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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.

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

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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Zmia na pre ze sa FAP
Mas si mo Gen ti li ni, po pię ciu la tach spra wo wa nia funk cji pre ze sa FIAT AU TO PO LAND, wra ca do Włoch. Od tąd bę dzie od po wie dzial ny 

za za gra nicz ne pro jek ty spół ki FIAT AU TO.

Ogło szo no to pod czas ostat nie go po sie dze nia Ra dy Nad zor czej, któ rej człon ko wie po dzię ko wa li od cho dzą ce mu pre ze so wi 

za kie ro wa nie przed się bior stwem i re struk tu ry za cję fir my prze pro wa dzo ną w szcze gól nie trud nym, nie tyl ko dla pol skiej go spo dar ki,

mo men cie. Mi mo tych trud no ści, któ re od bi ły się nie ko rzyst nie na wy ni kach eko no micz nych, spół ce pod kie row nic twem 

Mas si mo Gen ti li ni uda ło się utrzy mać po zy cję li de ra na pol skim ryn ku mo to ry za cyj nym.

Na wnio sek Fiat Au to SpA sta no wi sko Pre ze sa FIAT AU TO PO LAND po wie rzo no En ri co Pa vo ni, pre ze so wi FIAT POL SKA. 

W miej sce Gian car lo Mot to, któ ry w ca ło ści zaj mie się kie ro wa niem i dal szym roz wo jem spół ki GM -FIAT Worl dwi de Pur cha sing Po land,

w skład Za rzą du FIAT AU TO PO LAND zo stał po wo ła ny Zdzi sław Ar let, obec ny dy rek tor Za kła du w Ty chach.

Po za twier dze niu tych de cy zji przez Wal ne Zgro ma dze nie Ak cjo na riu szy Fiat Au to Po land, od 8.04.2002 Za rząd Fiat Au to Po land 

sta no wią: En ri co Pa vo ni (Pre zes), Zdzi sław Ar let (Dy rek tor Za kła du), Ma rio Li be ra le (Dy rek tor Per so ne lu i Or ga ni za cji), 

Jo se’ Ra món So ria no Ro uco (Dy rek tor Han dlo wy), Cze sław Świ stak (Dy rek tor Ad mi ni stra cji i Kon tro li Za rzą dza nia).

En ri co Pa vo ni
En ri co Pa vo ni ma 52 la ta. W Gru pie Fiat pra cu je od 1969 ro ku. Od 1978 r. przez je de na ście lat był dy rek to rem przed sta wi ciel stwa 

FIAT w Pol sce, na któ rą to funk cję po wró cił w 1992 r. po dwu let nim re pre zen to wa niu FIATa w Moskwie. 

W la tach 1994-99 był pre ze sem Za rzą du To ro Po land In ve st ments, od 1995 r. – pre ze sem za rzą du 

FIAT POL SKA Sp. z o. o. re pre zen tu ją cej Gru pę FIAT w Pol sce.

Po nad to jest pre ze sem za rzą du Bu si ness So lu tions Pol ska i Ingest Segim Polska oraz człon kiem za rzą dów  

m.in. Fiat Avio Pol ska, Sa di Pol ska -Agen cja Cel na, Ma gne ti Ma rel li Exhaust Sys tems Pol ska i Sa tiz Po land.

Od momentu powstania spółki Fiat Auto Poland do dnia nominacji na stanowisko prezesa, sprawował funkcję  

wi ce prze wod ni czą cego Ra dy Nad zor czej Fiat Auto Poland. Jest prze wod ni czącym Ra dy Nad zor czej Ma gne ti 

Ma rel li Po land i Fiat Fi nan ce Pol ska oraz człon kiem Ra dy Nad zor czej Tek sid Poland.

Po za Gru pą Fiat za sia da w Ra dzie Nad zor czej Ban ku Pe kaO SA, jest pre ze sem Pol skie go Związ ku Pra co daw ców Pry wat -

nych Prze my słu Mo to ry za cyj ne go i Cią gni ko we go i wi ce pre zy den tem Pol skiej Kon fe de ra cji Pra co daw ców Pry wat nych.

O tym się mówi

Raj do wy Pu char Se icen to Spor ting
Przed mi ło śni ka mi spor tów sa mo cho do wych ko lej ne emo cje. 

Nie ba wem roz pocz nie się ko lej ny se zon Raj do we go Pu cha ru 

Se icen to Spor ting – szan sa tak że dla mło dych za wod ni ków, któ rym

Pu char za pew nia w mia rę ta ni start w Mi strzo stwach Pol ski. 

Łącz na pu la na gród wy no si w tym ro ku 117 tys. zł. 

Na gro dą rze czo wą za pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji koń co wej 

jest Fiat Se icen to Spor ting.

Ka len darz star tów w se zo nie 2002: Rajd El mot 03-04.05; Rajd 

Fe sti wa lo wy 24-25.05; Rajd Rze szow ski 16-17.08; Rajd Wi sły 

06-07.09; Rajd Kar ko no ski 27-28.09; Rajd War szaw ski 25-26.10 br.

IX Grand Prix Fiat Au to Po land
5 i 6 kwiet nia na To rze Kiel ce 59 dzien ni ka rzy pró bo wa ło 

swo ich sił za kie row ni cą Al fy Ro meo 147 i Fia ta Sti lo. 

Pierw sze miej sce za jął Ja ro sław Za bie ga „Su per Eks pres”, 

dru gi był Ma rek Wi cher „Ga ze ta Kra kow ska”, trze ci – Ja cek

Bie nasz kie wicz „PR Lu blin”. Wśród pań pierw sza by ła An na 

Lu ber to wicz -Sztorc. Część spor to wą uzu peł ni ło spo tka nie

z kie row nic twem FAP. Na py ta nia od po wia dał m.in. czło nek 

Za rzą du FAP, Cze sław Świ stak. 

Chwi lą ci szy uczczo no pa mięć zmar łe go Wie sła wa Naj haj ta 

– Pre ze sa Sto wa rzy sze nia Au to Klu bu Dzien ni ka rzy Pol skich. 
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Sie dem dzie siąt lat Ba lil li
W 1932 ro ku po wstał Fiat Ba lil la 508 – pierw szy użyt ko wy sa mo chód pro duk cji wło skiej. 

No wy mo del na tych miast zdo był po pu lar ność, nie tyl ko ze wzglę du na in no wa cyj ne 

roz wią za nia tech nicz ne, ale za le ty es te tycz ne. I choć prze sa dą by ło by twier dze nie, że mo del

ten zmo to ry zo wał Wło chów (tak na praw dę sta ło się to do pie ro w la tach 50 za spra wą 

Ci nqu ecen to i Se icen to), to z ca łą pew no ścią zmie nił ich po dej ście do mo to ry za cji.

Dzię ki róż nym for mom współ pra cy, Ba lil la pro du ko wa na by ła tak że po za gra ni ca mi Włoch, mię dzy in ny mi w Niem czech, 

Wiel kiej Bry ta nii, Cze cho sło wa cji, Hisz pa nii i Pol sce. Pro duk cją sa mo cho du w na szym kra ju zaj mo wa ła się od 1932 ro ku fir ma 

Pol ski Fiat Spół ka Ak cyj na w War sza wie, a od ‘34 ro ku – fa bry ka PZInż. 

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”

Od mła dza nie ISO w Ty chach
Na po cząt ku mar ca br. w Fiat Au to Po land od był się au dyt cer ty fi ku ją cy Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią, na

zgod ność z no wą edy cją nor my ISO 9001: 2000. Róż ni ca po mię dzy obec nym au dy tem, a tym sprzed sze ściu

lat po le ga na tym, że wte dy sys tem ja ko ści po le gał na za rzą dza niu po szcze gól ny mi ope ra cja mi, a obec nie

obej mu je ca łe pro ce sy. W cią gu ro ku od uka za nia się pierw szych for mal nych ak tów praw nych, wpro wa dza ją -

cych w ży cie Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią FAP, prze pro wa dzo no szko le nia, zi den ty fi ko wa no

i wy od ręb nio no pro ce sy wy stę pu ją ce w or ga ni za cji, opra co wa no ich struk tu rę oraz no wą księ gę ja ko ści, 

wy ło nio no oso by od po wie dzial ne za wdro że nie oraz tzw. wła ści cie li pro ce sów (ang. „pro cess owner”). 

Na tych ostat nich spo czę ło trud ne i żmud ne za da nie stwo rze nia do ku men ta cji źró dło wej ca łe go sys te mu, zbio ru pro ce dur i in struk cji. 

Au dyt koń co wy prze pro wa dzi ły re no mo wa ne fir my cer ty fi ku ją ce: RW TÜV z Es sen oraz Pol skie Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji. 

Koń co we stwier dze nie nie za wie ra ło uwag kry tycz nych o sys te mie ja ko ści, pod kre śla no na to miast pra wi dło we po dej ście ca łej struk tu ry

do pro ce so we go za rzą dza nia ja ko ścią, czy tel ność i ko mu ni ka tyw ność do ku men ta cji, przej rzy stość pro ce dur oraz zdol ność do szyb kiej 

re ak cji w przy pad ku ko niecz no ści sto so wa nia dzia łań ko ry gu ją cych i za po bie gaw czych.

Zdzi sław Ar let, dy rek tor Za kła du Ka ro se rii Fiat Au to Po land pod kre śla, że obec nie przed spół ką stoi nie mniej waż ne za da nie zin te gro wa -

nia w jed ną spój ną struk tu rę wszyst kich trzech funk cjo nu ją cych obec nie sys te mów za rzą dza nia: ja ko ścią, śro do wi skiem i bhp.

Die sel w do brym STI LU
„No wym mo de lem Fiat zde cy do wa nie wy po wie dział woj nę ste reo ty pom utoż -

sa mia nym z mar ką, no i kon ku ren cją. Rzecz nie po le ga na wy po sa że niu Fia ta

Sti lo w nie skoń cze nie wiel ką licz bę ga dge tów, ale, z mo je go punk tu wi dze -

nia, w za pew nie niu mu do bre go wy ko na nia, wy koń cze nia, a na stęp nie spra -

wie nia, że jaz da bę dzie przy jem no ścią a nie wal ką z sa mo cho dem. To au to

zde cy do wa nie re agu je na przy ci śnię cie pe da łu ga zu tak przy bar dzo ni skich,

jak i wy so kich ob ro tach, po zwa la jąc na szyb ki start, utrzy my wa nie wy so kiej

prze cięt nej na dłu gich tra sach i zwięk sza jąc bez pie czeń stwo pod czas wy ko -

ny wa nia ma new rów na dro dze. Skła mał bym mó wiąc, że nie cie szą mnie 

ga dge ty. Skła mał bym też mó wiąc, że opa no wa łem

już wszyst kie taj ni ki sys te mów, któ ry mi

Sti lo wy peł nio no”. 

Ja cek Bie niasz kie wicz, 
Ga ze ta Wschod nia, Lu blin



3. NA GRO DZO NO FIL MY 
RE KLA MO WE FIA TA I AL FY
Fiat na gro dzo ny za sym pa tię, Al fa 
Ro meo za styl. Z oka zji „VII Ga li Re kla -
my” Ra dio Ita lia Ne twork, zajmujące
się od wielu lat organizacją tego kon -
kursu, prze pro wa dzi ło son daż wśród
słu cha czy, zwłaszcza mło dzie ży w wie -
ku od 17 do 28 lat, na temat ich ulu bio -
nych fil mów re kla mo wych. 
W su mie od da no czte ry ty sią ce gło sów
przez te le fon, SMS, fax i e -ma il. 
Film re kla mo wy „Co gli l’at ti mo Fiat –
„Bu ona se ra!!” (Chwyć oka zję Fiata –
Do bry wie czór) do stał naj wię cej gło -
sów za sym pa tycz ny cha rak ter, a Al fa
Ro meo 1467 Con nect wy gra ła dzię ki
fa scy nu ją ce mu wy glą do wi.

ZE świata Fiata

2. PRZE ZRO CZY STE DO BLÒ
ZA PRO JEK TO WA NE W BRA ZY LII
Wy da je się po cho dzić z fil mu scien ce
fic tion. Tym cza sem jest to tyl ko sa mo -
chód o obu do wie z two rzy wa akry lo we -
go, skon stru owa ny na ba zie Do blò. 
Po jazd, re zul tat pra cy ze spo łu Styl
i Pro to ty py z Fiat Au to mó ve is (Bra zy -
lia), za de biu to wał na Kra jo wych Tar -
gach Trans por to wych w S. Pa olo. Ten
nie zwy kły sa mo chód zo stał rów nież
wy eks po no wa ny w trak cie pre zen ta cji
Do blò w tym kra ju, w li sto pa dzie 
ze szłe go ro ku. W tych dniach od by wa
to ur po de ale rach bra zy lij skich. Pro to -
typ, zbu do wa ny w cią gu 32 dni, ma 
de mon stro wać dzia ła nie wszyst kich
me cha ni zmów mo de lu.

1. TRZY I PÓŁ MI LIO NO WY 
SIL NIK Z ZA KŁA DÓW IVE CO
W lu tym ub. r. z li nii pro duk cyj nych za -
kła du Ive co w Fog gia zszedł trzy i pół -
mi lio no wy sil nik Sof fim. Re kord, bę dą -
cy po twier dze niem suk ce su pro jek tu
szyb kich sil ni ków die sel, skon stru owa -
nych w po ło wie lat sie dem dzie sią tych.
W 1984 ro ku fa bry ka w Fog gia mo gła
po chwa lić się in nym waż nym osią gnię -
ciem – re ali za cją pierw sze go szyb kie -
go sil ni ka die sel na wtrysk bez po śred -
ni z do ła do wa niem. Mi nę ło nie wie le
po nad 20 lat, a pro duk cja ze spo łów
na pę do wych wzro sła z 90 do 300 tys.
sztuk rocz nie. Są mon to wa ne w Da ily
Ive co, w Fiat Du ca to i w mo de lach Gru -
py PSA, Re nault, Mul ti car i Bre mach.

1

2

3

6
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6. TRÓJZĄB 
MIERZY WYSOKO 
Masera ti z sukcesem wra ca do Sta nów
Zjed no czo nych z mo de la mi: Co upé
i Sy de rem. Tyl ko w pierw szym kwar ta le
za war to po nad ty siąc kon trak tów,
w 2002 prze wi dzia nych zaś jest dal sze
1500. Jest to po czę ści za słu gą in ten -
syw nej kam pa nii re kla mo wej, któ rej
przy kła dem mo że być ogrom ny po ster
ze zdję ciem za wie szo nym na wy so ko ści
20 me trów na Ti mes Squ are (w No wym
Jor ku), placu, przez któ ry prze cho dzi
co dzien ne pół to ra mi lio na osób. Idąc
za przy kła dem ame ry kań skim, fir ma
z Mo de ny za in sta lo wa ła w mar cu te go
ro ku w Me dio la nie i Rzymie telebeamy
z „jadącym” Coupé. 

5. SIL NI KI FIA TA VIO DLA 
LOT NI SKOW CA AN DREA DO RIA
Fia tA vio bę dzie pro du ko wać sil ni ki dla
lot ni skow ca An drea Do ria, najnowsze -
go okrę tu marynarki wło skiej, któ ry
roz pocz nie służ bę w 2007 ro ku. Kon -
trakt o war to ści 40 mln eu ro prze wi du -
je, między innymi,  do sta wę czte rech
tur bin po cho dze nia lot ni cze go LM
2500 oraz urzą dzeń po moc ni czych, jak
rów nież ich in sta la cję i kon ser wa cję.
Cał ko wi ta moc ze spo łu na pę do we go
wy nie sie 90 MG. An drea Do ria bę dzie
miał dłu gość 236,5 me tra i wy por ność
rów ną 26.700 ton (na zdję ciu). Oprócz
1200 człon ków za ło gi pod po kła dem
po mie ści osiem sa mo lo tów AV8 Plus
lub 12 he li kop te rów.

4. KOM BAJN 
Z AME RY KI ŁA CIŃSKIEJ
Axial -Flow 2388 to pierw szy kom bajn
wy pro du ko wa ny przez Ca se NH w Bra -
zy lii. Jest to je dy ny kraj, oprócz Sta -
nów Zjed no czo nych, w któ rym bę dzie
wy twa rza ny ten mo del. No wa ma szy -
na, mon to wa na w za kła dach CNH w Ku -
ry ty bie, jest wy ni kiem ba dań prze pro -
wa dzo nych z udzia łem oko ło 300 pro -
du cen tów rol ni czych. Bra zy lij ski kom -
bajn po sia da wy jąt ko wo wy god ną ka -
bi nę z kli ma ty za cją po wie trza i spe -
cjal nym pneu ma tycz nym fo te lem. 
Wy po sa żo ny jest w sil nik Cum mins
280 KM. No wy zbior nik pa li wa o po -
jem no ści 680 li trów gwa ran tu je 24 
go dzi ny cią głej pra cy bez tan ko wa nia.

7kwiecień  2002 f i a t  wo kó ł  n a s
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C zy sztucz ny mózg, na zy wa ny cza sem neu ro kom -
pu te rem, któ ry pra gn´ wy po sa ̋ yç w zdol no Êci
ludz kie go mó zgu, b´ dzie móg∏ Êci gaç si´ z cz∏o -

wie kiem? Tak, i to nie tyl ko w ob sza rze ch∏od ne go 
in te lek tu, ale te˝ w ob sza rze sko ja rzeƒ po etyc kich 
i kre owa nia wie dzy. Ma szy na b´ dzie zdol na do ca ∏o Êcio -
wej tech ni ki prze twa rza nia in for ma cji, któ rà lu dzie 
na zy wa jà in tu icjà. Czym jest in tu icja? To za ska ku jà ca,
naj cz´ Êciej traf na od po wiedê, któ ra ro dzi si´ w na szym
mó zgu bez ro zu mo wej ana li zy sy tu acji. Ju˝ dziÊ neu ro -
kom pu te ry zdol ne sà do b∏y sków in tu icji i ge niu szu. 
Na pew no jed nak ma szy ny te nie osià gnà te go sa me go
po zio mu z∏o ̋ o no Êci struk tu ral nej, ja kà po sia da mózg
bio lo gicz ny, któ ry sta no wi ok. 100 mi liar dów (!) 
ele men tów. Pa mi´ taj my, ˝e iloÊç my Êli, idei i wy obra ̋ eƒ,
ja kie nasz mózg mo ̋ e wy ge ne ro waç, jest wi´k sza 
ni˝ licz ba wszyst kich czà stek ele men tar nych za war tych
w ca ∏ym wi dzial nym Wszech Êwie cie: czy li a˝ do gra nic
– od le g∏ych o mi liar dy lat Êwietl nych – do któ rych 
si´ ga jà dziÊ naj lep sze te le sko py. Z∏o ̋ o noÊç „ga lak ty ki”
ludz kie go mó zgu jest wi´k sza ni˝ z∏o ̋ o noÊç sa me go
Êwia ta, któ ry ma my po znaç. 

Ludz ki mózg po zna no za le d wie w 25-30 proc., 
co ozna cza, ˝e po sia da on wiel kie, nie od kry te jesz cze
po ∏a cie, prze zna czo ne do ce lów i za daƒ, ja kich na ra zie
na wet si´ nie do my Êla my. Przed wie ka mi zwy mia ro wa -
no nas tak, ˝e nasz mózg po up∏y wie ty siàc le ci, po zwa la
sta wiç czo ∏a stwo rzo nej przez nas sa mych cy wi li za cji
i ro zu mieç Êwiat. Praw do po dob nie po sia da my jesz cze
du ̋ e „za pa sy” mo˝ li wo Êci mó zgu. Umys∏ jest wi´c swo -
istym fe no menem bio lo gicz no -me ta fi zycz nym, bo ba da -
jàc wy ko pa li ska an tro po lo gicz ne mo˝ na stwier dziç, ˝e
po jem noÊç i kszta∏t mó zgo czasz ki lu dzi z od le g∏ych
epok – któ rzy ˝y li w od mien nych ni˝ na sze wa run kach
cy wi li za cyj nych – by ∏y ta kie sa me jak u nas. War to wi´c
si´ za sta no wiç, dla cze go w prze sz∏o Êci za ist nia ∏a re wo lu -
cja bio lo gicz na, któ ra wy po sa ̋ y ∏a cz∏e ko kszta∏t nà ma∏ p´
w tak po t´˝ ny na rzàd zdo by wa nia wie dzy o Êwie cie? 
Ta kie go two ru jak ludz ki mózg tech nicz ny mi me to da mi
w pe∏ ni imi to waç nie mo˝ na. Na ra zie mo ̋ e my bu do -
waç tyl ko mo de le je go frag men tów.

W hi sto rii ludz ko Êci ni gdy do tàd nie zbu do wa no urzà -
dze nia, któ re da ∏o by si´ u˝yç, a któ re go nie da ∏o by si´
nad u˝yç. Choç tech no lo gia in for ma tycz na stwa rza wiel -
kie na dzie je i obiet ni ce cy wi li za cyj ne, po sia da te˝ swe
ciem ne stro ny. Nie daw no uka za ∏a si´ mo ja no wa ksià˝ -
ka „Spo ∏ecz noÊç in ter ne tu” – z∏o ̋ o na z 55 roz dzia ∏ów
(gdy˝ koƒ cz´ w tym ro ku 55 lat), z któ rych ka˝ dy czy ta
si´ 4 mi nu ty – za wie ra jà ca garÊç prze my Êleƒ na ten 
te mat. In ter net ja ko naj wa˝ niej sze me dium in for ma tycz -
ne – dzia ∏a jà ce po nad oce ana mi roz dzie la jà cy mi kon ty -
nen ty i po nad ba rie ra mi kul tur – sta nie si´ wkrót ce 
sil nym czyn ni kiem de ter mi nu jà cym ob raz przy sz∏ych
spo ∏e czeƒstw i przy sz∏ych za cho waƒ lu dzi.

mózg
Ilość my śli, idei i wy obra żeń, ja kie nasz mózg mo że wy ge ne ro wać, jest więk sza
od licz by czą stek ele men tar nych w ca łym wi dzial nym Wszech świe cie, którego
granice są odległe o miliardy lat świetlnych.

Chwila
refleksji

Prof. Ry szard Ta deu sie wicz

Prof. Ry szard Ta deu sie wicz (ur. 1947),
bio cy ber ne tyk, rek tor Aka de mii 
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie, 
au tor wie lu ksią żek. Stwo rzył 
sys tem kom pu te ro wy, wzo ro wa ny 
na struk tu rze i isto cie funk cjo no wa nia
ludz kie go mó zgu. Pra gnie zbu do wać
bio ro bo ta, któ ry bę dzie funk cjo no wał
pra wie tak jak czło wiek.

Zrozumieć
fo

t. 
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h  



ce lo wo np. w ce lach pro pa gan do wych.
Od cza sów Gu ten ber ga dro ga od nadaw cy do od bior -

cy in for ma cji wio d∏a po przez in nych lu dzi – b∏´ dy au to -
ra eli mi no wa∏ re cen zent, re dak tor itd. Obec nie cz∏o wiek
nie od po wie dzial ny mo ̋ e w in ter ne cie wy pro du ko waç
stro n´ wy glà da jà cà rów nie pro fe sjo nal nie jak stro na
uni wer sy te tu w Oxfor dzie, lecz za wie raç ona b´ dzie naj -
wy ̋ ej çwierç, lub pó∏ praw dy.

Czy ta jàc ksià˝ k´ mo˝ na jà na chwi l´ od∏o ̋ yç i prze -
my Êleç, wie dzy p∏y nà cej z ksià˝ ki to wa rzy szy re flek sja.
Bo mà droÊç two rzy wie dza wzbo ga co na o re flek sj´.
A in ter net sprzy ja po spiesz ne mu gro ma dze niu fak tów.
Stu dent cz´ sto prze by wa tyl ko 40 se kund w da nym ser -
wi sie, po czym szu ka da lej. Je Êli ser wi sem by ∏o np. 
Mu zeum Luwr, to jest oczy wi ste, ˝e Luw ru w cià gu 

40 se kund po znaç nie mo˝ na. Co raz ∏a twiej wi´c ule ga -
my blich tro wi na gro ma dzo nej w in ter ne cie wie dzy, choç
z praw dzi wà wie dzà nie wie le ma ona wspól ne go. Lu dzie
bom bar du jà si´ ol brzy mià ilo Êcià in for ma cji, któ re sà
bez ∏ad nie gro ma dzo ne w umy Êle, i ta „siecz ka” nie doÊç,
˝e nie wzbo ga ca in te lek tu al nie, to jesz cze po wo du je coÊ
w ro dza ju „za tka nia” je go za so bów i co raz trud niej
przy swa ja my wie dz´ ja ko sys tem. 

Gro zi nam za gu bie nie mà dro Êci po Êród nad mia ru in -
for ma cji. Tym cza sem cz∏o wiek nie po trze bu je ko lek cji
wia do mo Êci, któ rà sta no wi po pro stu pó∏ ka z ksià˝ ka mi.
Po trzeb na nam jest mà droÊç, wy wo dzà ca si´ z tej ̋ e 
ko lek cji. Ale mà droÊç wy ma ga kon cen tra cji i re flek sji,
na któ rà nie ma, nie ste ty, miej sca w in ter ne cie.

No to wa∏ Je rzy Âwià tek

Z ra cji za nu rze nia si´ lu dzi w cy ber prze strze ni, wzra -
sta uza le˝ nie nie od kom pu te ra. Cz∏o wiek po sia da bo -
wiem sk∏on noÊç do fe ty szy zo wa nia tech ni ki i szyb ko si´
jej pod po rzàd ko wu je, za miast pod po rzàd ko waç jà so -
bie. Do wo dem choç by sto su nek nie któ rych m´˝ czyzn
do sa mo cho du: szar manc ki wo bec paƒ d˝en tel men, za -
mie nia si´ za kó∏ kiem w po two ra, zdol ne go ze pchnàç do
ro wu ja dà cà przed nim mniej wpraw nà za kie row ni cà
dziew czy n´, któ ra o 10 se kund opóê ni je go do tar cie do
ce lu. Po dob ne za cho wa nia ob ser wu je si´ u osób in ten -
syw nie ko rzy sta jà cych z mo˝ li wo Êci cy ber prze strze ni.
Jak do wio d∏y ba da nia – prze pro wa dzo ne wÊród 10 tys.
miesz kaƒ ców Mia stecz ka Stu denc kie go AGH, któ rzy
przez ca ∏à do b´ ma jà do st´p do in ter ne tu – re kor dzi Êci
sp´ dza li w in ter ne cie po nad 20 go dzin dzien nie. Wy ma -

ga li póê niej po dob ne go „od tru wa nia” jak nar ko ma ni. 
Szcze gól nie nie bez piecz na jest vir tu al re ali ty. Umo˝ li -

wia po dró ̋ e w wy ima gi no wa ne Êwia ty, po zwa la jàc nam
za an ga ̋ o waç w to nie mal wszyst kie zmy s∏y. Do tàd lu -
dzie by li prze ko na ni, ˝e na gro ma dze nie du ̋ ej ilo Êci in -
for ma cji uczy ni jà tech nicz nie ∏a two do st´p nà i szyb ko
sta nà si´ mà drzej si. Tym cza sem in ter net, czy li wszech -
ni ca wie dzy wsze la kiej, sta∏ si´ Êmiet ni skiem, êró d∏em
zja wi ska na zwa ne go kie dyÊ prze ze mnie „smo giem in -
for ma tycz nym”. Jest tym, czym szklan ka ˝y cio daj nej
wo dy roz bi ta w mi lio ny kro pe lek. WÊród ol brzy miej
ilo Êci in for ma cji co raz trud niej o te na praw d´ war to -
Êcio we. Cu dze po my∏ ki zo sta jà tu usto krot nio ne 
po przez udo st´p nie nie b∏´d nych tek stów w sie ci kom -
pu te ro wej, myl ne in for ma cje wpro wa dza ne sà cza sem
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Z e sz∏y rok za mknà∏ si´ dla Fia ta wy ni kiem ne ga -
tyw nym, ale zgod nym z prze wi dy wa nia mi. Po mi -
mo spad ku ak tyw no Êci sek to ra au to i pro duk cji

kom po nen tów, ob ro ty Gru py wy nio s∏y 58 mld eu ro.
Dzi´ ki roz wo jo wi Fia tA vio i To ro As si cu ra zio ni, jest to
wy nik nie co wy˝ szy ni˝ w ro ku po przed nim. Wy nik
ope ra cyj ny to 318 mln eu ro (855 w 2000 ro ku), ale za
ostat ni kwar ta∏ by∏ on mi nu so wy na su m´ 245 mln.
Rów nie˝ ujem ny oka za∏ si´ wy nik skon so li do wa ny 
net to: po nie sio no stra t´ 791 mln eu ro (w 2000 osià -
gni´ to zysk w wy so ko Êci 578 mln).

Po mi mo nie ko rzyst nej sy tu acji na ryn kach Êwia to -
wych, w pierw szym pó∏ ro czu 2001 ro ku wy ni ki Gru -
py by ∏y zgod ne z wy zna czo ny mi ce la mi, w za kre sie
ren tow no Êci i ogra ni cze nia za d∏u ̋ e nia. Nie mniej
w dru giej po ∏o wie ro ku, po gor sze nie ko niunk tu ry
oraz spa dek za ufa nia kon su men tów i przed si´ biorstw,
do dat ko wo po g∏´ bi ∏y si´ w wy ni ku mi´ dzy na ro do we -
go kry zy su b´ dà ce go kon se kwen cjà ata ków ter ro ry -
stycz nych z 11 wrze Ênia. Wsku tek tych wy da rzeƒ,
w nie któ rych ob sza rach biz ne su Fiat od no to wa∏ spa -
dek sprze da ̋ y, któ re mu to wa rzy szy ∏o na si le nie si´

Rok 2001 za mknię to zgod nie z prze wi dy wa nia mi. Ob ro ty wy nio sły 58 mld eu ro.
Fia tA vio i To ro As si cu ra zio ni to przed się bior stwa, któ re osią gnę ły naj lep sze 
re zul ta ty. Pa olo Fre sco oraz Pa olo Can ta rel la in we stu ją w ak cje Fia ta.

Gru pa zno wu 
ata ku je ry nek

Gru pa zno wu 
ata ku je ry nek



GŁÓW NE DA NE 
PO SZCZE GÓL NYCH SEK TO RÓW DZIA ŁAL NO ŚCI

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

11kwiecień  2002 f i a t  wo kó ł  n a s

agre syw nej po li ty ki han dlo wej kon ku ren cji. Wraz
z po ja wie niem si´ co raz sil niej szych oznak kry zy su, ju˝
od trze cie go kwar ta ∏u Gru pa pod j´ ∏a istot ne Êrod ki za -
rad cze: zmniej sze nie pro duk cji, ogra ni cze nie za pa sów,
re duk cja kosz tów struk tu ry i przy spie sze nie pro gra mu
„re in gi ne ering’u” pro ce sów roz po cz´ te go w pierw szej
po ∏o wie ro ku. W ce lu uchro nie nia si´ przed skut ka mi
nie sta bil nych ryn ków i nie pew no Êci, co do ry ch∏e go
o˝y wie nia go spo dar cze go, w grud niu ze sz∏e go ro ku
za rzàd pod jà∏ ko lej ne kro ki o cha rak te rze prze my s∏o -
wym i fi nan so wym. Zde cy do wa no si´ na ra cjo na li-
za cj´ i re struk tu ry za cj´ za k∏a dów pro duk cyj nych, 
re or ga ni za cj´ Fiat Au to w po dzia le na jed nost ki biz ne -
so we, pod wy˝ sze nie ka pi ta ∏u za k∏a do we go o po nad
mi liard eu ro oraz emi sj´ ob li ga cji wy mie nial nych 
na ak cje Ge ne ral Mo tors na su m´ 2,2 mld do la rów.
Po nad to wpro wa dzo no zmia ny do pla nów nie któ rych
dzia ∏al no Êci.

Przejdê my do sy tu acji w po szcze gól nych sek to rach. 
Fiat Au to za re je stro wa∏ spa dek sprze da ̋ y o 10,8%.

Spa d∏y rów nie˝ ob ro ty (ok. 3,6%), w du ̋ o mniej szym
stop niu jed nak ni˝ sprze da˝ sa mo cho dów. Sta ∏o si´
tak, mi´ dzy in ny mi, dzi´ ki roz wo jo wi dzia ∏al no Êci
us∏u go wej. W 2002 ro ku dzia ∏al noÊç o˝y wi pla no wa -
ne wej Êcie na ry nek mo de li: Fiata Du ca to, Lan cii The -
sis, no wej Al fy 156 i GTA, jed no bry ∏o wych Ulys se 
i Phe dra, a je sie nià – Sti lo Sta tion Wa gon.

CNH umoc ni ∏o w 2001 ro ku po zy cj´ Êwia to we go 
li de ra w sek to rze ma szyn rol ni czych. Po mi mo s∏a be go
ryn ku, ob ro ty (10,8 mld eu ro) po zo sta ∏y nie zmie nio -
ne w sto sun ku do ro ku po przed nie go. Wy nik ope ra cyj -
ny wy niós∏ 209 mln eu ro wo bec 45 mln w po przed nim
ro ku. Pod ko niec ro ku da ∏o si´ od czuç rów nie˝ os∏a bie -
nie po py tu na ryn ku po jaz dów prze my s∏o wych. Ob ro -
ty Ive co wy nio s∏y 8,6 mld eu ro (+0,5%). Wy nik ope -
ra cyj ny rów na si´ 271 mln (489 w ro ku po przed nim).

In ne sek to ry: Ma gne ti Ma rel li, Tek sid i Co mau, od -
czu ∏y wa ha nia po py tu ze stro ny pro du cen tów sa mo -
cho do wych. Na to miast do bre wie Êci do cho dzà z Fia t-
A vio, któ ra po mi mo kry zy su w trans por cie lot ni czym
i os∏a bie nia ak tyw no Êci w sek to rze ba daƒ ko smicz -
nych, do dat ko wo zwi´k szy ∏a ob ro ty (+9,7%), wy nik
ope ra cyj ny (186 mln eu ro) i ren tow noÊç (+11,4%).
Do brze so bie ra dzi To ro As si cu ra zio ni, któ ra umoc ni -
∏a po zy cj´ na ryn ku w∏o skim (ze bra ne sk∏ad ki: +25%)
i osià gn´ ∏a wy nik przed za p∏a ce niem po dat ku rów ny
220 mln. Na to miast no wy sek tor Bu si ness So lu tions
od no to wa∏ wy nik ope ra cyj ny rów ny 73 mln eu ro.

Per spek ty wy roku bie ̋ à cego przewidujà lek kie
i stop nio we o˝y wie nie tak w Sta nach Zjed no czo nych,
jak w Eu ro pie. Po pra wa ko niunk tu ry nie na stà pi jed -
nak w stop niu do sta tecz nym, aby o˝y wiç kon sump cj´
dóbr trwa ∏ych i in we sty cje. Choç w prze wi dy wa niach
rok 2002 b´ dzie jesz cze trud ny, Gru pa nie za mie rza re -
zy gno waç z dà ̋ e nia do po pra wy swo je go wy ni ku ope -
ra cyj ne go w sto sun ku do ro ku po przed nie go. Jed nym
z wa˝ niej szych prio ry te tów do koƒ ca ro ku b´ dzie ogra -
ni cze nie za d∏u ̋ e nia o po ∏o w´. Pre zes Pa olo Fre sco,
chcàc udo wod niç swo jà wia r´ w przy sz∏oÊç przed si´ -
bior stwa, po sta no wi∏ za in we sto waç w ak cje spó∏ ki 
ca ∏oÊç swo je go wy na gro dze nia (net to) otrzy ma ne go 
od dnia ob j´ cia sta no wi ska. Pa olo Can ta rel la, dy rek tor
ge ne ral ny i pe∏ no moc ny, po pro si∏ za rzàd o za mia n´
cz´ Êci zmien nej swo je go wy na gro dze nia, na ak cje 
zwy czaj ne Fia ta.



Gian car lo Riol fo

No wa eu ro pej ska ra kie ta no śna, stwo rzo na dzię ki sta ra niom Fia ta Avio
oraz Wło skiej Agen cji Ko smicz nej, bę dzie słu żyć ko smicz nym mi sjom.

Pierw szy lot za pla no wa no za trzy la ta. Przy go to wa nia trwa ją.

Ve ga
na or bi cie
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Z a cz´ ∏o si´ koƒ co we od li cza nie. Da t´ star tu no wej
eu ro pej skiej ra kie ty no Ênej wy zna czo no na ko niec
2005 ro ku. Po zo sta ∏y czte ry la ta na re ali za cj´ pro -

jek tu, bu do w´ pro to ty pów, osta tecz ne prze glà dy tech nicz -
ne, or ga ni za cj´ pro duk cji oraz przy go to wa nie in fra struk -
tu ry w OÊrod ku Ko smicz nym w Ko urou w Gu ja nie Fran -
cu skiej. Ogrom na pra ca, w któ rà za an ga ̋ o wa∏ si´ Fiat
Avio. W∏o skie przed si´ bior stwo jest nie tyl ko kie row ni -
kiem pro jek tu, ale tak ̋ e je go po my s∏o daw cà. Ju˝ na po -
czàt ku lat dzie wi´ç dzie sià tych Fiat Avio za pro jek to wa∏ lek -
kà ra kie t´ trans por to wà, po chod nà du ̋ ych ra kiet Aria ne,
do któ rych fir ma pro du ku je stop nie z na p´ dem na pa li wo
sta ∏e. Ve ga jest kon struk cjà, któ ra wy cho dzi na prze ciw za -
po trze bo wa niu na nie za wod ny i sto sun ko wo ta ni Êro dek
no Êny, s∏u ̋ à cy do umiesz cza nia na or bi cie ma ∏ych i Êred -
nich sa te li tów, prze zna czo nych g∏ów nie do ce lów na uko -
wych, eks pe ry men tów z za kre su fi zy ki, ob ser wa cji astro -
no micz nych, ba da nia Zie mi i jej kli ma tu, kon tro li Êro do -
wi ska na tu ral ne go i je go za so bów. Ra kie ty ta kie jak Aria -
ne 4 i 5 zo sta ∏y przy sto so wa ne do prze no sze nia na or bi t´
ko smicz nà wie lo to no wych obiek tów, ta kich jak sa te li ty te -
le ko mu ni ka cyj ne lub bar dziej skom pli ko wa ne urzà dze nia,
jak ob ser wa to rium astro no micz ne Xmm New ton, roz mia -
ra mi zbli ̋ o ne do au to bu su. Do ta kich w∏a Ênie za daƒ s∏u -
˝y ∏a do tej po ry ame ry kaƒ ska ra kie ta Del ta oraz ro syj ska
Pro ton. By ∏o by du ̋ à stra tà wy ko rzy sty wa nie ich do wy no -
sze nia w prze strzeƒ ko smicz nà mniej szych obiek tów. Ve ga
jest za tem pierw szym eu ro pej skim stat kiem no we go ty pu,
w ca ∏o Êci za pro jek to wa nym we W∏o szech przez Fia ta Avio
oraz W∏o skà Agen cj´ Ko smicz nà (ASI). Pro jekt zy ska∏ 
pa tro nat Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej (ESA), któ ra
zde cy do wa ∏a po wie rzyç je go re ali za cj´ spó∏ ce Gru py Fiat
(in we sty cje tej ostat niej wy nio s∏y 70 mln eu ro, zaÊ do dat -
ko we 280 mln wy ∏o ̋ y ∏y ESA i ASI).

„Fiat Avio przy wià zu je du ̋ à wa g´ do pro jek tu Ve ga” –
mó wi An to nio Fa bri zi, szef pro jek tów ko smicz nych spó∏ -
ki. „Dla na szej fir my, od dwu dzie stu lat za an ga ̋ o wa nej
w pro duk cj´ ci´˝ kich ra kiet Aria ne, jest to du ̋ y krok na -
przód w sen sie tech no lo gicz nym oraz w za kre sie pro du ko -
wa nych kom po nen tów”. Z jed nej stro ny, re ali za cja no we -
go pro jek tu po zwo li nam na lep szà kon tro l´ na szej dzia ∏al -
no Êci, z dru giej – zdo b´ dzie my no we do Êwiad cze nia po -
sze rza jàc za kres od po wie dzial no Êci.”

W obec nych cza sach, kie dy po la tach eks pan sji zma la∏
po pyt na trans port te le ko mu ni ka cyj nych sa te li tów u˝yt ko -
wych, co by ∏o pod sta w´ dzia ∏al no Êci ra kiet Aria ne, no we
lek kie ra kie ty Ve ga b´ dà zy ski wa ∏y na zna cze niu. 
„Stwa rza jà one sze ro kie mo˝ li wo Êci w in nym seg men cie



ryn ku ni˝ ten, w któ rym dzia ∏a ∏y Aria ne – mó wi Fa briz -
zi. Da jà tak ̋ e szan s´ roz wo ju tech no lo gicz ne go. Pod sta -
wo wà no wo Êcià sà cz∏o ny ra kie ty z na p´ dem na pa li wo
sta ∏e, skon stru owa ne z w∏ók na w´ glo we go za to pio ne go
w ma try cy. Roz wià za nie to znaj dzie nie wàt pli wie sze ro kie
za sto so wa nie w przy sz∏ych wer sjach ra kiet o wi´k szej mo -
cy, Aria ne 5”.

Do re ali za cji pro jek tu no wej ra kie ty zo sta ∏a po wo ∏a na
spe cjal na jo int ven tu re ELV, w któ rej Fiat Avio po sia da 70
pro cent udzia ∏ów, a po zo sta ∏e 30 pro cent na le ̋ y do ASI.
W no wej spó∏ ce, na cze le któ rej stoi pro fe sor Ve trel la,
obec ny szef Agen cji Ko smicz nej, pra cu jà wy ∏àcz nie pra -
cow ni cy Fia ta Avio. Dla Se ba stia no Ca si, pre ze sa za rzà du
spó∏ ki, wspó∏ pra ca z Agen cjà Ko smicz nà mia ∏a pod sta wo -
we zna cze nie. „To w∏a Ênie stra te gicz ne po dej Êcie Agen cji
wspie ra ∏o na sze ba da nia oraz po pie ra ∏o nasz pro gram
w ESA. Klu czo we te˝ oka za ∏o si´ jej wspar cie w za kre sie
roz wo ju kom pe ten cji w ob sza rach ta kich, jak sys te my
kon tro li lo tu i ste ro wa nia, w któ rych do tej po ry Fiat Avio
nie po sia da∏ wy star cza jà ce go do Êwiad cze nia”. 

„Do brze nam si´ pra cu je ra zem” – po twier dza Ma ria
Fla mi nia Ros si, kie row nik Agen cji Ko smicz nej do spraw
ra kiet. „Za kre sy na szych obo wiàz ków nie po kry wa jà si´,
to na tu ral ne. Za da niem Fia ta Avio jest kon stru owa nie wy -
ro bu efek tyw ne go i kon ku ren cyj ne go. ASI chcia∏ by na to -
miast po sze rzyç do Êwiad cze nie tech no lo gicz ne W∏och
oraz – po przez ESA – zdo byç so bie sil nà po zy cj´ w Eu ro -
pie. Jed nak nie za le˝ nie od ró˝ nych za daƒ, na sze ce le sà
wspól ne”. Ve ga wy po sa ̋ o na b´ dzie w czte ry cz∏o ny.
Pierw szy z nich, na pa li wo sta ∏e, b´ dzie no si∏ na zw´ P80.
Na pierw szy rzut oka przy po mi na on je den z gi gan tycz -
nych ze spo ∏ów na p´ do wych Aria ne 5, któ ry przy star cie
ra kie ty do star cza∏ 90% mo cy cià gu. Choç no wy cz∏on 
wy wo dzi si´ z tych w∏a Ênie sys te mów na p´ do wych, 
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Start ra kie ty Aria ne 5
ze sta cji w Ko urou. 

Po pra wej: 
sta cja kon tro l na Ju pi ter 

w eu ro pej skiej ba zie ko smicz nej.
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w rze czy wi sto Êci znacz nie si´ od nich ró˝ ni, po czàw szy od
sa mej bu do wy, nie sta lo wej, a z w∏ók na w´ glo we go. 
Po dob nie zbu do wa ny jest dru gi i trze ci cz∏on. Oba sà wy -
po sa ̋ o ne w spraw dzo ne ju˝ sil ni ki Ze fi ro. Za le ty sto so wa -
nia kom po zy tów z w∏ók na w´ glo we go sà bar dzo du ̋ e. 
Po czàw szy od zmniej sze nia ci´ ̋ a ru, co po zwa la zwi´k szyç
∏a dow noÊç, na ogra ni cze niu kosz tów pro duk cji koƒ czàc
Zu pe∏ nie ory gi nal ny jest tak ̋ e sys tem ste ro wa nia dy szà,
ju˝ nie elek tro hy drau licz ny, ale ca∏ ko wi cie elek tro nicz ny,
po zwa la jà cy na kon tro l´ tra jek to rii ra kie ty. To ca∏ ko wi ta
no woÊç w sil ni kach ra kie to wych tej wiel ko Êci.

„Ve ga po sia da wie le no wych roz wià zaƒ tech no lo gicz -
nych” – wy ja Ênia Mau ro Bal duc ci ni, kie row nik pro gra mu
w spó∏ ce ELV. Ist nie je szan sa, ˝e wszyst kie in no wa cje zo s -
ta nà za sto so wa ne w przy sz∏ych wer sjach Aria ne 5. Je Êli

Działalność rozwojowa
Prze strzeń ko smicz na sta je się dla Fia ta Avio roz wo jo wym sek to -

rem dzia łal no ści sta no wiąc oko ło 20 pro cent ob ro tów fir my. Wraz

z re ali za cją pro jek tu Aria ne, fir ma zdo by ła znacz ne do świad cze nie

w za kre sie kon struk cji urzą dzeń na pę do wych. Za czy na jąc od pra -

wie przez ni ko go nie za uwa żo nej pro duk cji sil ni ków do roz dzie la -

nia stop ni, prze szła do wy ro bu czło nów na pa li wo sta łe do ra kiet

no śnych Aria ne 3 i 4. Z na dej ściem Aria ne 5 na stą pił skok ja ko ścio -

wy. Wła śnie do tych ra kiet Fiat Avio, współ pra cu jąc z fir mą 

Eu ro pro pul sion oraz Re gu lus, za pro jek to wał i pro du ku je dwa 

czło ny na pa li wo sta łe, któ re do star cza ją 90 pro cent si ły cią gu

przy star cie. Po nad to Fiat Avio za pro jek to wa ła i pro du ku je ko lej ny

klu czo wy ele ment su per ra kie ty eu ro pej skiej: pom pę tur bo do 

cie kłe go tle nu pierw sze go stop nia. Po za tym pro wa dzi pra ce nad

pom pą tur bo do no we go sil ni ka, któ ry mon to wa ny bę dzie w wyż -

szym czło nie ra kie ty Vin ci.

Silna i młoda
Wy so ka na 30 me trów i wa żą ca 128 ton ra kie ta

no śna Ve ga, bę dzie mo gła prze no sić na or bi tę

oko ło ziem ską sa te li ty o ma sie od 300 do 2500 kg.

Do ce lo we osią gi wy zna cza ją mak sy mal ne ob cią że -

nia obiek tu na or bi cie na wy so ko ści 700 ki lo me -

trów na 1,5 to ny. Tro chę mniej szy cię żar obo wią -

zu je dla niż szych tra jek to rii, któ ry wzra sta w mia -

rę od da la nia się od Zie mi. No wa ra kie ta skła dać

się bę dzie z czte rech czło nów. Pierw szy z nich,

wzo ro wa ny na sys te mach na pę do wych Aria ne 5,

mie ści 85 ton sta łe go ma te ria łu pęd ne go (w od -

róż nie niu od tra dy cyj nych czło nów, któ re za bie -

ra ły 38 ton pa li wa). Struk tu ra zbu do wa na jest

z włók na wę glo we go. Tę sa mą tech no lo gię za sto -

so wa no do dru gie go i trze cie go stop nia, z któ -

rych każ dy wy po sa żo no w sil nik Fia ta Avio Ze fi ro,

na pa li wo sta łe. Czwar ty i ostat ni z czło nów na

pa li wo cie kłe, bę dzie pro du ko wa ny przez spół kę

Gru py współ pra cu ją cą z ukra iń skim Ju zno je. Pod -

czas lo tu bę dzie go moż na zga sić i po now ne za -

pa lić, dzię ki cze mu moż li we sta nie się ko ry go wa -

nie tra jek to rii lo tu, w ce lu pre cy zyj ne go umiesz -

cze nia sa te li ty na or bi cie.

Ve ga wy star tu je z ośrod ka ko smicz ne go w Ko urou

w Gu ja nie Fran cu skiej. W związ ku z za pla no wa -

nym star tem w ro ku 2005 ESA po sta no wi ła zmo -

der ni zo wać wy rzut nię Ela 1, z któ rej star to wa ły

pierw sze ra kie ty Aria ne (Ela 2 przy sto so wa na jest

do Aria ne 4 zaś Ela 3 do Aria ne 5). Ope ra cje pro -

wa dzo ne bę dą przez te sa me co w przy pad ku

Aria ne 5 sta cje kon tro l ne, to zna czy przez Cdl

3 w ośrod ku Ju pi ter.
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cho dzi o Aria ne, war to przy po mnieç, ˝e Fiat Avio,
w re ali za cji no we go pro jek tu, b´ dzie sta ra∏ si´ wy ko rzy -
staç ju˝ po sia da ne urzà dze nia sto so wa ne w pro duk cji cz∏o -
nów Aria ne. Pierw szy sto pieƒ Ve gi pro du ko wa ny b´ dzie
w oÊrod ku ko smicz nym w Ko urou, w za k∏a dach Re gu lus
(w któ rych Fiat Avio po sia da 60 pro cent udzia ∏ów, 
oraz w Eu ro pul sion, któ ra jest jo int ven tu re Fia ta Avio
i Snec my). Dru gi, trze ci oraz czwar ty sto pieƒ po wsta nie
w Col le fer ro (ko ∏o Rzy mu), gdzie obec nie pro du ko wa ne
sà cz∏o ny do Aria ne 4 a tak ̋ e wy˝ sze seg men ty cz∏o nów
Aria ne 5. Cz´Êç elek tro nicz nych sys te mów po k∏a do wych
Ve gi wy wo dzi si´ z tych sto so wa nych w ci´˝ kich ra kie tach.
Jest to ko lej na ce cha wspól na po zwa la jà ca na re duk cj´ wy -
dat ków. Jed nym z pod sta wo wych ce lów pro gra mu Ve ga
jest bo wiem oszcz´d noÊç kosz tów. Ce na jed nej ra kie ty nie
mo ̋ e prze kra czaç 20 mln do la rów, czy li po win na byç 
ni˝ sza o 15 pro cent od naj taƒ sze go no si cie la eu ro pej skie -
go tej kla sy. Ni skie kosz ty oraz bar dzo krót ki czas przy -
go to wa nia mi sji po win ny spra wiç, ˝e no wa ra kie ta eu ro -
pej ska sta nie si´ naj lep szym Êrod kiem trans por to wym 
dla sa te li tów na uko wych, zw∏asz cza tych prze zna czo nych
do ba da nia na szej pla ne ty.

„Ry nek ofe ru je co naj mniej trzy, czte ry mi sje rocz nie, je -
Êli cho dzi o sa te li ty eu ro pej skie”- mó wi Bal dic ci ni. Sza cun -
ki te sà jed nak doÊç ostro˝ ne: do st´p noÊç na ryn ku ta niej
ra kie ty no Ênej mo ̋ e zwi´k szyç po pyt. Na ca ∏ym Êwi cie jest

wie le pro po zy cji, któ re ist nie jà tyl ko na pa pie rze w∏a Ênie
z po wo du zbyt wy gó ro wa nych kosz tów trans por tu. I nie
tyl ko. Po upad ku Iry dium, pierw szej sie ci sa te li tar nej na
u˝y tek te le fo nii ko mór ko wej, wstrzy ma no wie le pro jek -
tów bu do wy no wych „kon ste la cji”. Nie mniej jed nak,
w cià gu naj bli˝ szych kil ku lat, nie któ re z nich po win ny zo -
staç zre ali zo wa ne. Zw∏asz cza, ˝e ˝y wot noÊç nie któ rych
stat ków umiesz czo nych na ni skich or bi tach, si´ ga za le d wie
kil ku lat. Na le ̋ y si´ wi´c spo dzie waç, ˝e lek kie ra kie ty no -
Êne po trzeb ne b´ dà do wy no sze nia na or bi t´ no wych urzà -
dzeƒ, któ re za stà pià te prze sta rza ∏e. Ze wszyst kich ra kiet,
Ve ga naj le piej spe∏ nia ∏a by t´ funk cj´.

Europejski program
Dzię ki pro gra mo wi Aria ne, Eu ro pej ska Agen cja Ko smicz na (ESA)

wy pu ści ła ca łą se rię „cięż kich” ra kiet no śnych, któ re cie szy ły się

du żym po wo dze niem. Moż na po wie dzieć, że już od wie lu lat Eu ro -

pa jest nie kwe stio no wa nym li de rem (przed Sta na mi Zjed no czo ny -

mi, Ro sją i Chi na mi) w za kre sie prze no sze nia sa te li tów użyt ko wych

na or bi tę oko ło ziem ską. Naj waż niej sze to po wtó rzyć ten suk ces

i wy peł nić ryn ko wą ni szę w ob sza rze ra kiet lek kich. Obok Włoch,

po sia da ją cych więk szość udzia łów w przed się wzię ciu, oko ło 65%,

do pro jek tu do łą czy ły szyb ko Hisz pa nia, Bel gia, Ho lan dia, Szwe cja

i Szwaj ca ria. Ostat nia przy stą pi ła do nie go Fran cja, po sia da jąc

oko ło 13 pro cent udzia łów.

Pro jekt Ve gi na wy rzut ni. 
Ra kie ta pod wzglę dem wy so ko ści

przy po mi na dzie się cio pię tro wy
bu dy nek.
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Po jazd, 
któ re go się pra gnie 

Ste fa nia Ca sta no

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.
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Fiat Ulysse
wszyst ko no we 

oprócz na zwy
Z po przed nie go mo de lu za cho wa∏ tyl ko imi´. Pod

wszyst ki mi in ny mi wzgl´ da mi Fiat Ulys se prze szed∏ ca∏ -
ko wi tà trans for ma cj´: styl, wy po sa ̋ e nie wn´ trza, cz´ Êci
me cha nicz ne, sil ni k, urzà dze nia za pew nia jà ce bez pie -
czeƒ stwo i sys te my te le ko mu ni ka cyj ne, wszyst ko ule g∏o
mniej szej lub wi´k szej zmia nie. Wi´k sze roz mia ry 
za pew nia jà prze stron noÊç i wy go d´ w ka bi nie. No wy
Ulys se ma 4,72 me tra d∏u go Êci, 1,82 sze ro ko Êci 
i 1,75 wy so ko Êci.

Chcàc zro zu mieç oso bo woÊç i sil ne stro ny te go po jaz -
du, trze ba cof nàç si´ o krok w prze sz∏oÊç. Suk ces mo -
de li „van”, któ re na trud nym eu ro pej skim ryn ku zna la -
z∏y dla sie bie sta bil nà ni sz´ oscy lu jà cà wo kó∏ 2,5%
sprze da ̋ y (oko ∏o 350 mln po jaz dów w 2001 ro ku), 
za wdzi´ cza my przede wszyst kim w∏a Êci wej in ter pre ta cji
sty lu ˝y cia na szych cza sów, oraz spe∏ nie niu ocze ki waƒ
dzi siej szych ro dzin. Fiat stwo rzy∏ ca∏ ko wi cie no wy mo -
del, prze zna czo ny dla osób szu ka jà cych sa mo cho du
wie lo funk cyj ne go, wy god ne go, po sia da jà ce go du ̋ o
miejsca i prak tycz ne go w u˝y ciu.

Fiat Ulys se ofe ru je prze strzeƒ (wy mia ry wn´ trza sà jed -
ne z naj lep szych w tej ka te go rii) oraz de sign od mien ny
od wszyst kich in nych ana lo gicz nych po jaz dów. Sze ro ka
ga ma sil ni ków sk∏a da si´ z dwóch ze spo ∏ów na p´ do wych
na ben zy n´ (2.0 o mo cy 136 KM i nie spo ty ka ny do tàd
3.0 V6 o mo cy 204 KM), dwóch tur bo die sel „com mon
ra il” (2.0 JTD o mo cy 109 KM i no wy 2.2 JTD
o mo cy 128 KM). 

Do tych pod sta wo wych za let na le ̋ y 
do daç kil ka cech, któ re czy nià sa mo -
chód wy jàt ko wo bez piecz nym
i wy god nym.

Bez pie czeƒ stwo za pew nia
szeÊç po du szek po wietrz -
nych, sys tem ABS wraz
z ko rek to rem ha mo -
wa nia EBD, naj no wo -
cze Êniej sze urzà dze nia
do kon tro li sta bil no Êci
dy na micz nej i wspo ma -
ga nia przy gwa∏ tow nym
ha mo wa niu. Ko lej no 

Na gó rze: 
wnę trza no we go Ulys se
Po pra wej: 
ta bli ca roz dziel cza 
– praw dzi wy pul pit 
ste row ni czy.
Bar dzo su ge styw ny efekt
stwa rza ją trzy du że,
okrą głe wskaź ni ki 
„za wie szo ne” po ni żej 
łu ku
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na le ̋ y wy mie niç re flek to ry Xe non,
a dla dzie ci mo co wa nia fo te li ków Iso -
fix, lu ster ko kon tro l ne i za mkni´ cie
elek trycz ne drzwi. Wy go da i wszech -
stron noÊç gwa ran tu je zmien na kon fi gu -
ra cja po jaz du, od 5 do 8 miejsc. Przed nie

fo te le, ob ra ca ne (na ˝y cze nie), prze su wa ne
na pro wad ni cach fo te le dru gie go i trze cie go

rz´ du mo˝ na z∏o ̋ yç lub roz ∏o ̋ yç przy po mo cy

jed ne go przy ci sku lub te˝ prze kszta∏ ciç w sto lik. Na le ̋ y
wspo mnieç o licz nych kie sze niach, dwóch sk∏a da nych
jak w sa mo lo cie sto li kach oraz wiel kim ba ga˝ ni ku.

Kom fort zwi´k sza rów nie˝ au to ma tycz ny sys tem kli -
ma ty za cji „dwu stre fo wy” (kie row ca i przed ni pa sa ̋ er
mo gà re gu lo waç nie za le˝ nie tem pe ra tu r´) oraz awan gar -
do wy sys tem te le ko mu ni ka cyj ny CON NECT, któ ry 
∏à czy w so bie te le fon GSM, na wi ga cj´ sa te li tar nà oraz
do st´p do us∏ug Tar ga sys.
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W dzi siej szych cza sach up per class uni ka osten ta cji.
Bar dziej ni˝ na po wierz chow noÊç zwra ca uwa g´ na za -
war toÊç, na szcze gó ∏y. Mó wi my tu taj o „znaw cy” umie -
jà cym sma ko waç przy jem no Êci, któ re z po sia da nia czy nià
sztu k´ ˝y cia. Lan cia Phe dra to od po wiedê na pra gnie nia
wy ra fi no wa nej, ko cha jà cej po dró ̋ e i luk su sy, klien te li.
Ta ka w∏a Ênie jest Phe dra: no wo cze sna tech no lo gia s∏u -
˝eb na wo bec kie row cy i pa sa ̋ e rów. Flagowy sa mo chód
wy ró˝ nia jà cy si´ rze mieÊl ni czà dba ∏o Êcià o szcze gó ∏y, za -
mkni´ ty w for mie po jaz du jed no bry ∏o we go. No wa Lan -
cia ofe ru je luk sus i eks klu zyw noÊç cha rak te ry stycz nà dla
ty po wo w∏o skie go sty lu i gu stu.

Roz mia ry ze wn´trz ne (4,75 m d∏u go Êci); ró˝ ne roz -
wià za nia do ty czà ce fo te li (ogrze wa ne, prze su wa ne, re gu -
lo wa ne elek trycz nie, wy po sa ̋ o ne w pa mi´ç); wie le wy -
god nych schow ków, prze gró dek i pó ∏e czek, a tak ̋ e sk∏a -
da ne sto li ki i prze stron ny skom ple to wa ny ba ga˝ nik. 
No wa jed no bry ∏o wa Lan cia po sia da sys tem au to ma tycz -
nej kli ma ty za cji „dwu stre fo wej” oraz CON NECT NAV+,
naj no wo cze Êniej szy z do st´p nych obec nie sys te mów te le -
ko mu ni ka cyj nych. Nie tyl ko. Ofe ru je wszyst ko, co naj -
lep sze w za kre sie bez pie czeƒ stwa: szeÊç air bag, ABS
wraz z ko rek to rem ha mo wa nia EBD oraz urzà dze niem
wspo ma ga jà cym przy gwa∏ tow nym ha mo wa niu, sys tem
elek tro nicz ny kon tro lu jà cy sta bil noÊç dy na micz nà ESP
oraz prze ciw po Êli zgo wy ASR, re flek to ry Xe non. Dla
dzie ci mo co wa nia fo te li ków Iso fix, lu ster ko kon tro l ne
oraz elek trycz ne za mkni´ cie drzwi. Ofer ta Lan cii Phe dra
za wie ra dwa sil ni ki ben zy no we (2.0 o mo cy 136 KM
i nie sto so wa ny do tàd 3.0 V6 24- za wo ro wy o mo cy
04 KM) oraz dwa tur bo die sel com mon ra il (2.0 JTD
o mo cy 109 KM i no wy 2.2 JTD o mo cy 128 KM). Sil -
ni ki ben zy no we i 2.0 JTD mo gà wy st´ po waç z au to ma -
tycz nà skrzy nià bie gów.

Nie za po mnia no rów nie˝, ˝e klient, do któ re go ad re -
so wa ny jest ten mo del, pra gnie wy jàt ko we go trak to wa -
nia, sk∏a da jà ce go si´ z ty sià ca nie wiel kich przy wi le jów:
od fa zy za ku pu, do kon tak tów po sprze da ̋ y. Us∏u gi bo -
wiem to war toÊç do da na dla za ku pio ne go „va na” wy˝ -
szej kla sy, a us∏u gi ofe ro wa ne klien tom Phe dra, czy nià
za kup nie po wta rzal nym do Êwiad cze niem rów nie˝ dla
naj bar dziej wy ma ga jà cych kie row ców.

Wnę trze Lan cii Phe dra, 
obi cia z al can ta ry.

Po pra wej: 
środ ko wa kon so la 

o nie zwy kłej for mie wy su wa
się w stro nę ka bi ny, 

ofe ru jąc na wy cią gnię cie 
rę ki kie row cy drą żek 

skrzy ni bie gów, 
ste row ni ki sys te mu 

Con nect i kli ma ty za cji 
wie lo stre fo wej.

Jed no bry ło wy
po jazd 

dla znaw ców
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WY RA FI NO WA NA I ŻY WIOŁO WA

No wa, dy na micz na wer sja Lan cii Ly bra na zy wa się In ten sa. 

Na ze wnątrz moż na ją roz po znać dzię ki kil ku szcze gó łom 

po kry tym sza rym la kie rem me ta lo po dob nym: li stwy bocz ne

i klam ki drzwi, zde rza ki, ob rę cze z lek kie go sto pu 16-ca lo we

z opo na mi 205/55. Te go sa me go ko lo ru są rów nież li stwy da chu

Sta tion Wa gon. Na to miast przed nia osło na wlo tu po wie trza jest

oksy do wa na tak, jak i syl wet ka świa teł tyl nej ta bli cy re je stra cyj -

nej i tyl ne lo go, obu do wa kie run kow ska zów i re flek to rów.

Bocz ne oraz tyl na szy ba są przy ciem nio ne (opcja), co na da je 

po jaz do wi nie tyl ko bar dziej dy na micz ny cha rak ter, ale rów nież

gwa ran tu je więk szą in tym ność pa sa że rom, a w przy pad ku 

Sta tion Wa gon, ukry wa przed cie kaw ski mi spoj rze nia mi stre fę

ba gaż ni ka. Lan cia Ly bra In ten sa po sia da za re zer wo wa ny dla 

sie bie ko lor ka ro se rii, sza ry „Gri gio Fon ta na”, któ re uzu peł nia

po zo sta łe pięć ko lo rów ga my.

Try umf skó ry i dziur ko wa nej al can ta ry dla obi cia wnę trza. 

Ele men ty wy koń cze nio we, pro fi le drzwi i de ski roz dziel czej 

imi tu ją ciem ne drew no. Czar ne tło ta bli cy wskaź ni ków ma

chro mo wa ną obu do wę, jak klam ki.

Trzy ofe ro wa ne sil ni ki; 2.0 pię cio cy lin dro wy 20v na ben zy nę, 

tur bo die sel „com mon ra il” 1.9 JTD i no wy 2.4 JTD 

o mo cy 150 KM.
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F iat roz po czà∏ ten rok w za wrot nym tem pie pià tà
pre mie rà w cià gu nie spe∏ na czte rech mie si´ cy. Po
przy j´ tym z ˝ycz li wym za in te re so wa niem i na dzie jà

na o˝y wie nie ryn ku, No wym Pa lio Week end, efek tow nie
za pre zen to wa nym, awan gar do wym Sti lo, no wym prze bo -
jo wym Du ca to oraz Al fà Ro meo i Al fà Ro meo GTA,
w kwiet niu po ka za no w Pol sce Al be´.

Zo sta ∏a za pro jek to wa na ja ko sa mo chód ro dzin ny, któ -
re go pod sta wo wy mi atu ta mi sà prze stron noÊç, kom fort
i atrak cyj ny styl. Jest wy god nà i pro stà w ob s∏u dze li mu zy -
nà seg men tu C. W sen sie czy sto for mal nym sta no wi ko lej -
nà wer sj´ re sty lin gu ro dzi ny Pa lio, ale tak g∏´ bo kie go, ˝e

w ni czym nie przy po mi na ˝ad ne go in ne go mo de lu tej ro -
dzi ny. Dla te go otrzy ma∏ zu pe∏ nie no wà na zw´. Mi mo, ˝e
zbu do wa ny na tej sa mej plat for mie i for mal nie na le ̋ y do
Êred nie go seg men tu C, pod wie lo ma wzgl´ da mi upo dab -
nia si´ do po jaz dów wy˝ szej kla sy. Ele gan cj´, har mo ni´
bry∏ i li nii za wdzi´ cza m. in. po my s∏om sty li stycz nym s∏yn -
ne go Gior gio Giu gia ro.

Al bea ca ∏a wpi su je si´ w no wà stra te gi´ ryn ko wà Fia ta.
Przede wszyst kim w sen sie ja ko Êci, trwa ∏o Êci i nie za wod -
no Êci. Wszyst kie ele men ty i pod ze spo ∏y wy pro du ko wa no
w za k∏a dach spe∏ nia jà cych naj wy˝ sze stan dar dy. Ka˝ da
cz´Êç po sia da od po wied ni cer ty fi kat, a czas bez a wa ryj nej

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

Rodzinna AlbeaJacek Albiński
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eks plo ata cji zo sta∏ po twier dzo ny przez oÊrod ki ba daw cze
Fia ta, co wy ra ̋ a si´ m. in. w dwu let niej gwa ran cji na
wszyst kie ele men ty. Prze bieg po mi´ dzy prze glà da mi okre -
so wy mi usta lo no na 20 tys. ki lo me trów.

Au to zo sta ∏o wy po sa ̋ o ne w roz wià za nia tech no lo gicz -
ne, sta wia jà ce je na rów ni z naj lep szy mi po jaz da mi firm
kon ku ren cyj nych. Mi´ dzy in ny mi dys po nu je no wo cze -
snym sys te mem elek tro nicz nym VE. N. I. C. E, po dob nie
jak je go prze bo jo wi ró wie Êni cy – Al fa Ro meo i Sti lo.

Czy Al bea mo ̋ e si´ po do baç? Na chy le nie przed niej szy -
by na da je syl wet ce zde cy do wa ny cha rak ter, uwy pu kla jàc
jed no cze Ênie ∏a god ny ob rys ca ∏ej syl wet ki. Li nia da chu
i tyl nej szy by ∏à czà si´ p∏yn nie z kon tu rem po kry wy ba ga˝ -
ni ka, co uwy dat nia je go wiel koÊç i na da je sa mo cho do wi
so lid ny wy glàd.

Kie dy pa trzy my na Al be´ z przo du wy da je si´ wi´k sza
ni˝ jest na praw d´. Po zio me wlo ty po wie trza optycz nie po -
sze rza jà sa mo chód, czy nià go bar dziej sta tecz nym i sty li -
stycz nie umiar ko wa nym.

Od ty ∏u przede wszyst kim wi dzi my ba ga˝ nik, istot nie
im po nu jà cy roz mia ra mi, n. b. naj wi´k szy mi w tej kla sie;
je go po jem noÊç wy no si 515 li trów. Bar dzo efek tow nie za -
pro jek to wa ne sze ro kie i d∏u gie Êwia t∏a ze spo lo ne g∏´ bo ko
za cho dzà na po kry w´ ba ga˝ ni ka, a sze ro ki zde rzak jest ni -
sko moc no ob ni ̋ o ny. Ja dàc za Al beà od no si my wra ̋ e nie,
˝e ma my przed so bà du ̋ y i luk su so wy sa mo chód. 

ga nie kie row ni cy u∏a twia jà ce ma new ry, zw∏asz cza pod czas
par ko wa nia. Do dat ko wo kie row ni ca po sia da re gu la cj´
wy so ko Êci. Fo tel kie row cy mo˝ na pod nieÊç lub opu Êciç
wy bie ra jà naj wy god niej szà po zy cj´. Do st´p na jest rów nie˝
re gu la cja pod par cia cz´ Êci l´ dê wio wej kr´ go s∏u pa – stan -
dar do wo w wer sji HL, a w opcji dla wer sji EL.

Al bea mo ̋ e byç wy po sa ̋ o na w kli ma ty za cj´ ste ro wa nà
r´cz nie. Zwi´k szo no efek tyw noÊç prze wie trza nia ka bi ny
i zmniej szo no ha ∏as. Uk∏ad kli ma ty za cyj ny po sia da filtr
prze ciw py ∏o wy i elek tro wen ty la tor. 

W wer sji HL ma my stan dar do we elek trycz ne ste ro wa -
nie szy ba mi przed ni mi oraz ra dio od twa rzacz ka se to wy
z RDS i au to re wer sem, sze Êcio ma g∏o Êni ka mi ste ru jà cy
zmie nia czem CD. Al bea po sia da rów nie˝ zna nà z in nych
mo de li Fia ta, m. in. ze Sti lo i No we go Pa lio Week end
funk cj´ Êwia te∏ mi ja nia pod na zwà „fol low me ho me”. 

Wy go da po dró ̋ o wa nia w du ̋ e mie rze za le ̋ y od od po -
wied nio za pro jek to wa nych za wie szeƒ. W Al bei za wie sze -
nia przed nie to ko lum na Mc Pher so na wy po sa ̋ o na w wa -
hacz po przecz ny ze sta bi li za to rem, spr´ ̋ y nà Êru bo wà
i amor ty za to rem hy drau licz nym. Z ty ∏u za sto so wa no 
wa ha cze wzd∏u˝ ne, po ∏à czo ne z bel kà po przecz nà i drà˝ -
kiem skr´t nym. Kon struk cja za wie szeƒ zmniej sza bocz ne
prze chy ∏y na za kr´ tach, dzi´ ki cze mu sa mo chód jest
zwrot ny i p∏yn nie je po ko nu je. Za wie sze nia te mak sy mal -
nie t∏u mià drga nia w∏a sne po jaz du oraz zwià za ne 
z nie rów nà na wierzch nià a jaz da jest mniej m´ czà ca.

Bez piecz na
Al bea zo sta ∏a wy po sa ̋ o na w po dusz ki po wietrz ne,

bez w∏ad no Êcio we pa sy bez pie czeƒ stwa z na pi na cza mi

Wy god na
Wn´ trze jest przy tul ne i prze stron ne, a ta pi cer ka mi´k -

ka i mi ∏a w do ty ku. Dwu ko lo ro wa kon so la Êrod ko wa 
i ta bli ca roz dziel cza ma jà za okrà glo ne kszta∏ ty, tar cze ze ga -
rów sà czy tel ne, z mo˝ li wo Êcià re gu la cji na t´ ̋ e nia Êwia t∏a.

Wy go d´ po dró ̋ o wa nia pod no si hy drau licz ne wspo ma -

Największa w tej klasie pojemność bagażnika – 515 litrów
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i re gu la cjà wy so ko Êci. Za g∏ów ki z przo du i z ty ∏u ma -
jà re gu la cj´ wy so ko Êci, a kon struk cja fo te li za bez pie cza
kie row c´ i pa sa ̋ e rów przed wy su ni´ ciem spod pa sów
bez pie czeƒ stwa (tzw. efekt sub ma ri ning). Uk∏ad kie row -
ni czy po ch∏a nia ener gi´ zde rze nia, a przed po wsta niem
po ̋ a ru w ra zie wy pad ku za bez pie cza sys tem prze ciw po -
˝a ro wy FPS z wy ∏àcz ni kiem bez w∏ad no Êcio wym od ci na -
jà cym do p∏yw prà du do pom py pa li wo wej. 

Po dob nie jak wszyst kie no we mo de le Fia ta Al bea po -
sia da im mo bi li zer dru giej ge ne ra cji Fiat Co de 2 z za szy -
fro wa nym tzw. „ko dem kro czà cym” zmie nia jà cym si´ za
ka˝ dym w∏à cze niem za p∏o nu. 

Sa mo chód jest wy po sa ̋ o ny w ABS z EBD (dost´pny
jako opcja we wszystkich wersjach), czy li elek tro nicz nym
sys te mem roz dzia ∏u si ∏y ha mo wa nia po mi´ dzy przed nià
i tyl nà osià oraz po mi´ dzy ko ∏a mi osi tyl nej w za le˝ no Êci
od ob cià ̋ e nia i przy czep no Êci ko ∏a. Po nad to w uk∏a dzie
ha mul co wym za sto so wa no wspo ma ga nie pod ci Ênie nio -
we i zre du ko wa no si ∏´ na ci sku na pe da∏ ha mul ca,
zmniej sza jàc d∏u goÊç drogi ha mo wa nia.

Za awan so wa na 
tech no lo gicz nie

Fiat Al bea wy po sa ̋ o ny zo sta∏ w dwie ben zy no we jed -
nost ki na p´ do we gwa ran tu jà ce zgod noÊç z eu ro pej skà
nor mà EU RO III do ty czà cà tok sycz no Êci spa lin: 1,2 16v 
i 1,6 16v, znane ju˝ z Nowego Palio Weekend. 

Za p∏o nem i wtry skiem ste ru je elek tro nicz na cen tral ka
pra cu jà ca w sys te mie EOBD (Eu ro pe an On Bo ard 
Dia gno sis), co oprócz ko rzy Êci eko lo gicz nych po zwa la
bez piecz nie uru cho miç sil nik. Al bea po sia da rów nie˝ sys -
tem VE. N. I. C. E., któ ry po przez kom pu ter po k∏a do wy
za rzà dza funk cja mi elek tro nicz ny mi po jaz du. Sys tem ten
sze rzej oma wia li Êmy pi szàc o No wym Pa lio Week end. 
Po za tym sa mo chód po sia da dwie son dy Lamb da, przed
i za ka ta li za to rem oraz ob ro to mierz.

Fiat Al bea jest pro du ko wa ny w To fas Turk Oto mo bil Fa bri ka si A. S.

w Stam bu le. Za kła dy To fas pro du ku ją go to we sa mo cho dy, sil ni ki,

kom po nen ty i czę ści za mien ne na li cen cji Fia ta. Spół ka zaj mu je

czo ło wą po zy cję na tureckim ryn ku. Eks por tu je i sta le roz sze rza

asor ty ment wy ro bów. To fas jest rów nież im por te rem sa mo cho dów

mar ki Fiat, Al fa Ro meo i Lan cia. Pol ska pre mie ra Fia ta Al bei mia ła

miej sce 9 kwiet nia w War sza wie. Sa mo chód zgod nie uzna no za so -

lid ną i jed ną z cie kaw szych pro po zy cji ryn ko wych, ja kie ostat nio

po ja wi ły się w prze ży wa ją cej trud ne chwi le pol skiej mo to ry za cji.
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Ho tel NO MA RE SI DEN CE Za me czek My Êliw ski Prom -
ni ce to XIX wiecz na re zy den cja ksià ̋ àt Psz czyƒ skich,
po ∏o ̋ o na nad brze giem Je zio ra Pa pro caƒ skie go, na skra -
ju Pusz czy Psz czyƒ skiej, za le d wie 25 km od Ka to wic.
W Za mecz ku jest ho tel i re stau ra cja, któ re Êwiad czà
us∏u gi na naj wy˝ szym po zio mie w myÊl za sa dy: „GoÊç
jest Êwi´ ty dla go spo da rza”. Trzy na Êcie po koi go Êcin -
nych, no wo cze Ênie wy po sa ̋ o nych, nie zmie nia za byt ko -
we go cha rak te ru obiek tu. 
W re stau ra cji da nia kuch ni sta ro pol skiej oraz my Êliw -
skiej – na wià zu jà cej do tra dy cji ∏o wiec kiej Za mecz ku.
Za byt ko we sa le do da jà splen do ru oraz po wa gi or ga ni zo -
wa nym tu taj kon fe ren cjom i ban kie tom. Ka˝ de or ga ni -
zo wa ne tu taj spo tka nie od by wa si´ z za cho wa niem naj -
drob niej szych za sad dy plo ma cji i kul tu ry. Jest to rów nie˝
ide al ne miej sce dla spo tkaƒ ple ne ro wych. Go Êcie ko rzy -
sta jà z prze ja˝d˝ ki brycz kà, do dys po zy cji ma jà ˝a glów ki,
pi´k ne la sy za pra sza jà do spa ce rów. Spo kój i do mo wa at -
mos fe ra pa nu jà ce w tym miej scu, urze k∏y ju˝ wie lu go Êci,
w tym wie le oso bi sto Êci ze Êwia ta po li ty ki i sztu ki. 

Ho tel No ma Re si den ce Za me czek My Êliw ski Prom ni ce
43-210 Ko biór, tel. 32 219 46 78
ho tel@prom ni ce.com.pl, www.prom ni ce.com.pl

Tu taj po wsta ∏o Sto wa rzy sze nie Aka de mia Wi na No ma
Re si den ce, za re je stro wa ne w 1998 ro ku, któ re zgod nie
ze Sta tu tem, roz po wszech nia nia wie dz´ o wi nie – eno lo -
gi´. Cz∏on ko wie Sto wa rzy sze nia raz na kwar ta∏ spo ty ka -
jà si´, aby de gu sto waç no we ga tun ki win, wy mie niaç po -
glà dy i wzbo ga caç swo je win ne do Êwiad cze nia. W cià gu
pi´ ciu lat dzia ∏al no Êci mie li oka zj´ po znaç i de gu sto waç
wi na z wie lu re gio nów Fran cji, z Por tu ga lii, Hisz pa nii
i Ka li for nii. Pla nu jà tak ̋ e po znaç taj ni ki win au stra lij -
skich, chi lij skich, ar gen tyƒ skich oraz po ∏u dnio wo afry -
kaƒ skich. Fa cho wà po mo cà i prak tycz nym prze wod ni -

kiem dla wszyst kich,
któ rzy pra gnà le piej
zro zu mieç na tu r´ wi na
i po znaç je go hi sto ri´
i od na leêç swój ulu bio -
ny tru nek, s∏u ̋ à trzej li -
cen cjo no wa ni som me -
lie rzy Re stau ra cji Ho te -
lu NO MA Re si den ce.
Oni przy bli ̋ à Paƒ stwu
nie tyl ko smak wi na, ale
rów nie˝ to wa rzy szà cà
mu kul tu r´ i zwy cza je.

Ka wiar nia Ar ty stycz na w Ka to wi cach to wspól ne przed -
si´ wzi´ cie Ho te lu No ma Re si den ce Za me czek My Êliw ski
Prom ni ce oraz Do mu Au kcyj ne go Po lo nia Art. Tu taj
spró bo waç mo˝ na wy Êmie ni tych de se rów i na poi, wy -
wo dzà cych si´ z do Êwiad cze nia i tra dy cji kuch ni Za -
mecz ku My Êliw skie go, s∏u cha jàc jed no cze Ênie mu zy ki
w wy ko na niu stu den tów i ab sol wen tów ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej i po dzi wia jàc ob ra zy, o któ rych
w∏a Êci wy do bór dba Dom Au kcyj ny Po lo nia Art. 
Am bi cjà w∏a Êci cie li jest, aby miej sce to sku pia ∏o lu dzi
kul tu ry i sztu ki, a tak ̋ e wszyst kich tych, któ rym nie ob -
ce sà war to Êci du cho we. Ka wiar nia otwar ta jest ka˝ de go
dnia w go dzi nach od 10.00 do 22.00, rów nie˝ ka˝ de go
dnia od go dzi ny 13.00 do 15.00 mo˝ na po s∏u chaç 
mu zy ki na ˝y wo, a w piàt ki wziàç udzia∏ w cie ka wym
wy da rze niu ar ty stycz nym. 
Jest to z pew no Êcià miej sce, obok któ re go nie po win no
si´ prze cho dziç obo j´t nie; miej sce w któ rym po win no si´
by waç. 

Ka wiar nia Ar ty stycz na
Al. Kor fan te go 6 (bu dy nek BWA), 40-004 Ka to wi ce
tel. 32 258 96 64, www.kaw.prom ni ce.com.pl

Hotel NOMA RESIDENCE
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P o ogrom nym suk ce sie han dlo wym, ja kim by ∏a
sprze da˝ mi lio na trzy stu ty si´ cy aut w cià gu sze -
Êciu lat, Fiat Pa lio do tar∏ na resz cie do Chin. Fir -

ma Nan jing Fiat, spó∏ ka jo int ven tu re za ∏o ̋ o na przez
Gru p´ Fiat i Yuejin Mo tor Gro up, roz po czy na sprze da˝
no we go mo de lu. To nie zwy kle wa˝ ny etap wspó∏ pra cy
dwóch part ne rów, któ ra do tych czas roz wi ja ∏a si´ 
w za kre sie po jaz dów ci´ ̋ a ro wych (Ive co) oraz cz´ Êci

(Tek sid). To rów nie˝ du ̋ a szan sa dla kra ju, któ ry sta je si´
co raz bar dziej kon ku ren cyj ny i za awan so wa ny tech no lo -
gicz nie. We d∏ug ana li ty ków, po pyt na sa mo cho dy 
w Chi nach, któ re sta ∏y si´ cz∏on kiem Âwia to wej Or ga ni -
za cji Han dlu i przy j´ ∏y dzie sià ty z ko lei pi´ cio let ni plan
go spo dar czy, po wi nien wzro snàç z 700 ty si´ cy sa mo cho -
dów w ro ku 2000, do 1 mln 200 tys. w ro ku 2005-2006.
Wzrost ten b´ dzie pro por cjo nal ny do prze mian spo ∏ecz -

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.



nych za cho dzà cych w tym kra ju. Fiat Pa lio ad re so wa ny
jest g∏ów nie do m∏o dych ro dzin, dla któ rych b´ dzie to
pierw sze au to, spe∏ nie nie ma rzeƒ oraz ozna ka po lep sza -
jà cych si´ wa run ków by to wych. Za in te re so wa ni mo gà
byç rów nie˝ m∏o dzi lu dzie nie ma jà cy jesz cze ro dzin,
ama to rzy w∏o skie go sty lu by cia i es te ty ki, wy szu ka nych
roz wià zaƒ tech no lo gicz nych, zwra ca jà cy jed nak bacz nà
uwa g´ na kosz ty eks plo ata cji. Pa lio jest pierw szym dwu -
bry ∏o wym kom pak to wym au tem pro du ko wa nym w Chi -
nach, za opa trzo nym w tyl ne drzwi, gwa ran tu jà cym wy -
so ki po ziom bez pie czeƒ stwa,
wy go d´ oraz wy po sa ̋ e nie, za -
re zer wo wa ne do tej po ry tyl ko
dla aut luk su so wych. Ostat ni
wy rób z tej se rii ofe ro wa ny b´ -
dzie w dwóch wer sjach sil ni ka
nie szko dli wych dla Êro do wi -
ska (po ziom emi sji spa lin jest
ni˝ szy od obo wià zu jà cych
w Chi nach norm). Mo del, za -
pre zen to wa ny po raz pierw szy
w Bra zy lii, gdzie zdo by∏ ty tu∏
naj lep sze go sa mo cho du ro ku,
zo sta nie wpro wa dzo ny na ry -
nek eu ro pej ski w ma ju.

Chi ny sà ko lej nym eta pem
na dro dze Êwia to we go roz wo -
ju „pro jek tu 178”. Po wsta∏ on w chwi li, gdy Fiat Au to
pod jà∏ de cy zj´ o roz sze rze niu swo jej dzia ∏al no Êci rów nie˝
na roz wi ja jà ce si´ kra je Ame ry ki ¸a ciƒ skiej, Afry ki, Ârod -
ko wo – Wschod niej Eu ro py i Azji. Sà to ró˝ ne ryn ki, od -
mien ne kul tu ry i po trze by, któ rym trud no spro staç ma jàc
do dys po zy cji tyl ko je den mo del po jaz du. Stàd po mys∏
stwo rze nia ca ∏ej plat for my pro duk cyj nej wy twa rza jà cej
ró˝ ne ty py nad wo zi. Ró˝ ne mo de le stwo rzo ne na ba zie
jed nej ma try cy, we d∏ug naj lep szych stan dar dów ja ko Êcio -
wych, mo gà Êmia ∏o kon ku ro waç na ka˝ dym ryn ku pod
wzgl´ dem sty lu, bez pie czeƒ stwa, tech no lo gii, ce ny i nie -
za wod no Êci.

Fiat Pa lio by∏ pierw szym „world car” wy pro du ko wa -
nym przez Gru p´ Fia t. Za de biu to wa∏ w kwiet niu 1996
ro ku w Bra zy lii w Ouro Pre to. Po tem po ja wi ∏y si´ Sie na,
Pa lio Week end i Pa lio Stra da, któ re w cià gu sze Êciu lat za -
de cy do wa ∏y o Êwia to wym suk ce sie „pro jek tu 178”. 
Dzi siaj, z czte rech wspo mnia nych mo de li, pro du ko wa -
nych w dzie wi´ ciu za k∏a dach i roz pro wa dza nych w czter -
dzie stu kra jach na czte rech kon ty nen tach, sprze da no ju˝
po nad dwa mi lio ny sztuk.

w
a

r
to

 w
ie

d
z

ie
ć Na chiń skich 

dro gach
Chi ny by ły jed nym z pierw szych kra jów, do któ -

rych Fiat za czął eks por to wać sa mo cho dy za le d -

wie kil ka lat po otwar ciu fa bry ki. W 1986 ro ku

do dzia łal no ści han dlo wej do łą czy ła pro duk cyj -

na. Wte dy to spół ka Ive co pod pi sa ła umo wę

z Kon cer nem Yuejin do ty czą cą ce sji tech no lo gii

oraz ser wi su tech nicz ne go do pro duk cji mo de lu

Da ily. W 1996 ro ku współ pra ca prze kształ ci ła

się w spół kę jo int -ven tu re o na zwie Na ve co,

któ ra oka za ła się jed nym z naj więk szych suk ce -

sów chiń skie go prze my słu sa mo cho do we go.

Kil ka mie się cy póź niej za ło żo no fir mę Ha ve co,

zaj mu ją cą się pro duk cją skrzyń bie gów.

Wie lo let nia współ pra ca roz sze rzy ła się wkrót ce.

W po ło wie lat dzie więć dzie sią tych dzia łal ność

pro duk cyj ną w za kre sie kom po nen tów, pod ję ły

Ma gnet ti Ma rel li, a Tek sid – od lew ni. Na stęp nie

po ja wi ły się Fiat Au to oraz CNH -New Ca se Hol -

land z trak to ra mi i ma szy na mi rol ni czy mi.

Kon cern Fia ta re pre zen to wa ny jest w ChRL

przez dwa dzie ścia spół ek: pry wat nych, jo int -

-ven tu re i przed sta wi ciel skich. Firmy te, 

za trud nia ją ce po nad 10 ty się cy pra cow ni ków,

w 2001 ro ku osią gnę ły ob ro ty rzę du 400 mln

do la rów. In we sty cje Fia ta oraz je go part ne rów,

zre ali zo wa ne lub prze wi dzia ne w kon trak tach,

się ga ją kwo ty po nad mi liar da do la rów. 



Jak wy obra żasz so bie sa mo chód Fia ta za dzie sięć lat? 
Wy przedź my ślą te raź niej szość i wy ko naj pra cę pla stycz ną przed sta wia ją cą 
sa mo chód no wo cze śniej szy niż Fiat Sti lo i prze stron niej szy niż no wy 
Fiat Pa lio Week end. Tech ni ka do wol na (ry su nek, ma lar stwo, rzeź ba). 
Ta kie za da nie do speł nie nia mie li uczest ni cy pierw sze go eta pu kon kur su. 
Te raz Fia ta przy szło ści mo gą opi sać sło wami.

k
Kto zde cy do wa∏ si´ na udzia∏ w pierwszym eta pie konkursu, 
po wi nien te raz swo jà wy obraê ni´ o˝y wiç s∏o wa mi. Mo ̋ e my bo wiem 
opi saç to, co nie za wsze da je si´ wy ra ziç w ja kiejÊ for mie pla stycz nej. 
Pa mi´ taj my, ˝e o ko lej no Êci miejsc za j´ tych w kon kur sie, 
de cy du je su ma punk tów uzy ska nych w oby dwu je go eta pach. 
KtoÊ, kto czu∏ si´ s∏ab szy w pla sty ce, mo ̋ e te raz nad ro biç 
bra ku jà ce punk ty opi sem s∏ow nym. 
Za da nie jest ta kie sa mo: 
si´ ga jàc do swej wy obraê ni 
„wy prze dza my my Êlà czas” 
opi su jàc jak b´ dzie wy glà da∏
w przy sz∏o Êci sa mo chód Fia ta. 

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

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

Wy przedź my ślą czasWy przedź my ślą czas
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Za sa dy uczest nic twa: 

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

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

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

2

3

konkurs

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

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

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

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

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

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

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

• III miej sce – d∏u go pis Cross i kurt ka wia trów ka Fiat Sti lo 
(wi´cej o akcesoriach na nast´pnych stronach)

Kon kurs prze bie ga w dwóch eta pach
punk to wa nych osob no. 
O ko lej no Êci miejsc b´ dzie de cy do wa -
∏a su ma punk tów, ja kà uczest nik uzy -
ska za swo je pra ce w obu eta pach.
I etap, og∏o szo ny w po przed nim, 
36 nu me rze pi sma, do ty czy∏ pra cy
pla stycz nej. 
Obec ny etap po le ga na roz wi ni´ ciu
wy obraê ni pla stycz nej po przez opis
sa mo cho du przy sz∏o Êci Fia ta. Dzi´ ki
te mu wy rów na jà si´ szan s´ tych, któ -
rzy swo jà fan ta zj´ le piej wy ra ̋ a jà
s∏o wem i tych, któ rym ∏atwiej prze ka -
zaç jà w in nej for mie. 
W tym kon kur sie zwra caç b´ dzie my
uwa g´ przede wszyst kim na wy obraê -
ni´ i kre atyw noÊç.

Dzie si´ç wy ró˝ nio nych prac na gro -
dzo nych zo sta nie po nad to in ny mi
ak ce so ria mi Fia ta Sti lo i Pa lio Week -
end (np. cza pecz ki, bre locz ki, itp.).
Pra ce z obu eta pów kon kur su na le -
˝y nad sy ∏aç do 30 ma ja br. 
na ad res re dak cji: 

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

Uczest nic two w kon kur sie 
rów no znacz ne jest z wy ra ̋ e niem
zgo dy na pu bli ka cj´ na de s∏a nych
prac w FWN. 
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T rud no so bie wy obra ziç wy po czy nek czyn ny bez
sa mo cho du, któ ry w ka˝ dej chwi li mo ̋ e za braç
nas gdzie kol wiek. Ka˝ dy szu ka naj wy god niej szych

spo so bów przy jem ne go sp´ dze nia wol ne go cza su i uni -
ka zwià za nych z tym kom pli ka cji. Po szu ki wa nia te u∏a -
twià w znacz nym stop niu pre zen to wa ne na tych stro -
nach ak ce so ria No we go Fia ta Pa lio Week end. Znaj dzie -
my wÊród nich ró˝ ne go ro dza ju ba ga˝ ni ki – sur fin go wy,
nar ciar ski, ro we ro wy, itp., spo Êród któ rych mo˝ na wy -
braç naj od po wied niej szy dla in dy wi du al nych po trzeb
i upodo baƒ. Ze sta wy alu mi nio wych pe da ∏ów zna ko mi -
cie pod no szà atrak cyj noÊç sa mo cho du. Ak ce so ria No -
we go Pa lio Week end ofe ru jà tak ̋ e prak tycz ne roz wià za -
nia i po my s∏y, jak prze wieêç ró˝ ne przed mio ty. Przy po -
mo cy sia tek ba ga˝ ni ko wych mo˝ na wy god nie ulo ko waç
ró˝ nej wiel ko Êci tor by, ple ca ki, a na wet po dró˝ ne lo -
dów ki. Cie ka wa i ory gi nal na jest rów nie˝ odzie˝ spor to -
wa, mi´ dzy in ny mi T -shir ty i po la ry. 

Wszyst kie te ak ce so ria i do dat ki ∏à czy wspól na ce cha:
sà cie ka wym uzu pe∏ nie niem idei czyn ne go i dy na micz -
ne go wy po czyn ku, ja ki pro po nu je No wy Fiat Pa lio
Week end, sa mo chód wr´cz stwo rzo ny po to, ˝e by po -
móc nam ˝yç ak tyw nie.

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 okazję
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J a kiÊ czas te mu Ma se ra ti by∏ pro du cen tem o chwa -
leb nej prze sz∏o Êci, nad któ rà z cza sem za cz´ ∏y po ja -
wiaç si´ chmu ry. Na st´p nie, po prze j´ ciu Ma se ra ti

przez Fer ra ri, a tak ̋ e dzi´ ki no wym stra te giom, Mar ka
Trój z´ ba szyb ko od zy ska ∏a swo je zna cze nie wÊród Êwia to -
wych pro du cen tów su per car. By ∏o to za s∏u gà re or ga ni za cji
i wpro wa dze nia no wych mo de li, któ re po tra fi ∏y wy ko -
rzy staç tech no lo gie For mu ∏y 1 fa bry ki z Ma ra nel lo. 
Po Co upe” 3200 GT z ro ku 1998, mo de lu, któ ry sta no wi∏
punkt zwrot ny, pa r´ mie si´ cy te mu za pre zen to wa no 
no we go Spy dera. Te raz de biu tu je no wy Co upé: nie ja ko
zwy k∏y re sty ling, lecz ja ko sa mo chód kla sy gran tu ri smo
z ni gdzie wcze Êniej nie sto so wa nym sil ni kiem, skrzy nià
bie gów i nad wo ziem.

Ma se ra ti ma do spe∏ nie nia trud nà „mi sj´”: pro du ko waç
spor to we sa mo cho dy, o naj wy˝ szym po zio mie tech no lo -
gii, osià gów, za cho wa nia na dro dze, ale jed no cze Ênie 
s∏u ̋ à cych do co dzien ne go u˝yt ku. Sa mo cho dy kla sy gran -
tu ri smo, za pew nia jà ce wy god ne po ko ny wa nie du ̋ ych 
od le g∏o Êci, po win ny byç wy po sa ̋ o ne w ba ga˝ nik, w któ -
rym bez pro ble mu zmie Êciç mo˝ na na wet tor b´ z ki ja mi
do gol fa. Jest to cel, któ ry zo sta∏ w pe∏ ni osià gni´ ty przez
no we go Co upe”. Pod wspa nia ∏ym nad wo ziem za pro jek to -
wa nym przez Gior get to Giu gia ro kry je si´ no wo cze sna
me cha ni ka. Sil nik, któ ry za stà pi∏ po przed ni 3,2 li tro wy sil -
nik bi tur bo, to moc ny 4,2 li tro wy sil nik 8V. Moc jest
ogrom na: 390 ko ni me cha nicz nych. Wy star cza jà ca 
do roz p´ dze nia Ma se ra ti od 0 do 100 km w 4,9 se kund

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.
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i do osià gni´ cia mak sy mal nej pr´d ko Êci 285 ki lo me trów
na go dzi n´. Sa mo chód po sia da na p´d ty pu Trans axle, czy -
li skrzy ni´ bie gów po ∏à czo nà z me cha ni zmem ró˝ ni co -
wym, co po zwa la na opty mal ne roz ∏o ̋ e nie ci´ ̋ a ru. Al ter -
na tyw nie do tra dy cyj ne go ste ro wa nia me cha nicz nà skrzy -
nià bie gów wy braç mo˝ na wer sj´ Cam bio cor sa z mo˝ li wo -
Êcià r´cz ne go wy bie ra nia bie gów – tak jak w se kwen cyj -
nym ste row ni ku For mu ∏y 1 – lub opcj´ „full au to ma tic”.

Dy na mizm Co upé nie wy klu cza kom for tu. Jest to 
za s∏u gà do g∏´b nych ba daƒ nad geo me trià za wie szeƒ i in -
no wa cyj ne go sys te mu ak tyw nej kon tro li amor ty zo wa nia
Shy ho ok. Elek tro ni ka ste ru je rów nie˝ funk cjo no wa niem
urzà dze nia an ty po Êli zgo we go ASR, któ re mo ̋ e zo staç
przez kie row c´ wy ∏à czo ne (choç przy 390 ko niach i 46 

Po wrót do USA
Po dzie się ciu la tach nie obec no ści, mar ka Ma se ra ti wra ca na ry -

nek pół noc no ame ry kań ski, naj waż niej szy dla pre sti żo wych mo -

de li gran tu ri smo. Fer ra ri sprze da je tu 40 pro cent swo jej pro -

duk cji, a, zgod nie z prze wi dy wa nia mi, rów nież

mar ka Trój zę ba mo że dojść do po dob -

nych wiel ko ści. Sta ny Zjed no czo ne

sta ną się w ten spo sób naj waż niej -

szym ryn kiem dla fa bry ki z Mo de ny,

wy prze dza jąc Niem cy, Wiel ką Bry ta -

nię, Wło chy i Ja po nię.

Pod czas Tar gów w De tro it, po raz pierw szy

w Ame ry ce Pół noc nej prze sta wio no tak że mo del Ma se -

ra ti Spy der, su per spor to we dwu oso bo we au to, któ re sta ło

się od ra zu gwiaz dą wy sta wy.

ki lo gra mo me trach mak sy mal ne go mo men tu pod po -
kry wà, le piej po zo sta wiç je w∏à czo ne, szcze gól nie gdy
pa da deszcz).

Wn´ trze, z wiel kà sta ran no Êcià, wy koƒ czo ne jest skó rà
i wy so kiej ja ko Êci ma te ria ∏a mi. Tak, jak przy sta ∏o na Ma -
se ra ti. W przy pad ku au ta tej kla sy jest te˝ oczy wi ste bo gac -
two wy po sa ̋ e nia: od po du szek po wietrz nych przed nich
i bocz nych po In fo Cen ter, ∏à czà cy funk cje urzà dze nia 
hi -fi, kom pu te ra, kon tro li kli ma ty za cji, te le fo nu i na wi ga -
to ra sa te li tar ne go. To, co na praw d´ za dzi wia, to iloÊç miej -
sca. Po nie wa˝, w od ró˝ nie niu od wie lu swo ich kon ku ren -
tów, ten spor to wy se dan prze zna czo ny jest dla czte rech
osób. Mo ̋ e nim za tem jeê dziç ca ∏a ro dzi na, po nie wa˝ 
z ty ∏u jest wy star cza jà co du ̋ o miej sca.



ny za kau cjà za to, ˝e „ci´ ̋ a rów ka wje cha ∏a jed nym ko ∏em
na chod nik i nad ∏a ma ∏a kra w´˝ nik”. Al bo kie dy Chie ri ci,
zna la z∏ szy si´ z ro syj ski mi kie row ca mi w sa mym Êrod ku 
Sy be rii, za ∏a do wa∏ na ci´ ̋ a rów k´ dwa pie ce drzew ne, wàt -
piàc w sku tecz noÊç sa mo cho do we go ogrze wa nia.

Praw dzi wy mi bo ha te ra mi Over lan du sà jed nak po jaz dy
Ive co. Fe no glio wy ja Ênia: „Tak ̋ e tym ra zem wy ko rzy sta my
czte ry stan dar do we ANW 330.30, pro du ko wa ne w za k∏a -
dach w Bol za no, któ re wzi´ ∏y udzia∏ w po przed nich 
edy cjach. Na Sy be rii sprze da li Êmy ich 10 ty si´ cy: sà bar dzo

P i´t na Êcie osób w sied miu po jaz dach wy ru szy w ma -
ju na tra s´ li czà cà 20 ty si´ cy ki lo me trów wo kó∏ ba -
se nu Mo rza Âród ziem ne go. Za wi ta jà do miast po -

∏o ̋ o nych w ma sy wach gór skich: od Alp po Kar pa ty, od Gór
Ana to lij skich po Dje bel Mus sa, od Atla su po Pi re ne je.
Uczest ni cy Raj du Over land prze ja dà przez dwa dzie Êcia kra -
jów Eu ro py, Azji i Afry ki.

Wy bór tra sy nie jest nie przy pad ko wy: obec ny rok zo sta∏
og∏o szo ny przez ONZ oraz FAO „Mi´ dzy na ro do wym Ro -
kiem Gór”. W ten spo sób pra gnie si´ zwró ciç uwa g´ opi nii
pu blicz nej na te re ny gór skie oraz pro mo waç lo kal nà go spo -
dar k´. Over land uczest ni czy w mi´ dzy na ro do wym pro jek -
cie g∏ów nie dzi´ ki roz g∏o so wi, ja ki na da je mu te le wi zja. Mi -
lio ny W∏o chów oglà da jà cych re la cje z raj du po zna je w ten
spo sób naj dal sze za kàt ki ku li ziem skiej. Miej scem star tu te -
go rocz nej edy cji raj du jest Co ur may eur. WÊród jej ini cja to -
rów zna leê li si´ Bep pe Ten ti, prze wod ni czà cy Trek king 
In ter na tio nal, Pier Lu igi Chie ri ci, kie row nik Cu stu mer Sup -
port w Ive co – dzia ∏u, któ ry do star czy∏ i wy po sa ̋ y∏ ci´ ̋ a -
rów ki oraz kie row ców w pierw szej eks pe dy cji, i Fran co 
Fe no glio, wi ce pre zy dent Com mer cial Ope ra tions. Pod czas
in au gu ra cji mó wio no o roz wo ju go spo dar czym te re nów
gór skich, wspo mi na jàc z no stal già za baw ne sy tu acje, kie dy
to Beb be Ten ti zo sta∏ aresz to wa ny w Ar gen ty nie i zwol nio -

Zdję cia z po przed nich edy cji Over lan du.
U gó ry po pra wej: 
plan tra sy te go rocz ne go raj du.
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Overlandno wy po czą tekOverlandno wy po czą tek
Pa ola Ra viz za

Roz po czy na się siód ma edy cja raj du. Dwa dzie ścia ty się cy ki lo me trów wo kół
Mo rza Śród ziem ne go, przez dwa dzie ścia kra jów trzech kon ty nen tów.



wy trzy ma ∏e, przy sto so wa ne do pra cy na wet przy 50 stop -
nio wym mro zie. Na czas Over lan du wy po sa ̋ o no je w ku -
chen k´, sto ∏ów k´, ku szet ki, ma ∏à ∏a zien k´ z prysz ni cem, za -
k∏ad na praw czy i – na wszel ki wy pa dek – cy ster n´ mo gà cà
po mie Êciç pó∏ ty sià ca li trów pa li wa. Do sta rych wy ja da czy
do ko op to wa no jesz cze trzy au ta: te re no wy sa mo chód Tor -
pe do 40.10 WM oraz dwa Da ily Com bi 35.10W”.

W wy pra wie, oprócz nie zmor do wa ne go Ten ti, we zmà
jesz cze udzia∏ Gian ni Car ne va le, eme ry to wa ny ge ne ra∏,
sied miu kie row ców, dwóch ka me rzy stów, fo to graf, le karz,
dwóch geo gra fów ma jà cych do Êwiad cze nie w raj dach, 
któ rzy przy go tu jà al bum fo to gra ficz ny, a zysk z je go sprze -
da ̋ y zo sta nie w cz´ Êci prze ka za ny UNI CEF – jed ne mu 
ze spon so rów wy pra wy.

Wspie ra jà ca eks pe dy cje ak cja me dial na (m. in. kro ni ka
te le wi zyj na), b´ dzie pod trzy my waç wÊród wi dzów za in te re -
so wa nie Over lan dem. Zo sta nie wy da ny spe cjal ny ka len -
darz. „Nie jest wy klu czo ne, ˝e na wià ̋ e my kon tak ty z te le -
wi zja mi za gra nicz ny mi” – do da je Ten ti. W ze sz∏ym ro ku
Over land spe∏ ni∏ tak ̋ e funk cje dy dak tycz ne, do gim na zjów
tra fi ∏y fil my po ka zu jà ce tra s´ raj du, plan sze in for ma cyj ne
na te mat od wie dzo nych kra jów, pla ka ty. Pierw sze efek ty 
tej ini cja ty wy by ∏y za ch´ ca jà ce: do ak cji przy stà pi ∏o dwa 
ty sià ce szkó∏.

Overland w liczbach
6 wy praw

pra wie 200 ty sięcy ki lo me trów
po nad 91 kra jów

600 dni po dró ży
po nad 60 kie row ców
10 ty s. eg zem pla rzy no wej 
książ ki po świę co nej Over land

Tunezja

Libia Egipt
Algieria

Maroko

Hiszpania

Francja
Szwajcaria

Włochy
Słowenia

Bośnia
Czarnogóra
Albania

Grecja

Turcja
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M i´ dzy na ro do we Tar gi Tech ni ki Rol ni czej Agro -
tech w Kiel cach w od ró˝ nie niu od in nych te go
ty pu im prez or ga ni zo wa nych w Pol sce, ma jà

cha rak ter wy ∏àcz nie tech nicz ny, nie wy sta wia si´ tam
p∏o dów rol nych, Êrod ków ochro ny ro Êlin, nie ma de gu -
sta cji wa rzyw, w´ dlin i na po jów. Tam przy je˝ d˝a jà naj -
wi´k si obec ni w na szym kra ju eu ro pej scy pro du cen ci
i im por te rzy kom baj nów, trak to rów i in nych ma szyn
rol ni czych. Od lat do naj po wa˝ niej szych wy staw ców za -
li cza si´ New Hol land Bi zon z P∏oc ka. 

Agro tech, obok po znaƒ skiej Po la gry i Agro Show
w Wi´c ko wi cach ko ∏o Po zna nia, na le ̋ y do naj ch´t niej
od wie dza nych spo tkaƒ po wa˝ nych kon tra hen tów
sprz´ tu rol ni cze go. Naj wi´ cej za in te re so wa nych przy -
je˝ d˝a ze wschod nich wo je wództw, ale w tym ro ku
mo˝ na by ∏o w Kiel cach zo ba czyç rol ni ków i de ale rów
na wet z Po mo rza Za chod nie go. Zda niem Je rze go Wró -
bla z dzia ∏u mar ke tin gu NHB, na te go rocz ny Agro tech
zje cha ∏y co naj mniej trzy czwar te rol ni czej bran ̋ y ma -
szyn. Po nie co chud szych la tach, wi docz ne jest w niej

Polski
spadkobierca

Jacek Albiński

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.
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spo re o˝y wie nie, o czym mo˝ na by ∏o prze ko naç si´
mi´ dzy 7 a 9 mar ca w Kiel cach. To ju˝ daw no nie jest
im pre za re gio nal na. 

P∏oc ki pro du cent za pre zen to wa∏ pe∏ nà ga m´ swo ich
wy ro bów: zna ny od daw na, ale ju˝ bar dzo uno wo cze -
Ênio ny kom bajn Bi zon Re kord, pro du ko wa ny od ze -
sz∏e go ro ku w P∏oc ku mo del New Hol land TC 56, ma -
∏y cià gnik sa dow ni czy z se rii TNN, mo der ni zo wa ne

w Pol sce cià gni ki z se rii 56, 168-kon ny cià gnik TM oraz
po raz pierw szy na pol skim ryn ku cià gnik z se rii TS.

Eks po zy cja New Hol land cie szy ∏a si´ bar dzo du ̋ ym
za in te re so wa niem pu blicz no Êci. – „Za cie ka wi ∏a te˝ 
na sze go wi ce pre mie ra i mi ni stra rol nic twa w jed nej
oso bie, któ ry w pierw szym dniu wy sta wy wy py ty wa∏
przed sta wi cie li fa bry ki do s∏ow nie o wszyst ko; od by∏
rów nie˝ kil ku mi nu to wà roz mo w´ z dy rek to rem 
han dlo wym NHB An dre asem Klau se rem” – wspo mi na
Je rzy Wró bel. 

Mar ka ta na do bre ju˝ za go Êci ∏a w na szym kra ju. Jak
wy ni ka z ró˝ nych ran kin gów po pu lar no Êci pro wa dzo -
nych w Êro do wi skach agro tech nicz nych i wÊród pu blicz -
no Êci przy oka zji tar gów, bar dziej zna ny jest tyl ko Ur sus,
co zwià za ne jest z wie lo let nià obec no Êcià wy ro bów tej
mar ki na po lach pol skich rol ni ków i dro gach w ca ∏ym
kra ju. Pod war szaw ski pro du cent jest co praw da spad ko -
bier cà tra dy cji jesz cze przed wo jen nych, ale prze cie˝
New Hol land, cho cia˝ obec ny w na szym 
kra ju do pie ro czwar ty rok, dzie dzi czy do ro bek fa bry ki
ma szyn rol ni czych za ∏o ̋ o nej w Pen syl wa nii pod ko niec
XIX wie ku. A co dzi siaj? Jak wy ni ka z ra por tów 
de ale rów NHB, ten rok za po wia da si´ po myÊl nie. 

Tra dy cyj nie ju˝ pod czas ka˝ dej rol ni czej im pre zy wy sta -
wien ni czej wy rób New Hol land zg∏a sza ny jest do kon -
kur su na naj lep szà ma szy n´ i tra dy cyj nie wy gry wa. Te -
go rocz ny Agro tech nie by∏ wy jàt kiem. Na gro d´ za jed nà
z naj lep szych ma szyn rol ni czych ro ku 2001 otrzy ma∏
cià gnik z se rii TL.

P∏oc ki pro du cent mia∏ naj wi´k szà po wierzch ni´ wy -
sta wo wà i po ka za∏ naj wi´ cej ma szyn, co prze sà dzi ∏o
o je go do mi na cji na Agro te chu. Uwa˝ nie ob ser wo wa no
kto i czym si´ naj bar dziej in te re su je i co naj cz´ Êciej py -
ta. Gdy by kie ro waç si´ tyl ko wnio ska mi wy ni ka jà cy mi
z tych ob ser wa cji, po wsta∏ by ob raz Bi zo na, ja ko 
nie kwe stio no wa ne go li de ra na pol skim ryn ku ma szyn
rol ni czych. P∏oc cza nie uwa ̋ a jà, ˝e na ta kie stwier dze -
nie jest jesz cze za wcze Ênie. Ale od de ale rów p∏y nà sy -
gna ∏y, ˝e po pew nym za sto ju, po ja wia si´ co raz wi´ cej
ku pu jà cych. W po rów na niu z ro kiem 2000, w ze sz∏ym
sprze da no po nad dwa ra zy wi´ cej trak to rów. 

P∏ock po dzie li∏ te ry to rium Pol ski na czte ry stre fy han -
dlo we, ˝e by klien tom by ∏o bli ̋ ej do de ale rów, ale i tak
wie lu rol ni ków dzwo ni od ra zu do fa bry ki. Ta kie roz -
mo wy sà cen nym êró d∏em in for ma cji, po zwa la jà 
zo rien to waç si´ w po trze bach, cza sem sko ry go waç 
wie dz´ o ryn ku. Czas de mo -to urów ju˝ si´ skoƒ czy∏.
Kom baj ny i trak to ry New Hol land od by wa ∏y wie lo -
ki lo me tro we w´ drów ki po kra ju pro mu jàc no wà mar -
k´. Dzi siaj nie ma ta kiej po trze by. Sty li zo wa ny, b∏´ kit ny 
li stek New Hol land zna ny jest jak Pol ska d∏u ga 
i sze ro ka.

Błękitny listek New Holland Bizon 
znany jest w całej Polsce
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W cza sach kie dy wia do mo Êci
roz cho dzà si´ co raz szyb ciej
i tra fia jà do co raz bar dziej od -

le g∏ych miejsc, kon ku ren cyj noÊç fir my
za le ̋ y od umie j´t no Êci zdo by wa nia
i opra co wy wa nia da nych. Wy cho dzàc te -
mu na prze ciw, Fiat po sta no wi∏ stwo rzyç
no wo cze sny por tal in tra ne to wy, z któ re -
go pra cow ni cy b´ dà mo gli ko rzy staç
przy ka˝ dej oka zji, zw∏asz cza je Êli wy ma -
ga te go ich pra ca. Jest to de cy zja sta wia -
jà ca Gru p´ Fiat w jed nym rz´ dzie z naj -

bar dziej za awan so wa ny mi tech no lo gicz nie mi´ dzy na ro -
do wy mi kon cer na mi. Prze wi du je si´, ˝e do sys te mu pod -
∏à czo nych b´ dzie do ce lo wo oko ∏o 60 ty si´ cy u˝yt kow ni -
ków na ca ∏ym Êwie cie. Por tal u∏a twi im do st´p do nie -
zb´d nych in for ma cji, a prze by wa jàc w ró˝ nych i cz´ sto
od le g∏ych miej scach, b´ dà mo gli pra co waç na tych sa -
mych do ku men tach i uczest ni czyç w kur sach on li ne, ak -
tu ali zu jà cych ich wie dz´. Wszyst ko bez ko niecz no Êci
opusz cza nia wy god ne go miej sca przed kom pu te rem.

Ce lem pro jek tu jest gro ma dze nie i wspól ne ko rzy sta -
nie z ca ∏e go ba ga ̋ u wie dzy Gru py w za kre sie tech no lo -
gii, za rzà dza nia i hi sto rii fir my. Ze spó∏ pra cow ni ków po -
cho dzà cych z ob sza ru Za so bów Ludz kich, Re la cji Ze -
wn´trz nych oraz In for ma tion Tech no lo gy, stwo rzy∏
spraw ny i za sob ny por tal, któ ry udo st´p nia wszyst kim
u˝yt kow ni kom in for ma cje bez ko niecz no Êci szcze gó ∏o -
we go prze glà da nia ar chi wów. Dzi´ ki in dy wi du al nym
szko le niom on li ne ∏a twiej b´ dzie wy mie niaç do ku men ty
oraz uczyç si´. In tra net to ro dzaj we wn´trz ne go in ter ne -

tu przed si´ bior stwa, do któ re go ma jà do st´p wy ∏àcz nie
pra cow ni cy, po przez wpi sa nie od po wied nie go ha s∏a. Po -
ru sza nie si´ w nim jest ∏a twe, nie wy ma ga spe cjal nych
kur sów, wy star czy kil ku mi nu to wa prak ty ka.

„Por tal zo sta nie udo st´p nio ny pra cow ni kom z ob sza ru
tu ryƒ skie go od koƒ ca kwiet nia, zaÊ od paê dzier ni ka b´ -
dà mo gli z nie go ko rzy staç pra cow ni cy Gru py na ca ∏ym
Êwie cie” – mó wi Lau ra Bo ni scot ti, szef Ko mu ni ka cji 
We wn´trz nej Fiat Au to SpA. „Nie za stà pi on ist nie jà cych
por ta li po szcze gól nych spó∏ ek, ale b´ dzie czymÊ w ro -
dza ju okna, po przez któ re mo˝ na b´ dzie uzy skaç in for -
ma cje oraz sko rzy staç z us∏ug le ̋ à cych w cen trum za in -
te re so wa nia ca ∏ej Gru py Fiat. Mo˝ li we b´ dzie rów nie˝
prze cho dze nie na stro ny po szcze gól nych sek to rów
i spó∏ ek, któ re nie zo sta nà za stà pio ne przez no wy por tal,
ale sta nà si´ je go uzu pe∏ nie niem. Z chwi là przy stà pie nia
do pro jek tu, mie li Êmy czte ry za sad ni cze ce le: in for mo -
wa nie (in for ma cje do ty czà ce przed si´ bior stwa, eko no -
micz ne, zwiàz ko we, itd.), u∏a twia nie pra cy dzi´ ki wir tu -
al nym ze spo ∏om ro bo czym ko mu ni ku jà cym si´ ze so bà
w sie ci, po sze rza nie wie dzy, kszta∏ ce nie on li ne. Por tal
do st´p ny jest w j´ zy kach w∏o skim i an giel skim, do któ -
rych w przy sz∏o Êci do ∏à czà j´ zy ki lo kal ne, przy naj mniej
w naj bar dziej od le g∏ych kra jach. Po za tym ba da my mo˝ -
li wo Êci umiesz cze nia ter mi na li na ha lach pro duk cyj nych,
aby u∏a twiç ko rzy sta nie z por ta lu oso bom, któ re na co
dzieƒ nie dys po nu jà kom pu te rem”.

Zo bacz my jak wy glà da roz k∏ad stron por ta lu. Na stro -
n´ g∏ów nà wcho dzi my wpi su jàc w pa sku ad re so wym
fiat gro up. net. Na ekra nie, ra zem ze spi sem tre Êci, po ja -
wia jà si´ lin ki do po szcze gól nych sek to rów. Ze stro ny

Laura Bonisconti

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.

Fiat
w portalu
Fiat

w portalu
Francesco Novo
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g∏ów nej mo˝ na przejÊç na stro n´ wia do mo Êci (naj wa˝ -
niej sze wia do mo Êci dnia, ar ty ku ∏y z za kre su eko no mii,
pra sa przed si´ bior stwa) lub na stro ny Cor po ra te, któ re
za wie ra jà do ku men ty in sty tu cjo nal ne, ta kie jak bi lans,
ko deks etycz ny, itp. Osob ny roz dzia∏ po Êwi´ co no szko le -
niu: li sta kur sów, do st´p do na uki me to dà on li ne, itd.
Bar dzo istot ne sà te˝ stro ny do ty czà ce Za so bów Ludz -
kich, za wie ra jà ce in for ma cje na te mat struk tur or ga ni za -
cyj nych, sche ma ty or ga ni za cyj ne, ko mu ni ka ty we wn´trz -
ne, pro gra my pra cow ni cze, prak tycz ne in for ma cje po -
trzeb ne zw∏asz cza no wo za trud nio nym, itp. „To tyl ko
bar dzo po bie˝ ny opis – t∏u ma czy Bo ni scot ti. U˝y wa jàc
ró˝ ne go ro dza ju lin ków i od sy ∏a czy, prze szu ki wa nie mo -
˝e byç o wie le cie kaw sze”.

Jed nà z pod sta wo wych cech por ta lu jest mo˝ li woÊç na -
wi ga cji pro fi lo wa nej, ste ro wa nej pod kà tem w∏a Êci wo Êci
i po trzeb za wo do wych ka˝ dej oso by, w ce lu u∏a twie nia
do st´ pu do naj bar dziej in te re su jà cych sek cji. Po za tym
ka˝ dy z u˝yt kow ni ków b´ dzie mia∏ mo˝ li woÊç stwo rze -
nia w∏a snej stro ny, umiesz cza jàc na niej, naj bar dziej so bie
przy dat nà za war toÊç. 

„Bar dzo istot nym sk∏ad ni kiem por ta lu jest wy szu ki -
war ka, po zwa la jà ca przy po mo cy dwóch, trzech s∏ów,
od na leêç wszyst kie do ku men ty za wie ra jà ce da ne wy ra ̋ e -
nia. Dzi´ ki niej ∏a twiej b´ dzie do trzeç do pew nych ana -
liz, ba daƒ, i ogól nie dzie liç si´ po sia da nà wie dzà.” 

Jed nym z pod sta wo wych ce lów wy zna czo nych przez
twór ców por ta lu jest u∏a twie nie pra cy w ze spo le na od -
le g∏oÊç. B´ dzie to mo˝ li we dzi´ ki wspól ne mu obie go wi
do ku men tów: cho dzi o ro dzaj stro ny, gdzie – w od ró˝ -
nie niu od ty po we go fo rum dys ku syj ne go – ko mu ni ka cja

od by waç si´ b´ dzie w try bie syn chro nicz nym.
Fiat jest prze ko na ny, ̋ e sta ∏e szko le nie per so ne lu to stra -

te gicz ny wa ru nek zwi´k sza nia kon ku ren cyj no Êci przed si´ -
bior stwa. Bo ni scot ti wy ja Ênia: „Por tal b´ dzie sty mu lo wa∏
na szà dzia ∏al noÊç, po nie wa˝ szko le nie on li ne po zwa la do -
trzeç do wie lu osób sto sun ko wo ni skim kosz tem. Do za let
na le ̋ y za li czyç mo˝ li woÊç sa mo dziel ne go ko rzy sta nia
z ma te ria ∏ów w za le˝ no Êci od wol ne go cza su.”

No wy por tal po zwo li wresz cie pra cow ni kom na za po -
zna nie si´ z us∏u ga mi ofe ro wa ny mi przez przed si´ bior -
stwo, po czàw szy od no wo Êci mo to ry za cyj nych, a˝ po
przed si´ wzi´ cia Ce da su, o któ rych do tej po ry pra cow -
nik do wia dy wa∏ si´ tra dy cyj nà, „dru ko wa nà” dro gà. Bo -
ni scot ti przy po mi na, ˝e w Fia cie pra gnie si´ w ten spo -
sób wy lan so waç no wo cze sne, spraw ne, szyb kie i in te rak -
tyw ne na rz´ dzie s∏u ̋ à ce do prze twa rza nia in for ma cji,
a w przy sz∏o Êci do wy ko ny wa nia nie któ rych za daƒ lub
te˝ do sa mo dziel ne go ko rzy sta nia z us∏ug (re zer wa cja bi -
le tów, za kup sa mo cho dów, ko rzy sta nie z pro mo cji etc.).
„Chcàc zre ali zo waç te ce le, wy ko rzy sta li Êmy wie dz´ czo -
∏o wych firm w bran ̋ y: IBM, Glo bal Va lue, Espin (dwie
ostat nie na le ̋ à ce cz´ Êcio wo lub w ca ∏o Êci do Bu si ness So -
lu tions). Ju˝ te raz w na szym ze spo le ma my lu dzi 
od po wie dzial nych za po szcze gól ne sek cje, ko rzy sta my
tak ̋ e z po mo cy osób, któ re ze wzgl´ du na spe cy fi k´ swo -
jej pra cy, mo gà byç dla nas wa˝ nym êró d∏em in for ma cji.
Jak ka˝ de no wo cze sne na rz´ dzie, rów nie˝ nasz por tal,
wy cho dzàc na prze ciw co dzien nym po trze bom, b´ dzie na
bie ̋ à co ak tu ali zo wa ny i po sze rza ny o no we wia do mo Êci.
W tym le ̋ y je go si ∏a. Sta no wi on me cha nizm, któ ry 
b´ dzie to wa rzy szy∏ roz wo jo wi przed si´ bior stwa.” 

Kilka stron głównych 
nowego portalu Intranet, 
które umożliwiają dostęp 
do wszystkich informacji 
spółek Grupy.
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S po Êród 142 ab sol wen tów wy˝ szych uczel ni tech -
nicz nych, któ rzy pra cu jà obec nie w Fiat Au to 
Po land, bli sko 60 ukoƒ czy ∏o Po li tech ni k´ Âlà skà

w Gli wi cach. Nie któ rzy z nich roz po czy na li pra c´ w Fa -
bry ce Sa mo cho dów Ma ∏o li tra ̋ o wych, kie dy w miej scu,
gdzie dzi siaj w Ty chach stoi fa bry ka sa mo cho dów by ∏y zie -
lo ne po la, a w Biel sku na wor kach z pia skiem wy kle py wa -
no nad wo zia do Sy ren, bo ta kà „awan gar do wà” tech no lo -
gi´ sto so wa no w tam tych cza sach. Pierw sza w Pol sce
t∏ocz nia blach ka ro se ryj nych z praw dzi we go zda rze nia,
po wsta ∏a do pie ro dla li cen cyj ne go ma lu cha.

Ska za ni na sie bie? 
Wspó∏ pra ca po mi´ dzy FSM, a gli wic kà uczel nià ju˝

wte dy nie po le ga ∏a tyl ko na za trud nia niu ko lej nych rocz -
ni ków ab sol wen tów. Kil ka osób jesz cze pa mi´ ta wspól ne
przed si´ wzi´ cia, ana li zy, ja kieÊ pro jek ty z lat sie dem dzie -
sià tych i osiem dzie sià tych. Póê niej z wia do mych po wo -
dów nikt so bie tym nie za wra ca∏ g∏o wy.

Mniej wi´ cej dzie si´ç lat te mu znów za cz´ to zer kaç na

sie bie z za in te re so wa niem. Kie dy Fiat Au to Po land sta∏ si´
fak tem i prze sta∏ zàb ko waç, z wza jem no Êcià wzbu dzi∏ cie ka -
woÊç le ̋ à ce go nie spe∏ na 70 ki lo me trów od Biel ska, jed ne -
go z naj wi´k szych oÊrod ków aka de mic kich w Pol sce. W∏o -
si przy wieê li do Pol ski naj no wo cze Êniej sze tech no lo gie wy -
twór cze i nie zna nà u nas z prak ty ki fi lo zo fi´ za rzà dza nia.
Wraz z pro duk cjà sa mo cho do wà, z po czàt kiem ubie g∏ej 
de ka dy po ja wi ∏y si´ na Âlà sku in ne fir my z gru py Fia ta –
Ma gne ti Ma rel li i Tek sid, od daw na zna ne w Êwie cie i sku -
tecz nie kon ku ru jà ce na mi´ dzy na ro do wych ryn kach. 

Po wsta nie fa bry ki sa mo cho dów wiel kie go kon cer nu,
pod bo kiem aka de mic kie go po ten ta ta, nie mo g∏o po zo -
staç bez echa. Po kil ku la tach przy go to waƒ, w li sto pa dzie
1998 ro ku pod pi sa no pierw sze po ro zu mie nie o wspó∏ pra -
cy Po li tech ni ki Âlà skiej z Fiat Au to Po land. Od tam te go
cza su po ro zu mie nia od na wia no czte ry ra zy. Uro czy ste
pod pi sa nie pierw szej umo wy od by ∏o si´ w Fiat Au to 
Po land S. A., zaÊ dwie na st´p ne by ∏y pod pi sy wa ne w sie -
dzi bie uczel ni. W tym ro ku naj wy˝ sze w∏a dze Po li tech ni ki
przy je cha ∏y do Ty ch.

Po wsta nie du żej fa bry ki sa mo cho dów Fia ta w Biel sku -Bia łej i Ty chach nie mo -
gło nie spo wo do wać za in te re so wa nia jed nej z naj więk szych pol skich uczel ni –
Po li tech ni ki Ślą skiej. Od tamtej pory służą sobie wzajemnie.

Czwar typro to kółCzwar typro to kół
Ja cek Al biń ski
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Wspó∏ pra ca jest wie lo wàt ko wa. Naj bar dziej ob szer ny jej
roz dzia∏ obej mu je pi sa nie prac ma gi ster skich i dok tor skich,
któ rych te ma ty fa bry ka prze ka zu je wy dzia ∏om uczel ni. 
Na rok 2002 ch´ç za an ga ̋ o wa nia si´ w re ali za cj´ te ma tów
za pro po no wa nych przez FAP zg∏o si ∏o 6 wy dzia ∏ów: Au to -
ma ty ki, In for ma ty ki i Elek tro ni ki, Che micz ny, Elek trycz ny,
In ̋ y nie rii Ma te ria ∏o wej, Me ta lur gii i Trans por tu oraz 
Wy dzia∏ Or ga ni za cji i Za rzà dza nia. Stu den ci Au to ma ty ki,

In for ma ty ki i Elek tro ni ki naj ch´t niej od wie dza jà ty skà Jed -
nost k´ Pro duk cyj nà MON TA˚. Sze ro kie po le do po pi su
da je adep tom tych kie run ków ro bo ty za cja i au to ma ty za cja
pro duk cji Se icen to. Oka zu je si´, ˝e dzi´ ki ko dom kre sko -
wym nie tyl ko ko lej ki w su per mar ke tach po su wa jà si´ szyb -
ciej. Stu den ci i dok to ran ci po li tech ni ki pracujà nad mo˝ li -
wo Êcià ich za sto so wa nia przy do stra ja niu urzà dzeƒ kon tro -
l no -mon ta ̋ o wych, mon ta ̋ u cz´ Êci prze zna czo nych dla po -
szcze gól nych opcji, kon tro li i od cin ko wych zwol nieƒ sa mo -
cho dów oraz sta ty sty ki uste rek ja ko Êcio wych. 

Przy szli in ̋ y nie ro wie elek try cy za in te re so wa ni sà ana li zà
sys te mu ma lo wa nia elek tro sta tycz ne go w Jed no st ce Pro -
duk cyj nej LA KIER NIA.

Wy dzia∏ In ̋ y nie rii Ma te ria ∏o wej, Me ta lur gii i Trans por tu
za jà∏ si´ m. in. oce nà i ana li zà do staw ców oraz no wo cze sny -
mi me to da mi pro jek to wa nia na rz´ dzi t∏ocz nych z za sto so -
wa nie me to dy CAD -CAM. 

Je ste śmy do brej my śli
Bo ga ta rze czy wi stoÊç prze my s∏o wa Fiat Au to Po land

stwa rza sze ro kie mo˝ li wo Êci stu den tom Wy dzia ∏u Or ga ni -
za cji i Za rzà dza nia. W fa bry ce ob ser wu jà i ana li zu jà praw -
dzi we zja wi ska, sty ka jà si´ z ˝y wy mi struk tu ra mi or ga ni za -

cyj ny mi i pra cu jà z kon kret ny mi ludê mi. Wie le si´ zmie ni -
∏o, zw∏asz cza w ostat nich la tach, je ̋ e li cho dzi o usu wa nie
ba rier mi´ dzy pod r´cz ni ko wym Êwia tem wie dzy aka de -
mic kiej, a nie wiel kà – w grun cie rze czy – mà dro Êcià ja ka
rzà dzi re al nym Êwia tem biz ne su. W dal szym cià gu jed nak
s∏y szy si´, ˝e m∏o dzi lu dzie przez ca ∏e stu dia ucze ni ra cjo -
nal ne go po rzàd ku Êwia ta, wkrót ce po opusz cze niu mu rów
uczel ni od kry wa jà, ˝e trzy ra zy trzy nie za wsze rów na si´
dzie wi´ç. Rektor prof. Boles∏aw Po cho pieƒ jest jed nak do -
brej my Êli – Dzi siej sze po ko le nie stu den tów bar dzo ró˝ ni si´
od mo je go. Ta kich, któ rzy stu diu jà, za li cza jàc jak naj mniej -
szym wy si∏ kiem ko lej ne se sje jest co raz mniej. Na za j´ ciach
i wy k∏a dach od ra zu we ry fi ku jà na pod sta wie sa mo dziel -
nych i bar dzo doj rza ∏ych ob ser wa cji to, co s∏y szà. Oni wie -
dzà, co ich cze ka po dy plo mie i chcà si´ do te go jak naj le -
piej przy go to waç ju˝ na stu diach. Dla te go mo˝ li woÊç przy -
glàd ni´ cia si´ z bli ska ta kie mu po ten ta to wi jak Fiat, ma dla
nich ogrom ne zna cze nie. Ma rio Li be ra le, Dy rek tor Per so -
ne lu Fiat Au to Po land bar dzo sil nie pod kre Êla ko niecz noÊç
in sty tu cjo nal nych gwa ran cji dla Êci s∏ych zwiàz ków Êwia ta
na uki i prze my s∏u: Kwa li fi ka cje i kom pe ten cje ab sol wen -
tów Po li tech ni ki Âlà skiej, któ rzy pra cu jà w Fiat Au to 
Po land oce niam bar dzo wy so ko. Wie lu z nich zaj mu je 
w na szym przed si´ bior stwie bar dzo wy so kie sta no wi ska
kie row ni cze, a 80% spo Êród nich na le ̋ y do eli tar nej gru py
za wo do wej tzw. pro fes sio nals. 

Czego chcieć więcej?
Na Po li tech ni ce dzia ∏a Biu ro Ka rier Stu denc kich, któ re

skie ro wa ∏o do pra cy w FAP po nad 50 ab sol wen tów. Po za
tym bie rze udzia∏ w na bo rze do pro gra mu Fiat GRA. DE
ad re so wa ne go do ab sol wen tów stu diów ma gi ster skich.

Bar dzo wy mier ne fi nan so wo jest spon so ro wa nie przez
FAP po nad pro gra mo wych za j´ç z j´ zy ka w∏o skie go dla 
stu den tów III – V ro ku ma jà cych bar dzo do bre wy ni ki
w na uce oraz le gi ty mu jà cych si´ bar dzo do brà zna jo mo Êcià
j´ zy ka an giel skie go i za in te re so wa nych pod j´ ciem pra cy
w fa bry ce. Za j´ cia te cie szà si´ ogrom nym za in te re so wa -
niem ze stro ny stu den tów. W ro ku 2002 prze wi dzia no na
ten cel 35 ty si´ cy z∏o tych.

Czy osià gni´ to cel na kre Êlo ny na po czàt ku przed si´ -
wzi´ cia? Prze ko nu jà co brzmià wy po wie dzi przed sta wi cie -
li uczel ni i fa bry ki o po zy tyw nych do Êwiad cze niach i do -
bro dziej stwach wspó∏ pra cy. Za do wo le ni sà stu den ci. 
Cze go jesz cze wi´ cej chcieç? Jed nak to prze cie˝ nie 
ko niec, gdy˝ no we wy zwa nia ryn ko we, no we tren dy 
na uko we kre owaç b´ dà za pew ne mo˝ li wo Êci dal sze go
roz wi ja nia wza jem nej wspó∏ pra cy.

Podpisanie umowy, od lewej: prof. Bolesław Pochopień 
i Mario Liberale.
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C e lem Pu cha ru jest, mi´ dzy in ny mi, pro mo cja wy Êci -
gów i kie row ców star tu jà cych na pol skich to rach
wy Êci go wych. Wy Êci gi sà rów nie˝ for mà re kla my

i pro mo cji mar ki oraz pod trzy mu jà wy obra ̋ e nie o spor to -
wym cha rak te rze sa mo cho du. Za wod ni cy, któ rzy bra li
udzia∏ w po przed nich se zo nach, udo wod ni li, ˝e Pu char
Al fa Ro meo na le ̋ y do naj bar dziej emo cjo nu jà cych im prez
spor to wych w kra ju. 

W tym ro ku za wod ni cy wal czyç b´ dà o Al f´ 147 3d
105 KM Dist, któ rà otrzy ma zdo byw ca pierw sze go miej -
sca. Za dru gie miej sce prze wi dzia no na gro d´ – 30 tys. z∏,

Alfy Romeo
walka o tytuł

Ma rek Ko wal ski, fot. J. Gdowski

Pu char Al fa Ro meo to najciekawsze w Polsce wy ści gi sa mo cho dowe. W tym
roku roz gry wa ne bę dą już trze ci se zon, który zapowiada się emocjonująco.

Ubiegłoroczni zwycięzcy Pucharu Alfa Romeo: Robert Kisiel,
Artur Czyż i Marcin Kaczmarek



za trze cie – 20 tys. z∏. Za za j´ cie czwar te go miej sca za wod -
nik otrzy ma 10 tys. z∏. W ka˝ dej eli mi na cji pu la na gród
wy no si 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

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 se zo ny kie row cy wy Êci go wi mo gli star to waç
w pro fe sjo nal nie przy go to wa nych wy Êci gach Pu cha ru Al -
fa Ro meo. Ta kà szan s´ ma jà rów nie˝ i w tym ro ku dzi´ ki
Fiat Au to Po land i Pol skie mu Zwiàz ko wi Mo to ro we mu,
a tak ̋ e au to mo bil klu bom i fir mom wspo ma ga jà cym ca ∏e
przed si´ wzi´ cie. 

W 2000 r. naj wy˝ sze tro feum zdo by∏ Ar tur Czy˝,
w 2001 – Ro bert Ki siel. Kto zwy ci´ ̋ y w se zo nie 2002 r.?
Prze ko na my si´ o tym je sie nià, po szó stej, ostat niej run dzie
roz gry wek, któ re za cznà si´ w po ∏o wie kwiet nia na to rze
w Kiel cach. 
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Tajniki Pucharu Alfa Romeo
Każ da run da Pu cha ru Al fa Ro meo skła da się ze „sprin tu”

i wy ści gu głów ne go. O ko lej no ści zaj mo wa nia pól star -

to wych de cy du je czas naj szyb sze go okrą że nia tre nin go -

we go. O ko lej no ści usta wie nia miejsc do bie gu głów ne -

go, de cy du ją miej sca uzy ska ne w sprin cie. Tra sa wy ści gu 

wy no si ok. 60 km, dłu gość sprin tu to sześć okrą żeń 

to ru. W 10 mi nut po zjeź dzie ostat nie go za wod ni ka 

roz po czy na się przy go to wa nie do star tu w wy ści gu

głów nym. Do kla sy fi ka cji koń co wej PAR i Mi strzostw

Pol ski w kla sie mar ko wej Al fa Ro meo 156 2.0 za li cza ne

bę dą punk ty ze wszyst kich rund mi nus jed na. 

Od li czać się bę dzie run dę naj słab szą, nie ukoń czo ną.

Nie mo że jed nak zo stać od li czo na run da, 

w któ rej za wod nik nie brał udzia łu.

Li sta za wod ni ków, któ rych zo ba czy my w tym se zo nie
za kie row ni cą Alf Ro meo (li sta ak tu al na na dzień od -
da nia FWN do dru ku):

Mi chał Ba rań ski, Mar cin Bart ko wiak, Ma ciej Ba kes, 

Ka ro li na Czap ka, Ce za ry Czub, Ar tur Czyż, 

Ma ciej Gar stec ki, Ma ciej Kacz ma rek, Mar cin Kacz ma rek,

Piotr Kaź mier czak, Ro bert Ki siel, Piotr Knaś, Zbi gniew

Ła cisz, Jan Ma tłacz, To masz Mą dry, Ar ka diusz No wic ki,

Ro bert Po dol ski, Sła wo mir Resz ka, Mał go rza ta Ser bin, 

Zbi gniew Szwa gier czak, Woj ciech Śmie chow ski, 

Ma ciej To ma szew ski, Sła wo mir Win kiel. 

Da ne tech nicz ne Al fa Ro meo 156 2.0 T Spark:

Licz ba cy lin drów, układ – 4 w li nii, po przecz ny przed ni.

Śred ni ca x skok ( mm) – 83 x 91. Po jem ność sko ko wa

1970 cm (. Sto pień sprę ża nia 10: 1. Mak sy mal na moc

155 KM/114 Kw przy 6400 obr/min. Mak sy mal ny mo ment

ob ro to wy 19,1 kGm ( 187 Nw) przy 3500 obr/min. 

Roz rząd 2 ACT, ( pa sek zę ba ty), 4 za wo ry na cy lin der, 

re gu la tor fa zy. Za si la nie – wtrysk elek tro nicz ny MPI Bosh

Mo tro nic M 1.5.5 zin te gro wa ny z za pło nem. Układ 

kie row ni czy zę bat ko wy z hy drau licz nym wspo ma ga niem.

Śred ni ca skrę tu 11,1 m. Za wie sze nie przed nie – układ

z ko ła mi nie za leż ny mi, „czwo ro bocz ne”, po dwój ne 

wa ha cze i drą żek sta bi li zu ją cy z ela stycz ny mi wspor ni ka -

mi. Za wie sze nie tyl ne – układ z ko ła mi nie za leż ny mi, typ

Mc Pher son z dźwi gnia mi bocz ny mi dol ny mi i drąż ka mi

re ak cyj ny mi, drą żek sta bi li zu ją cy z ela stycz ny mi wspor -

ni ka mi. Ha mul ce – przed nie tar cze 284 mm (sa mo chło -

dzą ce), tyl ne tar cze 251 mm. Ma sa sa mo cho du min.

1085 kg. Mak sy mal na pręd kość 216 km/h. Przy spie sze -

nie: 0 – 100 km/h – 8,6 s; 0 – 1000 m – 29,6 s.

Ka len darz Pu cha ru 2002
26-27 kwiet nia Kiel ce
25-26 ma ja Po znań

6-7 lip ca Po znań
10-11 sierp nia Ka mień Ślą ski

4-5 paź dzier ni ka Kiel ce
19-20 paź dzier ni ka Po znań 
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Oj ciec sztu kimi nio ne go 
stu le cia

Ema nu ela Chiap pe ro

Wiel bił go Pi cas so, był mi strzem Gau gi na. Po nad dwie ście dzieł naj wy bit niej -
szych ar ty stów XX wie ku, któ re wy sta wio no w we nec kim Pal az zo Gras si, 
po zwa la nam zro zu mieć, w ja kim stop niu in spi ro wa ni by li twór czo ścią 
niemal zapomnianego mi strza z Lyonu, Pu vi sa de Cha van nes. 
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B∏´ kit Pi cas sa, drze wa Mun cha, ko lo ry Gau gi na
i kom po zy cje Cézan ne’a nie zro dzi ∏y si´ pod wp∏y -
wem gwa∏ tow ne go ze rwa nia sztu ki dwu dzie ste go

wie ku z prze sz∏o Êcià, ale wsku tek na wià za nia do tej prze -
sz∏o Êci. Na wià za nia w for mie wp∏y wów i zwiàz ków, któ rym
ule gli wiel cy ar ty Êci te go okre su po dzi wia jàc, in ter pre tu jàc,
stu diu jàc dzie ∏a Pier re’a Pu vis de Cha van nes, ma la rza fran -
cu skie go zmar ∏e go w 1898 ro ku. Z tej te zy na ro dzi ∏a si´
wy sta wa za ty tu ∏o wa na Od Pu visa de Cha van nes do Ma tis -
se’a i Pi cas sa – W stro n´ sztu ki no wo cze snej, zor ga ni zo wa -
na w Pa laz zo Gras si. Prze glàd dzie∏, któ ry pre zen tu je w no -
wy spo sób na ro dzi ny i roz wój sztu ki dwu dzie ste go wie ku;
sztu ki, któ ra nie po cho dzi, jak si´ po wszech nie dzi siaj uwa -
˝a, od Ma ne ta i im pre sjo ni zmu, ale od ar ty sty z Lyonu,
prak tycz nie nie zna ne go, któ ry wp∏y nà∏ w spo sób trwa ∏y na
pra wie wszyst kich wiel kich ma la rzy po czàt ku dwu dzie ste go
wie ku. Wy sta wa b´ dzie otwar ta do 16 czerw ca 2002. Za -
wie ra po nad 200 dzie∏ po cho dzà cych z wiel kich mu ze ów
i pry wat nych ko lek cji z ca ∏e go Êwia ta i po ma ga nam zro zu -
mieç, jak „ma larz nie b´ dà cy ani wy znaw cà im pre sjo ni zmu

ani re ali zmu ani aka de mi zmu, stwo rzy∏ –
po czàw szy od 1865 ro ku – przy po mo cy
no we go j´ zy ka, ide a∏ ar ty stycz ny, któ re go
wp∏yw roz prze strze ni∏ si´ na ca ∏ym Êwie -
cie” – t∏u ma czy ku stosz wy sta wy Ser ge
Le mo ine, dy rek tor Mu zeum d’Or say
w Pa ry ̋ u. Pu vis de Cha van nes by∏ zna ny
we Fran cji i w Eu ro pie przede wszyst kim
dzi´ ki swo im mo nu men tal nym fre skom,
znaj du jà cym si´ w mu ze ach w Amiens,
Lyonie, Ro uen, w Pan te onie, na Sor bo nie
i w Hôtel de Vil le w Pa ry ̋ u, jak rów nie˝
w bi blio te ce w Bo sto nie. Tak ̋ e je go ob ra -
zy by ∏y jed ny mi z bar dziej zna nych
w tam tych cza sach: Le pau vre pe cheur
(Bied ny ry bak), L’Espéran ce (Na dzie ja),

Les jeu nes fil les au bord de la mer (Dziew cz´ ta na brze gu
mo rza). Je go p∏ót na wy ci sn´ ∏y g∏´ bo kie pi´t no na sztu ce
Seu ra ta, Gau gu ina i Cézan ne’a, któ ry je mu za wdzi´ cza te -
ma ty k´ i uk∏ad cy klu „Kà pià ce si´ przed namiotem”. Wraz
z nim ro dzi si´ sym bo lizm, a po przez ten ruch wp∏yw Pu vi -
sa roz prze strze nia si´ na Niem cy (Max Klin ger), Au stri´
(Egon Schie le i Oskar Ko ko sch ka), W∏o chy (Gio van ni 
Se gan ti ni) oraz Skan dy na wi´ (Edvard Much). D∏u ga li sta
do pro wa dza nas na ko niec do Pi cas sa i Ma tis se’a.

„Te w∏a Ênie dzie ∏a – t∏u ma czy Ser ge Le mo ine – oglà da -
my na tra sie zwie dza nia, któ ra sta no wi po wtór k´ z hi sto -
rii sztu ki. W atrium rzeê ba Ro di na L’age d’aira in (Epo ka

Pierre Puvis de Chavannes, Syn marnotrawny, 1879

Carlo Carrá, Pływacy, 1932

Henri Matisse, Akt siedzący, 1909



brà zu) jest wpro wa dze niem do wy sta wy i od ra zu ilu stru -
je zwiàz ki z rzeê bà”. 

Wy sta wa zor ga ni zo wa na w 36 sa lach, za czy na si´ na
pierw szym pi´ trze, gdzie wy sta wio no w po rzàd ku chro no -
lo gicz nym g∏ów ne dzie ∏a Pu visa de Cha van nes, ob ra zu jà ce
pod sta wo we eta py je go twór czo Êci, od ma lar stwa mo nu -
men tal ne go do ob ra zów szta lu go wych. Dzie ∏a de ko ru jà ce
w Pa ry ̋ u Panthéon, l’Hôtel de Vil le, Musée des Be aux -
-Arts w Lyonie, jak rów nie˝ bi blio te k´ w Bo sto nie, sà pre -
zen to wa ne w po sta ci szki ców lub od two rzo ne w mniej szej
ska li. Na st´p nie mo˝ na po dzi wiaç wa˝ ne dzie ∏a Pu vi sa de
Cha van nes, ta kie jak dwie wer sje Ma de la ine, wy ko na ne
w od st´ pie trzy dzie stu lat. W su mie, Jeu nes fil les et la mort
(Dziew cz´ ta i Êmierç) z 1872 ro ku i Cha rité (Mi ∏o sier -
dzie), po zwa la jà oce niç twór czoÊç ar ty sty i je go ewo lu cj´.
Dal szy ciàg wy sta wy zo sta∏ zor ga ni zo wa ny pod kà tem prà -
dów ar ty stycz nych, któ rym po Êwi´ co no po szcze gól ne sa le
w po rzàd ku chro no lo gicz nym. Sà one zi lu stro wa ne dzie ∏a -
mi jed ne go ar ty sty lub ca ∏e go ru chu. Mo ̋ e my po dzi wiaç
dzie ∏a ta kich ar ty stów, jak Paul Gau gu in, Geo r ges Seu rat,
Cézan ne, na st´p nie Mau ri ce De nis, na -
bi Êci (Bon nard, Vu il lard, Val lot ton, Ro -
us sel, Séru sier), Ma il lol – ma larz i rzeê -
biarz. Ko lej no na po ty ka my ró˝ ne prà -
dy sym bo li zmu, ka˝ dy o in nej spe cy fi ce
zwià za nej ze sty lem kon kret ne go ar ty -
sty, czy kra ju je go po cho dze nia. Fran cj´
re pre zen tu je Od ilon Re don, Al phon se
Osbert, Ale xan dre Séon, Hen ri Mar tin
i rzeê biarz Al bert Bar tho lomé – przy ja -
ciel De ga sa. Ko lej no zwie dza my sa l´
po Êwi´ co nà dzie ∏om nor we skie go ma -
la rza Edwar da Mun cha, na st´p nie sa l´
za re zer wo wa nà dla bel gij skie go rzeê -
bia rza Geo r ge sa Min ne’a, któ ry g∏´ bo -
ko wp∏y nà∏ na rzeê b´ nie miec kà. Dru ga
cz´Êç wy sta wy roz po czy na si´ od sym bo li stów nie miec -
kich. Jest tam szcze gól nie re pre zen to wa ny Hans von
Marée, Max Klin ger i Lu dwig von Hof mann. Na st´p nie
mo˝ na po dzi wiaç dzie ∏a Wil hel ma Lehm bruc ka – pierw -
sze go nie miec kie go rzeê bia rza dwu dzie ste go wie ku. In ne
sa le ilu stru jà szcze gól ne wa˝ ne mo men ty roz wo ju sym bo -
li zmu w Skan dy na wii (pod wp∏y wem Pu vi sa de Cha van -
nes) na przy k∏a dzie dzie∏ ta kich ar ty stów jak Wil helm
Ham mer shoi, Ej nar Nie lsen, Ar se li Gal len -Kal le la, któ rym
to wa rzy szà dzie ∏a wiel kich ma la rzy bel gij skich: Fer nan da
Khnopf fa i Wil lia ma De go uve de Nun cqu es. W∏o chy sà
tu taj re pre zen to wa ne przez Gio van nie go Se gan ti ni

Pablo Picasso, Akt siedzący, 1905

Pierre Puvis de Chavannes, Zima, 1892

Paul Cézanne, Kąpiące się przed namiotem, 1883-85



i Giu sep pe Pel liz za da Vol pe do. Ko lej no wy sta wio no
dzie ∏a sym bo li stów ro syj skich, jak Ka zi mierz Ma le -
wicz, któ ry na po czàt ku na le ̋ a∏ ca∏ ko wi cie do te go
prà du, za nim sta∏ si´ wy znaw cà pu en ty li zmu, a na st´p -
nie ku bi zmu. Ma my tu taj tak ̋ e przy k∏a dy sym bo li -
stów ame ry kaƒ skich i an giel skich. Ta cz´Êç wy sta wy
koƒ czy si´ twór czo Êcià dwóch wiel kich rzeê bia rzy
fran cu skich: Jo se pha Ber nard i An to ine’a Bo ur del le.
W cz´ Êci trze ciej wi dzi my ja ki wp∏yw Pu vis de Cha -
van nes wy war∏ na twór czoÊç Ma tis se’a i Pi cas sa,
wp∏yw wi docz ny rów nie˝ w sto so wa nych przez nich
ale go riach. Spe cjal na sek cja po Êwi´ co na jest ob ra zom

Georges Seurat, Sekwana w Courbevoie, 1885-86

Edward Munch, Taniec na lądzie, 1904

Pablo Picasso, Patrzące na samolot, 1920

Wiel bi∏ go Pi cas so, by∏ mi strzem Gau gu ina, a dla Van
Go gha êró d∏em in spi ra cji. Mniej zna ny szer szej pu blicz no -
Êci, Pu vis de Cha van nes, uro dzi∏ si´ w Lyonie w 1824 ro -
ku w do brej miesz czaƒ skiej ro dzi nie. Sa mot nik, pra wie sa -
mo uk, pra gnà∏ od ra zu wy sta wiç w wiel kich ga le riach
swo je ob ra zy szta lu go we, ale je go pra ce nie po do ba ∏y si´

a˝ do 1858 ro ku. Póê niej,
po trzy dzie stu la tach, kry -
ty cy wy no si li go pod nie -
bio sa. By wa∏ w ate liers
Co utu re’a, Déla cro ix,
Chas se riau, ale je go za in -
te re so wa nia ka za ∏y mu
si´ gaç do wzo rów z prze -
sz∏o Êci, co do pro wa dzi ∏o
go, mi´ dzy in ny mi, do

od kry cia sztu ki w∏o skie go tre cen to i qu at tro cen to,
gdzie szcze gól nie po dzi wia Pie ro del la Fran ce sca. Pu -
vis de Cha van nes znaj du je si´ za tem na prze ciw le -
g∏ym bie gu nie w sto sun ku do im pre sjo ni stów, któ -
rym za wsze przy zna wa no ro l´ pre kur so rów sztu ki
wspó∏ cze snej. Nie mniej je go twór czoÊç ró˝ ni si´ od
ma lar stwa aka de mic kie go te go okre su; jest to ma lar -
stwo bar dziej zwi´ z∏e, spo koj ne, i ca∏ ko wi cie s∏u ̋ à ce
przed sta wie niu ale go rii ∏a twych do od cy fro wa nia,
da le kich od kom pli ka cji psy cho lo gicz nych i nie po ko -
ju praw dzi wych sym bo li stów. Je go ob ra zy przed sta -
wia jà po sta ci i opo wie Êci Gre cji kla sycz nej, jak wi daç
na przy k∏a dzie dzie∏ de ko ra cyj nych po zo sta wio nych
w Pa ry ̋ u na Sor bo nie, w Hôtel de la Vil le,
w Panthéonie, oraz w Lyonie, Amiens i Ro uen. Je go

Ge nial ny  



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

Pierre Puvis de Chavannes, Tamaris, 1885-86

Pierre Puvis de Chavannes, Lato, 1891

s∏a wa by ∏a tak wiel ka, ˝e Pi cas so po przy jeê dzie do Pa ry ̋ a
w 1900 ro ku, od ra zu po szed∏ zo ba czyç Panthéon. Po dzi -
wia Pu vi sa de Cha van nes, stu diu je je go ob ra zy i wra ca do
do mu ze szki ca mi. Krad nie mu b∏´ ki -
ty, uprasz cza for my i roz po czy na swój
okres b∏´ kit ny. Po dob nie dum ny De -
gas, któ ry przy swa ja so bie roz k∏ad fi -
gur i bla de ko lo ry. Seu rat i Si gnac z je -
go dzie∏ bio rà na tchnie nie do zre wo lu -
cjo ni zo wa nia swo ich p∏ó cien. S∏yn ny
przez ca ∏à dru gà po ∏o w´ dzie wi´t na -
ste go wie ku, bo ga ty, nie pi´k ny, ale fa -
scy nu jà cy Pu vis, ma ci´˝ ki cha rak ter
i nie wa ha si´ ostro skry ty ko waç po -
pier sia de dy ko wa ne go mu na uro dzi -
ny przez Ro di na. Nud ny, her me tycz -
nie za mkni´ ty i me to dycz ny, tak jak
i je go ca ∏e ˝y cie, po Êmier ci w wie ku
74 lat zo sta∏ uzna ny za kla sycz ne go re ak cjo ni st´ i za po -
mnia ny przez resz t´ Êwia ta. Po zwie dze niu we nec kiej wy -
sta wy, na su wa si´ jed nak py ta nie, czym by li by zna ni i ce nie -
ni mi strzo wie, gdy by nie Pu vis.

Za in te re so wa nie si´ pre kur so rem wiel kiej sztu ki XX wie -
ku jest wy zwa niem rzu co nym przez or ga ni za to rów z jed nej
stro ny szer szej pu blicz no Êci, a z dru giej – hi sto ry kom sztu -
ki, któ rzy te raz za cznà si´ na no wo za sta na wiaç, z ja kich
êró de∏ czer pa ∏a swe in spi ra cje sztu ka ubie g∏e go wie ku.

W in ter ne cie u˝yt kow ni cy znaj dà do st´p do in for ma cji
i ob ra zów z wy sta wy w Pa laz zo Gras si oraz wy sta w zor ga -
ni zo wa nych tam od 1996 ro ku do dzi siaj. Ad res stro ny
web: http/www.pa laz zo gras si.it

Su zan ne Va la don, s∏yn nej w swo ich cza sach mo del ce Pu vi -
sa, któ ra po zo wa ∏a rów nie˝ dla Mar ce la Du champ i Fran -
ci sa Pi ca bia. W la tach dwu dzie stych sztu ka Pu vi sa de Cha -
van nes jest wi docz na jesz cze w bar dziej wy ra zi sty spo sób
w dzie ∏ach Pi cas sa, któ re kie dyÊ okre Êla ne by ∏y ja ko „neo -
kla sycz ne”, a te raz po win ny zo staç zde fi nio wa ne ja ko „pu -
vi sjaƒ skie”. Je go wp∏yw mo˝ na za uwa ̋ yç rów nie˝ w La
Dan se (Ta niec) Ma tis se’a z fun da cji Bar nes. Oraz w sztu ce
wie lu ma la rzy i rzeê bia rzy ka ta loƒ skich, w∏o skich, fran cu -
skich, bel gij skich, nie miec kich. 

Wy sta wa koƒ czy si´ kil ko ma dzie ∏a mi Pi cas sa, któ re
przy wo ∏u jà okres An ti bes, na ma lo wa nych po 1945 ro ku.

 sa mot nik



Ekonomia Aleksander Surdej

N ikt nie za trud nia lu dzi tyl ko
po to, aby ich chro niç przed
bez czyn no Êcià. Pra ca po -

win na przy no siç efek ty go spo dar cze
i za rob ki. Bez ro bot nym jest ka˝ dy,
kto chcia∏ by pod jàç pra c´ za rob ko -
wà, lecz nie mo ̋ e jej zna leêç. Bez ro -
bo cie nie jest bez czyn no Êcià z wy bo -
ru: jest sta nem przy mu so wym. 

Wskaê nik sto py bez ro bo cia,
czy li re la cji po mi´ dzy ilo Êcià za -
re je stro wa nych bez ro bot nych
a ilo Êcià za trud nio nych, nie 
wy star czy do stwier dze nia czy
go spo dar ka t´t ni, czy tkwi w le -
tar gu. Punk tem wyj Êcia jest po -
li cze nie wszyst kich lu dzi w wie -
ku pro duk cyj nym (od 18 do 64
lat). Z gru py tej na st´p nie usu -
wa my wszyst kich, któ rzy jesz -
cze si´ uczà, oraz nie zdol nych
do wy ko ny wa nia pra cy z przy czyn
zdro wot nych. Na st´p nie tych, któ -
rzy nie sà za in te re so wa ni po szu ki -
wa niem pra cy, po nie wa˝ po sia da jà
in ne êró d∏a utrzy ma nia. W ten spo -
sób uzy sku je my licz b´ ak tyw nych
za wo do wo: pod ko niec 2001 ro ku
wy no si ∏a ona w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej 69,4%. Po od li cze niu licz by
bez ro bot nych, otrzy ma my wiel koÊç
za trud nie nia, któ ra w UE wy no si ∏a
64% lud no Êci w wie ku pro duk cyj -
nym. Wresz cie mo ̋ e my ob li czyç

wskaê nik bez ro bo cia: sto su nek lu dzi
ak tyw nie po szu ku jà cych pra cy, do
licz by ak tyw nej za wo do wo lud no Êci.

W kra jach UE Êred nio ak tyw ny mi
za wo do wo jest oko ∏o 2/3 lud no Êci
w wie ku pro duk cyj nym. Wiel koÊç ta
mo ̋ e ule gaç zmia nie nie za le˝ nie od
po zio mu bez ro bo cia. Spo ∏e czeƒ stwa
nie sto jà bo wiem przed wy bo rem:

al bo wy so ki po ziom ak tyw no Êci za -
wo do wej, wraz z wy so kim po zio -
mem bez ro bo cia, al bo ni ski po ziom
ak tyw no Êci za wo do wej przy ni skim
bez ro bo ciu. Przy k∏ad Hisz pa nii po -
ka zu je, ˝e po ziom ak tyw no Êci za wo -
do wej mo ̋ e byç wzgl´d nie ni ski
(65%) przy wy so kiej sto pie bez ro -
bo cia (13%), zaÊ Szwe cja do wo dzi,
˝e wy so ki po ziom ak tyw no Êci za wo -
do wej (78,9%) mo ̋ e to wa rzy szyç
ni skie mu bez ro bo ciu (4,9%).

To, ˝e ni sko wy daj na, êle zor ga ni -

zo wa na i wy ko ny wa na przez ni sko
kwa li fi ko wa ne go pra cow ni ka pra ca,
nie bu du je do bro by tu, jest rze czà
oczy wi stà. Rów nie ja sne jest to, ˝e
wy˝ szej za mo˝ no Êci sprzy ja ra czej go -
spo dar ka zdo mi no wa na przez prze -
mys∏ wy so kich tech no lo gii i us∏u gi 
fi nan so we, a nie go spo dar ka o zna -
czà cej ro li pro duk cji rol nej i tra dy cyj -

nych us∏ug na praw czych. Ofi -
cjal ne sta ty sty ki nie uwzgl´d -
nia jà te go, i˝ ro dzi na mo ̋ e
uzu pe∏ niaç, za st´ po waç, a na -
wet „wy py chaç” z ryn ku pew -
ne za wo dy i us∏u gi, zmniej sza -
jàc re je stro wa ny po ziom ak -
tyw no Êci za wo do wej, lecz
wca le nie zmniej sza jàc po zio -
mu i ja ko Êci ˝y cia.

Jesz cze pe∏ niej szy ob raz 
ak tyw no Êci go spo dar czej 

uzy ska my mno ̋ àc za so by si ∏y ro bo -
czej przez Êred nià licz b´ go dzin prze -
pra co wa nych w ro ku przez jed ne go
za trud nio ne go. Cz´ sto spo ty ka si´
opi nie, ˝e ist nie je d∏u go okre so wa
ten den cja do spad ku prze ci´t ne go
cza su pra cy w cià gu ro ku. Jest tak we
Fran cji, gdzie Êred nia licz ba go dzin
pra cy prze pra co wa nych w cià gu ro -
ku spa d∏a z 1771 w 1973 ro ku do
1529 w 1996 ro ku; w Ho lan dii,
gdzie w tym sa mym okre sie rocz na
licz ba go dzin pra cy spa d∏a z 1724 do
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1372, lecz ju˝ nie w przy pad ku Sta -
nów Zjed no czo nych, gdzie prze ci´t -
na rocz na licz ba prze pra co wa nych
go dzin wzro s∏a z 1896 do 1951.

Fran cja, Ho lan dia i Sta ny Zjed no -
czo ne po ka zu jà trzy Êcie˝ ki, któ ry mi
po dà ̋ aç mo gà zmia ny po zio mu za -
trud nie nia i bez ro bo cia. Fran cja ob -
ra ∏a dro g´ usta wo we go zmniej sza nia
ty go dnio we go cza su pra cy, od no to -
wu jàc spa dek po zio mu bez ro bo cia
z 12,3% (1997 rok) do 8,5% (ko -
niec 2001 ro ku), przy wzgl´d nie ni -
skim po zio mie ak tyw no Êci za wo do -
wej si´ ga jà cym 68%. Ho lan dia upo -
wszech ni ∏a umo wy na pra c´ w nie -
pe∏ nym wy mia rze go dzin (a˝ 41%
ogó ∏u za trud nio nych ko rzy sta z tej
for my za trud nie nia), a po -
ziom bez ro bo cia spad∏
z 6,9% w 1995 ro ku do
2,2% w grud niu 2001 ro ku,
pod czas gdy po ziom ak tyw -
no Êci za wo do wej osià gnà∏
74,9%. Sta ny Zjed no czo ne
na to miast ju˝ od wie lu lat
ce chu je ni ski po ziom bez ro -
bo cia si´ ga jà cy 4-5% ak tyw -
nych za wo do wo, Êre dnio -
wy so ki udzia∏ za trud nio -
nych w nie pe∏ nym wy mia -
rze go dzin (26,9%) i wy so ki
po ziom ak tyw no Êci za wo -
do wej (75-78%), osià gni´ ty
dzi´ ki swo bo dzie, z ja kà
okre Êlaç mo˝ na tam wa run ki za trud -
nie nia.

Do st´p ne da ne po ka zu jà, ˝e iloÊç
miejsc pra cy nie jest czymÊ sta ∏ym,
˝e bez sen su sà po my s∏y na spra wie -
dli wy roz dzia∏ tych miejsc po mi´ -
dzy lu dzi sta rych i do pie ro koƒ czà -
cych szko ∏´, lub po mi´ dzy ko bie ty
i m´˝ czyzn. Jak do wo dzà przy k∏a dy
ró˝ nych go spo da rek, iloÊç miejsc
pra cy wzra sta lub ma le je w za le˝ no -
Êci od wie lu po wià za nych ze so bà
przy czyn. Co wi´ cej, przy czy ny te

nie od dzia ∏u jà z ze wnàtrz, lecz wy -
p∏y wa jà z lo kal nych wa run ków
kul tu ro wych, in sty tu cjo nal nych
i po li tycz nych.

Pod sta wà wzro stu za trud nie nia jest
szyb ki wzrost go spo dar czy. Wzrost
ta ki nie zwi´k sza po py tu na pra c´
w ob sza rach no wo cze snych tech no -
lo gii, lecz zwi´k sza po pyt na do bra
i us∏u gi, któ re pra cow ni cy sek to ra
o szyb ko ro snà cej wy daj no Êci, sà
sk∏on ni za ku piç. Cho dzi za tem o to,
aby do sto so wa nie po da ̋ y tych dóbr
i us∏ug na st´ po wa ∏o mo˝ li wie szyb -
ko, a ryn ki pra cy re ago wa ∏y ela stycz -
nie, u∏a twia jàc prze p∏yw pra cow ni -
ków po mi´ dzy ob sza ra mi o spa da jà -
cym i ro snà cym za trud nie niu.

Na cisk na ela stycz noÊç ryn ku pra -
cy wy ni ka z prze ko na nia, ˝e we
wspó∏ cze snej go spo dar ce nie po -
wie dzie si´ ˝ad na stra te gia za cho -
waw cza, ˝e nie ma sen su „obro na
miejsc pra cy”, a ra cj´ by tu ma stra -
te gia ela stycz ne go re ago wa nia na
zmien ne wa run ki ryn ko we. Opi nia
pu blicz na na Êwie cie i w Pol sce ak -
cep tu je, i˝ pra co daw ca ma nie tyl ko
pra wo przyj mo wa nia pra cow ni ka,
lecz i zwal nia nia go; ˝e lep sza jest
pra ca za ni˝ sze wy na gro dze nie ni˝
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jej brak; ˝e lep sza jest umo wa na
czas okre Êlo ny z szan sà na jej od no -
wie nie, ni˝ z∏ud na obiet ni ca za trud -
nie nia na ca ∏e ˝y cie; ˝e prze pi sy
praw ne po win ny nie tyl ko chro niç
po sia da jà cych pra c´, lecz uwzgl´d -
niaç in te res tych, któ rzy jej szu ka jà.

Trwa jà cy spór o przy czy ny bez ro -
bo cia ukry wa spór o roz k∏ad kosz -
tów i ko rzy Êci zwià za nych z mo dy fi -
ka cjà ist nie jà cych re gu∏ rzà dzà cych
ryn kiem pra cy. W ide al nym Êwie cie
mo de li eko no micz nych, po pyt na
pra c´ i po da˝ pra cy rów no wa ̋ y ∏y by
si´ wy zna cza jàc ce n´ pra cy (p∏a c´).
Mo˝ na jed nak przy pusz czaç, ˝e tak
wy zna czo ne re la cje p∏ac k∏ó ci ∏y by
si´ z roz po wszech nio ny mi opi nia mi

na te mat spra wie dli wo Êci
w re la cjach mie dzy p∏a cà
a pra cà. Isto ta kon flik tu wo -
kó∏ zmian re gu la cji ryn ku
pra cy do ty czy te go, ja ka
cz´Êç kosz tów po win na spa -
daç na przed si´ bior c´ w po -
sta ci kosz tów od praw, ja ka
na bu d˝et pu blicz ny w po sta -
ci pro gra mów prze kwa li fi ko -
wa nia za wo do we go, a ja ka
na sa me go pra cow ni ka. Re -
gu la cje ryn ku pra cy od zwier -
cie dla jà po li tycz nie ak cep to -
wa ny po dzia∏ kosz tów i ry zy -
ka ce chu jà cy ka˝ dà umo w´
o za trud nie niu. Zmia na tych

re gu la cji jest za wsze za rze wiem
kon flik tów po li tycz nych.

Choç w teo rii eko no mii nie ist nie -
jà gra ni ce wzro stu za trud nie nia,
i brak jest po wo dów dla wy st´ po wa -
nia trwa ∏e go bez ro bo cia, to w tej
mie rze, w ja kiej na ry nek pra cy od -
dzia ∏u jà czyn ni ki nie eko no micz ne
(in sty tu cjo nal ne i po li tycz ne), ska la
i cha rak ter bez ro bo cia za wsze b´ dà 
ule gaç zmia nie wraz ze zmia nà 
sa me go spo ∏e czeƒ stwa i je go spo so -
bów go spo da ro wa nia. 



Z e pchni´ ta nad oce an, wy glà -
da jak pro sto kàt od ci´ ty od
Hisz pa nii. Ale mi mo tej bli -

sko Êci – geo gra ficz nej i hi sto rycz nej,
Por tu ga lia ze swà wi´k szà i bar dziej
po pu lar nà sio strà, ma na praw d´ nie -
wie le wspól ne go. Nie przy po mi na
Hisz pa nii ani w zwy cza jach, ani
w kuch ni, ani w mu zy ce. To zu pe∏ nie
in na kul tu ra, in ny tem pe ra ment, in ny
Êwiat i zu pe∏ nie in ny na strój. 

Al ga rve – al -gharb (za chód), tak t´
kra in´ na zwa li Ara bo wie. Z cza sów
ich obec no Êci po zo sta ∏a na zwa re gio -
nu a tak ̋ e wie lu miej sco wo Êci i ukry -
te w ulicz kach mia ste czek me cze ty.
DziÊ z∏o ty pia sek pla˝ i cie p∏e, szma -
rag do we wo dy Atlan ty ku przy cià ga jà
la tem do Vi la mo ura (naj wi´k szy port
jach to wy Por tu ga lii – mo ̋ e tu taj cu -
mo waç 1300 jach tów), Qar te iry, Al -
bu fe iry i Mon te cho ro tu ry stów z ca -
∏e go Êwia ta, na któ rych cze ka 400 ty -
si´ cy ∏ó ̋ ek w ho te lach i pen sjo na -
tach. Wio snà jest ci cho i spo koj nie.
W lu tym kwit nà mig da ∏ow ce, w mar -
cu i kwiet niu drze wa po ma raƒ czy.
S∏oƒ ce do piesz cza tu ry stów a jed no -
cze Ênie nie do ku cza jà upa ∏y (la tem
Êred nio 24ºC, a zi mà 15ºC). 

Fa ro – sto li ca re gio nu urze ka pi´k -
nà ka te drà, re ne san so wym ko Êcio -
∏em Nos sa Sen ho ra de As sun cao,

ma ∏ym ko Êció∏ kiem Sao Pe dro de
Mi se ri cor dia. Nie co mniej sze La gos
wa bi set ka mi ko lo ro wych jach tów
spo koj nie cu mu jà cych w tu tej szej
ma ri nie, aro ma tycz nà ka wà w ma -
∏ych knajp kach, i przede wszyst kim,
ba ro ko wym ko Êcio ∏em Âwi´ te go An -
to nie go z wn´ trzem wy ∏o ̋ o nym b∏´ -
kit ny mi azu le jos – Al bu fe ira po zwa la
na cie szyç si´ za cho da mi s∏oƒ ca z za -
wie szo nej wy so ko na urwi stym brze -
giem pro me na dy. Bo tak jak w ca ∏ej
Por tu ga lii, tak i w Al ga rve, azu le jos
jest bar dzo po pu lar ne. Wy wo dzà ce
si´ z tra dy cji sztu ki arab skiej kom po -
zy cje z kry tych gla zu rà p∏y tek 
ce ra micz nych wy pe∏ nia jà nie tyl ko
wn´ trza ko Êcio ∏ów, ale i fa sa dy 

do mów, cz´ sto miesz czà na zwy ulic
i wi zy tów ki lo ka to rów. 

Sa gres przy po mi na o da le kich po -
dró ̋ ach por tu gal skich ˝e gla rzy. Pi´ç -
set lat te mu ksià ̋ ´ Hen ryk za ∏o ̋ y∏ tu
szko ∏´ na wi ga cji. Bez niej nie by ∏o by
wy praw Por tu gal czy ków do In dii
i Ame ry ki. Uczy li si´ tu i wy k∏a da li m.
in. Va sco da Ga ma i Fer dy nand Ma -
gel lan. Ozdo bà sma ga ne go wia trem,
wy su ni´ te go w mo rze cy pla, jest wiel -
ki ze gar s∏o necz ny i pi´k na bia ∏a ka -
pli ca Mat ki ¸a ski Bo ̋ ej. SzeÊç ki lo -
me trów da lej, na przy làd ku Âwi´ te go
Win cen te go, stoi la tar nia mor ska,
któ rej Êwia t∏o na od le g∏oÊç 95 km do -
cie ra do p∏y nà cych po Atlan ty ku stat -
ków. W Sa gres zna ko mi cie po czu jà

i pola golfowe

Tekst i zdję cia: Elżbieta i Andrzej LisowscyPodróże

Mariny, plaże
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roz cza ro wa nych cze ka jà jesz cze 22
in ne gol fo we te re ny.

Po par tii gol fa lub po dniu sp´ dzo -
nym na pla ̋ y zna ko mi cie sma ku je
kie li szek por to lub ma de ry. Nie pi ja
si´ ich do po si∏ ków, lecz ja ko ape ri tif
(ga tun ki wy traw ne) lub do de se rów
(pó∏ s∏od kie i s∏od kie). Por to po wsta je
z ró˝ nych ga tun ków m∏o dych win,
do pra wia si´ je spi ry tu sem win nym
i prze le wa do d´ bo wych be czek,
w któ rych doj rze wa. Pro ces ten trwa
od kil ku mie si´ cy do oÊmiu lat. Jed -
nak bu kiet na da je mu do pie ro le ̋ a -
ko wa nie w bu tel ce (naj lep sze ga tun ki
le ̋ a ku jà na wet 30 lat). Bu tel ka por to
kosz tu je od 5 eu ro za wi no m∏o de, do
60 eu ro za po cho dzà ce z okre Êlo ne go
rocz ni ka (lamp ka por to w ka wiar ni
kosz tu je 2-3 eu ro). 

Ale Por tu ga lia to nie tyl ko por to
i ma de ra, zna ko mi te sà te˝ wi na
Dao i m∏o de, lek ko mu su jà ce, vin ho
ver de – „wi na zie lo ne” (na zwa nie
ozna cza ko lo ru lecz nie doj rza ∏oÊç).
Zna ko mi cie pa su jà do sar dy nek
z gri la i w ogó le wszel kich ryb po da -
wa nych z rusz tu (bu tel ka taƒ sze go
wi na kosz tu je od ok. 3-4 eu ro).
A sko ro je ste Êmy przy ry bach, to
obok kre we tek, ka ∏a mar nic i dor szy,
ra dzi my spró bo waç da nia o na zwie
ca ta pla na. Ca ta pla na to na zwa spe -
cjal ne go garn ka – z∏o ̋ o ne go jak by
z dwóch pa tel ni. Do dol nej ca ta pla -
ny wrzu ca si´ ma∏ ̋ e ry by, kre wet ki,
po mi do ry i ja rzy ny po czym za my ka
si´ jà szczel nie dru gà cz´ Êcià na czy -
nia, za trzy mu jàc ca ∏y aro mat we -
wnàtrz. Po 20 mi nu tach go to wa nia
po tra wa jest go to wa. Sma ku je zna -
ko mi cie. Nie za po mnij my te˝ o de -
se rach. W Al ga rve po pu lar ne sà
sma ko ∏y ki przy go to wy wa ne we d∏ug
sta rych re cep tur za kon nych, naj cz´ -
Êciej na ba zie ˝ó∏ tek, fig i mig da ∏ów.
Ich do k∏ad na re cep tu ra owia na jest
nie ste ty, mgie∏ kà ta jem ni cy.

si´ ci, któ rzy nie lu bià t∏u mów, lecz
szu ka jà bli skie go kon tak tu z na tu rà
i moc nych wra ̋ eƒ – od lat to ulu bio -
ne miej sce mi ∏o Êni ków wind sur fin gu.
Dzie ci ch´t nie za trzy ma jà si´ na pa r´
go dzin w po ∏o ̋ o nym tak ̋ e nad mo -
rzem Gu ia w Zoo ma rin – (po ∏à cze nie
del fi na rium, we so ∏e go mia stecz ka
i par ku re kre acyj ne go.

Wy star czy jed nak od da liç si´ dwa -
dzie Êcia ki lo me trów od mo rza
w g∏àb là du, aby kra jo braz zu pe∏ nie
si´ zmie ni∏. Za pach mor skiej bry zy
za st´ pu jà kwia ty po ma raƒ czy, woƒ
la wen dy, ty mian ku i mi´ ty. Naj le piej
w g∏àb là du wy braç si´ ro we rem
(wy po ̋ y cze nie ro we ru na je den
dzieƒ – 7 eu ro, na trzy dni 18 – 20)
lub sko rzy staç z wy cie czek ty pu „je -
ep sa fa ri” (30 eu ro od oso by). Kie -
row ca, któ ry jest jed no cze Ênie prze -
wod ni kiem, po ka ̋ e naj bar dziej ma -
low ni cze miej sca, opo wie o spo so bie
po zy ski wa nia kor ka (Por tu ga lia jest
naj wi´k szym na Êwie cie je go pro du -
cen tem), za wie zie do „bab ci”, któ ra
za 5 eu ro sprze da spo ry s∏o ik mio du

lub bu te lecz k´ tu tej szej wód ki
z owo ców me dron ho (15 eu ro za
0,75 l). Ten rajd przez „wn´ trze” 
Al ga rve to mi ∏a od mia na po uro kach
pla ̋ o wa nia lub wi zy cie w ka sy nie 
Vi la mo ura, gdzie za 12,5 eu ro obej -
rzeç mo˝ na show „Por tu gal 3001” –
hi sto ri´ Por tu ga lii w pi gu∏ ce.

Tu tej sze po la gol fo we po tra fià 

za chwy ciç i za pa liç do tej dys cy pli ny
spor tu na wet tych, któ rzy z gol fem
nie wie le mie li wspól ne go. Pi´k ne
oto cze nie przy no si od pr´ ̋ e nie a gra
ma wie le wspól ne go z me dy ta cjà.
W ka˝ dym ra zie przy no si g∏´ bo ki re -
laks. Re gion Al ga rve dys po nu je 23
po la mi – klu ba mi gol fo wy mi, cie szà -
cy mi si´ wiel kim uzna niem w ca ∏ej
Eu ro pie. Wiel kà s∏a w´ zdoby∏
po ∏o ̋ o ny na te re nie par ku kra jo -
bra zo we go Ria For mo sa w Qu in ta
do La go w Ala man cil, pi´k ny San 
Lo ren zo Golf Club. Ale nie ka˝ dy
ma tu szcz´ Êcie ude rzyç w gol fo wà
pi ∏ecz k´. Po le za re zer wo wa ne jest
dla klu bo wi czów i go Êci ho te lu 
na le ̋ à ce go te go kom plek su. Na 
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Kino w domu Jo an na Po lak

Odrabiamyzaległości
W wy po ̋ y czal niach jest co -

raz wi´ cej no wo Êci, mo˝ -
na te˝ nad ro biç za le g∏o Êci

w star szych fil mach. Je Êli ktoÊ do tej
po ry nie obej rza∏ „De pre sji gang ste -
ra” ze zna ko mi tà, ko me dio wà ro là
Ro ber ta de Ni ro, mu si to zro biç
czym pr´ dzej. Opo wieÊç o sze fie
ma fii, któ ry po pa da w de pre sj´, jest
pe∏ na in te li gent ne go hu mo ru. Bo -
ha ter na gle za czy na p∏a kaç bez po -
wo du, ma po trze b´ sp´ dza nia cza su
z ro dzi nà, co z ko lei nie po koi ko -
chan k´. Psy chia tra prze pro wa dza jà -
cy te ra pi´ (Bil ly Cry stal) na po czàt -
ku nie bar dzo mo ̋ e po ra dziç so bie
z pa cjen tem. Stop nio wo m´˝ czyê ni
∏a pià kon takt i psy cho te ra pia za czy -
na przy no siç efek ty. Ma fio so nie
mu si si´ wi´c oba wiaç, ˝e stra ci
twarz u w∏a snych lu dzi. 

Po ko me dii czas na daw k´ sen sa -
cji. „Ne go cja tor” Ga ry’ego Graya
jest fil mem, któ ry trzy ma w na pi´ -
ciu przez ca ∏à pro jek cj´. Sa mu el 
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L. Jack son gra ne go cja to ra po li cyj -
ne go, któ ry od no si w pra cy ogrom -
ne suk ce sy. Ma rzad kà umie j´t noÊç
po ro zu mie wa nia si´ z ludê mi.
Z przy czy ny zu pe∏ nie nie za le˝ nej
od sie bie tra ci jed nak grunt pod no -

ga mi. Sam znaj du je si´ w sy tu acji
Êci ga ne go. Te raz ktoÊ in ny ne go cju -
je z nim wa run ki. Na szcz´ Êcie w fi -
na le wszyst ko wra ca do nor my
a spra wie dli woÊç zwy ci´ ̋ a. Film
„Oczy sze ro ko za mkni´ te”, ostat ni
ob ra z wy bit ne go re ̋ y se ra Stan leya
Ku bric ka, to skom pli ko wa na hi sto -
ria pew ne go ma∏ ̋ eƒ stwa. Uk∏a da
im si´ do sko na le (po zor nie), a˝ do
cza su przy j´ cia pe∏ ne go dziw nych
lu dzi z wy˝ szych sfer. Od te go mo -
men tu ich ˝y cie za czy na przy po mi -
naç fan ta stycz nà hi sto ri´, pe∏ nà nie -
sa mo wi tych wy da rzeƒ i dra ma tów.
Film ma spe cy ficz ny kli mat, jak by
fa bu ∏a by ∏a za wie szo na mi´ dzy naj -
praw dziw szà praw dà a naj bar dziej
zmy Êlo nà fik cjà.

Pre mie ry
„Plot ka”. Bo ha ter, Fran co is Pi gnon, jest

strasz li wym nu dzia rzem, przez co opusz -

cza go żo na, a syn uni ka. Je dy ną je go

po cie chą jest po sa da księ go we go w fa -

bry ce pre zer wa tyw. Fran co is do wia du je

się jed nak, że ma zo stać zwol nio ny. Za

na mo wą są sia da wy my śla więc plot kę na

wła sny te mat i „pusz cza ją w obieg”.

Kon se kwen cje są za ska ku ją ce.... Re ży se -

ria: Fran co is Ve ber, ob sa da: Da niel Au -

teu il, Ge rard De par dieu.

„Eu ka lip tus”. We stern w pol skim wy da -

niu, na zwa ny przez re ży se ra „we ster nem

ero tycz nym”. Jest więc wszyst ko, cze go

ga tu nek wy ma ga: szla chet ny zbir, za

któ rym szaleją kobiety, zło śli wy sze ryf,

po sta rza ła da ma lek kich oby cza jów

i dziew czy na -pod lo tek, bę dą ca kon ku -

rent ką owej da my. Nie mo że za  brak  nąć

tak że czar ne go cha rak te ru. Re ży se ria:

Mar cin Krzysz ta ło wicz, ob sa da: Adam

Fe ren cy, Re na ta Dan ce wicz, Do ro ta 

Sta liń ska, Krzysz tof Glo bisz. 

„E. T.” No wa, po sze rzo na wer sja słyn ne -

go fil mu sprzed lat. Spiel berg wzbo ga cił

ob raz o bar dziej wi do wi sko we efek ty

kom pu te ro we. Hi sto rię stwor ka przy by -

łe go z ko smo su, któ ry za wszel ką ce nę

chce wró cić do do mu te raz moż na prze -

żyć na no wo i to w peł niej szej for mie. 

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

Hen ry Tho mas, Pe ter Coy ote, Drew 

Bar ry mo re. 

Negocjator

Plotka



Cze s∏aw Mi ∏osz „Ha iku”. Ha iku to
for ma wier sza prze ̋ y wa jà ca obec nie
praw dzi wy re ne sans. W pew nym
stop niu jest to zwià za ne z ro snà cym
za in te re so wa niem fi lo zo fià i kul tu rà
Wscho du. Oj czy znà ha iku jest bo -
wiem Ja po nia. Krót kie, pro ste i esen -
cjo nal ne utwo ry czy ta si´ z praw dzi -

wà przy jem no Êcià,
szcze gól nie, ˝e ich
t∏u ma cze niem za jà∏
si´ Cze s∏aw Mi ∏osz.
Wy da nie, któ re uka -
za ∏o si´ obec nie, jest
praw dzi wà grat kà
dla wiel bi cie li po ezji

b´ dà cych jed no cze Ênie bi blio fi la mi.
Wier szom to wa rzy szà prze pi´k ne 
ilu stra cje An drze ja Du dziƒ skie go.
Wszyst ko utrzy ma ne jest w sty li sty ce
ja poƒ skiej, jak by pa pier le d wo mu -
Êni´ to p´ dzel kiem za nu rzo nym w tu -
szu. Do mi nan tà zbior ku jest nie wàt -
pli wie pro sto ta. Oszcz´d noÊç w s∏o -
wie i kre sce ma lar skiej za wie ra w so -
bie wi´ cej tre Êci ni˝ nie jed na po wieÊç.
Mi ∏osz wy ko rzy sta∏ w swo im wy bo -
rze twór czoÊç po etów ˝y jà cych przed
wie ka mi, jak i wspó∏ cze snych. Ha iku
jest utrwa le niem chwi li, ulot nej
i krót kiej. Na szcz´ Êcie ca ∏à ksià˝ kà
mo˝ na cie szyç si´ o wie le d∏u ̋ ej. 
Cze s∏aw Mi ∏osz: Ha iku. 
Ksi´ gar nia Ha iku, Kra ków 2001.

„Cu dow ny Êwiat. Naj pi´k niej sze 
za kàt ki i kra jo bra zy”. CoÊ dla wiel bi -
cie li wy daƒ al bu mo wych. Ksià˝ ka jest
zbio rem wia do mo Êci na te mat naj bar -
dziej fa scy nu jà cych miejsc na na szym
glo bie. Mo˝ na tu
zna leêç prze -
pi´k ne zdj´ cia
fau ny i flo ry, in -
for ma cje do ty -
czà ce opi sy wa -
nych za kàt ków.
Al bum po dzie lo -
no na cz´ Êci –
zgod nie z po -
dzia ∏em Êwia ta na kon ty nen ty. Afry k´
re pre zen tu je wi´c mi´ dzy in ny mi je -
zio ro Tur ka na, rze ka Kon go, pu sty nia
Ka la ha ri. Ro dzi ma Eu ro pa mo ̋ e po -
chwa liç si´ pi ra mi da mi ziem ny mi Rit -
ten, Et nà, Do lo mi ta mi i wie lo ma in -
ny mi atrak cja mi. Azja to przede
wszyst kim Mo rze Mar twe, Baj ka∏,
Mo unt Eve rest. Au stra lia szczy ci si´
s∏yn nà gó rà Ulu ru, pusz czà Ka ka du
i Wiel kà Ra fà Ko ra lo wà. Ame ry ki
rów nie˝ nie ma jà pra wa mieç kom -
plek sów, je Êli cho dzi o iloÊç miejsc,
któ re war to zo ba czyç. Je Êli nie ma si´
mo˝ li wo Êci zo ba czyç te go wszyst kie -
go „na ˝y wo”, war to zaj rzeç do „Cu -
dow ne go Êwia ta”. 
Cu dow ny Êwiat. Wy daw nic two 
Re aders Di gest. War sza wa 2000.

Jo an na Po lak

Osobisty ogląd
świata 

Ta de usz Kon wic ki, „Pa mi´ tam, ˝e
by ∏o go rà co”. Ta de usz Kon wic ki jest
jed nà z naj wy bit niej szych po sta ci na -
szej po wo jen nej kul tu ry. Wy wiad -
-rze ka sku pia si´ g∏ów nie na wàt ku
twór cy fil mo we go. Po zna je my, na
przy k∏ad, ku li sy ki ne ma to gra fii
w cza sach „szko ∏y pol skiej”, kie dy
bra ki sprz´ to we nad ra bia no ta len -
tem i in dy wi du ali zmem. Roz mo wa
jest w∏a Êci we ga w´ dà snu tà przez
Kon wic kie go, któ ry ma rzad ki dar
au to iro nii. Ob na ̋ a te˝ w bez li to sny
spo sób ab sur dy ko mu ni stycz nej rze -
czy wi sto Êci. Ksià˝ k´ czy ta si´
z praw dzi wà przy jem no Êcià, rzad ko
bo wiem jest oka zja do tak bli skie go
kon tak tu z oso bo wo Êcià bo ha te ra.

Po czu cie hu -
mo ru Ta de usza
Kon wic kie go
Êwiet nie wi daç
w je go twór -
czo Êci pi sar -
skiej. „Pa mi´ -
tam, ˝e by ∏o
go rà co” to je -

dy nie po twier dze nie te go fak tu,
a za ra zem mo˝ li woÊç bli˝ sze go spoj -
rze nia w pry wat noÊç wy bit ne go
twór cy. 
Ka ta rzy na Bie las, Ja cek Szczer ba: 
Pa mi´ tam, ˝e by ∏o go rà co. 
Znak. Kra ków 2001.
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S ny za wie ra jà in for ma cje do -
ty czà ce przy sz∏o Êci, a je dy -
nym pro ble mem dla osób

pra gnà cych je wy ko rzy staç do pro -
gno zo wa nia przy sz∏o Êci, jest umie -
j´t noÊç ich do k∏ad ne go przy po mi na -
nia so bie oraz za pro gra mo wa nia
w ta ki spo sób, by do ty czy ∏y in te re -
su jà cych nas spraw.

Tech ni ka pro gra mo wa nia snów
sto so wa na by ∏a ju˝ w sta ro ̋ yt nej
Gre cji ok. 2500 lat te mu w po sta ci
spe cy ficz ne go kul tu w Êwià ty niach
Askle pio sa, do któ rych uda wa li si´
piel grzy mi. Âni li oni sny, w któ rych
otrzy my wa li od po wie dzi na swo je
pro ble my zdro wot ne i du cho we.

Sny po tra fià pod po wia daç gra -
czom na gie∏ dzie w∏a Êci we in we sty -
cje, gra jà cym w gry licz bo we – licz -
by, któ re zo sta nà wy lo so wa ne,
a gra czom na wy Êci gach kon nych
od po wied nie ty py na ko lej ne go ni -
twy. Nikt nie wie, ile osób ko rzy sta
z pod po wie dzi pod Êwia do mo Êci
(lub ra czej nad Êwia do mo Êci)
w grach czy na wy Êci gach. Wia do -
mo jed nak, ˝e kil ka osób pu blicz nie
de kla ro wa ∏o ko rzy sta nie ze snów
pod czas ob sta wia nia wy gra nych,
po twier dza jàc to osià gni´ ty mi 
wy ni ka mi. Do naj bar dziej zna nych
na le ̋ e li dwaj Bry tyj czy cy – Ha rold
Hor wo ord i John Go dley.

Cz´ sto sny po ka zu jà bieg przy -
sz∏ych wy da rzeƒ, chro niàc i prze -
strze ga jàc Ênià cych przed gro ̋ à cym
im nie bez pie czeƒ stwem. Re la cje na
te mat ba da nia i wy ko rzy sty wa nia
tych na tu ral nych zdol no Êci na sze go
mó zgu w swo jej prak ty ce kli nicz nej
przed sta wia ∏y oso by tak wia ry god ne,
jak s∏yn ny psy cho log i psy chia tra
szwaj car ski Ca rol Gu staw Jung. Po -
le ca∏ on swo im pa cjen tom for mu ∏o -
waç swo je pro ble my w po sta ci krót -
kie go zda nia py ta jà ce go. Mie li na pi -
saç to zda nie na kart ce, po ∏o ̋ yç pod
po dusz k´, a za sy pia jàc kon cen tro -
waç si´ na po wta rza niu w my Êlach
te go sa me go py ta nia. Ich sny bar dzo
cz´ sto za wie ra ∏y go to we od po wie dzi

lub wska zów ki. Jung wie lo krot nie
oso bi Êcie prze ko na∏ si´ o sku tecz no -
Êci tych me tod do Êwiad cza jàc ich na
so bie sa mym, a szcze gó ∏o we opi sy
do zna nych prze ̋ yç mo˝ na zna leêç
w li te ra tu rze fa cho wej. 

Swo je sny wy ko rzy sty wa li twór cy,
ar ty Êci, na ukow cy i wy na laz cy. Psy -
cho lo go wie ba da jà cy pro ce sy twór -
cze go roz wià zy wa nia pro ble mów
stwier dzi li, ˝e ogrom nà ro l´ pe∏ ni
w nich pod Êwia do moÊç i my Êle nie
ob ra zo we, tak cha rak te ry stycz ne dla
snu. Pra ca nad roz wià za niem pro ble -
mu we Ênie prze cho dzi przez kil ka
faz, po czym na st´ pu je mo ment tzw.
oÊwie ce nia, któ re zda rza si´ nie spo -
dzie wa nie cz´ sto pod czas snu,
drzem ki, lub chwi li re lak su. Wia do -
mo, ˝e Êwia do moÊç ma do st´p do
zni ko mej cz´ Êci in for ma cji zgro ma -
dzo nych i prze cho wy wa nych w mó -
zgu, pod czas gdy pod Êwia do moÊç
mo ̋ e wy ko rzy sty waç je w nie ogra ni -
czo nym stop niu. Na przy k∏ad gracz
gie∏ do wy gro ma dzi w pa mi´ ci
ogrom nà iloÊç in for ma cji o sy tu acji
go spo dar czej, ko niunk tu rze po szcze -
gól nych bran˝ i kon dy cji firm. In for -
ma cje te prze do sta jà si´ do pod Êwia -
do mo Êci cz´ sto w spo sób pod pro go -
wy, np. w chwi li, gdy pro wa dzàc 
roz mo w´ s∏y szy wia do mo Êci w ra -
dio, bez zwra ca nia na nie uwa gi. 

Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości
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prze bu dze niu. Kie dy jed nak wy Ênio -
na sy tu acja zda rza si´ w rze czy wi sto -
Êci, wspo mnie nie snu na gle od ̋ y wa
i ma my wra ̋ e nie, ˝e ju˝ to kie dyÊ
prze ̋ y wa li Êmy.

Ka˝ dy z nas mo ̋ e wp∏y waç na
swo je sny, mo ̋ e te˝ okre Êliç te mat,
na któ ry na sza pod Êwia do moÊç
„skom po nu je” od po wied nie ma rze -
nie sen ne. Dla prze ci´t ne go cz∏o wie -
ka jest to nie mo˝ li we, ale mo ̋ e my
si´ te go na uczyç po przez opa no wa -
nie tech ni ki Êwia do me go Ênie nia,
któ ra jest jed nym z naj wa˝ niej szych
ele men tów one iro nau ty ki, czy li
umie j´t no Êci wy wo ∏y wa nia i po ru -
sza nia si´ w od mien nych sta nach
Êwia do mo Êci na gra ni cy ja wy i snu
(z grec. one iros – sen, na utes – ˝e -
glarz). Oczy wi Êcie trze ba braç pod
uwa g´ in dy wi du al ne pre dys po zy cje
ka˝ de go z nas, jed nak suk ces na tym
po lu mo gà od nieÊç na wet oso by,
któ rym nic si´ ni gdy nie Êni. Naj -
wa˝ niej szym jed nak ele men tem
sprzy ja jà cym tre nin go wi tych zdol -
no Êci, jak wszyst kich zdol no Êci pa ra -
nor mal nych, jest wia ra w mo˝ li woÊç
ich wy st´ po wa nia. To fun da ment,
na któ rym mo ̋ e my zbu do waç od -
po wied nià mo ty wa cj´ do çwi czeƒ.

Z one iro nau ty kà, któ ra jest naj -
sku tecz niej szà me to dà pra cy ze sna -
mi, rów nie˝ ze sna mi pro ro czy mi,
wie lu ba da czy wià ̋ e ogrom ne na -
dzie je na po zy ska nie du ̋ ej licz by da -
nych Êwiad czà cych o po wià za niach
po mi´ dzy tre Êcià ma rzeƒ sen nych
a przy sz∏y mi wy da rze nia mi. One iro -
nau ci po tra fià wp∏y waç na prze bieg
swo ich ma rzeƒ sen nych w cza sie ich
trwa nia, po tra fià rów nie˝ tak po kie -
ro waç swo imi sna mi, aby do ty czy ∏y
one przy sz∏o Êci. Wy da je si´ wi´c, ˝e
naj bli˝ sze la ta przy nio sà praw dzi wy
prze ∏om w ba da niach na uko wych
nad ty mi nie zwy k∏y mi mo˝ li wo Êcia -
mi ludz kie go mó zgu.

Mi mo, ˝e Êwia do mie nie jest w sta -
nie przy po mnieç so bie tre Êci tych
ko mu ni ka tów, to w je go pod Êwia do -
mo Êci od ci sn´ ∏o si´ ka˝ de wy po wie -
dzia ne s∏o wo i tyl ko pod Êwia do moÊç
mo ̋ e je wy ko rzy staç – mi´ dzy in ny -
mi w cza sie snu. Dys po nu jàc tak
ogrom nà ba zà da nych, pod Êwia do -
moÊç mo ̋ e prze pro wa dziç na tych -
mia sto wà ana li z´, któ rej wy ni kiem
b´ dzie, na przy k∏ad, sen o ko rzyst -
nych in we sty cjach na gie∏ dzie.
Wszyst ko to dzie je si´ z udzia ∏em le -
wej pó∏ ku li mó zgo wej. Jest to pro ces
jak naj bar dziej na tu ral ny i nie bu dzi
wÊród na ukow ców ˝ad nych sprze ci -
wów. Jed nak nie wszyst kie przy pad -
ki snów pro ro czych mo ̋ e my wy t∏u -
ma czyç w ten spo sób. Ist nie je te˝
pra wa pó∏ ku la mó zgo wa, któ ra od -
po wia da, mi´ dzy in ny mi, za pro ce sy
twór cze go roz wià zy wa nia pro ble -
mów i za zdol noÊç do tzw. po strze -
ga nia po za zmy s∏o we go (ESP), czy li
ja sno wi dze nia i te le pa tii. Do pie ro

po ∏à cze nie ana li tycz ne go „opra co -
wa nia te ma tu” przez le wà pó∏ ku l´
mó zgo wà z ele men ta mi ja sno wi dze -
nia, two rzy praw dzi wy ob raz snu
pro ro cze go. 

Jed nym z do wo dów na po twier -
dze nie teo rii o po wszech nej zdol no -
Êci na szych snów do prze wi dy wa nia
przy sz∏o Êci jest zja wi sko de ja vu
(z franc.: ju˝ wi dzia ne), któ re go do -
Êwiad cza zde cy do wa na wi´k szoÊç lu -
dzi. Po le ga ono na wra ̋ e niu, ˝e ja kàÊ
sy tu acj´ prze ̋ y wa si´ po raz ko lej ny.
B´ dàc np. w ob cym mie Êcie je go uli -
ce i nie któ re miej sca wy da jà si´ nam
zna jo me. Ma my wra ̋ e nie, ˝e ju˝ tu -
taj by li Êmy, choç jed no cze Ênie zda je -
my so bie spra w´ z te go, ̋ e jest to nie -
mo˝ li we. Co raz wi´k sza licz ba ba da -
czy sk∏a nia si´ ku teo rii mó wià cej, ˝e
de ja vu jest rze czy wi stym przy po -
mnie niem so bie snu pro ro cze go
z prze sz∏o Êci. Wszy scy Êni my sy tu -
acje, któ re zda rzà si´ nam w przy -
sz∏o Êci, ale nie pa mi´ ta my te go po
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A ler gia jest nie pra wi d∏o wà re -
ak cjà or ga ni zmu na wy st´ -
pu jà ce w Êro do wi sku czyn -

ni ki, zu pe∏ nie obo j´t ne dla wi´k szo -
Êci osób zdro wych. Oso by pre dys po -
no wa ne dzie dzicz nie w okre Êlo nych
nie sprzy ja jà cych wa run kach mo gà
ob ser wo waç nie po ko jà ce ob ja wy
cho ro bo we na skó rze. Czyn ni ki
uczu la jà ce (aler ge ny) mo gà do sta -
waç si´ do or ga ni zmu z po wie trzem
(py∏ ki, roz to cza, sierÊç zwie rzàt, ple -
Ênie), mo gà byç sk∏ad ni ka mi po kar -
mów (mle ko, jaj ko, ry by). 

Aler ge ny kon tak to we, do któ rych
na le ̋ à Êrod ki che micz ne (de ter gen -
ty, sma ry, emul sje, ˝y wi ce i me ta le),
wy wo ∏u jà stan za pal ny na skó rze
w miej scu bez po Êred nie go kon tak -
tu. Ob ja wy cho ro bo we wy st´ pu jà
po wie lo krot nym kon tak cie z aler -
ge nem, a okres od pierw sze go kon -
tak tu do wy stà pie nia wy pry sku, 
to okres wy l´ ga nia, po trzeb ny 
orga ni zmo wi na roz po zna nie czyn-
ni ka i wy two rze nie me cha ni zmów 
obron nych. 

Do naj cz´ Êciej uczu la jà cych me ta li
na le ̋ à chrom, ni kiel i ko balt. Ni kiel
na le ̋ y do tych aler ge nów kon tak to -
wych, któ rym po Êwi´ ca si´ du ̋ o
uwa gi. Wpraw dzie po sia da on Êred -
nio sil ne w∏a sno Êci uczu la jà ce, jed -
nak dzi´ ki sze ro kie mu roz po wszech -

nie niu, jest cz´ stà przy czy nà wy pry -
sku. Po zy tyw ne (do dat nie) pró by
uczu le nio we ob ser wo wa no, w za le˝ -
no Êci od oÊrod ka ba daw cze go, od
4% w Pol sce do 7,2 % w Szwaj ca rii.
Oso bli wo Êcià uczu le nia na ni kiel jest
znacz nie cz´st sze wy st´ po wa nie
u ko biet ni˝ u m´˝ czyzn. Ró˝ ni ca ta,
we d∏ug nie któ rych êró de∏, jest bar -
dzo istot na i wy no si pro por cjo nal nie
10:2. Wy t∏u ma cze niem ta kiej dys -
pro por cji mo ̋ e byç to, ˝e aler gia na
ni kiel jest zwià za na g∏ów nie z ta ki mi
przed mio ta mi me ta lo wy mi, któ re
d∏u ̋ ej kon tak tu jà si´ ze skó rà ró˝ -
nych oko lic. Ju˝ w 1953 ro ku spo -
strze ̋ o no, ˝e spo Êród 58 osób uczu -
lo nych wi´k szoÊç sta no wi ∏y ko bie ty.

Ob ja wy uczu le nia u m∏o dzie ̋ y wy -
wo ∏u je no sze nie kol czy ków, za pi nek,
na szyj ni ków, ze gar ków, gu zi ków me -
ta lo wych, ze gar ków, sprzà czek do
obu wia. Nie ka˝ dy me ta lo wy przed -
miot jest przy czy nà zmian cho ro bo -
wych, co t∏u ma czy ró˝ na za war toÊç
ni klu w po szcze gól nych przed mio -
tach. Uczu la jà rów nie˝ przed mio ty
po czàt ko wo ni klo wa ne, a póê niej
chro mo wa ne, po z∏a ca ne lub po sre -
brza ne. Cien ka, ze wn´trz na war stwa
dro˝ sze go me ta lu, za wie ra bo wiem
zwy kle „po ry” lub z bie giem cza su
mo ̋ e si´ Êcie raç. Ja ko êró d∏o aler gii
na ni kiel wy mie nia ne sà de ter gen ty
i nie któ re pro duk ty spo ̋ yw cze
(mar ga ry na, szpi nak, po mi do ry,

Lek. med. Teresa Lesińska, fot. M. FeodorówZdrowie
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te˝ byç za j´ ta twarz, koƒ czy ny dol ne
i oko li ca brzu cha szcze gól nie je Êli
cho ro ba trwa d∏u ̋ ej. 

Ob raz wy pry sku jest wie lo po sta -
cio wy i zmien ny w za le˝ no Êci od cza -
su trwa nia. W pew nych okre sach wi -
docz ne jest tyl ko za czer wie nie nie
skó ry, a w in nych do dat ko wo sà wi -
docz ne krwi ste p´k ni´ cia, strup ki,
p´ che rzy ki, nad ̋ er ki. 

Uczu le nie na me ta le jest trud ne do
le cze nia i ma cha rak ter prze wle k∏y,
nie ma mo˝ li wo Êci od czu la nia i raz
na by te po zo sta je na za wsze utrud -
nia jàc nie tyl ko wy ko ny wa nie pra cy
za wo do wej, ale tak ̋ e ˝y cie co dzien -
ne. Nie da si´ prze cie˝ unik nàç ko -
rzy sta nia z wo dy wo do cià go wej.

kon ser wy, wo da z kra nu). In te re su jà -
ce nas obec nie uczu le nie na bi lon
opi sy wa ne by ∏o ju˝ w la tach 1968-
1970. Po twier dzo no wów czas uczu -
le nie na ni kiel za war ty w nie któ rych
mo ne tach eu ro pej skich i ame ry kaƒ -
skich. Pod tym wzgl´ dem po szcze -
gól ne kra je ró˝ nià si´ doÊç znacz nie.
Tak np. w Ka na dzie wi´k szoÊç bi lo -
nu za wie ra czy sty Ni, na to miast we
W∏o szech tyl ko w nie któ rych
mo ne tach obec ne sà ma ∏e
ilo Êci te go me ta lu. Nie jest
∏a two roz strzy gnàç, czy
obec ny w mo ne tach ni kiel,
jest je dy nym i wy star cza jà cym
czyn ni kiem do wy zwo le nia ob ja -
wów za pa le nia skó ry (eg ze my).
Zwa ̋ yw szy na wcze Êniej przed sta -
wio ne przy czy ny cz´ ste go kon tak tu
z przed mio ta mi me ta lo wy mi i ko -
niecz no Êcià d∏u˝ szej eks po zy cji wy -
da je si´, ˝e naj bar dziej b´ dà na ra ̋ o -
ne na tà przy pa d∏oÊç ka sjer ki i oso by,
któ re ju˝ wcze Êniej by ∏y uczu lo ne.
Po cie sze niem mo ̋ e byç fakt opi sy -
wa ny ju˝ w 1966 r. przez ba da czy
pol skich, ˝e w mia r´ up∏y wu cza su
do cho dzi do po wsta nia wo kó∏ bi lo -
nu „war stwy ochron nej” sk∏a da jà cej
si´ z bru du, ∏o ju oraz z w´ gla nów
i tlen ków mie dzi. Dzi´ ki ba da niom
pro wa dzo nym od sze re gu lat przez
der ma to lo gów w kil ku kli ni kach
der ma to lo gicz nych, je ste Êmy dziÊ
go to wi do przy j´ cia bez obaw no wej
mo ne ty tj. euro. 

Bi lo ny eu ro ró˝ nià si´ sk∏a dem
w za le˝ no Êci od no mi na ∏u. In te re su -
jà cy nas ni kiel jest obec ny w naj -
wi´k szej ilo Êci w mo ne cie 2 eu ro
i 1 eu ro. Po zo sta ∏e mniej sze mo ne ty
nie za wie ra jà go w ogó le.

Do pro duk cji
mo net o po -

szcze gól nych no mi -
na ∏ach wy ko rzy sty -

wa ne sà ró˝ ne ma te ria -
∏y. Mo ne ty 1-, 2- i 5-cen to we wy ko -
ny wa ne sà ze sta li po kry tej mie dzià.
Ko lej ne no mi na ∏y 10, 20 i 50 cen tów
pro du ko wa ne sà ze spe cjal ne go sto -
pu zwa ne go Nor dik Gold, któ ry nie
za wie ra ni klu. Mo ne ty 1 i 2 eu ro,
któ re pro du ko wa ne sà z wy ko rzy sta -
niem ni klu, mie dzi i cyn ku we d∏ug
Ko mi sji Eu ro pej skiej sta no wià 15%,
pod czas gdy in ne sza cun ki oce nia jà,
˝e jest ich obec nie oko ∏o 75%
wszyst kich mo net w paƒ stwach Unii
Euro pej skiej. 

Umiej sco wie niem uczu le nia sà naj -
cz´ Êciej grzbie ty d∏o ni
i pal ców ràk, po -
wierzch nie d∏o nio -
we, opusz ki pal -
ców, w dal szej
ko lej no Êci prze -
gu by ràk, przed -
ra mio na. Mo ̋ e



N ie d∏u go mi nie rok od wa ka cyj -
ne go kon kur su, któ rym chcie li -
Êmy za ch´ ciç wszystkich ama to -

rów fo to gra fo wa nia do po ka za nia si´ ze
swo imi pra ca mi na ∏a mach naszego cza -
so pisma. Idea by ∏a ta ka: si´ ga my nie tyl -
ko do bie ̋ à cych do ko naƒ, ale rów nie˝
do zbio rów ar chi wal nych, któ re – je ste -
Êmy prze ko na ni – znaj du jà si´ w ka˝ -
dym do mu, w któ rym nie za po mnia no,
do cze go s∏u ̋ y apa rat fo to gra ficz ny.
Ma my te˝ na dzie j´, ˝e nie wszy scy pod -
pa tru jà rze czy wi stoÊç ka me rà vi deo 
tyl ko po to, aby swo je am bi cje spe∏ niç
na po zio mie te le wi zyj ne go pro gra mu
„Âmie chu war te”. 

Spo glà daj my na ota cza jà cy nas Êwiat
przez obiek tyw ka me ry fo to gra ficz nej,
bo chwi le, któ re uda nam si´ za trzy maç
w ka drze, nie po wtó rzà si´ ju˝ wi´ cej.
Cza sem dla ta kiej jed nej chwi li war to
zu ̋ yç kil ka na Êcie, a mo˝e nawet kilka -
dziesiàt kla tek fil mu.

Nie za w´ ̋ a my te ma ty ki, ka˝ dy naj le -
piej wie, któ re zdj´ cia uwa ̋ a za naj cie -
kaw sze, któ re – w je go prze ko na niu –
za wie ra jà coÊ, co war to by ∏o wy ró˝ niç
utrwa la jàc na fo to gra fii. Naj cie kaw sze
pra ce pu bli ku je my na na szych ∏a mach.
Za sa da jest pro sta: wy star czy tyl ko wy -
braç zdj´ cia, za pa ko waç do ko per ty
i wy s∏aç na ad res re dak cji. Za pa mi´ taj -
cie na szà za sa d´: War to spró bo waç, sko -
ro ni czym si´ nie ry zy ku je.

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

ko
d

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

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

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

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

1,0 ie S FIRE 158.905.2 1000/46 140 6,3 5-drzwiowy 24.930,00
899 158.930.2 899/39 135 6,3 3-drzwiowy 21.240,00
899 158.950.2 899/39 135 6,3 5-drzwiowy 22.590,00

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

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

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. szerokość kolumny kier. 
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 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

• 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

PALI0 WEEKEND

BARCHETTA

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

ALBEA

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 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

• 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

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

1,2 16v EL 172.263.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 34.920,00
1,2 16v EL 172.273.0 1242/80 167 6,8 4-drzwiowy 38.430,00
1,2 16v EL 172.274.0 1596/103 186 8,0 4-drzwiowy 41.040,00

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

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

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

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 414,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 675,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.365,00 • 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 585,00 
• 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.125,00 
• 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.440,00 • 211 - Tapicerka ze
skóry zł 7.470,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 386 - Nawigacja satelitarna zł 8.640,00 • 400 - Dach otwierany
elektrycznie zł 2.610,00 • 414 - Autoradio extra serie zł 1.485,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony 
zł 1.575,00 • 452 - Ogrzewane siedzenia przednie zł 585,00 • 656 - Pakiet dla niepalących zł 0,00 • 833 -
Przystosowanie do montażu telefonu zł 360,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna 1.260,00 • 564 - Radio High 
z CD zł 2.340,00
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STILO

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja
dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja dwustrefowa (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 205 -
Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.340,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.350,00 • 211 - Tapicerka ze skóry 
zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierownica 
z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażniku zł 135,00 • 278 - 2 zintegr. foteliki dziecięce zł 900,00
• 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierownica pokryta skórą zł 405,00 • 392 - ESP – kontrola
stabilności pojazdu zł 2.250,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie SKY WINDOW zł 3.600,00 • 416 - Tempomat
CRUISE CONTROL zł 1.800,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 435 - Felgi
aluminiowe i poszerzone opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 454 - Regulacja wysok. siedzenia pasaż. zł 315,00 • 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 

1,2 16v ACTIVE 192.310.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 46.260,00
1,6 16v ACTIVE 192.311.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 48.600,00
1,6 16v DYNAMIC 192.321.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 52.470,00
1,8 16v DYNAMIC 192.322.0 1747/133 202 8,0 3-drzwiowy 56.070,00
2,4 20v ABARTH 192.334.0 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 78.930,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.317.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 54.720,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.318.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 57.690,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 61.560,00

1,2 16v ACTIVE 192.510.0 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 47.250,00
1,6 16v ACTIVE 192.511.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 49.590,00
1,2 16v DYNAMIC 192.540.0 1242/80 172 6,4 5-drzwiowy 51.210,00
1,6 16v DYNAMIC 192.541.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 53.550,00
1,8 16v DYNAMIC 192.542.0 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 57.150,00
2,4 20v ABARTH 192.554.0 2446/170 213 9,8 5-drzwiowy 81.090,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.517.0 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 55.710,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.518.0 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 58.680,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.0 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 62.640,00

100 16V SX 185.300.1 1581/103 187 8,1 4-drzwiowy 46.710,00
100 16V ELX 185.310.1 1581/103 187 8,1 4-drzwiowy 53.190,00
Berlina 150 20V HLX 185.333.1 1996/150 208 9,8 4-drzwiowy 63.810,00
Berlina JTD 110 SX 185.204.1 1910/110 188 5,4 4-drzwiowy 57.780,00

Weekend 100 16V SX 185.900.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 50.490,00
Weekend 100 16V ELX 185.910.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 56.970,00
Weekend 150 20V HLX 185.933.1 1998/150 206 9,9 5-drzwiowy 67.500,00
Weekend JTD 110 SX 185.904.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 61.470,00
Weekend JTD 110 ELX 185.914.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 64.170,00
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SEICENTO VAN

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

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow.
mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 585,00 • 104 - Wspomaganie elektr.
kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.710,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.215,00 
• 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

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

SCUDO

• 008 - Zdalne sterow. otw./zam. drzwi zł 405,00 • 009 - ABS zł 4.500,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 028 -
Elektr. podnośnik szyb przednich zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzewana zł 495,00 • 041 - Elektr. podnośnik szyb
+ lusterka boczne elektr. i podn. zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz reflekt. zł 513,00 • 186 - Trzecie miejsce 
w kabinie zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 630,00 • 451 - Autoradio zł 1.170,00 • 452 - Przednie siedzenia
podgrzew. zł 378,00 • 500 - Poduszka pow. kierowcy zł 1.440,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przes. zł 1.305,00 
• 519 - Tylne podw. drzwi oszklone zł 198,00 • 520 - Prawe drzwi boczne przes. i oszklone zł 198,00  • 521 - Para
bocznych drzwi przes. i oszklonych zł 1.440,00 • 647 - Szyby boczne przesuwane zł 243,00 • 717 - Autoradio Extra
seria zł 1.485,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przednich zł 162,00 • 950 - Regul. pojedyn cze siedzenie pasażera 
zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00

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

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

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

FURGON 1,9 D EL 222.245.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 60.750,00
FURGON przeszklony 1,9 D EL 222.445.0 1867/69 138 10q furgone 62.550,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997 / 10q furgone 70.110,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997 /136 10q furgone 62.370,00
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• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8 910,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 405,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.160,00 • 025 Klimat. man. zł 4 500,00 • 025 Klimat.
man. dla wers. osob. zł 9 000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 Szyby aterm. zł 315,00 • 033 Wskaź.
poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Zwięk. ramię lust. zewn. zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm zł 180,00 • 055 Drzwi boczne
przes. po stronie kier. zł 1.080,00 • 062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 072 Inst. do radia zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik
martwego pola w lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 315,00 • 089 Alternator
wzmoc. + HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 540,00 • 102 Wycier. refl. zł 540,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO z progr. zł 2.295,00 • 141 Opony
wzmoc./do trans. ciężk./ zł 360,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 702,00 • 169 Red. biegów zł 7 200,00 • 197 Fart. przeciwbł. kół tyln. 0,00 • 200 Dod. ogrz.
zł 675,00 • 204 Dod. klim. zł 4 500,00 • 205 Ogrz. WEBASTO zł 3 195,00 • 210 Lakier metal. zł 1.080,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt.
w kierow. zł 360,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5 040,00 • 269 Radionaw. /L2/ zł 6 030,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5 850,00 • 309 Wył. akum. 657,00 
• 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 361 Zabezp. przes. ład. zł 0,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio
HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.125,00 • 451 Autoradio pods zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz.
kier. 405,00 • 465 Lodówka zł 1.260,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 450,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 1.260,00 1.400,00 • 500
Pod. pow. kier. zł 0,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00 • 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 519 Tyl. podw. drzwi oszkl.
0,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 180,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 180,00 • 527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 563 Chow. st. dla p. drzwi bocz.
przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz. przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz.
przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.250,00 • 728 Tapic. wel. zł 450,00 • 742 Belka tylna, kosz na koło zap. zł 0,00 • 747 Fart. pbłot. kół przed. zł
162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extras. do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 •
839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł 162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 6 930,00 • 904 Syst. tel.

z naw. pikt. /L4/ zł 9 000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blok. dyf. zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.170,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr.
podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

PALI0 WEEKEND
VAN

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

1,2 16v EL 277.313.0 1242/60 5-drzwiowy 37.710,00
1,2 16v HL 277.323.0 1242/80 5-drzwiowy 41.220,00
1,6 16v HL 277.324.0 1596/101 5-drzwiowy 43.920,00
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Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

joint venture z firmà Bosch; 
produkcja cz´Êci
samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

prace rozwojowo-badawcze 
w zakresie produktów lotniczych 

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

us∏ugi 
softwarowe i hardwarowe

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

us∏ugi ubezpieczeniowe

ubezpieczenia 
majàtkowe

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

ubezpieczenia 
na ˝ycie

Joint Ventures

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

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

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Poland SA 

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

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

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

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

16. Fiat Bank Polska SA 

17. Fiat Finance Polska SA 

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

19. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

20. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

21. SIRIO Polska Sp. z o. o.

22. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

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

US¸UGI WYDAWNICZE I REKLAMOWE

WYDAWNICTWA TECHNICZNE

SYSTEMY BAZ DANYCH I DOKUMENTACJI

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

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

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