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Ive co Po land News
Spół ka Ive co do star czy ła Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 33 

lek kie spe cja li stycz ne sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze. 

Ich za bu do wę, na pod wo ziach Ive co 65C15D, w więk szo ści

wy ko na ła fir ma Szczę śniak z Biel ska -Bia łej. 

Dru gi kon trakt za war to na do sta wę 9 chłod ni dla fir my 

Da no ne, w tym dwóch na ba zie Ive co Da ily 65C15, a sie dem

na Ive co Eu ro Car go 100E17. Za bu do wę wszyst kich po jaz dów

wy ko na ła fir ma Lam be ret, wy po sa ża jąc je w agre ga ty 

chłod ni cze ty pu Car rier. 

W ta bo rze Da no ne znaj du je się po nad 100 sa mo cho dów 

do staw czych z ro dzi ny Ive co.
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O tym się mówi
Dy rek tor Gian ni Co da w Ty chach
– Przy by łem do Tych, aby przed sta wić Pań stwu miej sce pro duk cji no we go sa mo cho du

Fiat – mó wił do dzien ni ka rzy prze by wa ją cy 2 grudnia w za kła dzie Fiat Au to Po land w Ty -

chach, Gian ni Co da. Wi zy ta dy rek to ra jed nost ki Bu si ness Unit Fiat/Lan cia/Sa mo cho dy

Do staw cze to wy nik za mie sza nia wy wo ła ne go po ja wia ją cy mi się ostat nio w środ kach

ma so we go prze ka zu in for ma cja mi o na ci skach przed sta wi cie li wło skie go rzą du oraz

związ ków za wo do wych na prze nie sie nie pro duk cji no we go mo de lu Fia ta o ro bo czej 

na zwie „new small” z Pol ski do Włoch. Gian ni Co da po in for mo wał, że już w stycz niu

przy szłe go ro ku roz pocz nie się mon taż pre se rii w licz bie 300 eg zem pla rzy. Pro duk cja

se ryj na prze wi dy wa na jest w ma ju 2003 ro ku. Po cząt ko wo pro du ko wa na bę dzie wer sja

pię cio drzwio wa, we wrze śniu 2004 ro ku tak że trzy drzwio wa oraz van i 4 x 4. 

W 2003 ro ku fa bry kę opu ści ok. 70 tys. eg zem pla rzy no we go mo de lu, w na stęp nych 

la tach do ce lo wo po nad 200 tys. sztuk rocz nie. 

W no wym mo de lu, oprócz dwóch ze spo łów na pę do wych ben zy no wych, mon to wa ny bę dzie 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 roz pocz nie się w przy szłym ro ku w spół ce Fiat -GM Po wer tra in w Biel sku -Bia łej. 

Dy rek tor Co da za pew nił tak że, że w Ty chach w dal szym cią gu pro du ko wa ny bę dzie mo del Se icen to.

Uzna nie dla FAP 
28 li sto pa da, w Cen tral nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy w War -

sza wie, pre zes Za rzą du Fiat Au to Po land – En ri co Pa vo ni otrzy -

mał z rąk mi ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej, Je rze go Hau sne -

ra, sta tu et kę PRO 

LA BO RE SE CU RO. 

Wy róż nie nie jest 

do wo dem uzna nia 

za osią gnię cia Fiat

Au to Po land na rzecz

ochro ny czło wie ka

w śro do wi sku pra cy.

„W spo sób szcze gól -

ny ho no ru je tak że

wie lo let nie wy sił ki na sze go za kła du w eli mi no wa niu za gro żeń

zdro wot nych wy stę pu ją cych na sta no wi skach pra cy” – mó wi

Zdzi sław Jan kow ski, kie row nik BHP i Ochro ny Śro do wi ska. 

Wy ra zem te go by ło przy zna nie Fiat Au to Po land Cer ty fi ka tu

Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią, Śro do wi s kiem

oraz Bez pie czeń stwem i Hi gie ną Pra cy. 

W br. spół kę wy róż nio no Zło tą Kar tą Li de ra Bez piecz nej Pra cy. 
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Cię ża rów ka Ro ku 2003
Ten pre sti żo wy mię dzy na ro do wy ty tuł, przy zna ny sa mo cho do wi

cię ża ro we mu Ive co Stra lis przez ju ry zło żo ne z 19 dzien ni ka rzy

z bran ży, jest uko ro no wa niem ro ku w sek to rze po jaz dów 

prze my sło wych Gru py Fiat. Spół ka pod wyż szy ła tak że swój

udział w ryn ku we wszyst kich seg men tach po twier dza jąc 

swo ją dru gą po zy cję w Eu ro pie.

ISO dla Fe ni ce Po land
Cer ty fi kat na Za rzą dza nie Ja ko ścią zgod nie z nor mą ISO 9001

otrzy ma ła fir ma Fe ni ce Po land. Spół ka wcho dzi w skład 

mię dzy na ro do we go kon cer nu ener ge tycz ne go Elec tri ci ty de

Fran ce. Dzia łal ność Fe ni ce Po land obej mu je pro duk cję, 

prze sy ła nie i dys try bu cję ener gii elek trycz nej, ga zu i wo dy

zde mi ne ra li zo wa nej oraz skła do wa nie od pa dów. 

Sze rzej o tym w na stęp nym nu me rze „FWN”.

Puchar Fiata SE ICEN TO
Fiat Au to Po land an ga żu je się w raj dy sa mo cho do we nie mal 

od po cząt ku swo je go ist nie nia, kon cen tru jąc się szcze gól nie

na roz gryw kach pu cha ro wych. Do jed nej z naj po pu lar niej szych

na le ży Pu char Fiat Se icen to, któ ry w se zo nie obej mo wał sześć

eli mi na cji. O zwy cię stwo w nim ry wa li zo wa ło osiem za łóg.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię żył Pa weł Ste fa niuk 

ze swo im pi lo tem, Pio trem Ziar ko. 

Zwy cięz ca, oprócz ty tu łu Mi strza Pol ski, otrzy mał głów ną 

na gro dę – Fia ta Se icen to Spor ting Abarth. 

Spro sto wa nie
W po przed nim wy da niu na sze go pi sma, w ar ty ku le 

o Zin te gro wa nym Sys te mie Za rzą dza nia w ty skim za kła dzie

Fiat Au to Po land, przed sta wi li śmy pa nią Kry sty nę Gor don 

ja ko Kie row ni ka Dzia łu Or ga ni za cji za miast Kie row ni ka 

Służ by Or ga ni za cji. Ser decz nie prze pra sza my.

Spo koj nych, ro dzin nych i wol nych od co dzien nych 
k∏o po tów Âwiàt Bo ̋ e go Na ro dze nia, 

oraz po wo dów do opty mi zmu w No wym Ro ku
˝y czy Czy tel ni kom FWN

Re dak cja



3. FIAT AU TO IR LAN DA 
SPON SO REM PIŁ KI NOŻ NEJ

Spół ka Fiat Au to Ir lan da zo sta ła ofi -
cjal nym spon so rem Kra jo we go Zrze -
sze nia Pił ki Noż nej, udo stęp nia jąc ca -
łe mu ze spo ło wi i je go kie row nic twu
park sa mo cho do wy zło żo ny z Do blò
Car go i li mu zyn Al fa Ro meo. Umo wa
ta, w oce nie Mi cha ela Ho wa, dy rek to ra
fir my (na zdję ciu po le wej stro nie
prze ka zu je Mic ko wi McCar thy emu, sze -
fo wi dru ży ny ir landz kiej, klu cze do no -
wej Al fy 166), da je wiel kie moż li wo ści.
Ce lem spon so rin gu jest za chę ce nie co -
raz więk szej licz by osób do gry w pił kę
noż ną – szcze gól nie mło dzie ży, gdyż
w ten wła śnie spo sób po wsta ją ze spo ły
przy szłych mi strzów.

ZE świata Fiata

2. MA SZY NY CA SE IH 
LU BIĄ KA WĘ

Lu is Tu ra ti, pro du cent ka wy, sam
spraw dza doj rza łość ro ślin w swo im
go spo dar stwie w Pa tro ci nio (Mi nas 
Ge ra is, Bra zy lia) o po wierzch ni po nad
ty sią ca hek ta rów. Od szyb ko ści zbio ru
za le ży ja kość wy ro bu – przede wszyst -
kim je śli cho dzi o pre sti żo wą ka wę 
„Ca fe do Cor ra do”. 
Dla te go plan ta to rzy z te go re gio nu 
in we stu ją w ba da nia i me cha ni za cję.
Tu ra ti po sia da sie dem ma szyn do zbio -
ru Ca se IH, któ re pra cu ją 24 go dzi ny na
do bę, od dzie la jąc na sio na doj rza łe 
od nie doj rza łych. Ma szy ny te wy bra no
ze wzglę du na spraw ne i lek kie po ru -
sza nie się po plan ta cji.

1. OL BRZY MY IVE CO 
WŚRÓD KAN GU RÓW

Spół ka Tri-Tan ker Se rvi ces w Ge elong,
w sta nie Vic to ria (Au stra lia), zaj mu ją -
ca się trans por tem sub stan cji ro po po -
chod nych, po więk szy ła swo ją flo tę 
(li czą cą już sie dem po jaz dów) o Ive co
Po wer Star 6700 z sil ni kiem Cur sor 13
o mo cy 540 KM. Cię ża rów ka, któ rą wy -
bra no ze wzglę du na do sko na łą re la cję
wa ga/moc, słu żyć bę dzie do trans por -
tu na po łu dnie kra ju. No wy mo del „B -
-Do uble” ma 19 me trów, wa ży 55 ton
i bę dzie mógł prze wo zić 54 tys. li trów
pa li wa. „B -Do uble” to naj lep sze ze sta -
wie nie: je den człon na pę do wy i dwie
przy cze py – autentyczny ro ad tra in,
przy po mi na ją cy praw dzi wy po ciąg.
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5. WIEL KIE CIĘ ŻA RÓW KI 
W WIEL KIEJ FLO CIE

Za pew nie nie spraw ne go prze pły wu to -
wa rów w sie ci han dlo wej obej mu ją cej
ca łą Eu ro pę wy ma ga zor ga ni zo wa nej
i wy daj nej struk tu ry lo gi stycz nej. Wie -
dzą o tym pra cow ni cy Fer ri, wło skiej
fir my spe cja li zu ją cej się w dys try bu cji
wszyst kie go, co po trzeb ne w do mach
(od prosz ków przez sztuć ce po artykuły
go spo dar stwa do mo we go) i dys po nu -
ją cej 500 punk ta mi sprze da ży. Aby sta -
wić czo ła tym wy ma ga niom, fir ma za -
ku pi ła 80 po jaz dów Ive co (50 śred nich
Eu ro Car go Tec tor i 30 cięż kich Eu ro star
Cur sor 13), wszyst kie w nie bie skim ko -
lo rze. Nie daw no pod pi sa ła tak że za mó -
wie nie na ko lej nych 30 mo de li Stra lis.

4. LAN CIA THE SIS I PHE DRA 
OD TU RY NU DO NORD KAPP 

Dzie sięć ty się cy ki lo me trów w obie
stro ny trze ba prze być z Tu ry nu do naj -
da lej wy su nię te go na pół noc przy ląd ka
Eu ro py, Nord kap w Nor we gii. Tra sę
ową po ko na ła ka ra wa na To ri nor dkapp
podczas rajdu or ga ni zo wa nego przez
Klub Lan cii z oka zji trzy dzie stej rocz ni -
cy po wsta nia. W kolumnie po ja wi ły się
naj pięk niej sze Lan cie – wraz z mode -
lem Lamb da z 1925 ro ku, eskor to -
wa nym przez Lan cię The sis i Lan cię 
Phe dra, spad ko bier czy nie tra dy cji
Mar ki. Na te dwa naj now sze i jed no cze -
śnie naj bar dziej awan gar do we mo de le
zło żo no już w Eu ro pie od po wied nio
3500 i 4500 za mó wień.
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6. NO WI KLIEN CI 
DLA CO MAU AR GEN TI NA

Wiedzę na temat me to do lo gii po zwa la -
ją cej na re du kcję kosz tów i po pra wę
łań cu cha pro duk cyj ne go, Co mau Ar -
gen  ti na udo stęp ni ła rów nież klien tom
nie zwią za nym z prze my słem sa mo -
cho do wym. W fir mie Em bo tel la do ra
del Atlan ti co (Eda sa) pra cu ją cej w Cor -
do bie na li cen cji Co ca -Co li, Co mau od -
po wia da za za rzą dza nie Eko lo gicz ną
Wy spą, gdzie od zy ski wa ne są bu tel ki
ze szkła i pla sti ku. Owa współ pra ca za -
pew ni ła już Eda sie cer ty fi kat ja ko ści
ISO 14000. Na to miast w Ra fa ela fia -
tow ska spół ka za rzą dza ma ga zy nem
fir my Mol fi no, któ ra pro du ku je wy ro by
mle czar skie dla gru py Pe rez Com panc.
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C zy prze sta ∏am my Êleç o gwiaz dach? Czy mam t´
ulu bio nà? Nie, nie mam. Choç nie ukry wam, ˝e za -
wsze ma rzy ∏am o tym, aby zo staç astro no mem. I zo -

sta ∏am. DziÊ umie j´t noÊç pa trze nia na gwiaz dy z od da le nia
prze k∏a dam na do zo wa nie mo ich emo cji. Z jed nej stro ny
je stem bar dzo bli sko nie szcz´ Êli wych lu dzi, cz´ sto mam ∏zy
pod po wie ka mi, gdy z ni mi roz ma wiam – z dru giej wiem,
˝e aby po ma gaç, mu sz´ na ich trud nà ˝y cio wo sy tu acj´ pa -
trzeç z dy stan sem. W∏a Ênie z od da le nia. Po to, by za pla no -
waç ta kà po moc, któ ra b´ dzie naj bar dziej sku tecz na.

Ma rze nia wià ̋ à si´ z Pol skà Ak cjà Hu ma ni tar nà. To
prze cie˝ mo je ˝y cie! Na do da tek aku rat te raz jest szcze gól -
na oka zja do pod su mo waƒ, do ro bie nia no wych pla nów.
Ak cja ob cho dzi swo je dzie si´ cio le cie. Nie b´ dzie ju bi le -
uszo wej ga li ani rau tów. Nie je stem ich zwo len nicz kà.
Licz b´ „10” chcia ∏a bym uczciç m. in. po mo cà dla jak naj -
wi´k szej ilo Êci dzie ci ˝y jà cych w bie dzie, w ro dzi nach cz´ -
sto cier pià cych g∏ód. W ro ku 1998 PAH za ini cjo wa ∏a pro -
gram „Pa ja cyk” – chce my nie do ̋ y wio nym dzie ciom za -
pew niç w szko le cie p∏e, bez p∏at ne po si∏ ki. Czy mam tu
mó wiç o tym, jak bar dzo li czy my na wspo mo ̋ e nie ak cji
„Pa ja cyk”, na hoj noÊç firm czy lu dzi do brej wo li?

Hu ma ni tar nej po mo cy jest za wsze za ma ∏o, a wcià˝ ktoÊ
na nià cze ka. Ubo le wam, ˝e z po wo du bra ku pie ni´ dzy
mu sie li Êmy za koƒ czyç mi sj´ w Ko so wie. Te raz na sze mi sje
sà tyl ko w Afga ni sta nie, In gu sze tii, Cze cze nii. W∏a Ênie
wró ci ∏am zza Kau ka zu. Czy dra mat, ja ki mia∏ miej sce
w mo skiew skim te atrze od mie ni∏ pla ny Ak cji wo bec te go
kra ju? Od mie ni∏ mo je wi dze nie je go miesz kaƒ ców? Nie.
Ani ja, ani PAH nie an ga ̋ u je my si´ po li tycz nie, nie oce nia -
my kon flik tu. Sku pia my si´ wy ∏àcz nie na po mo cy lud no -
Êci cy wil nej, któ ra jest ofia rà wo jen, ˝y je w nie wy obra ̋ al -
nej n´ dzy, w po twor nym upo ko rze niu i bra ku na dziei.
Dla te go nic nie zmie ni ∏o nam pla nów. Na dal je ste Êmy je -
dy ny mi do star czy cie la mi wo dy pit nej dla Gro zne go, na dal
pro wa dzi my ogrom ny pro gram sa ni tar ny i za trud nia my
w nim te˝ miej sco wych lu dzi. War to pod kre Êliç, ˝e ten
wod ny pro gram, to pro gram wy ∏àcz nie pol ski (wo d´ tech -
nicz nà roz wo zi mi´ dzy na ro do wy Czer wo ny Krzy˝) – choç
w wi´k szo Êci fi nan so wa ny przez UNI CEF i UNHAR, i ˝e
trwa od paê dzier ni ka 2000 ro ku. Co dzien nie roz wo zi my
ok. 600 tys. li trów czy stej wo dy. Ta po moc po zwa la mia -
stu trwaç. Mó wi´ o tym, bo pod czas po by tu w Cze cze nii
wie lu lu dzi ze ∏za mi w oczach za pew nia ∏o mnie, ˝e Ak cja
da je im ˝y cie.

Jak wa˝ na jest wo da, tak wa˝ na jest czy stoÊç. Stàd pro -
gram sa ni tar ny, któ ry re ali zu je my od ro ku w Gro znym,
mie Êcie po zba wio nym ka na li za cji oraz w oÊrod kach tym -
cza so we go prze miesz cza nia, gdzie z jed nej ubi ka cji ko rzy -
sta 120 lu dzi. Bu do wa to a let to spra wa nr 1. Ma za po biec
epi de mii. Tak zresz tà, jak sta wia nie przy szpi ta lach spa-
lar ni od pa dów me dycz nych. I my to w∏a Ênie ro bi my. 
Po nad to PAH zaj mu je si´ wy wo ̋ e niem Êmie ci. Dla te go
w mie Êcie nie ma ju˝ ogrom nych ha∏d. Zni ka jà one spod

ludziom
Trzeba dostrzegać ludzi, którzy są ofiarami wojny. Którzy stracili swoich
najbliższych. I co najgorsze - są zapomniani. Ja ich widziałam. Znam ich
imiona, ich dzieci i wiem, w jakim żyją ubóstwie, jak bardzo są pokrzywdzeni.

Chwila
refleksji

Ja ni na Ochoj ska – ab sol went ka 

Wy dzia łu Astro no mii Uni wer sy te tu

To ruń skie go, od 10 lat kie ru je 

Pol ską Ak cją Hu ma ni tar ną. 

Wcze śniej, w 1989, za ło ży ła 

pol ski od dział Equ ili bre. 

Ty tu łem Ko bie ty Eu ro py 

zo sta ła uho no ro wa na w 1993 r.

Akcja najbliższa
Janina Ochojska
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dla Cze cze nii, to w du ̋ ej mie rze – w spo sób po Êred ni –
roz wià za ∏y by si´ i pro ble my po li tycz ne. Wie lu Cze cze nów,
g∏ów nie m´˝ czyzn zwy cza jo wo od po wie dzial nych za ro -
dzi n´, w ob j´ cia ter ro ry stów mo ̋ e po pchnàç bez na dzie ja.
Gdy ma jà do wy bo ru chleb dla cho re go dziec ka, al bo pod -
su ni´ ty ka ra bin... Je stem ab so lut nie prze ciw na wszel kim
ak tom ter ro ry stycz nym. Nic ich nie uspra wie dli wia, na wet
je Êli za ni mi stoi roz pacz. Ter ro ryzm to od gry wa nie si´ na
nie win nych lu dziach, on nic nie roz wià zu je. Ale nie sta -
wiaj my zna ku rów no Êci po mi´ dzy Cze cze na mi a ter ro ry -
sta mi, jak to od wy da rzeƒ mo skiew skich si´ s∏y szy. Kon -
flikt cze czeƒ ski nie mo ̋ e byç po ka zy wa ny tyl ko od stro ny
mi li tar nej i po li tycz nej. Trze ba do strze gaç lu dzi, któ rzy sà
ofia ra mi woj ny. Wiem w ja kim ubó stwie miesz ka jà, czym
si´ ˝y wià, jak bar dzo sà po krzyw dze ni. Dla te go po ma gam,
choç nie wszyst kim si´ to po do ba. Cza sem s∏y sz´: dla cze -
go ta Ochoj ska nie mar twi si´ o na szà, ro dzi mà bie do t´.
Otó˝ mar twi´ si´. PAH jest za wsze tam, gdzie lu dziom
dzie je si´ krzyw da.

No to wa ∏a Te re sa B´t kow ska 

Pol ska Ak cja Hu ma ni tar na. 
Nr kon ta: PBK IV o/W -wa 11101109-401100001906.
NIP: 525-14-41-253 
(na le ̋ y do pi saç na zw´ ak cji, któ rà chce si´ wspie raç)

szpi ta li i szkó∏. Ale np. po trzeb na nam jest jesz cze jed na
Êmie ciar ka, któ rà by mo˝ na ku piç za ok. 40 tys. z∏o tych.
Mo ̋ e ktoÊ wy ∏o ̋ y pie nià dze, zrzu ci si´ na ów dar...

Sa ma nie wiem ile ra zy by ∏am w Cze cze nii. PAH jest tam
obec na od 1995 ro ku, od cza su gdy gra ni c´ prze kro czy∏
pierw szy kon wój z ˝yw no Êcià, Êrod ka mi czy sto Êci. Kon -
wo je ju˝ nie je˝ d˝à. Sta ra nia o roz ma ite po zwo le nia zaj -
mo wa ∏y moc cza su, a prze jaz dy sta wa ∏y si´ co raz nie bez -
piecz niej sze. Zde cy do wa li Êmy si´ na ak cje. Jed na z nich to
„Pie cy ki dla Gro zne go”. Ta kie „ko zy”, któ re wie lu lu -
dziom po mo g∏y prze trwaç zi my i te raz pew nie znów si´
przy da dzà. By ∏o te˝ or ga ni zo wa nie przed szko li, któ ry mi
dziÊ opie ku jà si´ Cze si – pierw sze utwo rzy li Êmy na te re nie
In gu sze tii, po tem ko lej ne. Ma ∏o kto so bie zda je spra w´ jak
te przed szko la sà wa˝ ne, bo ma ∏o kto wi dzia∏ 3-4 let nie
strau ma ty zo wa ne dzie ci, któ re go dzi na mi sie dzà nie ru cho -
mo. Ale te dzie ci w Cze cze nii na co dzieƒ ˝y jà wÊród
bomb, strze la ni ny, b∏o ta i gru zu. Nie wie dzà co to dom,
nie zna jà sma ku mle ka, sà cz´ sto przy wià zy wa ne do ∏ó ̋ ek,
aby nie prze szka dza ∏y star szym, gdy idà usta wiaç si´ w ko -
lej ki po chleb, wo d´, le ki któ re od cza su do cza su ktoÊ
„rzu ci”. Przed szko la to je dy ne ∏ad ne, ko lo ro we miej sca na
tej znisz czo nej woj nà zie mi.

Woj na trwa. Nic nie wska zu je, ˝e szyb ko si´ skoƒ czy.
Dla te go uwa ̋ am, ˝e gdy by zwi´k szyç po moc hu ma ni tar nà

9gr udzień 2002 f i a t  wo kó ł  n a s
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Ł a two nie by ∏o. Wie my to do brze sa mi i wie dzà
uczest ni cy kon kur su og∏o szo ne go na na szych ∏a -
mach jesz cze wio snà. „Wy przedê my Êlà czas – za -

pro jek tuj Fia ta przy sz∏o Êci” – ha s∏o wy da wa ∏o si´ pro ste,
na gro dy – atrak cyj ne. Na le ̋ a ∏o tyl ko uru cho miç wy -
obraê ni´, ale wy obraê nia to nie jest coÊ, co si´ w∏à cza jak
klu czyk w sta cyj ce. Tym bar dziej, ˝e wa run ki kon kur su
wy ma ga ∏y od je go uczest ni ków tak ̋ e wy obraê ni pla -
stycz nej, któ ra mia ∏a wy kre owaç sa mo chód – fan ta zj´,
sa mo chód – ma rze nie. Nie ukry wa my, ˝e z nie cier pli wo -
Êcià otwie ra li Êmy ko per ty, bo mi ja∏ ko lej ny ter min i nie
wi daç by ∏o prac, któ re mo g∏y spe∏ niç wa run ki kon kur su. 

Nie wie my, w któ rym mo men cie na stà pi∏ prze ∏om.
W ka˝ dym ra zie tak si´ sta ∏o i ju˝ nie mu si my si´ za sta -
na wiaç, ko mu ja kà przy znaç na gro d´, bo wiem spo Êród
na de s∏a nych prac mo˝ na by ∏o ju˝ wy braç te, któ rych au -
to rzy, nie po pa da jàc w do s∏ow noÊç, sta ra li si´ daç wy raz
swo jej wy obraê ni. Bo prze cie˝ sa mo chód, ja ki na ry so wa -

∏a 9-let nia Jul ka nie ma kon ku ro waç z w∏o ski mi sty li sta -
mi, tyl ko Êwiad czyç o dzie ci´ cej wy obraê ni po ch∏o ni´ tej
mo to ry za cjà. Co za de cy do wa ∏o o pierw szej na gro dzie
w ka te go rii do ro s∏ych? Po wiedz my to tak: 

Pro jek to wa nie jest sztu kà – pro duk cja, me cha ni za cja,
to wszyst ko za czy na si´ do pie ro po tem. Na po czàt ku
mu si byç ta iskra ta len tu, wi zja, za my ka jà ca si´ czasami
w kil ku kre skach, któ ra po tem roz wi ja si´ na de skach
kre Êlar skich czy mo ni to rze kom pu te ra. Hi sto ria sa mo -
cho du jest do sko na le niem for my, któ ra nas urze ka, ona
przy ku wa na szà uwa g´, za nim jesz cze za cznie my po -
rów ny waç tech nicz ne pa ra me try. Sa mo chód ma si´ po -
do baç – o tym wie dzà sty li Êci, mu si mieç w so bie coÊ,
co nie za wsze po tra fi my ujàç s∏o wa mi. Au tor ka na gro -
dzo nej pra cy, swój szkic po ∏à czy ∏a z wier szem, jak by
zwra ca jàc nam uwa g´, ˝e bez po ezji, któ ra po bu dza
wy obraê ni´, nie by ∏o by za pew ne ge niu szu Pi nin fa ri ny,
Giu gia ro czy in nych zna ko mi tych sty li stów, któ rzy

Roz strzy gnię ty zo stał kon kurs na „Fia ta przy szło ści”, któ re go każ dy 
z uczest ni ków miał so bie wy kre ować sam. Po znaj my lau re atów.

Chodź pojedźmy tam, gdzie zachodzą słońca
Zapalmy światła ludziom, którym mrok knebluje usta
Otwórzmy drzwi tym, którzy jeszcze nie zapukali
Uchylmy okna ptakom i świerszczom
Wpuśćmy księżyc przez dach, niech nie czeka
Wpuśćmy słońce, niech nie narzeka
Przetnijmy powietrze, jak skalpelem ciało
Czy w dół, czy w górę zawsze tak samo.
Arleta Kowalczuk

Nareszcie!Nareszcie! Praca Arlety Kowalczuk



z nie jed ne go sa mo cho du po tra fi li
zro biç dzie ∏o sztu ki.

Lau re atom gra tu lu je my, wszyst kim
uczest ni kom dzi´ ku je my za udzia∏ w kon kur sie, w któ -
rym sà na gro dze ni, ale nie ma prze gra nych, bo ka˝ dy,
kto wzià∏ w nim udzia∏ za s∏u ̋ y∏ na uzna nie za ch´ç
zmie rze nia si´ z w∏a snà fan ta zjà.

W I ka te go rii wie ko wej 
(dzie ci do 14 lat)
1. na gro da (kom pu ter mul ti me dial ny) 

– Ju lia Ko sma la

2.na gro da (hu laj no ga elek trycz na i oku la ry
sło necz ne z ga my ak ce so riów Fia ta Sti lo) 
– Wik tor Gra dos

3.na gro da (ze ga rek spor to wy z ak ce so riów
Fia ta Sti lo i tor ba Pa lio Week end) 
– Mi ro sław Da ni luk.

W II ka te go rii wie ko wej 
(mło dzież po wy żej 14 lat i do ro śli)
1. na gro da (kom pu ter mul ti me dial ny), 

– Ar le ta Ko wal czuk

2.na gro da (ze ga rek z apa ra tem cy fro wym
i swe ter z ak ce so riów Fia ta Sti lo oraz tor ba
Pa lio Week end) – Ka ta rzy na Re li ga

3.na gro da (dłu go pis Cross i kurt ka -wia trów ka
z ak ce so riów Fia ta Sti lo) – Lu cjan Sta no.

Zwy cięz ca mi kon kur su 
„Zaprojektuj Fiata przyszłości”    
zostali:

Julia Kosmala i jej praca
Mirosława Panasiuk, Szefowa Personelu

Automotive Lighting Polska wręcza nagrodę
Katarzynie Relidze, poniżej: nagrody konkursowe

Arleta Kowalczuk
otrzymuje komputer
multimedialny z rąk
Ampelio Corrado Ventura
– kierownika 
Rozwoju i Zarządzania
Personelem FAP 

Arleta Kowalczuk i Mirosław Daniluk
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B y ∏y to za j´ cia wy jàt ko we i od ba zo we go kur su dla
Pro fes sio nal ró˝ ni ∏y si´ nie tyl ko te ma ty kà, na któ -
rà po ∏o ̋ o no naj wi´k szy na cisk, ale i for mu ∏à. Trwa -

jà cy dwa ty go dnie, do sto so wa ny do pol skich uwa run ko waƒ
pro gram szko le nio wy, re ali zo wa ny by∏ przez sze Êcio oso bo -
wà gru p´ pol skich wy k∏a dow ców – sta ran nie wy se lek cjo no -
wa nà i przy go to wa nà do prze pro wa dze nia za j´ç.

Zna la z∏y si´ w owym pro gra mie czte ry g∏ów ne za kre sy
te ma tycz ne – do ty czà ce stra te gii or ga ni za cji, pro ce sów
w przed si´ bior stwie, fi nan sów, a przede wszyst kim –
wp∏y wu przy wódz twa na efek tyw noÊç pra cy ze spo ∏o wej.

„Przy wódz two roz pa try wa li Êmy w od nie sie niu do fia -
tow skie go mo de lu „le ader ship”, któ ry opie ra si´ na czte -
rech pod sta wo wych za sa dach: empo we ring, co aching,
stret ching i sha ring – mó wi An na Bo bet, ko or dy na tor pro -
jek tu. Przy wódz two to nie tyl ko wro dzo ne ce chy cha rak -
te ru, te go na praw d´ mo˝ na si´ na uczyç. Jest pew ne go ro -
dza ju po sta wà, opar tà na otwar to Êci, bu do wa niu za ufa nia,
in spi ro wa niu, sty mu lo wa niu ze spo ∏u, kon struk tyw no Êci
i umie j´t no Êci po cià ga nia za so bà pra cow ni ków.”

Za cho wa nia uczest ni ków kur su w trak cie çwi czeƒ na -
gry wa ne by ∏y na wi deo i to oni sa mi do ko ny wa li póê niej
wst´p nej oce ny swo ich dzia ∏aƒ. Pod su mo wa niem by∏a

dys ku sja, pod czas któ rej wska zy wa no na po tkni´ cia, któ -
rych na le ̋ y uni kaç. Uczestnicy do ko na li te˝, na po czàt ku 
i koƒ cu kur su, au to dia gno zy zdol no Êci przy wód czych.

„Istot ne zna cze nie mia ∏a tu taj for ma za j´ç – pod kre Êla
Mi ro s∏aw J´ kot, je den z tre ne rów – nie by ∏o to szko le nie,
w któ rym jed ni coÊ wy k∏a da jà, in ni no tu jà. Bli ̋ ej mu by ∏o
ra czej do warsz ta tów – przez ca ∏y czas pra co wa∏ je den ze -
spó∏, bez sztyw ne go po dzia ∏u na „my” i „wy”.

Istot ny trzon za j´ç opie ra∏ si´ na idei „out do or” – a wi´c
spe cy ficz nych za j´ç w te re nie. Uczest ni cy szko le nia bra li
udzia∏ w dok∏adnie zaplanowanych çwi cze niach – tak, by
an ga ̋ o wa ∏y umie j´t no Êci ko mu ni ka cyj ne, kre atyw noÊç
i kon struk tyw nà po sta w´. A o t´ ostat nià wca le nie by ∏o
∏a two – w gór skich wa run kach, pod czas mar szu i przy nie -
ustan nie pa da jà cym desz czu. „Nie stwo rzy li Êmy pro gra mu
ty pu su rvi val – mó wi Ra fa∏ ˚a biƒ ski, kon sul tant za j´ç
„out do or” – ale do ko na li Êmy prze ∏o ̋ e nia mo de lu le ader -
ship na sy tu acje de ter mi nu jà ce okre Êlo ne za cho wa nia.
Kur san ci mie li wy zna czo ne ce le i za da nia do wy ko na nia,
ale me to dy re ali za cji nale ̋ a ∏y ju˝ wy ∏àcz nie do nich. Oczy -
wi Êcie w opar ciu o usta lo ne re gu ∏y gry.” 

Jed nym z ostat nich za daƒ gru py by ∏o na przy k∏ad przy -
go to wa nie ko la cji przy bu d˝e cie na po zio mie nie wy˝ szym

Jak zostaćprzywódcą
By ły gó ry, deszcz, kil ku ki lo me tro we dy stan se oraz za da nia do wy ko na nia 
– jed ne trud niej sze, in ne tro chę mniej.  ISVOR Fiat zor ga ni zo wał w Szczyr ku 
Sal mo po lu nie ty po we szko le nie dla Pro fes sio nal Expert.

Jak zostaćprzywódcą
To masz Li bich
fot. I. Kaźmierczak



ni˝ 1,50 z∏ na oso b´. To co z po zo ru wy da wa ∏o si´ bar dzo
trud ne, dzi´ ki po my s∏o wo Êci uczest ni ków zo sta ∏o zre ali -
zo wa ne w ta ki spo sób, ˝e z po wo dze niem mo˝ na by ∏o
przy jàç jesz cze ni˝ szy bu d˝et, aby utrud niç za da nie.

W przy pad ku szko le nia ba zo we go dla Pro fes sio nal
ostat nia te go rocz na edy cja kur su by ∏a jed no cze Ênie dzie -
wià tà z ko lei, a wi´c po przed nie po zwo li ∏y „od pod szew -
ki” po znaç wszyst kie me cha ni zmy, któ ry mi rzà dzà si´ te -
go ty pu przed si´ wzi´ cia. Naj wa˝ niej szà ró˝ ni cà w po rów -
na niu do kur su dla Pro fes sio nal Expert by∏ na cisk po ∏o ̋ o -
ny nie na kwe stie zwià za ne z „le ader ship”, lecz na efek -
tyw noÊç pra cy ze spo ∏o wej i wszyst kie jej uwa run ko wa nia
– co by∏o podstawà pierwszego tygodnia zaj´ç. Kie dy 
ze spó∏ jest ju˝ zbu do wa ny i zin te gro wa ny, po ja wia jà 
si´ ko lej ne za gad nie nia – stra te gia, pro ce sy w przed si´ -
bior stwie, fi nan se.

Or ga ni za to rzy pod kre Êla jà, ˝e po dob nie jak w przy pad -
ku Pro fes sio nal Expert, tak i w kur sie ba zo wym nie zwy kle
istot na jest je go for mu ∏a – czy li warsz ta ty. Du ̋ a in te rak -
tyw noÊç za j´ç i za an ga ̋ o wa nie uczest ni ków po wo du jà, ˝e
prze ka zy wa ne w cza sie szko le nia tre Êci zde cy do wa nie ∏a -
twiej i na d∏u ̋ ej za pa da jà w pa mi´ç.

„Ge ne ral na oce na prze pro wa dzo nych do tej po ry edy -
cji kur sów dla Pro fes sio nal i Pro fes sio nal Expert jest po zy -
tyw na, mi mo du ̋ ej in ten syw no Êci za j´ç i wy ma ga ne go
zna czà ce go za an ga ̋ o wa nia uczest ni ków – mó wi Jan Dra -
pa ∏a, kie row nik Kszta∏ ce nia i Ko mu ni ka cji FAP. – Za rów -
no spo sób pro wa dze nia za j´ç, ich te ma tycz na za war toÊç,
jak i przy dat noÊç w pra cy za wo do wej sà wy so ko oce nia ne
przez kur san tów. Po ja wia jà si´ opi nie, i˝ kurs jest zbyt d∏u -
gi i dwu ty go dnio wa nie obec noÊç w pra cy mo ̋ e po wo do -
waç utrud nie nia w funk cjo no wa niu po szcze gól nych dzia -
∏ów – sà dz´ jed nak, ˝e wie dza i umie j´t no Êci na by wa ne
przez uczest ni ków war te sà chwi lo we go po Êwi´ ce nia”.

Kim są 
Pro fes sio nals?
Am pe lio Cor ra do Ven tu ra, kie row nik Roz wo ju i Za -

rzą dza nia Per so ne lem FAP:

„O zna cze niu za so bów oso bo wych dla kon ku ren -

cyj no ści przed się bior stwa nie trze ba ni ko go prze -

ko ny wać. Wie dza pra cow ni ków – wła ści wie przez

nich sto so wa na, cią gle do sko na lo na i roz wi ja na –

de cy du je o suk ce sie fir my.

No wa po li ty ka za rzą dza nia i roz wo ju osób, któ rej

fun da men tem są War to ści i Po li ty ki Gru py, okre śla

Pro fes sio nals ja ko pra cow ni ków zaj -

mu ją cych sta no wi ska wy ma ga ją ce

sze ro kich kom pe ten cji za wo do wych

– ro zu mia nych nie tyl ko ja ko czy sta

wie dza, ale rów nież ja ko umie jęt -

ność jej prak tycz ne go wy ko rzy sta -

nia w co dzien nej dzia łal no ści za wo -

do wej i cią głe go jej uzu peł nia nia.

Ce lo wi te mu słu ży ba zu ją cy na mo -

de lu kom pe ten cji, a za pro jek to wa ny w po ło wie

2000 ro ku przez ISVOR Fiat cykl kur sów in sty tu -

cjo nal nych – jed no rod nych dla ca łej Gru py Fiat

i skie ro wa nych do Pro fes sio nals na ca łym świe cie,

jed nak uwa run ko wa ny lo kal ny mi oby cza ja mi i kul -

tu rą. Kan wą wspól ną owych szko leń są blo ki te -

ma tycz ne od no szą ce się do umie jęt no ści in dy wi -

du al nych (w aspek tach ja sno ści i sku tecz no ści ko -

mu ni ka cji, efek tyw no ści pra cy w gru pie, umie jęt -

ne go wy ko rzy sta nia cza su, le ader ship) oraz stra -

te gii or ga ni za cji, za rzą dza nia pro ce sa mi i ich re -

en gi ne erin gu, czy za rzą dza nia fi nan sa mi. Uczest -

ni cy ma ją rów nież moż li wość wy słu cha nia re la cji

me ne dże rów bez po śred nio za an ga żo wa nych w za -

gad nie nia po ru sza ne w trak cie kur su oraz wy mia -

ny po glą dów z ko le ga mi z in nych firm – zgod nie

z przy ję ty mi za sa da mi każ da edy cja sku piać po -

win na przed sta wi cie li róż nych spół ek Gru py Fiat.

Kur sy ba zo we Pro fes sio nal (CPB) i kur sy Pro fes -

sio nal Expert (CPE), któ rych re ali za cję roz po czę to

w Pol sce z po cząt kiem bie żą ce go ro ku w wy spe -

cja li zo wa nych ze wnętrz nych ośrod kach szko le -

nio wych na te re nie Szczyr ku, ob ję ły do tych czas

gru pę 122 osób (Pro fes sio nal i Pro fes sio nal

Expert) z pra wie wszyst kich spół ek Gru py Fiat

dzia ła ją cych w Pol sce.”
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Kolacja za 1,50 zł?!
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Na te mat kur su ba zo we go
Pro fes sio nal po wie dzie li:

Ry szard Ka dłucz ka, kie row nik Utrzy ma nia Ru chu (Co mau)
„For mu ∏a warsz ta to wa dla te go ty pu szko leƒ to do sko -

na ∏y po mys∏ – mo˝ li woÊç ak tyw ne go
uczest ni cze nia w dys ku sji, za da wa nia
py taƒ spra wia, ˝e przy swo je nie so bie
prze ka zy wa nych przez kon sul tan tów
tre Êci sta je si´ du ̋ o ∏a twiej sze. Nie -
zwy kle cie ka we by ∏y dla mnie za gad -
nie nia zwià za ne z umie j´t no Êcia mi
znaj do wa nia sie bie i swo jej ro li
w przed si´ bior stwie.”

Da riusz Szin dler, tech no log odp. za Pro jekt Sei/Sig ma 
(Tek sid Iron Po land:)

„Na uwa g´ za s∏u gu je fakt, ˝e
w szko le niu bra ∏y udzia∏ oso by z ró˝ -
nych firm. Na po czàt ku oczy wi Êcie by -
∏o nie co trud niej, bo mu sie li Êmy si´
po znaç – a za nim to na stà pi ∏o po ja wia -
∏a si´ pew na re zer wa i po wÊcià gli woÊç
w wy po wie dziach. Ale by ∏y to za le d -
wie pierw sze go dzi ny, co wy raê nie
wska zu je, ˝e kurs, prócz przed sta wia -

nych przez wyk∏adowc´ za gad nieƒ, mia∏ tak ̋ e na ce lu na -
ucze nie ka˝ de go z nas wspó∏ pra cy z nie zna nà wcze Êniej
gru pà lu dzi. A to – prócz umie j´t no Êci na wià zy wa nia dia -
lo gu, per trak ta cji, ne go cja cji – za wsze przy no si po zy tyw ne
efek ty. Zw∏asz cza, ˝e po ∏à cze nie do Êwiad cze nia kil ku osób
po zwa la ocze ki waç szyb szych i lep szych efek tów pra cy –
sa tys fak cjo nu jà ce wy ni ki, ja kie uzy ski wa li Êmy pod czas
trwa nia warsz ta tów, by ∏y na to naj lep szym do wo dem.”
Ka ta rzy na Ka nia, kie row nik Stre fy (Fiat Bank Pol ska)

„W pierw szym ty go dniu, kie dy zna -
li Êmy si´ wszy scy nie co mniej, pra ca
w gru pie wy mu sza ∏a ko niecz noÊç pew -
ne go ro dza ju za ufa nia wo bec in nych,
wza jem ne go po le ga nia na so bie – mi -
mo, i˝ nie wie dzie li Êmy cze go si´ po
tej, czy in nej oso bie spo dzie waç. Szko -
le nie nie by ∏o stre su jà ce – na wet wte -
dy, gdy przy szed∏ mo ment sa mo dziel -

ne go pre zen to wa nia ja kie goÊ te mat na fo rum gru py. A ta -
ka ze spo ∏o wa pra ca z jed nej stro ny zmu sza do wi´k szej
kon cen tra cji i wi´k sze go wy si∏ ku, z dru giej wi´k sza iloÊç
osób do strze ga pod czas pra cy wi´k szà iloÊç b∏´ dów, któ re
na bie ̋ à co mo gà byç ko ry go wa ne.”

O kur sie Pro fes sio nal 
Expert po wie dzie li:

Wło dzi mierz Ga las, spe cja li sta ds. Kon tak tów ze Związ ka mi
Za wo do wy mi (FAP):

„Wy ró˝ ni kiem te go szko le nia by ∏y
nie wàt pli wie wszyst kie ele men ty out -
do or. Za j´ cia w ple ne rze i za da nia do
wy ko na nia o ró˝ nym stop niu trud no -
Êci de ter mi no wa ∏y ko niecz noÊç od -
mien ne go ni˝ zwy kle po dej Êcia do
oma wia nych pro ble mów. Dla mnie, ze
wzgl´ du na za da nia, któ ry mi si´ zaj -
mu j´, bo daj naj wa˝ niej sze by ∏y kwe stie do ty czà ce au to pre -
zen ta cji, mo wy cia ∏a.”
Kry sty na Usi dus, kie row nik Dzia łu Kon tro la In we sty cji i Za -
rzą dza nia Ma jąt kiem (Bu si ness So lu tions)

„Do tàd przy zwy cza jo na by ∏am do ty po wych szko leƒ
o pro fi lu za wo do wym, ukie run ko wa nych na wie dz´ fa -
cho wà. Tym ra zem uwa g´ zwra ca ∏y
kwe stie do ty czà ce au to pre zen ta cji – na
co dzieƒ nie za sta na wia my si´ bo wiem
nad tym, kie dy i jak prze ka zu je my in -
for ma cje na szej za ∏o dze. Bar dzo wa˝ -
na, ze wzgl´ du na spe cja li za cj´ BS, by -
∏a dla mnie du ̋ a par tia wie dzy na te -
mat stra te gii i fi nan sów w przed si´ -
bior stwie oraz in for ma cje o za sa dach
po st´ po wa nia w przy pad ku wy st´ po wa nia przed du ̋ à
gru pà lu dzi.”
Pa weł To ma szew ski, kie row nik ds. Roz wo ju i Ko mu ni ka cji
(Ca se New Hol land)

„Szko le nie trwa ∏o 14 dni – a tym sa -
mym przez dwa ty go dnie nie by ∏o
mnie w fir mie. Z te go punk tu wi dze -
nia to d∏u go, ale bio ràc pod uwa g´
iloÊç przy go to wa ne go ma te ria ∏u, oka -
za ∏o si´, ˝e jed nak krót ko. Nie któ re
rze czy mu sie li Êmy nie ste ty trak to waç
po bie˝ nie. Bar dzo po do ba ∏o mi si´, ˝e
przy po mo cy ka me ry mo gli Êmy za re je -
stro waç, a na st´p nie za na li zo waç swo je za cho wa nie. 
Mo g∏em po sze rzyç swo jà wie dz´ na te mat bi lan su, 
ca sh flow i na tej pod sta wie stwo rzyç spra woz da nie z prze -
p∏y wu. Po ∏à cze nie wie dzy teo re tycz nej z prak tycz nà, sche -
ma ty, slaj dy, a jed no cze Ênie wie le çwi czeƒ an ga ̋ u jà cych
na szà uwa g´ oraz kszta∏ tu jà cych po sta wy i ce chy li de rów
– z ca ∏à pew no Êcià przy nie sie kon kret ne efek ty.”



„Fiat Wo kó∏ Nas”: Po po dzia le Tek si du S.A. na dwie od -
r´b ne spó∏ ki, przed sko czow skà od lew nià po ja wi ∏y si´ no -
we per spek ty wy i no we wy zwa nia. Ja ki jest obec nie sta tus
praw ny i pro fil pro duk cyj ny fir my?

Fau sti no Tra va glia ti: Od lip ca ubie g∏e go ro ku funk cjo -
nu je my ja ko spó∏ ka z o. o. i w prze ci wieƒ stwie do biel skie -
go za k∏a du, po zo sta je my w struk tu rach Gru py Tek sid.
Zgod nie z przy j´ ty mi za ∏o ̋ e nia mi, za da niem od lew ni jest
pro duk cja sze ro ko ro zu mia nych kom po nen tów sa mo cho -
do wych – ta kich, jak wa∏ ki roz rzà du, zwrot ni ce, czy obu -
do wy me cha ni zmów ró˝ ni co wych. Wy twa rza my dwa ro -
dza je ˝e li wa – sza re i sfe ro idal ne. Co nie zwy kle istot ne dla
na szych od bior ców i dla nas sa mych, na szà pra ce ce chu je
bar dzo wy so ki po ziom spe cja li za cji.
Kto za li cza si´ do gro na naj wa˝ niej szych od bior ców Wa -
szych pro duk tów?

Nasz naj wa˝ niej szy klient to oczy wi Êcie Fiat Au to, do
naj wi´k szych na le ̋ à tak ̋ e Mer ce des i To yo ta. A prócz te -
go ca ∏y sze reg in nych, drob niej szych, ale rów nie wa˝ nych
part ne rów biz ne so wych.
Usa mo dziel nio nà spó∏ k´ cze ka za pew ne nie ma ∏o wa˝nych
zmian – do ty czà cych za rów no wa chla rza pro duk tów, 

Roz mo wa z Fau sti no Tra va glia ti, 
dy rek to rem nowo powstałej spółki 

Tek sid Iron Po land w Sko czo wie.

To masz Li bich
fot. M. Feodorów

jak i struk tu ry klien tów. Na czym przede wszyst kim b´ dà
one po le ga ∏y?

Nie ma wàt pli wo Êci, ˝e g∏ów ne zmia ny i naj wi´k sza
uwa ga dotyczyç te raz po win na ja ko Êci na szych pro duk -
tów. To, co li czy si´ prze cie˝ naj bar dziej, to sa tys fak cja
klien ta, a t´ uzy skaç mo˝ na przede wszyst kim po przez sta -
∏e zwi´k sza nie ja ko Êci wy ro bu. Dro ga ku te mu, zw∏asz cza
w przy pad ku fir my ta kiej jak na sza (wy so ko wy spe cja li zo -
wa nej), nie jest ∏a twa – i za le ̋ y g∏ów nie od za an ga ̋ o wa nia
lu dzi w efek tyw noÊç pro duk cji.
W ja ki spo sób mo˝ na to osià gnàç majàc do czy nie nia
z do Êwiad czo ny mi pra cow ni ka mi – cz´sto ju˝ eks per ta mi
w swo jej dzie dzi nie?

Naj wa˝ niej sze jest wy pra co wa nie zmia ny mo de lu my -
Êle nia z in dy wi du al ne go na gru po wy. W chwi li, kie dy 
lu dzie za czy na jà pra co waç ze spo ∏o wo, wy ni ki za wsze idà
w gó r´. W∏a Ênie dla te go z po czàt kiem ro ku ru szy∏ w na -
szym za k∏a dzie pro jekt Ma xi ma Sei Sig ma – pro gram po -
pra wy ja ko Êci wy twa rza nych pro duk tów i wy ko rzy sty wa -
nych tech no lo gii. G∏ów nym za da niem pra cow ni ków bio -
rà cych udzia∏ w tym przed si´ wzi´ ciu by ∏o wy pra co wa nie
kon kret nych oszcz´d no Êci – i to uda ∏o si´ zna ko mi cie.

Najważniejsza 
jest jakośćNajważniejsza 
jest jakość
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Przy oka zji jed nak pra ca w gru pie uÊwia do mi ∏a wszyst -
kim, jak wie le mo˝ na osià gnàç sto su jàc w∏a Ênie t´ me to -
d´. Lu dzie pro wa dze ni przez lide ra, zo bo wià za ni do co -
mie si´cz ne go spra woz da nia z po st´ pu prac i po rów na nia
wy ni ków, bar dzo szyb ko wy pra co wa li kon kret ne efek ty
fi nan so we.

Dzia ∏a nia te ozna cza jà w isto cie bar dzo sze ro kie upra -
wo moc nie nie tych lu dzi, któ rzy dzi´ ki te mu jesz cze pe∏ niej
uczest ni czà w dzia ∏al no Êci prze my s∏o wej za k∏a du. Ale ko -
rzy Êci wi daç i sà to przede wszyst kim ko rzy Êci, na któ rych
zy sku je klient. A o to prze cie˝ cho dzi.
Ja ka jest ro la wy so ko wy spe cja li zo wa nych pra cow ni ków
w ca ∏ym pro ce sie pro duk cyj nym?

Bar dzo za le ̋ y nam na tym, aby w ka˝ dym nie mal seg -
men cie za k∏a du zna leê li si´ do brze wy szko le ni i do Êwiad -
cze ni fa chow cy. Bo prócz do raê nych efek tów ta kie go roz -
wià za nia, wkrót ce za uwa ̋ yç mo˝ na i in ne – w∏a sne, in dy -
wi du al ne do Êwiad cze nie szyb ko sta je si´ do Êwiad cze niem
ca ∏e go ze spo ∏u.
W za ∏o ̋ e niach po li ty ki przed si´ bior stwa nie mo ̋ e wi´c
rów nie˝ brak nàç kur sów i szko leƒ...?

Oczy wi Êcie. Nie ustan nie sta ra my si´ or ga ni zo waç 
spe cja li stycz ne kur sy, któ rych wa chlarz, mo g´ za pew niç,
b´ dzie suk ce syw nie roz sze rza ny. A to, na co chcia∏ bym
zwró ciç szcze gól nà uwa g´, to na cisk na roz wój fa cho wo -
Êci wÊród m∏o dych pra cow ni ków. Za dba nie o to ju˝ te raz
bez wàt pie nia przy nie sie po zy tyw ne skut ki w przy sz∏o Êci.

Czy sko czow ski Tek sid pla nu je w naj bli˝ szym cza sie 
za kro jo ne na szer szà ska l´ in we sty cje?

Ro dzaj i ska la in we sty cji bez po Êred nio uza le˝ nio ne sà
za wsze od te go, jak za cho wu je si´ ry nek. Trze ba zwró ciç
uwa g´, ˝e je ste Êmy obec nie w doÊç de li kat nym mo men cie
– na le ̋ y pre cy zyj nie roz wa ̋ yç wszyst kie mo˝ li wo Êci,
a przede wszyst kim efek ty wy dat ko wa nia Êrod ków fi nan -
so wych. Chc´ jed nak wy raê nie pod kre Êliç, ˝e wszyst kie
urzà dze nia i ma szy ny, któ re po sia da od lew nia, sà w sta nie
za pew niç pro duk tom ta kà ja koÊç, ja kiej wy ma ga jà klien ci.
¸à czàc to z fa cho wo Êcià na szych pra cow ni ków, mo ̋ e my
bez prze szkód sku piç si´ na cià g∏ym pod wy˝ sza niu owej
ja ko Êci. Przez ca ∏y czas pra cu je my na rzecz stwo rze nia pe∏ -
nej li sty na szych klu czo wych pro duk tów, w któ rych za k∏ad
b´ dzie si´ co raz bar dziej spe cja li zo wa∏. Kie dy li sta owa po -
wsta nie – ru szy my z in we sty cja mi na du ̋ à ska l´.
Jed nym z ele men tów pra cy nad stwo rze niem tej ̋ e li sty
jest za pew ne po szu ki wa nie no wych od bior ców...?

Na tu ral nie. Cià g∏e po szu ki wa nie no wych klien tów, to
dzi siaj nie mal ̋ e za sad ni czy wy móg w∏a Êci we go pro spe ro -
wa nia fir my. Bez te go nie tyl ko co raz trud niej by ∏o by
sprze da waç swo je wy ro by, ale w ogó le prze trwaç 
na ryn ku. 
Czy po ja wia jà si´ ju˝ na ho ry zon cie ja cyÊ no wi, po wa˝ ni
kon tra hen ci?

Ow szem, ale o kon kre tach nie czas jesz cze mó wiç. Naj -
wa˝ niej sze jest to, aby w∏a Êci wie okre Êliç, ja ka jest na sza



zdol noÊç pe ne tra cji ryn ku. A jest to ry nek glo bal ny, po ja -
wia jà si´ wi´c na nim no we si ∏y – ta kie, jak Tur cja, Chi ny,
Ko rea, któ re szyb ko umac nia jà swo je po zy cje. My chce -
my i mu si my byç lep si ni˝ oni. Ry zy ko jest oczy wi Êcie du -
˝e, trze ba mieç oczy i uszy sze ro ko otwar te – ta swo ista
„woj na” o ry nek ogar nia po wo li ca ∏y Êwiat. I tu taj znów
po wra ca my do punk tu wyj Êcia – aby funk cjo no waç, mu -
si my byç naj lep si. A by cie naj lep szym ozna cza naj lep szà
ja koÊç wy ro bu.
Ja kie sà obec nie mo ce prze ro bo we Tek si du Iron Po land?

Wy twa rza my te raz dla po trzeb na szych klien tów oko ∏o
4000 ton pro duk tów ˝e liw nych mie si´cz nie – w czym naj -
wi´k szy udzia∏ ma jà Fiat Au to i Ma gne ti Ma rel li. Je Êli zaj -
dzie po trze ba, je ste Êmy w sta nie zwi´k szyç pro duk cj´ jesz -
cze o 1500-1600 ton.
Ja ka jest po zy cja ryn ko wa od lew ni?

Tek sid w Pol sce ma na praw d´ bar dzo du ̋ à war toÊç,
przede wszyst kim ze wzgl´ du na swo ich wy kszta∏ co nych,
wy spe cja li zo wa nych i do Êwiad czo nych pra cow ni ków –
ich rol´ na praw d´ trud no prze ce niç. Nie zwy kle istot ne
jest tak ̋ e geo gra ficz ne umiej sco wie nie Pol ski w Eu ro pie
– mo ̋ e my dzia ∏aç i otwie raç si´ za rów no na ry nek za -
chod ni, jak i wschod ni. Po trze cie zaÊ – cià gle sto sun ko -
wo mniej sze, ni˝ w Eu ro pie Za chod niej, sà tu taj kosz ty
pro duk cji...
...któ re, nie od ra zu, ale jed nak sys te ma tycz nie b´ dà 
wzra staç po przy stà pie niu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
w 2004 ro ku.

Zga dza si´ – nie ste ty. Ale za nim to na stà pi, ma my tro ch´
cza su, by zna leêç si´ na po zio mie naj lep szych firm kon ku -
ru jà cych w tej bran ̋ y. Fa bry ka mu si na uczyç si´ cià g∏e go
dà ̋ e nia do do sko na ∏o Êci. Al bo, po wej Êciu do wspól no ty
eu ro pej skiej, ju˝ od pierw sze go po dej Êcia dzia ∏aç na naj -
wy˝ szym po zio mie i ofe ro waç jak naj lep szà ja koÊç. A przy
tym utrzy my waç jed no cze Ênie jak naj wy˝ szà efek tyw noÊç
– je Êli nie da ra dy, wkrót ce oka ̋ e si´, ˝e in ni rów nie˝ za -
ofe ru jà wy so kà ja koÊç, ale przy ni˝ szych ce nach. Wte dy
nie b´ dzie ju˝ w sta nie utrzy maç si´ na ryn ku. Nie mo ̋ e -
my do te go do pu Êciç.
Kim jest cz∏o wiek, któ ry stoi te raz na cze le fir my? Jak 
po do ba mu si´ w Pol sce?

Mam trzy dzie sto dwu let nie do Êwiad cze nie. La ta te sp´ -
dzi ∏em pra cu jàc we wszyst kich w∏o skich za k∏a dach Tek -
sidu, póê niej w Bra zy lii, a na st´p nie w Mek sy ku. Stam tàd
tra fi ∏em do Pol ski. Nie jest to mo ̋ e ten sam kli mat, do
któ re go je stem przy zwy cza jo ny, ale jest wy raê nie od czu -
wal ne cie p∏o ˝y jà cych tu lu dzi. A to chy ba naj cen niej sze,
co mo˝ na zna leêç.
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Ma xi ma/Sei Sig ma
Głów nym za ło że niem owe go pro gra mu jest 

po pra wa ja ko ści wy twa rza nych przez za kład 

pro duk tów (tak że po przez ko rzy sta nie z co raz

bar dziej za awan so wa nych tech no lo gii) 

oraz wy pra co wa nie oszczęd no ści. Sam pro gram

po wstał przed kil ku la ty w Sta nach Zjed no czo -

nych i co raz po wszech niej wy ko rzy sty wa ny jest

w bran ży mo to ry za cyj nej na ca łym świe cie.

W Gru pie Tek sid po ja wił się dwa la ta te mu, 

do Sko czo wa tra fił w tym ro ku.

W tym ro ku re ali za cja pro gra mu opie ra ła się 

na po wo ła niu pię ciu kil ku oso bo wych grup ro bo -

czych, któ rym przy dzie lo no pięć za kre sów te ma -

tycz nych – każ da otrzy ma ła swo je in dy wi du al ne

ce le i ter mi ny ich re ali za cji. Wśród nich zna la zły

się: re duk cja bra ków we wnętrz nych na wał ku

roz rzą du; re duk cja bra ków we wnętrz nych 

na zwrot ni cach; re duk cja po sto jów na li nii A; 

re duk cja kosz tów uzy ska nia że li wa cie kłe go;

zmniej sze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej 

pod czas to pie nia i za le wa nia. Lu dzie wcho dzą cy

w skład grup ro bo czych wy wo dzi li się z róż nych

szcze bli i róż nych dzia łów w struk tu rze za kła du

– tak by pod czas pra cy uzy skać jak naj szer szą

oce nę oma wia nych za gad nień. 

Naj waż niej sze są jed nak w tym przy pad ku efek -

ty, któ re uda ło się dzię ki Ma xi ma Sei Sig ma

osią gnąć. Za kła da no, iż re ali za cja pro gra mu

przy nie sie w cią gu ro ku oko ło 395 tys. eu ro

oszczęd no ści. Tym cza sem już w pierw szej 

po ło wie ro ku oszczęd no ści się gnę ły oko ło 1 mln

eu ro. Prze bieg prac i ich efek ty udo stęp nio ne są

w sie ci in tra net – tak, by pew ne zbli żo ne 

me cha ni zmy i po do bień stwa mo gły być 

wy ko rzy sta ne przez in ne za kła dy.
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Załoga Mini 169
W przyszłym roku w Tychach zostanie uruchomiona produkcja nowego modelu
samochodu. Spotkaliśmy się z przebywającymi we Włoszech inżynierami
i załogą, by odkryć sekrety nowego auta, które ich pasjonuje.

Carola Popaiz
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P ra cow ni cy za an ga ̋ o wa ni w re ali za cj´ no we go
mo de lu, któ ry wej dzie na ry nek w przy sz∏ym
ro ku, okre Êla jà go mia nem „mi ni 169”. Pi´ cio -

drzwio we au to, tak ̋ e z silnikiem JTD, b´ dzie w ca ∏o -
Êci pro du ko wa ne w za k∏a dzie w Ty chach. 

Wa c∏aw Rab czuk An drzej To karz i Sta ni s∏aw Pa li wo -
da wpraw dzie nie wie dzà jesz cze, ja kà na zw´ han dlo wà
no siç b´ dzie no wy sa mo chód, ale do k∏ad nie ju˝ na -
uczy li si´ go mon to waç. Wraz z 300 ko le ga mi zo sta li
wy ty po wa ni do uczest nic twa w pro jek cie „Szko le nie –

mo del 169” – pro wa dzo nym przez Isvor, w OÊrod ku
Pi lo ta ̋ o wym w Be ina sco we W∏o szech. Szko le nie to
jest pew ne go ro dza ju sta ̋ em za wo do wym, któ re go ce -
lem jest po zna nie me to do lo gii kon struk cji i tech no lo gii
no we go ma lu cha Fia ta. Na prze by wa jà cej we W∏o szech
za ∏o dze spo czy wa ogrom na od po wie dzial noÊç, po nie -
wa˝ póê niej b´ dà mu sie li prze ka zaç swo jà wie dz´ ko le -
gom w Pol sce. 

Chcie li Êmy le piej po znaç pra cow ni ków Fia ta Au to
Po land, dla te go z∏o ̋ y li Êmy im wi zy t´ w OÊrod ku. Z ich
opo wia daƒ wy ni ka wiel ki en tu zjazm, z ja kim za po zna -
jà si´ z pro ce sem pro duk cyj nym „mi ni”. Mo del b´ dzie
bo ga to wy po sa ̋ o ny. Ja nusz Mi ko to wicz, ko or dy na tor
pro jek tu, wy ja Ênia: „Od spraw no Êci ich ràk, od ich in -
te li gen cji, za le ̋ y przy sz∏oÊç te go sa mo cho du. Ka˝ dy
z pra cow ni ków z za an ga ̋ o wa niem my Êli o nad cho dzà -
cych mie sià cach i suk ce sie, ja ki ten mo del osià gnie”.
Przed si´ bior stwo, in we stu jàc w no wy sa mo chód, pra -
gnie wy pro du ko waç mo del, któ ry z po wo dze niem mo -
˝e kon ku ro waç z naj lep szy mi w tym seg men cie”. Chce
osià gnàç ten cel in we stu jàc w za so by ludz kie i prze my -
s∏o we. Ja nusz Mi ko to wicz: „Ni cze go nie mo˝ na zo sta -
wiç przy pad ko wi, gdy˝ to au to ma byç wy zwa niem dla
ryn ku eu ro pej skie go, gdzie jak wia do mo, kon ku ren cja

jest sza le nie ostra. Mi ni 169
zo sta∏ bar dzo skru pu lat nie
za pro jek to wa ny i je go pro -
duk cja mu si od by waç si´ na
naj wy˝ szym po zio mie. Dla -
te go w∏o ̋ y li Êmy wie le wy si∏ -
ku, aby zmo der ni zo waç za -
k∏ad w Ty chach. Ale na wet
naj lep sza i naj no wo cze Êniej -
sza ma szy na nie b´ dzie pra -
wi d∏o wo dzia ∏a ∏a bez kom -
pe tent nych i za an ga ̋ o wa -
nych pra cow ni ków”. Przyj -
rzyj my si´ im bli ̋ ej.

Wa c∏aw Rab czuk, któ ry zaj mu je si´ za rzà dza niem
ope ra cyj nym Jed nost ki Mon ta ̋ u mó wi: „Uczest ni czy -
∏em od po czàt ku w po wsta wa niu te go au ta. Mój po byt
we W∏o szech do bie ga ju˝ koƒ ca. Wiem, ˝e kie dy wró -
c´ do Ty chów, cze ka mnie za da nie chy ba naj trud niej -
sze: prze ka za nie ko le gom, naj le piej jak to mo˝ li we,
wszyst kie go, cze go si´ na uczy ∏em. Mo g´ jed nak li czyç
na ich pe∏ nà wspó∏ pra c´, bo wszy scy zda je my so bie 
do brze spra w´, ˝e suk ces te go au ta za le ̋ y w du ̋ ej mie -
rze od nas”. W wol nym cza sie Wa c∏aw z ko le ga mi

Janusz Mikotowicz
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zwie dzi li cz´Êç W∏och. Opo wia da: „Zwie dzi li Êmy
licz ne mu zea w Tu ry nie, by li Êmy w Li gu rii, w Ci nque
Ter re, a Por to fi no jest po pro stu prze pi´k ne. Za przy -
jaê ni li Êmy si´ z W∏o cha mi, któ rzy, trze ba przy znaç,
pró bo wa li zro zu mieç nasz j´ zyk, ale w re zul ta cie i tak
naj le piej po ro zu mie wa li si´ z na mi na ge sty”. An drzej
To karz do da je: „Na uczy li nas przy rzà dzaç ma ka ron. To
do brze i êle za ra zem, bo kie dy wró ci my do do mu, 
na sze ˝o ny od ra zu za go nià nas do kuch ni”. 

Wróç my jed nak do wra ̋ eƒ z kur su szko le nio we go
w Be ina sco. An drzej, któ ry jest tech no lo giem, mó wi:
„Tych kil ka mie si´ cy szko le nia to coÊ  fan ta stycz ne go:
co dzien nie mu sia ∏em uczyç si´ cze goÊ no we go, ale wie -
dzia ∏em rów no cze Ênie, ˝e w ka˝ dej chwi li mo g´ li czyç
na wspar cie ko le gów, któ rzy go to wi sà mi po móc”.
Sta ni s∏aw Pa li wo da, kie row nik Jed nost ki Tech no lo -
gicz nej, wspo mi na po byt ja ko bar dzo pra co wi ty okres:
„Na po czàt ku by ∏y trud no Êci, cho cia˝ by z j´ zy kiem.
Po za tym t´ sk ni si´ za do mem. Ale nie za le˝ nie od te go,

by ∏o to dla mnie bar dzo wa˝ ne do Êwiad cze nie, pro cen -
tu jà ce na przy sz∏oÊç. Ch´t nie bym je po wtó rzy∏”. 

Ca ∏a „za ∏o ga 169” two rzy bar dzo zgra ny ze spó∏, do -
sko na le przy go to wa ny i pe ∏en mo ty wa cji. Wie dzà, ˝e
przy sz∏oÊç za k∏a du w Ty chach spo czy wa w ich r´ kach.
Ja nusz Mi ko to wicz uj mu je to w kil ku s∏o wach: „Ma my
wszel kie da ne ku te mu, by osià gnàç suk ces. Dla te go
po sta wi li Êmy na to, co naj wa˝ niej sze w tym no wym 
au cie, czy li na lu dzi, któ rzy b´ dà je pro du ko waç”. 

Mają wszelkie dane ku temu, aby osiągnąć sukces



Szko∏a Podstawowa nr 4
43-300 Bielsko-Bia∏a, ul. Gen. W. Sikorskiego 4a/4b
tel. (33) 812-44-97

• zaj´cia prowadzone przez m∏odà, wykwalifikowanà kadr´
• nauczanie j´zyka angielskiego od pierwszej klasy
• ró˝norodne zaj´cia w Êwietlicy szkolnej, czynnej od 7.00 - 16.00
• bezp∏atne zaj´cia gimnastyki korekcyjnej
• mo˝liwoÊç ˝ywienia w sto∏ówce szkolnej
• opieka pedagoga szkolnego
• mo˝liwoÊç korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej
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K to przed se zo nem 2002 móg∏ przy pusz czaç, ̋ e do
koƒ co wych me trów ostat nie go wy Êci gu, a na wet
po je go za koƒ cze niu nie b´ dzie wia do mo, kto

zdo by∏ Pu char i ty tu∏ mi strza Pol ski? I ˝e o wy gra nej zde -
cy du je za le d wie 1 punkt?

Zwy ci´z cà zo sta∏ kie row ca Au to mo bil klu bu Wiel ko pol -
skie go Ar tur Czy˝. „Rzu tem na ta Êm´” wy prze dzi∏ ubie -
g∏o rocz ne go trium fa to ra, Ro ber ta Ki sie la z War sza wy.

Pod czas ostat nie go tre nin gu na To rze Po znaƒ (po prze -
dza jà ce go ostat nià run d´ Pu cha ru) Ar tur Czy˝, naj wi´k -
szy ry wal pro wa dzà ce go po pi´ ciu run dach Ro ber ta Ki -
sie la z War sza wy, uzy ska∏ do pie ro czter na sty czas tre nin -
gu, a wi´c tym sa mym czter na ste po le star to we w sprin -
cie. Zna laz∏ si´ wi´c da le ko – kil ka dzie siàt me trów za
trze cià po zy cjà, na któ rej sta nà∏ Ki siel.

Czy˝ mia∏ za da nie nie ∏a twe – prze drzeç si´ z od le g∏e go
miej sca znacz nie bli ̋ ej czo ∏a. Wów czas w wy Êci gu g∏ów -
nym móg∏ jesz cze po wal czyç o zwy ci´ stwo. Ostat ni wy -
Êcig sta no wi∏ jak by rów na nie z wie lo ma nie wia do my mi. 

Do dat ko we trud no Êci stwa rza ∏a po go da – deszcz, sil ny
wiatr, zim no. Na Êli skiej na wierzch ni trud niej pa no waç
nad sa mo cho dem i ∏a twiej po pe∏ niç b∏àd. 

Po roz po cz´ ciu sprin tu szyb ko utwo rzy ∏a si´ czo ∏ów ka:
Szwa gier czak, Go lec, Ki siel. Ten ostat ni nie wda wa∏ si´
w ˝ad ne po tycz ki, trze cie miej sce w pe∏ ni go sa tys fak cjo -
no wa ∏o. Mi mo to uda ∏o mu si´ wy prze dziç Gol ca. Tym -
cza sem Czy˝ prze su wa∏ si´ co raz bli ̋ ej z ka˝ dym okrà ̋ e -
niem to ru – a jest ich w sprin cie za le d wie szeÊç. Do me ty
do tar∏ ja ko czwar ty! A to ozna cza ∏o, ˝e wszyst ko jest jesz -
cze mo˝ li we...

Pu char Al fy Romeo po wró cił do Po zna nia. Po wyjątkowo emo cjo nu ją cym wy ści gu,
zdo byw cą głów nej na gro dy w tegorocznym sezonie zo stał Ar tur Czyż z Automobil-
klubu Wielkopolskiego. Początkowo nic nie zapowiadało tego wyniku.

Walka 
o ostatni punkt

Andrzej Martynkin
fot. M. Rutkowski



Tor by∏ mo kry, ale deszcz prze sta∏ pa daç. Nie któ rzy ry -
zy ko wa li slic ki, czy li opo ny bez bie˝ ni ka – od po wied nie
na su chà na wierzch ni´. Go lec wy bra∏ na przód slic ki, na
ty∏ desz czo we. Ki siel po je cha∏ na czte rech desz czów kach.

Wkrót ce po star cie trój ka Czy˝, Bart ko wiak, Ki siel 
wy raê nie od sko czy ∏a od resz ty. Mniej wi´ cej w po ∏o wie
dy stan su, gdy tor ju˝ prze sy cha∏, Ki siel za czà∏ tra ciç dy -
stans do pro wa dzà cej dwój ki. Wszyst ko wy da wa ∏o si´ ja -
sne – je ̋ e li na wet wy gra Czy˝, a Ki siel zaj mie trze cie miej -
sce, to i tak utrzy ma jed no punk to wà prze wa g´. Ki sie la
wy prze dzi∏ Go lec, po tem To ma szew ski. Ten ostat ni jed -
nak przed me tà zwol ni∏ – po tem t∏u ma czy∏, ˝e „wy siad∏”
prze p∏y wo mierz – i Ki siel do je cha∏ trze ci.

Za mie sza nie na me cie by ∏o ogrom ne. Jed ni sk∏a da li
gra tu la cje Ki sie lo wi, in ni Czy ̋ o wi, któ ry twier dzi∏, ˝e
chy ba prze gra∏ o... je den punkt. Po do k∏ad nych ob li cze -
niach oka za ∏o si´, ˝e ró˝ ni cà jed ne go punk tu wy gra∏ jed -
nak Czy˝. Ra doÊç po zna nia ka by ∏a rów nie ogrom na jak
go rycz prze gra nej war sza wia ka.

Alfa najlepsza 
w Europie
Al fa Ro meo ko lej ny raz zwy cię ży ła pod czas 

Eu ro pej skich Mi strzostw Sa mo cho dów 

Tu ry stycz nych, po ko nu jąc naj groź niej sze go

kon ku ren ta – BMW 320. W ka te go rii kie row ców

pierw sze miej sce za jął Fa bri zio Gio va nar di 

na Al fie 156, dru gie Jorg Mul ler, a trze cie 

Ni co la La ri ni. Dla wło skie go ze spo łu był to 

nie zwy kle emo cjo nu ją cy se zon. 

Pod czas dzie się ciu za wo dów, pod czas któ rych

ro ze gra no po dwa wy ści gi, Al fa Ro meo sta wa ła

na po le po si tion ośmio -, a wy gry wa ła trzy na -

sto krot nie. Kie row cy Al fy 156 GTA Ra cing Te am

Nor dau to w su mie dwa dzie ścia czte ry ra zy 

sta wa li na po dium. 

Ze spół po raz trze ci zdo był tak że naj lep szy 

ty tuł w ka te go rii kon struk to rów.

Od lewej: Jakub Golec, Artur Czyż, Robert Kisiel
Poniżej: Brand Manager Alfa Romeo – Lucyna Bogusz

Kla sy fi ka cja Pu cha ru Al fy Ro meo 2002
(pierw sza dzie siąt ka)

1. Ar tur Czyż, Au to mo bil klub Wiel ko pol ski 277 pkt.

2. Ro bert Ki siel, Au to mo bil klub Pol ski, 
Idea Me ri tum Ra cing Te am 276 pkt.

3. Ja kub Go lec, Au to mo bil klub Wiel ko pol ski 246 pkt.

4. Mar cin Bart ko wiak, Au to mo bil klub Wiel ko pol ski 241 pkt. 

5. Zbi gniew Szwa gier czak, Au to mo bil klub Wiel ko pol ski 213 pkt.

6. Ma ciej Gar stec ki, Au to mo bil klub Wiel ko pol ski 148 pkt.

7. Ja kub Wy soc ki, Au to mo bil klub Ra dom ski, 
MSZ Ra cing Te am 124 pkt.

8. Ce za ry Czub, Au to mo bil klub Pol ski 110 pkt.

9. Ra fał Rul ski, Au to mo bil klub Pol ski 109 pkt.

10. Ma ciej To ma szew ski, Au to mo bil klub Pol ski 107 pkt.
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W tym ro ku mo de le Fia ta rów nie˝ po twier dza jà
swo je dru gie miej sce w kla sy fi ka cji naj le piej
sprze da jà cych si´ po jaz dów do staw czych w Eu -

ro pie. Zwi´k sze nie udzia ∏u w ryn ku z 11,3% do 12,2%
jest uko ro no wa niem sta raƒ fir my o two rze nie kom plet nej
ga my wy ro bów, dys po nu jà cych ró˝ no rod nym wy po sa ̋ e -
niem i roz wià za nia mi oraz po jem no Êcià prze strze ni ∏a dun -
ko wej od 0,8 m3 w mo de lu Se icen to van do 14 m3 w Du -
ca to Ma xi. Za przy k∏ad niech po s∏u ̋ y Du ca to, któ ry po -
szczy ciç si´ mo ̋ e 600 wer sja mi i mo˝ li wo Êcià wy bie ra nia
wÊród 130 opcji. Po jaz dy do staw cze Fia ta sprze da wa ne sà
w po nad 80 kra jach Êwia ta. We W∏o szech osià gn´ ∏y
44,1% udzia ∏u w ryn ku (w pierw szych oÊmiu mie sià cach
2002 ro ku sprze da no 63.000 po jaz dów). Dru gim pod
wzgl´ dem wa˝ no Êci ryn kiem sà Niem cy (oko ∏o 22.000 sa -
mo cho dów w okre sie sty czeƒ – sier pieƒ 2002), na st´p nie
Fran cja (po nad 20.000) i Hisz pa nia (10.500). Cy fry te
Êwiad czà o do sko na ∏ym przy j´ ciu sa mo cho dów do staw -
czych Fia ta tak ̋ e po za gra ni ca mi W∏och.

Z da nych wy ni ka, ̋ e od stycz nia do sierp nia 2002 r. naj -
le piej sprze da jà cy mi si´ mo de la mi by ∏y no wy Du ca to (po -
nad 65.000 sztuk w Eu ro pie) i Do blò Car go z po nad
31.000 sztuk. 

Czaspo jaz dów
do staw czych

No wy Fiat Du ca to i Do blò Car go to jed ne z naj le piej sprze da ją cych się sa mo -
cho dów w Eu ro pie. Jest to za słu ga peł nej ga my wszech stron nych pro duk tów
speł nia ją cych wy ma ga nia każ de go rodzaju trans por tu.

Ca ro la Po pa iz, To masz Li bich



25gr udzień 2002 f i a t  wo kó ł  n a s

W Pol sce sy tu acja ryn ko wa sa mo cho dów do staw czych
przed sta wia si´ nie co ina czej – wiel ki bo om na te go ty pu
po jaz dy ma my ju˝ naj wy raê niej za so bà. Z dru giej jed nak
stro ny sys te ma tycz nie wzra sta rocz na wiel koÊç sprze da ̋ y
Do blò i Du ca to, co ozna cza przej mo wa nie przez Fia ta
ryn ku zdo mi no wa ne go do tàd przez taƒ sze Po lo ne zy
Truc ki, czy Lu bli ny.

Jesz cze kil ka lat te mu sprze da wa no kil ka na Êcie ty si´ cy
tych sa mo cho dów rocz nie, a obec nie pra wie zni kn´∏y
z ryn ku – mó wi Ma rek Kisz, me ne d˝er Dzia ∏u Sa mo cho -
dów Do staw czych FAP. – Ich miej sce suk ce syw nie za st´ pu -
jà po jaz dy now szych kon struk cji, ale te˝ o znacz nie wy˝ -
szej ce nie. Nasz udzia∏ kon se kwent nie wzra sta∏ z po zio mu

4,3% w ro ku 1998 do 11,2% w ro ku 2001. Wy ni ki sprze -
da ̋ y Fiat Au to Po land sà wi´c zgod ne z ogól no Êwia to wym
wzro stem sprze da ̋ y sa mo cho dów do staw czych”.

Do blò i Du ca to sprze da jà si´ w Pol sce w∏a Êci wie we
wszyst kich seg men tach ryn ko wych – za rów no je Êli cho -
dzi o ma ∏e fir my, jak i du ̋ e przed si´ bior stwa flo to we.
„Sà to przede wszyst kim fir my han dlo we, us∏u go we, bu -
dow la ne, ku rier skie oraz przed si´ bior cy in dy wi du al ni –
mó wi S∏a wo mir Du dziak, dy rek tor Sprze da ̋ y Spe cjal nej
FAP. – Do na szych naj wi´k szych suk ce sów na le ̋ y sprze -
da˝ po nad 200 Do blò Car go dla Pocz ty Pol skiej. W paê -
dzier ni ku 2002 do star czy li Êmy na to miast Du ca to z na p´ -
dem 4x4 do Stra ̋ y Po ̋ ar nej.”

Do blò Car go mia∏ swo jà pre mie r´ ryn ko wà w lu tym
ubie g∏e go ro ku i od sa me go po czàt ku cie szy∏ si´ du ̋ ym
za in te re so wa niem, dy stan su jàc swo ich bez po Êred nich
kon ku ren tów. W pierw szych dzie wi´ ciu mie sià cach bie -
˝à ce go ro ku udzia∏ Do blò Car go w seg men cie lek kich sa -
mo cho dów do staw czych wy niós∏ 16,0%. W tym sa mym
cza sie Peu ge ot Part ner osià gnà∏ 7,2%, Re nault Kan goo
Express 5,2%, a Ci tro ën Ber lin go 4,0%. 

Cie szà cy si´ du ̋ ym za in te re so wa niem Du ca to zaj mu je
sil nà po zy cj´ wÊród Êred nich sa mo cho dów do staw czych
do 3,5 tony – z udzia ∏em w ryn ku na po zio mie 8,2%. 
Mo del ten wy prze dza ta kich kon ku ren tów, jak Mer ce des
Vi to, Re nault Ma ster, Peu ge ot Bo xer, czy Ci tro ën Jum per.

Czy na le ̋ y prze wi dy waç dal szy wzrost po pu lar no Êci
aut do staw czych? Ma rek Kisz uwa ̋ a, ˝e tak. „We wrze -
Êniu i paê dzier ni ku za no to wa li Êmy wzrost sprze da ̋ y na
ryn ku sa mo cho dów do staw czych w sto sun ku do tych sa -
mych mie si´ cy ro ku ubie g∏e go – pod kre Êla. – Mo ̋ e to
ozna czaç wzrost opty mi zmu wÊród przed si´ bior ców,
a tym sa mym ich wi´k szà sk∏on noÊç do in we sto wa nia.
Mo ̋ e to byç rów nie˝ pierw szym symp to mem o˝y wie nia
go spo dar cze go. Je Êli tak, nale˝y prze wi dy waç, i˝
w przeded niu wstà pie nia Pol ski do struk tur eu ro pej skich,
ów ko rzyst ny trend ra czej nie po wi nien si´ od wró ciç.”

Powyżej: jedna z wersji nowego Ducato, obok: samochody dostawcze Fiata
(W ar ty ku le wy ko rzy sta ne zo sta ły da ne sta ty stycz ne Cen trum Ana liz 

Ryn ku Mo to ry za cyj ne go SA MAR.)
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Laur dlaNew Holland
Tomasz Libich   
Fot: Jerzy Wróbel

Tytuł „Tractor of the Year 2003” dla ciągnika TM 190 produkowanego 
przez New Holland to duże, prestiżowe i zobowiązujące wyróżnienie.
Tytuł „Tractor of the Year 2003” dla ciągnika TM 190 produkowanego 
przez New Holland to duże, prestiżowe i zobowiązujące wyróżnienie.
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N agro da przy zna wa na by ∏a przez mi´ dzy na ro do -
we ju ry, w sze re gach któ re go zna leê li si´ dzien -
ni ka rze z re dak cji naj wa˝ niej szych i naj wi´k -

szych cza so pism o te ma ty ce rol ni czej w Eu ro pie. Cià gnik
New Hol land TM 190 zdo by wa jàc pierw sze miej sce, 
po twier dzi∏ wy so kà po zy cj´ mar ki w son da ̋ ach i zna ko -
mi tà ja koÊç pro duk tów CNH.

Pod czas kon kur su oce nie spe cja li stów pod le ga ∏y
wszyst kie naj wa˝ niej sze pa ra me try eks plo ata cyj ne po jaz -
dów. TM 190 otrzy ma∏ naj wi´ cej punk tów i po zo sta wi∏
w ty le trzy na Êcie in nych cià gni ków po cho dzà cych z kon -
ku ren cyj nych firm. 

Cià gni ki se rii TM pro du ko wa ne sà w fa bry ce CNH
w Ba sil don w Wiel kiej Bry ta nii. Obec nie za k∏ad wy twa -
rza oko ∏o sie dem dzie si´ ciu sztuk tych cià gni ków dzien -
nie. Mo del TM 190 jest naj wi´k szym pod wzgl´ dem 
mo cy w swo jej se rii.

Jak pod kre Êla li ju ro rzy uza sad nia jàc swój wer dykt, na -
byw ca cià gni ka TM 190 ma do dys po zy cji ma szy n´
o naj wy˝ szych pa ra me trach tech nicz nych – bez ko niecz -
no Êci in we sto wa nia w cià gni ki wi´k sze i ci´˝ sze, a przez
to jed no cze Ênie dro˝ sze. 

Po raz pierw szy ów 194-kon ny mo del za pre zen to wa ny
zo sta∏ pod czas mi´ dzy na ro do wej kon fe ren cji w Ma dry -
cie, w czerw cu 2002 ro ku. Ryn ki zby tu na te wy spe cja li -
zo wa ne cià gni ki gwa∏ tow nie ro snà w ca ∏ej Eu ro pie.
W Pol sce se ria TM rów nie˝ wzbu dza du ̋ e za in te re so wa -
nie klien tów. 

Do wszyst kich cià gni ków se rii TM za mon to wa ne mo -
gà byç urzà dze nia prze zna czo ne do prac ko mu nal nych.
Stàd de cy zja fir my o uczest nic twie w Tar gach Po le ko, 
od by wa jà cych si´ w li sto pa dzie w Po zna niu, któ re przy -
cià gn´ ∏y za rów no u˝yt kow ni ków, jak i po ten cjal nych 
na byw ców tych cià gni ków. Tar gi Po le ko pre zen tu jà ma -
szy ny i urzà dze nia oraz tech no lo gie dla prac zwià za nych
z sze ro ko poj mo wa nà eko lo già. Wa˝ nà cz´ Êcià wy sta wy
jest dzia∏ tech ni ki ko mu nal nej, w ra mach któ re go 
pre zen to wa ne sà ma szy ny i po jaz dy prze zna czo ne do
utrzy ma nia czy sto Êci ulic w le cie i zi mie oraz pie l´ gna cji
te re nów zie lo nych.

CNH P∏ock (przy wspó∏ udzia le de ale rów: Pol -Agra
P∏oƒsk i Rol ser wis P∏ock) za pre zen to wa∏ cià gni ki 70-56
bis Ko mu nal i TM 135, oby dwa z za mon to wa nym
osprz´ tem do utrzy ma nia dróg w okre sie zi mo wym. Po -
nad to zwie dza jà cy za po znaç si´ mo gli z sze re giem urzà -
dzeƒ uzu pe∏ nia jà cych, któ re prze zna czo ne sà dla ce lów
go spo dar ki ko mu nal nej. Uczest nic two w Tar gach by ∏o
dla CNH pró bà do tar cia do no wej gru py na byw ców.
W oce nie obec nych na tar gach przed sta wi cie li p∏oc kiej
fir my pla ny te zo sta ∏y zre ali zo wa ne. Wy ni ki roz mów
prze pro wa dzo nych z przed sta wi cie la mi sa mo rzà dów
miast i gmin oraz sze fa mi za k∏a dów go spo dar ki ko mu -
nal nej z ca ∏ej Pol ski, a tak ̋ e du ̋ e za in te re so wa nie przed -
sta wio nà ofer tà, po zwa la jà li czyç na dal szy wzrost sprze -
da ̋ y pro duk tów z ofer ty han dlo wej CNH.
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Roz mo wa z An to nio Fab bri, człon kiem Za rzą du Den so Ther mal
Sys tems Pol ska
„Fiat Wo kó∏ Nas”: Ja kie za da nia sto jà przed pol skà spó∏ -
kà Den so Ther mal Sys tems?

An to nio Fab bri: Ja ko Ma gne ti Ma rel li by li Êmy w∏a Êci wie
je dy nie za k∏a dem mon ta ̋ o wym. Od kàd sta li Êmy si´ sa mo -
dziel nà spó∏ kà, ma my in ne per spek ty wy roz wo ju. Na ra zie
sta ra my si´ w pe∏ ni wy ko rzy sty waç mo˝ li wo Êci no wej, 
po wsta ∏ej w tym ro ku jed nost ki pro duk cyj nej – cho dzi
o spro wa dzo nà nie daw no z W∏och pro duk cj´ ma ∏ych wk∏a -
dów grzew czych i wy mien ni ków cie p∏a mon to -
wa nych na na grzew ni cach i kli ma ty za to rach.
Ja ki wp∏yw na ty ski za k∏ad mia ∏y te zmia ny? 

Nie któ re wi docz ne sà go ∏ym okiem – pra cu -
je my bo wiem obec nie nad re struk tu ry za cjà 
za k∏a du, a to ozna cza mi´ dzy in ny mi du ̋ e in -
we sty cje, prze bu do w´ biur, czy na wet zmia ny
struk tu ral ne. Wszyst ko przez to, ˝e z nie cier -
pli wo Êcià ocze ku je my roz po cz´ cia pro duk cji
no we go sa mo cho du i to w∏a Ênie do niej przez
ca ∏y czas si´ przy go to wu je my. 

W ja ki spo sób osià gnàç naj wy˝ szà ja koÊç, któ rej nie b´ -
dzie mo g∏a za ofe ro waç kon ku ren cja?

Nie ustan nie pra cu je my nad ja ko Êcià pro duk tów w na -
szych la bo ra to riach – wy ko ny wa ne sà w nich sta ∏e kon tro -
le oraz we ry fi ka cje wszyst kich eta pów pro ce su pro duk cyj -
ne go. Efek tem, prócz ja ko Êci, o któ rà tak bar dzo sta ra my
si´ dbaç, sà tak ̋ e roz licz ne cer ty fi ka ty – m. in. ISO 9002,
ISO/TS 16949 i QS 9000.
Ja ka jest obec nie po zy cja i ro la Den so Ther mal Sys tems
na eu ro pej skim ryn ku?

Na szy mi naj wi´k szy mi kon ku ren ta mi
w Eu ro pie sà Va leo (41%), Behr, Vi ste on
i Del phi. Den so po sia da w tej chwi li 18,5%
udzia ∏u w ryn ku. Ma my na dzie j´, ˝e sta ∏e 
po lep sza nie ja ko Êci, re duk cja cza su roz wo ju
no we go wy ro bu oraz za gwa ran to wa nie naj -
wy˝ szej ela stycz no Êci i naj krót sze go cza su 
do staw b´ dà po wo do waç je go sys te ma tycz ny
i sta ∏y wzrost – tak jak do tàd.
In we sty cji na ja kà ska l´ mo˝ na si´ za tem spo -
dzie waç w naj bli˝ szym cza sie w Ty chach?

Tyskie klimatyzacje
Spe cja li zu ją ca się głów nie w pro duk cji sys te mów grzew czych, kli ma ty za cji
i pod ze spo łów elek tro nicz nych Den so Ther mal Sys tems Pol ska przy go to wu je
się do prze wi dy wa nych na naj bliż sze la ta in we sty cji.

Tomasz Libich
fot. I. Kaźmierczak

An to nio Fab bri

Tyskie klimatyzacje



W 2003 oku za in we stu je my w ob rób k´ de sek roz dziel -
czych pra wie 3,5 mln eu ro, na to miast w pro duk cj´ ze spo -
∏ów kli ma ty za cyj nych i na grzew nic oko ∏o 5 mln eu ro.
Efek tem b´ dzie m. in. pra wie dwu krot ny wzrost za trud -
nie nia – z obec nych 130 do po nad 200 osób.
Tak du ̋ e Êrod ki fi nan so we wska zu jà naj wy raê niej, ˝e 
Pol sk´ na dal oce nia si´ w ka te go riach ryn ku, na któ rym
war to in we sto waç...

My Êl´, ˝e czar ne sce na riu sze przed sta wia ne przez nie -
któ rych scep ty ków na praw d´ sà prze sa dzo ne. Po wej Êciu
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej nie wàt pli wie da si´ za uwa ̋ yç
ten den cj´ wzro sto wà kosz tów pro duk cji. Ale pa trzàc
z per spek ty wy in we sto ra za gra nicz ne go nie na le ̋ y za po -
mi naç, ˝e znik nà prze cie˝ nie któ re kosz ty zwià za ne

z trans por tem, od pra wa mi cel ny mi itd. Uwa ̋ am, ˝e jed no
z dru gim wza jem nie si´ zrów no wa ̋ y. Pol ska jest i b´ dzie
na dal kra jem op∏a cal nym dla in we sto rów.
Kim jest cz∏o wiek, któ ry kie ru je obec nie Den so Ther mal
Sys tems Pol ska?

Od trzy dzie stu lat zwià za ny je stem z Gru pà Fiat. Pra co -
wa ∏em w struk tu rach pro duk cyj nych Za k∏a du Ka ro se rii
Fia ta Au to w Ne apo lu, na st´p nie w dzia le kom po nen tów
Fia ta Com po nen ti. Z chwi là, gdy Fiat prze su nà∏ pro duk -
cj´ kom po nen tów do Ma gne ti Ma rel li – prze nio s∏em si´
tam. Przez ca ∏y czas da ne mi by ∏o pra co waç przy pro duk -
cji sys te mów grzew czych. Od 4 lat je stem tu taj, w Pol sce.
Cze go po tych czte rech la tach sp´ dzo nych w Pol sce naj -
bar dziej pa nu bra ku je?

Roz ma wia pan z ne apo li taƒ czy kiem, a to ozna cza, ˝e
prócz ro dzi ny, naj bar dziej bra ku je mi mo rza i w∏o skie go
gwa ru. Ale mi mo te go je stem na praw d´ bar dzo za do wo lo -
ny, ˝e mo g∏em przy je chaç do Pol ski, gdzie wspól nie z pra -
cow ni ka mi prze bu do wa li Êmy nasz za k∏ad, któ ry nie ustan -
nie ulep sza my. To wspa nia ∏e do Êwiad cze nie i wspa nia li 
lu dzie. I pra ca, któ ra przy no si ogrom nà sa tys fak cj´.
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ia Denso Corporation 
z Japonii do  Europy
Ja poń ska Den so Cor po ra tion jest świa to wym 

li de rem w dzie dzi nie ukła dów kli ma ty za cyj nych,

po sia da łącz nie 80 spół ek i 71 za kła dów pro duk -

cyj nych – z cze go 12 w Ja po nii i 10 w Eu ro pie. Na

Sta rym Kon ty nen cie po ja wi ła się z chwi lą na wią za -

nia współ pra cy z Ma gne ti Ma rel li Cli ma tiz za zio ne. 

Już w 1990 ro ku po wsta ła sil na jo int -ven tu re

mię dzy wy mie nio ny mi spół ka mi, a w kwiet niu

ubie głe go ro ku Den so Cor po ra tion ku pi ła 100%

udzia łów w MMCL. No wo utwo rzo na spół ka Den so

Ther mal Sys tems po sia da w su mie osiem za kła dów

prze my sło wych, w tym trzy we Wło szech. 

Do naj więk szych klien tów DNTS na le żą m. in.

Volks wa gen, Opel, Au di, Fiat, Lan cia, Ive co, 

Fer ra ri, Al fa Ro meo, Re nault V. I., Lam bor ghi ni,

Ma se ra ti i Sca nia. Ga ma wy ro bów Den so obej mu je

ele men ty kon tro li trak cji i kon tro li elek tro nicz nej,

sys te my grzew cze, Elec tric Sys tem Gro up 

oraz in ne kom po nen ty sa mo cho do we.

Den so Ther mal Sys tems Pol ska z sie dzi bą 

w Ty chach zaj mu je się obec nie przede wszyst kim

pro duk cją i mon ta żem de ski roz dziel czej do 

Se icen to, któ rą do star cza bez po śred nio na li nię

pro duk cyj ną Fia ta Au to Po land. Prócz te go wy twa -

rza rów nież de ski roz dziel cze do No we go Pa lio

Week end, mo du ły kon den sa to rów do Se icen to

w wer sji z kli ma ty za cją oraz kom plet ne ze spo ły

na grzew nic i kli ma ty za to rów. 

W ubie głym ro ku uru cho mio na zo sta ła w Ty chach

no wa Jed nost ka Ope ra cyj na Two rzyw Sztucz nych.

Koszt ca łej in we sty cji wy niósł 1.600.000 eu ro –

za kład za ku pił 12 pras wtry sko wych od 80 do 1200

ton. W naj bliż szych la tach, jak za pew nia ją przed -

sta wi cie le spół ki, spo dzie wać się moż na in we sty cji

na kwo ty dwu -, trzy krot nie wyż sze. 

W ostat nim cza sie, we współ pra cy z co de si gne ra mi

Fia ta, Den so stwo rzy ło pro jekt de ski roz dziel czej

do tzw. „New Smal la”. Jak ta jem ni czo za pew nia ją

przed sta wi cie le DNTS, bę dzie ona o wie le bar dziej

skom pli ko wa na i bo gat sza od mon to wa nych do tąd

na li niach fia tow skich. Dzię ki te mu bę dzie jed nak

du żo bar dziej przy ja zna dla kie row cy, prze ka że mu

wię cej in for ma cji oraz po mo że szyb ciej i do kład -

niej zlo ka li zo wać ewen tu al ne pro ble my. 
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P ra ce re stau ra tor skie nad Da vi dem Mi cha ∏a Anio ∏a
roz po cz´ ∏y si´ 16 wrze Ênia i po trwa jà do Âwiàt
Wiel kiej No cy. Jest to jed no z naj bar dziej po dzi wia -

nych dzie∏ sztu ki na Êwie cie. Zwie dza jà cy Ga le ri´ Aka de -
mii we Flo ren cji (po nad mi lion rocz nie) nie po win ni si´
jed nak mar twiç pro wa dzo ny mi pra ca mi. Nie prze wi du je
si´ bo wiem rusz to waƒ, a dzie ∏o sztu ki b´ dzie do sko na le wi -
docz ne pod czas pro wa dzo nych prac. Ru cho ma plat for ma
skon stru owa na przez Cen trum Ba daƒ Fia ta po zwa la re -
stau ra to rom na pew nà i bez piecz nà pra c´ nad ka˝ dym ele -
men tem rzeê by. Ten lek ki e lek tryczny po jazd wy po sa ̋ o ny
zo sta∏ w sys tem an tyz de rze nio wy, tak opra co wa ny, aby na -
wet przez nie uwa g´ czy b∏àd nie by ∏o mo˝ li we po trà ce nie
czy uszko dze nie dzie ∏a sztu ki. Wy ∏àcz ni ki sà pro ste w ob -
s∏u dze: plat for ma po ru sza si´ do przo du, ty ∏u lub wy ko nu -
je skr´t za po mo cà joy stic ka, in ne przy ci ski na to miast 
s∏u ̋ à do pod no sze nia ko sza uno szà ce go pra cow ni ka.

Przy go to wy wa ne od 11 lat i po prze dzo ne licz ny mi ba -
da nia mi i opra co wa nia mi dia gno stycz ny mi pra ce re stau ra -
tor skie ko or dy no wa ne przez Fran k´ Fal let ti, dy rek tor 
Ga le rii Aka de mii, po wie rzo ne zo sta ∏y Agne se Par ron chi,
ab sol went ce wy dzia ∏u ka mie ni i jed no cze Ênie spe cja li st ce
od dzie∏ Mi cha ∏a Anio ∏a.

Od 1873 ro ku (kie dy dzie ∏o zo sta ∏o prze nie sio ne z Piaz -
za del la Si gno ria do mu zeum), Da vid nie by∏ pod da wa ny
˝ad nym za bie gom re no wa cyj nym. Choç jest on nie co 
za bru dzo ny na gro ma dzo nym przez la ta ku rzem, ca ∏oÊç
rzeê by jest za cho wa na w do sko na ∏ym sta nie. 

Mi cha∏ Anio∏ rzeê bi∏ Da vi da na pla cu Du omo w blo ku
mar mu ru, któ ry wcze Êniej przy go to wa li mu Ago sti no 
di Duc cio i An to nio Ros sel li no. Dzie ∏o, wy sta wio ne
w Pa laz zo del la Si gno ria przed Pa laz zo Vec chio, zo sta ∏o
od s∏o ni´ te i po ka za ne miesz kaƒ com Flo ren cji 8 wrze Ênia
1504 ro ku.

Prace restauratorskie
nad Davidem

Pra ce re stau ra tor skie 
na plat for mie  Centrum Badań
Fiata (CRF).

Stefania Castano

Zwie dza ją cy Ga le rię Aka de mii 
we Flo ren cji bę dą mo gli śle dzić
wszyst kie eta py prac pro wa dzo nych
na spe cjal nej plat for mie 
za pro jek to wa nej i skon stru owa nej
przez Cen trum Ba dań Fia ta.



Wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy swoim obecnym i przyszłym klientom

INTERMOT Sp. z o.o. FIAT DEALER
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 60, tel. (32) 387 37 61, fax (32) 389 00 66 
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Rewolucja
w Maranello

Fer ra ri za wsze kojarzy się z nu merem je den na świe cie. Nie tylko na to rach 
wy ści go wych, ale także na dro gach, w tech no lo gii. Po szu ki wa nie do sko na ło ści
do pro wa dzi ło do po wsta nia w Ma ra nel lo no we go, nowoczesnego za kła du.

Ste fa nia Ca sta noRewolucja
w Maranello
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Wejście do nowego zakładu mechaniki w Maranello.
Powyżej: wewnątrz zakładu.
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T riumf Schu ma che ra, któ ry, po 140 dniach ab so -
lut nej do mi na cji na to rach wy Êci go wych, zdo by∏
pià te mi strzo stwa Êwia ta, po zwo li∏ na do Êci gni´ -

cie re kor du Ju ana Ma nu ela Fan gio. To w skró cie bi lans
wspa nia ∏e go se zo nu spor to we go, któ ry wej dzie do 
hi sto rii wy Êci gów o Grand Prix. Do suk ce su te go przy -
czy ni∏ si´ wiel ki mistrz kie row ni cy, wiel ki sa mo chód
i do sko na ∏y ze spó∏.

Lu dzie i tech no lo gia sta no wià o suk ce sie mar ki czar -
ne go ko ni ka. I to nie tyl ko na to rach wy Êci go wych. Fer -
ra ri nie jest bo wiem ze spo ∏em uczest ni czà cym wy ∏àcz -
nie w For mu le 1. Jest to tak ̋ e wy raz pew nej fi lo zo fii ̋ y -
cia, my Êle nia i dzia ∏a nia. Fir ma, któ ra od 1947 ro ku
pro du ku je mi tycz ne sa mo cho dy, za trud nia dwa ty sià ce
pra cow ni ków, ma po zy tyw ny bi lans i sta le ro snà cà
sprze da˝. Dla Fer ra ri po j´ cie tech no lo gii wià ̋ e si´ ze
sta wia niem so bie co raz to am bit niej szych ce lów, tak ̋ e
za spra wà praw dzi we go „ba daw cze go la bo ra to rium”,
ja kim jest For mu ∏a 1. Wy ko rzy sta nie naj no wo cze Êniej -
szej apa ra tu ry i sys te mów pro jek to wych, sze ro kiej wie -
dzy, know -how w dzie dzi nie ma te ria ∏ów, pro ce sów pro -
duk cyj nych i in for ma ty ki – wszyst ko to bez re zy gno wa -
nia z wy kre owa nej przez fir m´ kul tu ry rze mio s∏a i przy
jak naj lep szym wy ko rzy sta niu umie j´t no Êci cz∏o wie ka.

„Fa bry ki roz wi ja jà si´ w pierw szej ko lej no Êci dzi´ ki
lu dziom, a po tem za spra wà ma szyn” – ma wia∏ En zo
Fer ra ri. Fir ma z lo go czar ne go ko ni ka po dziÊ dzieƒ
ho∏ du je tej tra dy cji. Po twier dze niem te go jest no wa 
fa bry ka w Ma ra nel lo, gdzie pro du ko wa ne b´ dà wszyst -
kie sil ni ki do Fer ra ri i Ma se ra ti. Ze wzgl´ du na za sto -
so wa nà tech no lo gi´ oraz wa run ki pra cy i oto cze nia,
obiekt ten mo˝ na za li czyç do naj no wo cze Êniej szych 
na Êwie cie. 

No wa fa bry ka za pro jek to wa na zo sta ∏a przez Mar co
Vi scon tie go, ucznia Ren zo Pia no, od po wie dzial ne go za
dzia∏ ar chi tek tu ry Fiat En gi ne ering. Wy glà da jak no -
wo cze sne cen trum han dlo we lub te˝ ele ganc ki pa ∏ac
kon gre sów: struk tu ra ze sta li cyn ko wa nej, cz´ Êcio wo
la kie ro wa na, alu mi nium na tu ral ne i przede wszyst kim
du ̋ e prze szklo ne po wierzch nie, któ re ∏à czà Êwiat wn´ -
trza z oto cze niem ze wn´trz nym, Êro do wi sko pra cy
z zie le nià, tro skli wie pie l´ gno wa nà wo kó∏ ca ∏e go 
za k∏a du. Bu dy nek, znaj du jà cy si´ obok tu ne lu ae ro dy -
na micz ne go za pro jek to wa ne go przez Ren zo Pia no
w 1997 ro ku, b´ dzie praw dzi wà wi zy tów kà no we go
Fer ra ri; znaj du je si´ od stro ny wschod niej, gdzie
w przy sz∏o Êci prze wi du je si´ zlo ka li zo wa nie wej Êcia dla
pra cow ni ków i osób zwie dza jà cych za k∏ad.

oo
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Wcho dzàc po scho dach, nad któ ry mi kró lu je znak
fir mo wy, do cho dzi si´ do ob szer ne go bal ko nu, z któ rej
widaç pa no ra m´ ca ∏ej fa bry ki. Nie przy po mi na to wy -
dzia ∏u mon ta ̋ u sil ni ków. Choç prze mi n´ ∏y ju˝ cza sy
za dy mio nych i brud nych fa bryk, tu wszyst ko ja wi si´
na praw d´ fu tu ry stycz nie. Naj bar dziej ude rza Êwia t∏o:
na tu ral ne, in ten syw ne, roz pro szo ne, bez cie ni. Jest to
za s∏u ga 4650 m. kw. po wierzch ni prze szklo nych
i okien w da chu za pro jek to wa nych tak, aby mak sy mal -
nie wy ko rzy staç prze ni ka jà ce do wn´ trza Êwia t∏o 
s∏o necz ne, chro niàc jed no cze Ênie przed je go dzia ∏a -
niem ma szy ny i urzà dze nia. Bo gac two zie le ni spra wia,
˝e bu dy nek przy po mi na szklar ni´ lub ogród zi mo wy.
WÊród urzà dzeƒ – po ma lo wa nych na bia ∏o, aby wszel -
kie nie czy sto Êci by ∏y wi docz ne i na tych miast usu wa ne
– wy ∏a nia jà si´ dwa ogród ki, w jed nym ro Ênie na wet
drze wo ba na now ca.

Na kom fort, zde cy do wa nie prze wy˝ sza jà cy stan dar dy,
wp∏y wa wie le in nych czyn ni ków. W dusz ne, let nie dni,
kie dy tem pe ra tu ra w Mo de nie prze kra cza 30 st. C, we -
wnàtrz fa bry ki utrzy mu je si´ ona na sta ∏ym po zio mie
po mi´ dzy 20-26 st. z wa ha nia mi dzien ny mi nie prze kra -
cza jà cy mi dwóch stop ni. Wil got noÊç po wie trza oscy lu je
po mi´ dzy 40 i 60%. Wy ko rzy sta nie kli ma ty za cji ogra ni -
czo ne zo sta ∏o do mi ni mum. Za sto so wa nie ca ∏e go sze re -
gu roz wià zaƒ bio kli ma tycz nych, opra co wa nych przez
ze spó∏ ro bo czy z udzia ∏em naj bar dziej wy kwa li fi ko wa -
nych spe cja li stów z dzie dzi ny ar chi tek tu ry eko lo gicz nej
(Ro ger Pre ston i ECD z Lon dy nu, przed sta wi cie le z Uni -
wer sy te tu w Mi chi gan i ar chi tekt Be ne det to Ca me ra na
– au tor pio nier skie go pro jek tu Envi ron ment Park 
w Tu ry nie) spra wia, ˝e na s∏o necz nie nie ze wn´trz ne kon -
tro lu je w du ̋ ej mie rze tem pe ra tu r´ wn´ trza. Stro na po -
∏u dnio wa, na przy k∏ad, jest chro nio na przez por tyk
skon stru owa ny z per fo ro wa nych ∏o pat alu mi nio wych
za ∏a mu jà cych pro mie nie s∏o necz ne. Od stro ny wschod -
niej na to miast, znaj du jà si´ szklar nie bio kli ma tycz ne
kon tro lu jà ce Êwia t∏o s∏o necz ne, któ re sà sil nie wen ty lo -
wa ne dzi´ ki od po wied nio umiesz czo nym szcze li nom:
ich ro la po le ga na os∏o nie ter micz nej wn´ trza bu dyn ku
po przez gro ma dze nie w zi mie cie p∏a w naj cie plej szych
go dzi nach i roz pro wa dza nie och∏o dzo ne go po wie trza
la tem. Od stro ny pó∏ noc nej umiesz czo ne zo sta ∏y izo lu jà -
ce po wierzch nie prze szklo ne, a od stro ny za chod niej,
w´˝ sze pa sy okien  ne i Êcia ny obi te alu mi nium od bi ja jà -
cym pro  mie nie s∏o necz ne, co chro ni je przed nad mier -
nym na grza niem. Dwa na Êcie ko mi nów na da chu po zwa -
la na wy pro wa dze nie na ze wnàtrz pa ry wy twa rza nej

Powyżej: montaż 8 cylidrowego silnika w układzie V.
Poniżej: widok na zakład. 
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pod czas pra cy ma szyn, któ ra zbie ra na jest se lek tyw nie
przez sys tem fil trów. Nie wy st´ pu je tu ha ∏as tra dy cyj nej
fa bry ki. Na „no wym wy dzia le me cha ni ki”, w trak cie
pra cy wszyst kich urzà dzeƒ, mak sy mal ny po ziom ha ∏a su
si´ ga 73 de cy be li.

Na pod ∏o dze nie ma ˝ad nych plam po ole ju. Nie zdà -
˝y si´ bo wiem przejÊç przez lÊnià cy ko ry tarz, a za raz
uru cha mia si´ urzà dze nie do czysz cze nia pod ∏óg i usu -
wa nia wszel kich Êla dów za bru dzeƒ. Pra cow ni cy no szà
nie na gan nie czy stà czer wo nà odzie˝ ro bo czà i za k∏a da jà
bia ∏e r´ ka wicz ki do po le ro wa nia g∏o wic, wa∏ ków i kor -
pu sów tak ̋ e w tych miej scach, któ re z re gu ∏y po zo sta -
wia ne sà w sta nie su ro wym. Sà ni czym klej no ty, gdy˝
prze zna czo no je do nie wi´ cej ni˝ 14.000 sil ni ków rocz -
nie, z cze go 10 ty si´ cy pod ma skà Ma se ra mi, a 4 ty sià ce
dla Fer ra ri. Po pyt na sa mo cho dy spod zna ku czar ne go
ko ni ka jest zna cze nie wi´k szy, ale fir ma Êwia do mie 
zde cy do wa ∏a nie pro du ko waç ich w wi´k szej licz bie.

Nowe centrum logistyczne teamu Formuły 1 
zwane „sterowcem”.

Schu mi do rów nał Fan gio
Po 45 la tach zo stał osią gnię ty re kord Ju ana Ma nu ela Fan gio. 
Mi cha el Schu ma cher, po dob nie jak Ar gen tyń czyk, zdo był pięć
mi strzostw świa ta: w 1994 i 1995 na Be net to nie, a na stęp nie
trzy la ta pod rząd ( 2000, 2001, 2002) za kie row ni cą Fer ra ri.
Osią gnął tak że wszyst kie po zo sta łe re kor dy: zwy cię stwa (62), 
punk ty (907), naj szyb sze okrą że nia (48), wej ścia na po dium
(109). Tyl ko re kord Ay rto na Sen ny w licz bie po le po si tion po zo -
stał nie po ko na ny: 65 wo bec 47. Lecz Schu mi nie lu bi po rów nań. 
„Le gen dą jest Fer ra ri” – mó wi dum ny, że re pre zen tu je le gen dar -
ną fir mę, któ ra pół wie ku pa nu je nad ma rze nia mi mi lio nów 
fa nów, i któ ra po szczy cić się mo że 12 mi strzo stwa mi 
pro du cen tów (te go rocz ne zwy cię stwo jest czwar tym z rzę du), 
12 mi strzo stwa mi kie row ców i 155 zwy cię stwa mi w F1.
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Za wie szo ny nad wo dą 
Wo da, bam bu sy i prze źro czy ste po wierzch nie – do mi nu ją ce ele men ty bu dyn ku za pro jek to wa ne go przez

Mas si mi lia no Fu k sasa na sie dzi bę ośrod ka pro jek to we go Fer ra ri. Bu dy nek bę dzie dwu pię tro wy: 
dru gie pię tro wy sta wać bę dzie nad pierw szym. W tym ostat nim znaj du je się ogrom ny 

ba sen z wo dą i bam bu sa mi. Pro mie nie sło necz ne, prze cho dząc przez wo dę, 
two rzą grę świa teł i mi kro kli ma tów. Bu dy nek jest do sko na łym 

przy kła dem ar chi tek tu ry bio kli ma tycz nej.

Ste ro wiec dla F1
No we cen trum lo gi stycz ne znaj du je się
obok to ru w Fio ra no. Ga raż o po wierzch ni
4 ty się cy m. kw. prze zna czo ny jest dla
cię ża ró wek, opon, czę ści za mien nych
i wszyst kie go, co wy ru sza wraz z Fer ra ri
na wy ści gi. Za okrą glo ny kształt struk tu ry
przy po mi na ste ro wiec Zep pe lin. Przed
bu dyn kiem znaj du je się ob szer ny plac
ma new ro wy dla naj więk szych po jaz dów.

Projekty architektoniczne zakładu Ferrari

36



Fa bry ka ko lo rów
Do 2003 ro ku za koń czo ne zo sta ną pra ce zwią za ne z przy go -
to wa niem 20.000 m. kw. po wierzch ni i urzą dzeń prze zna czo -
nych pod la kier nię. Bu dy nek, za pro jek to wa ny przez Mar co
Vi scon tie go, za li czyć moż na do awan gar dy pod wzglę dem
tech no lo gii i po sza no wa nia śro do wi ska. Skła dać się bę dzie
z ca łej se rii rów no le gło ścia nów na ło żo nych je den na dru gi
i czę ścio wo prze szklo nych. Ich kształt od po wia dać bę dzie
wy mo gom prze wi dzia nych prac. Wie lo ko lo ro wa ścia na 
po łu dnio wa zwró co na jest w stro nę alei En zo Fer ra ri. 
Bę dzie ją osła niać se ria wa chla rzy sło necz nych w ko lo rach,
ja kich uży wa się do la kie ro wa nia sa mo cho dów.

Re stau ra cja jak po jazd ko smicz ny
Za pro jek to wa na przez Lu igi Stur chio re stau ra cja ukoń czo na
zo sta nie pod ko niec 2003 ro ku. Po mie ści 1800 osób. Kształ -
tem przy po mi na po jazd ko smicz ny. Re stau ra cja prze zna czo -
na jest na miej sce spo tkań i re lak su. Na par te rze, pod krysz -
ta ło wym por ty kiem, znaj do wać się bę dzie ka wiar nia, punkt
in for ma cyj ny, ler ning po int, cen trum od no wy bio lo gicz nej,
przy chod nia, la bo ra to ria me dycz ne i ana li tycz ne oraz ma ły
skle pik. Na pierw szym pię trze bę dą biu ra, cen tra re kre acyj -
ne, na dru gim – sa la re stau ra cyj na i kuch nie.
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„Bu dy nek pe łen świa tła, o du żych po wierzch niach

prze szklo nych, opra co wa ny w har mo nii z ota cza -

ją cym śro do wi skiem i na tu rą. Po nad to bar dzo

kom for to wy: miej sce, gdzie pra ca jest przy jem no -

ścią. Ta kie za da nie po wie rzy ła nam fir ma Fer ra ri”

– wy ja śnia Mar co Vi scon ti, od po wie dzial ny za

dział ar chi tek tu ry Fiat En gi ne ering. Dzię ki kre -

atyw no ści ze spo łu kie ro wa ne go przez ar chi tek ta

(na zdję ciu po ni żej) i współ pra cy spe cja li stów

z ca łe go świa ta, po wstał bu dy nek, któ ry nie tyl ko

jest świa dec twem do sko na ło ści tech no lo gicz nej

Fer ra ri, ale tak że przy kła dem „bio ar chi tek tu ry”.

Więk szość za sto so wa nych ma te ria łów (szkło, stal,

alu mi nium) po wsta ła z od zy sku. Do izo la cji wnę -

trza za sto so wa no pa ne le drew nia ne. Do oświe tle -

nia, ogrza nia i chło dze nia bu dyn ku wy ko rzy sta no

za sa dy bio kli ma ty ki. Ozna cza ją one mak sy mal ne

wy ko rzy sta nie ener gii na tu ral nej, szcze gól nie tej

ze wnętrz nej, przy jed no cze snym ogra ni cze niu

wy ko rzy sta nia ener gii wy twa rza nej we wnątrz 

bu dyn ku. No wy Wy dział Me cha ni ki miał 

har mo nij nie kom po no wać się z po zo sta ły mi 

bu dyn ka mi ze wnętrz ny mi, szcze gól nie z Tu ne lem

Ae ro dy na micz nym Ren zo Pia no. „Bu dy nek ten,

po dob ny do ogrom nej ru ry – wy ja śnia Vi scon ti 

– kre śli w prze strze ni pro sto kąt. Wy ko rzy sta no 

ten po mysł i za pro jek to wa no front bu dyn ku 

na kształt trzech pro sto ką tów uło żo nych jak

scho dy na trzech róż nych po zio mach, z któ rych

ostat ni przy po mi na roz mia ra mi Tu nel Ae ro dy na -

micz ny. Wszyst ko tak pomyślano, aby ca łe mu

kom plek so wi nadać har mo nii i lek ko ści”.
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De cy zja ta gwa ran tu je naj wy˝ szà ja koÊç choç nie za -
da wa la nie któ rych klien tów, zmu szonych do d∏u˝ sze go
ocze ki wa nia na sa mo chód.

Ma te ria∏ do pro duk cji kom po nen tów do cie ra do
„No we go Wy dzia ∏u Me cha ni ki” z po bli skiej od lew ni
bàdê od do staw ców ze wn´trz nych. Or ga ni za cja jest ty -
pu „wy spo we go” (nie wzd∏u˝ li nii mon ta ̋ o wej), z ob -
sza ra mi wy dzie lo ny mi dla cz´ Êci alu mi nio wych i cz´ Êci
sta lo wych. Roz wià za nie to po zwa la na zre du ko wa nie
do mi ni mum prze miesz cza nia osób i ma te ria ∏ów. W za -
kre sie lo gi sty ki Fer ra ri sko rzy sta ∏a ze spe cja li stycz nej
kon sul ta cji uni wer sy te tu w Bo lo nii. W pra wej cz´ Êci
bu dyn ku, tu˝ przy wej Êciu, znaj du je si´ sa la me te oro lo -
gicz na,  gdzie utrzy my wa ne sà sta ∏e wa run ki Êro do -
wi ska: tu tech ni cy w bia ∏ych far tu chach wy ko nu jà 
po mia ry do k∏ad no Êci i ka li bru jà na rz´ dzia, tak ̋ e te
z dzia ∏u For mu ∏y 1. 

Skon cen tro wa nie si´ wo kó∏ pra cow ni ków wià ̋ e si´
w Fer ra ri z wie lo ma in ny mi kwe stia mi. Stwo rzo ny zo -
sta∏, na przy k∏ad, pro gram „Grand Prix” prze wi du jà cy
na gra dza nie pra cow ni ków za naj lep sze roz wià za nia
tech nicz ne. Al bo „Pro jekt mój dom”, któ ry za ch´ ca pra -
cow ni ków do wi´k sze go udzia ∏u w ˝y ciu przed si´ bior -
stwa: ka˝ dy sek tor mo ni to ro wa ny jest w za kre sie czy sto -
Êci, po rzàd ku, utrzy ma nia za ∏o ̋ o nych ce lów. Z koƒ cem
ro ku w ka˝ dym sek to rze na gra dza ne sà gru py osià ga jà ce
naj lep sze re zul ta ty.

Na no wym wy dzia le wszyst ko zo sta ∏o tak po my Êla ne,
aby za pewniç naj bar dziej opty mal ne wa run ki pra cy 160-
180 oso bom, któ re na trzech zmia nach gwa ran tu jà cià -
g∏à pra c´ urzà dzeƒ. W Fer ra ri mó wi si´ o For mu le Cz∏o -
wie ka, dla pod kre Êle nia wa gi, ja kà przy wià zu je si´ do
do bre go sa mo po czu cia osób, uwa ̋ a nych za ele ment 
klu czo wy do osià ga nia suk ce su, tak na to rach wy Êci go -
wych, jak i na ryn ku sa mo cho do wym. 

W naj bli˝ szych la tach ob li cze hi sto rycz ne go za k∏a du
w Ma ra nel lo ule gnie ca∏ ko wi cie zmia nie. Po wsta∏ ju˝
wy dzia∏ Lo gi sty ki, ogrom ny „ste ro wiec”, w któ rym mie -
Êci si´ dzia∏ cz´ Êci zmien nych sek to ra spor to we go. Po -
tem na dej dzie czas na La kier ni´, re stau ra cj´ w kszta∏ cie
po jaz du ko smicz ne go i OÊro dek Roz wo ju za wie szo ny
nad wo dà wÊród krysz ta ∏ów i bam bu sów. Awan gar do wa
ar chi tek tu ra i ul tra eko lo gicz ne Êro do wi sko czy nià 
z Fer ra ri fa bry k´ przy sz∏o Êci, nu mer je den na Êwie cie
pod wzgl´ dem tech no lo gii, ja ko Êci pro duk cji i tro ski
o Êro do wi sko. Na za koƒ cze nie wszyst kich prac trze ba
b´ dzie po cze kaç do 2005 ro ku. Lecz ju˝ te raz w Ma ra -
nel lo trwa praw dzi wa re wo lu cja.

W nowym zakładzie mechaniki pracuje się w otoczeniu zieleni
i w idealnych warunkach klimatycznych.



Powyżej: młody pracownik Ferrari.
Poniżej: nowe wejście do modeńskiego zakładu.

Ive co Iris bus 
umi la czas 
mi strzom kie row ni cy 
Je go za da niem bę dzie uprzy jem nić po byt Schu ma -

che ra i Bar ri chel lo na eu ro pej skich to rach wy ści go -

wych. No wy mo tor ho me Ive co Iris bus, z nad wo -

ziem Or lan di, to Do mi nio HDH Gran tu ri smo z sil ni -

kiem o mo cy 380 KM i au to ma tycz ną skrzy nią bie -

gów ZF o ośmiu bie gach. Praw dzi wy ol brzym, któ ry

ma 12 m. dłu go ści, 2,55 m. sze ro ko ści i 3,90 m.

wy so ko ści. Znaj du ją się w nim dwa mi ni miesz ka nia

oraz biu ro i po miesz cze nie kie row cy. W sy pial niach

są sza fy i skła da ne łóż ka dla kie row ców wy ści go -

wych oraz łóż ko do ma sa żu. W po miesz cze niu

dzien nym znaj du je się trzy oso bo wa wer sal ka, sto -

lik, ba rek -lo dów ka, 20 ca lo wy te le wi zor z an te ną

sa te li tar ną DVD i VHS. Po mię dzy dwo ma miesz ka -

nia mi znaj du je się ma łe po miesz cze nie biu ro we

z biur kiem oraz ła zien ka z prysz ni cem. Prze strzeń

prze zna cza na dla kie row cy mo że go ścić do dat ko wo

dwie oso by. Au to ma tycz nie kon tro lo wa ne urzą dze -

nie kli ma ty za cyj ne (dzię ki ge ne ra to ro wi dzia ła 

tak że, gdy po jazd nie jest w ru chu) gwa ran tu je

opty mal ną tem pe ra tu rę w każ dym po miesz cze niu.

Mo tor ho me jest po twier dze niem sta łej współ pra cy

po mię dzy Fer ra ri a Iris bus Ive co. Zwią zek ten trwa

od koń ca lat 20. Wte dy wła śnie fir ma do star czy ła

Fer ra ri wy po sa żo ny po jazd do trans por tu sa mo cho -

dów, słu żą cy tak że ja ko warsz tat. Współ pra ca 

roz wi ja ła się w la tach na stęp nych po przez ko lej ne

do sta wy mo tor ho me’ów pro du ko wa nych na ba zie

ga my Or lan di: w 1983 ro ku, 1988 i 1992. Ostat ni

po jazd prze ka za ny Fer ra ri, wzbo ga ca ko lek cję 

au to bu sów wy po sa żo nych przez Iris bus Ive co 

dla świa ta spor to we go i ar ty stycz ne go. Do mi nio

za ku pio ny zo stał bo wiem tak że przez Ju ven tus,

Chie vo Ve ro na Cal cio i or kie strę Ca sa dei.
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Spek ta ku lar na 
wy sta wa 
pre zen tu ją ca 
po raz pierw szy
świet ność 
i ży cie co dzien ne
wład ców 
sta ro żyt ne go 
Egip tu go ści 
w Pa laz zo 
Gras si. 
Zgro ma dzo no 
po nad trzy sta 
eks po na tów 
po cho dzą cych 
z ko lek cji 
i mu ze ów 
ca łe go świa ta. 

We ne cja 
sto li cą fa ra onów

Ema nu ela Chiap pe ro



P o Etru skach, Fe ni cja nach i Gre -
kach do we nec kiej la gu ny do tar li
naj zna mie nit si przed sta wi cie le cy -

wi li za cji egip skiej: fa ra ono wie. Im po Êwi´ -
co na jest wiel ka wy sta wa w Pa laz zo Gras -

si, któ ra po trwa do 25 ma ja 2003 ro ku.
Eks po na ty po cho dzà ce z naj wi´k szych

mu ze ów Êwia ta po ka zu jà ró˝ ne stro ny
˝y cia po t´˝ nych i ta jem ni czych w∏ad -

ców sta ro ̋ yt ne go Egip tu. 
Wi´k szoÊç dzie∏ po cho dzi z cza sów
No we go Paƒ stwa, po mi´ dzy 1550,

a 1069 r. p.n.e., uzna ne go za okres
szczy to wy egip skiej cy wi li za cji.

Mi ster ne przed mio ty, wspa nia ∏e
rzeê by i p∏a sko rzeê by do bra ne

zo sta ∏y tak, aby opo wie dzieç
o cza sach fa ra onów i ich wy -

obra ̋ e niu o Êwie cie. 
Kim za tem by li ci wiel cy

w∏ad cy i co re pre zen to wa li
w spo ∏ecz no Êci egip skiej?
Fa ra on – ka p∏an, wo jow -
nik, po to mek bo gów (na -
zwa po cho dzi od s∏o wa
„per -aa”, czy li „wiel ki
dom”) by∏ w∏ad cà ab so -

lut nym. Wo kó∏ nie go
to czy ∏o si´ ˝y cie

dwor skie. „Król by∏
sym bo lem cy wi li za -

cji egip skiej” –
wy ja Ênia Chri -

stia ne Zie gler,
ku ra tor wy sta -

wy i dy rek tor de -
par ta men tu za byt -

ków sta ro ̋ yt no Êci
egip skiej w Luw rze. „Spro -

wa dzo ny na zie mi´ z wo li bo ga -twór cy,
aby wy p´ dziç z∏o i cha os, fa ra on by∏ w sa -
mym Êrod ku ko smo su, miej scu ko mu ni ka cji
po mi´ dzy nie bem, a zie mià, gdzie sta pia ∏y
si´ ze so bà na tu ra i kul tu ra, re li gia i po li ty -
ka”. Bo ska i ludz ka za ra zem po staç w∏ad cy
za wsze oscy lo wa ∏a wo kó∏ tej po zor nej
sprzecz no Êci. I to w∏a Ênie po dwój nej na tu ry
fa ra onów do ty czy te ma ty ka wy sta wy.

Gło wa po są gu przed sta wia ją ce go 
fa ra ona Ama si, epo ka wcze sna, XXVI dy na stia
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Wy sta wa po dzie lo na jest na osiem roz -
dzia ∏ów i roz po czy na si´ na dzie dziƒ cu cen -
tral nym Pa laz zo Gras si, gdzie za pre zen to -
wa ny zo sta∏ mo nu men tal ny aspekt po t´ gi
fa ra onów: ko los Tu tan cha mo na, obe lisk
Tut mo si sa III, sfinks z g∏o wà ba ra na. Nie co
da lej, w ga le rii por tre tów, wid nie jà wi ze -
run ki tych, któ rzy rzà dzi li Egip tem przez
trzy ty sià ce lat. Te oso bli we twa rze Êwiad -
czà o sta ∏ym od na wia niu si´ sztu ki po mi mo
za cho wa nia cià g∏o Êci tra dy cji. Po raz pierw -
szy w bez po Êred niej kon fron ta cji zna la z∏a
si´ po god na twarz Che fre na i za dr´ czo ne
ob li czem Se so stri III, eks pre syj na twarz
Ake ena to na i im pe rial ne ob li cze Ram ze sa
II, uÊmiech m∏o dzieƒ czy kró lo wej Hat szep -
sut i na pi´ ty pro fil Ne fre te te.

Trze ci roz dzia∏ po Êwi´ co ny jest Êwiet no -
Êci w∏ad ców i sym bo li ce, któ ra czy ni ∏a z fa -
ra onów po tom ków bo gów. Wie le ele men -
tów tej sym bo li ki, upo wszech nio nych
przez li te ra tu r´ i fil my, we sz∏o do po -
wszech nej wy obraê ni cz∏o wie ka. Fa ra on
móg∏ byç wy obra ̋ a ny w po sta ci lwa, któ re -
go agre syw noÊç wspie ra ∏a w∏ad c´ w bi -
twach. Cia ∏o lwa po ∏à czo ne z ludz kà twa -
rzà two rzy wi ze ru nek sfink sa: sym bol kró -

la Egip tu. Móg∏ te˝ byç przed sta -
wia ny ja ko orze∏ (król nie ba),

bàdê ja ko byk o le gen dar nej
wr´cz p∏od no Êci czy te˝

dziec ko kar mio ne przez
bo gi nie, sym bol wiecz nej
od no wy.

Ko lej ny etap wy sta wy
pre zen tu je po staç kró la
w ro li po Êred ni ka mi´ dzy
ludê mi, a bo ga mi, kie dy od -

pra wia ry tu a∏y i wzno si Êwià ty -
nie. Ja ko naj wy˝ szy w∏ad ca kró -

le stwa mia∏ za za da nie bu do wa nie
i utrzy my wa nie re zy den cji bo gów na

zie mi, czy li Êwià tyƒ ta kich, jak w Kar naku,
Luk sorze, Abu Sim bel. Prze pi´k ne po sà gi,

Władcy
historii

1

2



p∏a sko rzeê by i cen ne przed mio ty przed sta -
wia jà klu czo we aspek ty kul tu. Na szcze gól -
nà uwa g´ za s∏u gu je ko lo sal na g∏o wa kró la
Ake na to na, któ ry pró bo wa∏ wpro wa dziç
kult je dy ne go bo ga: Ato na.

Broƒ, sce ny wo jen ne i de ko ra cje
o cha rak te rze mi li tar nym, od da jà
w pià tym roz dzia le wy sta wy wi ze -
ru nek fa ra ona zwy ci´z cy, or´ dow -
ni ka rów no wa gi na Êwie cie i gwa -
ran ta po ko ju wszech Êwia ta. Fa sa -
dy Êwià tyƒ przed sta wia jà je go
groê ny wi ze ru nek wo jow ni ka p´ -
dzà ce go w sam Êro dek go rà cej wal -
ki. Zwy ci´ stwo w∏ad cy gwa ran tu je
po rzà dek usta no wio ny przez bo gów.

Szó sta cz´Êç wy sta wy uka zu je w∏ad c´
w ro li g∏o wy paƒ stwa. Egipt uwa ̋ a ny jest
za naj le piej zor ga ni zo wa ne paƒ stwo sta ro -
˝yt no Êci. Pi Êmien nic two od gry wa ∏o wa˝ nà
ro l´ w biu ro kra cji. Egip cja nie po zo sta wi li
te˝ pe∏ ne ar chi wa pa pi ru sów. „Pa ∏ac kró -
lew ski” jest ko lej nym te ma tem wy sta wy
i pre zen tu je sze reg no wo Êci, jak nie daw no
od kry te okno z pa ∏a cu Me renp tah w Mel fi
i ma kie t´ te go˝ pa ∏a cu. Ele men ty de ko ra -

cyj ne po cho dzà ce z pa ∏a cu
Ram ze sa II w Qu -
an tir, ob ra zu jà wiel -

ki pre sti˝ mo nar chii.
Lecz fa ra on by∏ przede

wszyst kim po sta cià ludz kà. Ma my
za tem ˝y cie co dzien ne w∏ad cy. Prze -

pych ˝y cia dwor skie go ob ra zu jà skar by,
któ re uj rza ∏y Êwia t∏o dzien ne do pie ro za
spra wà nie daw nych od kryç ar che olo gicz -
nych. Po ja wia jà si´ tu po sta ci cz∏on ków ro -
dzi ny, licz ne ˝o ny i za st´ py dzie ci (Ram zes
II mia∏ 50 sy nów i 50 có rek). Wy sta w´ za -
my ka roz dzia∏ po Êwi´ co ny Êmier ci fa ra ona.
W dwóch sa lach zo ba czyç mo˝ na ta jem ni -
cze gro bow ce z Do li ny Kró lów. W Êrod ku
znaj du je si´ nie sa mo wi ty sar ko fag Ah mo si
– pierw sze go w∏ad cy z XVIII dy na stii. Wo -
ko ∏o sze reg de wo cjo na lii po grze bo wych
i wi ze run ki bóstw pro tek to rów: p∏a sko -
rzeê by i ko lo ro we pa pi ru sy pre zen tu jà ce
ostat nià po dró˝ kró la.

1 • Gło wa Ne fre te te
2 • Sta tu et ka wład cy klę czą ce go

3 • Po pier sie fa ra ona 
Ame nem ha ta III

4 • Pu char, No we Im pe rium, 
XVIII dy na stia

5 • Wa zon z ko niem, 
No we Im pe rium, 

XVIII dy na stia 

3

5

4
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Kobieta
władczyni

Na zy wa ∏a si´ Hat szep sut. Czas jej pa no wa -
nia, oko ∏o dwu dzie stu lat po mi´ dzy 1479
a 1458 ro kiem p. n. e., uzna ny jest za je den
z naj wa˝ niej szych okre sów No we go Paƒ stwa.
Por tre to wa ∏a si´ w m´ skich stro jach, nie kie dy
na wet z bro dà. Nie dla te go, ˝e by by ∏a oso bà
eks cen trycz nà, lecz dla te go, ˝e by ∏y to obo -
wiàz ko we atry bu ty w∏a dzy, nie za le˝ nie czy
by∏ on m´˝ czy znà, czy ko bie tà.

Hat szep sut mia ∏a twar dy cha rak ter. By ∏a
cór kà Tut mo si sa I, po Êlu bi ∏a swo je go bra ta
przy rod nie go (po wszech ny zwy czaj wÊród fa -
ra onów) Tut mo si sa II i wraz z nim pa no wa ∏a
przez 10 lat. Po Êmier ci m´ ̋ a, prze j´ ∏a w∏a dz´
i spra wo wa ∏a jà nie po dziel nie, gdy˝ jej syn
by∏ za ma ∏y, aby rzà dziç. W od ró˝ nie niu od
in nych, nie za da wa la ∏a jà po zy cja re gent ki:
ka za ∏a si´ ko ro no waç w ca ∏ym ma je sta cie ofi -
cjal nej ce re mo nii. Hat szep sut nie by ∏a je dy nà
ko bie tà – fa ra onem, acz kol wiek na pew no
naj wa˝ niej szà. W do ku men tach przed sta wia -
na jest ja ko w∏ad czy ni do sko na ∏a: cza sy jej
pa no wa nia to cza sy po ko ju i wzno sze nia
wiel kich dzie∏. Hat szep sut po wie rzy ∏a swo -
je mu ulu bieƒ co wi, mi ni stro wi Sem nut,
wznie sie nie wiel kiej Êwià ty ni -mau zo -
leum z ta ra sa mi – De ir el -Ba ha ri na -
prze ciw Do li ny Kró lów, jed nej z naj -
cie kaw szych w sztu ce egip skiej. Wy -
kszta∏ co na, in te li gent na i – mó wi si´ rów nie˝
– pi´k na, Hat szep sut mia ∏a owal nà twarz,
wy so kie czo ∏o i sko Êne oczy. Nie ste ty, wie le
jej por tre tów – ma lo wa nych i rzeê bio nych
po za mau zo leum w De ir el -Ba ha ri – za gi n´ ∏o,
lecz w We ne cji zgo to wa no w∏ad czy ni wspa -

nia ∏e przy j´ cie.

2

3
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Spisek
na dworze

Egip cja nie by li mi ∏o Êni ka mi pi Êmien nic twa.
Nie ogra ni cza li si´ do na pi sów na Êcia nach
gro bow ców i hie ro gli fów na obe li skach czy
Êwià ty niach. Na ukow cy od kry li bo ga tà
i zró˝ ni co wa nà li te ra tu r´: pi´k ne wier sze
i opo wia da nia o ˝y ciu co dzien nym.

Od na le zio ne pa pi ru sy sà praw dzi wà
ko pal nià in for ma cji. Od s∏a nia jà od mien -
nà rze czy wi stoÊç od tej pre zen to wa nej
w pod r´cz ni kach hi sto rii. Pa pi ru sy Rol -
lin i Har ris na przy k∏ad za wie ra jà frag -
men ty pro ce su wy ty czo ne go au to rom
„Spi sku w ha re mie”, uknu te mu prze -
ciw ko Ram ze so wi III (1184-1153)
p.n.e. Kró lo wa Teye, jed na z dru go -
rz´d nych ˝on w∏ad cy, zde cy do wa ∏a
o usu ni´ ciu za rów no m´ ̋ a jak i je -
go na st´p cy, aby wpro wa dziç na
tron w∏a sne go sy na, Pen tau ra.
Ter min „ha rem” za s∏u gu je na
wy ja Ênie nie. Teye ˝y ∏a z in ny -
mi ˝o na mi fa ra ona, kró lo wà

mat kà i licz -
ny mi ksià ̋ ´ -
ta mi w bo ga tej re zy den cji,
któ ra nie mia∏ nic wspól ne go
z po z∏a ca ny mi wi´ zie nia mi,
w któ rych za mkni´ te by ∏y
kon ku bi ny Êwia ta arab skie go.
W sta ro ̋ yt nym Egip cie miej -

sca prze zna czo ne dla ˝on fa ra -
ona by ∏y ogrom ne: pa ∏a ce,
ogro dy, warsz ta ty rze mieÊl ni cze.

Tu prze by wa ∏y za st´ py s∏u˝ by, da -
my dwo ru, urz´d ni cy i na uczy cie le,
któ rzy wpa ja li dzie ciom kró lew -
skim za sa dy do bre go to nu. Wal ki
o zdo by cie pa no wa nia dla sie bie,
bàdê swo ich dzie ci na pew no nie na -
le ̋ a ∏y do rzad ko Êci, lecz zna na nam
jest tyl ko hi sto ria Teye. W no cy stra˝
Ram ze sa III zo sta ∏a uÊpio na, lecz
w chwi li po pe∏ nia nia zbrod ni, spi sek
zo sta∏ wykry ty.

1 • Przed miot słu żą cy 
do to a le ty z de ko ra cją 

przed sta wia ją cą sza ka la
2 • Ko lo sal na gło wa 

przed sta wia ją ca kró lo wą 
Hat szep sut

3 • Na szyj nik ze ska ra be uszem
4 • Re lie fy skry bów 

5 • Pa pi rus Har ris
6 • Kró lo wa Teye

6
4

5
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Z wło skie go
sto łu do Pol ski

Pa trzą cym uważ nie 
na pol ską sce nę ku li nar ną, 
jed no zja wi sko swy mi roz mia ra mi
zda je się in ne przy ćmie wać. 
To mi łość Po la ków do kuch ni 
wło skiej. Już nie tyl ko piz ze rie 
i spa ghe ter rie, lecz i cał kiem 
po waż ne lo ka le po wsta ją, jak kraj
dłu gi i sze ro ki, ką ci ki ku li nar ne 
w pe rio dy kach peł ne są prze pi sów
znad Pa du i Ty bru, a ma łe dzie ci, 
le d wo po tra fią ce wer ba li zo wać 
swe pra gnie nia, do ma ga ją się 
do ma ka ro nu świe żo star te go 
par me za nu i pła czą, gdy na de ser 
nie do sta ną ti ra mi su. 
My li się jed nak sro dze ten, 
kto przy pusz cza, że ów afekt 
to spra wa ostat nich kil ku na stu lat.
Nie – bo wiem Po la cy mi łość 
do kuch ni wło skiej ma ją 
prze ka zy wa ną w ge nach.

Z wło skie go
sto łu do Pol ski

Zdję cia wy ko na no w re stau ra cji „Ama ro ne” 
znaj du ją cej się w Ho te lu „Pod Ró żą” w Kra ko wie, 
przy ulicy Flo riań skiej 14, tel. do re cep cji: 
012 424 33 00, tel. do re stau ra cji: 012 424 33 81.
Dzię ku je my sze fo wi kuch ni, Pa nu Krzysz to fo wi Żur ko wi 
za przy go to wa nie, wi docz nych na zdję ciach, wło skich po traw.

Ro bert Ma kło wicz, fot. J. Zych 



F akt ma∏ ̋ eƒ stwa kró la Zyg mun ta Sta re go z ksi´˝ nicz -
kà z Ba ri, Bo nà z ro du Sfo rza, to je den z le piej zna -
nych przez ogó∏ szcze gó ∏ów na szej hi sto rii. Ucze ni

do nie daw na uwa ̋ a li, ˝e to Bo na po raz pierw szy wpro wa -
dzi ∏a na pol skie sto ∏y wie le ja rzyn, do tych czas w kra ju nie
zna nych. Ba da nia ogro dów wa wel skich, a zw∏asz cza tych
frag men tów, któ re zaj mo wa ∏y kró lew skie grzàd ki, zda jà si´

prze czyç te zie, ja ko by Êmy przed przy -
by ciem ksi´˝ nicz ki ja da li wy ∏àcz nie
miód i ka sze. Jed no jest pew ne – przy -
by cie Bo ny bo gat szà die t´ wa rzyw nà
znacz nie upo wszech ni ∏o. Do dziÊ p´ -
czek ko rze nio wych wa rzyw zwie my
w∏osz czy znà a zie lo nà ka pu st´ „ka pu -
stà w∏o skà” i jest to wy raê nie po k∏o sie
jej pa no wa nia. Ale prze cie˝ nie sa ma
Bo na, nie do st´p na dla wi´k szo Êci pod -
da nych, sta ∏a si´ wzo rem do na Êla do -
wa nia. Wraz z nià przy by ∏y do Pol ski

ty sià ce urz´d ni ków, po li ty ków, ar ty stów, przed si´ bior ców,
ku cha rzy oraz cu kier ni ków. Wie lu zo sta wa ∏o na za wsze,
a swy mi zwy cza ja mi je dze nio wy mi za ra ̋ a ∏o pol skich sà sia -
dów. Jak te raz, tak i wte dy roz le ga ∏y si´ g∏o sy obroƒ ców
tra dy cji, sta jà cych w obro nie zra zów i bi go su i wy brzy dza -
jà cych na bez u stan nà kon sump cj´ sa ∏at z oli wà i octem czy
te˝ wy kli na jà cych ˝a by oraz Êli ma ki. Nie któ re z ta kich
pam fle tów za cho wa ∏y si´ do dziÊ, a wy ni ka jà z nich dwie,
fun da men tal ne rze czy. Po pierw sze – ob ce wp∏y wy ku chen -
ne je dy nie wzbo ga ciç mo gà miej sco wà kuch ni´, lecz ni gdy
jej nie za stà pià, po dru gie – to W∏o si, a nie Fran cu zi, 
na uczy li nas jeÊç zie lo nà sa ∏a t´ w so sie vi na igret te, ˝a bie
ud ka i win nicz ki.

Jed nak na st´p ne stu le cia zde cy do wa nie na le ̋ a ∏y do
Fran cu zów. Ich j´ zyk i kul tu ra, rów nie˝ ku li nar na, zde cy -
do wa nie wy par ∏y z Pol ski wp∏y wy w∏o skie. To pod wp∏y -
wem fran cu skie go ukszta∏ to wa ∏o si´ no wo cze sne pol skie
s∏ow nic two ku chen ne, król Sta ni s∏aw Lesz czyƒ ski na uczy∏
Fran cu zów ro biç ba b´ dro˝ d˝o wà i po le waç ja rzy ny z wo -
dy zru mie nio nà na ma Êle bu∏ kà tar tà, a wie le tam tej szych
re cep tur, jak choç by ta na sos be sza me lo wy, we sz∏o na sta -
∏e do na sze go ka no nu go to wa nia.

Jak si´ zda je, oczy na szych sma ko szy zwró ci ∏y si´ z po -
wro tem w stro n´ Ita lii w do bie ro man ty zmu. R´ ko pis 
Ma zur ka Dà brow skie go, pi sa ne go w Reg gio Emi lia 
przez Hen ry ka Wy bic kie go, no si wy raê ne Êla dy wi na, co
naj le piej Êwiad czy o tym, ˝e na wet w chwi lach naj wi´k -
szych pa trio tycz nych unie sieƒ po tra fi li Êmy do ce niaç uro ki
w∏o skie go sto ∏u. W wie ku XIX ma so wo od by wa no 

Ro bert Ma kło wicz 
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po dró ̋ e na Pó∏ wy sep Ape niƒ ski, by piç wprost ze êró de∏
cy wi li za cji ∏a ciƒ skiej. Wy pra wy do W∏och od by ∏a wi´k -
szoÊç znacz niej szych ro da ków, a na ku li nar ne skut ki tych
eska pad nie trze ba by ∏o d∏u go cze kaç. Kuch nia w∏o ska
znów za go Êci ∏a na na szych sto ∏ach, co wy raê nie wi daç, stu -
diu jàc ksià˝ ki ku char skie z tam te go okre su. Naj po czyt niej -
sza au tor ka ku li nar na w hi sto rii Pol ski, Lu cy na åwier cza -
kie wi czo wa, pro po no wa ∏a na wet ma ka ron z par me za nem
ja ko jed no z daƒ wi gi lij nych. W jej dzie ∏ach zna leêç mo˝ na
wie le prze pi sów al la ita lia na. Trud no dziÊ nie cmo kaç z za -
chwy tu, czy ta jàc nie któ re z nich, trud no nie chy liç czo ∏a
przed fa cho wo Êcià au tor ki i ory gi nal no Êcià re cep tur. Dla
przy k∏a du prze pis na ri sot to (zwa ne przez åwier cza kie wi -
czo wà „ri sal to”, po cho dzà cy z ka len da rza dla paƒ z ro ku
1879 (za cho wa no pi sow ni´ ory gi na ∏u).

„Ri sal to w∏o skie z par me za nem. ˚e tyl ko we W∏o szech
umie jà go to waç ry˝, jest rze czà nie za prze czo nà. W∏o si jed -
ni zo sta wia jà ry˝ w ca ∏o Êci. Po da j´ prze pis ry ̋ u, któ ry wi -
dzia ∏am przy rzà dza ny w Me dy ola nie.

åwierç fun ta ma s∏a prze sma rzyç z jed nà usie ka -
nà ce bu là, gdy ta si´ do brze zru mie ni, wsy -
paç çwierç fun ta ry ̋ u naj lep sze go bez
p∏ó ka nia na wet i mi´ szaç na ma ∏ym
ogniu, a˝ go ma s∏o obej mie, wte dy wlaç
kwa ter k´ roz go to wa ne go moc ne go

bu lio nu i zo sta wiç niech si´ wol no pru ̋ y. Osob no gdy si´
du si pie czeƒ wo ∏o wa lub ba ra nia, a w bra ku tej ̋ e, ka wa ∏ek
mi´ sa du siç i ufor mo wa ny z te go mi´ sa sok, wlaç w ry˝,
gdy ten ̋ e ju˝ pra wie mi´k ki. W koƒ cu wziàç jesz cze ∏y˝ k´
m∏o de go ma s∏a i ∏y˝ k´ par me za nu w∏o ̋ yç w ry˝, wy mi´ -
szaç i za raz po da waç, nie da jàc si´ ma s∏u sma rzyç w ry ̋ u.
M∏o de ma s∏o za wsze po win no byç tak u˝y te, aby po 
w∏o ̋ e niu w po tra w´ za raz jà po da waç. To jest praw dzi we
ri sal to w∏o skie”.

Stu diu jàc prze pi sy z tam tych lat, Êle dzàc og∏o sze nia pra -
so we, re kla mu jà ce re stau ra cje, de li ka te sy, sk∏a dy ko lo nial -
ne czy te˝ zwy k∏e skle py z ˝yw no Êcià, dojÊç mo˝ na do fa -
scy nu jà cych wnio sków. Oka zu je si´ bo wiem, ˝e wi´k szoÊç
z tych rze czy, któ re po ja wi ∏y si´ w na szych skle pach ostat -
ni mi la ty, pro duk tów, któ re Po la cy cz´ sto oglà da jà po raz
pierw szy, otó˝ wi´k szoÊç z nich do II woj ny Êwia to wej by -
∏a w kra ju bez pro ble mu do st´p na. W∏o skie wi na, par me -

zan, ka pa ry, oli wa – to wszyst ko by ∏y oczy wi ste sk∏ad ni -
ki pol skiej kuch ni. Ich u˝y ciu kres po ∏o ̋ y∏ do pie -
ro ko mu nizm i za mkni´ cie kra ju. ˚e la zna kur ty na

rów nie˝ w garn kach po czy ni ∏a fun da -
men tal ne szko dy.

Wra ca jàc jed nak do cza sów wcze -
Êniej szych, wska zaç trze ba jesz cze
jed ne wro ta, przez któ re w∏o skie
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wp∏y wy wle wa ∏y si´ w gra ni ce Rzecz po spo li tej. To za bór
au striac ki, frag ment wiel kie go, ko smo po li tycz ne go im pe -
rium Habs bur gów, w któ re go sk∏ad wcho dzi ∏y i nie któ re
z pó∏ noc no w∏o skich pro win cji. By∏ wi´c czas, gdy Kra ków,
Me dio lan i We ne cja znaj do wa ∏y si´ w jed nym paƒ stwie,
Kra ków i Triest po zo sta ∏y w nim do sa me go koƒ ca Au stro -
-W´ gier. Brak gra nic, swo bod ny prze p∏yw lu dzi, to wa rów
i zwy cza jów ku li nar nych. W∏o scy cu kier ni cy ma so wo j´ li
osie dlaç si´ w Ga li cji, a lo dy czy kasz ta ny ja dal ne, zwa ne
z w∏o ska ma ro na mi, sta ∏y si´ szyb ko ulu bio ny mi przy sma -
ka mi pol skich pod da nych ce sa rzy z Wied nia. Przy jà∏ si´
rów nie˝ w∏o ski spo sób pa rze nia ka wy, pierw szy eks pres 
ci Ênie nio wy za in sta lo wa no w kra kow skiej ka wiar ni „No -
wo rol skie go” ju˝ na po czàt ku XX wie ku. Znad Ad ria ty ku
s∏a no po cià ga mi Êwie ̋ e, na lo dzie trzy ma ne owo ce mo rza.
Kra kow ska re stau ra cja „Se ce sya”, po ∏o ̋ o na na ro gu ulic
WiÊl nej i Êw. An ny, spe cja li zo wa ∏a si´ w po da wa niu dal ma -
tyƒ skich ostryg, mu li i scam pi.

Okres mi´ dzy wo jen ny nie ze rwa∏ tra dy cyj nych pol sko -
-w∏o skich zwiàz ków. Kres po ∏o ̋ y∏ im do pie -
ro PRL. Bo trud no do po wa˝ nej ka te -
go rii ku li nar nej za li czyç lo dy car pi -
gia ni, któ re j´ ∏y ma so wo w ca ∏ej
Pol sce po ja wiaç si´ za cza sów
Gier ka, czy licz nie po wsta jà ce
w tam tej de ka dzie piz ze rie – ich
ofer ta po le ga ∏a na po da wa niu

plac ków z pie czar ka mi zwa ny mi piz zà i roz go to wa ne go
ma ka ro nu z ke czu pem i se rem tyl ̋ yc kim pod na zwà 
spa ghet ti bo lo gne se. Lecz przy znaç trze ba uczci wie, ˝e
kuch nia w∏o ska, choç by tyl ko z na zwy, by ∏a je dy nà za chod -
nio eu ro pej skà kuch nià, funk cjo nu jà cà sze ro ko w ra mach
pe ere low skiej ga stro no mii. 

Oczy wi stym prze ∏o mem by∏ rok 1989. Pie czar ki za stà pi -
∏a mo za rel la i ba zy lia, pla cek piz zy stop nio wo na bie ra∏ w∏a -
Êci wej cien ko Êci i chrup ko Êci, spa ghet ti co raz cz´ Êciej go to -
wa no al den te, na sto ∏ach po ja wi∏ si´ Êwie ̋ o star ty par me -
zan. Jed nak wi´k szoÊç przy byt ków bar dziej przy po mi na ∏a
lo ka le w No wym Jor ku czy Chi ca go, ni˝ w Bo lo nii czy
Rzy mie. Ame ry ka nie pod pa trzy li bo wiem je dze nio we zwy -
cza je w∏o skich emi gran tów w USA, emi gran tów po cho dzà -
cych prze wa˝ nie z po ∏u dnia Ita lii, prze two rzy li je po swo -
je mu i za la li Êwiat ca ∏y piz zà z ana na sem, o któ rej w oj czyê -
nie Dan te go nikt nie s∏y sza∏. Lecz po czàt ki zo sta ∏y zro bio -
ne. Z cza sem po ja wi li si´ nad Wi s∏à do brzy w∏o scy sze fo -
wie, po wsta ∏y Êwiet ne re stau ra cje. Na pó∏ kach na szych

skle pów bez tru du zna leêç mo˝ na w∏o skie pro -
duk ty, a obec noÊç choç by po mi do rów

w pusz kach, zre wo lu cjo ni zo wa ∏a pol -
skà kuch ni´. DziÊ w pra wie ka˝ dym
wi´k szym mie Êcie zna leêç mo˝ na
po wa˝ nà w∏o skà re stau ra cj´. Kró -
lo wa Bo na p∏a cze w za Êwia tach 

ze szcz´ Êcia.
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Ekonomia Aleksander Surdej

B aƒ ki my dla ne, fa le spe ku la -
cyj ne, pa ni ki, za ∏a ma nia,
za cho wa nia stad ne – ta kie

okre Êle nia po ja wia jà si´ w pra sie
go spo dar czej wte dy, gdy ce ny ak cji
na gie∏ dzie na gle le cà w dó∏. Za cho -
wa nia in we sto rów nie sà wy ni kiem
roz wa˝ ne go na my s∏u, lecz emo cji
i na Êla dow nic twa. Na gie∏ dzie jed -
nak in we stu jà oso by i in sty tu cje (ta -
kie jak m. in. fun du sze eme ry tal ne),
które kie ru jà si´ ch∏od nà oce nà
szan sy na osià gni´ cie zy sku. 

Gie∏ dy sà spo so bem na usta la nie
cen oraz za wie ra nie trans ak cji kup -
na i sprze da ̋ y to wa rów ma so wych.
U∏a twia jà ob rót do bra mi, na które
jest wie lu na byw ców i które ofe ro -
wa ne sà przez wie lu sprze daw ców.
To w∏a Ênie po zwa la na usta le nie 
ce ny ryn ko wej. Gie∏ dy rzà dzà si´
po dob ny mi pra wi d∏o wo Êcia mi nie -
za le˝ nie od te go czy przed mio tem
trans ak cji na nich jest ro pa naf to wa,
cu kier, zbo ̋ e, czy ak cje przed si´ -
biorstw. Ak cja jest ty tu ∏em w∏a sno Ê-
ci przed si´ bior stwa, a ich iloÊç, 
po mno ̋ o na przez ce n´ jed nej,
Êwiad czy o war to Êci ryn ko wej. 
Gie∏ da do ko nu je wi´c wy ce ny war -
to Êci da ne go przed si´ bior stwa 
po przez z∏o ̋ e nie (agre ga cj´) wy cen
po szcze gól nych na byw ców i sprze -
daw ców. 

S∏u cha jàc ko men ta rzy ana li ty ków
gie∏ do wych wy ja Ênia jà cych na przy -
k∏ad spa dek cen ak cji Phi lips Elec -
tro nics po tym jak fir ma og∏o si ∏a 15
pro cen to wy wzrost zy sków, s∏y szy -
my za zwy czaj, ˝e ra cjo nal ni in we sto -
rzy ju˝ wcze Êniej prze wi dzie li (w ˝ar -
go nie ana li ty ków – zdys kon to wa li)
wzrost zy sków, a te raz sprze da jà ak -
cje, by zre ali zo waç ko rzy Êci. Swo istà
man trà ko men ta rzy gie∏ do wych jest

twier dze nie, ˝e „ra cjo nal ny in we stor
ra cjo nal nie oce nia war toÊç ak cji,
gdy˝ prze pro wa dza ana li z´ fun da -
men tal nà i per fek cyj nie prze wi du je
wzrost lub spa dek zy sków da nej fir -
my”. Tak oczy wi Êcie nie jest. In we -
sto rzy gie∏ do wi ró˝ nià si´ in for ma -
cja mi o sy tu acji go spo dar czej i sy tu -
acji fir my oraz ró˝ nie (bar dziej lub
mniej opty mi stycz nie) oce nia jà przy -
sz∏y stan go spo dar ki i przy sz∏e 
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wy ni ki fir my. Co wi´ cej, de cy zje
o kup nie i sprze da ̋ y nie sà po dej mo -
wa ne przez jed nost ki w wy ni ku w∏a -
snych prze my Êleƒ, lecz po zo sta jà
pod wp∏y wem de cy zji in nych.

Jà drem psy cho lo gii gie∏ dy jest per -
cep cja sy tu acji ryn ko wej przez ka˝ -
de go uczest ni ka trans ak cji gie∏ do wej
– gie∏ do we go in we sto ra. ¸à czy ich
ch´ç osià gni´ cia zy sku. Re ali za cja zy -
sku jest mo˝ li wa je dy nie wte dy, gdy
fir ma wy p∏a ca dy wi den d´ (zysk do
po dzia ∏u na jed nà ak cj´) lub gdy
wzra sta ce na ak cji. Ka˝ dy in we stor
mu si wi´c oce niç za cho wa nie cen ak -
cji w przy sz∏o Êci. Je Êli b´ dà wzra staç,
wte dy war to cze kaç ze sprze da ̋ à na
jesz cze bar dziej ko rzyst ny mo ment.
Je Êli in we stor prze wi du je spa dek
cen, wie, ˝e ak cji na le ̋ y si´ po zbyç
jak naj szyb ciej.

Ce ny ak cji pod le ga jà co dzien nym
wa ha niom. In we stor na sta wio ny na
zysk w d∏u gim okre sie nie bie rze pod
uwa g´ wa haƒ krót ko okre so wych –

trak tu je je ja ko za k∏óce nia w ocze ki -
wa nym d∏u go okre so wym wzro Êcie
cen. In we stor na sta wio ny na zysk
w krót kim okre sie (cza sa mi na zy wa
si´ go gra czem gie∏ do wym lub spe ku -
lan tem) chce wy ko rzy staç krót ko -
okre so we wa ha nia dla po mna ̋ a nia
swo ich zy sków. Ma wi´c na dzie j´, ˝e
po tra fi za ra biaç za rów no wte dy, gdy
gie∏ da zwy˝ ku je, jak i wte dy, gdy in -
dek sy gie∏ do we idà w dó∏. In we stor
krót ko okre so wy spe ku lu je wi´c, po -
dob nie jak ha zar dzi sta, wy ku pu jàc
bi let w lo te rii do ty czà cej kie run ków
i ska li co dzien nych zmian cen ak cji.

Dla in we sto ra d∏u go okre so we go,
prze ko na ne go o szan sach ryn ko -
wych da ne go przed si´ bior stwa, ra -
cjo nal nà stra te già jest by cie in we sto -
rem pa syw nym, któ ry rzad ko prze -
pro wa dza trans ak cje i cier pli wie cze -
ka na do ce nie nie przez ry nek je go
wy bo ru, co uwi docz ni si´ wzro stem
cen ak cji, ja kie po sia da. In we sto rzy
krót ko okre so wi ule ga jà gie∏ do wej
go ràcz ce usi ∏u jàc prze wi dzieç i wy -
prze dzaç za cho wa nia in nych. Naj -
s∏yn niej si gie∏ do wi gra cze i spe ku lan -
ci, a wÊrod nich Ame ry ka nin Geo r ge
So ros, pod kre Êla jà, ˝e o ich suk ce sie
nie za de cy do wa ∏a do sko na ∏oÊç ma -
te ma tycz nych mo de li gie∏ dy, ani te˝
zdol noÊç ob li cze nio wa kom pu te rów,
lecz umie j´t noÊç prze wi dy wa nia za -
cho waƒ in nych. Gie∏ da bo wiem po -
zo sta je pod wp∏y wem zdol no Êci in -
we sto rów do prze wi dy wa nia we
w∏a snych dzia ∏a niach za cho waƒ in -
nych. Sprz´ ̋ e nie zwrot ne po mi´ dzy
ocze ki wa nia mi ro˝ nych in we sto rów
gie∏ do wych spra wia, ˝e ce ny ak cji
po dat ne sà na na g∏e i la wi no we
zmia ny. Jest tak, gdy˝ wie lu in we sto -
rów po dej mu je de cy zje ob ser wu jàc
de cy zje in nych wa˝ nych grup in we -
sto rów. De cy zja o sprze da ̋ y ak cji
przez ta kà wa˝ nà gru p´ sta no wi sy -
gna∏ do sprze da ̋ y ak cji przez tych,
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którzy wi dzà w tym za po wiedê dal -
sze go spad ku cen ak cji. Suk ces w in -
we sto wa niu na gie∏ dzie przy po mi na
w pew nym sen sie suk ces w kon kur -
sie po le ga jà cym na od gad ni´ ciu,
którà spo Êród kan dy da tek na Miss
Pol ski wy bie rze w ple bi scy cie pu -
blicz noÊç. De cy zja o za ku pie (lub
sprze da ̋ y) da nej fir my nie po win na
wy ni kaç z na szej oce ny tej fir my,
lecz z na szych prze wi dy waƒ ocen,
które da nej fir mie wy sta wià in ni ku -
pu jàc lub sprze da jàc jej ak cje.

Po wia da si´, ˝e d∏u go okre so wy
in we stor po wi nien spo koj nie cze -
kaç. Tak by ∏o by, gdy by mia∏ pew -
noÊç przy sz∏ych zy sków, a nie tyl ko
ob cià ̋ o nà nie pew no Êcià na dzie j´.
In we stor d∏u go okre so wy bu du je
swo je wy obra ̋ e nia o zy skach ob ser -
wu jàc krót ko okre so we zmia ny cen
ak cji, a po nie wa˝, jak zwyk∏ ma wiaç
s∏yn ny bry tyj ski eko no mi sta John
May nard Key nes, „w d∏u˝ szym
okre sie wszy scy sà mar twi”, to i on
mo ̋ e zde cy do waç o wcze Êniej szej
sprze da ̋ y ak cji w oba wie, ˝e na sta -
wie nia in nych in we sto rów sku tecz -
nie pod wa ̋ à je go szan se na ocze ki -
wa ny zysk.

Ce ny pew nych ak cji (jak na przy -
k∏ad firm sek to ra tech no lo gii in for -
ma cyj nych w la tach ’90-tych) zda jà
si´ ro snàç bez koƒ ca przy po mi na jàc
roz sze rza jà cà si´ baƒ k´ my dla nà,
aby po tem – jak ta baƒ ka – pry snàç.

Wzrost i spa dek cen ak cji ma jà
oczy wi Êcie swój kres. Pro blem
w tym, ˝e nikt nie wie, na ja kim po -
zio mie na stà pi za ∏a ma nie i z ja kie go
punk tu na stà pi „od bi cie” cen. Dla te -
go gra na gie∏ dzie od wie ków fa scy -
nu je tak wie lu lu dzi nie za le˝ nie od
te go, czy przed mio tem spe ku la cji sà,
jak w XVII-wiecz nej Ho lan dii, przy -
sz∏e ce ny ce bu lek tu li pa nów, czy –
jak obec nie – przy sz∏e ce ny ak cji
spó∏ek in ter ne to wych.
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P i sz´ list w ka wia ren ce in ter ne -
to wej naj Êwi´t sze go mia sta
In dii – Va ra na si. Od uli cy od -

dzie la mnie wy p∏o wia ∏a szma ta.  Na -
gle za s∏o na uno si si´ i do wn´ trza za -
glà da kro wa. Stoi, ki wa wiel kim ∏bem
nad kla wia tu rà kom pu te ra. Wy glà da
jak by czy ta ∏a e -ma ila. Chwi l´ póê niej
wbie ga ko za i za czy na sku baç ze szyt
z no tat ka mi. Pod da j´ si´ do pie ro gdy
po ja wia si´ ma∏ pa. Za bie ra mi man go
i ba na ny. Re zy gnu j´ i wy cho dz´ 
z in ter ne tu.

Dla cze go zno wu wró ci ∏am do 
In dii? Prze cie˝ wie dzia ∏am, co tam 
za sta n´. Te sa me sma ki, na stro je, 
za pa chy. Wszyst kie od cie nie wy ra fi -
no wa nia i luk su su. Wszyst kie sta dia
sza leƒ stwa, n´ dzy i upodle nia.

Po ciàg Hy de ra bad – Bhu ba ne swar.
Le ̋ ´ pod su fi tem i chwy tam stru˝ k´
wia tru z dwóch po t´˝ nych wia tra -
ków. Jest zbyt go rà co. Po cià gi nie
zmie ni ∏y si´ od lat – ten sam t∏ok, za -
pew nia jà ca odro bi n´ pry wat no Êci
gór na pry cza, her ba ta w gli nia nych
czar kach, któ re po tem wy rzu ca si´ za
okno. Naprze ciw trwa w po po ∏u -
dnio wym le tar gu Mi che le. Fo to gra fu -
jàc przez kil ka mie si´ cy Êwià ty ni´ Ka -
li prze je cha ∏a In die wzd∏u˝ i wszerz.

Bo gi ni z wy cià gni´ tym j´ zy kiem,
wy su szo ny mi pier sia mi i usta mi pe∏ -

ny mi krwi ma w In diach wie lu wy -
znaw ców. Mi che le szu ka ∏a po tom -
ków Tha gów – czci cie li Ka li, któ rzy
prak ty ko wa li ry tu al ne mor dy przez
udu sze nie. Sek ta po wsta ∏a w XIII w.
w oko li cach Del hi, po tem jej cz∏on -
ków de por to wa no do Ben ga lu. Jesz -
cze w XIX wie ku w la sach Ben ga lu
i Oris sy na o∏ ta rzach Ka li sk∏a da no
ofia ry z lu dzi. Mi che le twier dzi, ˝e
prak ty ki od ra dza jà si´ dziÊ. Je dzie 
do Oris sy by szu kaç kon ty nu ato rów
tra dy cji...

W ta niej knajp ce w Kal ku cie pró -
bu j´ uspo ko iç bun tu jà cy si´ od kil ku
dni ˝o ∏à dek. Zjedz tro ch´ ry ̋ u – do -
ra dza An ne – m∏o da An giel ka, któ rà
wy raê nie ucie szy∏ fakt, ˝e je stem Po -
lkà. Przy je cha ∏a do Kal ku ty rok te mu,
bo chcia ∏a zo ba czyç mia sto ocza mi
Ste pha na Ko wal skie go, ksi´ dza spod
Kra Êni ka – bo ha te ra ksià˝ ki Do me ni -
que La pier re „The ci ty of Joy”. Nie
od wa ̋ y ∏a si´ za miesz kaç, tak jak
uczy ni∏ to oj ciec Ste phan w le pian ce
zro bio nej z bla chy i tek tu ry wÊród
„naj bied niej szych z bied nych”. Od -
szu ka ∏a jed nak je den z do mów Mat ki
Te re sy i za cz´ ∏a pra co waç ja ko wo -
lon ta riusz ka. 

Miej sce, w któ rym pra cu je An ne,
by ∏o pierw szym w Kal ku cie schro ni -
skiem dla umie ra jà cych, tu˝ obok

Êwià ty ni Ka li – pa tron ki mia sta. Po -
czàt ki nie by ∏y ∏a twe. Naj pierw sio -
stry bu dzi ∏y za cie ka wie nie, za raz po -
tem wro goÊç. Ro ze sz∏a si´ bo wiem
po g∏o ska, ˝e na wra ca jà umie ra jà cych.
Wzbu rze ni lu dzie zmu si li sze fa po li -
cji, aby za mknà∏ umie ral ni´. Po li cjant
zgo dzi∏ si´, wcze Êniej jed nak oso bi Êcie
od wie dzi∏ schro ni sko. Kie dy wszed∏
do Êrod ka zo ba czy∏ Mat k´ Te re s´
opa tru jà cà ra ny umie ra jà ce go m´˝ -
czy zny. Z jej twa rzy ema no wa ∏a mi -
∏oÊç i spo kój. Ten spo kój udzie li∏ si´
umie ra jà ce mu. Szef po li cji wy szed∏ na
ze wnàtrz i po wie dzia∏ do ota cza jà ce -
go go t∏u mu: „Za mkn´ ten dom, pod

tekst i zdjęcia: Elż bie ta Li sow skaPodróże

Drogi
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w Goa: Ca ∏a fi lo zo fia by cia w Goa
po le ga na trwa niu i nic nie ro bie niu.
Ca ∏y dzieƒ al bo le ̋ ysz pod pal mà na
pia chu, al bo w ha ma ku. Wie czo rem
za g∏´ biasz si´ w wiel kim trzci no wym
fo te lu i od p∏y wasz w mgie∏ ce dy mu
ma ri hu any lub ha szy szu...

Py tam kie dy pra cu je? Raz na dwa
la ta od wie dza No wy Jork – na trzy,
czte ry mie sià ce. Za ra bia pie nià dze
gra jàc po klu bach i pu bach. Po za tym,
je Êli pra cà na zwaç na uk´ gry na sa ran -
dze – mi´ dzy po ∏o wà lu te go a po czàt -
kiem kwiet nia po ja wia si´ w Va ra na si.

Sie dz´ w knajp ce za wie szo nej wy -
so ko nad da cha mi Va ra na si. Wiatr
nie sie za pach san da ∏o we go drze wa
i ob ∏ok dy mu, w któ rym zni ka mo ja
co ca -co la. Po de mnà Ma ni kar ni ka –
naj wi´k szy kre ma cyj ny ghat mia sta.
Ogieƒ tu ni gdy nie ga Ênie. Wi dz´ go
ra no i póê nà no cà. Ro dzi ny zmar ∏ych
spo koj nie cze ka jà, a˝ p∏o mie nie stra -
wià cia ∏o. Sie dzà na ster cie drew na
lub na zie mi, po pi ja jà her ba t´, roz ma -
wia jà. Ale naj wi´k sze wra ̋ e nie ro bi
nie stos kre mal ny i p∏y nà ce Gan ge -
sem nie do pa lo ne reszt ki zw∏ok lecz
zwy k∏oÊç te go, co dla nas nie co dzien -
ne. Dla przy by sza z ze wnàtrz gra ni ca
mi´ dzy sa crum i pro fa num jest nie ja -
sna. Osza ∏a mia te˝ iloÊç drob nych,
nie zwy k∏ych zda rzeƒ.

Pa trzàc z gó ry na Gan ges my Êl´ so -
bie, ˝e In die sà jak moc no przy pra -
wio ne da nie, do któ re go do da no ha -
lu cy no gen nych zió∏. Osza ∏a mia jà, m´ -
czà, uza le˝ nia jà. Na wet zu pe∏ nie nic
nie ro biàc ma si´ wra ̋ e nie, ̋ e przy pa -
d∏a nam g∏ów na ro la w ja kimÊ wspa -
nia ∏ym przy go do -ro man tycz nym fil -
mie. Mo˝ na w´ dro waç Êla dem mi -
strzów, jo gi nów i Êwi´ tych. Je chaç
szla kiem Be atle sów lub po grà ̋ o nych
w eks ta zie piel grzy mów. Po dà ̋ aç tro -
pem fil mów, ero tycz nych p∏a sko -
rzeêb, lin ga mów al bo li Êci, na któ rych
za pi sa no los.

wa run kiem, ˝e to wa sze sio stry i mat -
ki zaj mà miej sce tej sio stry w bia ∏ym
sa ri”. Kil ka mie si´ cy póê niej ura to -
wa ny przez Mat k´ Te re s´ bra min
z po bli skiej Êwià ty ni po wie dzia∏:
„Czci cie wi ze ru nek Ka li, a prze cie˝ ta
ko bie ta, to ˝y wa Ka li”. Od tej po ry
in cy den ty usta ∏y.

Chris sam ju˝ nie pa mi´ ta ile lat
miesz ka w In diach. Dzie wi´ç, osiem?
W No wym Jor ku gra∏ na kon tra ba sie
w jaz zu jà cej ka pe li. In te re so wa ∏a go
mu zy ka et nicz na. Do Va ra na si przy je -
cha∏, aby na uczyç si´ graç na sa ran -

dze. Przez dwa la ta uczy∏ si´ pil nie
w szko le, któ rej okna wy cho dzi ∏y na
Gan ges. Za lek cj´ p∏a ci∏ nie co po nad
do la ra. Co dzien nie ob ser wo wa∏ t∏u -
my piel grzy mów do ko nu jà cy ry tu al -
nej kà pie li. Ws∏u chi wa∏ si´ w do cie ra -
jà ce znad wo dy dêwi´ ki – bi cie
w gon gi, d´ cie w kon chy. Wie czo rem
sam szed∏ nad rze k´, by przy gha cie
Da sha swa medh wziàç udzia∏ w wiel -
kim spek ta klu – mo dli twie do Gan gi.

Spo ro jeê dzi∏. Od wie dza∏ szko ∏y
mu zycz ne i mi strzów. Do tar∏ na wet
do Gwa lio ru na grób Tan se na – ulu -

bio ne go Êpie wa ka Ak ba ra. Ka˝ de go
ro ku w li sto pa dzie gro ma dzà si´ tam
mu zy cy. Ostat nio tak ̋ e z Eu ro py
i Ame ry ki. Po noç rzu ce nie li Êci ta ma -
ry now ca, ro snà ce go w po bli ̋ u gro bu,
za pew nia wspa nia ∏y g∏os i ob da rza
mu zycz nym ta len tem. 

Chris la tem przed upa ∏em ucie ka
na pó∏ noc do Dar je lin gu, As sa mu,
Dha ram sa li: bo tam jest cie kawa tra -
dy cja mu zycz na, du ̋ e wp∏y wy Chin
i Ty be tu. Zi mà przed ch∏o dem chro ni
si´ na po ∏u dniu – w Ke ra li. Nikt nie
gra na b´b nach tak jak mu zy cy z po -
∏u dnia. Po dro dze za trzy mu je si´
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któ ra za pew nia posiadaczowi po t´ -
g´, zna ko mi te ko stiu my, Êwiet ne
zdj´ cia i mu zy ka to gwa ran cja sp´ -
dze nia kil ku uda nych go dzin przed
ekra nem. W ro li g∏ów nej wy st´ pu je
Ky lie McLa chan, któ re go pa mi´ ta -
my z przej mu jà cych kre acji w „Blue
ve lvet”, czy „Twin Pe aks”. Lynch, jak
zwy kle, za pew nia nam od po wied nià
do z´ abs trak cji i do znaƒ wzro ko -
wych. Je Êli na to miast chce my obej -
rzeç prze Êmiesz nà, ale in te li gent nà
ko me di´, nie mo ̋ e my po mi nàç
wcze sne go fil mu Mi lo sa For ma na
„Pa li si´ mo ja pan no”. To cze ski od -
po wied nik na sze go „Rej su” – pe ∏en
gorz kie go hu mo ru i iro nii w spoj rze -
niu na so cja li stycz nà rze czy wi stoÊç.
Ca ∏a ak cja toczy si´ w re mi zie, gdzie
gru pa stra ̋ a ków or ga ni zu je im pre z´
z lo te rià fan to wà i wy bo ra mi miss.
Spra w´ kom pli ku je fakt, ˝e z ka˝ dà
mi nu tà uby wa na gród prze zna czo -
nych na lo so wa nie. Nikt te˝ nie chce
wziàç udzia ∏u w kon kur sie pi´k no -
Êci. Film For ma na ma jed nak po wa˝ -
ny wy dêwi´k – w cza sie ba lu p∏o nie
cha ta sa mot ne go sta rusz ka, a ˝a den
z uczest ni ków im pre zy nie
jest w sta nie po spie szyç
z sen sow nà po mo cà. Ko ∏o
p∏o nà ce go do mu szybko
usta wia si´ na to miast stra -
gan z pi wem.

Kino w domu Jo an na Po lak

Kawałek

K ar na wa∏ to czas nie usta jà -
cych ba lów, jed nak praw dzi -
wy fan dzie sià tej mu zy za -

wsze po wi nien zna leêç chwil k´ dla
srebr ne go ekra nu. Mi´ dzy jed nym,
a dru gim to a stem war to udaç si´ do
wy po ̋ y czal ni i uzu pe∏ niç bra ki w fil -
mo wej edu ka cji. Pierw sza z pro po zy -
cji to „Re si dent evil” z pi´k nà Mil là
Jo vo vich. Ob raz ten mo˝ na po le ciç
wi dzom gu stu jà cym w ga tun ku
scien ce fic tion. Wiel ka kor po ra cja
tworzy pod ziem nà cy wi li za cj´,
w któ rej prze pro wa dza eks pe ry men -
ty. W „Re si dent evil” jest wszyst ko,
cze go mo˝ na ocze ki waç od ob ra zu
te go ro dza ju: ta jni agen ci, amne zja,
wi ru sy. Nie mo˝ na te˝ nie ste ty od -

mó wiç mu dra stycz no Êci. Tym,
któ rzy po szu ku jà cze goÊ bar -
dziej sub tel ne go, lecz na dal
osa dzo ne go w kli ma cie na uko -

wej fik cji,   z czy -
stym su -
mie niem

po le ciç mo˝ na
kul to wà ju˝ dziÊ „Diu -

n´” Da vi da Lyn cha. Film
jest bar dzo d∏u gi (trwa
oko ∏o czte rech go dzin),

ale wart tego czasu.
Dra ma tycz na wal ka

o w∏a dz´, ta jem ni -
cza „przy pra wa”,

Pre mie ry
„Król tań czy”. Film na gro dzo ny Zło tą

Ża bą 2001 na fe sti wa lu w To ru niu. Re ży -

ser (twór ca wy bit ne go ob ra zu „Fa ri nel li.

Ostat ni ka strat”) tym ra zem prze no si

nas na XVII-wiecz ny dwór fran cu ski. Ma -

ło kto wie, że sław ny Król -Słoń ce (Lu -

dwik XIV) był uzna nym tan ce rzem. Ba let

po mógł mu na wet w mar szu do tro nu,

bo wiem wszyst kich swo ich po plecz ni -

ków za pra szał na przed sta wie nia ze

swo im udzia łem. Re ży se ria: G. Cor biau,

ob sa da: B. Ma gi mel, B. Ter ral.

„Czer wo ny smok”. Ekra ni za cja po wie -

ści Tho ma sa Har ri sa o tym sa mym ty tu -

le. Ko lej na mro żą ca krew w ży łach ro la

An tho ny’ego Hop kin sa ja ko Han ni ba la

Lec te ra. Tym ra zem psy chia tra po ma ga

w ujęciu se ryj ne go mor der cy ko biet.

Re ży se ria: B. Rat ner.

„No news from God”. Ko lej na hi sto ria

wal ki do bra ze złem. Nie bo prze gry wa

ry wa li za cję z Pie kłem i aby od wró cić złą

pas sę, śle na Zie mię swe go wy słan ni ka.

Nie ste ty, Pie kło nie czeka z założonymi

rękami. W ro lach ry wa lek zo ba czy my

dwie pięk ne ko bie ty – Pe ne lo pę Cruz

i Vic to rię Abril. Re ży se ria: A. Diaz Yanes.

dobrego kina

„Król Tańczy”

„Re si dent evil”



Hen ning Man kell „Fa∏ szy wy trop”.
Wal lan der jest jed nà z naj pu lar -
niejszych osób w Szwe cji. Po staç cha -
ry zma tycz ne go stró ̋ a pra wa poja wi -
∏a si´ w serii kry mi na ∏ów, osià -
galnych do pie ro teraz na pol skim
rynku. „Fa∏ szy wy trop” kli ma tem
przy po mi na tro ch´ po -
wie Êci Tho ma sa Har ri -
sa. Zu pe∏ nie od bie ga na -
to miast od „ko ron ko -
wych” i wy sma ko wa -
nych fa bu∏ Aga thy Chri -
stie. G∏ów ny bo ha ter ma
nie upo rzàd ko wa ne ˝y -
cie oso bi ste, cz´ sto dzia -
∏a na gra ni cy pra wa i nie stro ni od al -
ko ho lu. Ma jed nak jed nà, do mi nu jà -
cà ce ch´ – ja ko do Êwiad czo ny Êled -
czy jest nie ust´ pli wy i bez li to sny.
Tym ra zem jed nak po dej mu je ty tu ∏o -
wy fa∏ szy wy trop. Da je si´ wy pro wa -
dziç na ma now ce, mi mo ˝e znaj du je
si´ bar dzo bli sko roz wià za nia za gad -
ki okrut nych mor derstw. Styl Man -
kel la to po ∏à cze nie pro zy psy cho lo -
gicz nej i czar ne go kry mi na ∏u. Czy tel -
nik nie mal od po czàt ku wie, kto jest
spraw cà se rii za bójstw. Wzmac nia to
jednak na pi´ cie, a ob ser wo wa nie po -
tkni´ç funk cjo na riu szy po li cji znacz -
nie pod wy˝ sza ci Ênie nie. 
Hen ning Man kell: Fa∏ szy wy trop.
WAB. War sza wa 2002.

„Ksi´ga o anio∏ach”. Ta ksià˝ ka jest
efek tem pierw szej pol -
skiej, in ter dy scy pli nar nej
kon fe ren cji po Êwi´ co nej
te ma ty ce aniel skiej. Na -
ukow cy ró˝ nych dzie dzin
przez dwa dni przed sta -
wia li swo je re fe ra ty, któ -
rych treÊç mo ̋ e my dziÊ
prze czy taç w „Ksi´ dze”.

G∏ów nà za le tà roz wa ̋ aƒ o anio ∏ach
jest ich uni wer sa lizm. TreÊç nie oscy -
lu je je dy nie wo kó∏ aspek tu chrze Êci -
jaƒ skie go. Przy k∏a do we te ma ty po -
szcze gól nych roz dzia ∏ów to: „Anio -
∏o wie do brzy i êli w do Êwiad cze niu
spo ∏ecz nym”, „Zwiàz ki anio ∏ów
z ma gicz nym zna cze niem krysz ta -
∏ów”, „Anio ∏y w »III cz´ Êci Dzia -
dów« Ada ma Mic -
kie wi cza”, „Anio -
∏o wie i an ge lo lo gia
w In ter ne cie”. Po -
ru szana jest tak˝e
ro la tych nie ziem -
skich i ta jem ni -
czych istot w in -
nych re li giach – na
przy k∏ad w is la mie.
Ksià˝ ka jest bar dzo ob szer na i wni -
kli wa, a dzi´ki temu wy star czy na
wie le je sien nych wie czo rów. 
Ksi´ ga o anio ∏ach. Wy daw nic two
WAM. Kra ków 2002.

Jo an na Po lak

W stronę  
kryminału 

To masz Pià tek „Noc po za do mem”. 
Autor jest je dnym z naj zdol -

niej szych pi sa rzy m∏o de go po -
ko le nia. Za de biu to wa∏ au to -
bio gra ficz nà po wie Êcià „He ro -
ina”. Ksià˝ ka sta ∏a si´ jed nà
z sen sa cji ostat nie go se zo nu

wy daw ni cze go. Nikt do
tej po ry nie od wa ̋ y∏ si´ na
opi sa nie w tak bez po Êred -
ni spo sób ˝y cia z uza le˝ nie niem. 

Pià tek – obie cu jà cy dzien ni -
karz i cu dow ne dziec ko (w wie -
ku kil ku lat czy ta∏ Do sto jew skie -
go) doÊç szyb ko zde cy do wa∏ si´
na wy da nie na st´p nej po wie Êci.

Trze ba przy znaç, ˝e jest bar dzo do -
bra. Au tor czer pie z tra dy cji Kaf ki,
Mro˝ ka, Kon wic kie go. Przed -
stawiony Êwiat jest po mie sza niem
ab sur du i sza rej rze czy wi sto Êci. M∏o -
dy pra cow nik jed nej z du ̋ ych re dak -
cji bie rze udzia∏ w roz wià zy wa niu
za gad ki ta jem ni czych zgo nów i po -
rwaƒ n´ ka jà cych mia sto. TreÊç utrzy -
ma na jest w po ety ce czar ne go hu mo -
ru i kosz ma ru sen ne go. Styl Piàt ka
jest bar dzo cha rak te ry stycz ny –
przejrzy sty, ale na sy co ny oni ry -
zmem; wno si do ro dzi mej li te ra tu ry
po wiew Êwie ̋ o Êci. 
To masz Pià tek: Noc po za do mem.
Wy daw nic two Czar ne. Wo ∏o wiec
2002.
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A t mos fe ra Wie czo ru Wi gi lij -
ne go, cho in ka, na stro jo we
ko l´ dy i pa sto ra∏ ki, za pach

i wi dok po traw tyl ko na ten czas je -
den raz w ro ku go to wa nych... Stó∏,
przy któ rym ca ∏a ro dzi na, nie raz ze
so bà zwa Ênio na i po ró˝ nio na, te -
raz w bla sku Êwiec ∏a miàc si´
op∏at kiem, wy ba cza daw ne
krzyw dy i uprze dze nia,
˝y czàc so bie na wza jem
szcz´ Êcia i wszyst kie go
do bre go...

Dzieƒ ten Êwi´ tu -
je my w okre sie zi -
mo we go prze si le nia.
Gro ma dzi my si´
przy wi gi lij nym sto -
le, dzie li my si´ op∏at -
kiem – sym bo lem chle -
ba po wsze dnie go i eu cha -
ry stycz ne go. Ciem no Êciom
naj d∏u˝ szej no cy prze ciw sta wia my
Êwia t∏o cho inek – ob rz´ do wych
drze wek ˝y cia. Wty ka my pod ob rus
garÊç sia na – wspo mnie nie be tle jem -
skiej sta jen ki. Ob da ro wu je my si´
pre zen ta mi. Po tem idzie my na Pa -
ster k´. W Bo ̋ e Na ro dze nie oglà da -
my ˚∏ó bek usta wio ny w pa ra fial nym
ko Êcie le. Po uli cach w∏ó czà si´ ko l´d -
ni cy z Gwiaz dà: He rod, Âmierç,
Anio∏, pa stusz ko wie... Do na szych
drzwi pu ka ksiàdz cha dza jà cy po ko -

l´ dzie. W dniu Ob ja wie nia Paƒ skie -
go wy pi su je my na drzwiach pierw sze
li te ry imion Trzech Ma gów: Kac pra,
Mel chio ra i Bal ta za ra. Bóg si´ ro dzi.

Moc tru chle je. Zwie rz´ ta mó wià
ludz kim g∏o sem. Cho chli ki wy ∏a ̋ à
z kà tów, by na sy ciç si´ reszt ka mi
stra wy. Po Êwie cie znów w´ dru je
pro rok Eliasz – bo ̋ y tu ∏acz, na któ -
re go cze ka pu ste na kry cie. O˝y wa jà
sku lo ne na po lach cho cho ∏y. Po Êród
drzew plà sa jà cza row ni ce. BaÊƒ mie -
sza si´ z mi tem, mit z ob rz´ dem, ob -
rz´d z za ba wà. Rytm cza su rzà dzi si´
te raz od mien ny mi pra wa mi. Wià ̋ e
wi dzial ne z nie wi dzial nym, Ênie nie

z ja wà, ofia ru jàc cz∏o wie ko wi stan
ma gicz ne go prze bu dze nia. W ten
czas to – jak ni gdy in dziej, wszy scy
wszyst kim sk∏a da my ˝y cze nia, ob da -
ro wu je my si´ pre zen ta mi, ale czy za -

wsze szcze rze?
Co raz cz´ Êciej za po mi -

na my, ˝e przed mio ty,
któ re prze ka zu je my in -
nym, oraz s∏o wa, któ re
do nich kie ru je my, ma -
jà ma gicz nà moc. Mo -
gà dzia ∏aç jak bal sam
dla udr´ czo nej du szy,
amu let przy no szà cy
szcz´ Êcie czy ochron ny
ta li zman. Ka˝ de s∏o wo
czy po da ru nek za wie ra

te˝ w so bie sil ny ∏a du nek
po zy tyw nej ener gii, ale tyl ko

wte dy, kie dy prze ka za ne zo sta ∏y
z mi ∏o Êcià, ze szcze re go ser ca. Za -
wsze wzmac nia jà one wi´ê ∏à czà cà
dar czyƒ c´ z oso bà ob da ro wa nà. Dla -
te go tak wa˝ ne sà pre zen ty da wa ne
spon ta nicz nie, bez oka zji – ry su nek,
ja ki dziec ko zro bi dla swo jej mat ki,
kwia tek, któ ry ch∏o piec ze rwie dla
dziew czy ny, czy ciast ka upie czo ne
przez pa nià do mu tyl ko po to, by
spra wiç przy jem noÊç do mow ni kom.
˚y cze nia sk∏a da ne z oka zji Êwiàt,
imie nin czy uro dzin za mie ni ∏y si´
dzi siaj w sche ma tycz ne i pu ste sfor -

Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości

Magia podarunku

56

magia słowa



57gr udzień 2002 f i a t  wo kó ł  n a s

mu ∏o wa nia. Mó wi my: „Zdro wia,
szcz´ Êcia, po wo dze nia...”, lecz ba na∏
tych s∏ów nie mal zgrzy ta nam
w ustach. Gdy by Êmy za miast te go
utar te go zwro tu po wie dzie li z g∏´ bi
du szy: „Chc´ byÊ by∏ szcz´ Êli wy...” –
so le ni zant czy ju bi lat roz ja Êni∏ by si´
pod wp∏y wem p∏y nà ce go od nas cie -
p∏a. I w tym mo men cie by∏ by na -
praw d´ szcz´ Êli wy. Tym cza sem obo -
wià zu jà ce obec nie ry tu a∏y nie ma jà
g∏´b sze go zna cze nia, a cza sem na wet
za wie ra jà w so bie, za miast ˝ycz li wo -
Êci i mi ∏o Êci, ∏a du nek z∏o Êci czy za wi -
Êci. W efek cie, po uro czy stym przy -
j´ ciu, nie szcz´ sny go spo darz od czu -
wa ból g∏o wy, po pa da w przy gn´ bie -
nie lub ∏a pie gry p´... Po zdro -
wie nia zaÊ za stà pi li Êmy neu -
tral ny mi s∏o wa mi: Dzieƒ
do bry, Do wi dze nia,
CzeÊç! czy Hey!.
Gdy by Êmy na -
praw d´ ˝y czy li
na po tka nej oso -
bie do bre go dnia,
a nie po s∏u gi wa li si´
utar ty mi, po zba wio -
nym zna cze nia zwro -
ta mi, po czu ∏a by ona
p∏y nà ce od nas po zy tyw -
ne wi bra cje. W efek cie
dzieƒ na praw d´ up∏y nà ∏y -
by jej do brze. W daw nych
cza sach goÊç, prze kra cza -
jàc próg do mu, b∏o go s∏a -
wi∏ go: „Niech b´ dzie po chwa lo -
ny...”. Imi´ Bo ga wy mie nia no, wi ta -
jàc ko goÊ i ˝e gna jàc. Na dro g´ w´ -
drow co wi da wa no ku kie∏ k´, czy li
pie czo ny w do mu chleb. Nie tyl ko
po to, by po dró˝ nik za spo ko i∏ swój
g∏ód, ale i ˝e by nie czu∏ si´ w dro dze
sa mot ny. Ta ki mi po da run ka mi ob da -
rza li si´ na wet lu dzie naj bied niej si.
Dzi siaj nikt nie pie cze w do mu chle -
ba ani nie ro bi w∏a sno r´cz nie pre -
zen tów. Prze cie˝ o wie le ∏a twiej ku -

piç to wszyst ko w skle pie czy hi per -
mar ke cie. Na sze uczu cia wy ra ̋ a jà si´
we wszyst kim, co i w ja ki spo sób ro -
bi my z my Êlà o in nych. Swe ter, pre -
zent dla dziec ka, uchro ni je przed
cho ro bà, o ile mat ka wy dzier ga ∏a go
z mi ∏o Êcià. Ma lec jed nak nie b´ dzie
chcia∏ go no siç, je ̋ e li ro biàc na dru -
tach, roz my Êla ∏a o tym, jak êle uk∏a -
da jej si´ w ma∏ ̋ eƒ stwie. Dziec ko in -
tu icyj nie wy czu je, ˝e pu lo wer za wie -
ra ∏a du nek z∏ych emo cji, choç –
oczy wi Êcie – nie b´ dzie w sta nie te go
wy t∏u ma czyç. Prze sta li Êmy wie rzyç
w ma gi´ do te go stop nia, ̋ e od rzu ca -
my jà na wet wte dy, gdy jej si ∏a od -

dzia ∏y wa nia jest bez spor na. Je ste Êmy
prze ko na ni o tym, ˝e po si ∏ek zw∏asz -
cza Êwià tecz ny, mu si byç efek tow ny,
ob fi ty i bo ga ty. To wy da je si´ nam
naj bar dziej istot ne. Nie zda je my so -
bie jed nak spra wy z te go, ˝e jest on
czymÊ o wie le wa˝ niej szym – po kar -
mem nie tyl ko dla cia ∏a, ale i dla du -
szy. Szy ku je my go naj cz´ Êciej me cha -
nicz nie, cz´ sto b´ dàc zm´ cze ni i znie -
ch´ ce ni. Tym cza sem na sze emo cje

prze ni ka jà do przy go to wa nej w ten
spo sób po tra wy, a ka˝ dy, kto jà zje
po czu je to sa mo, co my – znu ̋ e nie,
apa ti´, znie ch´ ce nie. Mek sy ka nie
wie rzà, ̋ e gdy za ko cha na ko bie ta go -
tu je po si ∏ek, bie siad ni ków ogar nia
na mi´t noÊç, a gdy ku char ka jest nie -
szcz´ Êli wa – oni p∏a czà. Nie jest to
tyl ko prze sàd, bo na praw d´ ina czej
sma ku je je dze nie przy go to wa ne
przez oso b´ za do wo lo nà z ˝y cie i ra -
do snà, a ina czej – przez ko goÊ przy -
gn´ bio ne go lub zde ner wo wa ne go.
Praw do po dob nie spo ra cz´Êç z tak
po wszech nych wspó∏ cze Ênie cho rób
o pod ∏o ̋ u ner wi co wym wy ni ka z te -
go, ˝e od ̋ y wia my si´ g∏ów nie pó∏ -
pro duk ta mi i po ch∏a nia my emo cje...

pra cow ni ków ta Êmy pro duk cyj nej.
Czy wo bec te go mo˝ na si´ dzi -

wiç, ̋ e po tem czu je my si´ êle?
Je dze nie do mo we zaÊ ko ja -

rzy my z uko cha nà ma mà
i dzie ciƒ stwem – cie -
p∏ym, spo koj nym, bez -
piecz nym. Dla te go po -
si∏ ki – nie tyl ko Êwià -
tecz ne, przy go to wuj -
my z ra do Êcià i mi ∏o -
Êcià, bez zbyt nie go
po Êpie chu tak, by
przy nio s∏y zdro wie,
za do wo le nie, roz kosz

dla du szy i pod nie -
bie nia nam i na -
szym bli skim.

Ma gicz nym da -
rem jest wszyst ko, co

ro bi my dla dru giej oso by – na wet
mi ∏e s∏o wo, a ka˝ dy pre zent ofia ro -
wa ny od ser ca ma w so bie du ̋ à moc,
któ ra chro ni ob da ro wa ne go ni czym
amu let. Na tym po le ga ma gia s∏ów
i po da run ków, tak po t´˝ na i sku tecz -
na zw∏asz cza w okre sie Êwiàt Bo ̋ e go
Na ro dze nia i No we go Ro ku. Bo pre -
zen ty i s∏o wa sà ener già, ale za wsze
ta kà ja kà sa mi im prze ka ̋ e my.



D zi´ ki In ter ne to wi swój re -
ne sans w la tach 90. prze -
˝y ∏a sztu ka epi sto lar na.

Elek tro nicz ne li sty i pocz tów ki
ma jà, po dob nie jak pa pie ro we,
swój nie po wta rzal ny cha rak ter
i urok. Te raz glo bal na sieç przy po -
mi na cy wi li za cji pa mi´t ni ki. I nie
sà to ju˝ za mkni´ te w szu fla dzie
po ̋ ó∏ k∏e ze szy ty, tyl ko do st´p ne
dla wszyst kich blo gi. Blo go we no -
tat ki mo˝ na ko men to waç, a po -
nad to wy glàd blo gów mo˝ na zmie -
niaç co dzien nie, co stwa rza je jesz -
cze bar dziej atrak cyj ny mi. 

Na zwa blog po cho dzi od an giel -
sko j´ zycz nej zbit ki „we blog” co
ozna cza do s∏ow nie re jestr sie cio -
wy. Naj s∏yn niej szà pol skà blo go -
wicz kà jest Kry sty na Jan da, któ ra
swój pa mi´t nik za ∏o ̋ y ∏a oko ∏o rok
te mu pod swo im ory gi nal nym ad -
re sem www.kry sty na jan da.com.
Ak tor ka sta ra si´ co dzien nie na pi -
saç jed nà no tat k´, w któ rej dzie li
si´ ze swo imi wiel bi cie la mi prze ̋ y -
cia mi i prze my Êle nia mi. Na stro nie
mo ̋ e my te˝ prze czy taç in for ma cj´
o ak tor ce i wy s∏aç do niej ma ila.
Kry sty na Jan da przed sta wia si´ na
stro nie ja ko ar tyst ka mul ti me dial -
na. Blo ga mo˝ na za ∏o ̋ yç tak ̋ e za
dar mo w jed nym z ofe ru jà cych ta -

kà us∏u g´ ser wi sów, ale wià ̋ e si´ to
z ry zy kiem ska so wa nia „mar twe -
go” ja kiÊ czas pa mi´t ni ka. Po nad to
w∏a Êci ciel ser wi su mo ̋ e wpro wa -
dziç op∏a ty lub zre zy gno waç
z prze cho wy wa nia ar chi wum na -
sze go blo ga. 

W naj po pu lar niej szym pol skim
blo go wym ser wi sie Blog.pl (www.
blog.pl), mo˝ na prze czy taç prze -
my Êle nia za go rza ∏ej fan ki Le gii
War sza wa, fe mi ni stek, an ty fe mi ni -
stów, cz∏o wie ka któ ry uwa ̋ a si´ za
eg zor cy st´, na uczy ciel ki, stu den -
tów, uczniów i lu dzi ze z∏a ma nym
ser cem. Nie kie dy w ru bry kach
z ko men ta rza mi do no tek to czà si´
praw dzi we de ba ty i spo ry po li tycz -
ne, dys ku sje o obej rza nych fil mach
lub zwy k∏e prze ko ma rza nia ki bi -
ców. Cz´ stym te ma tem blo gów sà

˝a le uczniów zwià za ne z tru da mi
na uki i opi sy prze m´ cze nia stu den -
tów w cza sie se sji eg za mi na cyj nej.
Blog jest do st´p ny w sie ci dla
wszyst kich, ale ci któ rzy chcà, by
by∏ czymÊ bar dziej oso bi stym, do -
st´p do stro ny mo gà ogra ni czyç
dla osób zna jà cych ha s∏o. Po nad to
mo˝ na za blo ko waç do st´p do 
blo ga wy bra nym czy tel ni kom, 

Marcin MatuzikInternet
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∏a twiej wy ra ̋ a my po glà dy i ch´t -
niej dys ku tu je my, ni˝ gdy sta je my
z roz mów cà twa rzà w twarz.
A blog jest do brà plat for mà do
dys ku sji i pod da nia swo ich prze -
my Êleƒ oce nie, dzi´ ki mo˝ li wo Êci
ko men to wa nia no ta tek. Sieç spo -
wo do wa ∏a, ˝e bli scy sà nam lu dzie,
któ rzy miesz ka jà set ki ki lo me trów
od nas. 

Ka˝ dy cz∏o wiek ma po trze b´
po dzie le nia si´ swo imi prze my Êle -
nia mi ze Êwia tem. Blog po zwa la
zwy k∏ym lu dziom uze wn´trz niç
swo je ma rze nia, prze my Êle nia
i emo cje. Jest kró le stwem, któ re go
za ∏o ̋ e nie nic nie kosz tu je, a In ter -
nau ta rzà dzi w nim nie po dziel nie.
In ter nau ci lu bià czy taç blo gi, bo
ludz ka cie ka woÊç cz´ sto pro wa dzi
nas do pod glà da nia bliê nich –
a blog to coÊ w ro dza ju na miast ki
Big Bro ther. Co zro biç je Êli chce -
my prze staç blo go waç, bo uwa ̋ a -
my, ˝e na sze prze my Êle nia i od czu -
cia nie sà na sprze da˝? W ka˝ dej
chwi li mo ̋ e my ska so waç blo ga
lub ochro niç go ha s∏em. Wa dà
bez p∏at nych ser wi sów ofe ru jà cych
pa mi´t ni ki jest to, ˝e w∏a Êci ciel
ofe ru jà ce go pa mi´t nik ser wi su,
mo ̋ e w ka˝ dej chwi li zre zy gno -
waç z ofe ro wa nia us∏u gi i ska zo -
waç ist nie jà ce blo gi. Po nad to blog
nie u˝y wa ny przez ja kiÊ czas jest
ka so wa ny au to ma tycz nie, by nie
zaj mo wa∏ miej sca dla no wych
ch´t nych do po dzie le nia si´ z in -
ny mi swo imi my Êla mi. 
Gdzie pro wa dzić pa mięt nik:
http://blog.pl – naj po pu lar niej szy
ser wis, ale twór cy gro ̋ à od cza su do
cza su wpro wa dze niem op∏at
http://nlog.pl – ser wis al ter na tyw ny
i mniej po pu lar ny 
http://blog ger.com – ame ry kaƒ ski
ser wis bez mo˝ li wo Êci ko men to wa -
nia i nie ste ty bez pol skich zna ków

np. na tr´t nym ko men ta to rom, na
pod sta wie nu me ru kom pu te ra, na
któ rym oglà da jà blo ga, choç to
pó∏ Êro dek. Blo go wi cze do piesz -
cza jà swo je pa mi´t ni ki. Zmie nia jà
ich uk∏a dy gra ficz ne, wkle ja jà zdj´ -
cia i do da jà lin ki do blo gów osób,
któ re czy ta jà. 

Blog, ja ko ogól no do st´p ny, cz´ -
sto z cza sem prze sta je byç do k∏ad -
nym opi sem oso bi stych prze ̋ yç.
Blo go wi cze, nie chcàc ujaw niaç
szcze gó ∏ów swo je go ˝y cia, re zy -
gnu jà z ich upu blicz nia nia. Not ki

sta jà si´ po wierz chow ne, a nie któ -
re blo gi sà z gó ry za ∏o ̋ o nà mi sty fi -
ka cjà. Swo je go blo ga ma np. Stir -
litz, bo ha ter ra dziec kie go se ria lu
szpie gow skie go. Zda rza jà si´ blo gi
pro wa dzo ne przez kil ka osób, lub
do ty czy tyl ko hob by al bo in ne go
wy cin ku ˝y cia bo ha te ra.

Blog, to tak na praw d´, krzy we
zwier cia d∏o na szej du szy. Wra ̋ e nie
ja kie spra wia my na in nych z je go
po mo cà, nie za wsze po kry wa si´
z tym, ja cy je ste Êmy na praw d´.
Wie dzà o tym ci, któ rzy spo tka li

si´ napraw d´ z oso ba mi
zna ny mi z blo gów, te le fo -
no wa ∏y do zna jo mych lub
do sta ∏y e -ma ilem ich zdj´ -
cie. Nie któ rzy spe cjal nie
wpro wa dza jà od bior ców
w b∏àd kreu jàc si´ na oso by
o in nym wie ku lub p∏ci. 

Blo go wi cze wy mie nia jàc
si´ po glà da mi i ko men tu jàc
na wza jem swo je pa mi´t ni -
ki, two rzà gru py i wir tu al -
ne spo ∏ecz no Êci. Ba dacz ka
In ter ne tu Pa tri cia Wal la ce
twier dzi, ˝e w In ter ne cie
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S zcze pie nia ochron ne nie sà
wy mys∏em le ka rzy, któ rzy lu -
bià k∏óç ig∏a mi pa cjen tów. Do

ba daƒ pro fi lak tycz nych nie na k∏a nia
si´ po to, aby lu dziom przy po mi naç,
˝e zdro wie jest da rem, któ ry na le ̋ y
ce niç. Tak przy naj mniej do ra dza 
roz sàdek. 

Wi ru so we za pa le nie wà tro by ty pu
B (˝ó∏ tacz ka wsz cze pien na) jest cho -
ro bà, któ rej nie mo˝ na lek ce wa ̋ yç.
Za ka ziç si´ nià mo˝ na w ka˝ dym wie -
ku. Nie ist nie je w pe∏ ni sku tecz ne le -
cze nie, a po wrót do zdro wia jest bar -
dzo d∏u gi i pe ∏en wy rze czeƒ. Wi ru so -
we za pa le nie wà tro by mo ̋ e po wo do -
waç po wa˝ ne po wi k∏a nia zdro wot ne,
mo ̋ e na wet za gro ziç ˝y ciu. Szcze pie -
nie, nie za le˝ nie od wie ku oso by, wy -
wo ∏u je d∏u go trwa ∏à od por noÊç i jest
do brze to le ro wa ne. WÊród osób ze
spraw nie dzia ∏a jà cym uk∏a dem im mu -
no lo gicz nym, po sied miu mie sià cach
od pierw sze go szcze pie nia (sche mat
0,1,6 mie si´ cy) u po nad 96% szcze -
pio nych stwier dza si´ ochron ny po -
ziom prze ciw cia∏.

Szcze pie nia za le ca si´ szcze gól nie:
oso bom przy go to wu jà cym si´ do za -
bie gów chi rur gicz nych lub sto ma to -
lo gicz nych, per so ne lo wi i pa cjen tom
prze wle kle cho rym prze by wa jà cym
w za mkni´ tych za k∏a dach opie ki
zdro wot nej, oso bom z prze wle k∏y mi

scho rze nia mi wà tro by lub na ra ̋ o -
nym na jej prze wle k∏e scho rze nia
(np. no si cie le wi ru sa HCV – no si cie -
le ˝ó∏ tacz ki ty pu C, oso by nad u˝y -
wa jà ce al ko ho lu), pa cjen tom ocze -
ku jà cym na prze szcze pie nie na rzà du,
oso bom wy je˝ d˝a jà cym do miejsc
gdzie po wszech nie wy st´ pu je wi ru -
so we za pa le nie wà tro by ty pu B, oso -
bom po cho dzà cym z miejsc, w któ -
rych po wszech ne jest HBV, cz∏on -
kom ro dzin miesz ka jà cych z oso ba mi
na le ̋ à cy mi do któ rej kol wiek z po -
wy˝ szych grup oraz z oso ba mi cier -
pià cy mi na ostre lub prze wle k∏e 
wi ru so we za pa le nie wà tro by ty pu B. 

O szcze pie niach po win ni po my Êleç

tak ̋ e pra cow ni cy po li cji, stra ̋ y po -
˝ar nej, si∏ zbroj nych oraz oso by, któ -
rych cha rak ter pra cy lub spo sób ̋ y cia
mo ̋ e sprzy jaç za ka ̋ e niu HBV.

Dla uzy ska nia opty mal nej ochro ny
przed za ka ̋ e niem HBV ko niecz ne
jest po da nie trzech ko lej nych da wek
szcze pion ki wg sche ma tu:
– pierw sza daw ka szcze pion ki 

– dzieƒ 0,
– dru ga daw ka po mie sià cu 

od pierw sze go szcze pie nia,
– trze cia daw ka (koƒ czà ca szcze pie -

nie pier wot ne) po 6 mie sià cach od
pierw sze go szcze pie nia.
Po za szcze pie nia mi nie zwy kle wa˝ -

nà ro l´ od gry wa pro fi lak ty ka, czy li

Lek. med. Marek Wyporek, fot. I. KaźmierczakZdrowie
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dla te go ka˝ dy m´˝ czy zna po 50 ro ku
˝y cia po wi nien mieç ozna czo ny po -
ziom te go an ty ge nu.

Ry zy ko wy stà pie nia mia˝ d˝y cy
i cho ro by wieƒ co wej ser ca po t´ gu je
z ko lei st´ ̋ e nie cho le ste ro lu w su ro -
wi cy krwi (zw∏asz cza ze st´ ̋ e niem
LDL i HDL). Ob ni ̋ e nie st´ ̋ e nia
cho le ste ro lu o 1% po wo du je zmniej -
sze nie ry zy ka cho ro by wieƒ co wej
o 2%. U osób z pra wi d∏o wym st´ ̋ e -
niem cho le ste ro lu, je go po ziom na le -
˝y ba daç przy naj mniej co pi´ç lat,
a przy war to Êciach po gra nicz nych –
raz w ro ku.

U osób z pod wy˝ szo nym st´ ̋ e niem
cho le ste ro lu >240 mg% lub z war to -
Êcia mi po gra nicz ny mi (200-240
mg%) i dwo ma lub wi´ cej czyn ni ka -
mi ry zy ka (oty ∏oÊç, sie dzà cy tryb ˝y -
cia, pa le nie pa pie ro sów, nad ci Ênie nie
t´t ni cze, cu krzy ca, p∏eç m´ ska, stre sy,
hi per trój gli ce ry de mia, ko bie ty po
me no pau zie), st´ ̋ e nie cho le ste ro lu
na le ̋ y kon tro lo waç dwa ra zy w ro ku
oraz ozna czyç pro fil li pi dów.

Stwier dze nie pod wy˝ szo ne go po -
zio mu glu ko zy we krwi na czczo po -
wy ̋ ej 120 mg% jest do wo dem na
wy st´ po wa nie u pa cjen ta cu krzy cy.
Scho rze nie to nie le czo ne lub nie pra -
wi d∏o wo le czo ne, mo ̋ e do pro wa dziç
do wie lu po wi k∏aƒ (cho ro ba wieƒ co -
wa, zmia ny w na czy niach t´t ni czych,
Êle po ta, po li neu ro pa tia).

ró˝ ne go ro dza ju dzia ∏a nia i Êrod ki
sto so wa ne w ce lu za po bie ga nia 
cho ro bom. 

Mam mo gra fia jest ob ra zo wà me -
to dà ba da nia gru czo ∏u pier sio we go
z u˝y ciem pro mie ni rent ge now skich.
Wy ko ny wa na jest spe cjal nym apa ra -
tem rent ge now skim, i po zwa la na
od ró˝ nie nie po szcze gól nych struk tur
oraz zmian pa to lo gicz nych w sut ku. 

Ba da nie to po zwa la na wcze sne
roz po zna wa nie i wy kry wa nie guz -
ków o Êred ni cy oko ∏o 0,5 cm i zmian
tzw. bez ob ja wo wych. Sku tecz noÊç
dia gno stycz na mam mo gra fii, po ∏à -
czo na z ba da niem kli nicz nym, oce -
nia na jest na 80-97%. 

Mam mo gra fia po zwa la po nad to
na po bie ra nie ma te ria ∏u do ba da nia
mi kro sko po we go, w∏a Êci we ukie run -
ko wa nie biop sji, Êród o pe ra cyj nà
kon tro l´ wy ci´ te go ma te ria ∏u, obiek -
tyw nà kon tro l´ wy ni ków le cze nia
che micz ne go (che mio te ra pii) i/lub
ra dio lo gicz ne go ra ka sut ka. Ba da nie
pro fi lak tycz ne na le ̋ y prze pro wa dzaç
u ko biet od 40 ro ku ˝y cia (co 2 la ta),
po 50 ro ku ˝y cia (raz w ro ku), a tak -
˝e u ko biet po ni ̋ ej 40 ro ku ˝y cia ze
zwi´k szo nym ry zy kiem ra ka sut ka
(np. wy st´ po wa nie ra ka sut ka w ro -
dzi nie, dys pla zja gru czo ∏u pier sio we -
go), przed roz po cz´ ciem te ra pii hor -
mo nal nej, przy po dej rze niu zmia ny
w sut ku (guz, wcià gni´ cie bro daw ki

lub skó ry, wy ciek z bro daw ki, ogra ni -
czo ne bó le, tor biel, kar ci no fo bia), po
pneu mo cy sto gra fii, jak i po 6 ty go -
dniach od na k∏u cia tor bie li w sut ku,
po ra dio - lub che mio te ra pii do oce ny
stop nia re gre sji gu za sut ka, w przy -
pad ku nie jed no znacz nych ob ja wów
rop nia sut ka, po am pu ta cji sut ka ja ko
ba da nie kon tro l ne. 

Ba da nie nie wy ma ga spe cjal ne go
przy go to wa nia, jed nak ̋ e za le ca si´,
aby prze pro wa dzaç je w I fa zie cy klu
mie siàcz ko we go.

An ty gen CEA wy st´ pu je w su ro wi -
cy krwi u wszyst kich lu dzi, jed nak ̋ e
je go st´ ̋ e nie znacz nie zwi´k sza si´
u cho rych z no wo two ra mi prze wo du
po kar mo we go (wà tro by, trzust ki, je -
lit) zw∏asz cza je li ta gru be go. Ozna -
cza nie CEA ma nie tyl ko war toÊç dia -
gno stycz nà, ale mo ̋ e s∏u ̋ yç rów nie˝
do oce ny sku tecz no Êci le cze nia no -
wo two rów. Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e ba -
da nie CEA sta no wi je dy nie po moc ni -
czà me to d´ w roz po zna wa niu ra ka.
Nie stwier dze nie zwi´k sze nia st´ ̋ e nia
CEA nie wy klu cza roz po zna nia ra ka,
a pod wy˝ szo ne war to Êci mo gà wy st´ -
po waç rów nie˝ w in nych cho ro bach. 

Ozna cza nie po zio mu PSA w su ro -
wi cy krwi s∏u ̋ y do dia gno sty ki ra ka
gru czo ∏u kro ko we go, jed ne go z naj -
cz´ Êciej stwier dza nych no wo two rów
u m´˝ czyzn. Cz´ stoÊç wy st´ po wa nia
te go no wo two ru ro Ênie z wie kiem,
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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 •500 - Poduszka
powietrzna kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 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 •808 - Wyposażenie inwalidzkie zł 3.717,00

*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2
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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 • 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

Actual 187.143.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 21.240,00
Go* 187.143.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 23.130,00
Active 187.243.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 23.130,00 
BRUSH 187.741.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 23.130,00 

1,0 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

nowa gama 2002
1,2 ACTUAL 188.010.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 26.910,00
1,9 D ACTUAL 188.011.2 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 36.810,00
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 33.210,00
1,9 JTD ACTIVE 188.517.2 1910/85 173 4,9 3-drzwiowy 41.391,00
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 35.370,00
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 35.370,00
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 ACTUAL 188.040.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 28.071,00
1,9 D ACTUAL 188.041.2 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 37.971,00
1,2 ACTIVE 188.540.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 32.031,00
1,2 16v ACTIVE 188.543.2 1242/80 172 6,0 5-drzwiowy 34.371,00
1,9 JTD ACTIVE 188.547.2 1910/85 172 4,9 5-drzwiowy 42.552,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 34.191,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 36.531,00
1,2 CLASS 188.290.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 34.191,00

• 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 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
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MULTIPLA

ULYSSE

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102
- Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł
1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł 450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 -
Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy zł 990,00• 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pkryta
skórą zł 270,00 • 3559 - Relini dachwoe poprzeczne zł 630,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392 - ESP - kontrola
stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 15” zł 2.250,00 • 440 -
Fotele przednie obrotowe zł 990,00 • 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami aluminiowymi) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele
podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka
CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi zł 810,00
• 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 -
System CONNECT NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,050 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń
(2+3+3 razem 8 miejsc) zł 2.340,00 • 40E - Pakiet superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano - elektyczny zł 6.300,00

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. wysokość 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 (z wycieraczką szyby tylnej) 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

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

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

NAXOS 1,8 183.500.0 1747/130 200 8,4 2-drzwiowy 70.200,00

ULYSSE 2.0 16v 179.111.0 1997/136 185 9,1 5-drzwiowy 85.500,00
ULYSSE 2,0 JTD 16v 179.115.0 1997/109 174 7,0 5-drzwiowy 93.600,00
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v 179.317.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 108.000,00
ULYSSE EMOTION 2,2 JTD 16v 179.617.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 116.910,00

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 8,6 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
•709 - Skórzana kierownica z 11 przyciskami zł 720,00 • 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 192.3Q0.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 41.040,00
1,6 16v ACTUAL 192.3Q1.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.3Q7.0 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 192.5Q0.0 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 42.750,00
1,6 16v ACTUAL 192.5Q1.0 1596/103 185 7,3 5-drzwiowy 46.620,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.5Q7.0 1910/80 172 5,4 5-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

SEICENTO VAN

• 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

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

PUNTO VAN

• 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

1,2 Bz 288.830.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.690,00
1,9 D 288.831.0 1910/60 155 5,7 3-drzwiowy 37.710,00
1,9 JTD 288.837.0 1910 /85 173 4,9 3-drzwiowy 40.410,00

MAREA 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 • 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
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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

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 1596/103 168 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 1596/103 168 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 * 1596/103 168 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 8,0 10q furgone 62.550,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997/109 165 6,4 10q furgone 70.110,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997/136 175 9,0 10q furgone 62.370,00

* Combi 5 - miejsc. VAN 
z komologacją ciężarową 
i powyższoną ładownością
do 675 kg

• 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 1242/60 153 7,0 5-drzwiowy 35.910,00
1,2 16v EL 277.313.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 37.710,00
1,2 16v HL 277.323.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 41.220,00
1,6 16v HL 277.324.1 1596/103 186 8,1 5-drzwiowy 43.920,00

FURGON

2,0   BZ    KRÓTKI 2850mm 243.3L1.0 1998/110 144 12,8 4-drzwiowy 62 460,00
2,0   JTD  KRÓTKI 2850mm 243.3L2.0 1997/84 136 8,7 4-drzwiowy 66 510,00
2,3   JTD  KRÓTKI 2850mm 243.3L3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 71 370,00
2,0   JTD  ŚREDNI  3200mm 243.4L2.0 1997/84 136 9,0 4-drzwiowy 70 020,00
2,3   JTD  ŚREDNI  3200mm 243.4L3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 74 070,00
2,0   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 243.4G2.0 1997/84 136 9,0 4-drzwiowy 72 900,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 243.4G3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 76 950,00
2,0   BZ  ŚREDNI  3200mm 244.4L1.0 1998/110 144 12,8 4-drzwiowy 68 220,00
2,0   JTD ŚREDNI  3200mm 244.4L2.0 1997/84 140 9,0 4-drzwiowy 72 270,00
2,3   JTD ŚREDNI  3200mm 244.4L3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 76 320,00
2,0   BZ  PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G1.0 1998/110 144 12,8 4-drzwiowy 71 100,00
2,0   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G1.0 1997/84 136 9,0 4-drzwiowy 75 150,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 79 200,00
2,8   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 244.4G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 81 900,00
2,8   JTD POD. DACH 4x4 ŚREDNI  3200mm 247.4G5.0 2800/127 152 9,8 4-drzwiowy 107 460,00

DUCATO
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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. WEBESTO 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

DUCATO
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FURGON

2,0   BZ  PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G1.0 1998/110 135 13,0 4-drzwiowy 73 800,00
2,3   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G3.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 81 900,00
2,8   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 244.5G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 84 600,00
2,3   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 245.4G3.0 2286/110 149 9,6 4-drzwiowy 83 610,00
2,8   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 245.4G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 85 500,00
2,8   JTD PODW. DACH  ŚREDNI  3200mm 245.5G3.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 86 310,00
2,8   JTD PODW. DACH  DŁUGI  3700mm 245.5G5.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 88 200,00

CABINATO

2,0  JTD   11Q   KRÓTKI  2850  mm 243.3C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 60 120,00
2,0  JTD   11Q   KRÓTKI  3200  mm 243.4C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 62 820,00
2,0  JTD  15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C2.0 1997/84 128 9,0 2-drzwiowy 65 880,00
2,3  JTD   15Q   ŚREDNI  3200  mm 244.4C3.0 2286/110 143 8,1 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 PRZEDŁUŻONY 4050  mm 245.6C5.0 2800/127 148 9,6 2-drzwiowy 78 750,00
OSOBOWY/AMBULANS

2,3  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P4.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 80 820,00
2,8  JTD  11Q  KRÓTKI  2850 mm 8/9 os. 243.3P6.0 2800/127 152 9,3 4-drzwiowy 83 250,00
2,3  JTD  15Q  PODW. DACH  2850 mm 8/9 os. 243.4Q4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 88 650,00
2,8  JTD  15Q  PODW. DACH  2850 mm 8/9 os. 243.4Q6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 91 080,00
2,8 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 244.4Y6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 79 740,00
2,3  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 81 630,00
2,8  JTD 15Q   ŚREDNI  3200  mm 5/6 os. 244.4K6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 84 150,00
2,3  JTD PODW. DACH ŚREDNI  3200 mm 5/6 os. 244.4J4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 83 700,00
2,8  JTD PODW.DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4J6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 86 220,00
2,8 JTD  MAXI  3700 mm 15 os. 245.5M6.0 2800/127 152 - 4-drzwiowy 103 770,00
BUSINESS

FURGON 2,0 JTD KRÓTKI   2850mm 243.3L2.0 1997/84 128 8,7 4-drzwiowy 59 310,00



Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 30 listopada 2002 r.

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

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

Ul. 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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝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

ubezpieczenia 
na ˝ycie

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

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

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

16. Fiat Bank Polska SA 

17. Fiat Finance Polska SA 

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

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

Joint Ventures
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