod pi sa ∏y w 1961 ro ku

54

Wymieszana Europa



umo w´ imi gra cyj nà z Tur cjà i dzie -
si´ç lat póê niej na te re nie RFN
miesz ka ∏o ju˝ oko ∏o mi lio na Tur -
ków. Z po wo du bra ku si ∏y ro bo czej
post -ko lo nial na Fran cja przy cià ga ∏a
ro bot ni ków z Al gie rii i Ma ro ka, zaÊ
Wiel ka Bry ta nia z Pa ki sta nu i In dii.

Mi gra cje we wnàtrz eu ro pej skie
oraz trwa jà cy ju˝ po nad pó∏ wie ku
na p∏yw lud no Êci et nicz nie nie eu ro -
pej skiej, w tym g∏ów nie z Ma gh re bu
i Ka ra ibów, do pro wa dzi ∏y do wzro -
stu mniej szo Êci na ro do wych w spo ∏e -
czeƒ stwach Eu ro py Za chod niej. Da -

ne z po ∏o wy lat 90-tych po ka zu jà, ˝e
mniej szo Êci et nicz ne sta no wià od 1%
lud no Êci Fin lan dii, 2% lud no Êci
W∏och, przez 6-10% lud no Êci Wiel -
kiej Bry ta nii, Fran cji i Nie miec do
18% lud no Êci Szwaj ca rii. Wy da waç
wi´c by si´ mo g∏o, ˝e licz ba emi gran -
tów w kra jach Eu ro py Za chod niej
nie sta no wi jesz cze za gro ̋ e nia dla
kul tu ro wej i na ro do wej spój no Êci
tam tych spo ∏e czeƒstw. Skàd wi´c ten
na strój za gro ̋ e nia i g∏o sy trwo gi?

Wy da je si´, ˝e g∏ów nà przy czy nà
nie jest obec na wiel koÊç emi gra cji,
lecz prze wi dy wa nia do ty czà ce przy -
sz∏ych jej skut ków. Fu tu ro lo dzy prze -
wi du jà, ˝e w 2080 ro ku Fran cja b´ -
dzie kra jem mu zu∏ maƒ skim na sku -
tek dy na micz ne go na p∏y wu imi gran -
tów z Afry ki Pó∏ noc nej i wy so kiego

przy ro stu na tu ral nego wÊród mu zu∏ -
maƒ skiej mniej szo Êci. Przy sz∏e Niem -
cy opi su jà ja ko kraj tu rec ko j´ zycz ny.
Ta kie wi zje ma jà nie po ko iç i po bu -
dzaç do dzia ∏aƒ za po bie gaw czych.

Wi´k szoÊç fal emi gra cyj nych prze -
sz∏o Êci da je si´ do brze opi saç w ka te -
go riach mo de lu „przy cià ga nia/wy -
py cha nia”. Lu dzie sà przy cià ga ni
przez atrak cyj ne wa run ki ˝y cia,
a wy py cha ni przez bie d´, woj ny,
prze Êla do wa nia i kon flik ty et nicz ne.
Mi mo spo wol nie nia dy na mi ki go -
spo dar czej i wy so kie go bez ro bo cia,

wi´k szoÊç paƒstw Eu ro py Za chod -
niej po zo sta je atrak cyj nym miej scem
dla osie dla nia si´: po ziom ˝y cia
miesz kaƒ ców jest kil ku, kil ku na sto -
krot nie wy˝ szy, ni˝ w wie lu paƒ -
stwach Azji i Afry ki, a po li ty ka spo -
∏ecz na gwa ran tu je sze ro ki za kres
dar mo wych lub ta nich Êwiad czeƒ so -
cjal nych: opie k´ zdro wot nà, edu ka -
cj´ i za bez pie cze nie na sta roÊç. Po
wie lu wie kach we wnàtrzeu ro pej -
skich wo jen Sta ry Kon ty nent jest ob -
sza rem po ko ju, a agre syw ne ide olo -
gie ustà pi ∏y ide om to le ran cji i praw
cz∏o wie ka. Po mi mo wy so kie go bez -
ro bo cia (Êred nia sto pa bez ro bo cia
w UE wy no si oko ∏o 10%) kra je Eu -
ro py Za chod niej cier pià na nie do sta -
tek si ∏y ro bo czej w nie któ rych sek-
to rach go spo dar ki. Na ogó∏ sà to 
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sta no wi ska nie wy ma ga jà ce wy so -
kich kwa li fi ka cji, cho cia˝ nie któ rym
kra jom (np. Niem cy) bra ku je tak ̋ e
in for ma ty ków. Nie do bór si ∏y ro bo -
czej b´ dzie si´ po g∏´ bia∏ w naj bli˝ -
szych la tach, gdy˝ spo ∏e czeƒ stwa
Eu ro py Za chod niej sta rze jà si´
wsku tek spad ku licz by uro dzin i wy -
d∏u ̋ a nia si´ prze ci´t ne go cza su ˝y -
cia. Sza cu je si´, ˝e do ro ku 2025
kra je cz∏on kow skie Unii Eu ro pej -
skiej po win ny przy jàç oko ∏o 25 mi -
lio nów imi gran tów, aby utrzy maç
obec ny po ziom lud no Êci i re la cj´ po -
mi´ dzy licz bà lu dzi pra cu jà cych,
a eme ry tów gwa ran tu jà cà wy p∏a cal -
noÊç sys te mów eme ry tal nych.

Dla cze go wi´c kra je Unii Eu ro pej -
skiej zda jà si´ bro niç przed emi gran -
ta mi, sko ro bez nich de mo gra fia ska -
zu je je na wy lud nie nie i brak pra -
cow ni ków do wy ko ny wa nia wie lu
spo ∏ecz nie u˝y tecz nych prac? Wy ja -
Ênie nie jest sto sun ko wo pro ste: po -
da˝ emi gran tów we d∏ug ra sy i kwa li -
fi ka cji nie od po wia da ocze ki wa niom
spo ∏e czeƒstw Unii Eu ro pej skiej. Kra -
je Unii Eu ro pej skiej nie chcà przyj -
mo waç anal fa be tów z kra jów o du -
˝ym dy stan sie kul tu ro wym, któ rych
asy mi la cja jest trud na lub wr´cz
niemo˝ li wa. Z dru giej stro ny, ro dzaj
do st´p nych dla emi gran tów miejsc
pra cy (g∏ów nie us∏u gi so cjal ne i bu -
dow la ne) spra wia, ˝e emi gra cja nie
jest roz wià za niem atrak cyj nym dla
m∏o dych i wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków z pe ry fe ryj nych ob sza rów
Eu ro py. Kra je Unii Eu ro pej skiej pró -
bu jà wi´c sto so waç po li ty k´ imi gra -
cyj nà po le ga jà cà na fil tro wa niu ch´t -
nych ze wzgl´ du na ich po ten cjal ny
wk∏ad w roz wój go spo dar czy i har -
mo ni´ spo ∏ecz nà swych spo ∏e -
czeƒstw. Kra je Eu ro py chcà byç
otwar te dla tych, dla któ rych nie -
ko niecz nie sà atrak cyj nym ce lem
emi gra cji.
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K lak so ny sa mo cho dów prze -
ni ka jà si´ z wy ciem okr´ to -
wych sy ren, po mru ka mi 

lo kal nych pro mów, pi skiem mew,
od g∏o sa mi sil ni ków sa mo lo tów, na -
wo ∏y wa nia mi do mo dli twy zra dio fo -
ni zo wa nych mu ezi nów i okrzy ka mi
ulicz nych sprze daw ców... 

Stam bu∏ jest mia stem dêwi´ ków.
Nie zwy k∏oÊç je go po ∏o ̋ e nia mo˝ na
do ce niç zer ka jàc w dó∏ z wie ̋ y Ga la -
ta, z Pa ∏a cu Top ka pi, czy z wie ̋ y te le -
wi zyj nej ulo ko wa nej na azja tyc kim
brze gu. Do my, pa ∏a ce, me cze ty wy -
pe∏ nia jà prze dzie lo ne wstà˝ ka mi tur -
ku so wej wo dy wy so kie wzgó rza.
A przez Êro dek mia sta pru jà oce anicz -
ne ko lo sy prze ci ska jà ce si´ z Mo rza
Czar ne go do Mo rza Mar ma ra i da lej
w g∏àb Mo rza Âród ziem ne go.

Nie chce si´ wie rzyç, ale naj wspa -
nial sze, naj bar dziej re pre zen ta cyj ne
bu dow le osmaƒ skie za wdzi´ cza
Stam bu∏ ar chi tek to wi, któ ry po cho -
dzi∏ z ro dzi ny chrze Êci jaƒ skiej, z Ka -
pa do cji. O lo sie Si na na, zwa ne go
póê niej Sta rym, za de cy do wa∏ prze -
pro wa dzo ny w 1512 ro ku przy mu -
so wy po bór do s∏u˝ by jan czar skiej.
W woj sku przy jà∏ is lam i za czà∏
pierw sze pra ce bu dow la ne. Uczest -
nic two w wy pra wach wo jen nych
umo˝ li wi ∏o mu kon takt z ar chi tek tu -

rà eu ro pej skà. Nie cze -
ka∏ d∏u go na sta no wi -
sko ar chi tek ta na dwo -
rze Su lej ma na Wspa -
nia ∏e go. Imi´ te go su∏ -
ta na no si naj pi´k niej -
szy chy ba me czet Stam -
bu ∏u. Jest on jed nà
z trzy stu au tor skich bu -
dow li Si na na, jed nà
z je go osiem dzie si´ ciu
mu zu∏ maƒ skich Êwià -
tyƒ. Wn´ trze jest doÊç
su ro we, choç
w oknach Êcia ny
wschod niej prze trwa ∏y
do dziÊ wy so kiej kla sy wi tra ̋ e. Ale
ju˝ sa mo po ∏o ̋ e nie Êwià ty ni jest bar -
dzo atrak cyj ne. W bli skim sà siedz -
twie uni wer sy te tu i ma low ni czych
drew nia nych do mów z ubie g∏e go
stu le cia, a na do da tek z wi do kiem na
ka wa∏ Z∏o te go Ro gu i Bos fo ru.
A jed nak znacz nie mniej tu przy by wa
tu ry stów, ni˝ do B∏´ kit ne go Me cze tu
uzna wa ne go w Tur cji za sym bol
Stam bu ∏u. W∏a Ênie wo kó∏ tej bu -
dow li gro ma dzà si´ w let nie wie czo -
ry tu ry Êci z ca ∏e go Êwia ta, by po znaç
hi sto ri´ mia sta nad Bos fo rem w sce -
ne rii im pre zy Êwia t∏o – dêwi´k. Przy -
cià ga te˝ nad wy˝ ka mi na re tów. Je Êli
wie rzyç le gen dzie, dwa do dat ko we

(prócz czte rech prze pi so wych), za -
wdzi´ cza my nie po ro zu mie niu j´ zy -
ko we mu. Su∏ tan Ah med I za ̋ y czy∏
so bie bo wiem wy ko na nie mi na re tów
ze szcze re go z∏o ta (w j´ zy ku tu rec -
kim „al tin”), ale bu dow ni czy Meh -
med Aga us∏y sza∏ „al ti”, czy li „szeÊç”.
I w ten spo sób do sz∏o w∏a Êci wie do
Êwi´ to kradz twa, bo w Êwie cie is la mu
je dy nie Ka aba – naj Êwi´t sze miej sce
wy znaw ców Al la ha w Mek  ce – mia -
∏a szeÊç mi na re tów. Kon flikt osta -
tecz nie za ̋ e gna no do bu do wu jàc jej
jesz cze je den...

Tak ̋ e Ha gia So phia nie mo ̋ e kon -
ku ro waç, je Êli cho dzi o syl wet k´,
z Me cze tem Su lej ma na. Wy da je si´

Elż bie ta i An drzej Li sow scy, fot: An drzej Li sow skiPodróże

Perła
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nio nym nie tyl ko przez elek tro nicz ne
sys te my alar mo we, ale i przez sa mo -
dziel ny po ste ru nek po li cji. Tu taj
mo˝ na po dzi wiaç m. in. zna ny z fil -
mu „Top ka pi” szty let wy sa dza ny
trze ma ogrom ny mi szma rag da mi,
a tak ̋ e le gen dar ny 84-ka ra to wy dia -
ment, któ ry zna laz∏ po dob no ja kiÊ
w∏ó cz´ ga i od da∏ za trzy ∏y˝ ki wy -
twór cy ∏y ̋ ek. No wy w∏a Êci ciel za
sym bo licz nà ce n´ od sprze da∏ bez -
cen ny ka mieƒ ju bi le ro wi. W II po ∏o -
wie XVII wie ku ol brzy mi dia ment
tra fi∏ do su∏ taƒ skie go skarb ca. 

War to od wie dziç tak ̋ e pe ∏en
wspa nia ∏ych mo zaik bi zan tyj ski ko -
Êció∏ Êw. Zba wi cie la na Cho rze, czy
Mu zeum Ada ma Mic kie wi cza
(w zre kon stru owa nym do mu, w któ -
rym zmar∏ po eta) przy uli cy S∏od kich
Mig da ∏ów. Trze ba zro biç za ku py na
Tar gu Ko rzen nym, od daç si´ przy -
jem ne mu re lak so wi w hi sto rycz nej
∏aê ni tu rec kiej, od byç choç by krót ki
spa cer po Wiel kim Ba za rze, zjeÊç fa -
sze ro wa ne ziem nia ki przy por to wej
przy sta ni Ka di koy (po azja tyc kiej
stro nie mia sta), zjeÊç po da wa ne
wprost z ∏o dzi sma ̋ o ne ryb ki (na
brze gu po mi´ dzy mo stem Ga la ta
a przy sta nià Emi nou), po czuç si ∏´
i Êwia to woÊç j´ zy ka ro syj skie go nie
tyl ko na Ak sa ra ju, gdzie przed la ty
nie po dziel nie pa no wa li na ryn ku
han dlo wym na si ro da cy.

Po czuç Stam bu∏ to byç jed no cze -
Ênie na obu kraƒ cach Z∏o te go Ro gu.
W tu rec kiej „Cz´ sto cho wie” – sank -
tu arium mu zu∏ maƒ skim w Ey up,
gdzie spo czy wa czczo ny przez t∏u my
piel grzy mów przy ja ciel Pro ro ka –
Abu Aj jub. I u stóp Top ka pi, gdzie
Z∏o ty Róg wpa da do Bos fo ru. Tam
w∏a Ênie zje˝ d˝a jà si´ zm´ cze ni pra cà
i co dzien ny mi k∏o po ta mi miesz kaƒ cy
Stam bu ∏u. Po Êród nich mo˝ na jesz -
cze bar dziej od czuç wy jàt ko woÊç tej
per ∏y nad Bos fo rem.

przy ci´˝ ka i to nie tyl ko z po wo du
szpe cà cych jà dziÊ wspor ni ków i do -
bu do wa nych w cza sach osmaƒ skich
mi na re tów. Te ostat nie – dzi´ ki al bu -
mom i pla ka tom – wpi sa ∏y si´ w jej
kszta∏t do te go stop nia, ˝e bez nich
trud no so bie wy obra ziç naj s∏aw niej -
szà bi zan tyj skà ba zy li k´ Êwia ta. Do
cza sów no wo ̋ yt nych ni gdzie nie
zbu do wa no wi´k szej sa li przy kry tej
jed nym da chem. Do dziÊ jej ogrom
dzia ∏a na wszyst kie zmy s∏y. I nie
prze ra ̋ a ni ko go nie ma ∏a ce na wst´ -
pu (rów no war toÊç 10 USD za wst´p

i dru gie ty le na kru˝ gan ki na I pi´ trze
z pi´k ny mi mo zai ka mi na Êcia nach).
Ha gia So phia to czwar ty co do wiel -
ko Êci ko Êció∏ ka te dral ny Êwia ta.
Szko da tyl ko, ˝e w burz li wych dzie -
jach Êwià ty ni po Êwie co nej 26 grud -
nia 537 ro ku (w jej miej scu by ∏y ju˝
w IV i V stu le ciu ko Êcio ∏y, któ re stra -
wi∏ ogieƒ) mie li tak ̋ e swój udzia∏
krzy ̋ ow cy, któ rych ∏u pem pa d∏o
(w 1204 ro ku) wie le zgro ma dzo nych
w ba zy li ce dzie∏ sztu ki i kosz tow no -
Êci. Póê niej Tur cy prze ro bi li (w 1453
ro ku) ka te dr´ na me czet, a po nad
pó∏ wie ku te mu Ha gia So phia zy ska -
∏a sta tus mu zeum. 

Naj wa˝ niej szym sà sia dem za rów -
no Ha gii So phii, jak i B∏´ kit ne go
Me cze tu jest oczy wi Êcie ogrom ne za -
∏o ̋ e nie ogro do wo -pa ∏a co we Top ka -
pi, któ re go bu do w´ roz po cz´ to ju˝
szeÊç lat po wkro cze niu do mia sta
oto maƒ skich Tur ków – w 1459 ro -
ku. Ro bià wra ̋ e nie wspa nia ∏y ogród,
ha rem, zbio ry ja poƒ skiej i chiƒ skiej
por ce la ny, me czet z prze cho wy wa -
nym w nim m. in. od ci skiem sto py
Pro ro ka. Jed nak to, co dzia ∏a naj bar -
dziej na wy obraê ni´ tu ry stów, mie Êci
si´ w le gen dar nym skarb cu. Chro -
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Po ude rze nio wej daw ce sen sa cji
czas na coÊ l˝ej sze go. Po zo sta jàc
w kli ma cie prze st´p czym, war to obej -
rzeç „Se xy be ast”. Opo wieÊç o by ∏ym
gang ste rze, do któ re go na gle po wra -
ca prze sz∏oÊç, pe∏ na jest nie sa mo wi -
tych zwro tów ak cji. Do tych cza so wa
sie lan ka zo sta je prze rwa na, kie dy nie -
spo dzie wa nie zja wia si´ przy ja ciel,
któ ry wie coÊ nie coÊ o kry mi nal nej
dzia ∏al no Êci g∏ów ne go bo ha te ra. Ten,
pod wp∏y wem szan ta ̋ u, po sta na wia
wziàç udzia∏ w nie bez piecz nym „sko -
ku”. Szan ta ̋ y sta tym cza sem „przy -
pad kiem” gi nie. W g∏ów nej ro li wy -
st´ pu je Ben Kin gsley, któ re go pa mi´ -
ta my cho cia˝ by z „Li sty Schin dle ra”. 

Na ko niec se an su war to „za apli ko -
waç so bie” ko me di´ pod wie le mó -
wià cym ty tu ∏em „Le gal na blon dyn -
ka”. Opo wieÊç o g∏u piut kiej dziew -
czy nie z Ka li for ni po rzu co nej przez
swe go uko cha ne go, to je den z naj -
wi´k szych suk ce sów ka so wych ubie -
g∏e go ro ku w Sta nach Zjed no czo -
nych. Bo ha ter ka do ∏à cza do swe go
„by ∏e go” i po dob nie jak on, za czy na
stu dio waç pra wo. Pro du cen ci ju˝ pla -
nu jà na kr´ ce nie na st´p nej cz´ Êci. Ma -
jà na dzie j´ na rów nie en tu zja stycz ne
re ak cje wi dzów, jak w przypadku
pierw szej. Po tak mi le sp´ dzo nym
wie czo rze, po zo sta je je dy nie udaç si´
spaç i mieç ko lo ro we sny. 

Kino w domu Jo an na Po lak

Filmy

P o nie wa˝ je sien ne och∏o dze nie
nie zbyt sprzy ja spa ce rom,
mo˝ na z czy stym su mie niem

zo staç w do mu i uzu pe∏ niaç bra ki
w fil mo wej edu ka cji. Je sieƒ ozna cza
bo wiem wy syp no wych pre mier vi -
deo i dvd. Po czàw szy od kla sy ki, na
no wo Êciach skoƒ czyw szy. Z tej pierw -
szej po le ciç mo˝ na „Okno na po dwó -
rze” Al fre da Hitch coc ka. Hi sto ria
dzien ni ka rza, unie ru cho mio ne go
w ma lut kim po ko ju z wi do kiem na
po dwó rze i miesz ka nia sà sia dów,
wresz cie uka za ∏a si´ na ka se tach vi -
deo. Ak cja fil mu dzie je si´ w jed nym
miej scu (miesz ka nie bo ha te ra), a cia -
sno ta i ogra ni czo na do mi ni mum
prze strzeƒ pod no szà znacz nie po ziom 
ad re na li ny u wi dza. Zgod nie z za sa dà
Hitch coc ka na pi´ cie ro Ênie po wo li,
aby w pew nym mo men cie eks plo do -
waç i nie daç od bior cy ode tchnàç.
Âwiet na ro la Ja me sa Ste war ta i pi´k -
nej Gra ce Kel ly plus trzy ma jà cy w na -
pi´ ciu sce na riusz, to gwa ran cja do -
sko na le sp´ dzo ne go wie czo ru. 
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Pre mie ry
„Ze msta”. Dłu go ocze ki wa na ekra ni za cja

ko me dii ulu bio ne go przez Po la ków Alek -

san dra Fre dry. Ob sa da, jak zwy kle u Waj -

dy, do sko na ła. Na sza czo łów ka ak tor ska

za dba ła, aby roz śmie szyć i za chwy cić wi -

dzów. Gra ją Ja nusz Ga jos, An drzej Se we -

ryn, Da niel Ol brych ski, Ka ta rzy na Fi gu ra,

Ra fał Kró li kow ski, Aga ta Bu zek i... Ro -

man Po lań ski. Re ży se ria: An drzej Waj da.

„K -19”. Ko lej ny film z Har ri so nem For -

dem. Rzecz do ty czy ra dziec kiej atomowej

ło dzi pod wod nej, która wy pły wa w mo rze

i wkrót ce za czy na się dra ma tycz ny bój

o schło dze nie roz grze wa ją ce go się re ak -

to ra. Re ży se ria: Ka th ryn Bi ge low, ob sa -

da: Har ri son Ford, Liam Ne eson. 

„Catch me if you can”. Ste ven Spiel berg

opo wia da hi sto rię jed ne go z naj bar dziej

po szu ki wa nych przez FBI prze stęp ców.

Frank Aba gna le przez la ta spe cja li zo wał

się w oszu ki wa niu wiel kich kor po ra cji.

Uda wał le ka rza, pro fe so ra i wie le in nych,

fik cyj nych po sta ci. Wy łu dził od ban ków

kil ka na ście mln do la rów.

Re ży se ria: Ste ven Spiel berg, ob sa da: 

Le onar do di Ca prio, Tom Hanks. 

na dobry wieczór

fo
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Ja ro s∏aw Ma rek Rym kie wicz „Le Ê -
mian. En cy klo pe dia”. Ksià˝ ka no mi -
no wa na do te go rocz nej na gro dy Ni -
ke. Wszyst ko o Bo le s∏a wie Le Êmia -
nie, w przy st´p nej i cie ka wej for mie.
Rym kie wicz z na uko wà do k∏ad no -
Êcià prze Êle dzi∏ lo sy po ety. Ha s∏a
obej mu jà wy da rze nia, miej sca, lu dzi

i g∏ów ne mo ty wy
twór czo Êci Le Êmia -
na. Przy st´p na for ma
spra wia, ˝e „En cy -
klo pe dia” jest grat kà
nie tyl ko dla li te ra tu -
ro znaw ców, ale rów -
nie˝ dla prze ci´t ne go

czy tel ni ka. Au tor w∏o ̋ y∏ w przy go to -
wa nie ksià˝ ki mnó stwo pra cy, co za -
owo co wa ∏o wy jàt ko wo dro bia zgo -
wym opra co wa niem ha se∏. Po zna je -
my ro dzi n´ po ety, je go przy zwy cza -
je nia, ˝y cie pry wat ne, a tak ̋ e ulu bio -
ne wàt ki li te rac kie. „En cy klo pe dia”
Rym kie wi cza po sia da dy na mi k´,
któ rej cz´ sto nie uda je si´ za cho waç
w ksià˝ kach bio gra ficz nych. Dzi´ ki
te mu, ˝e w tek Êcie mo˝ na so bie
swo bod nie uk∏a daç hie rar chi´ czy -
ta nia po szcze gól nych dzia ∏ów, sa tys -
fak cja po lek tu rze ca ∏o Êci jest znacz -
nie wi´k sza.
Ja ro s∏aw Ma rek Rym kie wicz: 
Le Êmian. En cy klo pe dia. Sic! 
War sza wa 2002.

Mo ni ka Piàt kow ska, Le szek Tal ko
„Tal ki w wiel kim mie Êcie”. Pa ra
Êwiet nych fe lie to ni stów (no ta be ne
ma∏ ̋ eƒ stwa w ˝y ciu pry wat nym)
Ga ze ty Wy bor czej za pew ni od bior -
cy ta kà daw k´ hu mo ru i dow ci pu
w do brym sty lu, ˝e nie raz jesz cze
wró ci si´ do tej ksià˝ ki. 
Zabaw ne pe ry pe tie Tal ków roz -
Êmie sza jà do ∏ez. Bo ha te ro wie sà
tak na tu ral ni w swo ich po my∏ kach
i „nie szcz´ Êli wych” przy pad kach,
˝e czytelnik na p rawd´ mo˝e
uwie˝yç w ist -
nie nie au ten tycz -
ne go, nie usta jà -
ce go pe cha. Któ˝
z nas nie prze ̋ y -
wa∏ wi zyt nud -
nych zna jo mych,
nie od chu dza∏
si´, czy nie wy -
je˝ d˝a∏ na „∏o no
przy ro dy”, któ re oka zy wa ∏o si´
bar dziej za t∏o czo ne, ni˝ g∏ów ny
miej ski dep tak? 
Krót kie hi sto ryj ki czy ta si´ na p -
rawd´ Êwiet nie i mo˝ na za gwa ran -
to waç, ˝e z nie cier pli wo Êcià b´ dzie
si´ ocze ki waç dal sze go cià gu przy -
gód Tal ki i je go „naj lep szej z ˝on”. 
Mo ni ka Piàt kow ska, Le szek Tal ko:
Tal ki w wiel kim mie Êcie. WAB. 
War sza wa 2002.

Jo an na Po lak

Różne  poziomy relaksu 
Man fre do Kempff Su arez „Ksi´ ̋ yc
sza leƒ ców”. Jed na z naj cie kaw szych
po zy cji ksià˝ ko wych ostat nich lat.
Ko lej na in te re su jà ca „zdo bycz” dla
osób fa scy nu jà cych si´ li te ra tu rà ibe -
ro ame ry kaƒ skà. Mo men ta mi przy -
po mi na „Sto lat sa mot no Êci” (g∏ów -
nie za spra wà bo ha te rów po wie Êci
zie miaƒ skiej ro dzi ny miesz ka jà cej
w ma ∏ym mia stecz ku). ˚y cie
w „Ksi´ ̋ y cu sza leƒ ców” p∏y nie nie -
spiesz nie, ale nie ub∏a ga nie. Czas wy -
zna cza ny jest po przez ko lej ne przy -
pad ki ob∏´ du do ty ka jà ce co raz to
no we oso by. Cho ro ba nie oszcz´ dza
na wet dzie dzi ca ma jàt ku, któ ry do -
pusz cza si´ szo ku jà cych czy nów. Spi -
sa na hi sto ria ro du Al gu ile ra cha rak -
te ry zu je si´ do sad nym j´ zy kiem, jed -
nak jest on ade kwat ny do tre Êci. Nie
mo˝ na na zwaç „Ksi´ ̋ y ca” ∏a twà ani
re lak su jà cà ksià˝ ka, ale ze tkni´ cie

z tà po wie Êcià na
pew no za pa mi´ ta
si´ do koƒ ca ˝y cia.
Ka˝ dy z bo ha te rów
prze ̋ y wa swój pry -
wat ny dra mat, któ -
ry na d∏u go za do -
mo wi si´ w g∏o -
wach czy tel ni ków. 

Man fre do Kempff Su arez: Ksi´ ̋ yc
sza leƒ ców. Wy daw nic two Phi lip 
Wil son. War sza wa 2002.
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M i strzo wie ma kro bio ty ki
Êwia to wej z Mi chio Ku shi
z Bo sto nu i Ru dol fem

Breus sem z Blu denz twier dzà, ˝e
no wo twór roz wi ja si´, gdy znacz nie
prze kro czy my zdol noÊç or ga ni -
zmu do eli mi na cji nad mia rów
ener ge tycz nych i tok syn.
Nad mia ry ener ge tycz ne
od k∏a da jà si´ w na szym
cie le w po sta ci z∏o gów,
tok sy ny zaÊ lo ka li zu jà
si´ w nie któ rych na -
rzà dach, co sprzy ja
po wsta wa niu ra ka.

Gdy po rów na my
czym od ̋ y wia li si´ na -
si dziad ko wie, stwier -
dzi my, ˝e po nad 90%
daw nych zwy cza jów ku li -
nar nych ule g∏o ca∏ ko wi tej
zmia nie. Daw niej rzad ko ja da no
mi´ so, spo ̋ y wa no wi´ cej chle ba,
po traw z màk ra zo wych, kasz i ziar -
na ro Êlin stràcz ko wych. Nie by ∏o
sztucz nych na po jów ani ra fi no wa -
ne go cu kru. Nie sto so wa no do dat -
ków che micz nych do pro duk tów
˝yw no Êcio wych, a zwie rz´ tom nie
po da wa no hor mo nów, czy an ty bio -
ty ków. W rol nic twie u˝y wa no tyl ko
na tu ral nych na wozów. W na szym
stu le ciu na co raz wi´k szà ska l´ za -
cz´ to sto so waç syn te tycz ne Êrod ki

kon ser wu jà ce i wzbo ga ca jà ce smak,
któ re po wo du jà nie do bo ry po kar -
mo we, za tru cia i cho ro by. Je Êli te go

zja da my nie wie le, nasz or ga nizm
doÊç ∏a two po zby wa si´ za war tych
w nich tok syn, pro duk tów che -
micz nych i cu krów. Je Êli znacz nie
prze kro czy my zdol noÊç or ga ni zmu
do eli mi na cji nad mia rów ener ge -
tycz nych i tok syn, za cznà si´ one
od k∏a daç – co jest je go na tu ral nà
sa mo obro nà. Po czàt ko wo gro ma -
dzà si´ w cz´ Êciach cia ∏a, nie ma jà -
cych pod sta wo we go zna cze nia dla
˝y cia. Naj cz´ Êciej jest to po wierzch -

nia cia ∏a lub na rzà dy, z któ rych tok -
sy ny te mo gà byç szyb ko usu ni´ te.
Na gro ma dze nie tok syn w t∏u stych
Êlu zów kach po wo du je mno ̋ e nie
bak te rii i wi ru sów. Two rzà si´ cy sty.

Kie dy na dal do star cza my or ga -
ni zmo wi nad mia rów ener -
ge tycz nych i tok syn, a spo -
so by ich na tu ral nej eli mi -
na cji zo sta jà wy ko rzy -
sta ne do ostat nich gra -
nic, za czy na dzia ∏aç
ostat ni, awa ryj ny me -
cha nizm za bez pie cza jà -
cy prze ̋ y cie or ga ni zmu
– za pa da de cy zja zgro -
ma dze nia tok syn w jed -
nym or ga nie cia ∏a, któ ry

or ga nizm po Êwi´ ca dla ra -
to wa nia ustro ju. Je Êli do te -

go do ∏à czy my dzia ∏a nie do wol -
ne go czyn ni ka ra ko twór cze go jak
pa pie ro sy, szko dli we pro mie nio wa -
nie, azbest, nie któ re ura zy czy d∏u -
go trwa ∏y ucisk – po ja wia si´ cho ro -
ba no wo two ro wa.

Wspo mnia ni ma kro bio ty cy: Mi -
chio Ku shi i Ru dolf Breuss utrzy mu -
jà, ˝e ca∏ ko wi te znik ni´ cie cho ro by
no wo two ro wej mo˝ li we jest tyl ko
przy wpro wa dze niu od po wied nie go
spo so bu ˝y wie nia. In ne me to dy, jak
np. nisz cze nie gu za na pro mie nio -
wy wa niem lub che mio te ra pià, 

Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości

G∏ód
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zmo wi wy star cza jà cej ilo Êci bia∏ ka.
Je Êli na to miast no wo twór jest
w sta dium po czàt ko wym a guz nie -
wiel kich roz mia rów, cho rzy êle
zno szà die t´ wy ∏àcz nie so ko wà.
Wte dy Breuss ze zwa la im na je dze -
nie raz dzien nie zu py ce bu lo wej
z ra zo wym ma ka ro nem lub kre mu
z p∏at ków owsia nych. Od no si si´ to
tak ̋ e do osób, któ rym guz usu ni´ to
ope ra cyj nie. 

Die ta so ko wa Breus sa ni gdy u ni -
ko go nie spo wo do wa ∏a ne ga tyw -
nych skut ków ubocz nych. Jej au tor
gwa ran tu je jej sku tecz noÊç pod wa -
run kiem Êci s∏e go sto so wa nia si´ do
po da nych przez nie go wska zó wek
i nie sto so wa nia w tym sa mym cza sie
le cze nia pro mie nio wa niem, czy
Êrod ka mi che micz ny mi.

Breuss za le ca te˝ sto so wa nie tej
sa mej ku ra cji w przy pad kach oty ∏o -
Êci, czy przed wcze sne go sta rze nia
si´, a tak ̋ e w ar tre ty zmie, tu w po -
∏àcze niu z wo do lecz nic twem. 

Prze bieg ku ra cji, któ ra jest ro dza -
jem kon tro lo wa nej g∏o dów ki, po -
wi nien za wsze nad zo ro waç kom pe -
tent ny le karz! Wy trzy ma nie jej jest
trud ne. Po 10 dniach wy st´ pu je
kry zys psy chicz ny i ch´ç prze rwa -
nia ku ra cji. Na le ̋ y to prze trwaç!
W tym cza sie na st´ pu je w nas g∏´ -
bo ka prze mia na psy chicz na. Od zy -
sku je my nie tyl ko zdro wie, ale
i zdro wy roz sà dek. Ma my doÊç si ∏y,
aby oprzeç si´ po ku som po wro tu
do sta rych na wy ków, któ re do pro -
wa dzi ∏y nas do cho ro by, czy oty ∏o -
Êci, jak nie od po wied nie ˝y wie nie,
pa le nie pa pie ro sów, al ko ho lizm,
uni ka nie ru chu i pra cy fi zycz nej itp.
Pa mi´ taj my, ˝e po t´˝ nym czyn ni -
kiem od naj dy wa nym naj cz´ Êciej
u êró de∏ cho ro by no wo two ro wej
jest stres spo wo do wa ny kon -
flik tem oso by cho rej z naj bli˝ szym
oto cze niem.

mo gà spo wo do waç znik ni´ cie 
ob ja wów cho ro by tyl ko na pe wien
czas. Jed no cze Ênie os∏a bia jà one
nasz or ga nizm, wy wie ra jàc cz´ sto
szko dli we dzia ∏a nie ubocz ne. Oso -
bom, u któ rych stwier dzo no cho ro -
b´ no wo two ro wà, Ru dolf Breuss
pro po nu je pod da nie si´ opra co wa -
nej przez sie bie 42 dnio wej kon tro -
lo wa nej g∏o dów ce, któ rà on sam
na zy wa „ope ra cjà bez skal pe la”.
Jest to bez bia∏ ko wa die ta z so ków
ja rzy no wych, do star cza jà ca or ga ni -
zmo wi nie zb´d nych do prze ̋ y cia
i ca∏ ko wi cie po zba wio nych tok syn
po kar mów p∏yn nych, za wie ra jà -
cych wi ta mi ny, so le mi ne ral ne i ko -

niecz ne mi kro ele men ty. Nie do bór
bia∏ ka w tej die cie pro wa dzi do au -
to li zy, czy li sa mo stra wie nia gu za
i ró˝ nych z∏o gów w or ga ni zmie.
Pe∏ ne wy ja Ênie nie i uza sad nie nie
zja wi ska zni ka nia no wo two rów
w wa run kach Êci Êle kon tro lo wa nej
g∏o dów ki da∏ w swo ich ksià˝ kach
ame ry kaƒ ski spe cja li sta w za kre sie
hi gie ny ˝y wie nia, dr Her bert M.
Shel ton. Utrzy mu je on, ˝e w∏a Ênie
w ten spo sób or ga nizm ludz ki 

po tra fi so bie po ra dziç z cho ro bà 
no wo two ro wà. Trze ba mu tyl ko
stwo rzyç wa run ki. Or ga nizm ludz ki
jest ca∏ ko wi cie zdol ny do kon tro li
pro ce su sa mo stra wie nia i ogra ni cza
go tyl ko do tka nek nie po trzeb nych
lub ma ∏o wa˝ nych. Zja wi sko au to li -
zy jest do brze zna ne fi zjo lo gom.
U go ràcz ku jà ce go au to li za ró˝ nych
tka nek prze bie ga bar dzo in ten syw -
nie, do ko nu jàc wiel kiej pra cy
oczysz cza jà cej i uspraw nia jà cej. 

W trak cie g∏o dów ki wszyst kie na -
gro ma dzo ne zby wa jà ce tkan ki, tzw.
z∏o gi, pod da ne sà przez or ga nizm
szcze gó ∏o wej ana li zie. Je Êli w ja kiej -
kol wiek cz´ Êci or ga ni zmu pro ces

roz k∏a du prze wa ̋ a nad pro ce sem
two rze nia si´ ma te rii or ga nicz nej,
ab sorb cja sub stan cji ule ga jà cej roz -
k∏a do wi obej mu je za wsze te tkan ki,
któ re sà dla or ga ni zmu zb´d ne lub
ma ∏o wa˝ ne. Dzi´ ki te mu w trak cie
d∏u giej i su ro wej g∏o dów ki, szko dli -
we z∏o gi ule ga jà ca∏ ko wi tej li kwi -
da cji. Je Êli no wo twór jest bar dzo
za awan so wa ny, cho rzy w trak cie
ku ra cji nie od czu wa jà po trze by je -
dze nia, bo guz do star cza ich or ga ni -
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Ceny

6262

SEICENTO
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09 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane
szyby aterm. zł 270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. 
zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie elektryczne kierownicy zł 1440 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz.
tylne dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 922,50 • 211 -
Tapicerka ze skóry zł 2.790,00 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio
zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.890,00 • 431 - Koła
ze stopu + opony poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia zł 450,00 • Poduszka powietrzna
kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.260,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio
hi - fi zł 540,00• 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135

* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718

ko
d

• 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 • Wyposażenie inwalidzkie zł 3.717,00
*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2

PUNTO

pr
ęd

ko
ść

ma
ks

ym
aln

a
km

/h

zu
ży

cie
 pa

liw
a

w 
cy

klu
 m

ies
za

ny
m

l/1
00

 km
  

UNO

• 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 990,00 • 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  CLASS 188.270.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
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 188.540.2 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 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 33.930,00

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 20.790,00

Actual 187.143.1 1108/54 145 6 3- drzwiowy 21.240,00
Go* 187.143.1 1108/54 145 6 3- drzwiowy 23.130,00
Active 187.243.1 1108/54 145 6 3- drzwiowy 23.130,00 
BRUSH 187.741.1 1108/54 145 6 3- drzwiowy 23.130,00 
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MULTIPLA

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 2 września 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 • 747 - Fartuchy p. błotne przed. zł 162,00 • 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 ze skóry 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 • 269 - Nawigacja sateliterna zł 5.850,00 •
313 - Radio + Pakiet Radio zł 1.620,00 • - 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 1243/80 167 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 1910/100 141 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 1910/100 141 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
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STILO

• 008 - Sterow. zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00 • 025 -
Klimatyzacja zł 4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat.
klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • - Dodatkowy podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 360,00 •
205 - Autonom. 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 kierow. z 6 przyciskami zł 540,00
• 256 - Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00 • 278 - 2 zintegr. foteliki dziec. zł 900,00 • 295 - Sidzenie pasaż. składane w
stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet zimowy 1.080,00 • 392 - ESP – kontrola stabilności
poj. zł 2.250,00 • 400 - Dach otwierany elektr. 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 alum. i poszerz. opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 454 - Regulacja wysok. siedzenia pasaż. zł 315,00 • 469 -
Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. zł 1.170,00 • 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 3.240,00 •
510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD/dopłata do radia kaset. zł 450,00 • 41A - Radio z CD i MP3/ dopłata
do radia stand. zł 765,00 • 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“ zł 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 53.460,00
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

• 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 l.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 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.125,00 •505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.260,00 •564
- Radio High z CD zł 2.340,00• 656 - Pakiet dla niepalących zł 0,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 360,00

• 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 1.170,00 • 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

1,2 8v 277.312.1 1242/ 5-drzwiowy 35.910,00
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



65paździer nik  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

SEICENTO VAN

PUNTO VAN

CHARAKTERYSTYKA CENA

po
jem

no
ść

cy
lin

dr
ów

 cm
3 /

mo
c K

M

na
dw

oz
ie

ce
na

 (p
ln

)

ko
d

pr
ęd

ko
ść

ma
ks

ym
aln

a
km

/h

zu
ży

cie
 pa

liw
a

w 
cy

klu
 m

ies
za

ny
m

l/1
00

 km
  

• 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 - Dod. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspom.
elektr. kierownicy 1.710,00 • 197 - Fartuchy przeciwbłotne tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.215,00 • 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 sam. 
zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 405,00 • 927 - Listwy ochr. 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 1.080,00 • 297 - Siedzenie przednie pasażera z regul. wzdłużną 
i pochyl. oparcia zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.395,00 • 360 - Podwyższony dach zł 3.690,00 • 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
1,9 JTD 288.837.0 1910 /?? ??? ?,? 40.410,00

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

* Combi 5 - miejsc. VAN 
z komologacją ciężarową 
i powyższoną ładownością
do 675 kg
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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. 45,00 • 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. (lekkie) 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 405,00 • 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
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2,0   BZ    KRÓTKI 2850mm 243.3L1.0 1998/ 4-drzwiowy 62 460,00
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
2,0   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 243.4G2.0 1997/ 4-drzwiowy 72 900,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 243.4G3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 76 950,00
2,0   BZ  ŚREDNI  3200mm 244.4L1.0 1998/ 4-drzwiowy 68 220,00
2,0   JTD ŚREDNI  3200mm 244.4L2.0 1997/ 4-drzwiowy 72 270,00
2,3   JTD ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 149 4-drzwiowy 76 320,00
2,0   BZ  PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G1.0 1998/ 4-drzwiowy 71 100,00
2,0   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G1.0 1997/ 4-drzwiowy 75 150,00
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
2,0   BZ  PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G1.0 1998/ 4-drzwiowy 73 800,00
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
2,8   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 245.5G3.0 2800/127 152 4-drzwiowy 86 310,00
2,8   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 245.5G5.0 2800/127 152 4-drzwiowy 88 200,00

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
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
2,3  JTD  15Q  PODW. DACH  2850 mm 8/9 os. 243.4Q4.0 2286/110 149 4-drzwiowy 88 650,00
2,8  JTD  15Q  PODW. DACH  2850 mm 8/9 os. 243.4Q6.0 2800/127 152 4-drzwiowy 91 080,00
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 PODW. DACH ŚREDNI  3200 mm 8/9 os. 243.4J4.0 2286/110 149 4-drzwiowy 83 700,00
2,8  JTD PODW.DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9 os. 243.4J6.0 2800/127 152 4-drzwiowy 86 220,00
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
FURGON 2,0 JTD KRÓTKI   2850mm 243.3L2.0 1997/84 128 4-drzwiowy 59 310,00
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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) 8135135, Fax (0-33) 8221450
Prezes: Francesco Rangoni

Ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538215, Fax (0-33) 8532964
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) 8134012, 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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja odlewów ˝eliwnych
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

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

ubezpieczenia 
na ˝ycie

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

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

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o.

4. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.

5. CNH Polska Sp. z o.o.  

6. Magneti Marelli Poland SA 

7. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

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

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

12. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

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

16. Sadi Polska Sp. z o.o.

17. Fiat Bank Polska SA 

18. Fiat Finance Polska SA 

19. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

20. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

21. SIRIO Polska Sp. z o. o.

22. 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



Satiz Poland Sp. z o.o. - ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a 
Tel. +48 33 8132761 - Fax +48 33 8134176 - www.satiz.pl - e-mail: satizpolska@fiat.com

SATIZ POLAND:
TWOJA 
KOMUNIKACJA 
W BIZNESIE

Pe∏na gama us∏ug 

w zakresie komunikacji:

od pomys∏u 

do zarzàdzania,

od realizacji 

do dystrybucji.

Nasze zintegrowane metody w komunikacji:
TO TWOJA PRZEWAGA NAD KONKURENCJÑ

Produkty wydawnicze i reklamowe

Wydawnictwa techniczne i informacyjne

Fotografia, projektowanie graficzne

Studio DTP, naÊwietlanie, druk

SATIZ POLAND:
TWOJA 
KOMUNIKACJA 
W BIZNESIE
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