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Teraz bli˝ej Ciebie
Zapraszamy do nowo otwartych agencji
ubezpieczeniowych w zak∏adach FAP.
Zak∏ad w Bielsku-Bia∏ej
(budynek BOT)
pon.-pt. w godz. 12:00-16:00
tel. (0 33) 813 27 66

Zak∏ad w Tychach
(budynek g∏ówny)
pon.-pt. w godz. 12:00-16:00
tel. (0 32 ) 217 94 00

Agencje oferujà wszystkie rodzaje ubezpieczeƒ:
•
•
•
•

samochodu,
mieszkania,
kosztów leczenia,
na ˝ycie.

Ponadto udzielajà pomocy w zakresie likwidacji szkód
oraz prowadzà obs∏ug´ grupowego ubezpieczenia na ˝ycie.

Atrakcyjne zni˝ki dla pracowników Grupy FIAT
Do Paƒstwa dyspozycji sà równie˝ nasze agencje w Bielsku-Bia∏ej:
• ul. Krasiƒskiego 38, tel. (033) 819 37 71
• Centrum Sprzeda˝y BezpoÊredniej FAP, tel. (033) 813 44 58
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O tym się mówi
Zmiana prezesa FAP
Massimo Gentilini, po pięciu latach sprawowania funkcji prezesa FIAT AUTO POLAND, wraca do Włoch. Odtąd będzie odpowiedzialny
za zagraniczne projekty spółki FIAT AUTO.
Ogłoszono to podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, której członkowie podziękowali odchodzącemu prezesowi
za kierowanie przedsiębiorstwem i restrukturyzację firmy przeprowadzoną w szczególnie trudnym, nie tylko dla polskiej gospodarki,
momencie. Mimo tych trudności, które odbiły się niekorzystnie na wynikach ekonomicznych, spółce pod kierownictwem
Massimo Gentilini udało się utrzymać pozycję lidera na polskim rynku motoryzacyjnym.
Na wniosek Fiat Auto SpA stanowisko Prezesa FIAT AUTO POLAND powierzono Enrico Pavoni, prezesowi FIAT POLSKA.
W miejsce Giancarlo Motto, który w całości zajmie się kierowaniem i dalszym rozwojem spółki GM-FIAT Worldwide Purchasing Poland,
w skład Zarządu FIAT AUTO POLAND został powołany Zdzisław Arlet, obecny dyrektor Zakładu w Tychach.
Po zatwierdzeniu tych decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland, od 8.04.2002 Zarząd Fiat Auto Poland
stanowią: Enrico Pavoni (Prezes), Zdzisław Arlet (Dyrektor Zakładu), Mario Liberale (Dyrektor Personelu i Organizacji),
Jose’ Ramón Soriano Rouco (Dyrektor Handlowy), Czesław Świstak (Dyrektor Administracji i Kontroli Zarządzania).

Enrico Pavoni
Enrico Pavoni ma 52 lata. W Grupie Fiat pracuje od 1969 roku. Od 1978 r. przez jedenaście lat był dyrektorem przedstawicielstwa
FIAT w Polsce, na którą to funkcję powrócił w 1992 r. po dwuletnim reprezentowaniu FIATa w Moskwie.
W latach 1994-99 był prezesem Zarządu Toro Poland Investments, od 1995 r. – prezesem zarządu
FIAT POLSKA Sp. z o. o. reprezentującej Grupę FIAT w Polsce.
Ponadto jest prezesem zarządu Business Solutions Polska i Ingest Segim Polska oraz członkiem zarządów
m.in. Fiat Avio Polska, Sadi Polska-Agencja Celna, Magneti Marelli Exhaust Systems Polska i Satiz Poland.
Od momentu powstania spółki Fiat Auto Poland do dnia nominacji na stanowisko prezesa, sprawował funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Magneti
Marelli Poland i Fiat Finance Polska oraz członkiem Rady Nadzorczej Teksid Poland.
Poza Grupą Fiat zasiada w Radzie Nadzorczej Banku PekaO SA, jest prezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Przemysłu Motoryzacyjnego i Ciągnikowego i wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
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Rajdowy Puchar Seicento Spor ting

IX Grand Prix Fiat Auto Poland

Przed miłośnikami spor tów samochodowych kolejne emocje.
Niebawem rozpocznie się kolejny sezon Rajdowego Pucharu
Seicento Spor ting – szansa także dla młodych zawodników, którym
Puchar zapewnia w miarę tani start w Mistrzostwach Polski.
Łączna pula nagród wynosi w tym roku 117 tys. zł.
Nagrodą rzeczową za pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej
jest Fiat Seicento Spor ting.
Kalendarz star tów w sezonie 2002: Rajd Elmot 03-04.05; Rajd
Festiwalowy 24-25.05; Rajd Rzeszowski 16-17.08; Rajd Wisły
06-07.09; Rajd Karkonoski 27-28.09; Rajd Warszawski 25-26.10 br.

5 i 6 kwietnia na Torze Kielce 59 dziennikarzy próbowało
swoich sił za kierownicą Alfy Romeo 147 i Fiata Stilo.
Pierwsze miejsce zajął Jarosław Zabiega „Super Ekspres”,
drugi był Marek Wicher „Gazeta Krakowska”, trzeci – Jacek
Bienaszkiewicz „PR Lublin”. Wśród pań pierwsza była Anna
Luber towicz-Sztorc. Część spor tową uzupełniło spotkanie
z kierownictwem FAP. Na pytania odpowiadał m.in. członek
Zarządu FAP, Czesław Świstak.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego Wiesława Najhajta
– Prezesa Stowarzyszenia Auto Klubu Dziennikarzy Polskich.

Siedemdziesiąt lat Balilli
W 1932 roku powstał Fiat Balilla 508 – pierwszy użytkowy samochód produkcji włoskiej.
Nowy model natychmiast zdobył popularność, nie tylko ze względu na innowacyjne
rozwiązania techniczne, ale zalety estetyczne. I choć przesadą byłoby twierdzenie, że model
ten zmotoryzował Włochów (tak naprawdę stało się to dopiero w latach 50 za sprawą
Cinquecento i Seicento), to z całą pewnością zmienił ich podejście do motoryzacji.
Dzięki różnym formom współpracy, Balilla produkowana była także poza granicami Włoch, między innymi w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, Hiszpanii i Polsce. Produkcją samochodu w naszym kraju zajmowała się od 1932 roku firma
Polski Fiat Spółka Akcyjna w Warszawie, a od ‘34 roku – fabryka PZInż.

Odmładzanie ISO w Tychach
Na początku marca br. w Fiat Auto Poland odbył się audyt cer tyfikujący System Zarządzania Jakością, na
zgodność z nową edycją normy ISO 9001: 2000. Różnica pomiędzy obecnym audytem, a tym sprzed sześciu
lat polega na tym, że wtedy system jakości polegał na zarządzaniu poszczególnymi operacjami, a obecnie
obejmuje całe procesy. W ciągu roku od ukazania się pierwszych formalnych aktów prawnych, wprowadzających w życie Zintegrowany System Zarządzania Jakością FAP, przeprowadzono szkolenia, zidentyfikowano
i wyodrębniono procesy występujące w organizacji, opracowano ich strukturę oraz nową księgę jakości,
wyłoniono osoby odpowiedzialne za wdrożenie oraz tzw. właścicieli procesów (ang. „process owner”).
Na tych ostatnich spoczęło trudne i żmudne zadanie stworzenia dokumentacji źródłowej całego systemu, zbioru procedur i instrukcji.
Audyt końcowy przeprowadziły renomowane firmy cer tyfikujące: RW TÜV z Essen oraz Polskie Centrum Badań i Cer tyfikacji.
Końcowe stwierdzenie nie zawierało uwag krytycznych o systemie jakości, podkreślano natomiast prawidłowe podejście całej struktury
do procesowego zarządzania jakością, czytelność i komunikatywność dokumentacji, przejrzystość procedur oraz zdolność do szybkiej
reakcji w przypadku konieczności stosowania działań korygujących i zapobiegawczych.
Zdzisław Arlet, dyrektor Zakładu Karoserii Fiat Auto Poland podkreśla, że obecnie przed spółką stoi niemniej ważne zadanie zintegrowania w jedną spójną strukturę wszystkich trzech funkcjonujących obecnie systemów zarządzania: jakością, środowiskiem i bhp.

Diesel w dobrym STILU
15 kwietnia 2002 roku, odszed∏ od nas
Êp. Jacek Albiƒski
d∏ugoletni pracownik Fabryki Samochodów
Ma∏olitra˝owych, Fiat Auto Poland
i Satiz Poland, bliski kolega
i nieod˝a∏owanej pami´ci przyjaciel.
¸àczymy si´ w ˝alu i smutku
z ˚onà i Dzieçmi.
Dyrekcja Fiat Auto Poland i Satiz Poland

Nasze „Wieczne Pióro” pozostanie w naszych
sercach niezastàpionym cz∏onkiem redakcji.
Zespó∏ „Fiata Wokó∏ Nas”

„Nowym modelem Fiat zdecydowanie wypowiedział wojnę stereotypom utożsamianym z marką, no i konkurencją. Rzecz nie polega na wyposażeniu Fiata
Stilo w nieskończenie wielką liczbę gadgetów, ale, z mojego punktu widzenia, w zapewnieniu mu dobrego wykonania, wykończenia, a następnie sprawienia, że jazda będzie przy jemnością a nie walką z samochodem. To auto
zdecydowanie reaguje na przyciśnięcie pedału gazu tak przy bardzo niskich,
jak i wysokich obrotach, pozwalając na szybki start, utrzymywanie wysokiej
przeciętnej na długich trasach i zwiększając bezpieczeństwo podczas wykonywania manewrów na drodze. Skłamałbym mówiąc, że nie cieszą mnie
gadgety. Skłamałbym też mówiąc, że opanowałem
już wszystkie tajniki systemów, którymi
Stilo wypełniono”.
Jacek Bieniaszkiewicz,
Gazeta Wschodnia, Lublin

kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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ZE świata Fiata
1

2

3
1. TRZY I PÓŁ MILIONOWY
SILNIK Z ZAKŁADÓW IVECO

2. PRZEZROCZYSTE DOBLÒ
ZAPROJEK TOWANE W BRAZYLII

3. NAGRODZONO FILMY
REKLAMOWE FIATA I ALFY

W lutym ub. r. z linii produkcyjnych zakładu Iveco w Foggia zszedł trzy i półmilionowy silnik Sof fim. Rekord, będący potwierdzeniem sukcesu projektu
szybkich silników diesel, skonstruowanych w połowie lat siedemdziesiątych.
W 1984 roku fabryka w Foggia mogła
pochwalić się innym ważnym osiągnięciem – realizacją pierwszego szybkiego silnika diesel na wtrysk bezpośredni z doładowaniem. Minęło niewiele
ponad 20 lat, a produkcja zespołów
napędowych wzrosła z 90 do 300 tys.
sztuk rocznie. Są montowane w Daily
Iveco, w Fiat Ducato i w modelach Grupy PSA, Renault, Multicar i Bremach.

Wydaje się pochodzić z filmu science
fiction. Tymczasem jest to tylko samochód o obudowie z tworzywa akrylowego, skonstruowany na bazie Doblò.
Pojazd, rezultat pracy zespołu Styl
i Prototypy z Fiat Automóveis (Brazylia), zadebiutował na Krajowych Targach Transpor towych w S. Paolo. Ten
niezwykły samochód został również
wyeksponowany w trakcie prezentacji
Doblò w tym kraju, w listopadzie
zeszłego roku. W tych dniach odbywa
tour po dealerach brazylijskich. Prototyp, zbudowany w ciągu 32 dni, ma
demonstrować działanie wszystkich
mechanizmów modelu.

Fiat nagrodzony za sympatię, Alfa
Romeo za styl. Z okazji „VII Gali Reklamy” Radio Italia Network, zajmujące
się od wielu lat organizacją tego konkursu, przeprowadziło sondaż wśród
słuchaczy, zwłaszcza młodzieży w wieku od 17 do 28 lat, na temat ich ulubionych filmów reklamowych.
W sumie oddano cztery tysiące głosów
przez telefon, SMS, fax i e-mail.
Film reklamowy „Cogli l’attimo Fiat –
„Buonasera!!” (Chwyć okazję Fiata –
Dobry wieczór) dostał najwięcej głosów za sympatyczny charakter, a Alfa
Romeo 1467 Connect wygrała dzięki
fascynującemu wyglądowi.
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4. KOMBAJN
Z AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

5. SILNIKI FIATAVIO DLA
LOTNISKOWCA ANDREA DORIA

6. TRÓJZĄB
MIERZY WYSOKO

Axial-Flow 2388 to pierwszy kombajn
wyprodukowany przez Case NH w Brazylii. Jest to jedyny kraj, oprócz Stanów Zjednoczonych, w którym będzie
wytwarzany ten model. Nowa maszyna, montowana w zakładach CNH w Kurytybie, jest wynikiem badań przeprowadzonych z udziałem około 300 producentów rolniczych. Brazylijski kombajn posiada wy jątkowo wygodną kabinę z klimatyzacją powietrza i specjalnym pneumatycznym fotelem.
Wyposażony jest w silnik Cummins
280 KM. Nowy zbiornik paliwa o pojemności 680 litrów gwarantuje 24
godziny ciągłej pracy bez tankowania.

FiatAvio będzie produkować silniki dla
lotniskowca Andrea Doria, najnowszego okrętu marynarki włoskiej, który
rozpocznie służbę w 2007 roku. Kontrakt o war tości 40 mln euro przewiduje, między innymi, dostawę czterech
turbin pochodzenia lotniczego LM
2500 oraz urządzeń pomocniczych, jak
również ich instalację i konserwację.
Całkowita moc zespołu napędowego
wyniesie 90 MG. Andrea Doria będzie
miał długość 236,5 metra i wyporność
równą 26.700 ton (na zdjęciu). Oprócz
1200 członków załogi pod pokładem
pomieści osiem samolotów AV8 Plus
lub 12 helikopterów.

Maserati z sukcesem wraca do Stanów
Zjednoczonych z modelami: Coupé
i Syderem. Tylko w pierwszym kwar tale
zawar to ponad tysiąc kontraktów,
w 2002 przewidzianych zaś jest dalsze
1500. Jest to po części zasługą intensywnej kampanii reklamowej, której
przykładem może być ogromny poster
ze zdjęciem zawieszonym na wysokości
20 metrów na Times Square (w Nowym
Jorku), placu, przez który przechodzi
codzienne półtora miliona osób. Idąc
za przykładem amerykańskim, firma
z Modeny zainstalowała w marcu tego
roku w Mediolanie i Rzymie telebeamy
z „jadącym” Coupé.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Chwila
refleksji

Zrozumieć

mózg

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Ilość myśli, idei i wyobrażeń, jakie nasz mózg może wygenerować, jest większa
od liczby cząstek elementarnych w całym widzialnym Wszechświecie, którego
granice są odległe o miliardy lat świetlnych.

C

zy sztuczny mózg, nazywany czasem neurokomputerem, który pragn´ wyposa˝yç w zdolnoÊci
ludzkiego mózgu, b´dzie móg∏ Êcigaç si´ z cz∏owiekiem? Tak, i to nie tylko w obszarze ch∏odnego
intelektu, ale te˝ w obszarze skojarzeƒ poetyckich
i kreowania wiedzy. Maszyna b´dzie zdolna do ca∏oÊciowej techniki przetwarzania informacji, którà ludzie
nazywajà intuicjà. Czym jest intuicja? To zaskakujàca,
najcz´Êciej trafna odpowiedê, która rodzi si´ w naszym
mózgu bez rozumowej analizy sytuacji. Ju˝ dziÊ neurokomputery zdolne sà do b∏ysków intuicji i geniuszu.
Na pewno jednak maszyny te nie osiàgnà tego samego
poziomu z∏o˝onoÊci strukturalnej, jakà posiada mózg
biologiczny, który stanowi ok. 100 miliardów (!)
elementów. Pami´tajmy, ˝e iloÊç myÊli, idei i wyobra˝eƒ,
jakie nasz mózg mo˝e wygenerowaç, jest wi´ksza
ni˝ liczba wszystkich czàstek elementarnych zawartych
w ca∏ym widzialnym WszechÊwiecie: czyli a˝ do granic
– odleg∏ych o miliardy lat Êwietlnych – do których
si´gajà dziÊ najlepsze teleskopy. Z∏o˝onoÊç „galaktyki”
ludzkiego mózgu jest wi´ksza ni˝ z∏o˝onoÊç samego
Êwiata, który mamy poznaç.

fot. Jan Zych

Prof. Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947),
biocybernetyk, rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
autor wielu książek. Stworzył
system komputerowy, wzorowany
na strukturze i istocie funkcjonowania
ludzkiego mózgu. Pragnie zbudować
biorobota, który będzie funkcjonował
prawie tak jak człowiek.
8

Ludzki mózg poznano zaledwie w 25-30 proc.,
co oznacza, ˝e posiada on wielkie, nie odkryte jeszcze
po∏acie, przeznaczone do celów i zadaƒ, jakich na razie
nawet si´ nie domyÊlamy. Przed wiekami zwymiarowano nas tak, ˝e nasz mózg po up∏ywie tysiàcleci, pozwala
stawiç czo∏a stworzonej przez nas samych cywilizacji
i rozumieç Êwiat. Prawdopodobnie posiadamy jeszcze
du˝e „zapasy” mo˝liwoÊci mózgu. Umys∏ jest wi´c swoistym fenomenem biologiczno-metafizycznym, bo badajàc wykopaliska antropologiczne mo˝na stwierdziç, ˝e
pojemnoÊç i kszta∏t mózgoczaszki ludzi z odleg∏ych
epok – którzy ˝yli w odmiennych ni˝ nasze warunkach
cywilizacyjnych – by∏y takie same jak u nas. Warto wi´c
si´ zastanowiç, dlaczego w przesz∏oÊci zaistnia∏a rewolucja biologiczna, która wyposa˝y∏a cz∏ekokszta∏tnà ma∏p´
w tak pot´˝ny narzàd zdobywania wiedzy o Êwiecie?
Takiego tworu jak ludzki mózg technicznymi metodami
w pe∏ni imitowaç nie mo˝na. Na razie mo˝emy budowaç tylko modele jego fragmentów.
W historii ludzkoÊci nigdy dotàd nie zbudowano urzàdzenia, które da∏oby si´ u˝yç, a którego nie da∏oby si´
nadu˝yç. Choç technologia informatyczna stwarza wielkie nadzieje i obietnice cywilizacyjne, posiada te˝ swe
ciemne strony. Niedawno ukaza∏a si´ moja nowa ksià˝ka „Spo∏ecznoÊç internetu” – z∏o˝ona z 55 rozdzia∏ów
(gdy˝ koƒcz´ w tym roku 55 lat), z których ka˝dy czyta
si´ 4 minuty – zawierajàca garÊç przemyÊleƒ na ten
temat. Internet jako najwa˝niejsze medium informatyczne – dzia∏ajàce ponad oceanami rozdzielajàcymi kontynenty i ponad barierami kultur – stanie si´ wkrótce
silnym czynnikiem determinujàcym obraz przysz∏ych
spo∏eczeƒstw i przysz∏ych zachowaƒ ludzi.

Z racji zanurzenia si´ ludzi w cyberprzestrzeni, wzrasta uzale˝nienie od komputera. Cz∏owiek posiada bowiem sk∏onnoÊç do fetyszyzowania techniki i szybko si´
jej podporzàdkowuje, zamiast podporzàdkowaç jà sobie. Dowodem choçby stosunek niektórych m´˝czyzn
do samochodu: szarmancki wobec paƒ d˝entelmen, zamienia si´ za kó∏kiem w potwora, zdolnego zepchnàç do
rowu jadàcà przed nim mniej wprawnà za kierownicà
dziewczyn´, która o 10 sekund opóêni jego dotarcie do
celu. Podobne zachowania obserwuje si´ u osób intensywnie korzystajàcych z mo˝liwoÊci cyberprzestrzeni.
Jak dowiod∏y badania – przeprowadzone wÊród 10 tys.
mieszkaƒców Miasteczka Studenckiego AGH, którzy
przez ca∏à dob´ majà dost´p do internetu – rekordziÊci
sp´dzali w internecie ponad 20 godzin dziennie. Wyma-

celowo np. w celach propagandowych.
Od czasów Gutenberga droga od nadawcy do odbiorcy informacji wiod∏a poprzez innych ludzi – b∏´dy autora eliminowa∏ recenzent, redaktor itd. Obecnie cz∏owiek
nieodpowiedzialny mo˝e w internecie wyprodukowaç
stron´ wyglàdajàcà równie profesjonalnie jak strona
uniwersytetu w Oxfordzie, lecz zawieraç ona b´dzie najwy˝ej çwierç, lub pó∏prawdy.
Czytajàc ksià˝k´ mo˝na jà na chwil´ od∏o˝yç i przemyÊleç, wiedzy p∏ynàcej z ksià˝ki towarzyszy refleksja.
Bo màdroÊç tworzy wiedza wzbogacona o refleksj´.
A internet sprzyja pospiesznemu gromadzeniu faktów.
Student cz´sto przebywa tylko 40 sekund w danym serwisie, po czym szuka dalej. JeÊli serwisem by∏o np.
Muzeum Luwr, to jest oczywiste, ˝e Luwru w ciàgu

gali póêniej podobnego „odtruwania” jak narkomani.
Szczególnie niebezpieczna jest virtual reality. Umo˝liwia podró˝e w wyimaginowane Êwiaty, pozwalajàc nam
zaanga˝owaç w to niemal wszystkie zmys∏y. Dotàd ludzie byli przekonani, ˝e nagromadzenie du˝ej iloÊci informacji uczyni jà technicznie ∏atwo dost´pnà i szybko
stanà si´ màdrzejsi. Tymczasem internet, czyli wszechnica wiedzy wszelakiej, sta∏ si´ Êmietniskiem, êród∏em
zjawiska nazwanego kiedyÊ przeze mnie „smogiem informatycznym”. Jest tym, czym szklanka ˝yciodajnej
wody rozbita w miliony kropelek. WÊród olbrzymiej
iloÊci informacji coraz trudniej o te naprawd´ wartoÊciowe. Cudze pomy∏ki zostajà tu ustokrotnione
poprzez udost´pnienie b∏´dnych tekstów w sieci komputerowej, mylne informacje wprowadzane sà czasem

40 sekund poznaç nie mo˝na. Coraz ∏atwiej wi´c ulegamy blichtrowi nagromadzonej w internecie wiedzy, choç
z prawdziwà wiedzà niewiele ma ona wspólnego. Ludzie
bombardujà si´ olbrzymià iloÊcià informacji, które sà
bez∏adnie gromadzone w umyÊle, i ta „sieczka” nie doÊç,
˝e nie wzbogaca intelektualnie, to jeszcze powoduje coÊ
w rodzaju „zatkania” jego zasobów i coraz trudniej
przyswajamy wiedz´ jako system.
Grozi nam zagubienie màdroÊci poÊród nadmiaru informacji. Tymczasem cz∏owiek nie potrzebuje kolekcji
wiadomoÊci, którà stanowi po prostu pó∏ka z ksià˝kami.
Potrzebna nam jest màdroÊç, wywodzàca si´ z tej˝e
kolekcji. Ale màdroÊç wymaga koncentracji i refleksji,
na którà nie ma, niestety, miejsca w internecie.
Notowa∏ Jerzy Âwiàtek
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Grupa znowu

atakuje rynek

Rok 2001 zamknięto zgodnie z przewidywaniami. Obroty wyniosły 58 mld euro.
FiatAvio i Toro Assicurazioni to przedsiębiorstwa, które osiągnęły najlepsze
rezultaty. Paolo Fresco oraz Paolo Cantarella inwestują w akcje Fiata.

Z

esz∏y rok zamknà∏ si´ dla Fiata wynikiem negatywnym, ale zgodnym z przewidywaniami. Pomimo spadku aktywnoÊci sektora auto i produkcji
komponentów, obroty Grupy wynios∏y 58 mld euro.
Dzi´ki rozwojowi FiatAvio i Toro Assicurazioni, jest to
wynik nieco wy˝szy ni˝ w roku poprzednim. Wynik
operacyjny to 318 mln euro (855 w 2000 roku), ale za
ostatni kwarta∏ by∏ on minusowy na sum´ 245 mln.
Równie˝ ujemny okaza∏ si´ wynik skonsolidowany
netto: poniesiono strat´ 791 mln euro (w 2000 osiàgni´to zysk w wysokoÊci 578 mln).
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Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynkach Êwiatowych, w pierwszym pó∏roczu 2001 roku wyniki Grupy by∏y zgodne z wyznaczonymi celami, w zakresie
rentownoÊci i ograniczenia zad∏u˝enia. Niemniej
w drugiej po∏owie roku, pogorszenie koniunktury
oraz spadek zaufania konsumentów i przedsi´biorstw,
dodatkowo pog∏´bi∏y si´ w wyniku mi´dzynarodowego kryzysu b´dàcego konsekwencjà ataków terrorystycznych z 11 wrzeÊnia. Wskutek tych wydarzeƒ,
w niektórych obszarach biznesu Fiat odnotowa∏ spadek sprzeda˝y, któremu towarzyszy∏o nasilenie si´

agresywnej polityki handlowej konkurencji. Wraz
z pojawieniem si´ coraz silniejszych oznak kryzysu, ju˝
od trzeciego kwarta∏u Grupa podj´∏a istotne Êrodki zaradcze: zmniejszenie produkcji, ograniczenie zapasów,
redukcja kosztów struktury i przyspieszenie programu
„reingineering’u” procesów rozpocz´tego w pierwszej
po∏owie roku. W celu uchronienia si´ przed skutkami
niestabilnych rynków i niepewnoÊci, co do rych∏ego
o˝ywienia gospodarczego, w grudniu zesz∏ego roku
zarzàd podjà∏ kolejne kroki o charakterze przemys∏owym i finansowym. Zdecydowano si´ na racjonalizacj´ i restrukturyzacj´ zak∏adów produkcyjnych,
reorganizacj´ Fiat Auto w podziale na jednostki biznesowe, podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego o ponad
miliard euro oraz emisj´ obligacji wymienialnych
na akcje General Motors na sum´ 2,2 mld dolarów.
Ponadto wprowadzono zmiany do planów niektórych
dzia∏alnoÊci.
Przejdêmy do sytuacji w poszczególnych sektorach.
Fiat Auto zarejestrowa∏ spadek sprzeda˝y o 10,8%.
Spad∏y równie˝ obroty (ok. 3,6%), w du˝o mniejszym
stopniu jednak ni˝ sprzeda˝ samochodów. Sta∏o si´
tak, mi´dzy innymi, dzi´ki rozwojowi dzia∏alnoÊci
us∏ugowej. W 2002 roku dzia∏alnoÊç o˝ywi planowane wejÊcie na rynek modeli: Fiata Ducato, Lancii Thesis, nowej Alfy 156 i GTA, jednobry∏owych Ulysse
i Phedra, a jesienià – Stilo Station Wagon.
CNH umocni∏o w 2001 roku pozycj´ Êwiatowego
lidera w sektorze maszyn rolniczych. Pomimo s∏abego
rynku, obroty (10,8 mld euro) pozosta∏y nie zmienione w stosunku do roku poprzedniego. Wynik operacyjny wyniós∏ 209 mln euro wobec 45 mln w poprzednim
roku. Pod koniec roku da∏o si´ odczuç równie˝ os∏abienie popytu na rynku pojazdów przemys∏owych. Obroty Iveco wynios∏y 8,6 mld euro (+0,5%). Wynik operacyjny równa si´ 271 mln (489 w roku poprzednim).
Inne sektory: Magneti Marelli, Teksid i Comau, odczu∏y wahania popytu ze strony producentów samochodowych. Natomiast dobre wieÊci dochodzà z FiatAvio, która pomimo kryzysu w transporcie lotniczym
i os∏abienia aktywnoÊci w sektorze badaƒ kosmicznych, dodatkowo zwi´kszy∏a obroty (+9,7%), wynik
operacyjny (186 mln euro) i rentownoÊç (+11,4%).
Dobrze sobie radzi Toro Assicurazioni, która umocni∏a pozycj´ na rynku w∏oskim (zebrane sk∏adki: +25%)
i osiàgn´∏a wynik przed zap∏aceniem podatku równy
220 mln. Natomiast nowy sektor Business Solutions
odnotowa∏ wynik operacyjny równy 73 mln euro.

GŁÓWNE DANE

POSZCZEGÓLNYCH SEK TORÓW DZIAŁALNOŚCI
Przychód netto

Wynik operacyjny

(w milionach euro)

(w milionach euro)

2001

2000

2001

2000

Samochody (Fiat Auto Holdings)

24.440

25.361

(549)

44

Maszyny rolnicze i budowlane
(CNH Global)

10.777

10.770

209

45

Pojazdy przemysłowe (Iveco)

8.650

8.611

271

489

Wyroby metalurgiczne (Teksid)

1.752

1.873

15

101

Komponenty (Magneti Marelli)

4.073

4.451

(74)

55

Środki i systemy produkcji
(Comau)

2.218

2.440

60

87

Lotnictwo (FiatAvio)

1.636

1.491

186

143

Wydawnictwa i komunikacja (Itedi)

347

354

(2)

10

Ubezpieczenia (Toro Assicurazioni)

5.461

4.363

68

(56)

Usługi (Business Solutions)

1.805

nie zdef.

73

nie zdef.

Inne i połączone

(3.153)

(2.159)

61

(63)

Razem Grupa

58.006

57.555

318

855

Perspektywy roku bie˝àcego przewidujà lekkie
i stopniowe o˝ywienie tak w Stanach Zjednoczonych,
jak w Europie. Poprawa koniunktury nie nastàpi jednak w stopniu dostatecznym, aby o˝ywiç konsumpcj´
dóbr trwa∏ych i inwestycje. Choç w przewidywaniach
rok 2002 b´dzie jeszcze trudny, Grupa nie zamierza rezygnowaç z dà˝enia do poprawy swojego wyniku operacyjnego w stosunku do roku poprzedniego. Jednym
z wa˝niejszych priorytetów do koƒca roku b´dzie ograniczenie zad∏u˝enia o po∏ow´. Prezes Paolo Fresco,
chcàc udowodniç swojà wiar´ w przysz∏oÊç przedsi´biorstwa, postanowi∏ zainwestowaç w akcje spó∏ki
ca∏oÊç swojego wynagrodzenia (netto) otrzymanego
od dnia obj´cia stanowiska. Paolo Cantarella, dyrektor
generalny i pe∏nomocny, poprosi∏ zarzàd o zamian´
cz´Êci zmiennej swojego wynagrodzenia, na akcje
zwyczajne Fiata.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Vega
na orbicie
Giancarlo Riolfo

Nowa europejska rakieta nośna, stworzona dzięki staraniom Fiata Avio
oraz Włoskiej Agencji Kosmicznej, będzie służyć kosmicznym misjom.
Pierwszy lot zaplanowano za trzy lata. Przygotowania trwają.

Z

acz´∏o si´ koƒcowe odliczanie. Dat´ startu nowej
europejskiej rakiety noÊnej wyznaczono na koniec
2005 roku. Pozosta∏y cztery lata na realizacj´ projektu, budow´ prototypów, ostateczne przeglàdy techniczne, organizacj´ produkcji oraz przygotowanie infrastruktury w OÊrodku Kosmicznym w Kourou w Gujanie Francuskiej. Ogromna praca, w którà zaanga˝owa∏ si´ Fiat
Avio. W∏oskie przedsi´biorstwo jest nie tylko kierownikiem projektu, ale tak˝e jego pomys∏odawcà. Ju˝ na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych Fiat Avio zaprojektowa∏ lekkà rakiet´ transportowà, pochodnà du˝ych rakiet Ariane,
do których firma produkuje stopnie z nap´dem na paliwo
sta∏e. Vega jest konstrukcjà, która wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na niezawodny i stosunkowo tani Êrodek
noÊny, s∏u˝àcy do umieszczania na orbicie ma∏ych i Êrednich satelitów, przeznaczonych g∏ównie do celów naukowych, eksperymentów z zakresu fizyki, obserwacji astronomicznych, badania Ziemi i jej klimatu, kontroli Êrodowiska naturalnego i jego zasobów. Rakiety takie jak Ariane 4 i 5 zosta∏y przystosowane do przenoszenia na orbit´
kosmicznà wielotonowych obiektów, takich jak satelity telekomunikacyjne lub bardziej skomplikowane urzàdzenia,
jak obserwatorium astronomiczne Xmm Newton, rozmiarami zbli˝one do autobusu. Do takich w∏aÊnie zadaƒ s∏u˝y∏a do tej pory amerykaƒska rakieta Delta oraz rosyjska
Proton. By∏oby du˝à stratà wykorzystywanie ich do wynoszenia w przestrzeƒ kosmicznà mniejszych obiektów. Vega
jest zatem pierwszym europejskim statkiem nowego typu,
w ca∏oÊci zaprojektowanym we W∏oszech przez Fiata Avio
oraz W∏oskà Agencj´ Kosmicznà (ASI). Projekt zyska∏
patronat Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która
zdecydowa∏a powierzyç jego realizacj´ spó∏ce Grupy Fiat
(inwestycje tej ostatniej wynios∏y 70 mln euro, zaÊ dodatkowe 280 mln wy∏o˝y∏y ESA i ASI).
„Fiat Avio przywiàzuje du˝à wag´ do projektu Vega” –
mówi Antonio Fabrizi, szef projektów kosmicznych spó∏ki. „Dla naszej firmy, od dwudziestu lat zaanga˝owanej
w produkcj´ ci´˝kich rakiet Ariane, jest to du˝y krok naprzód w sensie technologicznym oraz w zakresie produkowanych komponentów”. Z jednej strony, realizacja nowego projektu pozwoli nam na lepszà kontrol´ naszej dzia∏alnoÊci, z drugiej – zdob´dziemy nowe doÊwiadczenia poszerzajàc zakres odpowiedzialnoÊci.”
W obecnych czasach, kiedy po latach ekspansji zmala∏
popyt na transport telekomunikacyjnych satelitów u˝ytkowych, co by∏o podstaw´ dzia∏alnoÊci rakiet Ariane, nowe
lekkie rakiety Vega b´dà zyskiwa∏y na znaczeniu.
„Stwarzajà one szerokie mo˝liwoÊci w innym segmencie
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Arianespace

Start rakiety Ariane 5
ze stacji w Kourou.
Po prawej:
stacja kontrolna Jupiter
w europejskiej bazie kosmicznej.

rynku ni˝ ten, w którym dzia∏a∏y Ariane – mówi Fabrizzi. Dajà tak˝e szans´ rozwoju technologicznego. Podstawowà nowoÊcià sà cz∏ony rakiety z nap´dem na paliwo
sta∏e, skonstruowane z w∏ókna w´glowego zatopionego
w matrycy. Rozwiàzanie to znajdzie niewàtpliwie szerokie
zastosowanie w przysz∏ych wersjach rakiet o wi´kszej mocy, Ariane 5”.
Do realizacji projektu nowej rakiety zosta∏a powo∏ana
specjalna joint venture ELV, w której Fiat Avio posiada 70
procent udzia∏ów, a pozosta∏e 30 procent nale˝y do ASI.
W nowej spó∏ce, na czele której stoi profesor Vetrella,
obecny szef Agencji Kosmicznej, pracujà wy∏àcznie pracownicy Fiata Avio. Dla Sebastiano Casi, prezesa zarzàdu
spó∏ki, wspó∏praca z Agencjà Kosmicznà mia∏a podstawowe znaczenie. „To w∏aÊnie strategiczne podejÊcie Agencji
wspiera∏o nasze badania oraz popiera∏o nasz program
w ESA. Kluczowe te˝ okaza∏o si´ jej wsparcie w zakresie
rozwoju kompetencji w obszarach takich, jak systemy
kontroli lotu i sterowania, w których do tej pory Fiat Avio
nie posiada∏ wystarczajàcego doÊwiadczenia”.
„Dobrze nam si´ pracuje razem” – potwierdza Maria
Flaminia Rossi, kierownik Agencji Kosmicznej do spraw
rakiet. „Zakresy naszych obowiàzków nie pokrywajà si´,
to naturalne. Zadaniem Fiata Avio jest konstruowanie wyrobu efektywnego i konkurencyjnego. ASI chcia∏by natomiast poszerzyç doÊwiadczenie technologiczne W∏och
oraz – poprzez ESA – zdobyç sobie silnà pozycj´ w Europie. Jednak niezale˝nie od ró˝nych zadaƒ, nasze cele sà
wspólne”. Vega wyposa˝ona b´dzie w cztery cz∏ony.
Pierwszy z nich, na paliwo sta∏e, b´dzie nosi∏ nazw´ P80.
Na pierwszy rzut oka przypomina on jeden z gigantycznych zespo∏ów nap´dowych Ariane 5, który przy starcie
rakiety dostarcza∏ 90% mocy ciàgu. Choç nowy cz∏on
wywodzi si´ z tych w∏aÊnie systemów nap´dowych,

Działalność rozwojowa
Przestrzeń kosmiczna staje się dla Fiata Avio rozwojowym sektorem działalności stanowiąc około 20 procent obrotów firmy. Wraz
z realizacją projektu Ariane, firma zdobyła znaczne doświadczenie
w zakresie konstrukcji urządzeń napędowych. Zaczynając od prawie przez nikogo nie zauważonej produkcji silników do rozdzielania stopni, przeszła do wyrobu członów na paliwo stałe do rakiet
nośnych Ariane 3 i 4. Z nadejściem Ariane 5 nastąpił skok jakościowy. Właśnie do tych rakiet Fiat Avio, współpracując z firmą
Europropulsion oraz Regulus, zaprojektował i produkuje dwa
człony na paliwo stałe, które dostarczają 90 procent siły ciągu
przy starcie. Ponadto Fiat Avio zaprojektowała i produkuje kolejny
kluczowy element super rakiety europejskiej: pompę turbo do
ciekłego tlenu pierwszego stopnia. Poza tym prowadzi prace nad
pompą turbo do nowego silnika, który montowany będzie w wyższym członie rakiety Vinci.

warto wiedzieć

w rzeczywistoÊci znacznie si´ od nich ró˝ni, poczàwszy od
samej budowy, nie stalowej, a z w∏ókna w´glowego.
Podobnie zbudowany jest drugi i trzeci cz∏on. Oba sà wyposa˝one w sprawdzone ju˝ silniki Zefiro. Zalety stosowania kompozytów z w∏ókna w´glowego sà bardzo du˝e.
Poczàwszy od zmniejszenia ci´˝aru, co pozwala zwi´kszyç
∏adownoÊç, na ograniczeniu kosztów produkcji koƒczàc
Zupe∏nie oryginalny jest tak˝e system sterowania dyszà,
ju˝ nie elektrohydrauliczny, ale ca∏kowicie elektroniczny,
pozwalajàcy na kontrol´ trajektorii rakiety. To ca∏kowita
nowoÊç w silnikach rakietowych tej wielkoÊci.
„Vega posiada wiele nowych rozwiàzaƒ technologicznych” – wyjaÊnia Mauro Balduccini, kierownik programu
w spó∏ce ELV. Istnieje szansa, ˝e wszystkie innowacje zostanà zastosowane w przysz∏ych wersjach Ariane 5. JeÊli

Silna i młoda
Wysoka na 30 metrów i ważąca 128 ton rakieta
nośna Vega, będzie mogła przenosić na orbitę
okołoziemską satelity o masie od 300 do 2500 kg.
Docelowe osiągi wyznaczają maksymalne obciążenia obiektu na orbicie na wysokości 700 kilometrów na 1,5 tony. Trochę mniejszy ciężar obowiązuje dla niższych trajektorii, który wzrasta w miarę oddalania się od Ziemi. Nowa rakieta składać
się będzie z czterech członów. Pierwszy z nich,
wzorowany na systemach napędowych Ariane 5,
mieści 85 ton stałego materiału pędnego (w odróżnieniu od tradycyjnych członów, które zabierały 38 ton paliwa). Struktura zbudowana jest
z włókna węglowego. Tę samą technologię zastosowano do drugiego i trzeciego stopnia, z których każdy wyposażono w silnik Fiata Avio Zefiro,
na paliwo stałe. Czwar ty i ostatni z członów na
paliwo ciekłe, będzie produkowany przez spółkę
Grupy współpracującą z ukraińskim Juznoje. Podczas lotu będzie go można zgasić i ponowne zapalić, dzięki czemu możliwe stanie się korygowanie trajektorii lotu, w celu precyzyjnego umieszczenia satelity na orbicie.
Vega wystar tuje z ośrodka kosmicznego w Kourou
w Gujanie Francuskiej. W związku z zaplanowanym star tem w roku 2005 ESA postanowiła zmodernizować wyrzutnię Ela 1, z której star towały
pierwsze rakiety Ariane (Ela 2 przystosowana jest
do Ariane 4 zaś Ela 3 do Ariane 5). Operacje prowadzone będą przez te same co w przypadku
Ariane 5 stacje kontrolne, to znaczy przez Cdl
3 w ośrodku Jupiter.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Projekt Vegi na wyrzutni.
Rakieta pod względem wysokości
przypomina dziesięciopiętrowy
budynek.

chodzi o Ariane, warto przypomnieç, ˝e Fiat Avio,
w realizacji nowego projektu, b´dzie stara∏ si´ wykorzystaç ju˝ posiadane urzàdzenia stosowane w produkcji cz∏onów Ariane. Pierwszy stopieƒ Vegi produkowany b´dzie
w oÊrodku kosmicznym w Kourou, w zak∏adach Regulus
(w których Fiat Avio posiada 60 procent udzia∏ów,
oraz w Europulsion, która jest joint venture Fiata Avio
i Snecmy). Drugi, trzeci oraz czwarty stopieƒ powstanie
w Colleferro (ko∏o Rzymu), gdzie obecnie produkowane
sà cz∏ony do Ariane 4 a tak˝e wy˝sze segmenty cz∏onów
Ariane 5. Cz´Êç elektronicznych systemów pok∏adowych
Vegi wywodzi si´ z tych stosowanych w ci´˝kich rakietach.
Jest to kolejna cecha wspólna pozwalajàca na redukcj´ wydatków. Jednym z podstawowych celów programu Vega
jest bowiem oszcz´dnoÊç kosztów. Cena jednej rakiety nie
mo˝e przekraczaç 20 mln dolarów, czyli powinna byç
ni˝sza o 15 procent od najtaƒszego nosiciela europejskiego tej klasy. Niskie koszty oraz bardzo krótki czas przygotowania misji powinny sprawiç, ˝e nowa rakieta europejska stanie si´ najlepszym Êrodkiem transportowym
dla satelitów naukowych, zw∏aszcza tych przeznaczonych
do badania naszej planety.
„Rynek oferuje co najmniej trzy, cztery misje rocznie, jeÊli chodzi o satelity europejskie”- mówi Baldiccini. Szacunki te sà jednak doÊç ostro˝ne: dost´pnoÊç na rynku taniej
rakiety noÊnej mo˝e zwi´kszyç popyt. Na ca∏ym Êwicie jest
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wiele propozycji, które istniejà tylko na papierze w∏aÊnie
z powodu zbyt wygórowanych kosztów transportu. I nie
tylko. Po upadku Irydium, pierwszej sieci satelitarnej na
u˝ytek telefonii komórkowej, wstrzymano wiele projektów budowy nowych „konstelacji”. Niemniej jednak,
w ciàgu najbli˝szych kilku lat, niektóre z nich powinny zostaç zrealizowane. Zw∏aszcza, ˝e ˝ywotnoÊç niektórych
statków umieszczonych na niskich orbitach, si´ga zaledwie
kilku lat. Nale˝y si´ wi´c spodziewaç, ˝e lekkie rakiety noÊne potrzebne b´dà do wynoszenia na orbit´ nowych urzàdzeƒ, które zastàpià te przestarza∏e. Ze wszystkich rakiet,
Vega najlepiej spe∏nia∏aby t´ funkcj´.

Europejski program
Dzięki programowi Ariane, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
wypuściła całą serię „ciężkich” rakiet nośnych, które cieszyły się
dużym powodzeniem. Można powiedzieć, że już od wielu lat Europa jest niekwestionowanym liderem (przed Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami) w zakresie przenoszenia satelitów użytkowych
na orbitę okołoziemską. Najważniejsze to powtórzyć ten sukces
i wypełnić rynkową niszę w obszarze rakiet lekkich. Obok Włoch,
posiadających większość udziałów w przedsięwzięciu, około 65%,
do projektu dołączyły szybko Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwecja
i Szwajcaria. Ostatnia przystąpiła do niego Francja, posiadając
około 13 procent udziałów.

Pojazd,

Stefania Castano

którego się pragnie
Typ samochodu idealnego
dla rodziny, podróżników,
sportowców.
Praktyczny, funkcjonalny
i przede wszystkim,
dostosowany
do różnorodnych
wymagań. „Van” stał się
symbolem pewnego
stylu życia, który zdobywa
sobie naśladowców.
Nowe modele Fiat Ulysse
i Lancia Phedra posiadają
wszystkie te cechy
i spełniają wymagania
kierowców otwartych
na nowości i zmiany.
Pierwszy z nich jest
wygodny i innowacyjny,
drugi – luksusowy
i wyrafinowany. Wyposażenie
stawia je
na szczycie w swej kategorii.
Wykonane w ramach joint-venture
z francuską grupą PSA,
wejdą do sprzedaży wiosną tego roku.

kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Fiat Ulysse
wszystko nowe
oprócz nazwy
Z poprzedniego modelu zachowa∏ tylko imi´. Pod
wszystkimi innymi wzgl´dami Fiat Ulysse przeszed∏ ca∏kowità transformacj´: styl, wyposa˝enie wn´trza, cz´Êci
mechaniczne, silnik, urzàdzenia zapewniajàce bezpieczeƒstwo i systemy telekomunikacyjne, wszystko uleg∏o
mniejszej lub wi´kszej zmianie. Wi´ksze rozmiary
zapewniajà przestronnoÊç i wygod´ w kabinie. Nowy
Ulysse ma 4,72 metra d∏ugoÊci, 1,82 szerokoÊci
i 1,75 wysokoÊci.
Chcàc zrozumieç osobowoÊç i silne strony tego pojazdu, trzeba cofnàç si´ o krok w przesz∏oÊç. Sukces modeli „van”, które na trudnym europejskim rynku znalaz∏y dla siebie stabilnà nisz´ oscylujàcà wokó∏ 2,5%
sprzeda˝y (oko∏o 350 mln pojazdów w 2001 roku),
zawdzi´czamy przede wszystkim w∏aÊciwej interpretacji
stylu ˝ycia naszych czasów, oraz spe∏nieniu oczekiwaƒ
dzisiejszych rodzin. Fiat stworzy∏ ca∏kowicie nowy model, przeznaczony dla osób szukajàcych samochodu
wielofunkcyjnego, wygodnego, posiadajàcego du˝o
miejsca i praktycznego w u˝yciu.
Fiat Ulysse oferuje przestrzeƒ (wymiary wn´trza sà jedne z najlepszych w tej kategorii) oraz design odmienny
od wszystkich innych analogicznych pojazdów. Szeroka
gama silników sk∏ada si´ z dwóch zespo∏ów nap´dowych
na benzyn´ (2.0 o mocy 136 KM i niespotykany dotàd
3.0 V6 o mocy 204 KM), dwóch turbodiesel „common
rail” (2.0 JTD o mocy 109 KM i nowy 2.2 JTD
o mocy 128 KM).
Do tych podstawowych zalet nale˝y
dodaç kilka cech, które czynià samochód wyjàtkowo bezpiecznym
i wygodnym.
Bezpieczeƒstwo zapewnia
szeÊç poduszek powietrznych, system ABS wraz
z korektorem hamowania EBD, najnowoczeÊniejsze urzàdzenia
do kontroli stabilnoÊci
dynamicznej i wspomagania przy gwa∏townym
hamowaniu. Kolejno
18

Na górze:
wnętrza nowego Ulysse
Po prawej:
tablica rozdzielcza
– prawdziwy pulpit
sterowniczy.
Bardzo sugestywny efekt
stwarzają trzy duże,
okrągłe wskaźniki
„zawieszone” poniżej
łuku

nale˝y wymieniç reflektory Xenon,
a dla dzieci mocowania fotelików Isofix, lusterko kontrolne i zamkni´cie
elektryczne drzwi. Wygoda i wszechstronnoÊç gwarantuje zmienna konfiguracja pojazdu, od 5 do 8 miejsc. Przednie
fotele, obracane (na ˝yczenie), przesuwane
na prowadnicach fotele drugiego i trzeciego
rz´du mo˝na z∏o˝yç lub roz∏o˝yç przy pomocy

jednego przycisku lub te˝ przekszta∏ciç w stolik. Nale˝y
wspomnieç o licznych kieszeniach, dwóch sk∏adanych
jak w samolocie stolikach oraz wielkim baga˝niku.
Komfort zwi´ksza równie˝ automatyczny system klimatyzacji „dwustrefowy” (kierowca i przedni pasa˝er
mogà regulowaç niezale˝nie temperatur´) oraz awangardowy system telekomunikacyjny CONNECT, który
∏àczy w sobie telefon GSM, nawigacj´ satelitarnà oraz
dost´p do us∏ug Targasys.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Jednobryłowy

pojazd
dla znawców

W dzisiejszych czasach upper class unika ostentacji.
Bardziej ni˝ na powierzchownoÊç zwraca uwag´ na zawartoÊç, na szczegó∏y. Mówimy tutaj o „znawcy” umiejàcym smakowaç przyjemnoÊci, które z posiadania czynià
sztuk´ ˝ycia. Lancia Phedra to odpowiedê na pragnienia
wyrafinowanej, kochajàcej podró˝e i luksusy, klienteli.
Taka w∏aÊnie jest Phedra: nowoczesna technologia s∏u˝ebna wobec kierowcy i pasa˝erów. Flagowy samochód
wyró˝niajàcy si´ rzemieÊlniczà dba∏oÊcià o szczegó∏y, zamkni´ty w formie pojazdu jednobry∏owego. Nowa Lancia oferuje luksus i ekskluzywnoÊç charakterystycznà dla
typowo w∏oskiego stylu i gustu.
Rozmiary zewn´trzne (4,75 m d∏ugoÊci); ró˝ne rozwiàzania dotyczàce foteli (ogrzewane, przesuwane, regulowane elektrycznie, wyposa˝one w pami´ç); wiele wygodnych schowków, przegródek i pó∏eczek, a tak˝e sk∏adane stoliki i przestronny skompletowany baga˝nik.
Nowa jednobry∏owa Lancia posiada system automatycznej klimatyzacji „dwustrefowej” oraz CONNECT NAV+,
najnowoczeÊniejszy z dost´pnych obecnie systemów telekomunikacyjnych. Nie tylko. Oferuje wszystko, co najlepsze w zakresie bezpieczeƒstwa: szeÊç air bag, ABS
wraz z korektorem hamowania EBD oraz urzàdzeniem
wspomagajàcym przy gwa∏townym hamowaniu, system
elektroniczny kontrolujàcy stabilnoÊç dynamicznà ESP
oraz przeciwpoÊlizgowy ASR, reflektory Xenon. Dla
dzieci mocowania fotelików Isofix, lusterko kontrolne
oraz elektryczne zamkni´cie drzwi. Oferta Lancii Phedra
zawiera dwa silniki benzynowe (2.0 o mocy 136 KM
i nie stosowany dotàd 3.0 V6 24- zaworowy o mocy
04 KM) oraz dwa turbodiesel common rail (2.0 JTD
o mocy 109 KM i nowy 2.2 JTD o mocy 128 KM). Silniki benzynowe i 2.0 JTD mogà wyst´powaç z automatycznà skrzynià biegów.
Nie zapomniano równie˝, ˝e klient, do którego adresowany jest ten model, pragnie wyjàtkowego traktowania, sk∏adajàcego si´ z tysiàca niewielkich przywilejów:
od fazy zakupu, do kontaktów po sprzeda˝y. Us∏ugi bowiem to wartoÊç dodana dla zakupionego „vana” wy˝szej klasy, a us∏ugi oferowane klientom Phedra, czynià
zakup niepowtarzalnym doÊwiadczeniem równie˝ dla
najbardziej wymagajàcych kierowców.
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Wnętrze Lancii Phedra,
obicia z alcantary.
Po prawej:
środkowa konsola
o niezwykłej formie wysuwa
się w stronę kabiny,
oferując na wyciągnięcie
ręki kierowcy drążek
skrzyni biegów,
sterowniki systemu
Connect i klimatyzacji
wielostrefowej.

WYRAFINOWANA I ŻY WIOŁOWA
Nowa, dynamiczna wersja Lancii Lybra nazywa się Intensa.
Na zewnątrz można ją rozpoznać dzięki kilku szczegółom
pokrytym szarym lakierem metalopodobnym: listwy boczne
i klamki drzwi, zderzaki, obręcze z lekkiego stopu 16-calowe
z oponami 205/55. Tego samego koloru są również listwy dachu
Station Wagon. Natomiast przednia osłona wlotu powietrza jest
oksydowana tak, jak i sylwetka świateł tylnej tablicy rejestracyjnej i tylne logo, obudowa kierunkowskazów i reflektorów.
Boczne oraz tylna szyba są przyciemnione (opcja), co nadaje
pojazdowi nie tylko bardziej dynamiczny charakter, ale również
gwarantuje większą intymność pasażerom, a w przypadku
Station Wagon, ukrywa przed ciekawskimi spojrzeniami strefę
bagażnika. Lancia Lybra Intensa posiada zarezerwowany dla
siebie kolor karoserii, szary „Grigio Fontana”, które uzupełnia
pozostałe pięć kolorów gamy.
Tryumf skóry i dziurkowanej alcantary dla obicia wnętrza.
Elementy wykończeniowe, profile drzwi i deski rozdzielczej
imitują ciemne drewno. Czarne tło tablicy wskaźników ma
chromowaną obudowę, jak klamki.
Trzy oferowane silniki; 2.0 pięciocylindrowy 20v na benzynę,
turbodiesel „common rail” 1.9 JTD i nowy 2.4 JTD
o mocy 150 KM.

kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Rodzinna Albea
Jacek Albiński

Jest niezawodny i nowoczesny. Zapewnia wygodną podróż całej rodzinie,
wygląda jak samochód wyższego segmentu. Pod wieloma względami
przewyższa pojazdy konkurencyjne w swojej klasie.

F

iat rozpoczà∏ ten rok w zawrotnym tempie piàtà
premierà w ciàgu niespe∏na czterech miesi´cy. Po
przyj´tym z ˝yczliwym zainteresowaniem i nadziejà
na o˝ywienie rynku, Nowym Palio Weekend, efektownie
zaprezentowanym, awangardowym Stilo, nowym przebojowym Ducato oraz Alfà Romeo i Alfà Romeo GTA,
w kwietniu pokazano w Polsce Albe´.
Zosta∏a zaprojektowana jako samochód rodzinny, którego podstawowymi atutami sà przestronnoÊç, komfort
i atrakcyjny styl. Jest wygodnà i prostà w obs∏udze limuzynà segmentu C. W sensie czysto formalnym stanowi kolejnà wersj´ restylingu rodziny Palio, ale tak g∏´bokiego, ˝e
22

w niczym nie przypomina ˝adnego innego modelu tej rodziny. Dlatego otrzyma∏ zupe∏nie nowà nazw´. Mimo, ˝e
zbudowany na tej samej platformie i formalnie nale˝y do
Êredniego segmentu C, pod wieloma wzgl´dami upodabnia si´ do pojazdów wy˝szej klasy. Elegancj´, harmoni´
bry∏ i linii zawdzi´cza m. in. pomys∏om stylistycznym s∏ynnego Giorgio Giugiaro.
Albea ca∏a wpisuje si´ w nowà strategi´ rynkowà Fiata.
Przede wszystkim w sensie jakoÊci, trwa∏oÊci i niezawodnoÊci. Wszystkie elementy i podzespo∏y wyprodukowano
w zak∏adach spe∏niajàcych najwy˝sze standardy. Ka˝da
cz´Êç posiada odpowiedni certyfikat, a czas bezawaryjnej

eksploatacji zosta∏ potwierdzony przez oÊrodki badawcze
Fiata, co wyra˝a si´ m. in. w dwuletniej gwarancji na
wszystkie elementy. Przebieg pomi´dzy przeglàdami okresowymi ustalono na 20 tys. kilometrów.
Auto zosta∏o wyposa˝one w rozwiàzania technologiczne, stawiajàce je na równi z najlepszymi pojazdami firm
konkurencyjnych. Mi´dzy innymi dysponuje nowoczesnym systemem elektronicznym VE. N. I. C. E, podobnie
jak jego przebojowi rówieÊnicy – Alfa Romeo i Stilo.
Czy Albea mo˝e si´ podobaç? Nachylenie przedniej szyby nadaje sylwetce zdecydowany charakter, uwypuklajàc
jednoczeÊnie ∏agodny obrys ca∏ej sylwetki. Linia dachu
i tylnej szyby ∏àczà si´ p∏ynnie z konturem pokrywy baga˝nika, co uwydatnia jego wielkoÊç i nadaje samochodowi
solidny wyglàd.
Kiedy patrzymy na Albe´ z przodu wydaje si´ wi´ksza
ni˝ jest naprawd´. Poziome wloty powietrza optycznie poszerzajà samochód, czynià go bardziej statecznym i stylistycznie umiarkowanym.
Od ty∏u przede wszystkim widzimy baga˝nik, istotnie
imponujàcy rozmiarami, n. b. najwi´kszymi w tej klasie;
jego pojemnoÊç wynosi 515 litrów. Bardzo efektownie zaprojektowane szerokie i d∏ugie Êwiat∏a zespolone g∏´boko
zachodzà na pokryw´ baga˝nika, a szeroki zderzak jest nisko mocno obni˝ony. Jadàc za Albeà odnosimy wra˝enie,
˝e mamy przed sobà du˝y i luksusowy samochód.

Wygodna
Wn´trze jest przytulne i przestronne, a tapicerka mi´kka i mi∏a w dotyku. Dwukolorowa konsola Êrodkowa
i tablica rozdzielcza majà zaokràglone kszta∏ty, tarcze zegarów sà czytelne, z mo˝liwoÊcià regulacji nat´˝enia Êwiat∏a.
Wygod´ podró˝owania podnosi hydrauliczne wspomaNajwiększa w tej klasie pojemność bagażnika – 515 litrów

ganie kierownicy u∏atwiajàce manewry, zw∏aszcza podczas
parkowania. Dodatkowo kierownica posiada regulacj´
wysokoÊci. Fotel kierowcy mo˝na podnieÊç lub opuÊciç
wybierajà najwygodniejszà pozycj´. Dost´pna jest równie˝
regulacja podparcia cz´Êci l´dêwiowej kr´gos∏upa – standardowo w wersji HL, a w opcji dla wersji EL.
Albea mo˝e byç wyposa˝ona w klimatyzacj´ sterowanà
r´cznie. Zwi´kszono efektywnoÊç przewietrzania kabiny
i zmniejszono ha∏as. Uk∏ad klimatyzacyjny posiada filtr
przeciwpy∏owy i elektrowentylator.
W wersji HL mamy standardowe elektryczne sterowanie szybami przednimi oraz radioodtwarzacz kasetowy
z RDS i autorewersem, szeÊcioma g∏oÊnikami sterujàcy
zmieniaczem CD. Albea posiada równie˝ znanà z innych
modeli Fiata, m. in. ze Stilo i Nowego Palio Weekend
funkcj´ Êwiate∏ mijania pod nazwà „follow me home”.
Wygoda podró˝owania w du˝e mierze zale˝y od odpowiednio zaprojektowanych zawieszeƒ. W Albei zawieszenia przednie to kolumna Mc Phersona wyposa˝ona w wahacz poprzeczny ze stabilizatorem, spr´˝ynà Êrubowà
i amortyzatorem hydraulicznym. Z ty∏u zastosowano
wahacze wzd∏u˝ne, po∏àczone z belkà poprzecznà i drà˝kiem skr´tnym. Konstrukcja zawieszeƒ zmniejsza boczne
przechy∏y na zakr´tach, dzi´ki czemu samochód jest
zwrotny i p∏ynnie je pokonuje. Zawieszenia te maksymalnie t∏umià drgania w∏asne pojazdu oraz zwiàzane
z nierównà nawierzchnià a jazda jest mniej m´czàca.

Bezpieczna
Albea zosta∏a wyposa˝ona w poduszki powietrzne,
bezw∏adnoÊciowe pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Zaawansowana
technologicznie
Fiat Albea wyposa˝ony zosta∏ w dwie benzynowe jednostki nap´dowe gwarantujàce zgodnoÊç z europejskà
normà EURO III dotyczàcà toksycznoÊci spalin: 1,2 16v
i 1,6 16v, znane ju˝ z Nowego Palio Weekend.
Zap∏onem i wtryskiem steruje elektroniczna centralka
pracujàca w systemie EOBD (European On Board
Diagnosis), co oprócz korzyÊci ekologicznych pozwala
bezpiecznie uruchomiç silnik. Albea posiada równie˝ system VE. N. I. C. E., który poprzez komputer pok∏adowy
zarzàdza funkcjami elektronicznymi pojazdu. System ten
szerzej omawialiÊmy piszàc o Nowym Palio Weekend.
Poza tym samochód posiada dwie sondy Lambda, przed
i za katalizatorem oraz obrotomierz.

i regulacjà wysokoÊci. Zag∏ówki z przodu i z ty∏u majà regulacj´ wysokoÊci, a konstrukcja foteli zabezpiecza
kierowc´ i pasa˝erów przed wysuni´ciem spod pasów
bezpieczeƒstwa (tzw. efekt submarining). Uk∏ad kierowniczy poch∏ania energi´ zderzenia, a przed powstaniem
po˝aru w razie wypadku zabezpiecza system przeciwpo˝arowy FPS z wy∏àcznikiem bezw∏adnoÊciowym odcinajàcym dop∏yw pràdu do pompy paliwowej.
Podobnie jak wszystkie nowe modele Fiata Albea posiada immobilizer drugiej generacji Fiat Code 2 z zaszyfrowanym tzw. „kodem kroczàcym” zmieniajàcym si´ za
ka˝dym w∏àczeniem zap∏onu.
Samochód jest wyposa˝ony w ABS z EBD (dost´pny
jako opcja we wszystkich wersjach), czyli elektronicznym
systemem rozdzia∏u si∏y hamowania pomi´dzy przednià
i tylnà osià oraz pomi´dzy ko∏ami osi tylnej w zale˝noÊci
od obcià˝enia i przyczepnoÊci ko∏a. Ponadto w uk∏adzie
hamulcowym zastosowano wspomaganie podciÊnieniowe i zredukowano si∏´ nacisku na peda∏ hamulca,
zmniejszajàc d∏ugoÊç drogi hamowania.
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Fiat Albea jest produkowany w Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A. S.
w Stambule. Zakłady Tofas produkują gotowe samochody, silniki,
komponenty i części zamienne na licencji Fiata. Spółka zajmuje
czołową pozycję na tureckim rynku. Ekspor tuje i stale rozszerza
asor tyment wyrobów. Tofas jest również impor terem samochodów
marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia. Polska premiera Fiata Albei miała
miejsce 9 kwietnia w Warszawie. Samochód zgodnie uznano za solidną i jedną z ciekawszych propozycji rynkowych, jakie ostatnio
pojawiły się w przeżywającej trudne chwile polskiej motoryzacji.

HHHH

Hotel NOMA RESIDENCE
Hotel NOMA RESIDENCE Zameczek MyÊliwski Promnice to XIX wieczna rezydencja ksià˝àt Pszczyƒskich,
po∏o˝ona nad brzegiem Jeziora Paprocaƒskiego, na skraju Puszczy Pszczyƒskiej, zaledwie 25 km od Katowic.
W Zameczku jest hotel i restauracja, które Êwiadczà
us∏ugi na najwy˝szym poziomie w myÊl zasady: „GoÊç
jest Êwi´ty dla gospodarza”. TrzynaÊcie pokoi goÊcinnych, nowoczeÊnie wyposa˝onych, nie zmienia zabytkowego charakteru obiektu.
W restauracji dania kuchni staropolskiej oraz myÊliwskiej – nawiàzujàcej do tradycji ∏owieckiej Zameczku.
Zabytkowe sale dodajà splendoru oraz powagi organizowanym tutaj konferencjom i bankietom. Ka˝de organizowane tutaj spotkanie odbywa si´ z zachowaniem najdrobniejszych zasad dyplomacji i kultury. Jest to równie˝
idealne miejsce dla spotkaƒ plenerowych. GoÊcie korzystajà z przeja˝d˝ki bryczkà, do dyspozycji majà ˝aglówki,
pi´kne lasy zapraszajà do spacerów. Spokój i domowa atmosfera panujàce w tym miejscu, urzek∏y ju˝ wielu goÊci,
w tym wiele osobistoÊci ze Êwiata polityki i sztuki.

kiem dla wszystkich,
którzy pragnà lepiej
zrozumieç natur´ wina
i poznaç jego histori´
i odnaleêç swój ulubiony trunek, s∏u˝à trzej licencjonowani sommelierzy Restauracji Hotelu NOMA Residence.
Oni przybli˝à Paƒstwu
nie tylko smak wina, ale
równie˝ towarzyszàcà
mu kultur´ i zwyczaje.
Kawiarnia Artystyczna w Katowicach to wspólne przedsi´wzi´cie Hotelu Noma Residence Zameczek MyÊliwski
Promnice oraz Domu Aukcyjnego Polonia Art. Tutaj
spróbowaç mo˝na wyÊmienitych deserów i napoi, wywodzàcych si´ z doÊwiadczenia i tradycji kuchni Zameczku MyÊliwskiego, s∏uchajàc jednoczeÊnie muzyki
w wykonaniu studentów i absolwentów katowickiej
Akademii Muzycznej i podziwiajàc obrazy, o których
w∏aÊciwy dobór dba Dom Aukcyjny Polonia Art.
Ambicjà w∏aÊcicieli jest, aby miejsce to skupia∏o ludzi
kultury i sztuki, a tak˝e wszystkich tych, którym nie obce sà wartoÊci duchowe. Kawiarnia otwarta jest ka˝dego
dnia w godzinach od 10.00 do 22.00, równie˝ ka˝dego
dnia od godziny 13.00 do 15.00 mo˝na pos∏uchaç
muzyki na ˝ywo, a w piàtki wziàç udzia∏ w ciekawym
wydarzeniu artystycznym.
Jest to z pewnoÊcià miejsce, obok którego nie powinno
si´ przechodziç oboj´tnie; miejsce w którym powinno si´
bywaç.

Tutaj powsta∏o Stowarzyszenie Akademia Wina Noma
Residence, zarejestrowane w 1998 roku, które zgodnie
ze Statutem, rozpowszechniania wiedz´ o winie – enologi´. Cz∏onkowie Stowarzyszenia raz na kwarta∏ spotykajà si´, aby degustowaç nowe gatunki win, wymieniaç poglàdy i wzbogacaç swoje winne doÊwiadczenia. W ciàgu
pi´ciu lat dzia∏alnoÊci mieli okazj´ poznaç i degustowaç
wina z wielu regionów Francji, z Portugalii, Hiszpanii
i Kalifornii. Planujà tak˝e poznaç tajniki win australijskich, chilijskich, argentyƒskich oraz po∏udniowo afrykaƒskich. Fachowà pomocà i praktycznym przewodni-

Kawiarnia Artystyczna
Al. Korfantego 6 (budynek BWA), 40-004 Katowice
tel. 32 258 96 64, www.kaw.promnice.com.pl

tekst reklamowy

Hotel Noma Residence Zameczek MyÊliwski Promnice
43-210 Kobiór, tel. 32 219 46 78
hotel@promnice.com.pl, www.promnice.com.pl

Fiat
Palio
śladami Marco Polo
Stefania Castano

Trwa światowa przygoda „projektu 178“. World car, produkowany
w zakładach Nanjing Fiat w Azji, zapoczątkował nową epokę pojazdów:
jest to pierwsze auto kompaktowe z tylnymi drzwiami, gwarantujące
bezpieczeństwo, komfort oraz wyposażenie godne luksusowych modeli.

P

o ogromnym sukcesie handlowym, jakim by∏a
sprzeda˝ miliona trzystu tysi´cy aut w ciàgu szeÊciu lat, Fiat Palio dotar∏ nareszcie do Chin. Firma Nanjing Fiat, spó∏ka joint venture za∏o˝ona przez
Grup´ Fiat i Yuejin Motor Group, rozpoczyna sprzeda˝
nowego modelu. To niezwykle wa˝ny etap wspó∏pracy
dwóch partnerów, która dotychczas rozwija∏a si´
w zakresie pojazdów ci´˝arowych (Iveco) oraz cz´Êci
26

(Teksid). To równie˝ du˝a szansa dla kraju, który staje si´
coraz bardziej konkurencyjny i zaawansowany technologicznie. Wed∏ug analityków, popyt na samochody
w Chinach, które sta∏y si´ cz∏onkiem Âwiatowej Organizacji Handlu i przyj´∏y dziesiàty z kolei pi´cioletni plan
gospodarczy, powinien wzrosnàç z 700 tysi´cy samochodów w roku 2000, do 1 mln 200 tys. w roku 2005-2006.
Wzrost ten b´dzie proporcjonalny do przemian spo∏ecz-

warto wiedzieć

nych zachodzàcych w tym kraju. Fiat Palio adresowany
jest g∏ównie do m∏odych rodzin, dla których b´dzie to
pierwsze auto, spe∏nienie marzeƒ oraz oznaka polepszajàcych si´ warunków bytowych. Zainteresowani mogà
byç równie˝ m∏odzi ludzie nie majàcy jeszcze rodzin,
amatorzy w∏oskiego stylu bycia i estetyki, wyszukanych
rozwiàzaƒ technologicznych, zwracajàcy jednak bacznà
uwag´ na koszty eksploatacji. Palio jest pierwszym dwubry∏owym kompaktowym autem produkowanym w Chinach, zaopatrzonym w tylne drzwi, gwarantujàcym wysoki poziom bezpieczeƒstwa,
wygod´ oraz wyposa˝enie, zarezerwowane do tej pory tylko
dla aut luksusowych. Ostatni
wyrób z tej serii oferowany b´dzie w dwóch wersjach silnika
nieszkodliwych dla Êrodowiska (poziom emisji spalin jest
ni˝szy od obowiàzujàcych
w Chinach norm). Model, zaprezentowany po raz pierwszy
w Brazylii, gdzie zdoby∏ tytu∏
najlepszego samochodu roku,
zostanie wprowadzony na rynek europejski w maju.
Chiny sà kolejnym etapem
na drodze Êwiatowego rozwoju „projektu 178”. Powsta∏ on w chwili, gdy Fiat Auto
podjà∏ decyzj´ o rozszerzeniu swojej dzia∏alnoÊci równie˝
na rozwijajàce si´ kraje Ameryki ¸aciƒskiej, Afryki, Ârodkowo – Wschodniej Europy i Azji. Sà to ró˝ne rynki, odmienne kultury i potrzeby, którym trudno sprostaç majàc
do dyspozycji tylko jeden model pojazdu. Stàd pomys∏
stworzenia ca∏ej platformy produkcyjnej wytwarzajàcej
ró˝ne typy nadwozi. Ró˝ne modele stworzone na bazie
jednej matrycy, wed∏ug najlepszych standardów jakoÊciowych, mogà Êmia∏o konkurowaç na ka˝dym rynku pod
wzgl´dem stylu, bezpieczeƒstwa, technologii, ceny i niezawodnoÊci.
Fiat Palio by∏ pierwszym „world car” wyprodukowanym przez Grup´ Fiat. Zadebiutowa∏ w kwietniu 1996
roku w Brazylii w Ouro Preto. Potem pojawi∏y si´ Siena,
Palio Weekend i Palio Strada, które w ciàgu szeÊciu lat zadecydowa∏y o Êwiatowym sukcesie „projektu 178”.
Dzisiaj, z czterech wspomnianych modeli, produkowanych w dziewi´ciu zak∏adach i rozprowadzanych w czterdziestu krajach na czterech kontynentach, sprzedano ju˝
ponad dwa miliony sztuk.

Na chińskich
drogach
Chiny były jednym z pierwszych krajów, do których Fiat zaczął ekspor tować samochody zaledwie kilka lat po otwarciu fabryki. W 1986 roku
do działalności handlowej dołączyła produkcyjna. Wtedy to spółka Iveco podpisała umowę
z Koncernem Yuejin dotyczącą cesji technologii

oraz ser wisu technicznego do produkcji modelu
Daily. W 1996 roku współpraca przekształciła
się w spółkę joint-venture o nazwie Naveco,
która okazała się jednym z największych sukcesów chińskiego przemysłu samochodowego.
Kilka miesięcy później założono firmę Haveco,
zajmującą się produkcją skrzyń biegów.
Wieloletnia współpraca rozszerzyła się wkrótce.
W połowie lat dziewięćdziesiątych działalność
produkcyjną w zakresie komponentów, podjęły
Magnetti Marelli, a Teksid – odlewni. Następnie
pojawiły się Fiat Auto oraz CNH-New Case Holland z traktorami i maszynami rolniczymi.
Koncern Fiata reprezentowany jest w ChRL
przez dwadzieścia spółek: prywatnych, joint-venture i przedstawicielskich. Firmy te,
zatrudniające ponad 10 tysięcy pracowników,
w 2001 roku osiągnęły obroty rzędu 400 mln
dolarów. Inwestycje Fiata oraz jego partnerów,
zrealizowane lub przewidziane w kontraktach,
sięgają kwoty ponad miliarda dolarów.

Jak wyobrażasz sobie samochód Fiata za dziesięć lat?
Wyprzedź myślą teraźniejszość i wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą
samochód nowocześniejszy niż Fiat Stilo i przestronniejszy niż nowy
Fiat Palio Weekend. Technika dowolna (rysunek, malarstwo, rzeźba).
Takie zadanie do spełnienia mieli uczestnicy pierwszego etapu konkursu.
Teraz Fiata przyszłości mogą opisać słowami.

konkurs
Wyprzedź
myślą czas
– zaprojektuj
Fiata przyszłości
Kto zdecydowa∏ si´ na udzia∏ w pierwszym etapie konkursu,
powinien teraz swojà wyobraêni´ o˝ywiç s∏owami. Mo˝emy bowiem
opisaç to, co nie zawsze daje si´ wyraziç w jakiejÊ formie plastycznej.
Pami´tajmy, ˝e o kolejnoÊci miejsc zaj´tych w konkursie,
decyduje suma punktów uzyskanych w obydwu jego etapach.
KtoÊ, kto czu∏ si´ s∏abszy w plastyce, mo˝e teraz nadrobiç
brakujàce punkty opisem s∏ownym.
Zadanie jest takie samo:
si´gajàc do swej wyobraêni
„wyprzedzamy myÊlà czas”
opisujàc jak b´dzie wyglàda∏
w przysz∏oÊci samochód Fiata.

Nades∏ane prace ocenià jurorzy,
których opinia zadecyduje o przyznaniu nagród w obu etapach konkursu.

k

Zasady uczestnictwa:

1

Konkurs przeznaczony jest dla pracowników Grupy Fiat
i Worldwide Purchasing oraz ich rodzin.

2

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
• I dzieci do lat 14
• II m∏odzie˝ powy˝ej 14 lat i doroÊli.

3

Praca powinna byç opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
adresem, telefonem oraz miejscem pracy (w przypadku
rodzin pracowników – miejscem pracy rodzica).

Nagrody w I kategorii wiekowej:
• I miejsce – komputer multimedialny (z logo Fiat Stilo)
• II miejsce – hulajnoga elektryczna i okulary s∏oneczne z gamy akcesoriów Fiat Stilo
• III miejsce – zegarek sportowy Fiat Stilo i torba Palio Weekend
Nagrody w II kategorii wiekowej:

konkurs
• I miejsce – komputer multimedialny (z logo Fiat Stilo)

• II miejsce – zegarek z aparatem cyfrowym i granatowy sweter Fiat Stilo
oraz torba Palio Weekend
• III miejsce – d∏ugopis Cross i kurtka wiatrówka Fiat Stilo

(wi´cej o akcesoriach na nast´pnych stronach)

Konkurs przebiega w dwóch etapach
punktowanych osobno.
O kolejnoÊci miejsc b´dzie decydowa∏a suma punktów, jakà uczestnik uzyska za swoje prace w obu etapach.
I etap, og∏oszony w poprzednim,
36 numerze pisma, dotyczy∏ pracy
plastycznej.
Obecny etap polega na rozwini´ciu
wyobraêni plastycznej poprzez opis
samochodu przysz∏oÊci Fiata. Dzi´ki
temu wyrównajà si´ szans´ tych, którzy swojà fantazj´ lepiej wyra˝ajà
s∏owem i tych, którym ∏atwiej przekazaç jà w innej formie.
W tym konkursie zwracaç b´dziemy
uwag´ przede wszystkim na wyobraêni´ i kreatywnoÊç.

Dziesi´ç wyró˝nionych prac nagrodzonych zostanie ponadto innymi
akcesoriami Fiata Stilo i Palio Weekend (np. czapeczki, breloczki, itp.).
Prace z obu etapów konkursu nale˝y nadsy∏aç do 30 maja br.
na adres redakcji:
Satiz Poland, skr. poczt. 100,
43-304 Bielsko-Bia∏a 4.
Uczestnictwo w konkursie
równoznaczne jest z wyra˝eniem
zgody na publikacj´ nades∏anych
prac w FWN.

Nagrody w konkursie
„Zaprojektuj Fiata przyszłości“
wybraliśmy spośród akcesoriów
dwóch najnowszych modeli Fiata.
W poprzednim numerze
prezentowaliśmy dodatki
do Fiata Stilo, w tym
– do Nowego Palio Weekend.

Akcesoria

na każdą

T

rudno sobie wyobraziç wypoczynek czynny bez
samochodu, który w ka˝dej chwili mo˝e zabraç
nas gdziekolwiek. Ka˝dy szuka najwygodniejszych
sposobów przyjemnego sp´dzenia wolnego czasu i unika zwiàzanych z tym komplikacji. Poszukiwania te u∏atwià w znacznym stopniu prezentowane na tych stronach akcesoria Nowego Fiata Palio Weekend. Znajdziemy wÊród nich ró˝nego rodzaju baga˝niki – surfingowy,
narciarski, rowerowy, itp., spoÊród których mo˝na wybraç najodpowiedniejszy dla indywidualnych potrzeb
i upodobaƒ. Zestawy aluminiowych peda∏ów znakomicie podnoszà atrakcyjnoÊç samochodu. Akcesoria Nowego Palio Weekend oferujà tak˝e praktyczne rozwiàzania i pomys∏y, jak przewieêç ró˝ne przedmioty. Przy pomocy siatek baga˝nikowych mo˝na wygodnie ulokowaç
ró˝nej wielkoÊci torby, plecaki, a nawet podró˝ne lodówki. Ciekawa i oryginalna jest równie˝ odzie˝ sportowa, mi´dzy innymi T-shirty i polary.
Wszystkie te akcesoria i dodatki ∏àczy wspólna cecha:
sà ciekawym uzupe∏nieniem idei czynnego i dynamicznego wypoczynku, jaki proponuje Nowy Fiat Palio
Weekend, samochód wr´cz stworzony po to, ˝eby pomóc nam ˝yç aktywnie.
30
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Marzenie na

czterech kółkach
Giancarlo Riolfo

Podczas Targów w Detroit
zaprezentowany został nowy
Maserati Coupé, „supercar” marki
Trójzęba, z nowym ośmio-cylindrowym
silnikiem o mocy 390 KM i innymi
istotnymi nowinkami technicznymi.

J

akiÊ czas temu Maserati by∏ producentem o chwalebnej przesz∏oÊci, nad którà z czasem zacz´∏y pojawiaç si´ chmury. Nast´pnie, po przej´ciu Maserati
przez Ferrari, a tak˝e dzi´ki nowym strategiom, Marka
Trójz´ba szybko odzyska∏a swoje znaczenie wÊród Êwiatowych producentów supercar. By∏o to zas∏ugà reorganizacji
i wprowadzenia nowych modeli, które potrafi∏y wykorzystaç technologie Formu∏y 1 fabryki z Maranello.
Po Coupe” 3200 GT z roku 1998, modelu, który stanowi∏
punkt zwrotny, par´ miesi´cy temu zaprezentowano
nowego Spydera. Teraz debiutuje nowy Coupé: nie jako
zwyk∏y restyling, lecz jako samochód klasy granturismo
z nigdzie wczeÊniej nie stosowanym silnikiem, skrzynià
biegów i nadwoziem.
32

Maserati ma do spe∏nienia trudnà „misj´”: produkowaç
sportowe samochody, o najwy˝szym poziomie technologii, osiàgów, zachowania na drodze, ale jednoczeÊnie
s∏u˝àcych do codziennego u˝ytku. Samochody klasy granturismo, zapewniajàce wygodne pokonywanie du˝ych
odleg∏oÊci, powinny byç wyposa˝one w baga˝nik, w którym bez problemu zmieÊciç mo˝na nawet torb´ z kijami
do golfa. Jest to cel, który zosta∏ w pe∏ni osiàgni´ty przez
nowego Coupe”. Pod wspania∏ym nadwoziem zaprojektowanym przez Giorgetto Giugiaro kryje si´ nowoczesna
mechanika. Silnik, który zastàpi∏ poprzedni 3,2 litrowy silnik biturbo, to mocny 4,2 litrowy silnik 8V. Moc jest
ogromna: 390 koni mechanicznych. Wystarczajàca
do rozp´dzenia Maserati od 0 do 100 km w 4,9 sekund

i do osiàgni´cia maksymalnej pr´dkoÊci 285 kilometrów
na godzin´. Samochód posiada nap´d typu Transaxle, czyli skrzyni´ biegów po∏àczonà z mechanizmem ró˝nicowym, co pozwala na optymalne roz∏o˝enie ci´˝aru. Alternatywnie do tradycyjnego sterowania mechanicznà skrzynià biegów wybraç mo˝na wersj´ Cambiocorsa z mo˝liwoÊcià r´cznego wybierania biegów – tak jak w sekwencyjnym sterowniku Formu∏y 1 – lub opcj´ „full automatic”.
Dynamizm Coupé nie wyklucza komfortu. Jest to
zas∏ugà dog∏´bnych badaƒ nad geometrià zawieszeƒ i innowacyjnego systemu aktywnej kontroli amortyzowania
Shyhook. Elektronika steruje równie˝ funkcjonowaniem
urzàdzenia antypoÊlizgowego ASR, które mo˝e zostaç
przez kierowc´ wy∏àczone (choç przy 390 koniach i 46

Powrót do USA
Po dziesięciu latach nieobecności, marka Maserati wraca na rynek północnoamerykański, najważniejszy dla prestiżowych modeli granturismo. Ferrari sprzedaje tu 40 procent swojej produkcji, a, zgodnie z przewidywaniami, również
marka Trójzęba może dojść do podobnych wielkości. Stany Zjednoczone
staną się w ten sposób najważniejszym rynkiem dla fabryki z Modeny,
wyprzedzając Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Japonię.
Podczas Targów w Detroit, po raz pierwszy
w Ameryce Północnej przestawiono także model Maserati Spyder, superspor towe dwuosobowe auto, które stało
się od razu gwiazdą wystawy.

kilogramometrach maksymalnego momentu pod pokrywà, lepiej pozostawiç je w∏àczone, szczególnie gdy
pada deszcz).
Wn´trze, z wielkà starannoÊcià, wykoƒczone jest skórà
i wysokiej jakoÊci materia∏ami. Tak, jak przysta∏o na Maserati. W przypadku auta tej klasy jest te˝ oczywiste bogactwo wyposa˝enia: od poduszek powietrznych przednich
i bocznych po InfoCenter, ∏àczàcy funkcje urzàdzenia
hi-fi, komputera, kontroli klimatyzacji, telefonu i nawigatora satelitarnego. To, co naprawd´ zadziwia, to iloÊç miejsca. Poniewa˝, w odró˝nieniu od wielu swoich konkurentów, ten sportowy sedan przeznaczony jest dla czterech
osób. Mo˝e nim zatem jeêdziç ca∏a rodzina, poniewa˝
z ty∏u jest wystarczajàco du˝o miejsca.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Overland
nowy początek
Paola Ravizza

Rozpoczyna się siódma edycja rajdu. Dwadzieścia tysięcy kilometrów wokół
Morza Śródziemnego, przez dwadzieścia krajów trzech kontynentów.

P

i´tnaÊcie osób w siedmiu pojazdach wyruszy w maju na tras´ liczàcà 20 tysi´cy kilometrów wokó∏ basenu Morza Âródziemnego. Zawitajà do miast po∏o˝onych w masywach górskich: od Alp po Karpaty, od Gór
Anatolijskich po Djebel Mussa, od Atlasu po Pireneje.
Uczestnicy Rajdu Overland przejadà przez dwadzieÊcia krajów Europy, Azji i Afryki.
Wybór trasy nie jest nieprzypadkowy: obecny rok zosta∏
og∏oszony przez ONZ oraz FAO „Mi´dzynarodowym Rokiem Gór”. W ten sposób pragnie si´ zwróciç uwag´ opinii
publicznej na tereny górskie oraz promowaç lokalnà gospodark´. Overland uczestniczy w mi´dzynarodowym projekcie g∏ównie dzi´ki rozg∏osowi, jaki nadaje mu telewizja. Miliony W∏ochów oglàdajàcych relacje z rajdu poznaje w ten
sposób najdalsze zakàtki kuli ziemskiej. Miejscem startu tegorocznej edycji rajdu jest Courmayeur. WÊród jej inicjatorów znaleêli si´ Beppe Tenti, przewodniczàcy Trekking
International, Pier Luigi Chierici, kierownik Custumer Support w Iveco – dzia∏u, który dostarczy∏ i wyposa˝y∏ ci´˝arówki oraz kierowców w pierwszej ekspedycji, i Franco
Fenoglio, wiceprezydent Commercial Operations. Podczas
inauguracji mówiono o rozwoju gospodarczym terenów
górskich, wspominajàc z nostalgià zabawne sytuacje, kiedy
to Bebbe Tenti zosta∏ aresztowany w Argentynie i zwolnio34

ny za kaucjà za to, ˝e „ci´˝arówka wjecha∏a jednym ko∏em
na chodnik i nad∏ama∏a kraw´˝nik”. Albo kiedy Chierici,
znalaz∏szy si´ z rosyjskimi kierowcami w samym Êrodku
Syberii, za∏adowa∏ na ci´˝arówk´ dwa piece drzewne, wàtpiàc w skutecznoÊç samochodowego ogrzewania.
Prawdziwymi bohaterami Overlandu sà jednak pojazdy
Iveco. Fenoglio wyjaÊnia: „Tak˝e tym razem wykorzystamy
cztery standardowe ANW 330.30, produkowane w zak∏adach w Bolzano, które wzi´∏y udzia∏ w poprzednich
edycjach. Na Syberii sprzedaliÊmy ich 10 tysi´cy: sà bardzo
Zdjęcia z poprzednich edycji Overlandu.
U góry po prawej:
plan trasy tegorocznego rajdu.

Szwajcaria
Francja

Słowenia

Włochy
Bośnia
Czarnogóra

Hiszpania

Albania
Turcja
Maroko

Grecja

Tunezja

Algieria

Overland w liczbach
6 wypraw
prawie 200 tysięcy kilometrów
ponad 91 krajów
600 dni podróży
ponad 60 kierowców
10 tys. egzemplarzy nowej
książki poświęconej Overland

Libia

Egipt

wytrzyma∏e, przystosowane do pracy nawet przy 50 stopniowym mrozie. Na czas Overlandu wyposa˝ono je w kuchenk´, sto∏ówk´, kuszetki, ma∏à ∏azienk´ z prysznicem, zak∏ad naprawczy i – na wszelki wypadek – cystern´ mogàcà
pomieÊciç pó∏ tysiàca litrów paliwa. Do starych wyjadaczy
dokooptowano jeszcze trzy auta: terenowy samochód Torpedo 40.10 WM oraz dwa Daily Combi 35.10W”.
W wyprawie, oprócz niezmordowanego Tenti, wezmà
jeszcze udzia∏ Gianni Carnevale, emerytowany genera∏,
siedmiu kierowców, dwóch kamerzystów, fotograf, lekarz,
dwóch geografów majàcych doÊwiadczenie w rajdach,
którzy przygotujà album fotograficzny, a zysk z jego sprzeda˝y zostanie w cz´Êci przekazany UNICEF – jednemu
ze sponsorów wyprawy.
Wspierajàca ekspedycje akcja medialna (m. in. kronika
telewizyjna), b´dzie podtrzymywaç wÊród widzów zainteresowanie Overlandem. Zostanie wydany specjalny kalendarz. „Nie jest wykluczone, ˝e nawià˝emy kontakty z telewizjami zagranicznymi” – dodaje Tenti. W zesz∏ym roku
Overland spe∏ni∏ tak˝e funkcje dydaktyczne, do gimnazjów
trafi∏y filmy pokazujàce tras´ rajdu, plansze informacyjne
na temat odwiedzonych krajów, plakaty. Pierwsze efekty
tej inicjatywy by∏y zach´cajàce: do akcji przystàpi∏o dwa
tysiàce szkó∏.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Polski

Jacek Albiński

spadkobierca
Objazdowe wystawy traktorów i kombajnów, zwane demo-tourami,
wyruszające z Płocka w Polskę na wiosnę każdego roku, należą już do
przeszłości. Dzisiaj błękitny listek New Holland jest u nas nie tylko symbolem
światowych standardów. Budzi zaufanie i przyciąga klientów.

M

i´dzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach w odró˝nieniu od innych tego
typu imprez organizowanych w Polsce, majà
charakter wy∏àcznie techniczny, nie wystawia si´ tam
p∏odów rolnych, Êrodków ochrony roÊlin, nie ma degustacji warzyw, w´dlin i napojów. Tam przyje˝d˝ajà najwi´ksi obecni w naszym kraju europejscy producenci
i importerzy kombajnów, traktorów i innych maszyn
rolniczych. Od lat do najpowa˝niejszych wystawców zalicza si´ New Holland Bizon z P∏ocka.
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Agrotech, obok poznaƒskiej Polagry i Agro Show
w Wi´ckowicach ko∏o Poznania, nale˝y do najch´tniej
odwiedzanych spotkaƒ powa˝nych kontrahentów
sprz´tu rolniczego. Najwi´cej zainteresowanych przyje˝d˝a ze wschodnich województw, ale w tym roku
mo˝na by∏o w Kielcach zobaczyç rolników i dealerów
nawet z Pomorza Zachodniego. Zdaniem Jerzego Wróbla z dzia∏u marketingu NHB, na tegoroczny Agrotech
zjecha∏y co najmniej trzy czwarte rolniczej bran˝y maszyn. Po nieco chudszych latach, widoczne jest w niej

spore o˝ywienie, o czym mo˝na by∏o przekonaç si´
mi´dzy 7 a 9 marca w Kielcach. To ju˝ dawno nie jest
impreza regionalna.
P∏ocki producent zaprezentowa∏ pe∏nà gam´ swoich
wyrobów: znany od dawna, ale ju˝ bardzo unowoczeÊniony kombajn Bizon Rekord, produkowany od zesz∏ego roku w P∏ocku model New Holland TC 56, ma∏y ciàgnik sadowniczy z serii TNN, modernizowane

Tradycyjnie ju˝ podczas ka˝dej rolniczej imprezy wystawienniczej wyrób New Holland zg∏aszany jest do konkursu na najlepszà maszyn´ i tradycyjnie wygrywa. Tegoroczny Agrotech nie by∏ wyjàtkiem. Nagrod´ za jednà
z najlepszych maszyn rolniczych roku 2001 otrzyma∏
ciàgnik z serii TL.

Błękitny listek New Holland Bizon
znany jest w całej Polsce

w Polsce ciàgniki z serii 56, 168-konny ciàgnik TM oraz
po raz pierwszy na polskim rynku ciàgnik z serii TS.
Ekspozycja New Holland cieszy∏a si´ bardzo du˝ym
zainteresowaniem publicznoÊci. – „Zaciekawi∏a te˝
naszego wicepremiera i ministra rolnictwa w jednej
osobie, który w pierwszym dniu wystawy wypytywa∏
przedstawicieli fabryki dos∏ownie o wszystko; odby∏
równie˝ kilkuminutowà rozmow´ z dyrektorem
handlowym NHB Andreasem Klauserem” – wspomina
Jerzy Wróbel.
Marka ta na dobre ju˝ zagoÊci∏a w naszym kraju. Jak
wynika z ró˝nych rankingów popularnoÊci prowadzonych w Êrodowiskach agrotechnicznych i wÊród publicznoÊci przy okazji targów, bardziej znany jest tylko Ursus,
co zwiàzane jest z wieloletnià obecnoÊcià wyrobów tej
marki na polach polskich rolników i drogach w ca∏ym
kraju. Podwarszawski producent jest co prawda spadkobiercà tradycji jeszcze przedwojennych, ale przecie˝
New Holland, chocia˝ obecny w naszym
kraju dopiero czwarty rok, dziedziczy dorobek fabryki
maszyn rolniczych za∏o˝onej w Pensylwanii pod koniec
XIX wieku. A co dzisiaj? Jak wynika z raportów
dealerów NHB, ten rok zapowiada si´ pomyÊlnie.

P∏ocki producent mia∏ najwi´kszà powierzchni´ wystawowà i pokaza∏ najwi´cej maszyn, co przesàdzi∏o
o jego dominacji na Agrotechu. Uwa˝nie obserwowano
kto i czym si´ najbardziej interesuje i co najcz´Êciej pyta. Gdyby kierowaç si´ tylko wnioskami wynikajàcymi
z tych obserwacji, powsta∏by obraz Bizona, jako
niekwestionowanego lidera na polskim rynku maszyn
rolniczych. P∏occzanie uwa˝ajà, ˝e na takie stwierdzenie jest jeszcze za wczeÊnie. Ale od dealerów p∏ynà sygna∏y, ˝e po pewnym zastoju, pojawia si´ coraz wi´cej
kupujàcych. W porównaniu z rokiem 2000, w zesz∏ym
sprzedano ponad dwa razy wi´cej traktorów.
P∏ock podzieli∏ terytorium Polski na cztery strefy handlowe, ˝eby klientom by∏o bli˝ej do dealerów, ale i tak
wielu rolników dzwoni od razu do fabryki. Takie rozmowy sà cennym êród∏em informacji, pozwalajà
zorientowaç si´ w potrzebach, czasem skorygowaç
wiedz´ o rynku. Czas demo-tourów ju˝ si´ skoƒczy∏.
Kombajny i traktory New Holland odbywa∏y wielokilometrowe w´drówki po kraju promujàc nowà mark´. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Stylizowany, b∏´kitny
listek New Holland znany jest jak Polska d∏uga
i szeroka.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Fiat

Francesco Novo

w portalu
W kwietniu powstanie nowy portal intranetowy Grupy. Znajdziemy w nim
wszystkie niezbędne informacje o przedsiębiorstwie, pracy w zespole, kursach
szkoleniowych online, dostępie do usług z zakresu obsługi personalnej.

W

czasach kiedy wiadomoÊci
rozchodzà si´ coraz szybciej
i trafiajà do coraz bardziej odleg∏ych miejsc, konkurencyjnoÊç firmy
zale˝y od umiej´tnoÊci zdobywania
i opracowywania danych. Wychodzàc temu naprzeciw, Fiat postanowi∏ stworzyç
nowoczesny portal intranetowy, z którego pracownicy b´dà mogli korzystaç
przy ka˝dej okazji, zw∏aszcza jeÊli wymaLaura Bonisconti
ga tego ich praca. Jest to decyzja stawiajàca Grup´ Fiat w jednym rz´dzie z najbardziej zaawansowanymi technologicznie mi´dzynarodowymi koncernami. Przewiduje si´, ˝e do systemu pod∏àczonych b´dzie docelowo oko∏o 60 tysi´cy u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie. Portal u∏atwi im dost´p do niezb´dnych informacji, a przebywajàc w ró˝nych i cz´sto
odleg∏ych miejscach, b´dà mogli pracowaç na tych samych dokumentach i uczestniczyç w kursach online, aktualizujàcych ich wiedz´. Wszystko bez koniecznoÊci
opuszczania wygodnego miejsca przed komputerem.
Celem projektu jest gromadzenie i wspólne korzystanie z ca∏ego baga˝u wiedzy Grupy w zakresie technologii, zarzàdzania i historii firmy. Zespó∏ pracowników pochodzàcych z obszaru Zasobów Ludzkich, Relacji Zewn´trznych oraz Information Technology, stworzy∏
sprawny i zasobny portal, który udost´pnia wszystkim
u˝ytkownikom informacje bez koniecznoÊci szczegó∏owego przeglàdania archiwów. Dzi´ki indywidualnym
szkoleniom online ∏atwiej b´dzie wymieniaç dokumenty
oraz uczyç si´. Intranet to rodzaj wewn´trznego interne38

tu przedsi´biorstwa, do którego majà dost´p wy∏àcznie
pracownicy, poprzez wpisanie odpowiedniego has∏a. Poruszanie si´ w nim jest ∏atwe, nie wymaga specjalnych
kursów, wystarczy kilkuminutowa praktyka.
„Portal zostanie udost´pniony pracownikom z obszaru
turyƒskiego od koƒca kwietnia, zaÊ od paêdziernika b´dà mogli z niego korzystaç pracownicy Grupy na ca∏ym
Êwiecie” – mówi Laura Boniscotti, szef Komunikacji
Wewn´trznej Fiat Auto SpA. „Nie zastàpi on istniejàcych
portali poszczególnych spó∏ek, ale b´dzie czymÊ w rodzaju okna, poprzez które mo˝na b´dzie uzyskaç informacje oraz skorzystaç z us∏ug le˝àcych w centrum zainteresowania ca∏ej Grupy Fiat. Mo˝liwe b´dzie równie˝
przechodzenie na strony poszczególnych sektorów
i spó∏ek, które nie zostanà zastàpione przez nowy portal,
ale stanà si´ jego uzupe∏nieniem. Z chwilà przystàpienia
do projektu, mieliÊmy cztery zasadnicze cele: informowanie (informacje dotyczàce przedsi´biorstwa, ekonomiczne, zwiàzkowe, itd.), u∏atwianie pracy dzi´ki wirtualnym zespo∏om roboczym komunikujàcym si´ ze sobà
w sieci, poszerzanie wiedzy, kszta∏cenie online. Portal
dost´pny jest w j´zykach w∏oskim i angielskim, do których w przysz∏oÊci do∏àczà j´zyki lokalne, przynajmniej
w najbardziej odleg∏ych krajach. Poza tym badamy mo˝liwoÊci umieszczenia terminali na halach produkcyjnych,
aby u∏atwiç korzystanie z portalu osobom, które na co
dzieƒ nie dysponujà komputerem”.
Zobaczmy jak wyglàda rozk∏ad stron portalu. Na stron´ g∏ównà wchodzimy wpisujàc w pasku adresowym
fiatgroup. net. Na ekranie, razem ze spisem treÊci, pojawiajà si´ linki do poszczególnych sektorów. Ze strony

Kilka stron głównych
nowego portalu Intranet,
które umożliwiają dostęp
do wszystkich informacji
spółek Grupy.

g∏ównej mo˝na przejÊç na stron´ wiadomoÊci (najwa˝niejsze wiadomoÊci dnia, artyku∏y z zakresu ekonomii,
prasa przedsi´biorstwa) lub na strony Corporate, które
zawierajà dokumenty instytucjonalne, takie jak bilans,
kodeks etyczny, itp. Osobny rozdzia∏ poÊwi´cono szkoleniu: lista kursów, dost´p do nauki metodà online, itd.
Bardzo istotne sà te˝ strony dotyczàce Zasobów Ludzkich, zawierajàce informacje na temat struktur organizacyjnych, schematy organizacyjne, komunikaty wewn´trzne, programy pracownicze, praktyczne informacje potrzebne zw∏aszcza nowo zatrudnionym, itp. „To tylko
bardzo pobie˝ny opis – t∏umaczy Boniscotti. U˝ywajàc
ró˝nego rodzaju linków i odsy∏aczy, przeszukiwanie mo˝e byç o wiele ciekawsze”.
Jednà z podstawowych cech portalu jest mo˝liwoÊç nawigacji profilowanej, sterowanej pod kàtem w∏aÊciwoÊci
i potrzeb zawodowych ka˝dej osoby, w celu u∏atwienia
dost´pu do najbardziej interesujàcych sekcji. Poza tym
ka˝dy z u˝ytkowników b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç stworzenia w∏asnej strony, umieszczajàc na niej, najbardziej sobie
przydatnà zawartoÊç.
„Bardzo istotnym sk∏adnikiem portalu jest wyszukiwarka, pozwalajàca przy pomocy dwóch, trzech s∏ów,
odnaleêç wszystkie dokumenty zawierajàce dane wyra˝enia. Dzi´ki niej ∏atwiej b´dzie dotrzeç do pewnych analiz, badaƒ, i ogólnie dzieliç si´ posiadanà wiedzà.”
Jednym z podstawowych celów wyznaczonych przez
twórców portalu jest u∏atwienie pracy w zespole na odleg∏oÊç. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki wspólnemu obiegowi
dokumentów: chodzi o rodzaj strony, gdzie – w odró˝nieniu od typowego forum dyskusyjnego – komunikacja

odbywaç si´ b´dzie w trybie synchronicznym.
Fiat jest przekonany, ˝e sta∏e szkolenie personelu to strategiczny warunek zwi´kszania konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa. Boniscotti wyjaÊnia: „Portal b´dzie stymulowa∏
naszà dzia∏alnoÊç, poniewa˝ szkolenie online pozwala dotrzeç do wielu osób stosunkowo niskim kosztem. Do zalet
nale˝y zaliczyç mo˝liwoÊç samodzielnego korzystania
z materia∏ów w zale˝noÊci od wolnego czasu.”
Nowy portal pozwoli wreszcie pracownikom na zapoznanie si´ z us∏ugami oferowanymi przez przedsi´biorstwo, poczàwszy od nowoÊci motoryzacyjnych, a˝ po
przedsi´wzi´cia Cedasu, o których do tej pory pracownik dowiadywa∏ si´ tradycyjnà, „drukowanà” drogà. Boniscotti przypomina, ˝e w Fiacie pragnie si´ w ten sposób wylansowaç nowoczesne, sprawne, szybkie i interaktywne narz´dzie s∏u˝àce do przetwarzania informacji,
a w przysz∏oÊci do wykonywania niektórych zadaƒ lub
te˝ do samodzielnego korzystania z us∏ug (rezerwacja biletów, zakup samochodów, korzystanie z promocji etc.).
„Chcàc zrealizowaç te cele, wykorzystaliÊmy wiedz´ czo∏owych firm w bran˝y: IBM, Global Value, Espin (dwie
ostatnie nale˝àce cz´Êciowo lub w ca∏oÊci do Business Solutions). Ju˝ teraz w naszym zespole mamy ludzi
odpowiedzialnych za poszczególne sekcje, korzystamy
tak˝e z pomocy osób, które ze wzgl´du na specyfik´ swojej pracy, mogà byç dla nas wa˝nym êród∏em informacji.
Jak ka˝de nowoczesne narz´dzie, równie˝ nasz portal,
wychodzàc naprzeciw codziennym potrzebom, b´dzie na
bie˝àco aktualizowany i poszerzany o nowe wiadomoÊci.
W tym le˝y jego si∏a. Stanowi on mechanizm, który
b´dzie towarzyszy∏ rozwojowi przedsi´biorstwa.”
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Czwarty

protokół

Jacek Albiński

Powstanie dużej fabryki samochodów Fiata w Bielsku-Białej i Tychach nie mogło nie spowodować zainteresowania jednej z największych polskich uczelni –
Politechniki Śląskiej. Od tamtej pory służą sobie wzajemnie.

S

poÊród 142 absolwentów wy˝szych uczelni technicznych, którzy pracujà obecnie w Fiat Auto
Poland, blisko 60 ukoƒczy∏o Politechnik´ Âlàskà
w Gliwicach. Niektórzy z nich rozpoczynali prac´ w Fabryce Samochodów Ma∏olitra˝owych, kiedy w miejscu,
gdzie dzisiaj w Tychach stoi fabryka samochodów by∏y zielone pola, a w Bielsku na workach z piaskiem wyklepywano nadwozia do Syren, bo takà „awangardowà” technologi´ stosowano w tamtych czasach. Pierwsza w Polsce
t∏ocznia blach karoseryjnych z prawdziwego zdarzenia,
powsta∏a dopiero dla licencyjnego malucha.

Skazani na siebie?
Wspó∏praca pomi´dzy FSM, a gliwickà uczelnià ju˝
wtedy nie polega∏a tylko na zatrudnianiu kolejnych roczników absolwentów. Kilka osób jeszcze pami´ta wspólne
przedsi´wzi´cia, analizy, jakieÊ projekty z lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Póêniej z wiadomych powodów nikt sobie tym nie zawraca∏ g∏owy.
Mniej wi´cej dziesi´ç lat temu znów zacz´to zerkaç na
40

siebie z zainteresowaniem. Kiedy Fiat Auto Poland sta∏ si´
faktem i przesta∏ zàbkowaç, z wzajemnoÊcià wzbudzi∏ ciekawoÊç le˝àcego niespe∏na 70 kilometrów od Bielska, jednego z najwi´kszych oÊrodków akademickich w Polsce. W∏osi przywieêli do Polski najnowoczeÊniejsze technologie wytwórcze i nieznanà u nas z praktyki filozofi´ zarzàdzania.
Wraz z produkcjà samochodowà, z poczàtkiem ubieg∏ej
dekady pojawi∏y si´ na Âlàsku inne firmy z grupy Fiata –
Magneti Marelli i Teksid, od dawna znane w Êwiecie i skutecznie konkurujàce na mi´dzynarodowych rynkach.
Powstanie fabryki samochodów wielkiego koncernu,
pod bokiem akademickiego potentata, nie mog∏o pozostaç bez echa. Po kilku latach przygotowaƒ, w listopadzie
1998 roku podpisano pierwsze porozumienie o wspó∏pracy Politechniki Âlàskiej z Fiat Auto Poland. Od tamtego
czasu porozumienia odnawiano cztery razy. Uroczyste
podpisanie pierwszej umowy odby∏o si´ w Fiat Auto
Poland S. A., zaÊ dwie nast´pne by∏y podpisywane w siedzibie uczelni. W tym roku najwy˝sze w∏adze Politechniki
przyjecha∏y do Tych.

Wspó∏praca jest wielowàtkowa. Najbardziej obszerny jej
rozdzia∏ obejmuje pisanie prac magisterskich i doktorskich,
których tematy fabryka przekazuje wydzia∏om uczelni.
Na rok 2002 ch´ç zaanga˝owania si´ w realizacj´ tematów
zaproponowanych przez FAP zg∏osi∏o 6 wydzia∏ów: Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Chemiczny, Elektryczny,
In˝ynierii Materia∏owej, Metalurgii i Transportu oraz
Wydzia∏ Organizacji i Zarzàdzania. Studenci Automatyki,

Podpisanie umowy, od lewej: prof. Bolesław Pochopień
i Mario Liberale.

Informatyki i Elektroniki najch´tniej odwiedzajà tyskà Jednostk´ Produkcyjnà MONTA˚. Szerokie pole do popisu
daje adeptom tych kierunków robotyzacja i automatyzacja
produkcji Seicento. Okazuje si´, ˝e dzi´ki kodom kreskowym nie tylko kolejki w supermarketach posuwajà si´ szybciej. Studenci i doktoranci politechniki pracujà nad mo˝liwoÊcià ich zastosowania przy dostrajaniu urzàdzeƒ kontrolno-monta˝owych, monta˝u cz´Êci przeznaczonych dla poszczególnych opcji, kontroli i odcinkowych zwolnieƒ samochodów oraz statystyki usterek jakoÊciowych.
Przyszli in˝ynierowie elektrycy zainteresowani sà analizà
systemu malowania elektrostatycznego w Jednostce Produkcyjnej LAKIERNIA.
Wydzia∏ In˝ynierii Materia∏owej, Metalurgii i Transportu
zajà∏ si´ m. in. ocenà i analizà dostawców oraz nowoczesnymi metodami projektowania narz´dzi t∏ocznych z zastosowanie metody CAD-CAM.

Jesteśmy dobrej myśli
Bogata rzeczywistoÊç przemys∏owa Fiat Auto Poland
stwarza szerokie mo˝liwoÊci studentom Wydzia∏u Organizacji i Zarzàdzania. W fabryce obserwujà i analizujà prawdziwe zjawiska, stykajà si´ z ˝ywymi strukturami organiza-

cyjnymi i pracujà z konkretnymi ludêmi. Wiele si´ zmieni∏o, zw∏aszcza w ostatnich latach, je˝eli chodzi o usuwanie
barier mi´dzy podr´cznikowym Êwiatem wiedzy akademickiej, a niewielkà – w gruncie rzeczy – màdroÊcià jaka
rzàdzi realnym Êwiatem biznesu. W dalszym ciàgu jednak
s∏yszy si´, ˝e m∏odzi ludzie przez ca∏e studia uczeni racjonalnego porzàdku Êwiata, wkrótce po opuszczeniu murów
uczelni odkrywajà, ˝e trzy razy trzy nie zawsze równa si´
dziewi´ç. Rektor prof. Boles∏aw Pochopieƒ jest jednak dobrej myÊli – Dzisiejsze pokolenie studentów bardzo ró˝ni si´
od mojego. Takich, którzy studiujà, zaliczajàc jak najmniejszym wysi∏kiem kolejne sesje jest coraz mniej. Na zaj´ciach
i wyk∏adach od razu weryfikujà na podstawie samodzielnych i bardzo dojrza∏ych obserwacji to, co s∏yszà. Oni wiedzà, co ich czeka po dyplomie i chcà si´ do tego jak najlepiej przygotowaç ju˝ na studiach. Dlatego mo˝liwoÊç przyglàdni´cia si´ z bliska takiemu potentatowi jak Fiat, ma dla
nich ogromne znaczenie. Mario Liberale, Dyrektor Personelu Fiat Auto Poland bardzo silnie podkreÊla koniecznoÊç
instytucjonalnych gwarancji dla Êcis∏ych zwiàzków Êwiata
nauki i przemys∏u: Kwalifikacje i kompetencje absolwentów Politechniki Âlàskiej, którzy pracujà w Fiat Auto
Poland oceniam bardzo wysoko. Wielu z nich zajmuje
w naszym przedsi´biorstwie bardzo wysokie stanowiska
kierownicze, a 80% spoÊród nich nale˝y do elitarnej grupy
zawodowej tzw. professionals.

Czego chcieć więcej?
Na Politechnice dzia∏a Biuro Karier Studenckich, które
skierowa∏o do pracy w FAP ponad 50 absolwentów. Poza
tym bierze udzia∏ w naborze do programu Fiat GRA. DE
adresowanego do absolwentów studiów magisterskich.
Bardzo wymierne finansowo jest sponsorowanie przez
FAP ponadprogramowych zaj´ç z j´zyka w∏oskiego dla
studentów III – V roku majàcych bardzo dobre wyniki
w nauce oraz legitymujàcych si´ bardzo dobrà znajomoÊcià
j´zyka angielskiego i zainteresowanych podj´ciem pracy
w fabryce. Zaj´cia te cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów. W roku 2002 przewidziano na
ten cel 35 tysi´cy z∏otych.
Czy osiàgni´to cel nakreÊlony na poczàtku przedsi´wzi´cia? Przekonujàco brzmià wypowiedzi przedstawicieli uczelni i fabryki o pozytywnych doÊwiadczeniach i dobrodziejstwach wspó∏pracy. Zadowoleni sà studenci.
Czego jeszcze wi´cej chcieç? Jednak to przecie˝ nie
koniec, gdy˝ nowe wyzwania rynkowe, nowe trendy
naukowe kreowaç b´dà zapewne mo˝liwoÊci dalszego
rozwijania wzajemnej wspó∏pracy.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Alfy Romeo

Marek Kowalski, fot. J. Gdowski

walka o tytuł

Puchar Alfa Romeo to najciekawsze w Polsce wyścigi samochodowe. W tym
roku rozgrywane będą już trzeci sezon, który zapowiada się emocjonująco.

C

elem Pucharu jest, mi´dzy innymi, promocja wyÊcigów i kierowców startujàcych na polskich torach
wyÊcigowych. WyÊcigi sà równie˝ formà reklamy
i promocji marki oraz podtrzymujà wyobra˝enie o sportowym charakterze samochodu. Zawodnicy, którzy brali
udzia∏ w poprzednich sezonach, udowodnili, ˝e Puchar
Alfa Romeo nale˝y do najbardziej emocjonujàcych imprez
sportowych w kraju.
W tym roku zawodnicy walczyç b´dà o Alf´ 147 3d
105 KM Dist, którà otrzyma zdobywca pierwszego miejsca. Za drugie miejsce przewidziano nagrod´ – 30 tys. z∏,
Ubiegłoroczni zwycięzcy Pucharu Alfa Romeo: Robert Kisiel,
Artur Czyż i Marcin Kaczmarek
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najlepszych kierowców Pucharu Alfa Romeo wyjedzie
bowiem na testy do W∏och. Ten, który zaprezentuje
najlepsze umiej´tnoÊci, wystartuje wraz z nas∏ynniejszymi
kierowcami Êwiata w mistrzostwach Europy 2003 na
samochodzie Alfa Romeo, przygotowanym przez
sportowy dzia∏ Fiata – N.Technology.
Przez dwa sezony kierowcy wyÊcigowi mogli startowaç
w profesjonalnie przygotowanych wyÊcigach Pucharu Alfa Romeo. Takà szans´ majà równie˝ i w tym roku dzi´ki
Fiat Auto Poland i Polskiemu Zwiàzkowi Motorowemu,
a tak˝e automobilklubom i firmom wspomagajàcym ca∏e
przedsi´wzi´cie.
W 2000 r. najwy˝sze trofeum zdoby∏ Artur Czy˝,
w 2001 – Robert Kisiel. Kto zwyci´˝y w sezonie 2002 r.?
Przekonamy si´ o tym jesienià, po szóstej, ostatniej rundzie
rozgrywek, które zacznà si´ w po∏owie kwietnia na torze
w Kielcach.

Kalendarz Pucharu 2002
26-27
25-26
6-7
10-11
4-5
19-20

kwiet nia
ma ja
lip ca
sierp nia
paź dzier ni ka
paź dzier ni ka

Kiel ce
Po znań
Po znań
Ka mień Ślą ski
Kiel ce
Po znań

warto wiedzieć

za trzecie – 20 tys. z∏. Za zaj´cie czwartego miejsca zawodnik otrzyma 10 tys. z∏. W ka˝dej eliminacji pula nagród
wynosi 28 tys. z∏.
Jednak w tym sezonie, zawodnicy walczyç b´dà nie
tylko o Puchar i Alf´ Romeo, ale równie˝ o start w
przysz∏orocznych mistrzostwach Europy w klasie Super
2000 – European Touring Cart Championship. Pi´ciu

Reguły gry
Tajniki Pucharu Alfa Romeo
Każda runda Pucharu Alfa Romeo składa się ze „sprintu”
i wyścigu głównego. O kolejności zajmowania pól star towych decyduje czas najszybszego okrążenia treningowego. O kolejności ustawienia miejsc do biegu głównego, decydują miejsca uzyskane w sprincie. Trasa wyścigu
wynosi ok. 60 km, długość sprintu to sześć okrążeń
toru. W 10 minut po zjeździe ostatniego zawodnika
rozpoczyna się przygotowanie do star tu w wyścigu
głównym. Do klasyfikacji końcowej PAR i Mistrzostw
Polski w klasie markowej Alfa Romeo 156 2.0 zaliczane
będą punkty ze wszystkich rund minus jedna.
Odliczać się będzie rundę najsłabszą, nie ukończoną.
Nie może jednak zostać odliczona runda,
w której zawodnik nie brał udziału.
Lista zawodników, których zobaczymy w tym sezonie
za kierownicą Alf Romeo (lista aktualna na dzień oddania FWN do druku):
Michał Barański, Marcin Bartkowiak, Maciej Bakes,
Karolina Czapka, Cezary Czub, Ar tur Czyż,
Maciej Garstecki, Maciej Kaczmarek, Marcin Kaczmarek,
Piotr Kaźmierczak, Robert Kisiel, Piotr Knaś, Zbigniew
Łacisz, Jan Matłacz, Tomasz Mądry, Arkadiusz Nowicki,
Robert Podolski, Sławomir Reszka, Małgorzata Serbin,
Zbigniew Szwagierczak, Wojciech Śmiechowski,
Maciej Tomaszewski, Sławomir Winkiel.
Dane techniczne Alfa Romeo 156 2.0 T Spark:
Liczba cylindrów, układ – 4 w linii, poprzeczny przedni.
Średnica x skok ( mm) – 83 x 91. Pojemność skokowa
1970 cm (. Stopień sprężania 10: 1. Maksymalna moc
155 KM/114 Kw przy 6400 obr/min. Maksymalny moment
obrotowy 19,1 kGm ( 187 Nw) przy 3500 obr/min.
Rozrząd 2 ACT, ( pasek zębaty), 4 zawory na cylinder,
regulator fazy. Zasilanie – wtrysk elektroniczny MPI Bosh
Motronic M 1.5.5 zintegrowany z zapłonem. Układ
kierowniczy zębatkowy z hydraulicznym wspomaganiem.
Średnica skrętu 11,1 m. Zawieszenie przednie – układ
z kołami niezależnymi, „czworoboczne”, podwójne
wahacze i drążek stabilizujący z elastycznymi wspornikami. Zawieszenie tylne – układ z kołami niezależnymi, typ
Mc Pherson z dźwigniami bocznymi dolnymi i drążkami
reakcyjnymi, drążek stabilizujący z elastycznymi wspornikami. Hamulce – przednie tarcze 284 mm (samochłodzące), tylne tarcze 251 mm. Masa samochodu min.
1085 kg. Maksymalna prędkość 216 km/h. Przyspieszenie: 0 – 100 km/h – 8,6 s; 0 – 1000 m – 29,6 s.

Ojciec sztuki
minionego

Emanuela Chiappero

stulecia

Wielbił go Picasso, był mistrzem Gaugina. Ponad dwieście dzieł najwybitniejszych ar tystów XX wieku, które wystawiono w weneckim Palazzo Grassi,
pozwala nam zrozumieć, w jakim stopniu inspirowani byli twórczością
niemal zapomnianego mistrza z Lyonu, Puvisa de Chavannes.
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Pierre Puvis de Chavannes, Syn marnotrawny, 1879

Carlo Carrá, Pływacy, 1932

Henri Matisse, Akt siedzący, 1909

∏´kit Picassa, drzewa Muncha, kolory Gaugina
i kompozycje Cézanne’a nie zrodzi∏y si´ pod wp∏ywem gwa∏townego zerwania sztuki dwudziestego
wieku z przesz∏oÊcià, ale wskutek nawiàzania do tej przesz∏oÊci. Nawiàzania w formie wp∏ywów i zwiàzków, którym
ulegli wielcy artyÊci tego okresu podziwiajàc, interpretujàc,
studiujàc dzie∏a Pierre’a Puvis de Chavannes, malarza francuskiego zmar∏ego w 1898 roku. Z tej tezy narodzi∏a si´
wystawa zatytu∏owana Od Puvisa de Chavannes do Matisse’a i Picassa – W stron´ sztuki nowoczesnej, zorganizowana w Palazzo Grassi. Przeglàd dzie∏, który prezentuje w nowy sposób narodziny i rozwój sztuki dwudziestego wieku;
sztuki, która nie pochodzi, jak si´ powszechnie dzisiaj uwa˝a, od Maneta i impresjonizmu, ale od artysty z Lyonu,
praktycznie nieznanego, który wp∏ynà∏ w sposób trwa∏y na
prawie wszystkich wielkich malarzy poczàtku dwudziestego
wieku. Wystawa b´dzie otwarta do 16 czerwca 2002. Zawiera ponad 200 dzie∏ pochodzàcych z wielkich muzeów
i prywatnych kolekcji z ca∏ego Êwiata i pomaga nam zrozumieç, jak „malarz nie b´dàcy ani wyznawcà impresjonizmu
ani realizmu ani akademizmu, stworzy∏ –
poczàwszy od 1865 roku – przy pomocy
nowego j´zyka, idea∏ artystyczny, którego
wp∏yw rozprzestrzeni∏ si´ na ca∏ym Êwiecie” – t∏umaczy kustosz wystawy Serge
Lemoine, dyrektor Muzeum d’Orsay
w Pary˝u. Puvis de Chavannes by∏ znany
we Francji i w Europie przede wszystkim
dzi´ki swoim monumentalnym freskom,
znajdujàcym si´ w muzeach w Amiens,
Lyonie, Rouen, w Panteonie, na Sorbonie
i w Hôtel de Ville w Pary˝u, jak równie˝
w bibliotece w Bostonie. Tak˝e jego obrazy by∏y jednymi z bardziej znanych
w tamtych czasach: Le pauvre pecheur
(Biedny rybak), L’Espérance (Nadzieja),
Les jeunes filles au bord de la mer (Dziewcz´ta na brzegu
morza). Jego p∏ótna wycisn´∏y g∏´bokie pi´tno na sztuce
Seurata, Gauguina i Cézanne’a, który jemu zawdzi´cza tematyk´ i uk∏ad cyklu „Kàpiàce si´ przed namiotem”. Wraz
z nim rodzi si´ symbolizm, a poprzez ten ruch wp∏yw Puvisa rozprzestrzenia si´ na Niemcy (Max Klinger), Austri´
(Egon Schiele i Oskar Kokoschka), W∏ochy (Giovanni
Segantini) oraz Skandynawi´ (Edvard Much). D∏uga lista
doprowadza nas na koniec do Picassa i Matisse’a.
„Te w∏aÊnie dzie∏a – t∏umaczy Serge Lemoine – oglàdamy na trasie zwiedzania, która stanowi powtórk´ z historii sztuki. W atrium rzeêba Rodina L’age d’airain (Epoka

bràzu) jest wprowadzeniem do wystawy i od razu ilustruje zwiàzki z rzeêbà”.
Wystawa zorganizowana w 36 salach, zaczyna si´ na
pierwszym pi´trze, gdzie wystawiono w porzàdku chronologicznym g∏ówne dzie∏a Puvisa de Chavannes, obrazujàce
podstawowe etapy jego twórczoÊci, od malarstwa monumentalnego do obrazów sztalugowych. Dzie∏a dekorujàce
w Pary˝u Panthéon, l’Hôtel de Ville, Musée des Beaux-Arts w Lyonie, jak równie˝ bibliotek´ w Bostonie, sà prezentowane w postaci szkiców lub odtworzone w mniejszej
skali. Nast´pnie mo˝na podziwiaç wa˝ne dzie∏a Puvisa de
Chavannes, takie jak dwie wersje Madelaine, wykonane
w odst´pie trzydziestu lat. W sumie, Jeunes filles et la mort
(Dziewcz´ta i Êmierç) z 1872 roku i Charité (Mi∏osierdzie), pozwalajà oceniç twórczoÊç artysty i jego ewolucj´.
Dalszy ciàg wystawy zosta∏ zorganizowany pod kàtem pràdów artystycznych, którym poÊwi´cono poszczególne sale
w porzàdku chronologicznym. Sà one zilustrowane dzie∏ami jednego artysty lub ca∏ego ruchu. Mo˝emy podziwiaç
dzie∏a takich artystów, jak Paul Gauguin, Georges Seurat,
Cézanne, nast´pnie Maurice Denis, nabiÊci (Bonnard, Vuillard, Vallotton, Roussel, Sérusier), Maillol – malarz i rzeêbiarz. Kolejno napotykamy ró˝ne pràdy symbolizmu, ka˝dy o innej specyfice
zwiàzanej ze stylem konkretnego artysty, czy kraju jego pochodzenia. Francj´
reprezentuje Odilon Redon, Alphonse
Osbert, Alexandre Séon, Henri Martin
i rzeêbiarz Albert Bartholomé – przyjaciel Degasa. Kolejno zwiedzamy sal´
poÊwi´conà dzie∏om norweskiego malarza Edwarda Muncha, nast´pnie sal´
zarezerwowanà dla belgijskiego rzeêbiarza Georgesa Minne’a, który g∏´boko wp∏ynà∏ na rzeêb´ niemieckà. Druga
cz´Êç wystawy rozpoczyna si´ od symbolistów niemieckich. Jest tam szczególnie reprezentowany Hans von
Marée, Max Klinger i Ludwig von Hofmann. Nast´pnie
mo˝na podziwiaç dzie∏a Wilhelma Lehmbrucka – pierwszego niemieckiego rzeêbiarza dwudziestego wieku. Inne
sale ilustrujà szczególne wa˝ne momenty rozwoju symbolizmu w Skandynawii (pod wp∏ywem Puvisa de Chavannes) na przyk∏adzie dzie∏ takich artystów jak Wilhelm
Hammershoi, Ejnar Nielsen, Arseli Gallen-Kallela, którym
towarzyszà dzie∏a wielkich malarzy belgijskich: Fernanda
Khnopffa i Williama Degouve de Nuncques. W∏ochy sà
tutaj reprezentowane przez Giovanniego Segantini

Pablo Picasso, Akt siedzący, 1905

Pierre Puvis de Chavannes, Zima, 1892

Paul Cézanne, Kąpiące się przed namiotem, 1883-85

i Giuseppe Pellizza da Volpedo. Kolejno wystawiono
dzie∏a symbolistów rosyjskich, jak Kazimierz Malewicz, który na poczàtku nale˝a∏ ca∏kowicie do tego
pràdu, zanim sta∏ si´ wyznawcà puentylizmu, a nast´pnie kubizmu. Mamy tutaj tak˝e przyk∏ady symbolistów amerykaƒskich i angielskich. Ta cz´Êç wystawy
koƒczy si´ twórczoÊcià dwóch wielkich rzeêbiarzy
francuskich: Josepha Bernard i Antoine’a Bourdelle.
W cz´Êci trzeciej widzimy jaki wp∏yw Puvis de Chavannes wywar∏ na twórczoÊç Matisse’a i Picassa,
wp∏yw widoczny równie˝ w stosowanych przez nich
alegoriach. Specjalna sekcja poÊwi´cona jest obrazom

Genialny
Georges Seurat, Sekwana w Courbevoie, 1885-86

Edward Munch, Taniec na lądzie, 1904

Pablo Picasso, Patrzące na samolot, 1920

Wielbi∏ go Picasso, by∏ mistrzem Gauguina, a dla Van
Gogha êród∏em inspiracji. Mniej znany szerszej publicznoÊci, Puvis de Chavannes, urodzi∏ si´ w Lyonie w 1824 roku w dobrej mieszczaƒskiej rodzinie. Samotnik, prawie samouk, pragnà∏ od razu wystawiç w wielkich galeriach
swoje obrazy sztalugowe, ale jego prace nie podoba∏y si´
a˝ do 1858 roku. Póêniej,
po trzydziestu latach, krytycy wynosili go pod niebiosa. Bywa∏ w ateliers
Couture’a, Délacroix,
Chasseriau, ale jego zainteresowania kaza∏y mu
si´gaç do wzorów z przesz∏oÊci, co doprowadzi∏o
go, mi´dzy innymi, do
odkrycia sztuki w∏oskiego trecento i quattrocento,
gdzie szczególnie podziwia Piero della Francesca. Puvis de Chavannes znajduje si´ zatem na przeciwleg∏ym biegunie w stosunku do impresjonistów, którym zawsze przyznawano rol´ prekursorów sztuki
wspó∏czesnej. Niemniej jego twórczoÊç ró˝ni si´ od
malarstwa akademickiego tego okresu; jest to malarstwo bardziej zwi´z∏e, spokojne, i ca∏kowicie s∏u˝àce
przedstawieniu alegorii ∏atwych do odcyfrowania,
dalekich od komplikacji psychologicznych i niepokoju prawdziwych symbolistów. Jego obrazy przedstawiajà postaci i opowieÊci Grecji klasycznej, jak widaç
na przyk∏adzie dzie∏ dekoracyjnych pozostawionych
w Pary˝u na Sorbonie, w Hôtel de la Ville,
w Panthéonie, oraz w Lyonie, Amiens i Rouen. Jego

Suzanne Valadon, s∏ynnej w swoich czasach modelce Puvisa, która pozowa∏a równie˝ dla Marcela Duchamp i Francisa Picabia. W latach dwudziestych sztuka Puvisa de Chavannes jest widoczna jeszcze w bardziej wyrazisty sposób
w dzie∏ach Picassa, które kiedyÊ okreÊlane by∏y jako „neoklasyczne”, a teraz powinny zostaç zdefiniowane jako „puvisjaƒskie”. Jego wp∏yw mo˝na zauwa˝yç równie˝ w La
Danse (Taniec) Matisse’a z fundacji Barnes. Oraz w sztuce
wielu malarzy i rzeêbiarzy kataloƒskich, w∏oskich, francuskich, belgijskich, niemieckich.
Wystawa koƒczy si´ kilkoma dzie∏ami Picassa, które
przywo∏ujà okres Antibes, namalowanych po 1945 roku.

samotnik
s∏awa by∏a tak wielka, ˝e Picasso po przyjeêdzie do Pary˝a
w 1900 roku, od razu poszed∏ zobaczyç Panthéon. Podziwia Puvisa de Chavannes, studiuje jego obrazy i wraca do
domu ze szkicami. Kradnie mu b∏´kity, upraszcza formy i rozpoczyna swój
okres b∏´kitny. Podobnie dumny Degas, który przyswaja sobie rozk∏ad figur i blade kolory. Seurat i Signac z jego dzie∏ biorà natchnienie do zrewolucjonizowania swoich p∏ócien. S∏ynny
przez ca∏à drugà po∏ow´ dziewi´tnastego wieku, bogaty, nie pi´kny, ale fascynujàcy Puvis, ma ci´˝ki charakter
i nie waha si´ ostro skrytykowaç popiersia dedykowanego mu na urodziny przez Rodina. Nudny, hermetycznie zamkni´ty i metodyczny, tak jak
i jego ca∏e ˝ycie, po Êmierci w wieku
74 lat zosta∏ uznany za klasycznego reakcjonist´ i zapomniany przez reszt´ Êwiata. Po zwiedzeniu weneckiej wystawy, nasuwa si´ jednak pytanie, czym byliby znani i cenieni mistrzowie, gdyby nie Puvis.
Zainteresowanie si´ prekursorem wielkiej sztuki XX wieku jest wyzwaniem rzuconym przez organizatorów z jednej
strony szerszej publicznoÊci, a z drugiej – historykom sztuki, którzy teraz zacznà si´ na nowo zastanawiaç, z jakich
êróde∏ czerpa∏a swe inspiracje sztuka ubieg∏ego wieku.
W internecie u˝ytkownicy znajdà dost´p do informacji
i obrazów z wystawy w Palazzo Grassi oraz wystaw zorganizowanych tam od 1996 roku do dzisiaj. Adres strony
web: http/www.palazzograssi.it

Puvis de Chavannes, Dziewczęta na brzegu morza, 1875-80

Pierre Puvis de Chavannes, Tamaris, 1885-86

Pierre Puvis de Chavannes, Lato, 1891

Ekonomia

Aleksander Surdej

Skazani,

na bezczynność

N

ikt nie zatrudnia ludzi tylko
po to, aby ich chroniç przed
bezczynnoÊcià. Praca powinna przynosiç efekty gospodarcze
i zarobki. Bezrobotnym jest ka˝dy,
kto chcia∏by podjàç prac´ zarobkowà, lecz nie mo˝e jej znaleêç. Bezrobocie nie jest bezczynnoÊcià z wyboru: jest stanem przymusowym.
Wskaênik stopy bezrobocia,
czyli relacji pomi´dzy iloÊcià zarejestrowanych bezrobotnych
a iloÊcià zatrudnionych, nie
wystarczy do stwierdzenia czy
gospodarka t´tni, czy tkwi w letargu. Punktem wyjÊcia jest policzenie wszystkich ludzi w wieku produkcyjnym (od 18 do 64
lat). Z grupy tej nast´pnie usuwamy wszystkich, którzy jeszcze si´ uczà, oraz niezdolnych
do wykonywania pracy z przyczyn
zdrowotnych. Nast´pnie tych, którzy nie sà zainteresowani poszukiwaniem pracy, poniewa˝ posiadajà
inne êród∏a utrzymania. W ten sposób uzyskujemy liczb´ aktywnych
zawodowo: pod koniec 2001 roku
wynosi∏a ona w krajach Unii Europejskiej 69,4%. Po odliczeniu liczby
bezrobotnych, otrzymamy wielkoÊç
zatrudnienia, która w UE wynosi∏a
64% ludnoÊci w wieku produkcyjnym. Wreszcie mo˝emy obliczyç
50

wskaênik bezrobocia: stosunek ludzi
aktywnie poszukujàcych pracy, do
liczby aktywnej zawodowo ludnoÊci.
W krajach UE Êrednio aktywnymi
zawodowo jest oko∏o 2/3 ludnoÊci
w wieku produkcyjnym. WielkoÊç ta
mo˝e ulegaç zmianie niezale˝nie od
poziomu bezrobocia. Spo∏eczeƒstwa
nie stojà bowiem przed wyborem:

albo wysoki poziom aktywnoÊci zawodowej, wraz z wysokim poziomem bezrobocia, albo niski poziom
aktywnoÊci zawodowej przy niskim
bezrobociu. Przyk∏ad Hiszpanii pokazuje, ˝e poziom aktywnoÊci zawodowej mo˝e byç wzgl´dnie niski
(65%) przy wysokiej stopie bezrobocia (13%), zaÊ Szwecja dowodzi,
˝e wysoki poziom aktywnoÊci zawodowej (78,9%) mo˝e towarzyszyç
niskiemu bezrobociu (4,9%).
To, ˝e nisko wydajna, êle zorgani-

zowana i wykonywana przez nisko
kwalifikowanego pracownika praca,
nie buduje dobrobytu, jest rzeczà
oczywistà. Równie jasne jest to, ˝e
wy˝szej zamo˝noÊci sprzyja raczej gospodarka zdominowana przez przemys∏ wysokich technologii i us∏ugi
finansowe, a nie gospodarka o znaczàcej roli produkcji rolnej i tradycyjnych us∏ug naprawczych. Oficjalne statystyki nie uwzgl´dniajà tego, i˝ rodzina mo˝e
uzupe∏niaç, zast´powaç, a nawet „wypychaç” z rynku pewne zawody i us∏ugi, zmniejszajàc rejestrowany poziom aktywnoÊci zawodowej, lecz
wcale nie zmniejszajàc poziomu i jakoÊci ˝ycia.
Jeszcze pe∏niejszy obraz
aktywnoÊci
gospodarczej
uzyskamy mno˝àc zasoby si∏y roboczej przez Êrednià liczb´ godzin przepracowanych w roku przez jednego
zatrudnionego. Cz´sto spotyka si´
opinie, ˝e istnieje d∏ugookresowa
tendencja do spadku przeci´tnego
czasu pracy w ciàgu roku. Jest tak we
Francji, gdzie Êrednia liczba godzin
pracy przepracowanych w ciàgu roku spad∏a z 1771 w 1973 roku do
1529 w 1996 roku; w Holandii,
gdzie w tym samym okresie roczna
liczba godzin pracy spad∏a z 1724 do

1372, lecz ju˝ nie w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie przeci´tna roczna liczba przepracowanych
godzin wzros∏a z 1896 do 1951.
Francja, Holandia i Stany Zjednoczone pokazujà trzy Êcie˝ki, którymi
podà˝aç mogà zmiany poziomu zatrudnienia i bezrobocia. Francja obra∏a drog´ ustawowego zmniejszania
tygodniowego czasu pracy, odnotowujàc spadek poziomu bezrobocia
z 12,3% (1997 rok) do 8,5% (koniec 2001 roku), przy wzgl´dnie niskim poziomie aktywnoÊci zawodowej si´gajàcym 68%. Holandia upowszechni∏a umowy na prac´ w niepe∏nym wymiarze godzin (a˝ 41%
ogó∏u zatrudnionych korzysta z tej
formy zatrudnienia), a poziom bezrobocia spad∏
z 6,9% w 1995 roku do
2,2% w grudniu 2001 roku,
podczas gdy poziom aktywnoÊci zawodowej osiàgnà∏
74,9%. Stany Zjednoczone
natomiast ju˝ od wielu lat
cechuje niski poziom bezrobocia si´gajàcy 4-5% aktywnych zawodowo, Êredniowysoki udzia∏ zatrudnionych w niepe∏nym wymiarze godzin (26,9%) i wysoki
poziom aktywnoÊci zawodowej (75-78%), osiàgni´ty
dzi´ki swobodzie, z jakà
okreÊlaç mo˝na tam warunki zatrudnienia.
Dost´pne dane pokazujà, ˝e iloÊç
miejsc pracy nie jest czymÊ sta∏ym,
˝e bez sensu sà pomys∏y na sprawiedliwy rozdzia∏ tych miejsc pomi´dzy ludzi starych i dopiero koƒczàcych szko∏´, lub pomi´dzy kobiety
i m´˝czyzn. Jak dowodzà przyk∏ady
ró˝nych gospodarek, iloÊç miejsc
pracy wzrasta lub maleje w zale˝noÊci od wielu powiàzanych ze sobà
przyczyn. Co wi´cej, przyczyny te

nie oddzia∏ujà z zewnàtrz, lecz wyp∏ywajà z lokalnych warunków
kulturowych, instytucjonalnych
i politycznych.
Podstawà wzrostu zatrudnienia jest
szybki wzrost gospodarczy. Wzrost
taki nie zwi´ksza popytu na prac´
w obszarach nowoczesnych technologii, lecz zwi´ksza popyt na dobra
i us∏ugi, które pracownicy sektora
o szybko rosnàcej wydajnoÊci, sà
sk∏onni zakupiç. Chodzi zatem o to,
aby dostosowanie poda˝y tych dóbr
i us∏ug nast´powa∏o mo˝liwie szybko, a rynki pracy reagowa∏y elastycznie, u∏atwiajàc przep∏yw pracowników pomi´dzy obszarami o spadajàcym i rosnàcym zatrudnieniu.

Nacisk na elastycznoÊç rynku pracy wynika z przekonania, ˝e we
wspó∏czesnej gospodarce nie powiedzie si´ ˝adna strategia zachowawcza, ˝e nie ma sensu „obrona
miejsc pracy”, a racj´ bytu ma strategia elastycznego reagowania na
zmienne warunki rynkowe. Opinia
publiczna na Êwiecie i w Polsce akceptuje, i˝ pracodawca ma nie tylko
prawo przyjmowania pracownika,
lecz i zwalniania go; ˝e lepsza jest
praca za ni˝sze wynagrodzenie ni˝

jej brak; ˝e lepsza jest umowa na
czas okreÊlony z szansà na jej odnowienie, ni˝ z∏udna obietnica zatrudnienia na ca∏e ˝ycie; ˝e przepisy
prawne powinny nie tylko chroniç
posiadajàcych prac´, lecz uwzgl´dniaç interes tych, którzy jej szukajà.
Trwajàcy spór o przyczyny bezrobocia ukrywa spór o rozk∏ad kosztów i korzyÊci zwiàzanych z modyfikacjà istniejàcych regu∏ rzàdzàcych
rynkiem pracy. W idealnym Êwiecie
modeli ekonomicznych, popyt na
prac´ i poda˝ pracy równowa˝y∏yby
si´ wyznaczajàc cen´ pracy (p∏ac´).
Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e tak
wyznaczone relacje p∏ac k∏óci∏yby
si´ z rozpowszechnionymi opiniami
na temat sprawiedliwoÊci
w relacjach miedzy p∏acà
a pracà. Istota konfliktu wokó∏ zmian regulacji rynku
pracy dotyczy tego, jaka
cz´Êç kosztów powinna spadaç na przedsi´biorc´ w postaci kosztów odpraw, jaka
na bud˝et publiczny w postaci programów przekwalifikowania zawodowego, a jaka
na samego pracownika. Regulacje rynku pracy odzwierciedlajà politycznie akceptowany podzia∏ kosztów i ryzyka cechujàcy ka˝dà umow´
o zatrudnieniu. Zmiana tych
regulacji jest zawsze zarzewiem
konfliktów politycznych.
Choç w teorii ekonomii nie istniejà granice wzrostu zatrudnienia,
i brak jest powodów dla wyst´powania trwa∏ego bezrobocia, to w tej
mierze, w jakiej na rynek pracy oddzia∏ujà czynniki nieekonomiczne
(instytucjonalne i polityczne), skala
i charakter bezrobocia zawsze b´dà
ulegaç zmianie wraz ze zmianà
samego spo∏eczeƒstwa i jego sposobów gospodarowania.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Podróże

Tekst i zdjęcia: Elżbieta i Andrzej Lisowscy

Mariny, plaże
i pola golfowe
Z

epchni´ta nad ocean, wyglàda jak prostokàt odci´ty od
Hiszpanii. Ale mimo tej bliskoÊci – geograficznej i historycznej,
Portugalia ze swà wi´kszà i bardziej
popularnà siostrà, ma naprawd´ niewiele wspólnego. Nie przypomina
Hiszpanii ani w zwyczajach, ani
w kuchni, ani w muzyce. To zupe∏nie
inna kultura, inny temperament, inny
Êwiat i zupe∏nie inny nastrój.
Algarve – al-gharb (zachód), tak t´
krain´ nazwali Arabowie. Z czasów
ich obecnoÊci pozosta∏a nazwa regionu a tak˝e wielu miejscowoÊci i ukryte w uliczkach miasteczek meczety.
DziÊ z∏oty piasek pla˝ i ciep∏e, szmaragdowe wody Atlantyku przyciàgajà
latem do Vilamoura (najwi´kszy port
jachtowy Portugalii – mo˝e tutaj cumowaç 1300 jachtów), Qarteiry, Albufeiry i Montechoro turystów z ca∏ego Êwiata, na których czeka 400 tysi´cy ∏ó˝ek w hotelach i pensjonatach. Wiosnà jest cicho i spokojnie.
W lutym kwitnà migda∏owce, w marcu i kwietniu drzewa pomaraƒczy.
S∏oƒce dopieszcza turystów a jednoczeÊnie nie dokuczajà upa∏y (latem
Êrednio 24ºC, a zimà 15ºC).
Faro – stolica regionu urzeka pi´knà katedrà, renesansowym koÊcio∏em Nossa Senhora de Assuncao,
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ma∏ym koÊció∏kiem Sao Pedro de
Misericordia. Nieco mniejsze Lagos
wabi setkami kolorowych jachtów
spokojnie cumujàcych w tutejszej
marinie, aromatycznà kawà w ma∏ych knajpkach, i przede wszystkim,
barokowym koÊcio∏em Âwi´tego Antoniego z wn´trzem wy∏o˝onym b∏´kitnymi azulejos – Albufeira pozwala
nacieszyç si´ zachodami s∏oƒca z zawieszonej wysoko na urwistym brzegiem promenady. Bo tak jak w ca∏ej
Portugalii, tak i w Algarve, azulejos
jest bardzo popularne. Wywodzàce
si´ z tradycji sztuki arabskiej kompozycje z krytych glazurà p∏ytek
ceramicznych wype∏niajà nie tylko
wn´trza koÊcio∏ów, ale i fasady

domów, cz´sto mieszczà nazwy ulic
i wizytówki lokatorów.
Sagres przypomina o dalekich podró˝ach portugalskich ˝eglarzy. Pi´çset lat temu ksià˝´ Henryk za∏o˝y∏ tu
szko∏´ nawigacji. Bez niej nie by∏oby
wypraw Portugalczyków do Indii
i Ameryki. Uczyli si´ tu i wyk∏adali m.
in. Vasco da Gama i Ferdynand Magellan. Ozdobà smaganego wiatrem,
wysuni´tego w morze cypla, jest wielki zegar s∏oneczny i pi´kna bia∏a kaplica Matki ¸aski Bo˝ej. SzeÊç kilometrów dalej, na przylàdku Âwi´tego
Wincentego, stoi latarnia morska,
której Êwiat∏o na odleg∏oÊç 95 km dociera do p∏ynàcych po Atlantyku statków. W Sagres znakomicie poczujà

si´ ci, którzy nie lubià t∏umów, lecz
szukajà bliskiego kontaktu z naturà
i mocnych wra˝eƒ – od lat to ulubione miejsce mi∏oÊników windsurfingu.
Dzieci ch´tnie zatrzymajà si´ na par´
godzin w po∏o˝onym tak˝e nad morzem Guia w Zoomarin – (po∏àczenie
delfinarium, weso∏ego miasteczka
i parku rekreacyjnego.

lub buteleczk´ tutejszej wódki
z owoców medronho (15 euro za
0,75 l). Ten rajd przez „wn´trze”
Algarve to mi∏a odmiana po urokach
pla˝owania lub wizycie w kasynie
Vilamoura, gdzie za 12,5 euro obejrzeç mo˝na show „Portugal 3001” –
histori´ Portugalii w pigu∏ce.
Tutejsze pola golfowe potrafià

Wystarczy jednak oddaliç si´ dwadzieÊcia kilometrów od morza
w g∏àb làdu, aby krajobraz zupe∏nie
si´ zmieni∏. Zapach morskiej bryzy
zast´pujà kwiaty pomaraƒczy, woƒ
lawendy, tymianku i mi´ty. Najlepiej
w g∏àb làdu wybraç si´ rowerem
(wypo˝yczenie roweru na jeden
dzieƒ – 7 euro, na trzy dni 18 – 20)
lub skorzystaç z wycieczek typu „jeep safari” (30 euro od osoby). Kierowca, który jest jednoczeÊnie przewodnikiem, poka˝e najbardziej malownicze miejsca, opowie o sposobie
pozyskiwania korka (Portugalia jest
najwi´kszym na Êwiecie jego producentem), zawiezie do „babci”, która
za 5 euro sprzeda spory s∏oik miodu

zachwyciç i zapaliç do tej dyscypliny
sportu nawet tych, którzy z golfem
niewiele mieli wspólnego. Pi´kne
otoczenie przynosi odpr´˝enie a gra
ma wiele wspólnego z medytacjà.
W ka˝dym razie przynosi g∏´boki relaks. Region Algarve dysponuje 23
polami – klubami golfowymi, cieszàcymi si´ wielkim uznaniem w ca∏ej
Europie. Wielkà s∏aw´ zdoby∏
po∏o˝ony na terenie parku krajobrazowego Ria Formosa w Quinta
do Lago w Alamancil, pi´kny San
Lorenzo Golf Club. Ale nie ka˝dy
ma tu szcz´Êcie uderzyç w golfowà
pi∏eczk´. Pole zarezerwowane jest
dla klubowiczów i goÊci hotelu
nale˝àcego tego kompleksu. Na

rozczarowanych czekajà jeszcze 22
inne golfowe tereny.
Po partii golfa lub po dniu sp´dzonym na pla˝y znakomicie smakuje
kieliszek porto lub madery. Nie pija
si´ ich do posi∏ków, lecz jako aperitif
(gatunki wytrawne) lub do deserów
(pó∏s∏odkie i s∏odkie). Porto powstaje
z ró˝nych gatunków m∏odych win,
doprawia si´ je spirytusem winnym
i przelewa do d´bowych beczek,
w których dojrzewa. Proces ten trwa
od kilku miesi´cy do oÊmiu lat. Jednak bukiet nadaje mu dopiero le˝akowanie w butelce (najlepsze gatunki
le˝akujà nawet 30 lat). Butelka porto
kosztuje od 5 euro za wino m∏ode, do
60 euro za pochodzàce z okreÊlonego
rocznika (lampka porto w kawiarni
kosztuje 2-3 euro).
Ale Portugalia to nie tylko porto
i madera, znakomite sà te˝ wina
Dao i m∏ode, lekko musujàce, vinho
verde – „wina zielone” (nazwa nie
oznacza koloru lecz niedojrza∏oÊç).
Znakomicie pasujà do sardynek
z grila i w ogóle wszelkich ryb podawanych z rusztu (butelka taƒszego
wina kosztuje od ok. 3-4 euro).
A skoro jesteÊmy przy rybach, to
obok krewetek, ka∏amarnic i dorszy,
radzimy spróbowaç dania o nazwie
cataplana. Cataplana to nazwa specjalnego garnka – z∏o˝onego jakby
z dwóch patelni. Do dolnej cataplany wrzuca si´ ma∏˝e ryby, krewetki,
pomidory i jarzyny po czym zamyka
si´ jà szczelnie drugà cz´Êcià naczynia, zatrzymujàc ca∏y aromat wewnàtrz. Po 20 minutach gotowania
potrawa jest gotowa. Smakuje znakomicie. Nie zapomnijmy te˝ o deserach. W Algarve popularne sà
smako∏yki przygotowywane wed∏ug
starych receptur zakonnych, najcz´Êciej na bazie ˝ó∏tek, fig i migda∏ów.
Ich dok∏adna receptura owiana jest
niestety, mgie∏kà tajemnicy.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Kino w domu

Joanna Polak

Odrabiamy
zaległości
W

wypo˝yczalniach jest coraz wi´cej nowoÊci, mo˝na te˝ nadrobiç zaleg∏oÊci
w starszych filmach. JeÊli ktoÊ do tej
pory nie obejrza∏ „Depresji gangstera” ze znakomità, komediowà rolà
Roberta de Niro, musi to zrobiç
czym pr´dzej. OpowieÊç o szefie
mafii, który popada w depresj´, jest
pe∏na inteligentnego humoru. Bohater nagle zaczyna p∏akaç bez powodu, ma potrzeb´ sp´dzania czasu
z rodzinà, co z kolei niepokoi kochank´. Psychiatra przeprowadzajàcy terapi´ (Billy Crystal) na poczàtku nie bardzo mo˝e poradziç sobie
z pacjentem. Stopniowo m´˝czyêni
∏apià kontakt i psychoterapia zaczyna przynosiç efekty. Mafioso nie
musi si´ wi´c obawiaç, ˝e straci
twarz u w∏asnych ludzi.
Negocjator

Po komedii czas na dawk´ sensacji. „Negocjator” Gary’ego Graya
jest filmem, który trzyma w napi´ciu przez ca∏à projekcj´. Samuel
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L. Jackson gra negocjatora policyjnego, który odnosi w pracy ogromne sukcesy. Ma rzadkà umiej´tnoÊç
porozumiewania si´ z ludêmi.
Z przyczyny zupe∏nie niezale˝nej
od siebie traci jednak grunt pod noPlotka

gami. Sam znajduje si´ w sytuacji
Êciganego. Teraz ktoÊ inny negocjuje z nim warunki. Na szcz´Êcie w finale wszystko wraca do normy
a sprawiedliwoÊç zwyci´˝a. Film
„Oczy szeroko zamkni´te”, ostatni
obraz wybitnego re˝ysera Stanleya
Kubricka, to skomplikowana historia pewnego ma∏˝eƒstwa. Uk∏ada
im si´ doskonale (pozornie), a˝ do
czasu przyj´cia pe∏nego dziwnych
ludzi z wy˝szych sfer. Od tego momentu ich ˝ycie zaczyna przypominaç fantastycznà histori´, pe∏nà niesamowitych wydarzeƒ i dramatów.
Film ma specyficzny klimat, jakby
fabu∏a by∏a zawieszona mi´dzy najprawdziwszà prawdà a najbardziej
zmyÊlonà fikcjà.

Premiery
„Plotka”. Bohater, Francois Pignon, jest
straszliwym nudziarzem, przez co opuszcza go żona, a syn unika. Jedyną jego
pociechą jest posada księgowego w fabryce prezerwatyw. Francois dowiaduje
się jednak, że ma zostać zwolniony. Za
namową sąsiada wymyśla więc plotkę na
własny temat i „puszcza ją w obieg”.
Konsekwencje są zaskakujące.... Reżyseria: Francois Veber, obsada: Daniel Auteuil, Gerard Depardieu.
„Eukaliptus”. Western w polskim wydaniu, nazwany przez reżysera „westernem
erotycznym”. Jest więc wszystko, czego
gatunek wymaga: szlachetny zbir, za
którym szaleją kobiety, złośliwy szeryf,
postarzała dama lekkich obyczajów
i dziewczyna-podlotek, będąca konkurentką owej damy. Nie może zabraknąć
także czarnego charakteru. Reżyseria:
Marcin Krzyształowicz, obsada: Adam
Ferency, Renata Dancewicz, Dorota
Stalińska, Krzysztof Globisz.
„E. T.” Nowa, poszerzona wersja słynnego filmu sprzed lat. Spielberg wzbogacił
obraz o bardziej widowiskowe efekty
komputerowe. Historię stworka przybyłego z kosmosu, który za wszelką cenę
chce wrócić do domu teraz można przeżyć na nowo i to w pełniejszej formie.
Reżyseria: Steven Spielberg, obsada:
Henry Thomas, Peter Coyote, Drew
Barrymore.

Książki

Joanna Polak

Osobisty ogląd
świata
Czes∏aw Mi∏osz „Haiku”. Haiku to
forma wiersza prze˝ywajàca obecnie
prawdziwy renesans. W pewnym
stopniu jest to zwiàzane z rosnàcym
zainteresowaniem filozofià i kulturà
Wschodu. Ojczyznà haiku jest bowiem Japonia. Krótkie, proste i esencjonalne utwory czyta si´ z prawdziwà przyjemnoÊcià,
szczególnie, ˝e ich
t∏umaczeniem zajà∏
si´ Czes∏aw Mi∏osz.
Wydanie, które ukaza∏o si´ obecnie, jest
prawdziwà gratkà
dla wielbicieli poezji
b´dàcych jednoczeÊnie bibliofilami.
Wierszom towarzyszà przepi´kne
ilustracje Andrzeja Dudziƒskiego.
Wszystko utrzymane jest w stylistyce
japoƒskiej, jakby papier ledwo muÊni´to p´dzelkiem zanurzonym w tuszu. Dominantà zbiorku jest niewàtpliwie prostota. Oszcz´dnoÊç w s∏owie i kresce malarskiej zawiera w sobie wi´cej treÊci ni˝ niejedna powieÊç.
Mi∏osz wykorzysta∏ w swoim wyborze twórczoÊç poetów ˝yjàcych przed
wiekami, jak i wspó∏czesnych. Haiku
jest utrwaleniem chwili, ulotnej
i krótkiej. Na szcz´Êcie ca∏à ksià˝kà
mo˝na cieszyç si´ o wiele d∏u˝ej.
Czes∏aw Mi∏osz: Haiku.
Ksi´garnia Haiku, Kraków 2001.

Tadeusz Konwicki, „Pami´tam, ˝e
by∏o goràco”. Tadeusz Konwicki jest
jednà z najwybitniejszych postaci naszej powojennej kultury. Wywiad-rzeka skupia si´ g∏ównie na wàtku
twórcy filmowego. Poznajemy, na
przyk∏ad, kulisy kinematografii
w czasach „szko∏y polskiej”, kiedy
braki sprz´towe nadrabiano talentem i indywidualizmem. Rozmowa
jest w∏aÊciwe gaw´dà snutà przez
Konwickiego, który ma rzadki dar
autoironii. Obna˝a te˝ w bezlitosny
sposób absurdy komunistycznej rzeczywistoÊci. Ksià˝k´ czyta si´
z prawdziwà przyjemnoÊcià, rzadko
bowiem jest okazja do tak bliskiego
kontaktu z osobowoÊcià bohatera.
Poczucie humoru Tadeusza
Kon wic kie go
Êwietnie widaç
w jego twórczoÊci pisarskiej. „Pami´tam, ˝e by∏o
goràco” to jedynie potwierdzenie tego faktu,
a zarazem mo˝liwoÊç bli˝szego spojrzenia w prywatnoÊç wybitnego
twórcy.
Katarzyna Bielas, Jacek Szczerba:
Pami´tam, ˝e by∏o goràco.
Znak. Kraków 2001.

„Cudowny Êwiat. Najpi´kniejsze
zakàtki i krajobrazy”. CoÊ dla wielbicieli wydaƒ albumowych. Ksià˝ka jest
zbiorem wiadomoÊci na temat najbardziej fascynujàcych miejsc na naszym
globie. Mo˝na tu
znaleêç
przepi´kne zdj´cia
fauny i flory, informacje dotyczàce opisywanych zakàtków.
Album podzielono na cz´Êci –
zgodnie z podzia∏em Êwiata na kontynenty. Afryk´
reprezentuje wi´c mi´dzy innymi jezioro Turkana, rzeka Kongo, pustynia
Kalahari. Rodzima Europa mo˝e pochwaliç si´ piramidami ziemnymi Ritten, Etnà, Dolomitami i wieloma innymi atrakcjami. Azja to przede
wszystkim Morze Martwe, Bajka∏,
Mount Everest. Australia szczyci si´
s∏ynnà górà Uluru, puszczà Kakadu
i Wielkà Rafà Koralowà. Ameryki
równie˝ nie majà prawa mieç kompleksów, jeÊli chodzi o iloÊç miejsc,
które warto zobaczyç. JeÊli nie ma si´
mo˝liwoÊci zobaczyç tego wszystkiego „na ˝ywo”, warto zajrzeç do „Cudownego Êwiata”.
Cudowny Êwiat. Wydawnictwo
Readers Digest. Warszawa 2000.
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Osobliwości

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

WyjaÊniç sobie

szczęście

S

ny zawierajà informacje dotyczàce przysz∏oÊci, a jedynym problemem dla osób
pragnàcych je wykorzystaç do prognozowania przysz∏oÊci, jest umiej´tnoÊç ich dok∏adnego przypominania sobie oraz zaprogramowania
w taki sposób, by dotyczy∏y interesujàcych nas spraw.
Technika programowania snów
stosowana by∏a ju˝ w staro˝ytnej
Grecji ok. 2500 lat temu w postaci
specyficznego kultu w Êwiàtyniach
Asklepiosa, do których udawali si´
pielgrzymi. Ânili oni sny, w których
otrzymywali odpowiedzi na swoje
problemy zdrowotne i duchowe.
Sny potrafià podpowiadaç graczom na gie∏dzie w∏aÊciwe inwestycje, grajàcym w gry liczbowe – liczby, które zostanà wylosowane,
a graczom na wyÊcigach konnych
odpowiednie typy na kolejne gonitwy. Nikt nie wie, ile osób korzysta
z podpowiedzi podÊwiadomoÊci
(lub
raczej
nadÊwiadomoÊci)
w grach czy na wyÊcigach. Wiadomo jednak, ˝e kilka osób publicznie
deklarowa∏o korzystanie ze snów
podczas obstawiania wygranych,
potwierdzajàc to osiàgni´tymi
wynikami. Do najbardziej znanych
nale˝eli dwaj Brytyjczycy – Harold
Horwoord i John Godley.
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Cz´sto sny pokazujà bieg przysz∏ych wydarzeƒ, chroniàc i przestrzegajàc Êniàcych przed gro˝àcym
im niebezpieczeƒstwem. Relacje na
temat badania i wykorzystywania
tych naturalnych zdolnoÊci naszego
mózgu w swojej praktyce klinicznej
przedstawia∏y osoby tak wiarygodne,
jak s∏ynny psycholog i psychiatra
szwajcarski Carol Gustaw Jung. Poleca∏ on swoim pacjentom formu∏owaç swoje problemy w postaci krótkiego zdania pytajàcego. Mieli napisaç to zdanie na kartce, po∏o˝yç pod
poduszk´, a zasypiajàc koncentrowaç si´ na powtarzaniu w myÊlach
tego samego pytania. Ich sny bardzo
cz´sto zawiera∏y gotowe odpowiedzi

lub wskazówki. Jung wielokrotnie
osobiÊcie przekona∏ si´ o skutecznoÊci tych metod doÊwiadczajàc ich na
sobie samym, a szczegó∏owe opisy
doznanych prze˝yç mo˝na znaleêç
w literaturze fachowej.
Swoje sny wykorzystywali twórcy,
artyÊci, naukowcy i wynalazcy. Psychologowie badajàcy procesy twórczego rozwiàzywania problemów
stwierdzili, ˝e ogromnà rol´ pe∏ni
w nich podÊwiadomoÊç i myÊlenie
obrazowe, tak charakterystyczne dla
snu. Praca nad rozwiàzaniem problemu we Ênie przechodzi przez kilka
faz, po czym nast´puje moment tzw.
oÊwiecenia, które zdarza si´ niespodziewanie cz´sto podczas snu,
drzemki, lub chwili relaksu. Wiadomo, ˝e ÊwiadomoÊç ma dost´p do
znikomej cz´Êci informacji zgromadzonych i przechowywanych w mózgu, podczas gdy podÊwiadomoÊç
mo˝e wykorzystywaç je w nieograniczonym stopniu. Na przyk∏ad gracz
gie∏dowy gromadzi w pami´ci
ogromnà iloÊç informacji o sytuacji
gospodarczej, koniunkturze poszczególnych bran˝ i kondycji firm. Informacje te przedostajà si´ do podÊwiadomoÊci cz´sto w sposób podprogowy, np. w chwili, gdy prowadzàc
rozmow´ s∏yszy wiadomoÊci w radio, bez zwracania na nie uwagi.

Mimo, ˝e Êwiadomie nie jest w stanie przypomnieç sobie treÊci tych
komunikatów, to w jego podÊwiadomoÊci odcisn´∏o si´ ka˝de wypowiedziane s∏owo i tylko podÊwiadomoÊç
mo˝e je wykorzystaç – mi´dzy innymi w czasie snu. Dysponujàc tak
ogromnà bazà danych, podÊwiadomoÊç mo˝e przeprowadziç natychmiastowà analiz´, której wynikiem
b´dzie, na przyk∏ad, sen o korzystnych inwestycjach na gie∏dzie.
Wszystko to dzieje si´ z udzia∏em lewej pó∏kuli mózgowej. Jest to proces
jak najbardziej naturalny i nie budzi
wÊród naukowców ˝adnych sprzeciwów. Jednak nie wszystkie przypadki snów proroczych mo˝emy wyt∏umaczyç w ten sposób. Istnieje te˝
prawa pó∏kula mózgowa, która odpowiada, mi´dzy innymi, za procesy
twórczego rozwiàzywania problemów i za zdolnoÊç do tzw. postrzegania pozazmys∏owego (ESP), czyli
jasnowidzenia i telepatii. Dopiero

po∏àczenie analitycznego „opracowania tematu” przez lewà pó∏kul´
mózgowà z elementami jasnowidzenia, tworzy prawdziwy obraz snu
proroczego.
Jednym z dowodów na potwierdzenie teorii o powszechnej zdolnoÊci naszych snów do przewidywania
przysz∏oÊci jest zjawisko deja vu
(z franc.: ju˝ widziane), którego doÊwiadcza zdecydowana wi´kszoÊç ludzi. Polega ono na wra˝eniu, ˝e jakàÊ
sytuacj´ prze˝ywa si´ po raz kolejny.
B´dàc np. w obcym mieÊcie jego ulice i niektóre miejsca wydajà si´ nam
znajome. Mamy wra˝enie, ˝e ju˝ tutaj byliÊmy, choç jednoczeÊnie zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e jest to niemo˝liwe. Coraz wi´ksza liczba badaczy sk∏ania si´ ku teorii mówiàcej, ˝e
deja vu jest rzeczywistym przypomnieniem sobie snu proroczego
z przesz∏oÊci. Wszyscy Ênimy sytuacje, które zdarzà si´ nam w przysz∏oÊci, ale nie pami´tamy tego po

przebudzeniu. Kiedy jednak wyÊniona sytuacja zdarza si´ w rzeczywistoÊci, wspomnienie snu nagle od˝ywa
i mamy wra˝enie, ˝e ju˝ to kiedyÊ
prze˝ywaliÊmy.
Ka˝dy z nas mo˝e wp∏ywaç na
swoje sny, mo˝e te˝ okreÊliç temat,
na który nasza podÊwiadomoÊç
„skomponuje” odpowiednie marzenie senne. Dla przeci´tnego cz∏owieka jest to niemo˝liwe, ale mo˝emy
si´ tego nauczyç poprzez opanowanie techniki Êwiadomego Ênienia,
która jest jednym z najwa˝niejszych
elementów oneironautyki, czyli
umiej´tnoÊci wywo∏ywania i poruszania si´ w odmiennych stanach
ÊwiadomoÊci na granicy jawy i snu
(z grec. oneiros – sen, nautes – ˝eglarz). OczywiÊcie trzeba braç pod
uwag´ indywidualne predyspozycje
ka˝dego z nas, jednak sukces na tym
polu mogà odnieÊç nawet osoby,
którym nic si´ nigdy nie Êni. Najwa˝niejszym jednak elementem
sprzyjajàcym treningowi tych zdolnoÊci, jak wszystkich zdolnoÊci paranormalnych, jest wiara w mo˝liwoÊç
ich wyst´powania. To fundament,
na którym mo˝emy zbudowaç odpowiednià motywacj´ do çwiczeƒ.
Z oneironautykà, która jest najskuteczniejszà metodà pracy ze snami, równie˝ ze snami proroczymi,
wielu badaczy wià˝e ogromne nadzieje na pozyskanie du˝ej liczby danych Êwiadczàcych o powiàzaniach
pomi´dzy treÊcià marzeƒ sennych
a przysz∏ymi wydarzeniami. Oneironauci potrafià wp∏ywaç na przebieg
swoich marzeƒ sennych w czasie ich
trwania, potrafià równie˝ tak pokierowaç swoimi snami, aby dotyczy∏y
one przysz∏oÊci. Wydaje si´ wi´c, ˝e
najbli˝sze lata przyniosà prawdziwy
prze∏om w badaniach naukowych
nad tymi niezwyk∏ymi mo˝liwoÊciami ludzkiego mózgu.
kwiecień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Zdrowie

Lek. med. Teresa Lesińska, fot. M. Feodorów

Alergia
na metale
A

lergia jest nieprawid∏owà reakcjà organizmu na wyst´pujàce w Êrodowisku czynniki, zupe∏nie oboj´tne dla wi´kszoÊci osób zdrowych. Osoby predysponowane dziedzicznie w okreÊlonych
niesprzyjajàcych warunkach mogà
obserwowaç niepokojàce objawy
chorobowe na skórze. Czynniki
uczulajàce (alergeny) mogà dostawaç si´ do organizmu z powietrzem
(py∏ki, roztocza, sierÊç zwierzàt, pleÊnie), mogà byç sk∏adnikami pokarmów (mleko, jajko, ryby).
Alergeny kontaktowe, do których
nale˝à Êrodki chemiczne (detergenty, smary, emulsje, ˝ywice i metale),
wywo∏ujà stan zapalny na skórze
w miejscu bezpoÊredniego kontaktu. Objawy chorobowe wyst´pujà
po wielokrotnym kontakcie z alergenem, a okres od pierwszego kontaktu do wystàpienia wyprysku,
to okres wyl´gania, potrzebny
organizmowi na rozpoznanie czynnika i wytworzenie mechanizmów
obronnych.
Do najcz´Êciej uczulajàcych metali
nale˝à chrom, nikiel i kobalt. Nikiel
nale˝y do tych alergenów kontaktowych, którym poÊwi´ca si´ du˝o
uwagi. Wprawdzie posiada on Êrednio silne w∏asnoÊci uczulajàce, jednak dzi´ki szerokiemu rozpowszech58

nieniu, jest cz´stà przyczynà wyprysku. Pozytywne (dodatnie) próby
uczuleniowe obserwowano, w zale˝noÊci od oÊrodka badawczego, od
4% w Polsce do 7,2 % w Szwajcarii.
OsobliwoÊcià uczulenia na nikiel jest
znacznie cz´stsze wyst´powanie
u kobiet ni˝ u m´˝czyzn. Ró˝nica ta,
wed∏ug niektórych êróde∏, jest bardzo istotna i wynosi proporcjonalnie
10:2. Wyt∏umaczeniem takiej dysproporcji mo˝e byç to, ˝e alergia na
nikiel jest zwiàzana g∏ównie z takimi
przedmiotami metalowymi, które
d∏u˝ej kontaktujà si´ ze skórà ró˝nych okolic. Ju˝ w 1953 roku spostrze˝ono, ˝e spoÊród 58 osób uczulonych wi´kszoÊç stanowi∏y kobiety.

Objawy uczulenia u m∏odzie˝y wywo∏uje noszenie kolczyków, zapinek,
naszyjników, zegarków, guzików metalowych, zegarków, sprzàczek do
obuwia. Nie ka˝dy metalowy przedmiot jest przyczynà zmian chorobowych, co t∏umaczy ró˝na zawartoÊç
niklu w poszczególnych przedmiotach. Uczulajà równie˝ przedmioty
poczàtkowo niklowane, a póêniej
chromowane, poz∏acane lub posrebrzane. Cienka, zewn´trzna warstwa
dro˝szego metalu, zawiera bowiem
zwykle „pory” lub z biegiem czasu
mo˝e si´ Êcieraç. Jako êród∏o alergii
na nikiel wymieniane sà detergenty
i niektóre produkty spo˝ywcze
(margaryna, szpinak, pomidory,

konserwy, woda z kranu). Interesujàce nas obecnie uczulenie na bilon
opisywane by∏o ju˝ w latach 19681970. Potwierdzono wówczas uczulenie na nikiel zawarty w niektórych
monetach europejskich i amerykaƒskich. Pod tym wzgl´dem poszczególne kraje ró˝nià si´ doÊç znacznie.
Tak np. w Kanadzie wi´kszoÊç bilonu zawiera czysty Ni, natomiast we
W∏oszech tylko w niektórych
monetach obecne sà ma∏e
iloÊci tego metalu. Nie jest
∏atwo rozstrzygnàç, czy
obecny w monetach nikiel,
jest jedynym i wystarczajàcym
czynnikiem do wyzwolenia objawów zapalenia skóry (egzemy).
Zwa˝ywszy na wczeÊniej przedstawione przyczyny cz´stego kontaktu
z przedmiotami metalowymi i koniecznoÊcià d∏u˝szej ekspozycji wydaje si´, ˝e najbardziej b´dà nara˝one na tà przypad∏oÊç kasjerki i osoby,
które ju˝ wczeÊniej by∏y uczulone.
Pocieszeniem mo˝e byç fakt opisywany ju˝ w 1966 r. przez badaczy
polskich, ˝e w miar´ up∏ywu czasu
dochodzi do powstania wokó∏ bilonu „warstwy ochronnej” sk∏adajàcej
si´ z brudu, ∏oju oraz z w´glanów
i tlenków miedzi. Dzi´ki badaniom
prowadzonym od szeregu lat przez
dermatologów w kilku klinikach
dermatologicznych, jesteÊmy dziÊ
gotowi do przyj´cia bez obaw nowej
monety tj. euro.
Bilony euro ró˝nià si´ sk∏adem
w zale˝noÊci od nomina∏u. Interesujàcy nas nikiel jest obecny w najwi´kszej iloÊci w monecie 2 euro
i 1 euro. Pozosta∏e mniejsze monety
nie zawierajà go w ogóle.

Do produkcji
monet o poszczególnych nomina∏ach wykorzystywane sà ró˝ne materia∏y. Monety 1-, 2- i 5-centowe wykonywane sà ze stali pokrytej miedzià.
Kolejne nomina∏y 10, 20 i 50 centów
produkowane sà ze specjalnego stopu zwanego Nordik Gold, który nie
zawiera niklu. Monety 1 i 2 euro,
które produkowane sà z wykorzystaniem niklu, miedzi i cynku wed∏ug
Komisji Europejskiej stanowià 15%,
podczas gdy inne szacunki oceniajà,
˝e jest ich obecnie oko∏o 75%
wszystkich monet w paƒstwach Unii
Europejskiej.
Umiejscowieniem uczulenia sà najcz´Êciej grzbiety d∏oni
i palców ràk, powierzchnie d∏oniowe, opuszki palców, w dalszej
kolejnoÊci przeguby ràk, przedramiona. Mo˝e

te˝ byç zaj´ta twarz, koƒczyny dolne
i okolica brzucha szczególnie jeÊli
choroba trwa d∏u˝ej.
Obraz wyprysku jest wielopostaciowy i zmienny w zale˝noÊci od czasu trwania. W pewnych okresach widoczne jest tylko zaczerwienienie
skóry, a w innych dodatkowo sà widoczne krwiste p´kni´cia, strupki,
p´cherzyki, nad˝erki.
Uczulenie na metale jest trudne do
leczenia i ma charakter przewlek∏y,
nie ma mo˝liwoÊci odczulania i raz
nabyte pozostaje na zawsze utrudniajàc nie tylko wykonywanie pracy
zawodowej, ale tak˝e ˝ycie codzienne. Nie da si´ przecie˝ uniknàç korzystania z wody wodociàgowej.

W obiektywie

Âwiat

w oku kamery
N

ied∏ugo minie rok od wakacyjnego konkursu, którym chcieliÊmy zach´ciç wszystkich amatorów fotografowania do pokazania si´ ze
swoimi pracami na ∏amach naszego czasopisma. Idea by∏a taka: si´gamy nie tylko do bie˝àcych dokonaƒ, ale równie˝
do zbiorów archiwalnych, które – jesteÊmy przekonani – znajdujà si´ w ka˝dym domu, w którym nie zapomniano,
do czego s∏u˝y aparat fotograficzny.
Mamy te˝ nadziej´, ˝e nie wszyscy podpatrujà rzeczywistoÊç kamerà video
tylko po to, aby swoje ambicje spe∏niç
na poziomie telewizyjnego programu
„Âmiechu warte”.
Spoglàdajmy na otaczajàcy nas Êwiat
przez obiektyw kamery fotograficznej,
bo chwile, które uda nam si´ zatrzymaç
w kadrze, nie powtórzà si´ ju˝ wi´cej.
Czasem dla takiej jednej chwili warto
zu˝yç kilkanaÊcie, a mo˝e nawet kilkadziesiàt klatek filmu.
Nie zaw´˝amy tematyki, ka˝dy najlepiej wie, które zdj´cia uwa˝a za najciekawsze, które – w jego przekonaniu –
zawierajà coÊ, co warto by∏o wyró˝niç
utrwalajàc na fotografii. Najciekawsze
prace publikujemy na naszych ∏amach.
Zasada jest prosta: wystarczy tylko wybraç zdj´cia, zapakowaç do koperty
i wys∏aç na adres redakcji. Zapami´tajcie naszà zasad´: Warto spróbowaç, skoro niczym si´ nie ryzykuje.
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899/39
899/39
899/39
1108/54
1108/54

138
138
138
150
145

6,1
6,1
6,1
6,2
5,8

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

187.110.1
187.610.1
187.711.1
187.490.1
187.240.0

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

899 YOUNG
899 FUN
899 BRUSH
1108 SCHUMACHER
1108 SX

kod

SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA

3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy

cena (pln)

Ceny

22.050,00
23.310,00
23.400,00
29.700,00
26.100,00

• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi dla wers. 180 zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób
z dysfunkcją prawej nogi dla wers. 180 zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg dla
wersji 180 zł 7.290,00 • 09 - ABS zł 2.835,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb
zł 495,00 • 030 - Przyciemniane szyby atermiczne zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 405,00 • 108 - Felgi aluminiowe zł 1.080,00 • 174 - Szyby boczne odchylane zł 153,00 • 195 Siedzenie tylne dzielone zł 315,00 • 197 - Fartuchy przeciwbłotne kół tylnych zł 90,00 • 210 - Lakier metalizowany
zł 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

UNO

1,0 ie S FIRE
899
899

158.905.2
158.930.2
158.950.2

1000/46
899/39
899/39

140
135
135

6,3
6,3
6,3

5-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy

24.930,00
21.240,00
22.590,00

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją 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

PUNTO

gama 2002

1,2 ACTIVE
1,2 16v ACTIVE
1,2 SOUND
1,2 16V SOUND
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC
1,2 8v CLASS
1,2 16v EMOTION
SPORTING SG
HGT

188.510.2
188.513.2
188.120.2
188.123.2
188.210.2
188.213.2
188.220.2
188.313.2
188.616.2
188.718.2

1242/60
1242/80
1242/60
1242/80
1242/60
1242/80
1242/60
1242/80
1242/80
1747/130

155
172
155
172
155
165
155
165
165
205

5,7
6,0
5,7
6,0
5,7
6,7
5,7
6,7
6,7
8,3

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

30.510,00
33.120,00
33.030,00
35.280,00
33.030,00
35.280,00
33.030,00
39.330,00
46.530,00
50.130,00

1,2 ACTIVE
1,2 16v ACTIVE
1,9 D ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC
1,2 CLASS
1,2 16v EMOTION

188.510.2
188.543.2
188.541.2
188.547.2
188.240.2
188.243.2
188.260.2
188.343.2

1242/60
1242/80
1910/60
1910/80
1242/60
1242/80
1242/60
1242/80

155
172
155
172
155
165
155
165

5,7
6,0
5,7
6,0
5,7
6,7
5,7
6,7

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

31.770,00
34.020,00
39.870,00
43.560,00
33.930,00
36.180,00
33.930,00
40.230,00

• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.442,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją 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
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 11 marca 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.

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

173.262.2
173.263.2
173.273.0
173.274.0

1242/60
1242/80
1242/80
1596/103

153
167
167
186

6,8
6,8
6,8
8,0

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

PALI0 WEEKEND 1,2 EL
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

34.830,00
36.630,00
40.050,00
42.660,00

• 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 • 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

ALBEA

1,2 16v EL
1,2 16v EL
1,2 16v EL

172.263.0
172.273.0
172.274.0

1242/80
1242/80
1596/103

167
167
186

6,8
6,8
8,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

34.920,00
38.430,00
41.040,00

• 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 zł 1.170,00 • 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

BARCHETTA

NAXOS 1,8

183.500.0

1747

2-drzwiowy

70.200,00

• 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

DOBLÒ

1,2 Bz SX
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,6 16v ELX
1,9 D ELX
1,9 JTD ELX
1,6 16v Malibu
1,9 JTD Malibu

119.510.0
119.511.0
119.512.0
119.711.0
119.712.0
119.713.0
119.811.0
119.813.0

1242/65
1596/103
1910/63
1596/103
1910/63
1910/63
1596/103
1910/63

142
168
141
168
141
141
168
141

7,7
8,8
7,7
8,8
7,2
7,2
8,8
7,2

4-drzwiowy
4-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

38.790,00
42.750,00
44.100,00
45.360,00
46.710,00
49.950,00
55.440,00
60.030,00

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. szerokość kolumny kier.
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 585,00 • 108 - Felgi aluminiowe 14“ zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry zł 378,00
• 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.080,00 • 297 - Siedz. przed.z reg.
zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.395,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy
wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt kompaktowych zł 1.710,00 • 585
- Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 - Fartuchy p.błotne
przed. zł 180,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony dach zł 3.690,00

MULTIPLA

SX
JTD 110 SX
Bipower SX
Bipower ELX

186.211.0
186.231.0
186.901.0
186.931.0

1581/103
1910/105
1581/103
1581/103

170
170
168
168

8,6
6,4
8,9
8,9

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

61.110,00
67.050,00
66.960,00
72.540,00

• 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
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1242/80
1596/103
1596/103
1747/133
2446/170
1910/80
1910/115
1910/115

172
185
185
202
215
172
192
192

6,3
7,3
7,3
8,0
9,7
5,4
5,3
5,3

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

46.260,00
48.600,00
52.470,00
56.070,00
78.930,00
54.720,00
57.690,00
61.560,00

1,2 16v ACTIVE
1,6 16v ACTIVE
1,2 16v DYNAMIC
1,6 16v DYNAMIC
1,8 16v DYNAMIC
2,4 20v ABARTH
1,9 JTD 80 ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,9 JTD 115 DYNAMIC

192.510.0
192.511.0
192.540.0
192.541.0
192.542.0
192.554.0
192.517.0
192.518.0
192.548.0

1242/80
1596/103
1242/80
1596/103
1747/133
2446/170
1910/80
1910/115
1910/ 115

172
183
172
183
200
213
172
190
190

6,3
7,5
6,4
7,5
8,1
9,8
5,4
5,4
5,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

47.250,00
49.590,00
51.210,00
53.550,00
57.150,00
81.090,00
55.710,00
58.680,00
62.640,00

cena (pln)

192.310.0
192.311.0
192.321.0
192.322.0
192.334.0
192.317.0
192.318.0
192.328.0

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 16v ACTIVE
1,6 16v ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,8 16v DYNAMIC
2,4 20v ABARTH
1,9 JTD 80 ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,9 JTD 115 DYNAMIC

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

STILO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 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 metalizowany 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 • 469 Siedzenia tylne pochylane i przesuw. niezależnie zł 1.170,00 • 501 - Elektr. sterowane siedzenia przednie z funkcją
pamięci zł 3.240,00 • 510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 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 • 926 - Spoilery
boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00

MAREA

100 16V SX
100 16V ELX
Berlina 150 20V HLX
Berlina JTD 110 SX

185.300.1
185.310.1
185.333.1
185.204.1

1581/103
1581/103
1996/150
1910/110

187
187
208
188

8,1
8,1
9,8
5,4

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

46.710,00
53.190,00
63.810,00
57.780,00

Weekend 100 16V SX
Weekend 100 16V ELX
Weekend 150 20V HLX
Weekend JTD 110 SX
Weekend JTD 110 ELX

185.900.1
185.910.1
185.933.1
185.904.1
185.914.1

1581/103
1581/103
1998/150
1910/110
1910/110

185
185
206
186
186

8,2
8,2
9,9
5,5
5,5

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

50.490,00
56.970,00
67.500,00
61.470,00
64.170,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 414,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 675,00
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.365,00 • 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 585,00
• 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.125,00
• 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier metalizowany 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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145

5,6

3-drzwiowy

cena (pln)

1108/54

nadwozie

287.970.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

1100 MPI VAN

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

SEICENTO VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

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

PUNTO VAN

VAN 1,2 Bz
VAN 1,9 D

288.830.0
288.831.0

1242/60
1910/60

155
155

5,7
5,7

30.690,00
37.710,00

• 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

DOBLÒ CARGO

1,2
1,2 przeszklony
1,9 D
1,9 D przeszklony
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,6 16v SX przeszklony
1,9 D SX przeszklony
1,9 JTD SX przeszklony
Combi 1,6 16v SX
Combi 1,9 D SX
Combi 1,9 JTD SX

223.110.0
223.210.0
223.112.0
223.212.0
223.311.0
223.312.0
223.313.0
223.411.0
223.412.0
223.413.0
223.611.0
223.612.0
223.613.0

1242/65
1242/65
1910/63
1910/63
1596/168
1910/63
1910/100
1596/168
1910/63
1910/100
1596/168
1910/63
1910/100

142
142
141
141
168
141
168
168
141
168
168
141
168

7,7
7,7
7,2
7,2
8,6
7,7
6,4
8,6
7,7
6,4
8,6
7,7
6,4

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

38.250,00
39.330,00
43.380,00
44.460,00
44.910,00
45.990,00
49.680,00
45.990,00
47.070,00
50.760,00
45.810,00
47.250,00
50.580,00

• 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 przeciwmgielne 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

SCUDO

FURGON 1,9 D EL
FURGON przeszklony 1,9 D EL
FURGON 2,0 JTD
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL

222.245.0
222.445.0
222.284.0
222.415.0

1867/69
1867/69
1997 /
1997 /136

138
138

8,0

10q furgone
10q furgone
10q furgone
10q furgone

60.750,00
62.550,00
70.110,00
62.370,00

• 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. pojedyncze siedzenie pasażera
zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00
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1,2 16v EL
1,2 16v HL
1,6 16v HL

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

cena (pln)

nadwozie

1242/60
1242/80
1596/101

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

277.313.0
277.323.0
277.324.0

prędkość
maksymalna
km/h

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND
VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

37.710,00
41.220,00
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

DUCATO

FURGON

2,0
2,3
2,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,8
2,8
2,3
2,8
2,3
2,8
2,3
2,8

JTD KRÓTKI 2850mm
JTD KRÓTKI 2850mm
JTD ŚREDNI 3200mm
JTD ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD POD. DACH 4x4 ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm

243.3L2.0
243.3L3.0
243.4L2.0
243.4L3.0
243.4G3.0
244.4L3.0
244.4G3.0
244.4G5.0
247.4G5.0
244.5G3.0
244.5G5.0
245.4G3.0
245.4G5.0
245.5G3.0
245.5G5.0

1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
2286/110
2286/110
2286/110
2800/127
2800/127
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127

136
149
136
149
149
149
149
152
152
149
152
149
152
149
152

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

66 510,00
71 370,00
70 020,00
74 070,00
76 950,00
76 320,00
79 200,00
81 900,00
107 460,00
81 900,00
84 600,00
83 610,00
85 500,00
85 500,00
88 200,00

243.3C2.0
243.4C2.0
244.4C2.0
244.4C3.0
245.5C3.0
245.5C5.0
245.5D5.0
245.6C5.0

1997/84
1997/84
1997/84
2286/110
2286/110
2800/127
2800/127
2800/127

128
128
128
143
143
148
148
148

2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy

60 120,00
62 820,00
65 880,00
69 930,00
74 340,00
76 860,00
80 010,00
78 750,00

243.3P4.0
243.3P6.0
244.4Y6.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4J4.0
245.5M6.0

2286/110
2800/127
2800/127
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127

149
152
152
149
152
149
152

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

80 820,00
83 250,00
79 740,00
81 630,00
84 150,00
83 700,00
103 770,00

CABINATO

2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,8
2,8
2,8

JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD

11Q KRÓTKI 2850 mm
11Q KRÓTKI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI PRZEDŁUZONY 4050 mm

DUCATO OSOBOWY / AMBULANS

2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm
2,3 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,3 JTD ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD MAXI 3700 mm 15 os.

• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8 910,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 405,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.160,00 • 025 Klimat. man. zł 4 500,00 • 025 Klimat.
man. dla wers. osob. zł 9 000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 Szyby aterm. zł 315,00 • 033 Wskaź.
poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Zwięk. ramię lust. zewn. zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm zł 180,00 • 055 Drzwi boczne
przes. po stronie kier. zł 1.080,00 • 062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 072 Inst. do radia zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik
martwego pola w lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 315,00 • 089 Alternator
wzmoc. + HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 540,00 • 102 Wycier. refl. zł 540,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO z progr. zł 2.295,00 • 141 Opony
wzmoc./do trans. ciężk./ zł 360,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 702,00 • 169 Red. biegów zł 7 200,00 • 197 Fart. przeciwbł. kół tyln. 0,00 • 200 Dod. ogrz.
zł 675,00 • 204 Dod. klim. zł 4 500,00 • 205 Ogrz. WEBASTO zł 3 195,00 • 210 Lakier metal. zł 1.080,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt.
w kierow. zł 360,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5 040,00 • 269 Radionaw. /L2/ zł 6 030,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5 850,00 • 309 Wył. akum. 657,00
• 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 361 Zabezp. przes. ład. zł 0,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio
HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.125,00 • 451 Autoradio pods zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz.
kier. 405,00 • 465 Lodówka zł 1.260,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 450,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 1.260,00 1.400,00 • 500
Pod. pow. kier. zł 0,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00 • 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 519 Tyl. podw. drzwi oszkl.
0,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 180,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 180,00 • 527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 563 Chow. st. dla p. drzwi bocz.
przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz. przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz.
przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.250,00 • 728 Tapic. wel. zł 450,00 • 742 Belka tylna, kosz na koło zap. zł 0,00 • 747 Fart. pbłot. kół przed. zł
162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extras. do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 •
839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł 162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 6 930,00 • 904 Syst. tel.
z naw. pikt. /L4/ zł 9 000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blok. dyf. zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 9 kwietnia 2002 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

3. Teksid Poland SA

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

produkcja odlewów
dla przemys∏u samochodowego

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

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

joint venture z firmà Bosch;
produkcja cz´Êci
samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

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

prace rozwojowo-badawcze
w zakresie produktów lotniczych

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

us∏ugi
softwarowe i hardwarowe

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

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi celne

16. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

17. Fiat Finance Polska SA

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

us∏ugi
faktoringowe i leasingowe

18. Toro Poland Investments Sp. z o.o.

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

us∏ugi ubezpieczeniowe

19. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA

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

ubezpieczenia
majàtkowe

20. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

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

21. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ubezpieczenia
na ˝ycie
ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport sanitarny

22. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

Joint Ventures

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

Dzi´ki nam widzisz innych
i sam jesteÊ lepiej widoczny
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

WYDAWNICTWA TECHNICZNE
SYSTEMY BAZ DANYCH I DOKUMENTACJI

K O M U N I K A CJA W PRO M I EN I U 360 ST O PN I

US¸UGI WYDAWNICZE I REKLAMOWE

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

