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Hotel NOMA RESIDENCE
mieÊci si´ w dawnej rezydencji myÊliwskiej rodziny Hochbergów.

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

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

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

plenerowe, rowery, ˝aglówki i zaprz´gi konne.



w numerze

50 Podróże: 
Kopenhaga

52 Ekonomia: 
Bać się euro, czy nie?

54 Muzyka: 
The Doors

56 Kuchnia: 
Bakłażany 

58 Kwiaty: 
Pora na przesadzanie

58 W obiektywie

62 Cennik samochodów

fiat wokół nas
rok 7 – numer 36 – luty 2002 

Wydawca: Fiat Auto Poland

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Grażyńskiego 141

Tel. 033/8132775

Fax 033/8134176

Projekt wydawniczy: Satiz Poland sp. z o.o.

Dyrektor Wydawniczy: Enrico Pavoni

Redaktor Naczelny: Jerzy Piekarczyk

Z-ca Redaktora

Naczelnego: Francesco Novo

Odpowiedzialny za edycję 

w Grupie Fiat: Ettore Gregoriani

Biuro reklamy: Nikola Wajda

tel.: 033/813 27 61

Opracowanie,

skanowanie, skład 

i przygotowanie do druku: Satiz Poland

Bielsko-Biała

Dyrektor Artystyczny: Massimo Buffa

Druk: Dimograf

Bielsko-Biała

Nakład: 15 000 egz.

Redakcja: Satiz Poland 

ul. 11 Listopada 60/62,

43-300 Bielsko-Biała

Filippo Gallino, 

Jacek Albiński, 

Mirosława Malich

Sekretariat: Gabriela Kolonko

e-mail: satizpolska@fiat.com

24 Nowe wersje modeli Alfa

34 Wszystko o Iveco Stralis

10 Strategia Fiata na 2002 rok

4 O tym się mówi

6 Nowa struktura Fiat Auto

7 Ze świata Fiata

8 Chwila refleksji: 
Michał Jamiołkowski

14 Nowy Palio Weekend

20 Konkurs:
Zaprojektuj Fiata przyszłości

30 Nadchodzi nowe Ducato

32 Fiat Avio w Bielsku-Białej

38 Kombajn TC 
z New Holland Bizon 

40 Wspomnienia z Mikołajek

42 Plastikowy potop

48 Video: 
Magnolie na pustyni

49 Książki: 
Lektura pierwszej jakości

10 Strategia Fiata na 2002 rok

fo
t.

 M
. F

eo
do

ró
w 

SA
TI

Z 
Po

la
nd



4

FAP „Do bro dzie jem
spor tu 2001”
Fiat Au to Po land zo stał uho no ro wa ny 

ty tu łem „Do bro dzie ja spor tu 2001”. 

To za szczyt ne wy róż nie nie, przy zna ne

przez Urząd Mia sta w Biel sku -Bia łej, 

jest wy ra zem uzna nia i po dzię ko wa nia 

za fi nan so we i rze czo we wspie ra nie 

biel skich sto wa rzy szeń kul tu ry fi zycz nej 

oraz za an ga żo wa nia w roz wój spor tu 

i re kre acji na te re nie mia sta. 

Die sle z F. A. Po wer tra in Pol ska
Na po cząt ku lu te go, w biel skiej spół ce F. A. Po wer tra in Pol ska, na le żą cej do Fiat -GM

Po wer tra in, roz po czę to mon taż li nii pro duk cyj nych no we go ma łe go sil ni ka wy so ko -

pręż ne go z bez po śred nim wtry skiem. Uru cho mie nie pro duk cji te go no wo cze sne go 

die se la o po jem no ści 1,25 l, któ rą usy tu owa no w ha li o po wierzch ni ok. 40 tys. m kw.,

roz pocz nie się pod ko niec bie żą ce go ro ku. Prze wi dy wa na zdol ność pro duk cyj na 

wy nie sie 550 tys. sztuk, co ozna cza, że dzien nie scho dzić bę dzie po nad 2,5 ty sią ca 

sil ni ków. Mon to wa ne one bę dą w sa mo cho dach Fia ta i Ge ne ral Mo tors, 

a praw do po dob nie tak że w po jaz dach in nych ma rek.

In we sty cje zwią za ne z bu do wą li nii po chło nę ły w ro ku ubie głym 200 mln zł; w tym 

pla nu je się prze zna czyć 800 mln zł. Łącz ny koszt bu do wy wy nie sie po nad 300 mln eu ro.

New Hol land na Kru pów kach
Pod czas Pu cha ru Świa ta w sko kach nar ciar skich, 

pod Wiel ką Kro kwią po ja wi ły się, zgar nia jąc śnieg i sy piąc pia sek,

cią gni ki rol ni cze New Hol land. Moż na je by ło zo ba czyć rów nież 

na za ko piań skich Kru pów kach. 

Po ob fi tych opa dach śnie gu płoc ka fir ma New Hol land Bi zon 

po sta no wi ła wspo móc zi mo wą sto li cę Pol ski w przy go to wa niach 

do Pu cha ru Świa ta. Cią gni ki po ru sza ły się spraw nie po wą skich 

ulicz kach wzbu dza jąc ogrom ne za in te re so wa nie tu ry stów, 

licz nie przy by łych w tych dniach do Za ko pa ne go.

To nie pierw sza te go ty pu ak cja prze pro wa dzo na przez fir mę 

z Płoc ka. W ubie głym ro ku cią gni ki New Hol land po ma ga ły usu wać

skut ki po wo dzi w dwóch gmi nach wo je wódz twa świę to krzy skie go.

F. A. Po wer tra in Pol ska „FIR MĄ RO KU 2001”
20 lu te go br. w Urzę dzie Miej skim w Biel sku -Bia łej, fir mie F. A. Po wer tra in Pol ska

przy zna no ho no ro wy ty tuł: „FIR MA RO KU 2001”.

Na gro dę z rąk Bog da na Tra czy ka, pre zy den ta mia sta, w obec no ści przed sta wi cie li

biel skie go biz ne su, po li ty ków i lo kal nych mass me diów, ode bra li Cze sław Świ stak,

pre zes Za rzą du oraz Ta de usz Świer czek, dy rek tor ge ne ral ny (na fot. po prawej).

Na gro dę, któ rej sym bo lem jest sta tu et ka Ko bu za, już od sze ściu lat przy zna je się 

naj bar dziej pręż nym i naj lep szym przed się bior stwom Biel ska -Bia łej. 

Ty tuł fir my ro ku oraz sta tu et ka sta ły się go spo dar czym sym bo lem mia sta.

F. A. Po wer tra in Pol ska otrzy mał na gro dę za re ali za cję in we sty cji o war to ści 

1 mi liar da zło tych oraz wdra ża nie no wo cze snych tech no lo gii i me tod za rzą dza nia. 

O tym się mówi
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Kan dy da ci ubie ga ją cy się o na gro dę mu szą speł niać na stę pu -
ją ce wa run ki:
– są dzieć mi pra cow ni ków wy mie nio nych wy żej spół ek 

i jo int ven tu res dzia ła ją cych w Pol sce, któ rzy do dnia skład nia
wnio sków kon kur so wych (da ta na wnio sku) prze pra co wa li, 
co naj mniej je den rok w jed nej ze spół ek Gru py FIAT 
lub w jed nej z wy mie nio nych jo int ven tu res w Pol sce;

– do dnia zło że nia wnio sku kon kur so we go (da ta na wnio sku) 
nie by li pra cow ni ka mi żad nej ze spół ek Gru py Fiat ani wy żej
wska za nych jo int ven tu res.

Spo sób przy stą pie nia do kon kur su:
Wnio sek kon kur so wy na le ży zło żyć lub prze słać li stem po le co nym
(z do pi skiem na ko per cie „Ko mi tet ds. Na gród”) na ad res:
Bu si ness So lu tions Pol ska Sp. z o. o. (Se. d. A. P.), 
ul. Gra żyń skie go 141, 43-300 Biel sko-Bia ła
w nie prze kra czal nym ter mi nie do dnia 15 kwiet nia 2002 r. Dla 
wnio sków prze sła nych pocz tą de cy du je da ta stem pla pocz to we go.

Do wnio sków kon kur so wych na le ży do łą czyć ko pie na stę pu -
ją cych do ku men tów:
– za świad cze nie po twier dza ją ce po kre wień stwo uczest ni ka kon -

kur su z pra cow ni kiem jed nej ze spół ek FIAT lub jed nej ze wska za -
nych jo int ven tu res w Pol sce (od pis skró co ny ak tu uro dze nia),

– świa dec two doj rza ło ści wraz z otrzy ma ny mi oce na mi z eg za mi nu
ma tu ral ne go,

– dy plom li cen cja ta, in ży nie ra, ma gi stra, le ka rza z oce ną koń co wą.
Ko mi sja przy zna ją ca Na gro dy Gru py Fiat w Pol sce mo że za żą dać 
oka za nia ory gi na łów w/w do ku men tów.

Przy zna nie na gród:
Na gro dy bę dą przy zna wa ne na pod sta wie nie odwo łal nej de cy zji 
pod ję tej przez Ko mi sję Przy zna ją cą na gro dy Gru py Fiat w Pol sce.
Ko mi sja mo że po pro sić za in te re so wa nych o do star cze nia do dat ko -
wych in for ma cji ko niecz nych do za opi nio wa nia wnio sków i pod ję -
cia osta tecz nej de cy zji. O wy ni kach kon kur su oso by na gro dzo ne 
zo sta ną po in for mo wa ne li stow nie.

Pu char Al fy Ro meo 2002
Roz po czy na się no wy se zon Pu cha ru Al fa Ro meo. 

W kwiet niu, na to rze Kiel ce, ro ze gra na zo sta nie 

pierw sza z sze ściu rund roz gry wek. 

W paź dzier ni ku do wie my się, któ ry z kie row ców zdo bę dzie 

pu char i zo sta nie zwy cięz cą se zo nu. 

Ka len darz Pu cha ru 2002
26-27 kwiet nia Kiel ce

25-26 ma ja Po znań

6-7 lip ca Po znań

10-11 sierp nia Ka mień Ślą ski

4-5 paź dzier ni ka Kiel ce

19-20 paź dzier ni ka Po znań 

NA GRO DY ZA DO BRE WY NI KI W NA UCE W 2001 r.
Ko mi tet ds. Na gród i Sty pen diów FIAT, w imie niu spół ek Gru py Fiat i Jo int Ven tu res: GM – FIAT Worl dwi de Pur cha sing Po land i FIAT-GM Po wer tra in,

dzia ła ją cych w Pol sce, ogła sza kon kurs dla dzie ci pra cow ni ków tych że spół ek, w któ rym prze wi dzia ne zo sta ły na stę pu ją ce na gro dy:

50 NA GRÓD PO 3.300 ZŁO TYCH BRUT TO KAŻ DA

dla pra cow ni ków, któ rych dzie ci w ro ku 2001 zda ły eg za min ma tu ral ny ze śred nią ocen nie niż szą niż 4,8 i na dzień 31 grud nia 2001 

nie ukoń czy ły 20 lat (w od nie sie niu do ab sol wen tów li ceum ogól no kształ cą ce go) i 21 lat (w od nie sie niu do ab sol wen tów tech ni kum).

70 NA GRÓD PO 4.700 ZŁO TYCH BRUT TO KAŻ DA 

dla pra cow ni ków, któ rych dzie ci w ro ku 2001 uzy ska ły dy plom li cen cja ta lub in ży nie ra, z oce ną nie niż szą niż do bra (4), wy da ny 

przez uczel nię fi gu ru ją cą w ofi cjal nym wy ka zie uczel ni i wyż szych szkół za wo do wych pań stwo wych i nie pań stwo wych 

Mi ni ster stwa Edu ka cji oraz, któ re na dzień 31 grud nia 2001 ro ku nie ukoń czy ły 24 ro ku ży cia (w od nie sie niu do ab sol wen tów 

stu diów trzy let nich) i 25 ro ku ży cia (w od nie sie niu do ab sol wen tów stu diów czte ro let nich).

83 NA GRO DY PO 6.600 ZŁO TYCH BRUT TO KAŻ DA

dla pra cow ni ków, któ rych dzie ci w ro ku 2001 uzy ska ły dy plom ma gi stra lub le ka rza z oce ną nie niż szą niż do bra (4) wy da ny przez uczel nię 

fi gu ru ją cą w ofi cjal nym wy ka zie uczel ni i wyż szych szkół za wo do wych pań stwo wych i nie pań stwo wych Mi ni ster stwa Edu ka cji oraz, 

któ re na dzień 31 grud nia 2001 nie ukoń czy ły 26 ro ku ży cia w od nie sie niu do ab sol wen tów stu diów pię cio let nich i 27 ro ku ży cia 

w od nie sie niu do ab sol wen tów stu diów sze ścio let nich



3. FIA TA VIO i ROLLS -ROY CE 
W AIR BU SIE 380

Fia tA vio i bry tyj ski Rolls -Roy ce pod pi -
sa ły po ro zu mie nie do ty czą ce wspól nej
re ali za cji no we go sil ni ka Trent 900,
prze wi dzia ne go dla naj więk sze go
trans por to we go sa mo lo tu świa ta: 
Air bus 380. Spół ka, na le żą ca do Gru py
Fiat, od po wia da za pro jekt i re ali za cję
ze spo łu prze nie sie nia na pę du. Po za
Fia tA vio i Rolls -Roy ce, w pro gra mie
uczest ni czą trzy ame ry kań skie spół ki
(Go odrich, Ha mil ton Sund strand, 
Ho ney well) oraz szwedz ka Vo lvo. 
Trend 900, o si le cią gu 37 ton, otrzy ma
cer ty fi kat w 2004 ro ku. Zo stał już wy -
bra ny przez li nie lot ni cze: Sin ga po re
Air li nes, Vir gin Atlan tic i Qan tas.

ZE świata Fiata

2. IVE CO FORD CAR GO 
MI STRZEM SPRAW NO ŚCI 

Na bry tyj skie wy spy Scil ly do tarł
pierw szy eg zem plarz Ive co Ford Car go
Tec tor 130E18 o ła dow no ści 13 ton.
Po słu ży do zbie ra nia od pa dów, a je go
ba zą bę dzie St. Ma ry’s – naj więk sza
wy spa ar chi pe la gu, za miesz ka ła przez
oko ło 1.500 osób. Po jazd bę dzie pra -
co wał pięć dni w ty go dniu. 
La tem, kie dy dzię ki tu ry stom licz ba
osób prze by wa ją cych na wy spie wzra s -
ta do 6 ty się cy, je go ty dzień pra cy 
wy dłu ży się do sze ściu dni. O wy bo rze
mo de lu Car go Tec tor za de cy do wa ła je -
go wy jąt ko wa spraw ność, któ ra spraw -
dzi ła się wła śnie w oso bli wych wa run -
kach pa nu ją cych na wy spie.

6

1. PIERW SZA AL FA 
NA ZIE MI KAN GU RÓW

Naj star szy eg zem plarz Al fy Ro meo za -
ku piła au stra lijska fir ma, któ ra od re -
stau ru je i wy sta wi mo del w swo im sa -
lo nie. Eg zem plarz po cho dzą cy z 1915
ro ku jest je dy nym ja ki po zo stał z 52
mo de li ty pu G1. Je go hi sto ria jest bar -
dzo cie ka wa. W 1921 r. ku pił go au stra -
lij ski przed się bior ca, któ ry nieba wem
zban kru to wał. Sa mo chód prze szedł
w rę ce wie rzy cie li, a po ich śmier ci
przy własz czy ła go so bie gru pa pa stu -
chów. Po cząt ko wo słu żył im do za pę -
dza nia by dła, a na stęp nie wy ko rzy sta li
sil nik do uru cha mia nia pom py wod nej.
Sa mo chód w kiep skim sta nie od na la -
zła gru pa mi ło śni ków Al fy.

1

2

3
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Dy rek tor ge ne ral ny 
i peł no moc ny: Gian car lo BO SCHET TI

Bu si ness Unit Fiat/Lan cia/
Sa mo cho dy Do staw cze: Gian ni CO DA

Bu si ness Unit Al fa Ro meo: Da nie le BAN DIE RA

Bu si ness Unit 
Roz wój Mię dzy na ro do wy: Jan NA HUM

Bu si ness Unit 
Usłu gi dla klien tów: Si lva no CAS SA NO

Bu si ness Unit After Sa les: Ra imon do BEL TRA MO

Pur cha sing: Tom ma so LE PERA

Po wer tra in: Nun zio PU LVI REN TI

In ży nie ria Wy ro bu i Pro ce su: Wal ter MOR TA RA

Lo gi sty ka: Gian lu igi SE RI

Ja kość: Vin cen zo NE RVI

Roz wój Przed się bior stwa: Giu sep pe PER LO

Fi nan se, Ad mi ni stra cja i Kon tro la: Die go PI STO NE

Za so by Ludz kie: Giu sep pe ALES SAN DRIA

Śro do wi sko 
i Re la cje In sty tu cjo nal ne: Vin cen zo RU OC CO

Usłu gi Praw ne: Gior gio FOS SA TI

Re la cje Pra so we: Si mo ne MI GLIA RI NO

Schemat organizacyjny

W dniu 19 lu te go w Tu ry nie od by ło się do rocz ne sym po zjum
ka dry kie row ni czej Fiat Au to.
Pod czas spo tka nia, dy rek tor peł no moc ny Spół ki, Gian car lo
Bo schet ti, przed sta wił no wą struk tu rę or ga ni za cyj ną, skła da -
ją cą się z czte rech Bu si ness Unit: 

• Fiat/Lan cia/Sa mo cho dy Do staw cze
• Al fa Ro meo 
• Roz wój Mię dzy na ro do wy 
• Usłu gi dla klien tów

W no wej struk tu rze du że zna cze nie bę dzie miał After Sa les.
Fakt, że jest to no wa jed nost ka biz ne so wa, świad czy o zna -
cze niu, ja kie Fiat Au to przy pi su je ob słu dze po sprze daż nej.
Wy ni ki eko no micz ne tej dzia łal no ści bę dą mia ły wpływ na
czte ry Bu si ness Unit. 
Głów nym ce lem re or ga ni za cji jest: roz wój ma rek, umoc nie -
nie dzia łal no ści w za kre sie sprze da ży i ob słu gi po sprze daż -
nej, wzmoc nie nie dzia łal no ści mię dzy na ro do wej oraz roz -
wój usług fi nan so wych i mo bil no ści.
No wa or ga ni za cja ukie run ko wa na jest na uwy pu kle nie cech
cha rak te ry stycz nych wszyst kich ma rek, któ re sta no wią ma -
ją tek Fia ta Au to. 
Fiat bę dzie mu siał skon cen tro wać się nad roz wo jem sa mo -
cho dów prze zna czo nych dla sze ro kiej rze szy klien tów po -
przez in no wa cyj ne wy ro by. Lan cia umoc ni swo ją po zy cję
mar ki eli tar nej i eks klu zyw nej. Al fa Ro meo, po przez wzrost
ilo ści sprze da wa nych sa mo cho dów i wej ście na no we ryn ki,
utrwa li swo ją pierw szo pla no wą pozycję wśród sa mo cho dów
spor to wych, sty lo wych i o wy so kiej tech no lo gii.
Wszyst kie Bu si ness Unit bę dą dzia ła ły jak nie za leż ne przed -
się bior stwa; każ de z nich bę dzie po no si ło peł ną od po wie -
dzial ność za swo je wy ni ki eko no micz ne i fi nan so we. Bę dą
po sia da ły swo je struk tu ry or ga ni za cyj ne zaj mu ją ce się: roz -
wo jem wy ro bu, pro duk cją, mar ke tin giem, dzia łal no ścią
han dlo wą oraz ja ko ścią i za rzą dza niem za so ba mi ludz ki mi.
No wa or ga ni za cja umoż li wi przy spie sze nie i uproszcze nie
pro ce sów de cy zyj nych. Zwraca też większą uwa gę na za do -
wo le nie klien ta, co jest głów nym ce lem Fia ta Au to.
Na szcze blu cen tral nym po zo sta ną ro dza je dzia łal no ści
i pio ny, któ re ko niecz ne są do za pew nie nia sy ner gii po mię -
dzy wszyst ki mi Bu si ness Unit. Za rzą dza nie współ pra cą
z Ge ne ral Mo tors zo sta ło po wie rzo ne dzia ło wi cen tral ne -
mu, na to miast roz wój dzia łal no ści ope ra cyj nej – jed nost -
kom Bu si ness Unit.

Tu ryn, 19 lu ty 2002

Nowa struktura Fiata Auto
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N ikt nie mó wi∏ o tym we W∏o szech. O ra to wa niu
za byt ku za cz´ ∏o si´ po wa˝ nie my Êleç w 1985 ro -
ku, ale wszyst ko za trzy ma ∏o si´ z po wo dów biu -

ro kra tycz nych. Wte dy nie mia ∏em jesz cze z tym nic wspól -
ne go. Na praw d´ mo˝ na by ∏o za jàç si´ Krzy wà Wie ̋ à do -
pie ro po 1990 ro ku, kie dy rzàd w∏o ski wy da∏ od po wied -
nià usta w´. W prak ty ce rzàd prze jà∏ bu dow l´ i prze ka za∏
jà nam, trzy na stu pro fe so rom uni wer sy tec kim mó wiàc:
rób cie z nià, co chce cie, naj wa˝ niej sze, ˝e by Êcie jà ura to -
wa li. Tak za cz´ ∏a si´ mo ja przy go da i za ra zem bar dzo ci´˝ -
ka pra ca. By ∏o to wiel kie wy zwa nie, któ re na po czàt ku
mnie prze ra ̋ a ∏o. Nie wie rzy ∏em w suk ces, bo ba ∏em si´
trud no Êci or ga ni za cyj nych. Nasz ko mi tet by∏ ju˝ prze cie˝
sie dem na stym w hi sto rii Re pu bli ki W∏o skiej. Po przed nim
nie uda ∏o si´ nic zro biç, po nie wa˝ s∏yn na dzwon ni ca bu -
dzi ∏a zbyt wie le emo cji, z za zdro Êcià w∏àcz nie. Bój o nià to -
czy ∏y sta le dwa mi ni ster stwa: ro bót pu blicz nych i kul tu ry.
Ka˝ de z nich mó wi ∏o: wie ̋ a jest na sza! To, ˝e w koƒ cu
uda ∏o si´ ru szyç z miej sca za wdzi´ cza my da le ko wzrocz no -
Êci ów cze sne go pre mie ra, Giu lio An dre ot tie go. Wszyst ko
dla te go, ˝e w 1989 ro ku zu pe∏ nie nie spo dzie wa nie ru n´ ∏a
wie ̋ a w Pa wii, dzwon ni ca ka te dry z XIII wie ku. Nie by ∏a

krzy wa, trzy ma ∏a si´ pro sto. Wte dy uÊwia do mio no so bie,
˝e tym bar dziej ta ki sam los mo ̋ e spo tkaç za by tek z Pi zy.
Rzàd pod jà∏ de cy zj´, ˝e trze ba ure gu lo waç je go sta tus i za -
braç si´ do pra cy. Oczy wi Êcie nie by ∏o w ogó le mo wy
o pro sto wa niu kon struk cji. Od sa me go po czàt ku na szym
ce lem by ∏o po wstrzy ma nie gwa∏ tow nie ro snà ce go prze -
chy ∏u. Uda ∏o nam si´ na wet wi´ cej, bo zmniej szy li Êmy go
o 44 cen ty me try, wra ca jàc do sta nu z lat 1790-1800.

Przy znam szcze rze, ˝e ba ∏em si´, i˝ w trak cie na szych
prac bu dow la si´ za wa li. Ju˝ na sa mym po czàt ku zda li Êmy
so bie spra w´, ˝e za gro ̋ e nie jest re al ne. Do tej po ry z gro -
zà wspo mi nam wrze sieƒ 1995 ro ku, któ ry na zwa li Êmy
czar nym wrze Êniem. W trak cie ro bót od kry li Êmy, ˝e w la -
tach 30. dzie wi´t na ste go wie ku dwóch ar chi tek tów maj -
stro wa ∏o coÊ przy fun da men tach, co nie zo sta ∏o ni gdzie
od no to wa ne. Z te go po wo du na na szych oczach wie ̋ a 
za cz´ ∏a si´ rap tow nie prze chy laç. To by∏ bar dzo dra ma -
tycz ny mo ment. Uda ∏o nam si´ za po biec ka ta stro fie, 
ale to, co wte dy prze ̋ y ∏em to praw dzi wy kosz mar. 

By ∏y rów nie˝ za baw ne sy tu acje. Oka za ∏o si´, ˝e pe wien
chiƒ ski ar chi tekt po sta no wi∏ za wszel kà ce n´ wcie liç w ˝y -
cie swój pro jekt. To by∏ cz∏o nek KC par tii ko mu ni stycz nej,
oso bi stoÊç bar dzo wp∏y wo wa, ar chi tekt, któ ry zaj mo wa∏
si´ ca ∏e ˝y cie kon ser wa cjà pa gód – wi´c czymÊ zu pe∏ nie
od mien nym. Za nim mu rem sta n´ ∏a par tia. Z jej przed sta -
wi cie lem przy je cha∏ do W∏och. Przy jà ∏em go w Tu ry nie na
po li tech ni ce i po wie dzia ∏em, ˝e je Êli ma kon kret ny po -
mys∏, to je ste Êmy go to wi wziàç go po wa˝ nie pod uwa g´.
Od po wie dzia∏, ˝e nie chce go ujaw niç, bo to ta jem ni ca.
Po tem da∏ mi na szcz´ Êcie spo kój.

Trze ba wy raê nie i uczci wie po wie dzieç, ˝e to, co zro bi -
li Êmy, nie jest na szym po my s∏em. W 1962 ro ku nie zna ny

krzywej wieży
Pierw szy raz zo ba czy łem Krzy wą Wie żę w 1961 r., tuż po przy jeź dzie do Włoch,
po stu diach w Pol sce. Nie przy szło mi wte dy do gło wy, że bę dę się nią kie dyś 
zaj mo wał. Tym bar dziej nie po my śla łem, że na le ża ło by tę wie żę wy pro sto wać.

Chwila
refleksji

Mi chał Ja mioł kow ski

Mi chał (Mi che le) Ja mioł kow ski, 
69 let ni pro fe sor po li tech ni ki 
w Tu ry nie. Uro dzo ny we Lwo wie. 
Je den z naj słyn niej szych Po la ków
we Wło szech. Pra sa na zy wa go 
su per ma nem i cu do twór cą. 
Prze wod ni czą cy mię dzy na ro do we go
ko mi te tu eks per tów, któ rym uda ło
się ura to wać Krzy wą Wie żę w Pi zie. 
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ni ko mu rzym ski in ̋ y nier là do wy o na -
zwi sku Ter ra ci na, w ar ty ku le na ∏a -
mach re no mo wa ne go an giel skie go
cza so pi sma „Geo tech nic”, przed sta wi∏
pro po zy cj´ te go, co my na st´p nie zre -
ali zo wa li Êmy. O je go po my Êle umoc -
nie nia fun da men tów przy po mnie li so -
bie in ̋ y nie ro wie z Mek sy ku, któ rzy
chcie li po wstrzy maç za pa da nie si´ ka -
te dry w sto li cy kra ju. Do pie ro tam, na
miej scu, ja i dwóch mo ich ko le gów
zda li Êmy so bie spra w´, ˝e przy znacz -
nie wi´k szych Êrod kach ostro˝ no Êci
rów nie˝ w Pi zie na le ̋ y za sto so waç 
t´ me to d´. Przy stà pi li Êmy do ˝mud ne -
go wy do by wa nia zie mi spod fun-
da men tów. Na st´p nym eta pem by ∏y
„za strzy ki” z ce men tu.

Pew nym kro kiem wcho dz´ po 295
stop niach dzwon ni cy. Te go nie wi daç
go ∏ym okiem, ale bu dow la jest ca∏ ko wi -
cie sta bil na. Da j´ jej gwa ran cj´ na 300
lat. Da lej w przy sz∏oÊç nie wy bie gam,
nie ma prze cie˝ nic wiecz ne go. Wszyst -
kie za byt ki mu szà kie dyÊ umrzeç. Po za
tym wie ̋ a mo ̋ e si´ za wa liç z in ne go
po wo du ni˝ po chy le nie. Wi´k szoÊç
cz∏on ków na sze go ko mi te tu – in ̋ y nie -
rów, hi sto ry ków sztu ki, ar chi tek tów
i kon ser wa to rów by ∏a prze ciw na
udost´pnieniu wie ̋ y zwie dza jà cym.
Twier dzi li, ˝e nie zo sta ∏a wy bu do wa na
po to, by do niej wcho dziç. Kra kow -
skim tar giem za pro po no wa ∏em wi´c
„nu me rus clau sus”: zwie dza nie w gru -
pach po 30 osób co 40 mi nut.

Przy znam szcze rze, ˝e nie chcia∏ bym
zaj mo waç si´ ju˝ ˝ad nà krzy wà wie ̋ à.
Naj gor sze by ∏o nie ustan ne zma ga nie
si´ z urz´d ni ka mi i biu ro kra cjà. Kie dyÊ
mi ni ster stwo ro bót pu blicz nych po pro -
si ∏o mnie o na tych mia sto we przy go to -
wa nie ra por tu o sta nie prac. Kil ka dni
póê niej mi ni ster za dzwo ni∏ do mnie
zno wu z proÊ bà o to sa mo spra woz da -
nie, bo je zgu bi∏. To by ∏o gor sze od naj -
wi´k sze go na wet prze chy ∏u.

No to wa ∏a Syl wia Wy soc ka
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R ok 2002 b´ dzie pra co wi ty dla Gru py Fiat.
Mi´ dzy na ro do wy kry zys ostat nich mie si´ cy
ro ku ubie g∏e go i os∏a bie nie ryn ku mo to ry za -

cyj ne go wy mu si ∏y ca ∏à se ri´ de cy zji stra te gicz nych,
ma jà cych za po biec nad cià ga jà cym trud no Êciom. Pod -
j´ te kro ki ma jà do pro wa dziç do re struk tu ry za cji prze -
my s∏o wej na su m´ oko ∏o 800 mi lio nów eu ro, sprze da -
˝y nie któ rych przed si´ biorstw i ro dza jów dzia ∏al no Êci,
re or ga ni za cji sek to ra Au to, emi sji ob li ga cji prze kra cza -
jà cej war toÊç dwóch mi liar dów do la rów wy mie nial -
nych na ak cje Ge ne ral Mo tors, oraz pod wy˝ k´ ka pi ta -
∏u ak cyj ne go o mi liard eu ro.

Wszyst kie te ini cja ty wy pod jà∏ Za rzàd na po czàt ku
grud nia ze sz∏e go ro ku i nad ich trud nà re ali za cjà skon -
cen tru jà si´ w naj bli˝ szych mie sià cach pra cow ni cy Gru -
py. Gio van ni Agnel li po wie dzia∏, ˝e b´ dzie to „ko lej ne
wy zwa nie, któ re Fiat po djà∏ w cià gu swo jej hi sto rii”.

Pod j´ te de cy zje po win ny po zwo liç przed si´ bior stwu
osià gnàç ren tow noÊç struk tu ral nà, cho cia˝ z pew nym
opóê nie niem w sto sun ku do pla nów. Po mi mo sy tu acji
na ryn kach, któ ra w 2002 ro ku mo ̋ e oka zaç si´ bar -
dzo nie ko rzyst na. Chcàc za pew niç so bie bez piecz ne
wa run ki star tu w rok 2002, Gru pa po sta no wi ∏a zwi´k -
szyç ela stycz noÊç i sku tecz noÊç struk tu ry (po pra wia jàc
ren tow noÊç po przez ob ni ̋ e nie kosz tów) i fi nan sów
(ogra ni cza jàc za d∏u ̋ e nie).

Trzy dro gi w rok 2002
Do osià gni´ cia ce lów wy zna czo nych przez za rzàd,

przed si´ bior stwo b´ dzie zdà ̋ aç trze ma dro ga mi. Pierw sza
z nich to zwi´k sze nie przy cho dów. „Na sza przy sz∏oÊç, nasz
wzrost, pla no wa ne przez nas prze j´ cia – t∏u ma czy Pa olo
Can ta rel la, dy rek tor ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Gru py – 
za le ̋ à od na szych umie j´t no Êci ge ne ro wa nia ob ro tów”.

Oprócz zwró ce nia zwi´k szo nej uwa gi na wzrost przy -
cho dów, Gru pa mu si wzmoc niç kon tro l´ nad Êrod ka mi fi -
nan so wy mi, tzn. nad sal dem przy cho dów i roz cho dów.
Cel ten wy ma ga umie j´t no Êci kon fron to wa nia sie bie z naj -
lep szy mi w Gru pie i po za nià; tak, aby wszy scy czu li si´
od po wie dzial ni za fi nan se”.

Dru gi fi lar dzia ∏aƒ to pra cow ni cy. „Spo sób re ali za cji
stra te gii, pla nów, i pro gra mów, za le ̋ y bo wiem od nas, 
od te go jak dzia ∏a my, od stop nia mo ty wa cji i sa tys fak cji
z pra cy” – mó wi Can ta rel la.

Trze cim fi la rem 2002 ro ku b´ dzie re ali za cja pro gra mu
„Next”, któ ry s∏u ̋ y przed si´ bior stwu do re or ga ni za cji pod -
sta wo wych pro ce sów: od roz wo ju wy ro bu – do pro duk cji,
od za opa trze nia – do lo gi sty ki, od utrzy ma nia ru chu – do
przyj mo wa nia i re ali za cji za mó wieƒ. Next po wi nien przy -
nieÊç w 2002 r. zna czà ce ko rzy Êci w ra chun ku eko no micz -
nym tak pod wzgl´ dem ogra ni cze nia kosz tów, jak i wzro stu
przy cho dów przed si´ bior stwa, któ re pod ka˝ dym wzgl´ -
dem b´ dzie dzia ∏aç szyb ciej, wy daj niej, sku tecz niej.

Restrukturyzacje
przemysłowe, reorganizacja
Fiat Auto, wyzbycie się
niektórych rodzajów
działalności, podwyższenie
kapitału o jeden miliard euro
- to strategia Fiata na rok
2002. Pierwszeństwo ma
wzrost obrotów, umiejętne
zarządzanie pracownikami,
przebudowa procesów. TrudnyTrudnyrokrok



Nikt nie ukry wa, ˝e cze ka nas ci´˝ ka pra ca, ale – pod -
kre Êla Can ta rel la – „mu si my so bie zdaç spra w´ ze stra te gii
oraz po sia da nych za so bów i kom pe ten cji po trzeb nych do
usa tys fak cjo no wa nia pra cow ni ków, klien tów, ak cjo na riu -
szy i wy ka za nia si´ za do wa la jà cym nas ra chun kiem eko no -
micz nym. Po trzeb na nam b´ dzie de ter mi na cja, ty po wa dla
lu dzi Fia ta. De ter mi na cja, któ ra ro dzi si´ z za wo do wych
kom pe ten cji, z nie za do wo le nia z bie gu rze czy, z du my
i uspra wie dli wio nych am bi cji osób, któ re czu jà, ˝e po sia -
da jà po my s∏y i ener gi´ nie zb´d nà do osià gni´ cia ce lów”.

Gru dnio we de cy zje za rzą du
Chcàc le piej zro zu mieç wa run ki, w ja kich obec nie dzia -

∏a Fiat, trze ba prze ana li zo waç mi nio ny rok. W cià gu
pierw szych sze Êciu mie si´ cy przed si´ bior stwo by ∏o na do -
brej dro dze do osià gni´ cia po pra wy ren tow no Êci i ogra ni -
cze nia za d∏u ̋ e nia. Póê niej na stà pi ∏o po gor sze nie mi´ dzy -
na ro do wej ko niunk tu ry go spo dar czej, któ re ze Sta nów
Zjed no czo nych roz prze strze ni ∏o si´ na in ne ob sza ry. 
Wy da rze nia 11 wrze Ênia jesz cze bar dziej po g∏´ bi ∏y
ne ga tyw ne na stro je wp∏y wa jàc na in we sty cje
i kon sump cj´, cho cia˝ ta ostat nia by ∏a utrzy my -
wa na na doÊç wy so kim po zio mie za po mo cà
agre syw nej po li ty ki han dlo wej.

Chcàc sta wiç czo ∏a za po wia da jà cym si´ trud -
no Êciom (po czà tek 2002 ro ku nie da∏ sy gna ∏ów

po pra wy), Gru pa zde cy do wa ∏a si´
dzia ∏aç na kil ku fron tach. Przede
wszyst kim zde cy do wa ∏a si´ na przy -
spie sze nie re struk tu ry za cji prze my -
s∏o wej, po no szàc nad zwy czaj ne kosz -
ty (800 mi lio nów eu ro w ro ku ob ra -
chun ko wym 2001). Wy ni kiem tych
dzia ∏aƒ jest ra cjo na li za cja i ogra ni cze -
nie zdol no Êci pro duk cyj nej oraz
obec no Êci w in nych kra jach. W la tach
2002-2004 zo sta nie za mkni´ tych
8 za k∏a dów, oprócz 10, o za mkni´ ciu
któ rych informowano. (w tym
dwa we W∏o szech). Re duk cja per so -
ne lu po za W∏o cha mi obej mie oko ∏o
6 ty si´ cy osób.

Zde fi nio wa no rów nie˝ no wà or ga -
ni za cj´ Fiat Au to. Od pierw szych
mie si´ cy 2002 ro ku przed si´ bior -
stwo zo sta nie po dzie lo ne na czte ry
jed nost ki biz ne so we: Fiat/Lan cia, Al -
fa Ro meo, Roz wój mi´ dzy na ro do wy,

Us∏u gi. B´ dzie to bar dzo de li kat na ope ra cja, po nie wa˝ jest
to sek tor z naj wi´k szymi pro ble mami w za kre sie udzia ∏ów
i ren tow no Êci, w któ rym naj trud niej jest prze nieÊç na wy -
ni ki eko no micz ne to, co jest je go sil nà stro nà: umie j´t no -
Êci, wie dza tech nicz na, ma jà tek z∏o ̋ o ny z ma rek, sil na
obec noÊç na roz wi ni´ tych i roz wi ja jà cych si´ ryn kach.

Ce lem ma new ru Fia ta Au to jest skon cen tro wa nie za so -
bów na si le i po zy cji ma rek, przy spie sza jàc i uspraw nia jàc
pro ce sy de cy zyj ne, prze no szàc od po wie dzial noÊç za ra -
chu nek eko no micz ny ni ̋ ej, bli ̋ ej ryn ku i klien ta oraz
zwi´k sza jàc w∏a Êci we po dej Êcie do per so ne lu opar te na
sza cun ku i oce nie je go war to Êci. Ta ki jest sens po wsta nia
Bu si ness Unit, dzia ∏a jà ce go jak praw dzi we przed si´ bior -
stwo, któ re opra co wu je w∏a sne pla ny, roz wi ja i pro du -
ku je w∏a sne wy ro by, za rzà dza w∏a sny mi do staw ca mi,

Prezes Fiat SpA, Paolo Fresco (z lewej) i dyrektor generalny Paolo Cantarella.
Na poprzedniej stronie: prezes honorowy Grupy, Giovanni Agnelli



bierze od po wie dzial noÊç za mar ke ting i sprze da˝.
W wy ni ku tych zmian or ga ni za cyj nych od szed∏ ze sta no -

wi ska dy rek tor ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Fiat Au to, Ro ber -
to Te sto re. Na je go miej sce zo sta∏ po wo ∏a ny Gian car lo Bo -
schet ti, któ ry od 1990 ro ku kie ro wa∏ Ive co. Na sta no wi -
sko dy rek to ra ge ne ral ne go i pe∏ no moc ne go Ive co mia no -
wa no Mi che la del Lam bert.

Wpro wa dzo no zmia ny do stra te gii wy zby cia si´ cz´ Êci
dzia ∏al no Êci na su m´ oko ∏o dwóch mi liar dów eu ro
w 2002 ro ku. Ze wzgl´ du na trud nà sy tu acj´ w go spo dar -
ce, nie uda ∏o si´ za koƒ czyç w 2001 ro ku za po wia da nej
ce sji Ma gne ti Ma rel li. Po twier dza jàc za an ga ̋ o wa nie
w dzia ∏a nia zmie rza jà ce do ogra ni cze nia za d∏u ̋ e nia, po -
sze rzo no za kres mo˝ li wych ce sji na wi´k szà licz b´ dzia ∏al -
no Êci non -co re, tak prze my s∏o wych, jak i in nych. Za rzàd
za twier dzi∏ rów nie˝ emi sj´ ob li ga cji pi´ cio let nich na oko -
∏o dwa mi liar dy do la rów wy mie nial nych na oko ∏o 32 mi -
lio ny ak cji Ge ne ral Mo tors (dla zró˝ ni co wa nia êró de∏ fi -
nan so wa nia i ogra ni cze nia ci´ ̋ a ru zo bo wià zaƒ w naj bli˝ -
szych la tach). Ob li ga cje, wy emi to wa ne 11 grud nia 2001,
zo sta ∏y ob j´ te w ca ∏o Êci.

Na ko niec pod j´ to de cy zj´ o pod wy˝ ce ka pi ta ∏u ak cyj -
ne go o oko ∏o mi liard eu ro, ja ko opcj´ dla wszyst kich ka -
te go rii ak cji, z jed no cze snà emi sjà war ran tów na ob j´ cie
ak cji zwy k∏ych.

Nad zwy czaj ny plan i sy tu acja
Pa olo Fre sco, pre zes Fia ta, ko men tu je: „W tym 

mo men cie je ste Êmy w nad zwy czaj nej sy tu acji. Dla te go
mu sie li Êmy pod jàç równie nad zwy czaj ne Êrod ki”.

Z punk tu wi dze nia stra te gicz ne go w 2001 ro ku Gru pa
do ko na ∏a jed nak po st´ pu. Dzi´ ki ope ra cji Mon te di son,
któ ra po zwo li ∏a prze kszta∏ ciç ukry te ak ty wa w moc nà
dzia ∏al noÊç prze my s∏o wà, oraz dzi´ ki roz wo jo wi us∏ug.
Rów nie˝ z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia Fiat od no to -
wa∏ do bre wy ni ki w wie lu sek to rach, ∏àcz nie z CNH,
w któ rym na stà pi ∏a znacz na po pra wa, po mi mo trud no Êci
ryn kowych. Fia tA vio na dal osià ga dwu cy fro wà ren tow -
noÊç, To ro uzy ska∏ po zy tyw ny wy nik ope ra cyj ny, co nie
jest cz´ ste w tym sek to rze. Ob ro ty Bu si ness So lu tions
osià gn´ ∏y 1,8 mi liar da eu ro ju˝ w pierw szym ro ku je go
dzia ∏al no Êci. Nie mo˝ na po mi nàç Fer ra ri, gdzie tak du ̋ o
si´ dzie je na po lu prze my s∏o wym i spor to wym.

„Nie ste ty – stwier dza Fre sco – po nad 50% Gru py, sek -
tor Au to i zwià za ne z nim bran ̋ e, prze ̋ y wa jà trud no Êci.
Skut ki ata ków ter ro ry stycz nych w Sta nach Zjed no czo -
nych przyczyni∏y si´ do dalszego po gor sze nia sy tu acji.
Re ak cja ryn ków nie jest jesz cze wy raê na, ale do Êwiad cze -
nie zdo by te w cza sie po przed nich kry zy sów (woj na Yom
Kip pur, woj na w Za to ce) mó wià nam, ˝e mu si my byç
przy go to wa ni na naj gor sze”.

Dla te go w grud niu ze sz∏e go ro ku pod j´ to ta kie, a nie
in ne de cy zje. „Na le ̋ y do ko naç ka pi ta li za cji zmia ny – t∏u -
ma czy Fre sco. – Nie trze ba si´ jej oba wiaç, ale wy ko rzy -
staç do po pra wy w∏a snej po zy cji. Je ̋ e li u pod staw na -
szych pro ble mów le ̋ y biu ro kra cja – postarajmy si´ prze -
nieÊç na szà uwa g´ i ener gi´ z po go ni za we wn´trz ny mi
po trze ba mi, w po goƒ za klien tem. Mu si wzro snàç za in -
te re so wa nie ogra ni cza niem kosz tów w myÊl zasady:
mniej kosz tów, wi´ cej zy sku. Na ko niec: nie ma praw dzi -
we go zy sku bez ge ne ro wa nia Êrod ków fi nan so wych, co
ozna cza po dwo jo ne ob ro ty”.

W su mie Gru pa mu si prze my Êleç swój system pra cy,
wy ko rzy staç obec nà nad zwy czaj nà sy tu acj´ do wpro wa -

dze nia zmian oraz pod j´ cia od wa˝ nych ini cja tyw. Two -
rzy my nie Fia ta, w któ rym pra cu je si´ wi´ cej, ale Fia -

ta, w któ rym pra cu je si´ le piej. Fre sco pod su mo -
wu je: „Do re ali za cji tych za mie rzeƒ po trze ba
zwi´k szyç de le go wa nie od po wie dzial no Êci, po -
rów ny waç si´ z kon ku ren cjà, wpro wa dzaç wi´ -
cej in no wa cji, po Êwi´ caç wi´ cej cza su i uwa gi
ko mu ni ka cji, Êle dziç me to dycz nie ja koÊç wy ni -
ków. Te go po trze bu je my. Ogól nie wia do mo,
˝e lu dzie Fia ta w trud nych mo men tach, po tra -
fià daç z sie bie wszyst ko. Udo wod nij my to
rów nie˝ tym ra zem”. 



Indywidualne ubezpieczenia na życie

finansowe zabezpieczenie na przyszłość Ubezpieczonego 
i Jego rodziny

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

Ubezpieczenia komunikacyjne

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

Ubezpieczenia majątkowe

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

Zbiorowe ubezpieczenia dla pracowników

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

Ubezpieczenie osoby zaciągającej kredyt 
z FIAT Banku na zakup samochodu

terminowe ubezpieczenie życia 
na czas trwania kredytu, zabezpieczenie kredytu
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P a lio Weekend prze ̋ y wa dru gà m∏o doÊç. Ofi cjal nie
za pre zen to wa no je z du ̋ ym fa so nem w sto ∏ecz nej
Ga le rii Mo ko tów 12 stycz nia br., po czym ka wal -

ka da 30 aut od by ∏a test dri ve przez War sza w´ i oko li ce.
No wa kon cep cja nad wo zia kom bi do sko na le pa su je do

ka˝ de go oto cze nia i od po wia da ró˝ no rod nym gu stom.
Ten sa mo chód to praw dzi wy oby wa tel Êwia ta.

Naj bar dziej rzu ca jà ce si´ w oczy ce chy No we go Fia ta
Pa lio Week end, to cie ka wa syl wet ka, no wo cze sny de sign
i sil na oso bo woÊç. Pro jekt nad wo zia zo sta∏ opra co wa ny

in dy wi du al nie, w ce lu pod kre Êle nia to˝ sa mo Êci sa mo -
cho du. Je go tyl na cz´Êç za cho wu je do tych cza so wy, czy -
tel ny ry su nek. Wszyst ko two rzy har mo nij nà, przy jem nà
dla oka i funk cjo nal nà ca ∏oÊç.

No we bocz ne Êwia t∏a sà do brze wi docz ne, zde cy do wa -
nie wy ró˝ nia jàc No wy Fiat Pa lio Week end spo Êród in nych
sa mo cho dów. Po dob nie zde rza ki i tyl ne drzwi, przy po mi -
na jà ce ele men ty aut z wy˝ szych seg men tów. Przód po jaz -
du wy glà da na moc niej szy i no wo cze Êniej szy, unik ni´ to
jed nak tak cz´ sto spo ty ka nej prze sa dy sty li stycz nej.

Jacek Albiński

Pa lio Week end po ja wi ło się w Pol sce po nad czte ry la ta te mu. 
Teraz doczekało się zmian i nie są to wcale małe modyfikacje.
Nowy Fiat Palio Weekend jest bardziej komfortowy i nowoczesny.

Druga młodość
Palio Weekend
Druga młodość

Palio Weekend
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Ra dy kal nie zo sta ∏y zmie nio ne – po kry wa sil ni ka, b∏ot -
ni ki, zde rza ki, Êwia t∏a przed nie i atra pa ch∏od ni cy.

Sa mo chód wy raê nie od m∏od nia∏. Zmia ny sà do brze
wi docz ne, co no we Pa lio za wdzi´ cza sta ran nym po szu -
ki wa niom no wa tor skich roz wià zaƒ, wszech stron nym
ba da niom i te stom, oraz znacz nym in we sty cjom pro -
duk cyj nym. No wy Fiat Pa lio Week end jest bar dziej kom -
for to wy, bez piecz niej szy, wy glà da no wo cze Êniej i ∏ad -
niej. W zgod nej opi nii dzien ni kar skich fa chow ców od
mo to ry za cji je dzie si´ nim wy god niej, a grun tow nie
prze pro jek to wa ne wn´ trze da je wra ̋ e nie po dró ̋ y 
sa mo cho dem wy˝ szej kla sy.

W nad wo ziu wi daç wy raê ne wp∏y wy ten den cji w sty -
li sty ce sa mo cho dów ostat nich lat. No wy de sign cha rak -
te ry zu je si´ bar dziej czy stà for mà. Z przo du wi daç dwa

wy raê ne prze t∏o cze nia, zw´ ̋ a jà ce si´ ku przo do wi. Bok
nad wo zia za cho wa∏ naj wi´ cej cech wspól nych z po -
przed ni kiem, naj wi´k sze zmia ny wi daç na przed nich
b∏ot ni kach. Tyl na szy ba za pew nia do sko na ∏à wi docz -
noÊç. Drzwi ba ga˝ ni ka za cho wa ∏y czy stà li ni´ bez prze -
t∏o czeƒ. Po je go otwar ciu, otrzy mu je si´ ∏a twy do st´p
do po zba wio nej pro gu cz´ Êci ba ga ̋ o wej. Ta bli ca 
re je stra cyj na zo sta ∏a prze nie sio na wy ̋ ej, lam py umiesz -
czo ne pio no wo w b∏ot ni kach sà smu klej sze. In ne jest 
te˝ wn´ trze. W ka˝ dej wer sji wy po sa ̋ e nia, pa ne le drzwi
po kry te sà ele ganc kà tka ni nà. Ta bli ca roz dziel cza 
zo sta ∏a prze pro jek to wa na z za cho wa niem te go sa me go
szkie le tu. Wie lu ob ser wa to rom kszta∏t no wej, cen tral nej
kon so li, ja ko Êç jej wy ko na nia i two rzy wo, ko ja rzy si´
z Al fà Ro meo. 

Zmia nie ule g∏y rów nie˝ pro fi le sie dzeƒ. Fo te le sà
g∏´b sze i za pew nia jà lep sze trzy ma nie bocz ne. Wy -
konana z nowych materia∏ów ta pi cer ka ofe ro wa na jest
w dwóch ko lo rach. Po szy cia drzwi sà pe∏ niej sze ni˝
u po przed ni ka.

Sil ni ki No we go Pa lio Week end
Wersja

1.2 60 KM 1.2 16V 80 KM 1.6 16V 103 KM

PojemnoÊç silnika (cm3)
1242 1242 1596

IloÊç zaworów na cylinder
2 4 4

Maksymalna moc KM-CEE (kW-CEE) przy obr./min.
60 (44)/5000   80 (59)/5000 103 (76)/5750

Maksymalny moment obrotowy Nm (kGm-CEE) przy obr./min.
102 (10,4)/2500 114 (11,6)/4000 145 (14,8)/4000

Pr´dkoÊç maksymalna (km/h)
153 167 186

Przyspieszenie od 0-100 km/h (s)
16,5 13,2 10,5

Zu˝ycie paliwa (l/100 km) miasto/poza miastem/kombinowane
9,0 / 5,5 / 6,8 9,2 / 5,4 / 6,8 11,7 / 6,1 / 8,1
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Kie dy Fiat Au to po pro si∏ Gior get to Giu gia ro o po -
now ne prze my Êle nie sty li sty ki Pa lio Week end, s∏yn ny
w∏o ski sty li sta bez na my s∏u si´ gnà∏ do skarb ni cy ró˝ no -
rod no Êci kul tur i do Êwiad czeƒ ca ∏e go Êwia ta. Re spek tu jàc
wszyst kie za sad ni cze ele men ty ory gi nal ne go ry sun ku
nad wo zia, o∏ó wek zna ne go pro jek tan ta nada∏ mu bar dziej
atrak cyj ny wy glàd, od po wia da jà cy wspó∏ cze snym upodo -
ba niom. Wlo ty po wie trza znacz nie ró˝ nià si´ od po przed -
nich, sa mo chód ma wi´k szy roz staw przed nich kó∏, przez
co wy da je si´ ma syw niej szy oraz wi´k szy roz staw osi,
dzi´ ki cze mu wy glà da na d∏u˝ szy. 

W sen sie tech nicz nym No we Pa lio Week end jest na do -
brà spra w´ zu pe∏ nie in nym sa mo cho dem. Przede wszyst -
kim za dba no o bez pie czeƒ stwo. W opcjach do st´p ny jest
ABS naj now szej ge ne ra cji z ak tyw ny mi czuj ni ka mi o raz
funk cjà elek tro nicz ne go roz dzie la cza si ∏y ha mo wa nia
(EBD). Sà tu taj in te li gent ne po dusz ki po wietrz ne naj now -
szej ge ne ra cji SMART 1, na pi na cze pa sów bez pie czeƒ -
stwa, a w wer sji HL – air -bag pa sa ̋ e ra. Kie row ni ca po sia -
da sys tem ab sor bu jà cy ener gi´ zde rze nia, a nad wo zie –
kon tro lo wa ne stre fy zgnio tu i wzmoc nie nia bocz ne. 
Sa mo chód po sia da wszel kie mo˝ li we ate sty, w tym naj -
bar dziej su ro we, wy ma ga ne w kra jach Unii Eu ro pej skiej,

jak Eu roN CAP, czy li Eu ro pej skie go Pro gra mu Oce ny Bez -
pie czeƒ stwa No wych Sa mo cho dów. Pod da no go pró bom
zde rzeƒ czo ∏o wych przy szyb ko Êci 65 km/godz. (do tych -
czas obo wià zu jà ce nor my eu ro pej skie mó wià o pró bach
przy szyb ko Êci 56 km/godz.) Wy so ki sto pieƒ bez pie czeƒ -
stwa za pew nia jà do sko na ∏e ha mul ce z du blu jà cy mi si´ ob -
wo da mi za bez pie cza jà cy mi przed awa rià. Kie dy je den
z nich ule gnie uszko dze niu, dru gi przej mu je je go funk cje.
Pe da∏ dzia ∏a lek ko, co po zwa la kie row cy kon tro lo waç
pro ces ha mo wa nia. Wspo mnia ny sys tem EBD jest opcjà
we wszyst kich wer sjach. Pod czas na g∏e go ha mo wa nia sys -
tem za po bie ga blo ka dom kó∏ i po zwa la na pre cy zyj nà ko -
rek t´ si ∏y ha mo wa nia na tyl nej osi. Ha mo wa nie jest przez
to sku tecz niej sze, a je go dro ga krót sza w ka˝ dych wa run -
kach ob cià ̋ e nia sa mo cho du. 

Sil ni ki, urzà dze nia za pew nia jà ce bez pie czeƒ stwo, za wie -
sze nie, osprz´t oÊwie tle nio wy, wy ko na ne zo sta ∏y z naj no -
wo cze Êniej szych kom po nen tów i przy u˝y ciu za awan so -
wa nej tech no lo gii.

No we Pa lio Week end pro du ko wa ne jest w Za k∏a dzie
Ka ro se rii Fiat Au to Po land w Ty chach. W od ró˝ nie niu od
po przed ni ka, b´ dzie rów nie˝ eks por to wa ne do pra wie
wszyst kich kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Ze spo ły Me cha nicz ne
W No wym Fia cie Pa lio Week end znaj dzie my sze reg zmian me cha -

nicz nych, znacz nie zwięk sza ją cych nie za wod ność i kom fort.

• Sprzę gło ste ro wa ne hy drau licz nie. W urzą dze nie to wy po sa żo no

wszyst kie wer sje, co ozna cza de li kat niej szą pra cę, 

po zba wio ną wi bra cji i ha ła su po wo do wa nych przez dzia ła nie 

cię gien. Sprzę gło ste ro wa ne hy drau licz nie ob ni ża rów nież kosz ty

eks plo ata cji, po nie waż nie wy ma ga re gu la cji.

• Za wie sze nie kół pod da ne zo sta ło ge ne ral nej mo dy fi ka cji w ce lu

zwięk sze nia kom for tu i bez pie czeń stwa jaz dy. 

• Nie za leż ne za wie sze nie przed nie wy ko rzy stu je wa ha cze

McPhersona. 

Wszyst kie wer sje po sia da ją no wą ra mę 

po moc ni czą, co po pra wia sta bil ność 

i po wo du je wzmoc nie nie ca łe go sys te mu. 

Wpro wa dzo no no we, mniej sze i lżej sze sprę ży ny śru bo we, 

le piej re agu ją ce na bocz ne prze cią że nia, 

co po zwa la le piej pa no wać nad sa mo cho dem na za krę tach.

Za wie sze nie w No wym Fia cie Pa lio Week end jest nie za leż ne z drąż -

ka mi po przecz ny mi i drąż kiem sta bi li zu ją cym. Amor ty za to ry i sprę -

ży ny ma ją rów nież zmie nio ną cha rak te ry sty kę, pod no szą cą kom fort

jaz dy. Wpro wa dzo no istot ną zmia nę, po wo du ją cą, że no we za wie -

sze nie bar dzo do brze łą czy spor to wy cha rak ter sa mo cho du z wy go -

dą i kom for tem – wszyst kie wy mia ry ule gły zwięk sze niu.

Po więk szo no też roz staw kół z przo du i wy dłu żo no roz staw osi.

• Ze spół pe da łów zo stał od dzie lo ny od ukła du kie row ni cze -

go w ce lu zmniej sze nia drgań prze no szo nych na kie row ni -

cę i zwięk sze nia kom for tu jaz dy. Obec nie każ dy pe dał

po sia da wła sne spe cjal ne mo co wa nie: 

gaz re gu lu je się za po mo cą cię gna, a ha mu lec 

i sprzę gło uru cha mia ne są przez czuj ni ki. 

• Wspo ma ga nie hy drau licz ne kie row ni cy jest obec nie

stan dar dem we wszyst kich wer sjach.

16
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Sys tem Ve ni ce
No we Pa lio Week end posiada sprawdzony w Punto sys tem VE. N. I. C. E. Jest to tzw. Zin te gro wa ny Sie cio wy Ukła d Ste ro wa nia Elek -

tro nicz ne go, (Ve hic le Ne twork with In te gra ted Con trol Elec tro nics). System za rzą dza trze ma elek tro nicz ny mi pod ze spo ła mi ste ru -

ją cy mi: kom pu te rem po kła do wym (bo dy kom pu ter), ukła da mi elek tro nicz ny mi sil ni ka i elek tro ni ką ze spo łu wskaź ni ków. Sieć umoż -

li wia zin te gro wa nie pa mię ci wspo mnia nych trzech jed no stek ste ru ją cych i wy mia nę in for ma cji mię dzy ni mi. Oka blo wa nie, w po rów -

na niu z tra dy cyj nym osprzę tem zre du ko wa no o 23 proc. Mniej sza jest licz ba wyjść, po łą czeń i ter mi na li, co po pra wia nie za wod ność

sys te mu. Ca łość jest lżej sza o 2,8 ki lo gra ma. Przede wszyst kim zaś sys tem VE. N. I. C. E. za pew nia wie le wy gód pod czas eks plo ata -

cji sa mo cho du, a dzię ki znacz ne mu udo sko na le niu wszyst kich funk cji po kła do wych czy ni go bar dziej nie za wod nym i efek tyw nym.

Funk cje te obej mu ją: ste ro wa nie ze wnętrz nym oświe tle niem i za si la niem, im mo bi li ze rem Fiat CO DE dru giej ge ne ra cji, au to ma tycz -

nym ogrze wa niem tyl nej szy by (ti mer), oświe tle niem we wnętrz nym, otwie ra niem drzwi i kon tro lę świa teł ze wnętrz nych.
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Zdzi sław Ar let 
Dy rek tor Za kła du Ka ro se rii 
Fiat Au to Po land w Ty chach:

Tro chę ba li śmy się, że pro duk cję No we go Pa lio Fiat mo że 

po wie rzyć swo im za kła dom w Tur cji. Po krót kim okre sie 

nie pew no ści do wie dzie li śmy się, że pro du cen tem bę dzie jed nak

Fiat Au to Po land. To bar dzo waż na

dla nas de cy zja tym bar dziej, 

że pro du ko wa ne w Ty chach już od

pół to ra ro ku Pa lio (po prze nie sie -

niu z Biel ska) no tu je sys te ma tycz -

ną po pra wę wskaź ni ków ja ko ścio -

wych. Te raz, kie dy już nie ma 

Sie ny, bę dzie my mo gli skon cen tro -

wać się na tym wła śnie no wym 

mo de lu i wie le so bie po nim obie -

cu je my. Ma my peł ną świa do mość,

że bę dzie nas spraw dzał już nie

tyl ko ry nek kra jo wy, po nie waż sa mo chód będzie eksportowany

do pra wie wszyst kich kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Je stem spo koj ny o oce nę te go sa mo cho du przez użyt kow ni ków,

po nie waż z czy stym su mie niem mo gę po wie dzieć, 

że jest zna ko mi ty. Przy spie sze nie, dobrze funkcjonujące

zawieszenia, ci cha pra ca sil ni ka, komfort wnętrza, 

to naj waż niej sze, ale zde cy do wa nie nie wszyst kie za le ty 

no we go Pa lio. Mo że my pro du ko wać na wet do trzy stu aut 

na do bę, że by tyl ko ry nek za sko czył. 

N o we Pa lio Week end wzbu dzi ∏o du ̋ e za cie ka wie nie
dzien ni ka rzy za pro szo nych na war szaw skà pre zen ta -

cj´. 90-ki lo me tro wa okr´˝ na jaz da prób na z Mo ko to wa
przez Pia secz no i Wi la nów wy star czy ∏a, ˝e by mo˝ na by ∏o
wy mie niç uwa gi na te mat au ta. Opi nie by ∏y zgod ne: to do -
bra i ca∏ kiem no wa pro po zy cja ryn ko wa Fia ta Au to Po land.

No we wnę trze
• Ta bli ca roz dziel cza jest dwu ko lo ro wa i ma ła god ne kon tu ry. 

Do sko na le czy tel ne są wszyst kie wskaź ni ki i bar dzo ła twy jest do stęp

do wszel kich re gu la to rów. Po ja wi ły się no we in stru men ty, a pręd ko -

ścio mierz i licz nik ki lo me trów po sia da ją wy świe tla cze cie kło kry sta -

licz ne. Pa nel zo stał tak za pro jek to wa ny, że jest w nim te raz wię cej

miej sca na róż ne schow ki i pół ki.

• Środ ko wa kon so la posiada wię cej prze strze ni, wraz ze schow kiem

na róż ne przed mio ty. Dźwi gnie skrzy ni bie gów i ha mul ca ręcz ne go

ma ją kształ ty bar dziej er go no micz ne.

• Fo te le przed nie otrzy ma ły no wy kształt. Po dusz ki sie dzeń i oparć

wy peł nio ne są pian ką o róż nej gę sto ści, dzię ki cze mu wy god niej się

sie dzi. Moż na je do kład niej re gu lo wać, (prze suw zwięk szo no

o 20 mm) i do sto so wać wy so kość do wzro stu kie row cy. Prze su wa ją

się ła twiej dzię ki wpro wa dze niu ło żysk rol ko wych. Za sto so wa no no we

po kry cia, na da ją ce wnę trzu bar dziej sty lo wy wy gląd. Do stęp na jest

też re gu la cja pod par cia czę ści lę dź wio wej krę go słu pa.

• Kli ma ty za cja zo sta ła grun tow nie prze bu do wa na. Po pra wio no

Wiele elementów
wyposażenia wnętrza
w Nowym Fiacie Palio
Weekend przypomina
samochody 
z wyższych klas.

Zdzisław Arlet
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To masz Szman dra „Au to Mo to Club”:  

Jest to sa mo chód wie lo funk cyj ny, któ ry moż na wy ko rzy sty wać 

do ro dzin nych wy jaz dów na week en dy, ale rów nież do pro wa dze nia

ma łej fir my. Zde cy do wa nie bar dziej atrak cyj ny de sign, co od ra zu

rzu ca się w oczy. Pa lio za wsze by ło uni wer sal ne, dzię ki cze mu 

sta wa ło się co raz bar dziej po pu lar ne w Pol sce, mi mo że by ło 

tro chę nie za słu że nie nie do ce nio ne.

No wa wer sja jest na wskroś no wo cze -

sna, do sto so wa na do obec nie pa nu ją -

cych ten den cji. 

Cie ka wa jest ga ma sil ni ków. 

Pro wa dzi się le piej niż po przed nie 

Pa lio, na co nie wąt pli wie ma ją wpływ

no we za wie sze nia. Nie wiem na ile 

sta nie się w Pol sce po pu lar ne, 

ale mam na dzie ję, że no wa wer sja 

oży wi za in te re so wa nie Week en dem nie tyl ko że by wy jeż dżać 

z do mu na so bo ty i nie dzie le. 

Ja cek Frent zel, Pol skie Ra dio Ka to wi ce „Au to Ra dio”, Ty go dnik 

Mo to ry za cyj ny „Gieł da sa mo cho do wa”: 

Zde cy do wa nie cie kaw szy de sign ani że li u po przed ni ka, zwłasz cza

przód, któ ry ma nie zwy kle in try gu ją cy

wy gląd, zna ny głów nie z wyż sze go

seg men tu. Tył spra wia wra że nie 

więk sze go, dzię ki pod wyż sze niu drzwi

ba gaż ni ka. Bar dzo waż ne dla te go 

ty pu sa mo cho dów jest ob ni że nie 

pro gu ba gaż ni ka, co znacz nie uła twia

za ła du nek. Mia łem oka zję je chać 

naj bo gat szą wer sją No we go Pa lio

Week end. Wy koń cze nie wnę trza jest

bar dzo sta ran ne, zwłasz cza po szy cie

drzwi. Tro chę ra ził mnie wy gląd środ ko wej kon so li, sty li zo wa nej 

na spor to wo, ale nie któ rym ko le gom się po do bał. 

Sil ni ki, jak zwy kle u Fia ta, dy na micz ne. Au to jest bar dzo sta bil ne 

na dro dze, zresz tą po przed ni ko wi też nic pod tym wzglę dem 

nie bra ko wa ło.

Je rzy Iwasz kie wicz, dzien ni karz mo to ry za cyj ny: 

Do brze się sta ło, że Pa lio Week end jest tym, czym jest: 

wy god nym i w za sa dzie bez u ster ko wym samochodem. No wym Pa lio

Week end prze je cha łem za le d wie 10 ki lo me trów, ale zwró ci łem 

uwa gę na bar dzo do bre trzy ma nie się

dro gi, do sko na łe wspo ma ga nie,

świet ne ha mul ce i dy na micz ny sil nik,

wy róż nia ją cy się w swo jej kla sie. 

No we Pa lio Week end z punk tu 

wi dze nia re guł obo wią zu ją cych 

w mo to ry za cji nie jest no wym autem,

to jest re sty ling. 

Jed nak gdy by ktoś nie znał po przed -

niej wer sji, my ślał by, że je dzie 

zu peł nie no wym au tem. 

prze pływ po wie trza, zmniej szo no ha łas i zwięk szo no sku tecz ność

ochro ny szyb przed za pa ro wy wa niem. Dzię ki ulep szo nej re cyr ku la cji

wnę trze ogrze wa się i chło dzi znacz nie szyb ciej. Za sto so wa no no wy

typ wen ty la to ra, o trzech szyb ko ściach wir ni ka (w przy pad ku peł nej

kli ma ty za cji ma czte ry szyb ko ści), wy daj niej sze go i pra cu ją ce go 

ci szej. Wnę trze jest te raz le piej wen ty lo wa ne i pa nu je w nim 

znacz nie przy jem niej szy kli mat.

• Ra dio w wer sjach HL ofe ro wa ne jest ja ko stan dard. Ca ły układ za -

pro jek to wa no tak, że by moż na go by ło wbu do wać w kon so lę. Po sia da

od twa rzacz ka se to wy, no we współ o sio we gło śni ki tyl ne, więk sze

przed nie i no we wy so ko to no we, za pew nia ją ce lep szą ja kość dźwię ku.

• No wa kie row ni ca jest ład niej sza i le piej się ją trzy ma. Umiesz czo ne

w środ ku sty li zo wa ne lo go Fia ta, wy róż nia te raz wszyst kie no we mo -

de le mar ki. Drzwi po sia da ją no we, wy god niej sze pod ło kiet ni ki,

w któ rych zmie nio no kształt i wiel kość schow ków. 

Tka ni ny wy koń cze nio we, ma ją no we wzo ry i są przy jem ne w do ty ku.

Klu czy k po sia da trans pon der ko mu ni ku ją cy się z im mo bi li ze rem 

Fiat CODE i jest do stęp ny w wer sji stan dar do wej. 

Zdal na ak ty wa cja alar mu znaj du je się w opcji.

Jerzy Iwaszkiewicz

Jacek Frentzel

Tomasz Szmandra
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konkursWy przedź my ślą czas

Kon kurs prze bie gaç b´ dzie w dwóch eta pach punk -
to wa nych osob no. O ko lej no Êci miejsc za j´ tych w kon kur sie, b´ dzie
de cy do wa ∏a su ma punk tów, ja kà uczest nik uzy ska za swo je pra ce
w obu eta pach. I etap do ty czy pra cy pla stycz nej. 
O szcze gó ∏ach II eta pu kon kur su po in for mu je my w na st´p nym
nu me rze FWN. Mó wiàc naj ogól niej b´ dzie on po le ga∏ na roz wi -
ni´ ciu wy obraê ni pla stycz nej w in ny spo sób. Dzi´ ki te mu wy -
rów na jà si´ szan se tych, któ rzy swo jà fan ta zj´ le piej wy ra ̋ a jà
s∏o wem i tych, któ rzy po tra fià prze ka zaç jà w in ny spo sób. 
W tym kon kur sie zwra caç b´ dzie my uwa g´ przede wszyst kim
na wy obraê ni´ i kre atyw noÊç. 

Na de s∏a ne pra ce oce nià ju ro rzy, 
któ rych opi nia za de cy du je o przy zna niu 
na gród w obu eta pach kon kur su.

– za pro jek tuj 
Fia ta przy szło ści
– za pro jek tuj 
Fia ta przy szło ści

Jak wy obra żasz so bie sa mo chód Fia ta za dzie sięć lat? 
Puść wo dze fan ta zji, wy przedź my ślą te raź niej szość 
i wy ko naj pra cę pla stycz ną przed sta wia ją cą sa mo chód 
no wo cze śniej szy niż Fiat Sti lo i prze stron niej szy 
niż no wy Fiat Pa lio Week end. 
Tech ni ka do wol na (ry su nek, 
ma lar stwo, rzeź ba). k



1

Za sa dy uczest nic twa: 

Kon kurs prze zna czo ny jest dla pra cow ni ków Gru py Fiat 
i Worl dwi de Pur cha sing oraz ich ro dzin

Kon kurs obej mu je dwie ka te go rie wie ko we: 
• I dzie ci do lat 14 
• II m∏o dzie˝ po wy ̋ ej 14 lat i do ro Êli.

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

2

3

Dzie si´ç wy ró˝ nio nych prac na gro dzo nych zo sta nie po nad to 
in ny mi ak ce so ria mi Fia ta Sti lo i Pa lio Week end 

(np. cza pecz ki, bre locz ki, itp.)
Pra ce z obu eta pów kon kur su na le ̋ y nad sy ∏aç 

do 30 ma ja br. na ad res re dak cji: 

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

Uczest nic two w kon kur sie rów no znacz ne jest 
z wy ra ̋ e niem zgo dy na pu bli ka cj´ 

na de s∏a nych prac w FWN. 

onkurs
W kwiet nio wym nu me rze FWN po wró ci my  

raz jesz cze do na sze go kon kur su.

Na gro dy w I ka te go rii wie ko wej:

• I miej sce – kom pu ter mul ti me dial ny (z lo go Fiat Sti lo) 

• II miej sce – hu laj no ga elek trycz na i oku la ry s∏o necz ne z gamy akcesoriów Fiat Stilo 

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

Na gro dy w II ka te go rii wie ko wej:

• I miej sce – kom pu ter mul ti me dial ny (z lo go Fiat Sti lo) 

• II miej sce – ze ga rek z apa ra tem cy fro wym i gra na to wy swe ter Fiat Sti lo 
oraz tor ba Pa lio Week end 

• III miej sce – d∏u go pis Cross i kurt ka wia trów ka Fiat Sti lo 
(wi´cej o akcesoriach na nast´pnych stronach)
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A k ce so ria dla Fia ta Sti lo obej mu jà po nad 60 ar ty -
ku ∏ów. Zo sta ∏y do pa so wa ne do cha rak te ry sty ki
sa mo cho du i pod kre Êla jà za le ty no we go mo de lu.

Sà to atrak cyj ne i pod no szà  przede wszyst kim kom fort
po dró ̋ o wa nia. Ma my wi´c pi´ç ro dza jów ob r´ czy ze
sto pu lek kie go, ze staw alu mi nio wych pe da ∏ów z gu mo -
wy mi wk∏ad ka mi, opar cie na le wà no g´ i próg oraz dy -
wa ni ki z na pi sem Sti lo, wy ko na ne z ró˝ nych tka nin. Ist -
nie je tak ̋ e mo˝ li woÊç wy bo ru jed ne go z dwóch ty pów
kie row ni cy: spor to wej oraz ele ganc kiej, z od po wied nio
do pa so wa nà ga∏ kà dêwi gni zmia ny bie gów.

Ak ce so ria Fia ta Sti lo ofe ru jà tak ̋ e sze reg przed -
mio tów po zwa la jà cych na mak sy mal ne za go spo da -
ro wa nie wn´ trza sa mo cho du. Pro po no wa ne sà
siat ki ró˝ nych roz mia rów i kszta∏ tu. Mo˝ na je
mo co waç do opar cia sie dzeƒ tyl nych, na po -
wierzch ni ba ga˝ ni ka i pod pó∏ kà tyl nà, na tu ne -
lu Êrod ko wym od stro ny pa sa ̋ e ra, czy te˝ od -
dzie laç ni mi ba ga˝ nik od po zo sta ∏ej cz´ Êci wn´ -
trza sa mo cho du (przy dat ne zw∏asz cza przy prze -
wo ̋ e niu zwie rzàt). W ra mach ak ce so riów
uspraw nia jà cych po dró ̋ o wa nie re kre acyj ne,

opra co wa ne zo sta ∏y, mi´ dzy in ny mi, li stwy po zwa la jà ce
na mon ta˝ ba ga˝ ni ków do prze wo zu ro we ru bàdê de ski
sur fin go wej lub nart, a tak ̋ e wy god ny po jem nik
na bu ty nar ciar skie, ko stiu my kà pie lo we i in ne
oÊnie ̋ o ne lub wil got ne przed mio ty. W ofer cie
jest tak ̋ e sze reg fo te li ków do bez piecz ne go
prze wo ̋ e nia dzie ci. WÊród nich Kid dy Iso fix –
za pro jek to wa ny ze spe cjal nym uchwytem typu
Iso fix, se ryj nie mon to wa nym w Fia cie Sti lo. 

Wraz z no wym mo de lem po wsta ∏a tak ̋ e ca ∏a se -
ria przed mio tów co dzien ne go u˝yt ku. Sà to ar ty -

ku ∏y eks klu zyw ne, szcze gól nie wy ra fi no wa ne
tak pod wzgl´ dem kszta∏ tu, jak i za sto so wa -
nych ma te ria ∏ów. A wi´c: od srebr ne go po alu -
mi nio wy bre lo czek, od wy god ne go etui na CD
po trzy mo de le ze ga rków (je den po sia da wkom -
po no wa ny apa rat fo to gra ficz ny). Z wy ko rzy sta -
niem no wo cze snej tech no lo gii po wsta ∏y tak ̋ e ar -
ty ku ∏y odzie ̋ o we jak spodnie z nie mnà cej tka ni -
ny tech no, któ re po od pi´ ciu zam ków na wy so -
ko Êci ko lan, za mie nia jà si´ w wy god ne ber mu dy.
Do tego kurt ka i spor to wa tor ba, czte ry no we

Nagrody w konkursie
„Zaprojektuj Fiata

przyszłości” wybraliśmy
spośród akcesoriów dwóch
najnowszych modeli Fiata. 

Poniżej prezentujemy dodatki związane
z Fiatem Stilo, w następnym numerze 

– z Nowym Palio Weekend.

Akcesoria
na każdą okazję



ro dza je oku la rów s∏o necz nych, ory gi nal ne d∏u go pi sy
Cross, elek trycz na hu laj no ga, pa ra sol z trwa ∏ym i nie ∏a -
mià cym si´ ste la ̋ em z fi ber glass, czy wresz cie wy god ny
po jem nik na 24 p∏y ty kom pak to we.
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W i´k sze osià gi, wi´ cej bez pie czeƒ stwa i bo gat sze
wy po sa ̋ e nie. No we wer sje mo de li Al fa 156
i Spor twa gon wcho dzà na ry nek z ca∏ ko wi cie

od no wio nym wn´ trzem, z re wo lu cyj nym sil ni kiem ben zy -
no wym o wtry sku bez po Êred nim JTS i z jesz cze bar dziej
b∏y sko tli wà oso bo wo Êcià. Nie wpro wa dzo no zmian do
ze w n´trz nej syl wet ki, któ ra wraz z dy na micz nym cha rak -
te rem prze sà dzi ∏a o suk ce sie mo de lu na ca ∏ym Êwie cie.

Od 9 paê dzier ni ka 1997 ro ku – da ty po ja wie nia si´ na
ryn ku Al fy 156 – mo del ten znaj du je wie lu zwo len ni ków.
Tak wer sj´ li mu zy na, jak i Spor twa gon sprze da no na ca -
∏ym Êwie cie w ilo Êci pra wie 500 ty si´ cy sztuk. W Eu ro pie
zdo by ∏y wy so kà po zy cj´ w seg men cie D, w któ rym, 
w cià gu czte rech lat – Al fa Ro meo po tro i∏a swój udzia∏.

Dzi siaj pro du cent spod zna ku Bi scio ne da je nam do -
wód nie zwy k∏ej ˝y wot no Êci, pro po nu jàc klien tom no we
Al fy 156, cha rak te ry zu jà ce si´ sil nà oso bo wo Êcià i bo ga -
te w no we roz wià za nia. Po czàw szy od osià gów. Na tym
bo wiem po lu mar ka Al fa po now nie po sta wi ∏a na kar t´
no wo cze snej tech no lo gii mo to ry za cyj nej, wpro wa dza jàc
nie sto so wa ny wcze Êniej sil nik ben zy no wy o wtry sku bez -
po Êred nim. Oprócz te go, w no wych Al fach 156 zwi´k -
szo no bez pie czeƒ stwo czyn ne i bier ne oraz kom fort wn´ -
trza wzbo ga co ne go we wszyst kie te urzà dze nia, któ re
w mi´ dzy cza sie udo st´p ni∏ nam szyb ki roz wój tech no lo -
gii in for ma tycz nej i te le ko mu ni ka cyj nej. I nie tyl ko. Uzu -
pe∏ nia jàc ga m´, Bi scio ne pre zen tu je nam dwa ca∏ ko wi cie
no we sa mo cho dy: Al f´ 156 GTA i Spor twa gon GTA. 

NOWA ALFA 156 I ALFA 156 GTA

Sukces
i legenda

Francesca Rech

Po sprze da ży  500 ty s. sztuk, śred ni mo del spod zna ku Bi scio ne po ja wia się
z od no wio nym wnę trzem i no wym sil ni kiem ben zy no wym o wtry sku bez po śred -
nim. Klien tom o spor to wych upodo ba niach firma pro po nu je wer sję  GTA.



Sa mo cho dy w pe∏ ni spor to we, któ re w co dzien nym u˝y -
ciu do star cza jà emo cji ty po wych dla to ru wy Ê-
ci go we go, za pew nia jàc praw dzi wà przy jem noÊç
pro wa dze nia.

Pra com nad ty mi sa mo cho da mi przy -
Êwie ca∏ do k∏ad nie okre Êlo ny cel jakim
jest stwo rzenie au ta, któ re by ∏o by
wy ra zem war to Êci Mar ki. Wskrze -
szono mit zwià za ny ze skró tem,
któ ry w po ∏o wie lat szeÊç dzie sià tych
sta∏ si´ êró d∏em slo ga nu tak okre Êla -
jà ce go mo del Giu lia Sprint: „Je den
wy gra ny wy Êcig dzien nie sa mo cho -
dem co dzien ne go u˝yt ku”.

lut y  2002 f i a t  wo kó ł  n a s 25

Nowe Alfy 156 i Sportwagon.
Centrum Stylistyczne w Arese 
nie zmieniło wyglądu zewnętrznego 
obu modeli.
Poniżej: przód wersji GTA otrzymał
bardziej agresywny wygląd
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Naj no wo cze Êniej sze ze spo ∏y na p´ do we 
i do sko na ∏e osià gi – to tra dy cyj ne ce chy Al fy 
Ro meo. De biu tu jàc je sie nià 1997 ro ku, Al fa 156
od ra zu zdo by ∏a ser ca pu blicz no Êci i eks per tów dzi´ -
ki swo jej wy ra fi no wa nej tech ni ce mo to ry za cyj nej.
By∏ to bo wiem pierw szy sa mo chód na Êwie cie wy po -
sa ̋ o ny w sil ni ki tur bo die sel o wtry sku bez po Êred nim
„Com mon Ra il”. Dzi siaj pod ma skà Al fy 156 kryje si´ re -
wo lu cyj ny 2.0 JTS (Jet Thrust Sto ichio me tric), pro to typ
no wej ro dzi ny ben zy no wych ze spo ∏ów na p´ do wych
o wtry sku bez po Êred nim, któ re b´ dà mon to wa ne w przy -
sz∏ych mo de lach Al fy. Wtrysk bez po Êred ni ozna cza, ˝e
benzyna do sta je si´ bez po Êred nio do ko mo ry spa la nia,

a nie do ka na ∏u ssà ce -
go. A za tem Êwia to wa
no woÊç: jest to pierw -

szy sil nik te go ro dza ju
o mo cy po wy ̋ ej 60 kW/litr
(82 KM) i mo men cie po -

wy ̋ ej 100 Nm/l. Ten ca∏ ko -
wi cie no wy na p´d w sto sun ku

do ak tu al nie sto so wa ne go Spar -
ka i in nych do st´p nych sil ni ków ben -

zy no wych o wtry sku bez po Êred nim, za pew nia
nie co ni˝ sze zu ̋ y cia pa li wa i znacz ne zwi´k sze nie mo -

cy, a przede wszyst kim mo men tu: + 15 KM i + 25 Nm.
Wszyst ko to przy u˝y ciu ogólnodo st´p nego pa liwa oraz
ak tu al nych ka ta li za to rów, bez pro ble mu miesz czàc si´ po -
ni ̋ ej su ro wych li mi tów emi sji za nie czysz czeƒ Eu ro4.

Nie mniej JTS nie jest je dy nà no wo Êcià. WÊród no wych
156 de biu tu je rów nie˝ bar dziej dy na micz na wersja silnika

JTSświa to wa no wość



2.4 JTD o mo cy zwi´k szo nej z 140 na 150 ko ni. Po pra -
wia jà si´ osià gi (mak sy mal na pr´d koÊç to 212 ki lo me trów
na go dzi n´), w ˝ad nym ra zie nie wp∏y wa jàc ne ga tyw nie na
zu ̋ y cie pa li wa, któ re jest wr´cz nie co ni˝ sze. Za tem no we
ze spo ∏y na p´ do we sta no wià nie za prze czal nà awan gar d´,
a po ∏à czo ne sà z nie za wod ny mi skrzy nia mi bie gów. Ta ki -
mi jak Se le spe ed, te raz jesz cze bar dziej uspraw nio na,
∏a twa do ma new ro wa nia, szyb ka, wy god na i bez piecz na,
gwa ran tu jà ca de li kat ne i pro gre syw ne zmia ny bie gów.

Po wrótGTA
Slo gan mó wi∏ „Je den wy gra ny wy Êcig dzien nie sa mo cho -

dem co dzien ne go u˝yt ku”. By ∏y to la ta szeÊç dzie sià te i Giu -
lia Sprint GTA (Gran Tu ri smo Al leg ge ri ta) wy gry wa ∏a
wszyst ko, co mo˝ na by ∏o wy graç na Êwia to wych to rach.
Dzi siaj mar ka Al fa Ro meo wskrze sza mit GTA uoso bio ny
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i wy go da
Wzra sta bez pie czeń stwo no wej Al fy Ro meo 156.

Przede wszyst kim ak tyw ne. Za mon to wa ny 

w stan dar dzie sys tem VDC (Ve hic le Dy na mic Con trol)

bez prze rwy spraw dza przy czep ność opon do pod ło ża 

i – w ra zie po śli zgu – przy wra ca sta bil ność i wła ści wy

kie ru nek jaz dy sa mo cho du. Kie dy w wa run kach nie -

wiel kiej przy czep no ści na stę pu je gwał to wa na re duk -

cja bie gów, in ter we niu je sys tem MSR (Mo tor Schlep p -

mo ment Re ge lung), któ ry przy wra ca mo ment ob ro to -

wy sil ni ko wi, uni ka jąc blo ka dy kół. Po za tym no wa 

Al fa 156 wy po sa żo na jest w sys tem HBA (Hy drau lic

Bra ke As si stan ce), któ ry po ma ga kie row cy przy gwał -

tow nym ha mo wa niu, za pew nia jąc mak sy mal ne wy tra -

ce nie pręd ko ści, nie za leż nie od si ły na ci sku na pe dał 

ha mul ca. Dla zwięk sze nia bez pie czeń stwa bier ne go

za mon to wa no se ryj nie win dow bag, a mo co wa nie 

fo te li ka dla dzie ci sta ło się ła twiej sze, dzię ki 

uchwy tom ty pu Iso fix.

No wa Al fa 156 wzbo ga ci ła się też we wszyst kie naj no -

wo cze śniej sze urzą dze nia po pra wia ją ce kom fort 

po dró żo wa nia. Air Qu ali ty Sen sor uru cha mia au to ma -

tycz nie wy mia nę po wie trza, kie dy na ze wnątrz nie jest

ono naj lep szej ja ko ści, np. w tu ne lu lub kor ku 

ulicz nym. Czuj nik desz czu uru cha mia au to ma tycz nie

wy cie racz ki już po pierw szych kro plach, 

pod czas gdy Cru ise Con trol utrzy mu je pręd kość 

usta wio ną przez kie row cę. Po środ ku de ski roz dziel czej

znaj du je się ab so lut na no wość – ekran wie lo funk cyj -

ny, któ ry in for mu je kie row cę o głów nych pa ra me trach

jaz dy oraz ewen tu al nych nie pra wi dło wo ściach 

w sa mo cho dzie i spo so bach ich usu nię cia. No wa 

li mu zy na Al fa zo sta ła wzbo ga co na w sys tem CON NECT,

któ ry dzi siaj ofe ru je po sze rzo ny za kres usług. 

Pod maską Alfy 156 kryje się 
rewolucyjny silnik 2,0 JTS o wtrysku bezpośrednim
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w in nym sa mo cho dzie. A ra czej w dwóch. Cho dzi
o 156 GTA i Spor twa gon GTA. Sa mo cho dy, któ re jak wte -
dy, re pre zen tu jà ce chy spor to we w mak sy mal nym na t´ ̋ e -
niu. Pracujàcym nad nimi pro jek tan tom nie na rzu co no
˝ad nych ogra ni czeƒ. I tak na ba zie li mu zy ny o tem pe ra -
men cie Al fy 156, zmo dy fi ko wa no wszyst kie kom po nen ty,
de cy du jàce o dy na mi ce sa mo cho du. Wpro wa dzo no ab so -
lut nie no wy sil nik 3.2 V6 24 za wo ro wy, o du ̋ ej mo cy, ale
zdol ny do na bra nia pr´d ko Êci rów nie˝ z ni skich ob ro tów,
bez re duk cji bie gów; ze spó∏ na p´ do wy o 250 ko niach me -
cha nicz nych, któ ry ofe ru je do sko na ∏e osià gi. Udo sko na lo -
no za wie sze nia, aby za cho wa nie sa mo cho du do rów ny wa ∏o
osià gom, nie ogra ni cza jàc w ˝ad nym wy pad ku kom for tu.
Oprócz te go, za sto so wa no bar dziej bez po Êred nie prze ∏o ̋ e -
nie uk∏a du kie row ni cze go, któ ry po zwa la ca ∏y czas pa no -
waç nad au tem i kie ro waç nim z do k∏ad no Êcià do mi li me -
tra, tyl ko w nie wiel kim stop niu po ru sza jàc kie row ni cà. Do
te go do da no dwie szcze gól nie sku tecz ne skrzy nie bie gów
(jed na r´cz na i dru ga Se le spe ed); moc ne i sku tecz ne ha mul -
ce rów nie˝ w naj ci´˝ szych wa run kach; ABS z elek tro nicz -
nym re gu la to rem si ∏y ha mo wa nia EBD; sys tem prze ciw po -
Êli zgo wy ASR (An ti Slip Re gu la tion) i ma my pe∏ ny ob raz.
Oto dwa sa mo cho dy o osià gach i re ak cjach na praw d´ do -
sko na ∏ych pod wzgl´ dem dy na mi ki, sta bil no Êci i pa no wa -
nia nad kie row ni cà. Prze zna czo ne dla osób, któ re ocze ku -
jà mak si mum cha rak te ru spor to we go. I ten spor to wy cha -
rak ter wi daç, choç bez osten ta cji. Zde cy do wa no si´ nie
zmie niaç za sad ni czo pi´k nej stylistycznie syl wet ki li mu zy -
ny i wer sji Spor twa gon, na ba zie któ rych po wsta∏ no wy
mo del. Pa trzàc na nie go z ze wnàtrz, nie ma my pro ble mów
z roz po zna niem po przed ni ków, cho cia˝ wy da je si´ bar dziej
dy na micz ny: szer szy, bli˝ szy pod ∏o ̋ a, „przy cze pio ny” do
as fal tu, wy po sa ̋ o ny w opo ny 225/45 mon to wa ne na 17
ca lo wych ob r´ czach.

We wnàtrz GTA pro po nu je bo ga te wy po sa ̋ e nie opra co -
wa ne dla no wej Al fy 156 z do dat kiem kil ku szcze gó ∏ów
o zde cy do wa nie spor to wym cha rak te rze, któ re wy klu czo -
no z tam tej wer sji. Wy god ne fo te le o re gu lo wa nej cz´ Êci
po dusz ki, na któ rej opie ra jà si´ uda; ra mi´ ko ∏a kie row ni -
cy za zna czo ne wk∏ad ka mi z sza re go me ta lu Pel tro; spe cjal -
ny de sign de ski roz dziel czej po zwa la jà cy na szyb ki i ja sny
od czyt; uchwyt i os∏o na skrzy ni bie gów po kry te skó rà; ze -
staw pe da ∏ów z alu mi nium po kry tych gu mà. Na ko niec
wy bór dzie si´ ciu ko lo rów, wÊród któ rych wy ró˝ nia si´
czer wo ny Ros so Nu vo la, opa li zu jà cy od cieƒ prze zna czo ny
wy ∏àcz nie dla te go mo de lu.

Przy jem ność 
pro wa dze nia

Sze ro kie opo ny, ni skie usta wie nie, agre syw ny styl.
I emo cjo nu jà cy sil nik: dêwi´k me cha nicz ny, pe∏ ny, prze ko -
ny wu jà cy. Pa trzàc na ta ki sa mo chód, od ra zu przy cho dzi
nam ocho ta na to, aby usiàÊç za kie row ni cà, wrzu ciç je -
dyn k´ i ru szyç. Ale po zo sta je wàt pli woÊç: jak b´ dzie si´
pro wa dzi ∏o Al f´ 156 GTA, któ ra pod ma skà skry wa sil nik
sze Êcio cy lin dro wy o 3200 cen ty me trach sze Êcien nych
i 250 ko niach? Od po wiedê brzmi: z nie zwy k∏à ∏a two Êcià.



Co wi´ cej – pro sto i in stynk tow nie, tak jak je ste Êmy przy -
zwy cza je ni pro wa dziç co dzien nie nasz sa mo chód. Od kry -
wa my dwie du sze Al fy 156 GTA. Jed na typowa dla sa mo -
cho du na ka˝ dy dzieƒ, któ ry po mi mo wy raê nie spor to we -
go cha rak te ru, oka zu je si´ wy god ny rów nie˝ na nie rów -
nych bru kach ulicz nych, sta bil ny przy du ̋ ych pr´d ko -
Êciach roz wi ja nych na au to stra dach czy przy szyb kich
zmia nach pa sa. Dru ga to du sza ra so wej Al fy, któ ra na kr´ -
tym to rze, gdzie bar dziej kon tro lu je my pr´d koÊç i przy -
spie sze nie, dostarcza nam wra ̋ e ƒ, ja kie mo ̋ e daç tyl ko
praw dzi wie spor to wy sa mo chód.
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Wspa nia ła gra fi ka, ani ma cje, new sy 

i cie ka wost ki. No wa stro na in ter ne to wa Al fy

Ro meo zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą

o wszyst kich mi ło śni kach sa mo cho dów spod

zna ku Bi scio ne. Do star cza wszel kich 

in for ma cji, nie tyl ko o no wych mo de lach, 

ale tak że o bo ga tym świe cie mar ki. 

Po wpi sa niu www.al fa ro meo.com uzy sku je się

do stęp do stro ny głów nej, gdzie w tle 

o od cie niu przy dy mio nej sza ro ści, 

obok osło ny chłod ni cy Al fy 147, 

oży wa ją sky li ne mar ki: wzru sze nie, 

czar, pa sja. Po klik nię ciu uzy sku je się do stęp

do pię ciu dzia łów pre zen tu ją cych: mo de le

pro du ko wa ne przez fir mę; hi sto rię i pro jek -

tan tów Al fy; de sign i tech no lo gię; 

dział spor to wy po świę co ny wy ści gom, 

mi strzom i ich za ło gom oraz Com mu ni ty –

dział, któ ry ma się stać miej scem spo tkań

i dys ku sji on li ne mi ło śni ków Al fy Ro meo.

No wa stro na in ter ne to wa zo sta ła opra co wa na

w ce lu zgro ma dze nia w jed nym miej scu

wszyst kich stron in ter ne to wych zwią za nych

z mar ką: od by@al fa ro meo, do li sty 

ak ce so riów, od Mu zeum Al fy w Are se, 

do klu bów mar ki. Użyt kow ni cy zy ska li 

dzię ki te mu moż li wość na wi ga cji po ogrom -

nym mo rzu in for ma cji, zdjęć i cie ka wo stek 

ze świa ta fir my z Por tel lo.



30

F iat Du ca to si´ zmie nia. Zmie nia si´ ka bi na, 
wy po sa ̋ e nie i cz´ Êci me cha nicz ne. Dzi´ ki tym
zmia nom mo del, cie szà cy si´ du ̋ ym suk ce sem

han dlo wym (mi lion dwie Êcie ty si´ cy sprze da nych
sztuk) sta je si´ jesz cze bar dziej kon ku ren cyj ny. No wy
Fiat Du ca to po twier dza ela stycz no Êç ga my i wiel kie
mo˝ li wo Êci ∏a dun ko we za rów no pod wzgl´ dem no Êno -
Êci, jak i prze strze ni. Sta no wi te˝ punkt od nie sie nia
w tej ka te go rii, jeÊli chodzi o kom fort jaz dy oraz przy -
jem no Êç prze by wa nia w je go wn´ trzu.

Zo bacz my szcze gó ∏o wo ja kie sà je go moc ne punk ty.

Styl i funk cjo nal ność
Li nia ze wn´trz na zo sta ∏a zmie nio na w cz´ Êci przed niej,

w zde rza kach i ze spo ∏ach optycz nych. Naj wi´k sze jed nak
zmia ny za sz∏y w ka bi nie, któ ra zo sta ∏a ca∏ ko wi cie prze pro -
jek to wa na. Wpro wa dzo no zmia ny w de sce roz dziel czej,
sie dze niach, kie row ni cy, pa ne lach drzwi i wskaê ni kach.
Do da no wie le szcze gó ∏ów do wy po sa ̋ e nia. Prak tycz ny
scho wek na do ku men ty mo ̋ e prze kszta∏ ciç si´ w wy god -
ne „biur ko”, na któ rym po ∏o ̋ yç mo˝ na no tes. Oprócz
tego wie le ró˝ no ra kich schow ków umiesz czo no w ró˝ -
nych miej scach samochodu.

Nad cho dzi no weDu ca to
No wa li nia ze wnętrz na, prze stron niej sze i wy god niej sze wnę trza oraz sze ro ka
ga ma sil ni ków, wśród któ rych są wer sje ekologiczne. To zmia ny w do staw czym
sa mo cho dzie Fia ta, któ re go do tąd sprze da no milion dwieście sztuk.

Ca ro la Po pa iz
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Przede wszyst kim kom fort
Ha s∏em prze wod nim no we go Fiata Du ca to jest s∏o wo

„kom fort”. Od sprz´ g∏a o ste ro wa niu hy drau licz nym, re -
du ku jà cym wi bra cje sil ni ka, po lu ster ka ze wn´trz ne, któ re
re gu lo waç mo˝ na rów nie˝ w cz´ Êci sze ro ko kàt nej. Nie
mó wiàc ju˝ o re gu la cji wy so ko Êci sie dzeƒ, któ ra po zwa la
na zna le zie nie wy god nej po zy cji i o funkcji opóê nio nego
wy ∏à cza nia Êwia te∏ po opuszczeniu samochodu przez
kierowc´ i pasa˝erów (fol low me ho me). 

Wszyst kie te szcze gó ∏y ma jà istot ne zna cze nie, kie dy
w sa mo cho dzie sp´ dza si´ wie le cza su, bo jest on rów nie˝
miej scem pra cy.

Awan gar do wa me cha ni ka
Bar dzo sze ro ka i zró˝ ni co wa na jest ofer ta ze spo ∏ów na -

p´ do wych. Jest to za s∏u gà ga my sze Êciu sil ni ków, cha rak -
te ry zu jà cych si´ do sko na ∏y mi osià ga mi, ni skim zu ̋ y ciem
pa li wa, ni ski mi kosz ta mi utrzy ma nia, wy trzy ma ∏o Êcià
i nie za wod no Êcià: no wo wpro wa dzo ny sil nik So fim
2.3 JTD 16V o 81 kW (110 KM), dwa tur bo die sel w tech -
no lo gii „Com mon Ra il” (2.0 JTD i 2.8 JTD, do st´p ny tak -
˝e z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów), ben zy no wy sil nik
2.0, oraz dwa sil ni ki o mi ni mal nym wp∏y wie na Êro do wi -
sko, cha rak te ry zu jà ce si´ po dwój nym za si la niem ben zy na -
-me tan (bi po wer) i ben zy na -gpl (gpo wer). 

Te le ma ty ka i in no wa cja
W no wym Fiacie Du ca to za sto so wa no pi´ç no wych roz -

wià zaƒ: optycz ny czuj nik wy prze dza nia, który u∏a twia
bezpiecznà zmian´ pasa ruchu z prawego na lewy; te le ka -
me ra, umo˝ li wia jà ca wi docz noÊç do ty ∏u; czuj nik par ko -
wa nia, u∏a twia jà cy par ko wa nie w cia snych miej scach;
Cru ise Con trol, umo˝liwiajàcy utrzymanie pr´dkoÊci sa -
mo chodu, zmniej szajàc dzi´ki temu zm´ cze nie kierowcy
przy d∏u  gich po dró ̋ ach i CON NECT, naj bar dziej za awan -
so wa ne zin te gro wa ne na rz´ dzie in fo te le ma tycz ne, ofe ru -
jà ce na dzieƒ dzi siej szy naj wi´k szà iloÊç funk cji i us∏ug.

Bez pie czeń stwo bez kom pro mi sów
Po pra wia si´ tak ̋ e bez pie czeƒ stwo. W za kre sie bez pie -

czeƒ stwa bierne go, obok po dusz ki po wietrz nej kie row cy
po ja wia si´ 120-li tro wa po dusz ka pa sa ̋ e ra i po dusz ki
bocz ne. W za kre sie bez pie czeƒ stwa czyn ne go, no we 
Du ca to wy po sa ̋ o no w usztyw nio ne nad wo zie, uk∏ad ha -
mul co wy wzmoc nio ny tar cza mi tyl ny mi w moc niej szych
wer sjach sil ni ko wych i sil niej szych wer sjach Ma xi,
a w opcjach: w ABS czte ro czuj ni ko wy wy po sa ̋ o ny w ko -
rek tor ha mo wa nia EBD i ASR, za po bie ga jà cy po Êli zgo wi
kó∏ przy przy spie sza niu i przy gor szej przy czep no Êci.

Ka bi na kie row cy no we go 
Du ca to zo sta ła cał ko wi cie
prze pro jek to wa na. 
Zmie nio no  de skę roz dziel czą,
sie dze nia, pa ne le drzwio we
oraz in stru men ty po kła do we.
Wy po sa że nie po jaz du 
jest te raz bo gat sze 
i bar dziej funk cjo nal ne.
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O Êro dek dzia ∏a ja ko nie za le˝ na spó∏ ka z ka pi ta ∏em
na le ̋ à cych w ca ∏o Êci do Fia tA vio. Pra cu je w nim
oko ∏o 20 pol skich in ̋ y nie rów spe cja li zu jà cych

si´ w me cha ni ce i ae ro nau ty ce. Od po wie dzial nym za
oÊrodek jest Cle men te Pe scar mo na, wi ce pre zes no wo
pow sta ∏ej spó∏ ki (pre ze sem jest Le onar do Ca ro ni z Dy -
rek cji Tech nicz nej i Ja ko Êci Sek to ra Lot ni cze go).

„Do koƒ ca ro ku przy ak tu al nej sy tu acji eko no micz nej
i roz wo jo wej – mó wi pre zes Pe scar mo na – za trud nie nie
wzro Ênie do 50 osób”.

Pra cu jà cy tu taj in ̋ y nie ro wie, pra wie wszy scy w wie -
ku po ni ̋ ej 30 lat, ukoƒ czy li spe cjal ny kurs przy go to -
waw czy w Tu ry nie: szeÊç mie si´ cy szko leƒ, pod czas
któ rych uczy li si´ tak ̋ e w∏o skie go, an giel skie go oraz
za po zna wa li si´ z me to da mi pra cy w przed si´ bior stwie.

„B´ dà Êci Êle wspó∏ pra co waç z dzia ∏em pro jek to wym
Fia ta Avio – mó wi wi ce pre zes Pe scar mo na – i zaj mo waç
si´ pro jek to wa niem i roz wo jem ta kich kom po nen tów,
jak tur bi ny i me cha ni zmy prze nie sie nia na p´ du, wy ko -
rzy stu jàc tech ni ki kom pu te ro we do pro jek tów i ob li -
czeƒ. Pierw sze pra ce zwià za ne b´ dà z pro jek to wa niem
wir ni ków do tur bin ni sko ci Ênie nio wych, kó∏ z´ ba tych
i wa ∏ów prze nie sie nia na p´ du. Ak tu al nie za an ga ̋ o wa ni
sà w pro jek to wa nie ele men tów obu do wy me cha ni zmu
prze nie sie nia na p´ du do sil ni ka Trent 900 Rolls Roy ce,
któ ry w przy sz∏o Êci mon to wa ny b´ dzie w Air bu sach
A380, prze wo ̋ à cych do 800 pa sa ̋ e rów”.

Fia tA vio od d∏u˝ sze go cza su pla no wa∏ umoc nie nie 
sek to ra pro jek to we go. Ob ra∏ dro g´ in we sty cji za gra -
nicz nych. „Wy bór pad∏ na Pol sk´, któ ra nie ba wem 

Nie daw no w Biel sku -Bia łej roz po czął dzia łal ność ośro dek pro jek to wy i po mia -
ro wy ele men tów do naj now szej ge ne ra cji sil ni ków dla lot nic twa cy wil ne go. 
Je go per so nel, wy łącz nie pol ski, pra cu je nad ele men ta mi no we go „Trent 900”.

FiatAvio
w Bielsku-Białej
FiatAvio

w Bielsku-Białej
Paola Ravizza, fot. SATIZ-La Presse
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wej dzie do Unii Eu ro pej -
skiej – mó wi Pe scar mo na –
i któ ra ofe ru je in we sto rom
do bre wa run ki do roz wo ju
biz ne su. Fiat jest tu obec ny
i zna ny od wie lu lat. W Biel -
sku-Bia ∏ej, oprócz Fiat Au to
Po land, dzia ∏a jà tak ̋ e in ne
fir my kon cer nu Fiat. Po sta -
no wi li Êmy tu taj ulo ko waç
nasz oÊro dek, aby po zo staç
„w kr´ gu ro dzin nym”. Po -
nad to ko rzy staç mo ̋ e my

z or ga ni za cji i us∏ug, ja kie do star cza jà fir my na le ̋ à ce 
do Fia ta. Na przy k∏ad ra chun ko woÊç, któ rà pro wa dzi
Ge sco Po land. Sà tak ̋ e in ne czyn ni ki, któ re zde cy do -
wa ∏y o wy bo rze Pol ski: wy so ki po ziom szkol nic twa
wy˝ sze go, a za tem i przy go to wa nia stu den tów oraz 
do bre tra dy cje w prze my Êle lot ni czym, ja ki mi kraj ten
mo ̋ e si´ po szczy ciç”.

Od wie dzi li Êmy pol skich in ̋ y nie rów szko là cych si´ we
W∏o szech. Kur sy od by wa ∏y si´ w jed nym z tu ryƒ skich za -
k∏a dów Fia tA vio, w dziel ni cy od da lo nej od cen trum mia -
sta. Na tym ob sza rze prze my s∏o wym znaj du jà si´ po -
miesz cze nia ha mow ni i kon tro li kó∏ z´ ba tych.

Wzi´ li Êmy udzia∏ w ostat nich za j´ ciach 14 pol skich in -
˝y nie rów od by wa jà cych si´ na za koƒ cze nie kur su. Nie -
ba wem wszy scy mie li wy je chaç do do mów na Êwi´ ta Bo -
˝e go Na ro dze nia. Pod czas po by tu we W∏o szech na uczy li
si´ mó wiç tro ch´ po w∏o sku.

„Kurs – mó wi To masz Ma cu ra – da∏ nam mo˝ li woÊç na -
ucze nia si´ me tod pra cy w wiel kim Êwia to wym kon cer nie
prze my s∏o wym. Po byt w Fia tA vio by∏ dla nas oka zjà do
za po zna nia si´ z tym, co w Pol sce jesz cze nie zna ne”.

„Mi le zdzi wi∏ nas – mó wi Wi told Gre la – wy so ki 
po ziom pro fe sjo na li zmu na szych m∏o dych opie ku nów,
pra cu jà cych w dzia le pro jek to wym w Tu ry nie”.

Cle men te Pe scar mo na, któ ry przez naj bli˝ sze la ta b´ -
dzie kie ro wa∏ oÊrod kiem w Biel sku -Bia ∏ej, wy ja Ênia∏ m∏o -
dym in ̋ y nie rom ostat nie szcze gó ∏y zwià za ne z ich po -
wro tem do kra ju. By ∏o to ich osta nie spo tka nie we W∏o -
szech. W stycz niu gru pa przy stà pi do prak tycz nej re ali za -
cji wie dzy zdo by tej na kur sie. We W∏o szech m∏o dzi in ̋ y -
nie ro wie po zo sta wi li przy ja ció∏, z któ ry mi za przy jaê ni li
si´ na bo iskach i sa lach gim na stycz nych. Po zo sta wi li te˝
wspo mnie nia zwià za ne z po dró ̋ a mi do Flo ren cji i Pi zy.

W sa lach stra da del Dros so pra ce szko le nio we nie
usta jà. Na po czàt ku ro ku przy je dzie na st´p nych 14 
pol skich in ̋ y nie rów. Po zo sta nà we W∏o szech a˝ do
kwiet nia. Od ma ja wszy scy b´ dà ju˝ ra zem pra co waç
w Biel sku -Bia ∏ej.

Ukończony kurs w Turynie zaprowadził ich do FiatAvio

Clemente Pescarmona
v-ce prezes FiatAvio Polska
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N o wa ci´ ̋ a rów ka Ive co na zy wa si´
Stra lis. Jest ∏ad na, a przede wszyst -
kim in no wa cyj na pod wzgl´ dem roz -

wià zaƒ ze wn´trz nych, jak i we wn´trz nych.
Pre zen ta cja no we go po jaz du dla dzien ni -

ka rzy od by ∏a si´ w po miesz cze niach wy -
twór ni fil mo wej w San Giu sto Ca na ve se.
By∏ to je dy ny obiekt w oko li cach Tu ry nu,
któ ry móg∏ po mie Êciç kil ka tych po jaz dów
oraz trzy stu dzien ni ka rzy z ca ∏e go Êwia ta.
Sce no gra fia jak z Hol ly wo od do dat ko wo
pod kre Êla ∏a wa g´ wy da rze nia, ja kim by ∏a pre zen ta cja
mo de lu ma jà ce go ode graç klu czo wà ro l´ w stra te gii
przed si´ bior stwa.

Stra lis dla Ive co ozna cza prze ∏om. Po suk ce sach od -
nie sio nych w sek to rze po jaz dów Êred nich i lek kich, tym
no wym mo de lem przed si´ bior stwo za mie rza „za ata ko -
waç” sek tor po jaz dów ci´˝ kich. Sta wia na pro dukt 
in no wa cyj ny, tech no lo gicz ny, o nie spo ty ka nych wcze -
Êniej roz wià za niach prze strze ni we wn´trz nej. W trak cie
pre zen ta cji Stra li sa, spó∏ ka Ive co przed sta wi ∏a mi´ dzy -
na ro do wej pra sie swe go no we go Dy rek to ra Ge ne ral ne -
go i Pe∏ no moc ne go: Mi che la de Lam bert, wcze Êniej sze -
go wi ce pre ze sa Ive co, od po wie dzial ne go za us∏u gi 
fi nan so we Sek to ra. Te raz przej mu je on za da nie kie ro -
wa nia fir mà po okre sie d∏u gich i owoc nych rzà dów
Gian car lo Bo schet tie go, obec ne go dy rek to ra Fiat Au to.
No we mu pre ze so wi otu chy po win ny do daç prze wi dy -
wa nia wzro stu po py tu w sek to rze trans por tu sa mo -
cho do we go, cho cia˝ w bie ̋ à cym ro ku, w wy ni ku se rii

czyn ni ków, ta kich jak mi´ dzy in ny mi ob ni -
˝e nie kon sump cji i at mos fe ra nie pew no Êci
po wy da rze niach 11 wrze Ênia, ocze ki wa ny
jest ra czej spa dek po py tu na ryn ku. Nie -
mniej po win na byç to tyl ko przej Êcio wa 
ko niunk tu ra. Cha rak ter wy mia ny han dlo -
wej zda je si´ sprzy jaç roz po wszech nia niu
trans por tu sa mo cho do we go. Ry nek eu ro -
pej ski sta∏ si´ w jesz cze wi´k szym stop niu
otwar ty na wy mia n´ han dlo wà, a glo ba li za -
cja pod nio s∏a po pyt na us∏u gi trans por to -

we. Na te go ro dza ju ryn ku ci´ ̋ a rów ka jest ide al nym
Êrod kiem trans por tu: dzi´ ki wi´k szej pr´d ko Êci, 
ela stycz no Êci (mo ̋ e do trzeç pra wie wsz´ dzie) i ni˝ szym
kosz tom ma prze wa g´ nad po cià giem.

W su mie, Stra lis po ja wi ∏a si´ w od po wied nim mo -
men cie i po win na za pew niç Ive co zna czà cy wzrost
udzia ∏ów na eu ro pej skim ryn ku ci´ ̋ a ró wek.

„No wy mo del ma wszyst kie atu ty gwarantujàce suk -
ce s – mó wi Nor bert Hol zer, pro duct ma na ger w dziale 
pro jektowania ci´˝arówek. – Stra lis jest bo wiem „sa mo -
cho dem -sys te mem” za wie ra jà cym wa˝ ne in no wa cje
tech nicz ne z za kre su elek tro ni ki, a tak ̋ e kom po nen -
tów: po czàw szy od pod wo zia do za wie szeƒ, od sil ni -
ków Cur sor, do au to ma tycz nej skrzy ni Eu ro Tro nic”.

Miej scem, gdzie no wo Êci te rzu ca jà si´ w oczy, jest 
ka bi na Ac ti ve Spa ce. Mo˝ na by po wie dzieç, ˝e zo sta ∏a 
za pro jek to wa na dla cz∏o wie ka: „Je ̋ e li kie row ca do brze
czu je si´ za kie row ni cà, wzra sta pro duk tyw noÊç – utrzy -
mu je Henk van Leu ven, dy rek tor han dlo wy Bi sness

Stralis
ozna cza przełomPa ola Ra viz za

Stra lis, no wa cię ża rów ka Ive co, to po jazd re wo lu cyj ny pod wzglę dem syl wet ki 
i sze ro kie go za sto so wa nia elek tro ni ki. Podczas jazd próbnych po ko nał po nad
3 mi lio ny ki lo me trów. Ma szanse zostać liderem wśród pojazdów ciężkich.

Michel de Lambert



35lut y  2002 f i a t  wo kó ł  n a s



Unit ci´ ̋ a ró wek. – Po trak to wa li Êmy z naj wi´k szà uwa -
gà aspek ty zwià za ne z funk cjo nal no Êcià, er go no mià i kom -
for tem. Nie tyl ko. Ka bi na zo sta ∏a za pro jek to wa na we d∏ug
re wo lu cyj nej kon cep cji mo du ∏ów, któ ra po zwa la do sto so -
waç prze strzeƒ we wn´trz nà do ak tu al ne go za da nia ci´ ̋ a -
rów ki, zmie nia jàc licz b´ i kon fi gu ra cj´ fo te li. Uleg∏ ra dy -
kal nej zmia nie sam spo sób pro jek to wa nia ka bi ny”.

Wpro wa dzo no wie le no wo Êci tech nicz nych zwi´k sza jà -
cych pro duk tyw noÊç po jaz du: od ae ro dy na mi ki ka bi ny do
opty ma li za cji sys te mu ch∏o dze nia sil ni ka, od no we go elek -
tro nicz ne go ste ro wa nia uk∏a dem ha mul co wym do no wej
ch∏od ni cy. „Oprócz te go – mó wi Van Leu ven – wi´ cej elek -
tro ni ki po zwa la na lep szà kon tro l´ zu ̋ y cia pa li wa. I nie tyl -
ko. Sze fo wie wiel kich firm trans por to wych mo gà Êcià gaç
da ne z mi kro pro ce so rów ka˝ de go po jaz du i w ten spo sób
otrzy maç fo to gra fi´ sta nu flo ty. Efekt: ni˝ sze zu ̋ y cie pa li -
wa, d∏u˝ sze prze rwy mi´ dzy za bie ga mi kon ser wa cyj ny mi,
∏a twiej sze dia gno zy i krót szy czas na praw w ra zie awa rii”.
Jesz cze przed pre zen ta cjà Stra lis zda ∏a wszel kie ro dza je 
te stów. KtoÊ si´ wy ra zi∏, zo sta ∏a pod da na „okrut nym” 
pró bom. Ich prze pro wa dze nie Ive co po wie rzy ∏a spó∏ ce
Mil l bro ok, pra cu jà cej dla Êwia to we go prze my s∏u sa mo cho -
do we go. W te stach po rów naw czych Sta lis zdo by∏ pierw szà
po zy cj´ 23 ra zy i dru gà 3 ra zy.

„Ma jàc Stra lis – koƒ czy de Lam bert – sta je my si´ w pe∏ -
ni spe cja li sta mi od ci´ ̋ a ró wek, rów no rz´d ny mi kon ku -
ren ta mi dla naj lep szych z te go sek to ra. Oni, w od ró˝ nie -
niu od Ive co, któ ra mo ̋ e po chwa liç si´ pe∏ nà ga mà po jaz -
dów prze my s∏o wych, kon cen tru jà si´ tra dy cyj nie na 
ja kimÊ seg men cie ga my”.

36

Ive co za dba ∏o w naj drob niej szych szcze gó ∏ach o kom -
fort wn´ trza, do sto so wu jàc si´ do wy ma gaƒ ryn ku, któ -
re idà w kie run ku po jaz dów o ka bi nach pod po rzàd ko -
wa nych wy go dzie kie row cy. Z te go po wo du no wo Êci
w ka bi nie jest wie le: po czàw szy od no wa tor skich roz -
wià zaƒ ma jà cych na ce lu u∏a twie nie pra cy kie row cy, 
do no wych elek tro nicz nych sys te mów ste ro wa nia 
i wi deo po ∏à czo ne go z ekra na mi po k∏a do wy mi.

Miej sce kie row cy zo sta ∏o za pro jek to wa ne pod kà tem
er go no mii, z sie dze niem o re gu lo wa nej wy so ko Êci i po -
chy le niu, i podobnemu ustawieniu kie row ni cy. Sie dze nie
zo sta ∏o wy po sa ̋ o ne w re gu lo wa ny sys tem amor ty za to -
rów, na to miast dzi´ ki no wym za wie sze niom ka bi ny 
o ni ̋ ej po ∏o ̋ o nym Êrod ku ci´˝ ko Êci i szer szym punk cie
przy mo co wa nia, wy eli mi no wa no ko ∏y sa nie. Pro jek tan ci
za dba li w szcze gól ny spo sób o kom fort aku stycz ny: 
dzi siaj ka bi na Stra lis mo ̋ e byç uwa ̋ a na za jed nà z naj -
cich szych wÊród ci´ ̋ a ró wek.

Wy god na ka bi na jest za uwa ̋ al na za raz po wej Êciu do
po jaz du. Jest wi´cej miejsca obok siedzenia kierowcy,
poniewa˝ nic ju˝ nie zawadza na pod∏odze. Ha mul ec
r´cz ny nie znaj du je si´ ju˝ w tra dy cyj nej po zy cji u bo ku
kie row cy, ale na cen tral nej kon so li. Skrzy nia jest do st´p -
na w wer sji tra dy cyj nej oraz w wer sji au to ma tycz nej Eu -
ro tro nic 2. W tym ostat nim wy pad ku ste ro wa nie umiesz -
czo ne z bo ku sie dze nia kie row cy mo ̋ e zo staç ob ró co ne

Awan gar do wa 
ka bi na
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w ta ki spo sób, aby umo˝ li wiç wy su ni´ cie do przo du 
7-li tro wej lo dów ki, któ ra nor mal nie w cza sie jaz dy scho -
wa na jest pod pu fa mi, za sie dze niem kie row cy.

Wszyst kie zmia ny u∏a twia jà do st´p do stre fy re lak su
wy po sa ̋ o nej w ∏ó˝ ko, po wsta ∏e po opusz cze niu bla tu,
któ ry w cza sie jaz dy jest przy mo co wa ny do tyl nej Êcia ny
ka bi ny oraz w dru gie ∏ó˝ ko pi´ tro we. Oprócz te go, wy -
go spo da ro wa no prze strzeƒ za ple ca mi kie row cy prze -
zna czajàc jà na ma ∏y te le wi zor. Po nie wa˝ wie lu klien tów
Eu ro Star ocze ku je wi´ cej pry wat no Êci w cza sie po sto -
jów, ni˝ sza cz´Êç pra wej bocz nej szy by zo sta ∏a za stà pio -
na przez bla ch´. Ste ro wa na elek trycz nie os∏o na prze ciw -
s∏o necz na rów nie˝ pe∏ ni funk cj´ przy ciem nia jà cà.

Wiel kà no woÊcià Stra lis jest mo˝ li woÊç zin dy wi du ali -
zo wa nia kon fi gu ra cji ka bi ny. Mo ̋ e tam zo staç umiesz -
czo ne tyl ko sie dze nie kie row cy, al bo sie dze nie kie row -
cy i prze no Êny „fo te lik”, tzw. com fort se at, wy po sa ̋ o -
ny w pa sy bez pie czeƒ stwa i prze zna czo ny do krót kich 
po dró ̋ y; al bo te˝ dru gie sie dze nie, ta kie sa mo jak 
sie dze nie kie row cy. 

Stra lis do ko na∏ sko ku po ko le nio we go w sto sun ku do
ak tu al nych po jaz dów te go ty pu. Ró˝ ni ca po le ga na
elek tro ni ce. Bar dzo sze ro ko za sto so wa na po zwo li ∏a na
stwo rze nie er go no micz nych i ∏a twych do ma new ro wa -
nia ste row ni ków i unik ni´ cia nie bez pie czeƒ stwa, ˝e
kie row ca zde kon cen tru je si´ w cza sie jaz dy. Oprócz 
te go umo˝ li wia mo ni to ro wa nie i kon tro l´ zu ̋ y cia po -
szcze gól nych kom po nen tów, co prze no si si´ na znacz -
ne oszcz´d no Êci fi nan so we ze wzgl´ du na ogra ni cze nie
cza su prze sto jów sa mo cho du. Elek tro ni kà po k∏a do wà
kie ru je sys tem ka blo wy Mul ti plex – praw dzi wy sys tem
ner wo wy po jaz du ∏à czà cy wszyst kie czuj ni ki, mi kro -
pro ce so ry i urzà dze nia ci´ ̋ a rów ki. Przed kie row cà,
po Êrod ku ze sta wu wskaê ni ków, znaj du je si´ ekran po -
∏à czo ny z 17 cen tral ka mi elek tro nicz ny mi po jaz du:
w gór nej cz´ Êci ekra nu znaj du jà si´ in for ma cje sta ∏e, 
ta kie jak da ne do ty czà ce cru ise con trol i ogra nicz ni ka
pr´d ko Êci. Przy ci ska mi umiesz czo ny mi na kie row ni cy
mo ̋ e my od szu kaç in for ma cje na te mat zu ̋ y cia ole ju
i pa li wa, Êred niej pr´d ko Êci, pa ra me trów funk cjo no -
wa nia sil ni ka, awa rii. 

Na kie row ni cy, po le wej stro nie, znaj du jà si´ przy ci -
ski ste ru jà ce ra diem i te le fo nem, po pra wej – ste ru jà ce
kom pu te rem po k∏a do wym.

Elek tro ni ka, 
któ ra przy no si 

oszczęd no ści

Na kierownicy znajdują się przyciski sterujące 
radiem i telefonem oraz komputerem pokładowym
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Ż e by zro biç coÊ w glo bal nej wio sce ra zem z jej
miesz kaƒ ca mi, trze ba za wcza su po my Êleç, jak naj -
szyb ciej zna leêç z ni mi wspól ny j´ zyk.

Sta ni s∏aw Ba sie wicz, któ ry w New Hol land Bi zon od po -
wia da za in for ma ty k´ mó wi, ˝e z tym by∏ naj wi´k szy k∏o -
pot: „Ka˝ dy za k∏ad w gru pie CNH mia∏ swój w∏a sny sys -
tem kom pu te ro wy i w∏a sne opro gra mo wa nie, dla te go za -
nim roz po cz´ li Êmy wspól ne przed si´ wzi´ cie po le ga jà ce na
uru cho mie niu w P∏oc ku pro duk cji kom baj nu TC, mu sie li -
Êmy wy ko naç ogrom nà pra c´, po le ga jà cà na ujed no li ce niu
sys te mu in for ma tycz ne go we wszyst kich dzie dzi nach”.
W sen sie tech nicz nym prze nie sie nie pro duk cji z bel gij skie -
go Ze del gem do P∏oc ka by ∏o co praw da przed si´ wzi´ ciem
skom pli ko wa nym, jed nak naj wa˝ niej sze by ∏o wpro wa dze -
nie New Hol land Bi zon do sie ci han dlo wej i lo gi stycz nej
gru py na ca ∏ym Êwie cie. Zbi gniew Po kor ski, szef pro jek tu
ma ra cj´ kie dy twier dzi, ˝e fran cu ski rol nik, któ ry b´ dzie
chcia∏ ku piç kom bajn, mu si od ra zu wie dzieç ja kà ma szy -
n´ mo ̋ e mu do star czyç pro du cent i nie ma dla nie go 
zna cze nia, czy jest nim fa bry ka pol ska, w∏o ska czy bra zy -
lij ska. W P∏oc ku wszy scy mu szà wie dzieç, ja kiego wy po sa -
˝e nia ˝y czy so bie klient. Ta ki jest sens i cel po s∏u gi wa nia

si´ tym sa mym j´ zy kiem w jed nej gru pie prze my s∏o wej.
Ujed no li ce nie sys te mu zna ków i sym bo li ma jesz cze jed nà
za le t´: klient ma mo˝ li woÊç Êle dze nia swo je go za mó wie -
nia na do wol nym eta pie re ali za cji i ro bie nia ewen tu al nych
ko rekt. Bez do k∏ad ne go spraw dze nia zgod no Êci wy ro bu
z ˝à da nà kon fi gu ra cjà, ˝a den kom bajn nie opu Êci fa bry ki.
Co wi´ cej, ka˝ da ma szy na, któ ra wcho dzi na li ni´ mon ta -
˝o wà, ma ju˝ klien ta, a to gwa ran tu je, ˝e kom baj ny nie 
b´ dà sta ∏y w ma ga zy nie i cze ka ∏y a˝ ktoÊ si´ na nie zde cy -
du je. Ku po wa ne sà na pniu. Tyl ko w ta kiej sy tu acji mo˝ na
by ∏o prze nieÊç pro duk cj´ zna ne go w Eu ro pie kom baj nu
z Bel gii do P∏oc ka.

„Naj pierw mu sie li Êmy prze t∏u ma czyç ca ∏à do ku men ta -
cj´ kon struk cyj nà z an giel skie go, a cz´ sto z nider lan -
dzkiego” – wspo mi na Hen ryk Okra sko z en gi ne erin gu
NHB. Ma te ria ∏y i cz´ Êci znor ma li zo wa ne, któ re wy st´ -
po wa ∏y w do ku men ta cji bel gij skiej, na le ̋ a ∏o za stà piç 
pol ski mi, kie ru jàc si´ wy ∏àcz nie kry te rium naj wy˝ szej 
ja ko Êci i kosz ta mi za ku pu.

Prze pro wadz ka TC do Pol ski mia ∏a mi´ dzy in ny mi
na ce lu zmniej sze nie kosz tów wy twa rza nia, przy za -
cho wa niu naj wy˝ szej ja ko Êci i trwa ∏o Êci wy ro bu.

Każdy kolejny rok jest dla New Holland najważniejszy w historii spółki. 
W jednym – hedery do kukurydzy, w następnym – modele traktorów, albo korzys t -
ne kontrakty zagraniczne. Rok 2002 upłynie pod znakiem nowego kombajnu.

Mówićjednym językiem
Mówićjednym językiem

Jacek Albiński, fot. Jerzy Wróbel
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„Kom bajn pro du ko wa ny jest w bar dzo du ̋ ej licz bie
od mian i wer sji, co z jed nej stro ny czy ni zeƒ wy rób
atrak cyj ny dla po ten cjal nych klien tów, z dru giej jed nak
kom pli ku je pro ble my tech nicz ne” – mó wi Hen ryk
Okra sko. Na do da tek ry sun ki tech nicz ne wy ko na ne
by ∏y we d∏ug stan dar dów ame ry kaƒ skich, któ re za sad -
ni czo ró˝ nià si´ od eu ro pej skich. Pra ca nad ni mi by ∏a
cza so ch∏on na, tro ch´ in ny jest te˝ tok ro zu mo wa nia
przy ich czy ta niu.

Przej mo wa nie tech no lo gii od by wa ∏o si´ eta po wo ze
wzgl´ du na jed no cze snà w pierw szej fa zie pro duk cj´
w Ze del gem i P∏oc ku. El˝ bie ta Go dlew ska mó wiàc
o tech no lo gii pod kre Êla, ˝e stan dar dy w obu za k∏a dach
sà po rów ny wal ne: „Ist nie jà jed nak ró˝ ni ce sys te mo we,
in ny jest park ma szy no wy, dla te go trze ba by ∏o do ko naç
trans for ma cji tam tej szej tech no lo gii do na szych wa run -
ków i wte dy tech no lo dzy z Ze del gem i P∏oc ka za cz´ li
mó wiç jed nym j´ zy kiem” – pod kre Êla pa ni El˝ bie ta.
Naj pierw usta lo no, któ re ele men ty b´ dà pro du ko wa ne
w P∏oc ku, a któ re ku po wa ne z Ze del gem. Na st´p nie
wy ty po wa no przy rzà dy do zdu blo wa nia oraz na rz´ dzia
po trzeb ne do uru cho mie nia no wej li nii mon ta ̋ o wej
i wy po sa ̋ e nia spa wal ni.

Prze ∏o ̋ e nia na wa run ki pol skie wy ma ga ∏o rów nie˝ wie -
le in nych dzie dzin. Co praw da pra cow ni cy mon ta ̋ u z Bi -
zo na od by li spe cja li stycz ne prze szko le nie w Bel gii, ale
wca le nie mu sie li uczyç si´ tam fa cho wo Êci, kom pe ten cji
i dba ∏o Êci o ja koÊç. Te raz z Ze del gem do P∏oc ka przy cho -
dzi jesz cze oko ∏o 750 cz´ Êci i pod ze spo ∏ów, ale ju˝ nie ba -
wem licz ba ta spad nie do kil ku na stu, po nie wa˝ w Bel gii
za koƒ czo no pro duk cj´. 

No wa or ga ni za cja ob j´ ∏a rów nie˝ cz´Êç pro duk cji nie
zwià za nej bez po Êred nio z kom baj nem. Na do p∏y wie no -
wej tech no lo gii ko rzy sta jà in ne wy ro by: New Hol land
Bi zon nie jest ju˝ tyl ko od bior cà pod ze spo ∏ów z in nych
za k∏a dów gru py, ale sam je wy sy ∏a i jest do staw cà ce nio -
nym za ja koÊç i ter mi no woÊç.

„Kie dy wp∏y nie za po trze bo wa nie na Êci Êle okre Êlo nà
wer sj´ kom baj nu, za wsze mo ̋ e my po wie dzieç: nie” – 
Ma ria Be ca, któ ra ak cep tu je przy cho dzà ce za mó wie nia
i kie ru je je do pro duk cji, uwa ̋ a, ˝e to czy sto hi po te tycz na
sy tu acja. „Oczy wi Êcie licz ba wer sji i opcji nie jest nie ogra -
ni czo na, ale kar ty stan dar do we dla ka˝ de go ryn ku za wie -
ra jà ich ty le, ˝e prak tycz nie nic nas nie mo ̋ e za sko czyç”.

No wy kom bajn TC b´ dzie pro du ko wa ny na po wierzch -
ni 30 ty si´ cy me trów kwa dra to wych. „WÊród ma szyn
i urzà dzeƒ, w któ re trze ba by ∏o za in we sto waç sà – mi´ dzy
in ny mi – uni kal ne ma szy ny do prze strzen ne go po mia ru

bry∏ i wy pa lar ka la se ro wa do blach, co w przy pad ku kon -
struk cji kom baj nów ma istot ne zna cze nie, ale to przecie˝
nie wszystko” Wojciech Michalski móg∏by jeszcze d∏ugo
mówiç o skomplikowanym procesie inwestycyjnym, który
w pierw szym eta pie roz po czà∏ si´ wiosnà ubie g∏e go ro ku
i w za sa dzie ju˝ si´ za koƒ czy∏ wraz z wy pro du ko wa niem
pierw sze go pol skie go TC. Po zy tyw ne wy ni ki au dy tów –

bel gij skie go i kra jo we go, nie by ∏y dla p∏oc czan za sko cze -
niem. Suk ces jest za s∏u gà wszyst kich za an ga ̋ o wa nych w t´
in we sty cj´. Co wi´ cej – jak zgod nie twier dzà ci, któ rzy 
ze tkn´ li si´ se rià kom baj nów TC, a nie sà prze cie˝ no wi -
cju sza mi – ma szy ny te za sad ni czo ró˝ nià si´ kon fi gu ra cjà
od do tych czas pro du ko wa nych w nad wi Êlaƒ skiej fa bry ce.

„Po raz ko lej ny oka za ∏o si´, ˝e na si pra cow ni cy pod
wzgl´ dem zna jo mo Êci fa chu i dys cy pli ny tech no lo gicz -
nej w ni czym nie ust´ pu jà ta kim, na przy k∏ad, Bel gom.
Pod wzgl´ dem in wen cji i po my s∏o wo Êci da le ce ich prze -
wy˝ sza jà” – ocenia Adam Ry char ski i za pew ne ma ra cj´.
Wie le ra zy prze ko ny wa li Êmy si´ o tym na przy k∏a dzie
P∏oc ka, a tak ̋ e in nych opisywanych nieraz zak∏adów.

Montaż nowych kombajnów
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Czy wy pa da pi sać o „Mi ko łaj kach
2001”, kie dy w do mach po cho in ce ani
śla du a pre zen ty zdą ży ły już spo wsze -
dnieć? Zdro wy roz są dek pod po wia da,
że nie, ale co ma wspól ne go zdro wy
roz są dek ze św. Mi ko ła jem, któ ry po ja -
wił się aku rat wte dy, gdy nu mer na sze -
go pi sma, był już za mknię ty, a ko lej ny
miał się uka zać do pie ro za dwa mie sią -
ce? Po trak tuj my więc te zdję cia ja ko
do ku men ta cję, któ ra ma sta no wić 
do wód rze czo wy na oko licz ność 
po ja wie nia się św. Mi ko ła ja w Ty chach,
Sko czo wie, So snow cu, Biel sku -Bia łej
i Płoc ku, czy li tam, gdzie umiej sco wi ły
się spół ki Gru py Fiat. New Holland 

Le piej póź no 
niż wca leLe piej póź no 
niż wca le

fot. Ireneusz Kaźmierczak, Jerzy Wróbel, Mieczysław Budzyń

Fiat Auto Poland



New Holland 

Fiat Auto Poland

Fiat Auto Poland

Teksid 

Magneti Marelli 

Fiat Auto Poland
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PlastikowypotopPlastikowypotopTomasz Zieja, fot. EOS Poland
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B o ga te go Za cho du nie staç na kosz tow ny re cy kling
pla sti ku, re kul ty wa cj´, a u nas z ro ku na rok ro snà
co raz wy ̋ ej za sy pa ne nim wy sy pi ska Êmie ci – alar -

mu jà pol scy eko lo dzy.
Nie tak daw no za pla sti ko wà re kla mów k´, sym bol 

za chod nie go do bro by tu, by li Êmy go to wi od daç spo rà 
go tów k´. W schy∏ ko wym so cja li zmie ku szà ce ko lo ra mi
ga d˝e ty tra fia ∏y pod pol skie strze chy g∏ów nie z prze my -
tu, prze wa˝ nie z W´ gier. Pr´ ̋ y li si´ z du my po sia da cze
pla sti ko wych to reb, na któ rych z kolei pr´ ̋ y ∏y si´ skà po
odzia ne sy re ny o po n´t nych kszta∏ tach al bo wid nia ∏y
sym bo le za chod nich kon cer nów. Do dziÊ pol skie go tu ry -
st´ na Za cho dzie naj ∏a twiej zi den ty fi ko waç po dzier ̋ o -
nej w d∏o ni „po r´cz nej” pla sti ko wej tor bie. Po dob nie
by wa lec su per mar ke tu wy ró˝ nia si´ „fir mo wà” jed no ra -
zów kà. Tym cza sem…

„Ma ∏o kto z miesz kaƒ ców kra jów za chod nio eu ro pej -
skich wy bie ra si´ na za ku py z pla sti ko wà re kla mów kà lub
bie rze jà w skle pie – tak si´ nie ro bi na tej sa mej za sa dzie,
jak do czar ne go gar ni tu ru nie za k∏a da si´ bia ∏ych skar pe -
tek” – obrzy dza jà nam „sta ro pol skie” przy zwy cza je nia
eko lo dzy ze Sto wa rzy sze nia na Rzecz Eko ro zwo ju AGRO -
-GRO UP z Bia ∏e go sto ku.

Ele ganc kie skle py w Pa ry ̋ u, Bruk se li czy w No wym Jor -
ku pa ku jà sprze da ne, cz´ sto za gru bà go tów k´, ar ty ku ∏y
w sier mi´˝ ny, zwy czaj ny pa pier z dys kret nym na dru kiem.

Po dob ne zró˝ ni co wa nie ist nie je na ryn ku na po jów. Na
Za cho dzie prze wa ̋ a jà opa ko wa nia szkla ne oraz kar to ny.
W Pol sce do brze za cz´ ∏y si´ sprze da waç so ki kil ku firm
do st´p ne wy ∏àcz nie w opa ko wa niach szkla nych (Dr Witt,
Ku buÊ, Son da). Re kla ma pod kre Êla ∏a przy ja zny wo bec Êro -
do wi ska cha rak ter szk∏a oraz fakt, ˝e nie wcho dzi ono
w ˝ad ne re ak cje z pro duk ta mi. Do bre jest na sta wie nie
pro du cen tów szk∏a do od zy ski wa nia su row ca. Wi´k szoÊç
kra jo wych hut szk∏a przy stà pi ∏a do pro gra mu re cy klin gu
pro mo wa ne go przez Sto wa rzy sze nia Fo rum Opa ko waƒ
Szkla nych. Przy hu cie w Ja ro s∏a wiu dzia ∏a spó∏ ka 
Re cy kling Cen trum. 

Eko lo dzy są zgod ni: po win ni śmy
tro chę szyb ciej sta rać się do go nić
Eu ro pę, po wra ca ją cą do tra dy cyj -
nych ma te ria łów pa kun ko wych:
kar to nu i pa pie ru.
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Naj wi´k sza iloÊç na po jów tra fia jed nak na na sze sto -
∏y wcià˝ w jed no ra zo wych pla sti ko wych bu tel kach PET.
One te˝ sta no wià naj wi´k szy pro blem. Dla wi´k szo Êci
z nich, je dy ne póê niej sze, w mia r´ na tu ral ne za sto so wa -
nie, to po jemnik na wiej skie  mle ko pro sto od kro wy,
przy wo ̋ o ne go przez pro du cen tów na nie któ re pla ce tar -
go we w mia stach.

Prze wa ̋ a jà ca wi´k szoÊç pla sti ko wych bu te lek tra fia na
wy sy pi ska al bo szpe ci naj bar dziej uro kli we re gio ny Pol -
ski, tu dzie˝ naj g∏´b sze le Êne ma tecz ni ki. Rów nie groê ne
i po wszech ne sà kub ki po jo gur tach wy twa rza ne z po li -
ety le nu oraz fo lii alu mi nio wej. Wpro wa dze nie jed no ra -
zo wych na czyƒ z two rzyw sztucz nych za owo co wa ∏o pi´ -
cio krot nym przy ro stem Êmie ci z re jo nów tu ry stycz nych.

Win ni je ste Êmy my, win ni sà pro du cen ci, ale i w∏a dze
sa mo rzà do we, któ re nie przy k∏a da jà na le ̋ y tej wa gi do
se gre ga cji od pa dów. Gosz czà cà w Pol sce Au stra lij k´, za -
szo ko wa ∏a nie fra so bli woÊç s∏u˝b MPO. Pa no wie wrzu ci -
li do Êrod ka Êmie ciar ki sta ran nie uprzed nio przez nià se -
lek cjo no wa ne szk∏o, pa pier i pla stik. Tym cza sem pla sti -
ko we bu tel ki po win ny po s∏u ̋ yç do pro duk cji np. sze ro -
ko wy ko rzy sty wa ne go gra nu la tu. Po dob nie po ̋ y tecz nà
ro l´ mo gà ode graç w pro ce sie pi ro li zy. W cza sie che -
micz nych prze mian wy twa rza si´ wte dy ta kie su row ce
jak olej opa ∏o wy, sa dza, gaz, znaj du jà ce za sto so wa nie 
m. in. w ogrze wa niu. 

Eko lo dzy na ma wia jà, by Êmy do ma ga li si´ od gmi ny se -
lek tyw nej zbiór ki od pa dów. Ta ki obo wià zek na k∏a da na
w∏a dze sa mo rzà do we „Usta wa o od pa dach”.

Roz wià za nia pro ble mu pla sti ko wych od pa dów wcze -
Êniej czy póê niej nie unik nie my. Po za ch∏y Êni´ ciu si´ pla -
sti ko wym sza leƒ stwem, po wo li przy cho dzi czas na re -
flek sj´: co zro biç z po to pem pla sti ku? 



Ile w tym tro ski o ra chu nek eko no micz ny, a ile o eko -
lo gi´ – trud no do ciec. Eko lo dzy zde cy do wa nie bi jà na
alarm. Fir mo we re kla mów ki, w któ re wcià˝ tak ocho czo
pa ku je my za ku py, na le ̋ à do jed nych z naj nie bez piecz -
niej szych dla Êro do wi ska ma te ria ∏ów. Prze ̋ y jà w zie mi
bez piecz nie i bez uszczerb ku oko ∏o 300 lat. Ich roz k∏a du
nie do cze ka jà wi´c na wet na sze pra pra wnu ki.

Tyl ko je den z wi´k szych kra kow skich su per mar ke tów
wy da je w cià gu dnia oko ∏o 2000 sztuk „Êmie cio no Ênych”
wo recz ków. Wy star czy te licz by po mno ̋ yç przez kil ka -
-kil ka na Êcie su per mar ke tów w du ̋ ych mia stach, ty sià ce
drob nych skle pi ków, dzie siàt ki sto isk na tar go wi skach,
by pla sti ko wa gó ra uro s∏a do nie bo tycz nych roz mia rów.
Jest szan sa na po pra w´ tej sy tu acji. Dzi´ ki no wym prze -
pi som, ale i dzi´ ki nam sa mym. Na prze strze ni ostat nich
kil ku lat na sze na sta wie nie do ochro ny Êro do wi ska zmie -
ni ∏o si´ bo wiem za sad ni czo. Eko lo gii nie po strze ga my
ju˝ tyl ko ja ko ka pry su gro ma dy dzi wa ków. Z prze pro wa -
dzo ne go przez CBOS w li sto pa dzie ub. r. son da ̋ u wy ni -
ka, ˝e a˝ po nad 50 proc. Po la ków za nie po ko jo nych jest
sta nem Êro do wi ska na tu ral ne go. Naj wi´k sze za nie po ko -
je nie wy ra ̋ a jà oso by z wy˝ szym wy kszta∏ ce niem, miesz -
kaƒ cy du ̋ ych miast, z naj wi´k szy mi do cho da mi na
cz∏on ka ro dzi ny.

Zmia ny na lep sze ma jà szan s´ si´ zi Êciç, bo jak twier dzà
ba da ni przez CBOS, po pra wa sta nu Êro do wi ska na tu ral -
ne go w naj wi´k szym stop niu za le ̋ y od ak tyw no Êci ka˝ de -
go z nas (37 proc. re spon den tów). Na dru gim miej scu do -
pie ro zna la z∏o si´ prze ko na nie o ko niecz no Êci za ostrze nia
prze pi sów o ochro nie Êro do wi ska (29 proc.). Jed no cze -
Ênie 56 proc. py ta nych o opi ni´ Po la ków de kla ro wa ∏o, ˝e
uni ka ku po wa nia pro duk tów szko dli wych dla Êro do wi ska
i zwra ca uwa g´ na in for ma cj´ pro du cen tów o przy dat no -
Êci opa ko wa nia do po wtór ne go prze two rze nia. 

Po mys∏ roz po cz´ tej przed kil ku la ty kam pa nii „Zie lo -
ny Kon su ment” uro dzi∏ si´, jak przy zna jà sa mi or ga ni za -
to rzy z gli wic kie go ko ∏a Pol skie go Klu bu Eko lo gicz ne go,
o wie le za wcze Ênie. W ro ku 1995 Po la cy „po zna wa li 
si ∏´ swo ich pie ni´ dzy”. Ku sze ni co raz bar dziej ko lo ro wà
re kla mà su per, hi per i gi ga mar ke tów, wy pe∏ nia li po brze -
gi skle po we wóz ki do st´p ny mi do bra mi nie dba jàc o ra -
cjo nal noÊç za ku pów, a tym bar dziej o „wy du ma ne”
wzgl´ dy eko lo gicz ne. We zwa nia do ogra ni cza nia kon -
sump cji na mia r´ rze czy wi stych po trzeb, prze szcze pio ne
z wzo rów za chod nich, trak to wa li – w naj lep szym przy -
pad ku – z przy mru ̋ e niem oka.

W cza sie ak cji cho dzi ∏o tak ̋ e o wy kszta∏ ce nie po staw
pro eko lo gicz nych, ta kich „fa na be rii” jak m. in.   

Do ro ku 2007 ma być, zgod nie z re gu la cja mi praw -

ny mi, pod da ne re cy klin go wi 45 proc. opa ko wań

szkla nych, 50 proc. alu mi nio wych pu szek do na po -

jów i za le d wie 16 proc. opa ko wań pla sti ko wych.

Pla stik uży wa ny jest do pro duk cji wkła dów do dru -

ka rek kom pu te ro wych. Gdy by ze brać zu ży te w cią -

gu ro ku na te re nie Pol ski wkła dy tyl ko do dru ka rek

atra men to wych, wy peł ni ły by one… dwa Pa ła ce

Kul tu ry i Na uki w War sza wie.

Sta ty stycz ny Po lak wy rzu ca na śmiet nik rocz nie

34 kg od pa dów: bu te lek PET, pu szek alu mi nio -

wych, pu deł sty ro pia no wych. Wszyst kich ro dza jów

śmie ci wy twa rza my oko ło 250-300 kg. W cią gu 

ro ku po róż ne go ro dza ju zu ży tych pro duk tach zo -

sta wia my oko ło 500 tys. ton opa ko wań z pa pie ru

i tek tu ry, 430 tys. ton ze szkła, 264 tys. ton 

z two rzyw sztucz nych oraz 136 tys. ton z me ta lu.

Opa ko wa nia sta no wią po nad 30 proc. ob ję to ści

od pa dów ko mu nal nych.

Pla sti ko wa siat ka, to reb ka czy bu tel ka dłu go się

ro dzi, a ży je cza sem przez chwi lę, dzień, kil ka dni.

Tym cza sem, aby po wsta ła, ro pa mu si zo stać 

wy do by ta, prze trans por to wa na przez tan kow ce,

prze ro bio na w ra fi ne rii na pla stik, a po tem 

na fo lio wą tor bę, tra fić do skle pu, a później, 

naj czę ściej do… ko sza na śmie ci.

Pro duk cja opa ko wań jed no ra zo wych po chła nia 

od 17 do 22 ra zy ener gii wię cej niż wie lo ra zo wych;

więk sze jest zu ży cie ko niecz nych do ich pro duk cji

su row ców na tu ral nych, w przy pad ku opa ko wań 

na na po je aż 23-krot nie.

Kosz ty usu wa nia opa ko wań jed no ra zo wych są 

40-krot nie wyż sze niż wie lo ra zo wych.
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zmia na na sta wie nia ku pu jà cych do jed no ra zo wych, 
pla sti ko wych re kla mó wek. 

„Chcie li Êmy prze ko naç Po la ków, ˝e by re zy gno wa li
z przy no sze nia do do mu sto su cz´ sto zby tecz nych dóbr
w tu zi nach siat ze sztucz ne go two rzy wa. Ich miej sce 
po win ny za jàç tra dy cyj ne siat ki wie lo krot ne go u˝yt ku”
– mó wi Ma ria Sta ni szew ska, od po wie dzial na za ko-
or dy na cj´ ak cji.

Oka za li Êmy si´ na ro dem wy god nym. Za miast tro ski
o na tu r´, w co dzien nym po Êpie chu upy cha li Êmy za ku py
w ko lej ne to ny pla sti ko we go pa skudz twa.

Or ga ni za to rzy ak cji spo ty ka li si´ z oskar ̋ e nia mi o nie -
no wo cze snoÊç, sta ro Êwiec kie spoj rze nie na biz nes. Nikt
nie chcia∏ s∏u chaç, ˝e pew ne rze czy war to na pra wiç, za -
miast na by waç no we. Trak to wa no ich jak dzi wa ków. Przy
bar dziej po zy tyw nym na sta wie niu Po la ków do eko lo gii,
Pol ski Klub Eko lo gicz ny pla nu je po wtór ne za ini cjo wa nie
w tym ro ku kam pa nii „Zie lo ny Kon su ment”. 

„Chcie li by Êmy skon cen tro waç si´ na we zwa niu do ogra -
ni cza nia za ku pów (co w efek cie po zwo li te˝ ogra ni czyç
iloÊç Êmie ci) oraz na pró bie stwo rze nia sys te mu re cy klin -
gu” – mó wi Ma ria Sta ni szew ska.

„Ka prys bo ga te go Za cho du”. „Nas na to jesz cze nie
staç”. Ta kie i po dob ne g∏o sy to wa rzy szà wie lu ak cjom
eko lo gicz nym. Nie wàt pli wie praw dzi we, s∏usz ne sà tyl ko
po cz´ Êci.

W przy pad ku pla sti ko wych wo recz ków na mle ko ra -
chu nek eko no micz ny jest oczy wi sty: za kup kar to nu to wy -
da tek su my, co naj mniej, dwu krot nie wy˝ szej. Cho cia˝ i tu
mo˝ na by po ku siç si´ o in ne roz wià za nia. Star si pa mi´ ta jà
z w∏a snych do Êwiad czeƒ, m∏od si z fil mów Ba rei, stu kot
szkla nych bu te lek wy sta wia nych ka˝ de go ran ka przed
drzwi miesz ka nia i wymienianych przez mle cza rza.

Ge ne ral nie jed nak po mna ̋ a my pla sti ko we Êmie ci nie
z bie dy, a cz´ Êciej z wy go dy i bez myÊl no Êci. W fo lio wà
to reb k´ sprze daw czy ni pa ku je nam dwie kaj zer ki, na sto -
isku obok, do ko lej nej w´ dru jà trzy ba na ny, ki lo gram
mar chew ki, jesz cze da lej osob ny wo re czek po mie Êci
kost k´ ma s∏a, in ny – pla ster ki se ra. Ca ∏oÊç wrzu ca my,
oczy wi Êcie, do gu stow nej, ja skra wej, pla sti ko wej tor by,
55 gro szy za sztuk´.

Ma ria Sta ni szew ska ma swój spraw dzo ny eko no micz ny,
czy li oszcz´d ny i eko lo gicz ny pa tent – od trzech lat 
u˝y wa te go sa me go pla sti ko we go ko sza na za ku py. 



Z hi per mar ke tu wy je˝ d˝a na par king wóz kiem, z którego
to wa ry prze rzu ca wprost do ko sza w sa mo cho dzie.

Naj prost szà, choç kosz tow niej szà me to dà zmniej sze -
nia zu ̋ y cia pla sti ko wych to reb i bu te lek, sà za ku py to -
wa rów w opa ko wa niach zwrot nych lub w ∏a twym do
re cy klin gu pa pie rze czy szkle. In nà, ogra ni cza jà cà iloÊç
Êmie ci w ogó le – ku po wa nie pro duk tów w wi´k szym
opa ko wa niu za miast w kil ku mniej szych. Jesz cze in -
nym roz wià za niem, ja kie sa tys fak cjo nu je eko lo gów, sà
„po wta rzal ne” tor by na za ku py. Wy ko na ne z ba we∏ ny
czy lnu, ma te ria ∏ów jak naj bar dziej przy ja znych Êro do -
wi sku, zwra ca jà co raz cz´ Êciej uwa g´ es te ty kà wzo ru,
so lid no Êcià wy ko na nia. Kosz tu jà w gra ni cach 5 – 15
z∏o tych, a s∏u ̋ à przez kil ka lat. Cie ka we wzo ry to reb
mo˝ na od na leêç np. na in ter ne to wych stro nach Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Eko ro zwo ju AGRO -GRO UP al bo
spró bo waç uszyç w∏a snà, we d∏ug w∏a sne go, ory gi nal -
ne go po my s∏u. 

Roz wa ̋ a nia o tym, czy staç nas, czy nie, na eko lo gicz ne
my Êle nie, Ma ria Sta ni szew ska kwi tu je krót ko: „Pro blem
Êmie ci pla sti ko wych czy in nych i tak b´ dzie my mu sie li kie -
dyÊ roz wià zaç. Im póê niej, tym ce na b´ dzie wy˝ sza”.

Prof. Zbi gniew Nęc ki, 
psycholog z Uni wer sy tetu Ja giel loń skiego
Nie no szę re kla mó wek pla sti ko wych, bo nie przy sto ją po noć pro fe so rom.

Ko le żan ka z uczel ni zwró ci ła mi uwa gę, że od pew ne go po zio mu 

nie wy pa da pa ko wa ć w pla sti ko we re kla mów ki na wet ksią żek. 

W la tach 70 ., 80 ., gdy re kla mów ka bądź tor ba pla sti ko wa by ły do brem

nie osią gal nym,  in na z mo ich uczel nia nych ko le ża nek wy sy ła ła li sty do

USA z proś bą o przy sła nie pacz ki pla sti ko wych to re bek. W tam tych cza -

sach re kla mów ka sta no wi ła do wód pre sti żu

po sia da cza. Więk szość osób no si ła za ku py

w to reb kach pa pie ro wych.

Dziś pla sti ko wa siat ka peł ni funk cję pro mo cyj -

no -mar ke tin go wą, ma od dzia ły wać na klien -

tów i po pu la ry zo wać da ny su per mar ket.

Pla stik wno si też ko lo ry w nasz cią gle jesz cze

sza ry świat. Ko lo ro we tor by z roz ne gli żo wa ny -

mi pa nia mi czy re kla ma mi pa pie ro sów, to z ko lei ukłon w stro nę mę skie -

go kon su men ta. Ge ne ral nie jed nak, re kla mów ki przy pi sa ne są ko bie tom,

kró lo wym za ku pów, a je śli już męż czy znom, to z warstw pra cu ją cych.

To praw da, że za rów no Po la ka, jak i wy ciecz ki Ro sjan, naj ła twiej po znać

po re kla mów kach z pla sti ku. 

Na sza „kul tu ra pla sti ko wej to reb ki” wy ni ka z wciąż ży wej pa mię ci 

nie do bo ru oraz z fak tu, że moż na się nią cie szyć za dar mo. 

Ta pa mięć o nie do stat ku spra wia, że pla sti ko wa re kla mów ka po my śla na

ja ko opa ko wa nie jed no ra zo we by wa uży wa na wie lo krot nie. 

Wciąż wie le osób my je, su szy i uży wa jed no ra zo we tor by kil ka krot nie. 

Na sza świa do mość jest opóź nio na w sto sun ku do rze czy wi sto ści i dla te go

z tru dem do cie ra do niej in for ma cja o do stat ku re kla mó wek.

Eko lo gicz na stro na biz ne su pla sti ko we go jest u nas mniej zna na.  

My ślę, że z cza sem na sze na sta wie nie się zmie ni i do nas do trze zwy czaj

pa ko wa nia, jak na Za cho dzie, w eko lo gicz ne „brown bags”, na któ re 

na ra zie pa trzy my jak na opa ko wa nia bar dzo kiep skiej ja ko ści.

Pla stik pod ostrza łem 
Obo wią zu ją ca od 1 stycz nia 2002 r. Usta wa o opa ko wa -

niach i od pa dach opa ko wa nio wych na ka zu je, że: 

• obiek ty han dlo we o po wierzch ni po wy żej 2 tys. m kw.

ma ją obo wią zek prze pro wa dzać na wła sny koszt 

se lek tyw ną zbiór kę od pa dów;

• skle py o pow. pow. 25 m. kw. mu szą po sia dać w swo jej

ofer cie, prócz na po jów w opa ko wa nia jed no ra zo wych, 

po dob ne pro duk ty w opa ko wa niach wie lo krot ne go użyt ku;

• pro du cen ci oraz im por te rzy są zo bo wią za ni do wy raź ne -

go zna ko wa nia swo ich opa ko wań (ro dzaj za sto so wa nych

ma te ria łów, moż li wość ich wie lo krot ne go użyt ku, 

tak że przy dat ność do re cy klin gu).

Fir my, któ re nie od zy ska ją wy ma ga nej ilo ści od pa dów, 

ma ją pła cić za nie zre ali zo wa ną róż ni cę.



Kino w domu Jo an na Po lak

Magnolie napustyni
N a po czà tek spo ra daw ka sen -

sa cji i przy stoj ne go Geo r ga
Clo oney’a. „Z∏o to pu sty ni”

to opo wieÊç o dziel nych ame ry kaƒ -
skich ˝o∏ nier zach, któ rzy wcho dzà
w uk∏a dy z par ty zan ta mi wal czà cy mi
z re ̋ i mem Sad da ma Hu saj na. Po czàt -
ko wo za cho wu jà wo bec nich dy stans,
by w fi na le od daç im ca ∏e z∏o to na po -
czet dal szej wal ki z ty ra nem. W mi´ -
dzy cza sie ̋ an dar me ria woj sko wa USA
roz po czy na ak cj´ prze ciw bo ha te rom,
dzia ∏a jà oni bo wiem ju˝ po pod pi sa -
niu za wie sze nia bro ni. Du ̋ ym plu sem
sà pi´k ne pej za ̋ e pu styn ne, po ka zy -

wa ne w na praw d´ im po nu jà cy spo -
sób. Mi ∏o Êni kom sen sa cji „w sty lu
wschod nim” spodo ba si´ film (wy re -
˝y se ro wa ny przez na sze go ro da ka –
An drze ja Bart ko wia ka) pod ty tu ∏em
„Ro meo mu si umrzeç”. Fa bu ∏a jest
nie skom pli ko wa na. By ∏y po li cjant
Han Sing sie dzi w wi´ zie niu w Hong -
kon gu. Po pew nym cza sie do wia du je
si´, ˝e je go brat, prze by wa jà cy w Sta -
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nach Zjed no czo nych, zo sta∏ za mor -
do wa ny. Nad ludz kim wy si∏ kiem ucie -
ka, aby po mÊciç za bi te go. Na dro dze
sta jà mu roz ma ite gan gi, jest te˝ pi´k -
na ko bie ta gra na przez zmar ∏à ostat -
nio tra gicz nie, pio sen kar k´ – Aaliy ah.
Jak zwy kle w fil mach te go ga tun ku
mo˝ na na cie szyç oko Êwiet nie na kr´ -
co ny mi sce na mi walk kung-fu. 

Wresz cie coÊ dla zwo len ni ków ki -
na psy cho lo gicz ne go. „Ma gno lia”
to hi sto ria kil ku lu dzi po zor nie nie
ma jà cych ze so bà nic wspól ne go.
Ka˝ de z nich prze ̋ y wa jed nak swój
w∏a sny, pry wat ny dra mat – szu ka
mi ∏o Êci lub ak cep ta cji, uda je ko goÊ
in ne go. Jest wi´c ma ∏y ge niusz, któ -
ry chcàc spe∏ niç am bi cje ro dzi ców,
gra cià gle w te le tur nie jach, mi mo ˝e
ma ju˝ te go doÊç; jest cho ry na ra ka
pre zen ter te le wi zyj ny, któ ry do koƒ -
ca chce za cho waç ma sk´ szcz´ Êli we -
go cz∏o wie ka. Film opo wia da o bo -
ha te rach sp´ ta nych kon we nan sa mi
i nie spe∏ nio nych. Ko niec jest jed nak
opty mi stycz ny.

Pre mie ry
„Pięk ny umysł”. Film Ro -
na Ho war da bę dą cy hi sto -
rią ży cia Joh na For be sa
Na sha – ge nial ne go ma te -
ma ty ka cier pią ce go na
schi zo fre nię. Wy da rze -
niem w jego ży ciu by ło od -
kry cie teo rii gier, co po -
zwo li ło ze rwać z dok try ną
Ada ma Smi tha. Nash za an ga żo wał się tak że
w „zim ną woj nę”, bio rąc udział w roz pra co -
wy wa niu szy fru. Am bit ne pla ny po krzy żo wa -
ła cho ro ba psy chicz na, któ ra nie zdo ła ła –
na szczę ście – cał ko wi cie zła mać ty tu ło we go
„pięk ne go umy słu”. W 1994 ro ku na uko wiec
otrzy mał Na gro dę No bla. W ro lach głów nych
Rus sel Cro we i Ed Har ris.
„Klą twa skor pio na” to no wa ko me dia mi -
strza iro nii – Wo ody Al le na. Re ży ser tym ra -
zem wcie lił się w ro lę spe cja li sty od prze -
stępstw ubez pie cze nio wych, któ ry – wsku -
tek ty tu ło wej klą twy – sam stał się prze stęp -
cą. Film en tu zja stycz nie przy ję to na Fe sti -
wa lu Fil mo wym
w We ne cji. Al len
jak zwy kle po tra fi
roz ba wić, a to wa -
rzy szą mu w tym
sa me zna ko mi to -
ści – He len Hunt,
Char li ze The ron,
Dan Ay kroyd. 
„Va nil la sky” thril ler Ca me ro na Cro we, któ -
re go pier wo wzo rem był film hisz pań skie go
re ży se ra Ale jan dro Ame na bar. Bo ga ty play -
boy – Dan (Tom Cru ise) za ko chu je się
w dziew czy nie przy ja cie la (Pe ne lo pe Cruz),
czym do pro wa dza do fu rii swoją na rze czo ną
(Ca me ron Diaz). In sce ni zu je ona wy pa dek
sa mo cho do wy, po któ rym Dan mu si przejść
ope ra cję pla stycz ną. Za czy na się no wy etap
w ży ciu, za czy na ją się też kom pli ka cje...

Zło to pu sty ni

Ro meo mu si umrzeć

Klą twa skor pio na

Pięk ny umysł



Pa we∏ Hu el le „Mer ce des Benz”. 
Po wieÊç pe∏ na in te li gent ne go hu -

mo ru. Bo ha ter, któ ry za czy na do pie -
ro „ka rie r´” kie row cy, pod wp∏y -
wem stre sów, ale i wdzi´ ku swej
uro czej in struk tor ki, za czy na snuç
ga w´ d´ o hi sto rii sa mo cho du

w swo jej ro dzi nie. G∏ów -
nym za my -
s∏em pi sar -
skim to wa rzy -
szà cym Hu el le
by ∏o od da nie
ho∏ du zna ko -
mi te mu Bo hu -
mi lo wi Hra ba lo -
wi. „Mer ce des
Benz” jest opar ty
na hra ba low skich

wàt kach z „Wie czor nej lek cji jaz dy”.
Hu mor prze pla ta si´ w tek Êcie
z gorz kà iro nià. ˚y cie bo ha te rów,
mi mo ˝e barw ne, wca le nie na le ̋ y
do ∏a twych. In struk tor ka, pan na
Ciw le, miesz ka w al ta nie ogro do -
wej i opie ku je si´ spa ra li ̋ o wa nym
bra tem. Aby za pew niç mu utrzy -
ma nie i le cze nie, mu si cza sem po -
su nàç si´ do gra nic ludz kiej god -
no Êci. Dla wiel bi cie li wy ra fi no -
wa nej twór czo Êci gdaƒ skie go
pi sa rza lek tu ra obo wiàz ko wa. Nie
bra ku je w niej ani fik cji w Êwiet nym
wy da niu, ani praw dzi wej, sza rej rze -

Bar ba ra Win klo wa „Boy owie – 
Zo fia i Ta de usz ˚e leƒ scy”. 

Hi sto ria jed ne go z naj barw niej -
szych ma∏ ̋ eƒstw ze sz∏e go stu le cia.
Bar ba ra Win klo wa unik n´ ∏a jed nej
z pod sta wo wych pu ∏a pek ksià ̋ ek
bio gra ficz nych –
plot kar stwa. Boy -
owie ˝y li w fa scy -
nu jà cej epo ce i ob -
ra ca li si´ wÊród
naj bar dziej ory gi -
nal nych oso bo -
wo Êci. Mi mo po -
g∏´ bia jà ce go si´
dy stan su, Zo fia
i Ta de usz przez
ca ∏e ma∏ ̋ eƒ stwo po zo sta wa li
dla sie bie naj lep szy mi przy ja ció∏ mi
i wspó∏ pra cow ni ka mi. Naj wa˝ niej sze
dzie ∏a Boya – ˚e leƒ skie go nie po -
wsta ∏y by bez nie za wod nej ˝o ny. Mi -
mo i˝ ka˝ de z nich mia ∏o in ne go
part ne ra, nie mo gli bez sie bie ˝yç.
W ksià˝ ce Win klo wej po ja wia jà si´
naj cie kaw sze po sta ci pol skiej kul tu ry
– Wit ka cy, Wy spiaƒ ski. Bo ha te ro wie
˝y li w burz li wych cza sach – naj pierw
m∏o do pol skie nie po ko je, po tem obie
woj ny. Fa scy nu jà ca lek tu ra, któ rà
czy ta si´ z za par tym tchem. 
Bar ba ra Win klo wa: Boy owie – Zo fia
i Ta de usz ˚e leƒ scy. Wy daw nic two
Li te rac kie. Kra ków 2001.

Jo an na Po lak

Lektura pierwszej
jakości 

czy wi sto Êci. Na praw d´ god ne po le -
ce nia na d∏u gie wie czo ry pod cie -
p∏ym ko cem. 
Pa we∏ Hu el le: Mer ce des Benz. 
Znak. Kra ków 2001.

Piotr Bi kont, Ro bert Ma k∏o wicz
„Li sty przy pie cz´ to wa ne so sem”. 

Ko lej na po zy cja au to rów ksià˝ ki
„ZjeÊç Kra ków”. Rów nie dow cip nie
i lek ko po da ne go prze wod ni ka ku li -
nar ne go ze Êwie cà szu kaç. Du et Bi -
kont – Ma k∏o wicz jak nikt in ny po -
tra fi za chwa liç lub skry ty ko waç da -
ny lo kal, do da jàc oprócz po chwa ∏y
lub na ga ny, in te li gent nà pu en t´.
Szcze gól nie za baw ne sà li sty, któ re
pi szà do sie bie au to rzy (nie rzad ko na
sto ∏o wych ser wet kach). Owe li sty

stresz cza jà jed no cze Ênie „na
go rà co” wra ̋ e -
nia z do znaƒ
sma ko wych. Wy -
nie sio nych za rów -
no z ba rów, gdzie
mo˝ na zjeÊç szyb ko
i ta nio, jak i wy -
kwint nych i dro gich
re stau ra cji. 
Piotr Bi kont, 
Ro bert Ma k∏o wicz:

Li sty przy pie cz´ to wa ne so sem. 
Wy  daw nic two Li te rac kie. 
Kra ków 2001.
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G ∏asz czàc Sy ren k´ po udach
za pew nia my so bie szcz´ Êcie
w mi ∏o Êci. Na rand k´ uma -

wia my si´ pod po mni kiem An der se -
na a po tem idzie my do pal miar ni, by
sma ko waç sztu k´ egip skà i etru skà.
Je Êli nie wy star czy nam pi wo ze s∏yn -
ne go bro wa ru, mo ̋ e my wy braç 
si´ na le gal ne ha szy szo we cia stecz ka
do Chri stia nii...

Tak jest w Ko pen ha dze, gdzie
w skle po wych wi try nach na re pre -
zen ta cyj nym dep ta ku StrØget wcià˝
znaj du je my dum ne szyl dy: „Z upo -
wa˝ nie nia Jej Kró lew skiej Mo Êci
Ma∏ go rza ty II za opa tru je my dwór
kró lew ski”. Ró˝ ne Êwia ty, kli ma ty,
na stro je. Nie mo˝ li wie jed nak do
ogar ni´ cia w cza sie na zbyt krót kie go
po by tu w mie Êcie po wszech nie uzna -
wa nym za naj taƒ sze dla tu ry sty i naj -
bar dziej wy zwo lo ne wÊród sto lic
kra jów Skan dy na wii. Trze ba w to
mia sto za g∏´ biç si´ moc niej, by zro -
zu mieç dla cze go tak je go miesz kaƒ cy
wal czà o (na przy k∏ad) pra wo do st´ -
pu do mo rza. Wy gra li na wet z dy rek -
cjà luk su so we go „Ma riot ta” i mo gà
w stro jach pla ̋ o wych de fi lo waç
przez ho te lo wà re cep cj´, by do staç
si´ nad wo d´... 

Wsz´ dzie czu je si´ po wiew mo rza
a cha rak ter mia sta two rzà tak ̋ e licz ne

ka na ∏y. Atrak cjà sà prze ja˝d˝ ki mo to -
ro wy mi bar ka mi. War to sko rzy staç
tak ̋ e ze zwy k∏e go wod ne go tram wa -
ju, któ ry od nie daw na uzu pe∏ nia sieç
miej skie go trans por tu. Zresz tà Ko -
pen ha ga jest mia stem skro jo nym na
mia r´ ka˝ de go cz∏o wie ka. Wsz´ dzie
mo˝ na do trzeç pie cho tà, oglà da jàc
po dro dze cie ka we de ta le.

Na zy wa na Pa ry ̋ em Pó∏ no cy, po ∏o -
˝o na na Ze lan dii – jed nej z po nad
czte ry stu wysp Da nii – Ko pen ha ga
naj bar dziej ma low ni czo pre zen tu je
si´ w oko li cach pe∏ nej jach tów przy -
sta ni Ny havn, gdzie mnó stwo jest
tak ̋ e sym pa tycz nych ka fe jek i ryb -
nych knaj pek. Aby spoj rzeç na mia -
sto z gó ry war to wy braç si´ na 
sie dem na sto wiecz nà, 36-me tro wà

Okrà g∏à Wie ̋ ´ (Run de Tarn), gdzie
jest tak ̋ e mu zeum i astro no micz ne
ob ser wa to rium. A na szczyt wie dzie
sze ro ki, bru ko wa ny trakt – opla ta jà -
cy spi ral nie wn´ trze wie ̋ y. Pa trzàc
na sto li c´ Da nii z gó ry wi daç, ˝e
czer wo ne da chów ki i zie lo ne od
Ênie dzi mie dzia ne igli ce XVIII -wiecz -
nych bu dow li prze pla ta jà si´ z no wo -
cze sny mi for ma mi. 

Pe∏ na zie le ni i za byt ków Ko pen ha -
ga zo sta ∏a za ∏o ̋ o na w 1167 ro ku a ju˝
dwie Êcie lat póê niej by ∏a sto li cà Da nii.
¸à czy w so bie kli mat daw nych cza -
sów, at mos fe r´ ba Êni z no wo cze sno -
Êcià. Tu taj na wet 150-let nia tra dy cja
pi wa nie po zo sta ∏a bez wp∏y wu na
sztu k´. Carls berg Glyp to tek otwo rzy∏
w 1897 ro ku w∏a Êci ciel bro wa ru Carl

Kopenhaga

Tekst i zdję cia: Elżbieta i Andrzej LisowscyPodróże

Wolne miasto
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˝e m. in. ha szy szo we cia stecz ka),
prze strze ga ne sà za sa dy de mo kra cji.
Ka˝ dy miesz ka niec ma pra wo g∏o su
w ka˝ dej spra wie. A ˝e nie prze g∏o -
so wa no kie dyÊ na czas de cy zji czy
wpusz czaç na te ren „wol ne go mia -
sta” stra˝ po ̋ ar nà, to mu sia∏ sp∏o nàç
je den z do mów, gdy˝ ra tu jà cych
stra ̋ a ków ob rzu co no ka mie nia mi.
„Dzie ci kwia ty” i ich po tom ko wie
po la tach walk z po li cjà i ca ∏à ad mi -
ni stra cjà paƒ stwo wà, p∏a cà ju˝ za 
ko rzy sta nie z wo dy i prà du. Pil nu jà,
by nie zna leê li u nich schro nie nia
de ale rzy twar dych nar ko ty ków.
Wcià˝ jed nak nie p∏a cà po dat ków.
DziÊ trud no uzy skaç tu taj pra wo sta -
∏e go za miesz ka nia, ale co raz wi´ cej
przed si´ bior czych re pre zen tan tów
Êred niej kla sy pró bu je tu miesz kaç
i ro biç in te re sy.

Chri stia nia na le ̋ y do naj wi´k -
szych atrak cji Ko pen ha gi. Dresz czyk
emo cji bu dzi u wie lu przy by szów
na pis w bra mie wej Êcio wej: „Uwa ga!
Opusz cza cie Uni´ Eu ro pej skà!” A za
mu rem po kry tym cha rak te ry stycz -
nym gra fit ti tak ̋ e swoj skie kli ma ty.
Ulicz ne stra ga ny przy po mi na jà ba za -
ry z daw ne go Afga ni sta nu czy Ne pa -
lu. W klu bach kon cer tu jà al ter na -
tyw ne gru py, dzia ∏a jà al ter na tyw ne
par tie. Ta nie knajp ki ofe ru jà smacz -
ne je dze nie. Mo˝ na na byç wie le 
pa miàt ko wych dro bia zgów. Nikt
jed nak nie chce byç tu taj fo to gra fo -
wa nym. Przed la ty po li cja oto czy ∏a
szczel nym kor do nem t´ en kla w´
wol no Êci unie mo˝ li wia jàc prze -
miesz cza nie si´ osób i prze rzut na -
wet lek kich Êrod ków odu rza jà cych.
J´ ki tych na g∏o dzie wzbu dzi ∏y li toÊç
przy wià za nych do tra dy cyj nych
war to Êci ro dzin nych Duƒ czy ków. To
pod ich pre sjà w∏a dze da ∏y spo kój
miesz kaƒ com Chri stia nii. Ale czy
tak sa mo cier pli wa i wy ro zu mia ∏a
b´ dzie Unia Eu ro pej ska?

Ja cob sen, któ ry po sta no wi∏ wpro wa -
dzaç zwie dza jà cych w Êwiat sztu ki
po przez pal miar ni´. Uwa ̋ a∏ s∏usz nie,
˝e na wet nie za in te re so wa ne sztu kà
oso by od wie dzà ca ∏o rocz ny tro pi kal -
ny ogród a przy oka zji mo ̋ e zer k nà
i na wie ko we rzeê by czy na li czà cà
po nad dwa ty sià ce lat mu mi´ egip -
skie go ko ta. Carls berg Glyp to tek
sta ∏a si´ miej scem spo tkaƒ i spa ce -
rów. I miej scem wy tchnie nia po

zwie dze niu jed nej z naj cen niej szych
w Eu ro pie ko lek cji sztu ki, z m. in.
nie zwy kle cen ny mi zbio ra mi sztu ki 
etru skiej, egip skiej. Mo˝ na jed nak
zna leêç tu taj i wcze sne ob ra zy 
Pi cas sa i naj s∏yn niej sze dzie ∏a im pre -
sjo ni stów.

Tym cza sem wspó∏ cze sny, s∏yn ny
w Êwie cie bro war (któ re go do cho dy
za si la jà fun da cj´ sztu ki) za pra sza do
gra ti so we go zwie dza nia z prze wod -
ni kiem za k∏a du. Wi zy ta koƒ czy si´
de gu sta cjà pi wa a ob cho dzà cy w∏a -
Ênie swo je uro dzi ny otrzy mu jà (po
spraw dze niu da ty w pasz por cie) 
pa miàt ko we ku fle. Obo wiàz ko wo
tu ry Êci za glà da jà jesz cze do Mu -

zeum Tho rvald se na – naj s∏yn niej sze -
go duƒ skie go rzeê bia rza, twór cy m.
in. war szaw skich po mni ków ksi´ cia
Jó ze fa Po nia tow skie go i Mi ko ∏a ja
Ko per ni ka. Po dob nie jak do par ku
Ti vo li – atrak cyj ne go za rów no
w okre sie Bo ̋ e go Na ro dze nia i No -
we go Ro ku, jak i w se zo nie let nim.
Licz nie od wie dza ne jest tak ̋ e czyn -
ne naj d∏u ̋ ej (do godz. 22.00) Mu -
zeum Ero ty ki. To ostat nie trak tu je

ten te mat nie sen sa cyj nie, lecz wpi -
su je go w kon tekst spo ∏ecz ny, oby -
cza jo wy a na wet po li tycz ny. 

Po dob nie jak w Ho lan dii ro we ry
sà tu taj wszech obec ne. Tak jak w kra -
ju Rem brand ta i Van Go gha mo˝ na
w sto li cy Da nii sma ko waç naj bar -
dziej wy szu ka ne da nia wie lu eg zo -
tycz nych kuch ni. A z at mos fe rà am -
ster dam skich Cof fee Sho pów wspó∏ -
brz mi co dzien ne ˝y cie s∏yn nej, og∏o -
szo nej przed dwu dzie stu dzie wi´ ciu
la ty „wol nym mia stem”, Chri stia nii. 

Ta nie zwy k∏a en kla wa li czy dzi siaj
po nad ty siàc miesz kaƒ ców. Nikt nie
p∏a ci tu taj po dat ków. Sprze da wa ne
sà ofi cjal nie mi´k kie nar ko ty ki (tak -
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Ekonomia Aleksander Surdej

O d stycz nia 2002 ro ku
w dwu na stu kra jach two rzà -
cych Uni´ Go spo dar czà

i Wa lu to wà (UGW) – po ro zu mie nie
w ra mach Unii Eu ro pej skiej do ty czà -
ce wspól nej po li ty ki pie ni´˝ nej
i wspól nej wa lu ty, do obie gu wcho -
dzi 14,3 mi liar da bank no tów eu ro
i 50,6 mi liar da mo net eu ro. Wszyst -
kie pod mio ty go spo dar cze UGW
mu szà prze sta wiç si´ na sto so wa nie
eu ro ja ko wa lu ty kon trak tów, fak tur
zle ceƒ p∏at ni czych, ze znaƒ po dat ko -
wych i ksi´ go wo Êci.

Za eu ro sto jà rzà dy dwu na stu kra -
jów eu ro pej skich, któ re uzna ∏y, ˝e
wspól ny pie niàdz le piej b´ dzie s∏u ̋ yç
wszyst kim i ka˝ de mu z tych kra jów
z osob na. Na ro dy eu ro pej skie uzna -
∏y, ˝e mar ka nie miec ka, frank fran cu -
ski czy lir w∏o ski nie sà ju˝ wa˝ ne dla
to˝ sa mo Êci Nie miec, Fran cji czy
W∏och. Pie niàdz jest trak to wa ny ze
wzgl´ du na swe prak tycz no – go spo -
dar cze zna cze nie, a nie ja ko wy raz
ist nie nia czy jed no Êci paƒ stwa.

Wspól na wa lu ta jest owo cem
d∏u giej dro gi ja kà kra je Za chod niej
Eu ro py prze sz∏y od 1958 ro ku, kie -
dy to na mo cy Trak ta tu Rzym skie -
go po wsta ∏a Eu ro pej ska Wspól no ta
Go spo dar cza (EWG). Stop nio wo
EWG obej mo wa ∏o co raz wi´ cej
kra jów cz∏on kow skich: od za ∏o ̋ y -

ciel skiej szóst ki, do obec nej pi´t -
nast ki, a w nie od le g∏ej przy sz∏o Êci,
po za koƒ cze niu pro ce su roz sze rze -
nia, do oko ∏o 25 kra jów. Za kil ka
lat EWG, któ re po pod pi sa niu
Trak ta tu z Ma astricht w 1992 ro -
ku, zmie ni ∏o na zw´ na Uni´ Eu ro -
pej skà, obej mie przy t∏a cza jà cà
wi´k szoÊç kra jów kon ty nen tu eu ro -
pej skie go two rzàc wspól ny ob szar
go spo da ro wa nia.

W Trak ta cie z Ma astricht po sta no -
wio no, ˝e od stycz nia 1999 ro ku za -
cznie funk cjo no waç unia wa lu to wa,
a wcho dzà ce w jej sk∏ad kra je b´ dà
si´ po s∏u gi waç jed nà wspól nà wa lu -
tà. For mal nie eu ro po ja wi ∏o si´ ju˝
w 1999 ro ku, kie dy to cz∏on ko wie
unii wa lu to wej usztyw ni li wza jem ne
kur sy wa lu to we. Po up∏y wie trzech
lat fi zycz nie po ja wi ∏a si´ wspól na
wa lu ta 12 kra jów eu ro pej skich dla
oko ∏o 300 mi lio nów lu dzi. Unia wa -
lu to wa nie obej mu je jesz cze wszyst -
kich kra jów cz∏on kow skich UE – po -
za nià po zo sta ∏y Wiel ka Bry ta nia,
Da nia i Szwe cja. 

Sà ta cy, któ rzy, na prze kór hi sto -
rycz nej pra wi d∏o wo Êci, ocze ku jà, ˝e
wspól na wa lu ta sta nie si´ za là˝ kiem
wspól ne go eu ro pej skie go paƒ stwa.
Ocze ki wa nia ta kie sà mrzon ka mi.
To, ˝e Ekwa dor, Sal wa dor, Gwa te -
ma la, Pa na ma i Mi kro ne zja uczy ni ∏y

do la ra swo jà wa lu tà nie wy ni ka, ̋ e
stwo rzà one wspól ne paƒ stwo
ze Sta na mi Zjed no czo ny mi.

Eu ro po win no byç oce nia ne ze
wzgl´ du na kon se kwen cje dla wpro -
wa dza jà cych je kra jów. Je Êli ko rzy Êci
z eu ro b´ dà wy star cza jà co du ̋ e,
wspól na wa lu ta prze trwa. Je Êli za -
cznà prze wa ̋ aç kosz ty, kra je eu ro pej -
skie po wró cà do swo ich wa lut. Hi -
sto ria go spo dar cza Êwia ta zna bo -
wiem przy pad ki roz dzie la nia si´ ob -
sza rów, któ re ∏à czy ∏a nie gdyÊ wspól -
na wa lu ta. Wy star czy przy po mnieç
so bie roz pad Cze cho s∏o wa cji, w wy -
ni ku któ re go w miejsce jed nej, po w-
sta ∏y dwie no we wa lu ty.

Ocze ki wa nia go spo dar cze zwià za -
ne z wspól nà eu ro pej skà wa lu tà sà
wy so kie. Zgod nie z za po wie dzia mi
li de rów po li tycz nych i opi nia mi
czo ∏o wych eko no mi stów wspól na
wa lu ta ma przy nieÊç sze reg zna czà -
cych ko rzy Êci.
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Wspól na wa lu ta: 
- Po win na przy czy niç si´ do sta bi -

li za cji ma kro eko no micz nej i zmniej -
sze nia in fla cji, któ rej wy so ki po ziom
utrud nia∏ roz wój go spo dar czy kra -
jów eu ro pej skich.

- Wy eli mi nu je ry zy ko zmian kur -
sów wa lu to wych, dzi´ ki cze mu ∏a -
twiej b´ dzie prze wi dzieç op∏a cal noÊç
in we sty cji na kie ro wa nych na eks port
i ∏a twiej b´ dzie de cy do waç o spo so -
bach alo ka cji za so bów. Zni ka jà tak ̋ e
op∏a ty trans ak cyj ne zwià za ne z ope -
ra cja mi wy -
mia ny wa lut.

men tów. Zda niem eks per tów,
w przy sz∏o Êci ce ny tych sa mych 
to wa rów w ró˝ nych kra jach UE 
po win ny ró˝ niç si´ nie wi´ cej ni˝ 
o 7 pro cent.

- Mo ̋ e spra wiç, ˝e eu ro b´ dzie
sku tecz nie kon ku ro waç z do la rem
o mia no g∏ów nej wa lu ty, w której za -
wie ra ne sà mi´ dzy na ro do we trans -
ak cje i gro ma dzo ne re zer wy de wi -
zo we (obec nie dwie trze cie do la rów
ame ry kaƒ skich jest w po sia da niu
za gra nicz nych in we sty cji i oby wa te -

53lut y  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

- Umo˝ li wi szyb szà in te gra cj´ ryn -
ków fi nan so wych, a w jej wy ni ku,
wzrost efek tyw no Êci i po ta nie nie
kosz tów po Êred nic twa fi nan so we go.
Eu ro po pra wi mo˝ li wo Êci in we sto -
wa nia w ak cje na wszyst kich 32 gie∏ -
dach ak cji i 17 gie∏ dach in stru men -
tów po chod nych w Eu ro pie, a z cza -
sem przy czy ni si´ do kon so li da cji
owych gie∏d w wi´k sze i bar dziej
sprzy ja jà ce in we sto rom struk tu ry.

- Po win na przy czy niç si´ do wy -
rów na nia po zio mu cen na te re nie
two rzà cych jà paƒstw. Znacz ne ró˝ -
ni ce cen sà wy ra zem roz drob nie nia
ryn ków i utrud nie niem dla kon su -

we sà usztyw nio ne, ela stycz ne po -
win ny staç si´ ryn ki pra cy, a lu dzie
go to wi do prze miesz czeƒ w jej po -
szu ki wa niu.

Czy i kie dy Pol ska po win na w∏à -
czyç si´ do stre fy eu ro? Z jed nej stro -
ny kraj nasz ju˝ dzi siaj mo ̋ e usztyw -
niç kurs z∏o te go w sto sun ku do eu ro,
mo ̋ e do ko naç jed no stron nej eu ro -
iza cji swo jej go spo dar ki. Zy ska∏ by
dzi´ ki te mu ni skà in fla cj´ i sta bil nà
po li ty k´ mo ne tar nà, o któ rà trud no
w kra ju tar ga nym kon flik ta mi wo kó∏
ro li Ra dy Po li ty ki Pie ni´˝ nej. Z dru -
giej stro ny, ry zy kow ne jest za le caç ta -
ki krok w okre sie trwa jà cych g∏´ bo -
kich prze obra ̋ eƒ go spo dar czych.
Re alizm na ka zu je ocze ki waç, ˝e do
stre fy eu ro przy stà pi Pol ska w kil ka

lat po przy ∏à cze niu si´ do Unii Eu ro -
pej skiej, kie dy nasz kraj spe∏ ni wy -
zna czo ne w Ma astrich kry te ria za le -
ca jà ce utrzy my wa nie na ni skim po -
zio mie in fla cji, stóp pro cen to wych,
de fi cy tu bu d˝e to we go i d∏u gu pu -
blicz ne go. Je Êli spe∏ nià si´ ocze ki wa -
nia, ˝e da tà przy stà pie nia Pol ski do
UE b´ dzie rok 2004, eu ro mo ̋ e tra -
fiç do obie gu w Pol sce w ro ku 2007,
a w 2009 ca∏ ko wi cie za stà pi z∏o te go.
Dla pol skich przed si´ biorstw ozna -
cza ∏o by to li kwi da cj´ ry zy ka zmian
kur sów wa lu to wych, ni˝ sze kosz ty
wy mia ny wa lut, taƒ szà ob s∏u g´ ban -
ko wà i ∏a twiej szy do st´p do taƒ sze go
ka pi ta ∏u. Ce nà by ∏a by wi´k sza kon -
ku ren cja ryn ko wa.

li).
W go spo dar ce

rzad ko ist nie jà roz wià za nia bez
kosz tów. Naj bar dziej oczy wi sty mi
kosz ta mi zwià za ny mi z wpro wa dze -
niem eu ro, sà kosz ty przy sto so wa nia
sys te mów in for ma tycz nych, urzà -
dzeƒ i prze szko le nia lu dzi oraz do -
cho dy utra co ne przez in sty tu cje ob -
s∏u gu jà ce wy mia n´ wa lut i ubez pie -
cza jà ce od ry zyk wa lu to wych. Z cza -
sem po ja wiç si´ mo gà in ne kosz ty
wy ni ka jà ce z te go, i˝ rzà dy po szcze -
gól nych kra jów do bro wol nie po zba -
wi ∏y si´ mo˝ li wo Êci ∏a go dze nia skut -
ków kry zy sów go spo dar czych po -
przez po ta nie nie (de wa lu acj´) w∏a -
sne go pie nià dza. Gdy kur sy wa lu to -



Sà rze czy zna ne
I sà rze czy nie zna ne
A po mi´ dzy ni mi 
znaj du jà si´ drzwi,
Gdy by uda ∏o si´ 
otwo rzyç drzwi per cep cji
Wszyst ko uka za ∏o by si´ 
cz∏o wie ko wi ta kim,
Ja kim jest – nie skoƒ czo nym.

Wil liam Bla ke

J e go p∏y ty sprze da jà si´ z jed na -
ko wà ∏a two Êcià dziÊ, jak 35 lat
te mu. O zna cze niu i miej scu

te go ze spo ∏u w hi sto rii roc ka nie de -
cy do wa∏ li -tyl ko styl upra wia nej mu -
zy ki. Spra wi ∏y to po sta ci za ∏o ̋ y cie li
gru py The Do ors, bo o niej tu taj mo -
wa: Ray’a Man zar ka i przede wszyst -
kim Ji ma Mor ri so na. Za nim los ze -
tknà∏ ich ze so bà w ro ku 1965 w Ve -
ni ce, obaj roz po cz´ li stu dia 
na wy dzia le te atral no -fil mo wym
Uni wer sy te tu Ka li for nij skie go, ma jàc
do syç spre cy zo wa ne wi zje swo jej
przy sz∏o Êci.

Jim Mor ri son, (w∏a Êci wie Ja mes
Do uglas Mor ri son, 8.12.1943, Mel -
bo ur ne, Flo ry da), by∏ sy nem ofi ce ra
ma ry nar ki wo jen nej. Od szkol nych
lat zdra dza∏ za in te re so wa nia hu ma -
ni stycz ne: fi lo zo fia, ma lar stwo, 
po ezja. Ob da rzo ny cha rak te ry stycz -

nymchro pa wym ba ry to nem, pe∏ ni∏
w ze spo le ro l´ wo ka li sty front ma na
i au to ra wi´k szo Êci tek stów. Ray
Man za rek (w∏aÊc. Ray mond Da niel
Man za rek, 12 luty 1935, Chi ca go Il -
li no is), z po cho dze nia Po lak, za nim
za ∏o ̋ y∏ The Do ors, ode bra∏ kla sycz -
ne wy kszta∏ ce nie mu zycz ne.

Osta tecz ny sk∏ad gru py uzu pe∏ nia
Rob bie Krie ger (8.1.1946, Los 
An ge les), uta len to wa ny gi ta rzy sta
fla men co, rów nie bie g∏y w tech ni ce
sli de, au tor nie któ rych tek stów, 
m. in. Li ght My Fi re, wspól nie 
z J. Mor ri so nem. 

Ze spó∏ nie mia∏ w sk∏a dzie gi ta rzy -
sty ba so we go. Do na graƒ p∏y to wych
an ga ̋ o wa no mu zy ków se syj nych,
na to miast na kon cer tach Man za rek
wy ko ny wa∏ par tie ba so we na or ga -
nach, co sta no wi ∏o do dat ko wy ele -
ment u∏a twia jà cy iden ty fi ka cj´
brzmie nia gru py.

Po my s∏o daw cà na zwy ze spo ∏u by∏
Mor ri son. Za czerp nà∏ jà z ty tu ∏u
szki cu Al do usa Hux leya „Drzwi do
per cep cji”, a ten z ko lei z wier sza
Wil lia ma Bla ke’a. 

Pierw sza p∏y ta za ty tu ∏o wa na po
pro stu The Do ors, uka za ∏a si´
w stycz niu 1967 ro ku. Zo sta ∏a bar -
dzo do brze przy j´ ta za rów no przez
kry ty k´, jak i pu blicz noÊç. Za wie ra -

∏a, oprócz stan dar du Back Do or
Man, Wil lie go Di xo na i Ala ba ma
Song z „Wiel ko Êci i upad ku mi strza
Ma ha gon ny” Kur ta We ila i Ber tol da
Brech ta, 9 kom po zy cji w∏a snych
The Do ors. W pa mi´ ci s∏u cha czy
utkwi ∏y szcze gól nie trzy z nich. P∏y -
t´ otwie ra Bre ak on Thro ugh (To
the Other Si de). Ty tu∏ ten mo˝ na po
la tach uznaç za rów no za wy raz am -
bi cji ar ty stycz nych ze spo ∏u, ale bar -
dziej jesz cze ja ko pro fe tycz nà wi zj´
lo su Ji ma Mor ri so na. Dru gim zna -
czà cym utwo rem tej p∏y ty jest The
End, in spi ro wa ny „Edy pem” So fo -
kle sa. Wy ko ny wa ny na kon cer tach
da wa∏ Mor ri so no wi mo˝ li woÊç re -
ali za cji in ter dy scy pli nar nych uzdol -
nieƒ, sta no wiàc swe go ro dza ju osob -
ny spek takl, mi ste rium te atral ne. Ze
wzgl´ du na wy so ce ob sce nicz ny
tekst, by∏ te˝ oka zjà do za k∏a dów, jak
da le ko wo ka li sta po su nie si´ w je go
pre zen ta cji w cza sie kon cer tu i czy
da po li cji pre tekst do je go prze rwa -
nia. Utwór ten wy ko rzy sta∏ Fran cis
Ford Cop po la w 1973 ro ku w s∏yn -
nym ob ra zie „Czas Apo ka lip sy”. 

Naj bar dziej zna nym utwo rem
z pierw szej p∏y ty sta∏ si´ Li ght My Fi -
re, a to za spra wà José Fe li cia no, któ -
ry uczy ni∏ go Êwia to wym prze bo jem.
Na st´p ne p∏y ty: Stran ge Days, 

– gdy wybrzmi  muzyka

Janusz Serafin

The Doors
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i Êmier ci. Po dro dze by ∏y jesz cze: kry -
zys twór czy, od wo ∏y wa ne kon cer ty,
boj kot agen cji ar ty stycz nych, po sta -
wie nie w stan oskar ̋ e nia o ob ra z´
mo ral no Êci, znie wa ̋ a nie pu blicz no -
Êci i pro wo ko wa nie jej do chu li gaƒ -
skich wy bry ków.

12 grud nia 1970 ro ku, w No wym
Or le anie, Jim Mor ri son da je ostat ni
kon cert z The Do ors. W mar cu na -
st´p ne go ro ku wy je˝ d˝a do Pa ry ̋ a
dla na bra nia si∏ i prze my Êle nia swo jej
dal szej dro gi twór czej.

Umie ra 3 lip ca 1971 ro ku, rze ko -
mo na za wa∏ ser ca. Na je go gro bie na
pa ry skim cmen ta rzu Pére La cha ise,
od wie dza nym przez fa nów z ca ∏e go
Êwia ta, za wsze sà Êwie ̋ e kwia ty i bu -
tel ka trun ku.

Dzi siaj, po 30 z gó rà la tach od
Êmier ci Mor ri so na, s∏u cha jàc The
Do ors, When the Mu sic’s Over,
(Gdy wy brzmi mu zy ka), nie opusz -
cza nas uczu cie ob co wa nia z czymÊ
nie po wta rzal nym i bar dzo bli skim
ab so lu tu...

Nam z tam te go roc ka po zo sta ∏o
zda nie, na pi sa ne po pol sku na Êcia -
nie ka pli cy ko ∏o gro bu Mor ri so na:
„Ko cha my Ci´ Jim”. 

Wa iting for the Sun, a zw∏asz cza Soft
Pa ra de, spo ty ka ∏y si´ z co raz ch∏od -
niej szym od bio rem dzien ni ka rzy mu -
zycz nych. Z za in te re so wa niem s∏u -
cha czy by ∏o wr´cz od wrot nie. Tyl ko
nie licz ni re cen zen ci ˝ycz li wie za uwa -
˝a li, ˝e „ze spó∏, to swe go ro dza ju
ano ma lia, jak by po cho dzi∏ z in nej
pla ne ty i przy by∏ na Zie mi´, by zmie -
niç na szà mu zy k´”. Nie zmie nia to
fak tu, ˝e owe trzy p∏y ty s∏a bo bro nià
si´ przed osà dem cza su.

Na to mia sy bez sprzecz nie Êwiet ne
by ∏y dwa na st´p ne al bu my: Mor ri -
son Ho tel i L. A. Wo man. Pierw szy
za spra wà mo je go ulu bio ne go utwo -
ru Ro adho use Blu es, w któ rym naj le -
piej zna la z∏y od bi cie „ki ne tyzm in -
sru men tal ny” mu zy ków, (czy li coÊ,
dla cze go póê niej wy na le zio no okre -
Êle nie dri ve, lub bar dziej swoj sko:
czad) i rzad ko spo ty ka na ˝y wio ∏o -
woÊç Mor ri so na. 

Z p∏y ty L. A. Wo man zde cy do wa -
nie wy ró˝ ni∏ si´ naj bar dziej zna ny
utwór The Do ors – Ri ders on the
Storm, w któ rym za sto so wa no ja ko
pod k∏ad na tu ral ne od g∏o sy pa da jà ce -
go desz czu i grzmo tów. Pio sen ka 
ta, kli ma tem, au rà nie sa mo wi to Êci
i ∏a dun kiem t∏u mio nej emo cji przy -
po mi na s∏yn ny kla syk Bo ba Dy la na,
All Along the Watch to wer.

W ofi cjal nej dys ko gra fii ze spo ∏u 
fi gu ru je 17 ty tu ∏ów, cho cia˝ w∏a Êci -
wie Do or si na gra li

6 p∏yt stu dyj nych. Resz ta to p∏y ty
kon cer to we i sk∏a dan ki. Jak kol wiek
Mor ri son bar dzo sil nie ak cen to wa∏,
˝e ze spó∏ to romb z∏o ̋ o ny z czte rech
dia men tów rów nej wiel ko Êci, tak na -
praw d´ to je go oso bo woÊç przy da ∏a
mu nim bu wiel ko Êci. Âwiad czy o tym
fia sko re ak ty wo wa nia gru py bez
Mor ri so na. Je go cha rak te ry stycz na
po staç i twarz utrwa lo na na zdj´ -
ciach i pla ka tach, jest obok wi ze run -
ku Ma ry lin Mon roe, au tor stwa 
An dy War ho la, i po do bi zny Er ne sto
„Che” Gu eva ry, naj bar dziej roz po -
zna wal nym sym bo lem pop -kul tu ry
dru giej po ∏o wy XX wie ku. 

Po nie wa˝ ˝y je my w Êwie cie cy wi li -
za cji ob raz ko wej, sa ma mu zy ka The
Do ors przy pusz czal nie nie zdo∏a ∏a by
„prze cho waç” le gen dy Ji ma Mor ri -
so na. Zw∏asz cza, ˝e je go tek stów 
le piej si´ s∏u cha ni˝ czy ta, ze wzgl´ du
na iry tu jà cà ma nie r´ po wta rza nia
wer sów, co w pio sen kach jesz cze 
ja koÊ uj dzie.

Dla po ko le nia lat dzie wi´ç dzie -
sià tych, le gen d´ t´ od Êwie ̋ y∏ film 
Oli ve ra Sto ne’a „The Do ors” 
z Va lem Kil me rem w ro li g∏ów nej.
Na kr´ co ny w ro ku 1991, uka zu je
po wol ne sta cza nie si´ Mor ri so na
w ot ch∏aƒ uza le˝ nieƒ, sza leƒ stwa



Kuchnia Wy bra ła: Mi ro sła wa Ma lich
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Po prze rwie spo wo do wa nej nu me rem świą tecz nym, w któ rym na sza kuch nia
ustą pi ła spor tom zi mo wym, wra ca my do sto łu, gdzie po ja wią się zno wu 
ba kła ża ny, któ re uczy my się przy rzą dzać na róż ne spo so by.

Spa ghet ti z ba kła ża na mi
Spa ghet ti ser wo wa ne z so sem

po mi do ro wym wraz z czosn kiem

i ba zy lią, po kro jo nym w pla ster ki

sma żo nym ba kła ża nem oraz

star tym se rem owczym pe co ri no; 

to kla sycz ne da nie kuch ni 

z re gio nu Ka ta nii.

Par mi gia na z re gio nu Pu glii
Ba kła żan po kro jo ny wzdłuż

i usma żo ny, na dzia ny far szem

z tar te go par me za nu, ja jek, 

tar tej buł ki, czosn ku i zie lo nej

pie trusz ki i pie czo ny w pie kar ni ku

z po mi do ra mi i po sy pa nym 

tar tym par me za nem.

Spa ghet ti a sca pe ce
W moź dzie rzu utrzeć fi le ty an cho is, czo snek, ma łe czer wo ne ostre 

pa prycz ki i ore ga no. Wszyst ko skro pić octem win nym na ty le, 

by otrzy mać sos. Far szem po sma ro wać gru bo po kro jo ne 

pla stry ba kła ża na wcze śniej ugo to wa ne go i schło dzo ne go; 

ma ry no wać przez kil ka go dzin.

Bak∏a˝any cz.II



Na sos do ma ka ro nu: ba kła ża n po kro jo ny w kost kę, pod sma żo ny z czosn kiem i ce bu lą, po mi do ra mi, zio ła mi (ore ga no, ba zy lia).

Na sa łat kę: ugo to wa ny w wo dzie z do dat kiem ore ga no i ba zy lii, po kro jo ny w kost kę.

Usma żo ny na zło ty ko lor: pla ster ki ob to czo ne w tar tej buł ce i w star tym par me za nie, sma żo ne na ma śle.

O sma ku kwa śno -słod kim: po kro jo ny

w pa ski, sma żo ny 3 min. na go rą cym 

ole ju z do dat kiem cu kru, octu win ne go,

ostrą pa pry ką, i so lą; na ko niec po sy pa ny

zie lo ną pie trusz ką.

Fun gi tel li: po kro jo ny w kost kę, 

usma żo ny, a na stęp nie upie czo ny 

z po mi do ra mi, ka pa ra mi, 

zie lo ną pie trusz ką.

Po ne apo li tań sku: usma żo ny 

a póź niej upie czo ny w pie kar ni ku, 

uło żo ny war stwa mi, z twar dym żół tym

se rem, po mi do ra mi 

i star tym par me za nem. 

du szo ny, 

go to wa ny, 

sma ̋ o ny, 

z po mi do ra mi, 

se rem, zio ∏a mi...

...mo˝ na 

przy go to wy waç 

na ró˝ ne 

spo so by

Kla sycz na par mi gia na
(Skład ni ki dla 4 osób: 800 g ba kła ża nów, 500 g po mi do rów, 2 jaj ka, ser moz za rel la,

par me zan, sól, ba zy lia).

Ba kła ża ny umyć, po kro ić wzdłuż. Pla stry lek ko po so lić, (by po zba wić je nad mia ru 

wo dy i go rycz ki), uło żyć na sit ku, przy kryć czymś cięż kim. Po go dzi nie pla stry umyć,

wy trzeć do brze pa pie ro wym ręcz ni kiem, sma żyć z obu stron na zło ty ko lor, osą czyć

z oli wy. Z pomidorów przygotować sos. Do ża ro od por ne go garn ka wlać kil ka ły żek 

so su po mi do ro we go, a na stęp nie ukła dać war stwa mi: usma żo ne ba kła ża ny, star ty

par me zan, pla stry se ra moz za rel la, kil ka list ków świe żej ba zy lii, jaj ka z so lą roz bi te

wi del cem i na wierzch sos po mi do ro wy. W ten spo sób ukła dać ko lej ne war stwy, 

aż do wy czer pa nia pro duk tów. Piec w pie kar ni ku w tem pe ra tu rze 220oC 

przez oko ło 30 mi nut. Za miast roz bi tych, moż na też użyć po kro jo ne jaj ka go to wa ne. 

Ba kła ża ny al la par mi gia na 
(Skład ni ki dla 4 osób: 700 g ba kła ża nów, ce bu la, 50 g pro sciut to cru do lub wę dzon ki

kro to szyń skiej, 500 g po mi do rów, par me zan, sól, pieprz, oli wa, ma sło).

Po kro jo ne wzdłuż ba kła ża ny pod go to wać (na tzw. al den te) w oso lo nej wo -

dzie, od ce dzić, osu szyć, naj le piej w cie płym pie kar ni ku. W tym cza sie

ce bu lę przy ru mie nić na 2 łyż kach oli wy i 30 g ma sła, na stęp nie

do dać po kro jo ną wę dzon kę, póź niej po mi do ry. Po so lić,

po pie przyć, du sić na dość du żym ogniu ok. 15 mi -

nut. Ża ro od por ny gar nek wy sma ro wać tłusz -

czem, a na stęp nie ukła dać war stwa -

mi: ba kła ża ny, przy go to wa ny sos,

star ty par me zan. Na wierzch

do dać kil ka wiór ków ma sła.

Piec w pie kar ni ku w tem pe ra -

tu rze 230oC przez około 

20 mi nut. 
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R o snà ce w do nicz kach ro Êli -
ny po pew nym cza sie za -
czy na jà si´ w nich êle czuç.

Zie mia stop nio wo tra ci swe w∏a Êci -
wo Êci. Przed sta wia my ogól ne za sa -
dy do ty czà ce prze sa dza nia wi´k szo -
Êci kwia tów do nicz ko wych. 

Nie za cz´ sto. M∏o de ro Êli ny
(dwu -trzy let nie) war to prze sa dzaç
co ro ku, póê niej co 2-3 la ta. Gdy
osià gnà ta kie roz mia ry, ˝e trud no je
ru szyç z miej sca, wy star czy wy mie -
niç gór nà war stw´ zie mi w po jem -
ni ku. Sa gow ce, pa pro cie, mon ste ry, 
fi ku sy i pe pe ro mie wy jàt ko wo nie
lu bià prze sa dza nia. Zmie nia my im
po jem nik do pie ro wte dy, gdy wy -
cho dzà z nie go ko rze nie.

Zwy kle wio snà. Naj le piej prze sa -
dzaç ro Êli ny pod ko niec lu te go lub
na po czàt ku mar ca. Je Êli jed nak ro -
Êli na w tym cza sie kwit nie, to prze -
sa dza my jà w in nym ter mi nie (np.
aza lie w kwiet niu lub ma ju).

Ja kie pod ∏o ̋ e? W skle pach
ogrod ni czych mo˝ na ku piç ro˝ ne
pod ∏o ̋ a. Sà to zwy kle mie szan ki
zie mi z prze kom po sto wa nych ro -
Êlin i tor fu. Wzbo ga ca si´ je do dat -
kiem pia sku, gli ny, cza sem w∏ók na
ko ko so we go, w´ gla drzew ne go,
gra nu lek ce ra micz nych lub pla sti -
ko wych pre pa ra tów pian ko wych,

a tak ̋ e na wo zów mi ne ral nych i or -
ga nicz nych. W sprze da ̋ y sà te˝
ró˝ no rod ne sub stra ty tor fo we.
Przy za ku pie trze ba przede wszyst -
kim zwró ciç uwa g´ na od czyn gle -
by, tzw. wspó∏ czyn nik pH, któ ry in -
for mu je o tym, czy pod ∏o ̋ e jest za -
sa do we, obo j´t ne czy kwa Êne. Dla
wi´k szo Êci ro Êlin od po wied nie sà
pod ∏o ̋ a lek ko kwa Êne (pH 5,5-
6,5), a dla ro Êlin po cho dzà cych
z tro pi ków, np. palm, juk, dra cen
oraz pa pro ci, a tak ̋ e wrzo sów i ro -

do den dro nów – bar dziej kwa Êne
(pH 4,5-5,5).

Go to we zie mie ma jà tak ̋ e t´ za -
le t´, ˝e nie za wie ra jà czyn ni ków
cho ro bo twór czych, szkod ni ków
ani na sion chwa stów. Kie ru jàc si´
na to miast oszcz´d no Êcià i kom po -
nu jàc sa mo dziel nie mie szan ki, pa -
mi´ taj my, ˝e ich sk∏ad ni ki przy no -
szo ne z ogro du mo gà byç za nie -
czysz czo ne. Z te go te˝ wzgl´ du
zie mi´ na le ̋ y od ka ziç, pod grze wa -
jàc jà do tem pe ra tu ry oko ∏o 100

przesadzanie

Ma te riał po cho dzi z mie sięcz ni ka „Kwiet nik” wy daw nic twa Pró szyń ski i S -ka

Pora na
Kwiaty
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Gdy ko rze nie wy cho dzà przez
otwór od p∏y wo wy, po jem nik le piej
roz biç, aby ich nie uszko dziç. Cho -
re lub uszko dzo ne cz´ Êci ro Êli ny
ob ci na my, a ra n´ za bez pie cza my
w´ glem drzew nym al bo ma Êcià
ochron nà. Szyb ko roz ra sta jà cym
si´ ket miom, da tu rom lub fuk sjom
war to wy ciàç cz´Êç ko rze ni. Po ra -
dy kal nym ci´ ciu prze rze dza my li -
Êcie ro Êli ny lub skra ca my p´ dy, co
zmniej szy jej za po trze bo wa nie na
wo d´. Po tych za bie gach wk∏a da -
my nasz okaz do no we go po jem ni -
ka i ob sy pu je my do oko ∏a pod ∏o -
˝em, moc no je ugnia ta jàc (pod ∏o ̋ e
po win no si´ gaç 1-2 cm po ni ̋ ej
brze gów do nicz ki). Na st´p nie zie -
mi´ ob fi cie pod le wa my. 

Po za bie gu. Po prze sa dze niu ro -
Êli na przez ty dzieƒ po win na staç
w miej scu, gdzie do cho dzi je dy nie
roz pro szo ne Êwia t∏o. Ga tun ki lu -
bià ce wil got ne po wie trze, np. nie -
któ re pa pro cie, war to do dat ko wo
os∏o niç wo recz kiem fo lio wym. 

stop ni C przez 20 mi nut. Po ta kim
za bie gu pod ∏o ̋ e na da je si´ do
u˝yt ku do pie ro po 2 ty go dniach.
Naj cz´ Êciej sto so wa nà zie mi´ uni -
wer sal nà przy go to wu je my z zie mi
kom po sto wej, tor fu i pia sku, zmie -
sza nych w pro por cjach ob j´ to Êcio -
wych 2: 2: 1. Za miast tor fu i pia -
sku mo˝ na za sto so waç roz ∏o ̋ o nà

ko r´ i per lit. Na ko niec do da je my
nie co wie lo sk∏ad ni ko wych na wo -
zów mi ne ral nych. 

Do nicz ka nie by le ja ka. No wy
po jem nik – ko niecz nie z otwo rem
w dnie – po wi nien byç tyl ko nie co
ob szer niej szy od po przed nie go
(zwy kle o Êred ni cy wi´k szej 
o 1-2 cm).

Prze sa dza nie. Na kil ka go dzin
przed prze sa dze niem ro Êli n´ ob fi -
cie pod le wa my (mo krà bry ∏´ zie mi
∏a twiej wy jàç z do nicz ki). Je Êli no -
wa do nicz ka jest ce ra micz na, przez
kil ka go dzin mo czy my jà w wo -
dzie, a u˝y wa nà do k∏ad nie my je my
wo dà z do dat kiem de ter gen tu
i p∏u cze my. Na dnie uk∏a da my
war stw´ dre na ̋ u (np. ke ram zyt)
i wsy pu je my na nià nie co pod ∏o ̋ a.
Sta rà do nicz k´ od wra ca my, przy -
trzy mu jàc ro Êli n´, moc no ude rza -
my o blat sto ∏u. Je Êli bry ∏a zie mi
nie chce si´ wy su nàç, do nicz k´
usta wia my na sto le i no ̋ em od -
dzie la my zie mi´ od po jem ni ka.



Z a cz´ li Êmy wa ka cyj nym kon kur -
sem dla wszyst kich, któ rzy po tra -
fià i lu bià fo to gra fo waç. Naj bar -

dziej in te re su jà ce zdj´ cia za mie Êci li Êmy
w gru dnio wym nu me rze FWN. Nie za -
mie rza my na tym koƒ czyç wie dzàc, ˝e
wÊród osób, do któ rych tra fia na sze 
pi smo, jest wie lu ama to rów fo to gra fii.
Nie ka˝ dy jed nak jest pe wien, czy to, co
prze cho wu je w swo im do mo wym ar chi -
wum, na da je si´ do pu bli ka cji.

Dzi siaj przed sta wia my in ne pra ce au to -
rów wy ró˝ nio nych w na szym kon kur sie.
Kràg te ma tycz ny jest, jak wi daç, bar dzo
sze ro ki. Dzie ci, przy ro da, ar chi tek tu ra.
Nie za w´ ̋ a my te go kr´ gu. Od Was, ama -
to rów fo to gra fii za le ̋ eç b´ dzie, co po ka ̋ e -
cie na na szych ∏a mach. Cze ka my na fo to -
gra fie o ró˝ no rod nej te ma ty ce, za mie Êci -
my te, któ re wy ka ̋ à si´ umie j´t no Êcià ob -
ser wo wa nia ota cza jà ce go nas Êwia ta i lu -
dzi. Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e wÊród Was
znaj du jà si´ ta cy, któ rzy ze chcà tra fiç ze
swo imi pra ca mi do na szej ru bry ki
„W obiek ty wie”. Za ch´ ca my do udzia ∏u
w tej za ba wie, któ ra dla wie lu osób, mo ̋ e
staç si´ czymÊ wi´ cej ni˝ za ba wà. Fo to gra -
fia utrwa la nam chwi le i ob ra zy, któ re pra -
gnie my za cho waç w pa mi´ ci. Po dziel cie
si´ z na mi tymi pra gnie niami. Wy star czy
tyl ko w∏o ̋ yç fo to gra fie do ko per ty i wy -
s∏aç na ad res na szej re dak cji. War to spró -
bo waç, sko ro niczym si´ nie ry zy ku je.

Spróbuj
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W obiektywie

„Kalwaria” (2), Bronisław Majewski

„Sucha Beskidzka”, Bronisław Majewski

nie ryzykujesz



„W chmurach”, Andrzej Majewski

„Wspomnienie zeszłorocznych wakacji ”,
Magdalena Batko-Grados

„Pierwsza wakacyjna miłość”, Magdalena Batko-Grados

„Portret młodej góralki”, 
Andrzej Majewski

„Wakacje alla grande!”, 
Magdalena Batko-Grados

„Zabawa z przyjacielem”
Andrzej Fułek
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• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi dla wers. 180 zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób 
z dys funkcją prawej nogi dla wers. 180 zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg dla
wersji 180 zł 7.290,00 • 09 - ABS zł 2.835,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb 
zł 495,00 • 030 - Przyciemniane szyby atermiczne zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 405,00 • 108 - Felgi aluminiowe zł 1.080,50 • 174 - Szyby boczne odchylane zł 153,00 • 195 -
Siedzenie tylne dzielone zł 315,00 • 197 - Fartuchy przeciwbłotne kół tylnych zł 90,00 • 210 - Lakier metalizowany
zł 810,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 2.700,00 • 213 - Autoalarm zł 1.215,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi 
zł 450,00 • 313 - Autoradio zł 1.125,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 855,00 • 399 - Dach otwierany
elektrycznie- długi zł 1.800,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.260,00 • 502 - Poduszka powietrzna
pasażera zł 1.215,00 • 564 - Radio z CD zł 1.395,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu zł 256,50 

ko
d

1,0 ie S FIRE 158.905.2 1000/46 140 6,3 5-drzwiowy 25.650,00
899 158.930.2 899/39 135 6,3 3-drzwiowy 21.915,00
899 158.950.2 899/39 135 6,3 5-drzwiowy 23.310,00

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dys funkcją prawej
nogi zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.290,00  • 808 - Wyposażenie
inwalidzkie zł 3.717,00 • 101 - Wycieraczka szyby tylnej zł 171,00* • 210 - Lakier metal. zł 855,00 • 428 - Elektr.
podn. szyb bocznych + elektr. blokada drzwi zł 1.305,00 
*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2

1,2 188.010.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.870,00
1,2 188.040.0 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 32.130,00
1,9 D 188.041.0 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 38.070,00
1,2 16V SX 188.113.0 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 36.180,00
1,2 GO 188.120.0 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.425,00
1,2 SX 188.140.0 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 35.100,00
1,9 JTD SX 188.147.0 1910/80 170 4,9 5-drzwiowy 43.650,00
1,2 ELX 188.240.0 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 36.720,00
1,2 16V HLX 188.313.0 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 40.590,00
1,2 16V HLX 188.343.0 1242/80 172 6,0 5-drzwiowy 41.130,00
SPORTING SPEEDGEAR 188.616.0 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 47.070,00
HGT 188.718.0 1747/130 205 8,3 3-drzwiowy 50.850,00

• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.442,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dys funkcją prawej
nogi zł 4.230,00 • 003/634/636 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.335,00 • 008 - Sterowanie zdalne
otwieraniem/zamykaniem zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany
układ kierowniczy + reg. siedzenia kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł
585,00 • 112 - Wspomaganie elektryczne kierownicy zł 1.710,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.215,00 • 213 -
Autoalarm zł 1.440,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.485,00 • 386 - Wbudowany nawigator zł 5.535,00 • 400
- Dach otwierany elektrycznie zł 1.980,00 • 414 - Autoradio Blaupunkt zł 1.080,00 • 428 - Elektryczne podnoszenie
szyb bocznych drzwi przednich + zamek centralny zł 1.350,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł
1.485,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.620,00 • 565 - Zmieniarka CD zł
1.147,50 • 614 - Boczne poduszki pow. i chroniące głowę zł 1.890,00• 724 - Pack Sporting zł 1.890,00 • 751 - Kit
Abarth zł 2.880,00• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 923 - Spoiler zł 540,00 • 927 - Listwy
ochronne drzwi zł 238,50

PUNTO

899 YOUNG 187.110.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 22.725,00
899 FUN 187.610.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 24.030,00 
899 BRUSH 187.711.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 24.120,00 
1108 SCHUMACHER 187.490.1 1108/54 150 6,2 3- drzwiowy 30.600,00
1108 SX 187.240.0 1108/54 145 5,8 3- drzwiowy 26.910,00
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SX 186.211.0 1581/103 170 8,6 5-drzwiowy 62.910,00
JTD 110 SX 186.231.0 1910/105 170 6,4 5-drzwiowy 69.030,00

MULTIPLA

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

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

ULYSSE

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

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 8 stycznia 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 1,2 Bz SX 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 39.960,00
1,9 D SX 119.512.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 45.450,00
1,9 D ELX 119.712.0 1910/63 141 7,2 4-drzwiowy 48.150,00

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regulowana szerokość 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 423,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 585,00 • 108 - Felgi aluminiowe 14“  zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa
podnoszona do góry zł 378,00 • 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.080,00 
• 297 - Siedzenie przednie z regulacją 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 - Przesuwany dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy 
z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 - Fartuchy przeciwbłotne przednie zł 180,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu
zł 288,00 • 997 - Podwyższony dach  zł 3.690,00

PALI0 WEEKEND 1,2 EL 173.262.2 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 35.910,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL 173.263.2 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 37.710,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL 173.273.0 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 41.220,00
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL 173.274.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 43.920,00

• 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 1.170,00 • 218 - Elektr. lusterka boczne zł 585,00 • 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

NAXOS 1,8 183.500.0 1747 2-drzwiowy 72.270,00Barchetta
• 025 - klimatyzacja zł 4.230,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 630,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem
atermicznym zł 6.120,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.260,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 5.130,00 
• 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 495,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia 
zł 6.885,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn. zł 810,00 • 833 - Przystosowanie do montażu
telefonu zł 855,00 • 925 - Wind stop zł 990,00
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100 16V SX 185.300.1 1581/103 187 8,1 4-drzwiowy 48.150,00
100 16V ELX 185.310.1 1581/103 187 8,1 4-drzwiowy 54.810,00
Berlina 150 20V HLX 185.333.1 1996/150 208 9,8 4-drzwiowy 65.700,00
Berlina JTD 110 SX 185.204.1 1910/110 188 5,4 4-drzwiowy 59.490,00

Weekend 100 16V SX 185.900.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 52.020,00
Weekend 100 16V ELX 185.910.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 58.680,00
Weekend 150 20V HLX 185.933.1 1998/150 206 9,9 5-drzwiowy 69.570,00
Weekend JTD 110 SX 185.904.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 63.360,00
Weekend JTD 110 ELX 185.914.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 66.060,00

MAREA

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 414,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 675,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.365,00 • 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 585,00 
• 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.125,00 
• 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.440,00 • 211 - Tapicerka ze
skóry zł 7.470,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 386 - Nawigacja satelitarna zł 8.640,00 • 400 - Dach otwierany
elektrycznie zł 2.610,00 • 414 - Autoradio extra serie zł 1.485,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony 
zł 1.575,00 • 452 - Ogrzewane siedzenia przednie zł 585,00 • 656 - Pakiet dla niepalących zł 0,00 • 833 -
Przystosowanie do montażu telefonu zł 360,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna 1.260,00 • 564 - Radio High 
z CD zł 2.340,00
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1,2 16v ACTIVE 192.310.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 47.610,00
1,6 16v ACTIVE 192.311.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 50.040,00
1,6 16v DYNAMIC 192.321.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 54.090,00
1,8 16v DYNAMIC 192.322.0 1747/133 202 8,0 3-drzwiowy 57.780,00
2,4 20v ABARTH 192.334.0 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 81.270,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.317.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 56.340,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.318.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 59.400,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 63.450,00

1,2 16v ACTIVE 192.510.0 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 48.690,00
1,6 16v ACTIVE 192.511.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 51.120,00
1,2 16v DYNAMIC 192.540.0 1242/80 172 6,4 5-drzwiowy 52.740,00
1,6 16v DYNAMIC 192.541.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 55.170,00
1,8 16v DYNAMIC 192.542.0 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 58.860,00
2,4 20v ABARTH 192.554.0 2446/170 213 9,8 5-drzwiowy 83.520,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.517.0 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 57.420,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.518.0 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 60.480,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.0 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 64.530,00

STILO

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja
dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja dwustrefowa (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 205 -
Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.340,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.350,00 • 211 - Tapicerka ze skóry 
zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierownica 
z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażniku zł 135,00 • 278 - 2 zintegr. foteliki dziecięce zł 900,00
• 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 405,00 • 392 - ESP – kontrola
stabilności pojazdu zł 2.250,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie SKY WINDOW zł 3.600,00 • 416 - Tempomat
CRUISE CONTROL zł 1.800,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 435 - Felgi
aluminiowe i poszerzone opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 454 - Regulacja wysok. siedzenia pasaż. zł 315,00 • 501 -
Elektr. sterowane siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 3.240,00 • 510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 
• 564 - Radio z CD/dopłata do radia kasetowego zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem 
zł 1.260,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem zł 1.350,00 
• 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu,
i automat. światła zł 1.170,00 • 923 - Spoiler tylny zł 405,00 • 926 - Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej)
zł 450,00 
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VAN 1,2 Bz 288.830.0 1242/60 155 5,7 30.690,00
VAN 1,9 D 288.831.0 1910/60 155 5,7 37.710,00

SEICENTO VAN

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

• 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 495,00 • 030 - Szyby atermiczne 
zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 405,00 • 112 - Wspomaganie elektr.
kierownicy 1.395,00 • 213 - Autoalarm zł 1.215,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 450,00 • 313 - Autoradio 
zł 1.125,00  • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 1.215,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.215,00 
• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 256,50

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow.
mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 585,00 • 104 - Wspomaganie elektr.
kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.710,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.215,00 
• 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 samochodu zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocznych zł 405,00 • 927 - Listwy ochronne
drzwi zł 238,50

CARGO 1,2 223.110.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 38.250,00
CARGO 1,2 przeszklony 223.210.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 39.330,00
CARGO 1,9 D 223.112.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 43.380,00
CARGO 1,9 D przeszklony 223.212.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 44.460,00
CARGO 1,9 D SX 223.312.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 45.990,00
CARGO 1,9 D SX przeszklony 223.412.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.070,00

DOBLÒ

• 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 • 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 

FURGON 1,9 D EL 222.245.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 60.750,00
FURGON przeszklony 1,9 D EL 222.445.0 1867/69 138 10q furgone 62.550,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997 / 10q furgone 70.110,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997 /136 10q furgone 62.370,00

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
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DUCATO 10 q 1,9 DS  2850 mm 230.109.1 1905/68 123 7,7 Furgone 61.470,00
10 q 1,9 TD  3200 mm 230.149.1 1905/90 136÷130 8,5 Furgone 69.750,00
10 q 2,0 JTD  2850 mm 230.137.1 1997/ Furgone 65.340,00
10 q 2,0 JTD  3200 mm 230.147.1 1997/ Furgone 69.750,00
10 q 1,9 DS  2850 mm 230.409.1 1905/68 123 8,3 Kabina 53.550,00
10 q 1,9 TD  3200 mm 230.449.1 1905/90 136÷130 8,7 Kabina 58.500,00
10 q 2,0 JTD  2850 mm 230.437.1 1997/ Kabina 55.890,00
10 q 2,0 JTD  3200 mm 230.447.1 1997/ Kabina 58.950,00
10 q 1,9 TD  2850 mm 230.539.1 1900/90 136÷130 8,7 Panorama 75.060,00
10 q 2,0 JTD  2850 mm 230.537.1 1997/ Panorama 75.510,00
10 q 2,8 TDI  2850 mm 230.560.1 2800/122 150÷152 8,7 Panorama 81.270,00
10 q 2,8 JTD  2850 mm 230.566.1 2800/127 150÷152 9,8 Panorama 82.260,00
10 q 2,8 TD  3200 mm 230.610.1 2800/122 150÷152 8,7 Furgone 69.930,00

14 q 2,0 B2  3200 mm 231.193.1 1998/110 140÷144 10,7 Ambulans 69.930,00
14 q 2,8 DS  3200 mm 231.610.1 2800/87 133÷129 8,7 Furgone 73.710,00
14 q 2,8 DS  3700 mm 231.620.1 2800/87 133÷129 8,7 Furgone 76.410,00
14 q 2,8 JTD  3200 mm 231.646.1 2800/127 148÷152 8,6 Furgone 80.910,00
14 q 2,8 JTD  3700 mm 231.656.1 2800/127 148÷152 9,8 Furgone 83.610,00
14 q 2,8 DS  3200 mm 231.702.1 2800/87 133÷129 8,7 Kombi 74.880,00
14 q 2,8 DS  3200 mm 231.704.1 2800/87 133÷129 8,7 Kombi 77.580,00
14 q 2,8 JTD  3200 mm 231.903.1 2800/127 148÷152 9,8 Kombi 82.710,00

Maxi 2,8 JTD  232.456.1 2800/127 146÷152 10,0 Cabinato 74.250,00
Maxi 2,8 JTD 232.556.1 2800/127 146÷152 10,0 Minibus 101.610,00
Maxi 2,8 D 232.610.1 2800/87 131÷123 9,0 Furgone 77.310,00
Maxi 2,8 D  232.620.1 2800/87 131÷123 9,0 Furgone 80.010,00
Maxi 2,8 JTD  232.656.1 2800/127 146÷152 10,0 Furgone 87.210,00
Maxi 2,8 JTD   232.856.1 2800/127 146÷152 10,0 Cabinato 77.400,00
Maxi 2,8 JTD 232.936.1 2800/127 146÷152 10,0 Cabinato 82.800,00

• 001 - Zestaw wygłusz. zł 324,00 • 016 - Antiskid zł 5.400,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.950,00 • 028 - Elektr. podn.
szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 612,00 • 036 - Zwięk. ramię
lusterek zewn. zł 180,00 • 041 - Dwa lusterka elektr. regul. z podgrzew. zł 774,00 • 057 - Zawieszenie camping car zł
693,00 • 062 - Zawieszenie tylne extra seria zł 549,00 • 097 - Światla p. mgielne zł 567,00 • 102 - Wycieraczki
reflektorów zł 612,00 • 141 - Opony zwiększone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne kół tylnych zł 90,00 • 200 -Dod.
ogrzewacz zł 675,00 • 205 - Ogrzewacz Webasto  3.960,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.053,00 • 306 - Lusterko elektr.
regulow. z ogrzew. i zwię ksz. ramieniem zł 774,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt 4x40 Watt, RDS  zł 1.125,00 • 381 -
Zabezp. przestrzeni ładunk. zł 1.233,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.395,00 • 453
- Siedzenie kierowcy ogrzew. zł 198,00 • 500 - Poduszka pow. kierowcy zł 1.575,00 • 513 - Podwójne drzwi rozsuwane zł
1.422,00 • 519 - Tylne podwójne drzwi oszklone zł 180,00 • 520 - Drzwi boczne przes. i oszklone zł 234,00 • 526 -
Wpełn. okien bocznych zł 459,00 • 619 - Drzwi tylne otwierane pod kątem 270’ zł 990,00 • 627 - Siedz. kierowcy z regul.
wys. + wspornik zł 504,00 • 690 - Trzecie światło stop zł 180,00 • 728 - Tapicerka welurowa zł 441,00 • 742 - Belka tylna,
kosz na koło zapas. zł 234,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przednich zł 162,00 • 800 - Skrzynia ładunk. zł 6.300,00 •
878 - Kołpaki zł 162,00 • 985 - Urządz. do ograniczenia głośności zł 414,00 • 997 - Podwyższony dach zł 3.285,00
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1,2 16v EL 277.313.0 1242/60 5-drzwiowy 37.710,00
1,2 16v HL 277.323.0 1242/80 5-drzwiowy 41.220,00
1,6 16v HL 277.324.0 1596/101 5-drzwiowy 43.920,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

joint venture z firmà Bosch; 
produkcja cz´Êci
samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

prace rozwojowo-badawcze 
w zakresie produktów lotniczych 

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

us∏ugi 
softwarowe i hardwarowe

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

inwestycje 
w sektorze budowlanym

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

ubezpieczenia 
majàtkowe

us∏ugi ubezpieczeniowe

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

Joint Ventures

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

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

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Poland SA 

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

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

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

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

12. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

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

16. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

18. Fiat Bank Polska SA 

19. Fiat Finance Polska SA 

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

21. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

22. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

23. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. 
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Satiz Poland - ul. 11 Listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a - Tel. +48 33 8132761 - Fax +48 33 8134176 - E-mail: satizpolska@fiat.com
Satiz S.r.l.  Via Marenco, 32 - 10126 Torino - Tel. ++39 0116866487-592 - Fax ++39 0116866444 -  http://www.satiz.it

US¸UGI WYDAWNICZE I REKLAMOWE

WYDAWNICTWA TECHNICZNE

SYSTEMY BAZ DANYCH I DOKUMENTACJI

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

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

Dzi´ki nam widzisz innych 
i sam jesteÊ lepiej widoczny
Dzi´ki nam widzisz innych 
i sam jesteÊ lepiej widoczny
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