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O tym się mówi
Cantarella żegna się z Fiatem

Do niniejszego numeru FWN
dołączono pierwszy numer
magazynu sympatyków Fiata
– Dolce Vita. Kwartalnik ten
wysyłany jest bezpośrednio
do wszystkich klientów
Fiata, z pewnością więc wielu z Państwa otrzymało już go do
domu w połowie maja. Poprzez Dolce Vita Fiat Auto Poland
pragnie nawiązać bardziej bezpośredni kontakt z właścicielami samochodów marki Fiat, prezentując wszelkie nowinki ze
świata Fiata oraz przygotowując atrakcyjne oferty, skierowane wyłącznie do obecnych klientów.
Następny numer już na początku września br.

fot. D. Kwiatkowski

Dyrektor Generalny i Pełnomocny Fiata, Paolo Cantarella, 10 czerwca
spotkał się z Honorowym Prezesem Giovanni Agnelli oraz z Prezesem
Paolo Fresco, których powiadomił o zamiarze złożenia dymisji z zajmowanego stanowiska oraz z funkcji doradcy spółki. Giovanni Agnelli
oraz Paolo Fresco przyjęli dymisję Cantarelli, dziękując mu jednocześnie za 25 lat pracy dla spółki. Tego samego dnia Zarząd Fiata przyjął
dymisję Paolo Cantarelli i zwrócił się do Prezesa Fresco o objęcie obowiązków Dyrektora Generalnego i Pełnomocnego.
Giovanni Agnelli powiedział: „Decyzja Paolo Cantarelli bardzo mnie
zasmuca, ponieważ z jego osobą związane są jedne z najpiękniejszych
chwil naszego przedsiębiorstwa w ostatnim dziesięcioleciu: rozwój
Fiata Auto na początku lat 90., a także ekspansja przedsiębiorstwa
na rynki całego świata. Decyzja o odejściu powzięta w tak
przełomowym okresie jest godna pochwały. Pragnę mu podziękować
za pracę, profesjonalizm i za jego szlachetność, także w imieniu
wszystkich pracowników Fiata”.

Dolce Vita
magazyn
sympatyków
Fiata

4 kwietnia 2002 r. prezydentowi RP, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, zaprezentowano Lancię Thesis.
Od lewej: José Ramón Soriano Rouco (Dyr. Handlowy FAP), Enrico Pavoni (Prezes Zarządu Fiat Polska),
Aleksander Kwaśniewski (Prezydent RP), Gianni Coda (Szef Business Unit Fiat/Lancia/samochody dostawcze),
Massimo Gentilini (Dyr. Generalny FAP), Giovanni Fresia (Business Unit Fiat and Lancia Production),
Giorgio Corelli (Business Unit Fiat and Lancia Sales).
W drugim rzędzie, od lewej: Bartłomiej Lorek (Brand Manager Lancia), Wojciech Ponicki (Dyrekcja Handlowa FAP)
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konkurs
Wyprzedź

prz ed³uż o ny

myślą czas
– zaprojektuj Fiata przyszłości
Daj się ponieść fantazji na temat Fiata przyszłości
Przypominamy zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników Grupy Fiat
i Worldwide Purchasing oraz ich rodzin;
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
– I. dzieci do lat 14
– II. młodzież powyżej 14 lat i dorośli;
3. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
adresem, telefonem oraz miejscem pracy (w przypadku rodzin
pracowników – miejscem pracy rodzica).
O kolejności miejsc zajętych w konkursie, będzie decydowała
suma punktów, jaką uczestnik uzyska za swoje prace.
W tym konkursie zwracać będziemy uwagę przede wszystkim
na wyobraźnię i kreatywność.
Prace z obu etapów konkursu należy nadsyłać
do 16 września br. na adres redakcji:
Satiz Poland, skr. poczt. 100, 43-304 Bielsko-Biała 4.

Nie przejmuj się, ze Twojej fantazji zabrakło skrzydeł. Jeszcze jest
czas. Wakacje przed nami.
Może one ożywią wyobraźnię, co zaowocuje lawinowym udziałem
w naszym konkursie.
Chcąc dać szanse większej liczbie przyszłych posiadaczy nagród,
przedłużamy termin nadsyłania prac do 16 września !
Naprawdę warto! Przypominamy, że chodzi tylko o przedstawienie
w dowolnej formie plastycznej swojego wyobrażenia
o samochodzie Fiata za dziesięć lat? Jak będzie wyglądał, chcąc
być nowocześniejszy niż Fiat Stilo i przestronniejszy niż nowy Fiat
Palio Weekend. Do tego rysunku lub obrazka dołączyć należy
również opis tego, co nie każdy potrafi ująć w formie plastycznej.
Komuś po prostu będzie łatwiej wyrazić słowami swoją fantazję.
Zadanie jest takie samo: „wyprzedzamy myślą czas” opisując,
jak będzie wyglądał w przyszłości samochód Fiata.
Nadesłane prace ocenią jurorzy, których opinia zadecyduje
o przyznaniu nagród w obu etapach konkursu.
Nagrody, które wymieniamy poniżej
powinny was przekonać, że war to ruszyć głową:
W I kategorii wiekowej:
• I miejsce – komputer multimedialny (z logo Fiat Stilo)
• II miejsce – hulajnoga elektryczna i okulary słoneczne
• III miejsce – zegarek spor towy Fiat Stilo i torba Palio Weekend
W II kategorii wiekowej:
• I miejsce – komputer multimedialny (z logo Fiat Stilo)
• II miejsce – zegarek z aparatem cyfrowym, granatowy sweter
Fiat Stilo i torba Palio Weekend
• III miejsce – długopis Cross i kurtka wiatrówka Fiat Stilo

konkurs

Ponadto czapeczki, breloczki i akcesoria
Fiata Stilo i Palio Weekend.

Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody
na publikację nadesłanych prac w FWN.

czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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1

LaPresse/M. Rosi

ZE świata Fiata

2
1. MULTIPLA
PODOBA SIĘ ANGLIKOM

2. KOMBAJN CNH
NA POLACH BAWEŁNY

3. TOTTI I FIAT STILO
WYMARZENI MISTRZOWIE

Trzeci rok z rzędu Fiat Multipla zdobywa w Wielkiej Brytanii tytuł Best
Family Car (Najlepszy samochód rodzinny), w ramach Top Gear Award.
Samochód Fiata otrzymał największą
ilość głosów i pokonał najbardziej
bojowo nastawionych przeciwników.
Pamiętajmy, że branża MPV (Multi
Purpose Vehicle) charakteryzuje się
szczególnie bogatą ofer tą. „Oskar”
dla Fiata Multipla przyznany został
przez prestiżowy angielski magazyn
motoryzacyjny Top Gear Magazine,
a także przez odpowiadający mu
program telewizji BBC, poświęcony
silnikom.

Spółka Case New Holland wypuściła na
brazylijski rynek kombajn do zbioru
bawełny o nazwie Case Cotton Express
2555, który po serii ulepszeń wychodzących naprzeciw potrzebom brazylijskiego rolnictwa, zwiększył wydajność
i jakość zbiorów. Maszyna została
przystosowana do pracy na polach
„cerrado” (sawanny), gdzie znajduje
się większość krajowych upraw. Zaawansowany technologicznie i bardzo
wydajny kombajn, posiada wysoki
wskaźnik trwałości poszczególnych
komponentów. Wszystkie te cechy odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom
lokalnych producentów.

Fiat Stilo oraz piłkarski mistrz, Francesco Totti, którego zazdrości Włochom
cały świat, są bohaterami nowej telewizyjnej reklamy, przygotowanej przez
agencję Armanda Testa. W spocie
reklamowym pokazywanym w tych
dniach na telewizyjnych ekranach,
zapał i siłę mistrza ekstraklasy, zestawiono z techniką i oryginalnością
samochodu. Ta nieskrępowana i ironiczna kampania reklamowa opiera się
na niestosowanej dotąd przez przedsiębiorstwo formule: piłkarski świat ze
swym bohaterem, skojarzony w sympatyczny sposób z indywidualnym i błyskotliwym stylem Fiata Stilo.
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4. FERRARI 575M MARANELLO,
SAMOCHÓD MARZEŃ

5. AGENCJA POMAGA JĄCA
MŁODYM ARTYSTOM

6. PROGRAM „AUTONOMY”
W BRAZYLII

Michael Schumacher użyczył swojej twarzy na potrzebę kampanii reklamowej
nowego Ferrari 575M Maranello. Kierowca wypróbowywał samochód wraz
z dziennikarzami uczestniczącymi w teście ostatniego produktu firmy. Ten
spor towy, dwuosobowy pojazd z przednim napędem, jest esencją myśli technologicznej. Skrót w nazwie wskazuje
na pojemność cylindrów silnika (zwiększoną z 5500 cc do 5750), która pozwala na uzyskanie wysokiej mocy i momentu obrotowego. „M.” oznacza modyfikację polegającą m. in. na wprowadzeniu
do 12 cylindrowego użytkowego modelu
Ferrari, skrzyni biegów F1.

Społeczeństwo i sztuka to temat Międzynarodowego Biennale Młodej Sztuki 2002, które trwało w Turynie od 19
kwietnia do 19 maja. Również w tym
roku organizatorzy współpracowali
z Fiatem, który, jako główny sponsor
imprezy, przekazał Fiata Doblò burmistrzowi Turynu (na zdjęciu), Sergio
Chiamparino. Firma weźmie także
udział w niektórych przedsięwzięciach
Ponad 300 uczestników biennale, młodych ar tystów pochodzących z całego
świata, reprezentuje różne dziedziny
sztuki, między innymi: film, muzykę,
taniec, teatr, literaturę, a nawet gastronomię.

Fiatowski program na rzecz niepełnosprawnych „Autonomy”, po raz pierwszy przekroczył granice europejskie
i pojawił się w Brazylii. Inicjatywę Grupy przedstawiono na konferencji w San
Paolo. Przy tej okazji Fiat podarował
rządowi brazylijskiemu trzy specjalnie
przystosowane symulatory jazdy,
przeznaczone dla służb publicznych
w San Paolo, Brasile i Belo Horizonte.
Gama proponowanych samochodów
rozciąga się od pojazdów użytkowych
po Doblo, od samochodów dostawczych, poprzez autobusy, traktory New
Holland, aż po specjalne polisy ubezpieczeniowe.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Chwila
refleksji

Szesnaście lat

Antoni Szymanowski

suchych

Jako kraj nie jesteśmy potentatem finansowym i chociaż staramy się
deptać po piętach najbogatszym krajom Europy, wciąż nam do nich daleko.
To ma bezpośrednie i znaczące przełożenie również na sport.

K

iedy by∏em pi∏karzem, najwi´kszym celem ka˝dego
z nas by∏a gra w reprezentacji, ale chodzi∏o tak˝e
o to, aby graç na liczàcych si´ turniejach, a takim
najwa˝niejszym dla pi∏karzy sà niewàtpliwie Mistrzostwa
Âwiata. Olimpiada te˝ jest czymÊ wa˝nym, ale w futbolu
najbardziej liczà si´ Mistrzostwa. Za moich czasów uczestniczy∏o w nich 16 zespo∏ów, dziÊ jest ich 32. To jest skala
zmian, jakie dokona∏y si´ w mi´dzyczasie. DziÊ pi∏ka no˝na
to wielkie inwestycje i wielkie pieniàdze. Wokó∏ futbolu
kr´cà si´ znamienici ludzie, politycy pokazujà si´ na stadionach, bo to jest im potrzebne do popularnoÊci. Jest to jeden
wielki show biznes.
W pi∏k´ no˝nà pompowane sà ogromne pieniàdze, a ci,
którzy inwestujà, oczekujà szybkiego zwrotu poniesionych
kosztów. Dla uatrakcyjnienia gry w pi∏k´ zmieniono przepisy. Przepisy spowodowa∏y, ze zmieni∏ si´ sposób gry. Nie
wyobra˝a∏em sobie, majàc dwadzieÊcia kilka lat, ˝e kiedy
b´d´ mia∏ dwadzieÊcia kilka lat wi´cej i skoƒcz´ graç,
dojdzie to do takiego stopnia. KiedyÊ zachwycaliÊmy si´
bajecznym przej´ciem pi∏ki, prowadzeniem, zwodami,
dryblingi by∏y na porzàdku dziennym, wi´c zawodnik,
chcàc byç dobrze odebranym, musia∏ pokazaç, co potrafi.

fot. Arch. własne

Antoni Szymanowski – piłkarz
z „jedenastki Górskiego”,
zawodnik Wisły Kraków,
Gwardii Warszawa i FC Brugge.
87 meczów w reprezentacji
Polski. Aktualnie trener
reprezentacji Polski juniorów
rocznika 83.
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DziÊ on to musi umieç. W tamtych latach nie by∏o takiej
agresji, choç ju˝ by∏y zaczàtki futbolu totalnego. ByliÊmy
zespo∏em, który jako dru˝yna przybli˝a∏ Polsk´ do Europy
i Êwiata, ale indywidualnie ka˝dy z nas by∏ w g∏´bokim cieniu nawet tych Êrednich pi∏karzy europejskich, którzy
zarabiali bardzo du˝e pieniàdze. Prawda, ˝e ˝y∏o nam si´
lepiej ni˝ przeci´tnemu mieszkaƒcowi Polski, ale to nie by∏a ta skala zarobków, co na Zachodzie. DziÊ, nawet nie
grajàcy w reprezentacji przeci´tny pi∏karz, ˝yje o wiele dostatniej. Dlatego trudno jest porównywaç umiej´tnoÊci
i zarobki, które mieliÊmy, z dzisiejszymi.
W 1974 r. byliÊmy trzecià dru˝ynà Êwiata, ex aequo piàte i szóste miejsce w Argentynie, w 1972 roku zdobyliÊmy
z∏oty medal olimpijski, cztery lata póêniej – srebrny. To si´
ma nijak do sytuacji dzisiejszej reprezentacji. Byç mo˝e po
niej przyjdzie jakieÊ ciekawe pokolenie pi∏karskie. Byç mo˝e kiedyÊ, ale to jeszcze nie ten moment, nie ta chwila. Pi∏karzom p∏aci si´ za to, ˝e sà gwiazdami, i p∏aci si´ im dobrze. Z drugiej strony jednak nasuwa si´ pytanie, czy za
dobrymi zarobkami nadà˝ajà wyniki sportowe – i tutaj
sprawa jest problematyczna. Na razie cieszymy si´ bardzo,
˝e po 16 latach polska reprezentacja znowu pojawi si´ na
Mistrzostwach Âwiata. W tej reprezentacji praktycznie
wszyscy zawodnicy podstawowej jedenastki grajà w zachodnioeuropejskich klubach. Za granicà spotykajà si´
z ró˝nymi stylami gry, o tyle ∏atwiej im graç. S∏ynne kiedyÊ
„banki”, w których gromadzi∏o si´ informacje o poszczególnych zawodnikach czy ca∏ych dru˝ynach, dziÊ sà dost´pne w Internecie. Po prostu zmieni∏ si´ Êwiat. To
wszystko przemawia za osiàganiem jak najlepszych wyników. Zarobki i premie sà ju˝ porównywalne z zagranicà.
Tylko czy jakoÊç jest ta sama? – mam wàtpliwoÊci.

fot. FORUM

Mistrzostwa Âwiata to jest turniej, do którego trzeba si´
inaczej przygotowywaç. Najwa˝niejsze sà jednak zawsze
umiej´tnoÊci typowo pi∏karskie; przygotowanie fizyczne,
taktyczne, psychiczne i motywacyjne. Sà ludzie, którzy nie
patrzà na pieniàdze, gdy˝ nimi kieruje wielka ch´ç osiàgni´cia czegoÊ. Przypuszczam, ˝e dla wielu pi∏karzy, którzy
zdo∏ali si´ ju˝ ustawiç materialnie, pieniàdz przesta∏ byç tà
najwa˝niejszà motywacjà. Dla niektórych – byç mo˝e jest,
ale nie dla wszystkich. Sàdz´, ˝e niejeden wielki sportowiec, odda∏by cz´Êç swoich pieni´dzy za to, ˝eby byç
pierwszym, bo w sporcie mówi si´ tylko o zwyci´zcach.
Pi∏ka no˝na wyzwala emocje. Zawsze wyzwala∏a. KiedyÊ
po zdobyciu bramki cieszono si´ spontanicznie, ale to nie
by∏ ten sza∏, który obserwujemy dziÊ. Wystarczy spojrzeç
na ∏awk´ rezerwowych, na trenerów, spokojnych w ˝yciu
codziennym, którzy na meczu tracà panowanie nad sobà.
Zmienili si´ kibice i ich obyczaje. Nie powiem, ˝e na lepsze. Czy mo˝liwy jest powrót do sytuacji, w której widowisko pi∏karskie odbierane by∏o tylko w kategoriach sportowych, bez tych przejawów chamstwa na trybunach i bójek? Nie wiem.
Pi∏ka jest najpopularniejszym sportem Êwiata, wnika nawet w te kraje, które kiedyÊ by∏y na nià oboj´tne. To jest
fenomen, którego rozszerzaniu nie widaç koƒca.
Skàd si´ u nas wzi´∏o te 16 lat posuchy w pi∏ce? Nad
tym zastanawiajà si´ fachowcy. MyÊl´, ˝e jednym z powodów jest to, ˝e jako kraj nie jesteÊmy potentatem finanso-

wym i chocia˝ staramy si´ deptaç po pi´tach najbogatszym
krajom Europy, wcià˝ nam do nich daleko. To ma prze∏o˝enie równie˝ na sport. Zdarzajà si´ u nas autentyczne
talenty, ale sito ma zbyt du˝e oka, i te talenty przelatujà
przez nie niezauwa˝one.
Osiem lat by∏em nauczycielem w szkole i wiem jakie sà
realia jeÊli chodzi o wychowanie fizyczne m∏odzie˝y.
W szko∏ach powinna nast´powaç pierwsza selekcja, potem ci ch∏opcy powinni znaleêç si´ w klubach, ale jak m∏odzie˝ ma doskonaliç technik´, skoro uwarunkowania geograficzne stawiajà nas w zupe∏nie innej sytuacji ni˝ po∏udniowców, którzy mogà trenowaç ca∏y rok. Nie ma ju˝
u nas tej biedy, która w krajach latynoskich sprawia, ˝e
mali ch∏opcy kopià pi∏k´, widzàc w niej szans´ wyrwania
si´ do innego Êwiata.
Perfekcyjni sà Niemcy. Jest zima – trenujà w halach,
gdy u nas zaplecze sportowe jakie jest, ka˝dy widzi. Dla
nas, porównywanie si´ z Niemcami zdaje si´ absurdalne,
a przecie˝ w kategorii dru˝yn m∏odzie˝owych a˝ tak im nie
ust´pujemy. Ale ich zaplecze i nasze – to jest niebo i ziemia.
Nasz wynik sprzed lat przerós∏ naszà organizacj´. Ludzie z Zachodu przyje˝d˝ali do Polski, aby si´ dowiedzieç,
co takiego si´ tutaj sta∏o, ˝e mamy takie wyniki pi∏karskie
i chyba byli mocno rozczarowani tym, co zobaczyli. Do
dziÊ tamten sukces nie zosta∏ zdiagnozowany. Do dziÊ nie
wiadomo, co si´ takiego sta∏o, ˝e po dwóch dekadach
pi∏karskich, nasta∏o szesnaÊcie lat posuchy.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Spotkanie

akcjonariuszy

Fia
ta
Ostra

kuracja

Pomimo niepomyślnego początku roku,
szefowie przedsiębiorstwa
mają nadzieję na wyrównanie rachunku
ekonomicznego oraz zmniejszenie
o połowę zadłużenia firmy w ciągu
I półrocza. Kuracja uzdrawiająca
zakłada pozbycie się części własności
oraz odzyskanie rentowności
w sektorze motoryzacyjnym.

W

pierwszym kwartale tego roku Fiat zanotowa∏ wyraêny spadek obrotów oraz strat´
w rachunku ekonomicznym. Pierwszy ze
wskaêników osiàgnà∏ wartoÊç 14,1 miliarda euro,
z czteroprocentowym spadkiem w stosunku do tego
samego okresu roku poprzedniego, zaÊ strata drugiego
ze wskaêników wynios∏a 299 milionów (+ 125 milionów). Wszystko to w sytuacji, gdy pozycja finansowa
netto przedsi´biorstwa na 31 marca wykazuje zad∏u˝enie si´gajàce 6,6 miliarda euro.
Paolo Fresco zapewni∏ jednak Zgromadzenie Akcjonariuszy, ˝e w ciàgu 2002 roku ma zamiar przynajmniej wyrównaç rachunek ekonomiczny oraz zmniejszyç o po∏ow´ zad∏u˝enie przedsi´biorstwa.
„Cele te z pewnoÊcià osiàgniemy, przywracajàc równowag´ w przedsi´biorstwie – oÊwiadczy∏ prezes Fiata
– a˝eby, poczàwszy od przysz∏ego roku, wejÊç na drog´
wzrostu”.
Ostra kuracja uzdrawiajàca polega na sprzeda˝y
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cz´Êci w∏asnoÊci oraz na szeregu dzia∏aƒ zmierzajàcych
do odzyskania rentownoÊci Fiata Auto. Mowa mi´dzy
innymi o restrukturyzacji sektora z podzia∏em na cztery business unit, racjonalizacji rozmieszczenia zak∏adów produkcyjnych i redukcji kosztów struktury.
Na kondycj´ Grupy znaczàco wp∏yn´∏o za∏amanie si´
rynku motoryzacyjnego, który zanotowa∏ czteroprocentowy spadek w Europie i a˝ 13-procentowy we
W∏oszech, w stosunku do tego samego okresu w roku
2001. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e nadal odczuwane sà
skutki kryzysu w Argentynie, Brazylii i w Polsce. Dlatego te˝ obroty Fiata Auto zmniejszy∏y si´ o 11,2 %
w stosunku do pierwszego kwarta∏u roku ubieg∏ego,
przy spadku sprzeda˝y rz´du 14,9 %.
W tej trudnej sytuacji, w Sektorze Auto przeprowadzono szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych do restrukturyzacji
organizacyjnej oraz odnowienia gamy wyrobów. Poza
tym, w ramach sojuszu z General Motors, uruchomiono w Turynie wspólny oÊrodek projektowy, gdzie
opracowuje si´ komponenty do przysz∏ych pojazdów
ma∏olitra˝owych.
Niewielki wzrost obrotów (o 3,3%) zanotowa∏a natomiast Case New Holland, co w uj´ciu wartoÊciowym
oznacza 2.720 mln euro. Przyczyni∏a si´ do tego wyniku sprzeda˝ maszyn rolniczych na rynku amerykaƒskim. Niezale˝nie od spadku wielkoÊci sprzeda˝y maszyn budowlanych, CNH poprawi∏a swojà pozycj´ wobec konkurencji, zyskujàc dodatkowe udzia∏y w rynku.
I to dosyç wyraênie, bioràc pod uwag´ zwolnienie
dynamiki popytu, odczuwalne tak˝e przez IVECO,
która ca∏kowicie przecie˝ odnowi∏a gam´ wyrobów.
JeÊli idzie o inne sektory dzia∏alnoÊci, to prócz negatywnej dynamiki rozwoju bran˝y komponentów
(Magneti Marelli, Teksid i Comau), nale˝y podkreÊliç
pozytywny rozwój FiataAvio (spó∏ka ta zanotowa∏a
czternastoprocentowy zysk) oraz rozwój Toro Assicurazioni i Business Solutions.
„Miniony rok i poczàtki 2002 – powiedzia∏ Fresco –
by∏y okresem szczególnie dla nas trudnym. Niemal
równoczeÊnie da∏y o sobie znaç pewne nasze s∏abe
punkty oraz gwa∏towne pogorszenie si´ sytuacji zewn´trznej. Wiemy jednak, gdzie tkwià nasze problemy.
Zacz´liÊmy je rozwiàzywaç, aby wyjÊç na prostà, ze
ÊwiadomoÊcià, ˝e pierwsze miesiàce oka˝à si´ szczególnie m´czàce. Mamy wystarczajàco du˝o energii, aby
przezwyci´˝yç trudnoÊci, równie˝ dzi´ki inicjatywom
podj´tym w ciàgu ostatnich lat, zmierzajàcym do odbudowy solidnych podstaw wizerunku Grupy”.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Tworzymy
Francesco Novo
fot. I. Kaźmierczak

świetną

drużynę

Jesteśmy przekonani, że po dwóch i pół latach spadku produkcji i popytu,
sytuacja wreszcie powinna się zmienić – mówi nowy prezes zarządu
Fiat Auto Poland, Enrico Pavoni.

M

in´∏o dok∏adnie dziesi´ç lat od przej´cia przez
Fiat Auto polskich zak∏adów. By∏o to dok∏adnie
28 maja 1992 roku; podstaw´ produkcji stanowi∏ wtedy Fiat 126. Potem pojawi∏y si´ kolejno Cinquecento, Seicento i Palio. Dzisiaj znajdujemy si´ w przededniu
premiery samochodu, którego ambicjà jest zdobycie rynku
europejskiego w przedziale segmentów A i B. B´dzie to pojazd o kluczowym znaczeniu dla rozwoju firmy w Polsce.
Kto go widzia∏, nie ma wàtpliwoÊci, ˝e osiàgnie sukces.
Enrico Pavoni, który od 25 lat jest „ambasadorem” Fiata w Polsce, a od dwóch miesi´cy prezesem zarzàdu Fiat
Auto Poland, tak wspomina minionà dekad´: „To by∏o
12

dziesi´ç lat pe∏nych wydarzeƒ, zaanga˝owania, trudnoÊci
i sukcesów. Przedsi´biorstwo rozwin´∏o si´, przyczyniajàc
si´ do wzrostu dobrobytu i rozwoju motoryzacji. Z dumà
mo˝emy powiedzieç, ˝e pomog∏o zbli˝yç Polsk´ do Europy. Kryzys, który od jakiegoÊ czasu odczuwamy na rynku,
jest zjawiskiem, do którego nale˝y podchodziç rozumnie
i z zimnà krwià. Fiat Auto, wspierany przez ca∏à Grup´,
stara si´ jak najlepiej przetrwaç ten kryzys”.
Chcàc lepiej zilustrowaç stopieƒ zaanga˝owania przedsi´biorstwa, E. Pavoni przytacza kilka faktów: W Bielsku-Bia∏ej spó∏ka Fiat-GM Powertrain inwestuje w nowy
zak∏ad ponad 300 milionów euro. B´dzie produkowa∏a

powinna si´ odmieniç. Dlatego intensywnie pracujemy nad
siecià handlowà trzech Marek. Chcemy jà zmodernizowaç
i sprawiç, aby by∏a bardziej efektywna i niezawodna.
To delikatna praca, wymagajàca zaanga˝owania,
ale w dalszej perspektywie powinna przynieÊç znaczàce
korzyÊci”.
Wizja Pavoniego zatacza pe∏ny kràg. Poczàwszy od
spraw technicznych, poprzez handlowe, a˝ do czysto ludzkich. „Wszystko mog∏oby wydawaç si´ bezu˝yteczne – mówi – gdybyÊmy równoczeÊnie nie oddzia∏ywali na ludzi.
Wyró˝nia nas praca zespo∏owa, wzajemne zrozumienie
i motywacja pracowników. Tworzymy Êwietnà dru˝yn´,
zdolnà stawiç czo∏a nawet najbardziej ostrej konkurencji”.
W ciàgu wielu lat Grupa zaznaczy∏a swojà obecnoÊç
w Polsce równie˝ dzia∏aniami w sferze socjalnej, gospodarczej, terytorialnej. Powsta∏o wiele inicjatyw sponsorowanych lub wspieranych przez przedsi´biorstwa Fiata.
„Nawet w tak trudnych chwilach, jak obecna, przedsi´-

rocznie pó∏ miliona silników,
które ma∏o palà i jeszcze mniej
zanieczyszczajà Êrodowisko.
Tak˝e w Bielsku (w tym roku
mija 130 lat od chwili, gdy powsta∏a fabryka produkujàca
pompy hydrauliczne, Fiat
umieÊci∏ na terenie zak∏adu
szeÊç spó∏ek us∏ugowych, które
Enrico Pavoni
dzia∏ajà dziÊ pe∏nà parà. Gesco
z Polo Europa, zarzàdzajàca wi´kszoÊcià faktur Grupy,
zatrudni∏a 150 osób i przymierza si´ do kolejnych 200.
WÊród narz´dzi stosowanych przez Fiat Auto Poland
w walce z niekorzystnà sytuacjà na rynku, sà tak˝e przestoje produkcyjne. „WybraliÊmy to rozwiàzanie by uniknàç
zwolnieƒ – wyjaÊnia Pavoni. – JesteÊmy przekonani, ˝e po
dwóch i pó∏ latach ciàg∏ego spadku, sytuacja wreszcie

biorstwo nie zaniecha∏o stypendiów naukowych dla dzieci pracowników, których co roku jest coraz wi´cej, sponsorowania Tour de Pologne, czy wspó∏pracy mi´dzy Politechnikà Âlàskà a OÊrodkiem Badawczym Fiata. W tym roku wreszcie, zdecydowaliÊmy si´ zrezygnowaç z tradycyjnego Family Day, przeznaczajàc zaoszcz´dzone w ten sposób Êrodki, na potrzeby oÊrodka rehabilitacji w Tychach”.
Sà to wszystko dzia∏ania i inicjatywy, które umacniajà
pozycj´ firmy jako lidera wÊród inwestorów zagranicznych. Jest to rola zobowiàzujàca, niemniej jednak podstawowa dla samego paƒstwa oraz strategiczna, w kontekÊcie
obecnoÊci Grupy na arenie mi´dzynarodowej.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Dekada aktywnej
obecności
Dziesięć lat istnienia Fiata Auto Poland na polskim rynku motoryzacyjnym
to rezultat jednej z najsprawniej przeprowadzonych prywatyzacji
dużego państwowego przedsiębiorstwa w Europie Wschodniej.

D

nia 28 maja 2002 roku mija dziesi´ç lat od podpisania umowy mi´dzy Fiatem a Skarbem Paƒstwa o powo∏aniu w∏osko-polskich spó∏ek: Fiat
Auto Poland, Magneti Marelli Poland i Teksid Poland. Do
nowej spó∏ki Fiat Auto Poland z siedzibà w Bielsku-Bia∏ej,
FSM wniós∏ swojà produkcj´ samochodowà, natomiast
Fiat Auto objà∏ 90% kapita∏u zak∏adowego.
Spó∏ka Fiat Auto Poland wywiàza∏a si´ ze wszystkich zadaƒ, które by∏y zawarte w umowie pomi´dzy Rzàdem RP
a koncernem Fiat Auto.
Zad∏u˝enie spó∏ki, które 10 lat temu wynosi∏o ponad
1.000 mln PLN, zosta∏o sp∏acone i pomimo du˝ych wydatków ponoszonych w tym okresie na inwestycje, spó∏ka
wykazuje dziÊ dodatnià pozycj´ finansowà na poziomie
300 mln PLN. Ponadto z 8 letnim wyprzedzeniem firma
sp∏aci∏a zad∏u˝enia FSM w bankach polskich, wynoszàce
ponad 600 mln PLN.
W okresie 10 lat spó∏ka nie wyp∏aca∏a dywidendy swoim akcjonariuszom, a wygospodarowane Êrodki przezna14

cza∏a i przeznacza na inwestycje w Bielsku-Bia∏ej i Tychach.
Poza inwestycjami zwiàzanymi z konkretnymi wyrobami (Cinquecento, Uno, Seicento, Siena, Palio Weekend,
nowe Palio Weekend, przygotowania do nowego modelu),
znacznà czeÊç funduszy przeznaczano na popraw´ warunków pracy, ochron´ Êrodowiska, realizacj´ programów
szkoleniowych oraz dostosowanie produkcji i dzia∏alnoÊci
firmy do mi´dzynarodowych wymogów jakoÊci.
Ca∏kowite inwestycje Grupy Fiat w Polsce na koniec
2001 r. wynios∏y ponad 2.150 milionów USD, z czego
inwestycje zagraniczne 1.698,8 milionów USD.
Fiat Auto Poland wywar∏a ogromny wp∏yw na kultur´ przemys∏owà regionu oraz ca∏ej bran˝y motoryzacyjnej w Polsce. Jej powstanie spowodowa∏o bowiem
nap∏yw do Polski najnowoczeÊniejszych technologii
i przyciàgn´∏o czo∏owe firmy Êwiatowe z wielu bran˝.
Sà to spó∏ki zarówno us∏ugowe jak i finansowe i produkcyjne, Êwiadczàce swoje us∏ugi obecnie nie tylko
dla FAP.

Przez pierwsze trzy lata w Fiat Auto Poland produkowano dwa modele najmniejszych w Polsce samochodów
– 126 i Cinquecento, stale wprowadzajàc nowe wersje
tych pojazdów. W roku 1994 rozpocz´to montowanie
samochodu Uno szybko zastàpione pe∏nym cyklem technologicznym. W roku 1995 z Zak∏adu Karoserii w Tychach wyjecha∏o 500-tysi´czne Cinquecento, a dwa lata
póêniej milionowe.
Od roku 1994 wielkoÊç produkcji samochodów systematycznie ros∏a, osiàgajàc rekordowy poziom w 1999
roku – 344.000 sztuk samochodów.
Od poczàtku istnienia firmy, wzrostowi produkcji

Kalendarium
Fiat Auto Poland
Rok 1993 • Fiat Cinquecento zdobywa II miejsce w konkursie
Car of the Year ’93
Rok 1994 • Rozpoczęcie produkcji Fiata Uno. Całkowita produkcja
tego modelu wyniosła ponad 182 tysiące sztuk.
Rok 1995 • Wyprodukowanie półmilionowego Cinquecento.
Rok 1996 • FAP jako pierwsze w Europie przedsiębiorstwo motoryzacyjne rozumiane jako całość, otrzymuje Cer tyfikat Zapewnienia Jakości ISO 9001.
Rok 1997 • Prezentacja Fiata Siena. Całkowita jego produkcja
od 1997 r. do 2001 r. wyniosła ponad 50.000
samochodów.
• Wyprodukowanie milionowego Fiata Cinquecento
• Prezentacja Fiata Palio Weekend. Całkowita produkcja
tego modelu od 1997 roku do dziś wyniosła ponad
31.000 sztuk
Rok 1998 • Wprowadzenie na rynek Fiata Seicento. Całkowita
produkcja tego modelu od 1998 roku do dziś wyniosła
ponad 873 tysiące sztuk, z czego na eksport przeznaczono ponad 656 tysięcy
• Zakończenie produkcji Fiata Cinquecento. Całkowita
produkcja tego modelu od 1991 roku wyniosła ponad
1.164.000, w tym eksport ponad 863 tysiące sztuk.
Rok 1999 • Wyprodukowanie na eksport milionowego samochodu
– był to model Seicento
• Wyprodukowanie 500.000 modelu Seicento
• Zakończenie produkcji Fiata 126. Łącznie wyprodukowano ponad 3.318.000 sztuk tego modelu, z czego
w latach 1972-92 wyekspor towano ponad 897 tysięcy
sztuk

i zmianom proporcji rynkowych asortymentu pojazdów
towarzyszy ewolucja w zakresie gabarytów oferowanych
samochodów. Ju˝ w czerwcu 1997 w Zak∏adzie Karoserii
w Bielsku-Bia∏ej uruchomiono produkcj´ Êwiatowego samochodu Fiata – Sieny. Kilka miesi´cy póêniej pojawi∏ si´
kolejny model world car Fiata – Palio Weekend. Wiosnà
1998 roku, z linii produkcyjnych bielsko-tyskiej spó∏ki,
zjecha∏ nast´pca „Pi´çsetki” – Seicento. W mi´dzyczasie
uruchomiono w fabryce monta˝ Fiatów Punto, Bravo
i Brava, Marea i Marea Weekend oraz dostawczych furgonów Ducato. W 2001 do produkcji wesz∏a nowa odnowiona wersja modelu Fiat Palio Weekend.
Niezwykle wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci gospodarczej spó∏ki jest eksport samochodów. Od kilku lat ok. 3%
polskiego eksportu to sprzeda˝ zagraniczna samochodów
wyprodukowanych w zak∏adzie w Tychach. W kwietniu
1999 roku Fiat Auto Poland wyeksportowa∏ milionowy
samochód, a Prezydent RP uhonorowa∏ spó∏k´ Nagrodà
Gospodarczà dla „Najlepszego Eksportera”.

Rok 2000• Cer tyfikat ISO 14001 dla Zakładu Mechaniki FAP
w Bielsku-Białej
• Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, przyznany przez Kapitułę Laurów w Katowicach.
• Statuetka Kobuza dla najważniejszej dla Podbeskidzia
firmy dekady lat 90.
• Statuetka Eurolidera i tytuł Wybitnego Polskiego
Ekspor tera
Rok 2001• Cer tyfikat ISO 14001 dla Zakładu Karoserii FAP
w Tychach związany z ochroną środowiska
• Rozpoczęcie produkcji Nowego Palio Weekend

W ciągu 10 lat działalności Fiat Auto Poland:
• Wyprodukował ponad 2.800 tysięcy samochodów
• Wyekspor tował ponad 1.568 tysięcy samochodów
• Sprzedał na polskim rynku ponad 1.383 tysiące
samochodów w tym:
• FIAT
1.345.308
• Alfa Romeo
12.429
• Lancia
2.512
• Samochody dostawcze
23.152

Prezes Enrico Pavoni wręcza kluczyki polskiemu mistrzowi

Skok
na Małysza
Marek Kowalski, fot. I. Kaźmierczak

Na pytanie, jaką cenę płaci za swój sukces, Adam Małysz odpowiedział
bardzo krótko: „Sam pan tego doświadczył, próbując się ze mną umówić
na krótka rozmowę”. Jej termin uzgadniano prawie trzy tygodnie.

A

dam Ma∏ysz po odniesionych sukcesach, na pewno pragnie ˝yç z dala od fleszów i dziennikarzy.
Stàd te˝ biorà si´ utrudnienia w kontaktach ze
znakomitym skoczkiem z Wis∏y. Dla Fiata Wokó∏ Nas znalaz∏ jednak chwil´ czasu. Zaznaczy∏ jednak z góry, ˝ebym
nie pyta∏ go o sprawy osobiste, bo niech´tnie odpowiada
na takie pytania, choç zdaje sobie spraw´, ˝e jest to mi´dzy innymi cena, jakà przysz∏o mu p∏aciç za popularnoÊç.
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Wszystkie dzia∏ania zwiàzane z treningami i harmonogramem zaj´ç Adama Ma∏ysza przygotowane sà ju˝ z myÊlà o nowym sezonie, który nasz skoczek powinien powitaç w znakomitej formie. Program ka˝dego dnia uk∏ada
dla niego sztab osób. Po wizycie (29 kwietnia br.) prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego w WiÊle zwi´kszy∏y si´
szanse budowy nowoczesnej skoczni narciarskiej, który to
zamiar Adam wspiera od poczàtku swoim autorytetem.

„Nad programem budowy skoczni czuwa zespó∏ kompetentnych ludzi, ale budowa zale˝y od pieni´dzy, których
wcià˝ nie ma tyle, ile powinno byç” – mówi wierzàc jednak, ˝e przy pomocy sponsorów z naszego regionu i nie
tylko, uda si´ zbudowaç w WiÊle – Malince obiekt, który
przyciàgnie na Podbeskidzie wielu znakomitych sportowców, a organizowane tutaj zawody zdob´dà rang´ mistrzostw Êwiata.
– Narciarstwo jest Pana pasjà od m∏odzieƒczych lat.
– Nie tylko narciarstwo, interesowa∏em si´ samochodami, pi∏kà no˝nà.
– Czy coÊ pozosta∏o z tych zainteresowaƒ?
– Tak, przetestowa∏em ju˝ wszystkie trzy samochody,
które otrzyma∏em w nagrod´ za swoje osiàgni´cia. Fiata
Stilo porówna∏bym, na przyk∏ad, z samochodem niemieckim. W Êrodku wygodny i ∏adnie stylizowany. Wydaje mi

cà rajdowym z Wis∏y. Zaznacza jednak, ˝e chcàc dobrze
poznaç samochód, nale˝y przejechaç nim podczas rajdu
odcinek specjalny, czyli na trasie zamkni´tej dla ruchu drogowego. Dopiero w takich warunkach jego zdaniem mo˝na dobrze przetestowaç samochód.

Adam Małysz z dyr. finansów FAP Czesławem Świstakiem
Nareszcie na pokładzie nowego Stilo

si´, ˝e jest najlepszym samochodem Fiata, trudno mi
jednak wyrokowaç, skoro jest to pierwszy samochód Fiata, którym mam mo˝liwoÊç jeêdziç.
Mistrz otrzyma∏ srebrnego, pi´ciodrzwiowego Fiata
Stilo 1.6, 22 kwietnia br. podczas Gali Olimpijskiej w Warszawie. Symbolicznie kluczyki przekaza∏ mu wtedy prezes
FAP, Enrico Pavoni (fot. na stronie obok).
Fiat Auto Poland, jako oficjalny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej, funduje swoje samochody ka˝demu
z∏otemu medaliÊcie zimowych i letnich igrzysk olimpijskich. Mimo, ˝e polscy sportowcy nie przywieêli z Salt
Lake City z∏otego medalu, podj´to decyzj´ o przekazaniu
Adamowi Ma∏yszowi Fiata Stilo, jako wyraz uznania dla
jego osiàgni´ç w sporcie. Mój rozmówca wyznaje, ˝e mia∏
okazj´ przejechaç si´ z ¸ukaszem Sztukà, znanym kierow-

„Ch´tnie wystartowa∏bym w rajdzie samochodowym
– mówi Adam Ma∏ysz – ale brak czasu zwiàzany z dyscyplinà sportowà, którà uprawiam, przekreÊla obecnie
moje starty w tego typu imprezach. Mo˝e kiedyÊ....”.
Nasza rozmowa nie trwa d∏ugo, bo Adam wyje˝d˝a na
zgrupowanie do Francji. Powróci z koƒcem maja na organizowane w WiÊle „Dni z Ma∏yszem”, które sà jednà z niewielu okazji spotkania si´ z mistrzem Êwiata. Potem kolejne zgrupowania i treningi.
– Czy w uzyskaniu sukcesu pomaga panu, znana ju˝
wszystkim, bu∏ka z bananem?
– WymyÊli∏ jà dr ˚o∏àdê, ja tylko jem i mnie to „pobudza do sportowej walki”.
Adam Ma∏ysz spe∏nia nadzieje swoich rodaków. Jest
kimÊ, komu si´ uda∏o. Wygrywa z najlepszymi, realizuje
zapotrzebowanie na sukces, o który tak trudno nie tylko
w innych dyscyplinach sportowych. Dlatego ˝yczymy mu
takich w∏aÊnie sukcesów.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Podróż do fabryki
Francesco Novo
fot. M. Feodorów

przyszłości

Osiągnięte wyniki i planowane rezultaty zapowiadają obiecującą przyszłość
dla spółki FIAT-GM Power train Polska. Spotkaliśmy się z jej dyrektorem generalnym, Tadeuszem Świerczkiem, aby porozmawiać o „narodzinach” nowego
produktu w zakładzie w Bielsku-Białej.

F

IAT-GM Powertrain Polska funkcjonuje od 1 grudnia 2000 roku.
Joint venture Fiata i GM ∏àczy
w sobie wieloletnie tradycje w produkcji
samochodów i zespo∏ów nap´dowych
z nowoczesnoÊcià. „Nowa spó∏ka, jak te˝
wielkie wyzwania, które stojà przed nami
– mówi Tadeusz Âwierczek – kreujà w nas
nowe zachowania, majàce niejednokrotTadeusz Świerczek
nie wp∏yw na zmian´ postawy, czy te˝
nawet mentalnoÊci”.
Zak∏ad z Bielska-Bia∏ej mia∏ tà niepowtarzalnà szans´, ˝e
móg∏ poprzez stosowany benchmarking poznaç inne organizacje i dokonaç wyboru najlepszych praktyk, metod
i technik na Êwiecie, aby móc je dalej zastosowaç wewnàtrz
w∏asnej organizacji. Zosta∏y ponadto okreÊlone nowe wizje,
misje i wartoÊci, którym podporzàdkowano dzia∏alnoÊç
firmy, a wszystko po to, by nowy produkt, jakim jest ma∏y
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turbodiesel, uzyska∏ optymalnie najlepsze parametry techniczne. Wiadomym bowiem jest, ˝e w zak∏adzie realizowana jest kosztem ponad 1 miliarda z∏otych inwestycja, pod
kàtem uruchomienia w∏aÊnie tego wysokopr´˝nego silnika
z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa, który montowany
b´dzie do samochodów z Grupy Fiat Auto i Grupy GM
oraz innych odbiorców spoza wymienionych grup.
Tadeusz Âwierczek wyjaÊnia: „Stare instalacje i urzàdzenia Zak∏adu Mechaniki rozmontowano, imponujàce prace
budowlane, które dostosowa∏y zak∏ad do nowej produkcji,
sà ju˝ prawie za nami. Od kilku miesi´cy instalowane sà tutaj nowoczesne linie produkcyjne silnika diesel. Pod koniec
kwietnia zbudowaliÊmy pierwszy prototyp nowej rodziny
silników – rezultat wspó∏pracy dwóch producentów z bran˝y motoryzacyjnej”. Brak jakichkolwiek danych technicznych i parametrów tego wyrobu, które pilnie strze˝one sà
przez producenta, mogà tylko Êwiadczyç, ˝e chodzi tutaj
naprawd´ o coÊ wyjàtkowego.

Nowa fabryka jest zautomatyzowana. Wszystkie procesy
i cykle produkcyjne zosta∏y przeanalizowane pod kàtem jakoÊci. NowoÊci nie omin´∏y równie˝ logistyki. Takie zasadnicze zmiany wymaga∏y odpowiedniego przygotowania
i dlatego ca∏y personel uczestniczy∏ w szkoleniach z zakresu
technologii. W przygotowania te zainwestowano wiele
milionów euro. „Ca∏y czas kierowaliÊmy si´ wytycznymi
polityki Przedsi´biorstwa, które obok jakoÊci wyrobu, ograniczenia kosztów i produktywnoÊci, mówià równie˝
o ochronie Êrodowiska miejsca pracy i satysfakcji pracowników” – dodaje Tadeusz Âwierczek.
Chcàc wyt∏umaczyç, na czym polega jego praca – mowa
rzecz jasna o dyrektorze – Tadeusz Âwierczek porównuje jà
do ubierania choinki. „Fabryka po robotach restrukturyzacyjnych by∏a jak go∏e drzewko, teraz stroimy je w maszyny

Na ukończeniu są już prace budowlane, które dostosowały
zakład do produkcji nowego silnika.
Tadeusz Świerczek i Francesco Novo

Poczàtek produkcji przewidziany jest w marcu 2003, a jej
wielkoÊç docelowa powinna osiàgnàç poziom 550 tys.
sztuk rocznie. Wówczas fabryka pracowaç b´dzie na trzy
zmiany, zatrudniajàc oko∏o 1000 osób.
Nowa produkcja rodzi za sobà nowe potrzeby. Obecnie
zak∏ad posiada certyfikaty: ISO 9002 oraz ISO 14001.
Zak∏ad jednak rozwija si´, dlatego te˝ realizowane sà aktualnie prace nad uzyskaniem najwy˝szego z istniejàcych
certyfikatów jakoÊci, czyli ISO TS 16949 (2002). „Aby go
otrzymaç, nie tylko my, ale i naszych 154 dostawców musia∏o dostosowaç si´ do jego surowych norm” – podkreÊla
Tadeusz Âwierczek.

i urzàdzenia. Przede wszystkim jednak przygotowujemy naszym ludziom mo˝liwie najlepsze warunki pracy tak, aby
przynios∏a jak najlepsze rezultaty. Poniewa˝ my chcemy
tego, co najlepsze. Rozpoczynamy budow´ silnika, który
mo˝e byç dla nas powodem dumy. Wk∏adajàc weƒ naszà
prac´, w∏asne umiej´tnoÊci i zaanga˝owanie, przyczyniamy
si´ do sukcesu wyrobu, który stanie si´ równie˝ naszym
osobistym sukcesem, i naszà przysz∏oÊcià”.
Tadeusz Âwierczek to entuzjasta swojej pracy. Potrafi,
co jest rzadkoÊcià, zaraziç pracowników swojà energià.
Dlatego jego zespó∏ to zgrana grupa ludzi, która obecnie
przyswaja nowe zasady pracy. Po co? „Po to – odpowiada
dyrektor – by w niedalekiej przysz∏oÊci, kiedy zostanie uruchomiona produkcja ma∏ego diesla, wyrób ten spe∏nia∏ nie
tylko wymagania, ale równie˝ oczekiwania naszych klientów. Nasze motto to: NIGDY DRUDZY!”
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s

19

W
ser
cu
nowego
silnika
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Awangardowa technologia i wyraźna
osobowość – to cechy wspólne zarówno nowego
modelu Alfa Romeo, jak i całego zakładu
produkcyjnego w Pratola Serra, gdzie spółka
joint venture Fiat-GM Power train
wyznacza sobie nowe cele.

M

aska nowego modelu Alfy 156 kryje innowacyjny silnik JTS 2.0 (Jet Thrust Stoichiometric),
pierwszy tego typu benzynowy zespó∏ nap´dowy z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa, zaprojektowany
przez Alf´ Romeo. Ca∏a rodzina tych˝e
silników stanie si´ wkrótce cz´Êcià wyposa˝enia modeli tej marki.
Nowy silnik, zaprojektowany przez
Fiat-GM Powertrain we wspó∏pracy z Alfa Romeo, produkowany jest w zak∏adzie
w Pratola Serra, 20 kilometrów od Avellino, wÊród gór Irpinia. Patrzàc z zewnàtrz
na zak∏ad, który tak, jak fabryka w Lingotto sk∏ada si´ z dwóch kondygnacji,
trudno oprzeç si´ skojarzeniu z paryskim Giovanni Turone
Beaubourg: niebieski budynek otoczony
jest kolorowymi rurami, stanowiàcymi przewody wentylacyjne. Zak∏ad o powierzchni 55 tys. km2 wprost tonie
w zieleni. Wybudowano go zgodnie z wszelkimi obowiàzujàcymi przepisami ochrony Êrodowiska naturalnego,
czego dowodem jest przyznany w 2000 roku Certyfikat
JakoÊci ISO 14001 za funkcjonujàcy w zak∏adzie zintegrowany system zarzàdzania Êrodowiskiem.
Fabryka Fiat-GM Powetrain w Pratola Serra nie tylko
przyjazna jest Êrodowisku naturalnemu, ale i wyró˝nia
si´ estetycznym wyglàdem. Wyposa˝ona zosta∏a ponadto
w ca∏kowicie zautomatyzowane linie produkcyjne i zaawansowane technologicznie urzàdzenia przystosowane
do elastycznej produkcji, posiada wykwalifikowanà i dynamicznà za∏og´. Rocznie wytwarza si´ tutaj 750 tys.
silników benzynowych i diesla, które montowane sà
w wi´kszoÊci modelów Fiata, Lancii i Alfy Romeo:
od 1,6 T. Spark poprzez 2.4 JTD, do benzynowego
2.4 150 KM. Obecnie nadszed∏ czas uruchomienia
produkcji silnika JTS.
„W produkcji nowego silnika benzynowego z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa – mówi Giovanni Turone,
nowy dyrektor zak∏adu, trzydziestoszeÊcioletni turyƒczyk
– na funkcjonujàcych ju˝ liniach produkujàcych silniki, zainstalowaliÊmy nowe elementy obróbki. Zmiana ta okaza∏a si´ mo˝liwa dzi´ki du˝ej elastycznoÊci technologicznej
urzàdzeƒ, przystosowanych do ró˝norodnej produkcji.
Nasze maszyny pozwalajà na monta˝ zarówno silników
benzynowych, jak i diesli, cztero- lub pi´ciocylindrowych,
o dwu lub czterech zaworach w ka˝dym cylindrze i to bez
przerywania pracy na tej samej linii”.
Jednak nie sama tylko elastycznoÊç urzàdzeƒ Êwiadczy
o awangardowym charakterze zak∏adu w Pratola Serra.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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„Podstawà naszych zasobów sà ludzie pracujàcy w naszej fabryce. – ciàgnie dyrektor Turone – Od ich umiej´tnoÊci i entuzjazmu zale˝y w∏aÊciwe wykorzystanie dost´pnych technologii, i to w∏aÊnie dzi´ki nim byliÊmy w stanie
tak szybko si´ rozwijaç. A wszystko zacz´∏o si´ od zastosowania nowej metodologii rozwoju wyrobu, wprowadzonej w styczniu 2000: GPDP (Global Product Developement Process). Jest to z∏o˝ona i precyzyjna metodologia
projektowania i wprowadzania na rynek ka˝dego nowego
silnika. Zawsze zwracaliÊmy szczególnà uwag´ na jakoÊç,
ale co istotne w przypadku JTS, ÊledziliÊmy ten aspekt ju˝
na etapie projektu.”
Oznacza to, ˝e jeszcze przed uruchomieniem produkcji
analizuje si´ sposoby realizacji za∏o˝eƒ oraz sprawdza si´,
czy wszystkie cele zosta∏y osiàgni´te – w ten sposób mo˝liwe jest uprzedzenie wszelkich nieprawid∏owoÊci, które
mog∏yby pojawiç si´ w trakcie produkcji. „Fabryka uczestniczy dziÊ we wszystkich etapach rozwoju wyrobu – podsumowuje Turone – poczàwszy od realizacji modeli prototypowych. W zak∏adzie w Pratola zasz∏a wi´c g∏´boka
zmiana filozofii pracy, która daje doskona∏e wyniki.”
A wyniki owe nie sà gorsze, ni˝ osiàgane w ramach projektu autonomicznego utrzymania ruchu, zainicjowanego
w 2001 roku.
Carlo Santo, in˝ynier mechanik odpowiedzialny za projekt TPM, wspomina: „Naszym podstawowym zadaniem
jest uwa˝ne wdra˝anie Total Productive Maintenance – innymi s∏owy wprowadzenie dzia∏aƒ, które na co dzieƒ le˝a∏yby w gestii ka˝dego pracownika, a które by∏yby w stanie
zapewniç odpowiednià wydajnoÊç maszyny. Stawiajàc na
jakoÊç i niezawodnoÊç, a tak˝e starajàc si´ zachowaç konkurencyjny poziom kosztów oraz wysokà wydajnoÊç,
chcemy osiàgnàç najlepszà klas´”.
Projekt TPM najwyraêniej pomaga w realizacji powy˝szych celów. „Do koƒca 2003 powinniÊmy otrzymaç Certyfikat, ale ju˝ teraz, w rok po wdro˝eniu projektu, efekty
sà obiecujàce.”
Swój sposób pracy zdo∏ali równie˝ zmodyfikowaç pracownicy. „Wychodzàc od struktur zarzàdzania i kierujàc si´
sukcesywnie w dó∏ – podsumowuje Canto – zaanga˝owaliÊmy oko∏o 120 liderów, którzy szkolà kierowników procesu bezpoÊrednio na etapie produkcji. Wkrótce ka˝dy
z 1450 pracowników pozna szczegó∏owo swój cykl pracy
i b´dzie umia∏ utrzymaç maszyn´ w warunkach maksymalnej efektywnoÊci. Dzi´ki temu pracowaç b´dzie w sposób
bardziej bezpieczny i z dobrym skutkiem dla jakoÊci wyrobu, od której zale˝y przecie˝ ostatecznie zadowolenie kierowcy samochodu.”
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DWA LATA PÓŹNIEJ
Spółka joint venture Fiat-GM Power train, powstała 24 lipca 2000
roku z myślą o projektowaniu oraz produkcji silników i skrzyń biegów; zanotowała już na swym koncie znaczące sukcesy. Firma jest
międzynarodowym gigantem, składającym się z siedmiu ośrodków badawczo-rozwojowych i 17 zakładów grup Fiata i General
Motors w Europie i w Ameryce Łacińskiej. 23 tys. pracowników
produkuje pięć milionów systemów napędowych rocznie. Przedsiębiorstwo stara się ograniczyć liczbę rodzin silników i skrzyń
biegów, pragnie jednak zwiększyć ich różnorodność w obrębie
poszczególnych rodzin, aby lepiej sprostać potrzebom każdej
marki. Podstawowymi odbiorcami spółki Fiat-GM Power train są
dziś Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Lancia, Opel,
Saab, Saturn i Vauxhall. W przyszłości firma zaoferuje swoje
wyroby także innym konstruktorom.

Na poprzedniej stronie: linia montażowa silnika.
Poniżej: Cristina Ghigo, operator urządzeń.
Po prawej: Mauro Cucciniello pokazuje kolegom
stworzony przez siebie praktyczny przewodnik TPM.

Świadkowie
sukcesu TMP

Grupa robocza projektu TPM. Od lewej: Giovanni De Rosa,
Santo Carlo i Marco Carbonatto. Poniżej: członkowie zespołu
technologicznego obróbki mechanicznej nad tabelą kontroli
jakości. W środku Vittorio D’Arienzo

Tysiàc czterysta pi´çdziesi´ciu pracowników, pi´ciuset specjalistów utrzymania ruchu i transportu wewn´trznego (Êrednia wieku 30 lat, ponad szeÊçdziesiàt
procent ze Êrednim wykszta∏ceniem) – w zak∏adzie
Fiat-GM Powetrain w Pratola Verde pracownicy sà naprawd´ wyjàtkowi. „W naszym wypadku rozwiàzanie
„zaczàç wszystko od zera” naprawd´
zda∏o egzamin – mówi Massimo Boccaccio, szef personalny. Poczàwszy od
1991 roku, kiedy fabryka rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç, nasi pracownicy doskonalili si´, stajàc si´ jednoczeÊnie wzorem
dla innych firm.”
Zak∏ad powsta∏ na obszarze geograficznym zdominowanym przez rolnictwo, nie posiadajàcym kultury przemys∏owej. Ale przygotowanie nowej pro- Massimo Boccaccio
dukcji w oparciu o zaawansowane
technologie, przyj´cie m∏odych ludzi i organizacja pracy zgodna z zasadami fabryki zintegrowanej okaza∏y si´
w∏aÊciwym wyborem.
Obecnie zak∏ad charakteryzuje si´ wysokà wydajnoÊcià i elastycznoÊcià urzàdzeƒ, pozwalajàcych na równoczesnà produkcj´ obydwu rodzin silników – benzynowych i diesli. „Nasza organizacja pracy – wyjaÊnia
dalej Boccacio – opiera si´ na potrzebach chwili. Rozwój kompetencji poprzez szkolenie oraz anga˝owanie
pracowników w ˝ycie przedsi´biorstwa jest naszym
prawdziwym atutem. W 2001 poÊwi´ciliÊmy ponad sto
tysi´cy godzin na teoretyczne i praktyczne zaj´cia w celu poprawienia procesu produkcyjnego. Nale˝y do
tego dodaç kursy j´zyka angielskiego dla 195 pracowników, którzy mogà korzystaç online z sali dzia∏ajàcej
na zasadach learning center, a tak˝e pi´ç dni wyk∏adów
dla kierowników zespo∏ów technologicznych na temat
leadership.”
Nie zapominajmy te˝ o szkoleniu praktycznym on
the job, poÊwi´conym stosowaniu TPM. Inicjatywa ta
zak∏ada przyznawanie nagród dla pracowników, którzy
wykazali szczególnà inicjatyw´ i aktywnoÊç.
„Odkàd wprowadziliÊmy TPM – wyjaÊnia szef personalny – liczba propozycji lepszego u˝ytkowania maszyn,
a co za tym idzie poprawy efektywnoÊci systemu, wzros∏a z jednego do dziesi´ciu na jednego pracownika.”
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s

23

Powyżej: obszar picking, gdzie przygotowywane są zestawy komponentów. Flota 70 wózków sterowanych liniowo
po magnetycznym torze zaopatruje stanowiska pracy w silniki przeznaczone do montażu oraz zabiera gotowe.
Poniżej: Stanowisko kontrolne silnika. Tutaj operator sprawdza jakość JTS – silnik zostaje uruchomiony i pracuje przez 200 godzin.
Poniżej: Sala metrologiczna do kontroli wymiarów technicznych silnika.

Polacy w Pratola Serra

Powyżej: Tutaj dostarczane są nieobrobione części
oraz komponenty od dostawców zewnętrznych.
Obróbka oraz dokładna kontrola poprzedzają
przekazanie ich na linię montażu.

Pracownicy obróbki głowicy oraz wykonujący próby testowe silników,
technicy z linii kabin, kierownicy zespołów technologicznych – łącznie 35 osób z bielskiej Fiat-GM Powertrain uczestniczyło w szkoleniach w zakładzie w Pratola Serra. „Pobyt we Włoszech umożliwił
nam przede wszystkim zapoznanie się z nowoczesnym procesem
produkcji – mówi inż. Zbigniew Cieślik, kierownik zarządzania operacyjnego. Było to dla nas nowe i zarazem bardzo ważne doświadczenie, zważywszy na wysoki stopień automatyzacji tego zakładu. Do
tej pory bowiem pracowaliśmy w Bielsku na starych urządzeniach.
Teraz, w związku ze zbliżającą się produkcją nowego silnika, także
u nas instalowane są zautomatyzowane i zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. Chcieliśmy zapoznać się z tym nowoczesnym systemem pracy, by jego zalety przenieść do naszego zakładu.
Dzięki temu mamy nadzieję na uniknięcie błędów przy uruchomieniu
nowego silnika. Poza całościowym obrazem funkcjonowania systemu
mieliśmy także sposobność nauczenia się niektórych, nowych dla
nas, elementów cyklu produkcyjnego. Chociaż nie jechaliśmy do Pratola Serra uczyć się pracować, tam bowiem produkuje się zupełnie
inny silnik. Ale niektóre czynności wykonywane są na takich samych
urządzeniach. Dotyczy to, na przykład, kabiny silnika, w której przeprowadzane są próby testowe silników, czy też obróbki głowicy cylindrów. Dlatego również – kończy inż. Cieślik, – szkolenia w naszych
najnowocześniejszych zakładach na świecie są tak istotne, bo dzięki
nim możemy właściwie wykorzystać nowoczesne technologie”.
Dwutygodniowe pobyty we Włoszech umożliwiły uczestnikom
także zwiedzenie okolic Pratola Serra. A stamtąd już niedaleko
do Neapolu, Wezuwiusza czy też Capri.

Automatyczny system przygotowuje podzespoły.
W tym czasie na równoległej linii montowana
jest głowica cylindrów z innymi komponentami.

Pracownicy obróbki głowicy
zwiedzają Neapol

Cristina Ghigo (29 lat) pochodzi z Turynu, ale
mieszka w Neapolu; pracuje jako operator urzàdzeƒ na
liniach monta˝owych, jest liderem swojego zespo∏u
technologicznego w zakresie samodzielnego utrzymania. „Po wprowadzeniu TPM – opowiada – praca sta∏a
si´ ciekawsza, podnios∏am tak˝e mój poziom profesjonalizmu. Szczegó∏owo pozna∏am maszyn´ na której
pracuj´, co pozwoli∏o mi na pe∏nà kontrol´ pracy,
a tak˝e na inspekcj´ zapobiegajàcà awariom i anomaliom funkcjonowania, które w przesz∏oÊci cz´sto zmusza∏y mnie do zatrzymania maszyny i interwencji
specjalistów. Dzisiaj, po roku, osiàgn´∏am trzeci etap
programu i wraz z kolegami z ciekawoÊcià oczekuj´
czwartego.”
Vittorio D’Ariezzo, dwudziestosiedmioletni in˝ynier
mechanik z Aquili, przebywajàcy w Pratola w ramach
realizacji zadaƒ interfunkcjonalnych Fiata Auto, jest
równie˝ zadowolony z wyników. „Jako szef zespo∏u
technologicznego mog´ potwierdziç, ˝e samodzielne
utrzymanie jest szalenie cennà umiej´tnoÊcià dla zak∏adu. Âledzàc ka˝dego dnia prac´ zespo∏u nad wprowadzeniem TPM, mog∏em z bliska podziwiaç uzyskane
rezultaty. OczywiÊcie na studiach uczy∏em si´ o TPM
z ksià˝ek – wyjaÊnia dalej – ale tylko w fabryce mo˝na
rzeczywiÊcie przekonaç si´, ile i jakie korzyÊci wynikajà ze stosowania tego projektu w praktyce, g∏ównie
w zakresie ergonomii i bezpieczeƒstwa pracownika
oraz jakoÊci i efektywnoÊci produkcji.” W∏aÊnie dzi´ki
TPM fabryka w regionie Campani poczyni∏a ogromny
krok naprzód w dziedzinie bezpieczeƒstwa pracy. System ten – pozwalajàc na prac´ w czystym, uporzàdkowanym Êrodowisku i na stale kontrolowanych maszynach – przyczyni∏ si´ do prawie ca∏kowitego wyeliminowania wypadków przy pracy.
Mauro Cucciniello (31 lat) pochodzi z okolic Avellino i pracuje w zak∏adzie mechaniki od siedmiu lat. Jego urzàdzenie, jako pierwsze w zak∏adzie, dosz∏o do
czwartego etapu inspekcji generalnej TPM. „Poprzez
szczegó∏owà analiz´ – wyjaÊnia – pozna∏em maszyn´
w ka˝dym detalu. Póêniej, aby u∏atwiç ˝ycie kolegom,
spisa∏em swoje doÊwiadczenia i sporzàdzi∏em coÊ
w rodzaju vademecum zawierajàcego sugestie i opisy
techniczne.”
We wdra˝aniu systemy samodzielnego utrzymania
nie ma wi´c ˝adnych tajemnic. Zaanga˝owanie i entuzjazm to cechy, które wyró˝niajà pracowników zak∏adu
w Pratola Serra spoÊród wszystkich pracujàcych w zak∏adach Fiat-GM Powertrain w Europie.
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Widok z góry na jednostkę Montażu, ciche i szybkie wózki
sterowane liniowo.
Poniżej: Nocne zdjęcie zakładu Fiat-GM Power train.
Po prawej: Nowy silnik JTS.

FABRYKA W LICZBACH
Całkowita powierzchnia
Tereny zielone
Stacja kolejowa
Pracownicy
Maszyny
Systemy kontroli
Zautomatyzowane centra pracy

295 tys. m2
55 tys. m2
30 tys. m2
1450
270
102
33

Lepsza
technologia,
większa moc
Takà formu∏´ stosuje Alfa Romeo w odniesieniu do
silnika benzynowego z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa.
Silnik ten nazywa si´ JTS (Jet Trust Stoichiometric) i jest
pierwszym benzynowym zespo∏em nap´dowym o mocy
powy˝ej 60 Kw/litr (82 KM) i momencie obrotowym
ponad 100 Nm/l. Oznacza to, ˝e JTS zapewnia osiàgi
równe silnikom o pojemnoÊci 2.3 litra, zu˝ywajàc o 10%
paliwa mniej. Rewolucyjny w swoich rozwiàzaniach technicznych silnik ogranicza zu˝ycie paliwa poprzez system
spalania ubogiej mieszanki „warstwowo” na poziomie
obrotów do 1500/min. Po przekroczeniu tego progu wykorzystuje ca∏à moc do zwi´kszenia osiàgów, w stosunku
do obecnego silnika o pojemnoÊci 2.0 T. Spark, do ponad
15 KM. Wszystko to mo˝liwe by∏o w oparciu o benzyn´
oraz katalizatory dost´pne obecnie na rynku i z zachowaniem obowiàzujàcych norm emisji spalin
EURO 4. Nowy silnik jest wi´c Êwiatowà premierà marki Alfa, która po raz kolejny wyprzedza
konkurencj´ w zakresie systemów nap´dowych,
realizujàc (wraz z Fiatem Auto) pierwszy benzynowy silnik z wtryskiem, który pracuje bezpoÊrednio
w komorze spalania. Z technicznego punktu widzenia
podstawowa zmiana w JTS 2.0 w stosunku do
Twin Spark dotyczy g∏owicy cylindrów (z wtryskami Boscha zainstalowanymi w komorze), t∏oków, wa∏ów rozrzàdu
i rury wydechowej. Wszystkie te elementy sà zupe∏nie nowe. Rury dolotowe sà bardzo wydajne: kolektor benzyny
znajduje si´ pod wysokim ciÊnieniem (podobnie
jak „Common Rail”), t∏oki majà wy˝sze prze∏o˝enie
kompresji, a wylot jest „kaskadowy”. Urzàdzenie zajmujàce si´ przetwarzaniem spalin jest wprawdzie tradycyjne
w dzia∏aniu, ale nie w u∏o˝eniu. Nie sk∏ada si´, tak jak dotychczas, z prekatalizatora i katalizatora g∏ównego
umieszczonych pod maskà, ale z dwóch katalizatorów
g∏ównych zespolonych w kolektorze. Uzyskana
w ten sposób przestrzeƒ w sam raz nadaje si´ na
t∏umik, który redukuje przeciwciÊnienie, u∏atwiajàc pe∏ne wykorzystanie mocy. Obecnie
silniki JTS montowane sà tylko w Alfie 156,
ale ju˝ wkrótce skrót ten wyró˝nia∏ b´dzie
ca∏à rodzin´ silników Alfy Romeo.
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Jerzy Piekarczyk

bez

Droga

granic

Prezentacja najnowszego produktu IVECO przypominała pokaz amerykańskiego iluzjonisty Dawida Cooper fielda, którego jednym z popisowych numerów
jest znikająca ciężarówka. Tutaj akurat zamierzano osiągnąć efekt odwrotny.

D

ymy, orgia Êwiate∏, narastajàca muzyka, a potem
zas∏ona opada i rozlegajà si´ oklaski. Ci´˝arówka, a w∏aÊciwie ciàgnik bez naczepy, nie mia∏
zniknàç. Mia∏ si´ ukazaç widzom niczym artysta, którego pojawienie si´ na estradzie zapowiada sztuk´ najwy˝szej próby. Nie da si´ ukryç, ˝e ten samochód jest w pewnym sensie dzie∏em sztuki. Pokazanie Stralisa w krakowskim salonie BWR Podolscy, mia∏o zatem charakter spektaklu. W tydzieƒ po oficjalnej prezentacji w Warszawie,
najnowszy produkt IVECO, pojawi∏ si´ w salonie znanej
krakowskiej firmy braci Podolskich, zwiàzanej z Fiatem
od kilkunastu lat. Pami´tam jak otwierali w 1980 r. niewielki zak∏ad mechaniki pojazdowej, w pi´ç lat póêniej
uzyskali autoryzacj´ na obs∏ug´ produktów Fiata,
w 1990 r. – ju˝ jako BWR Podolscy – otwierali pierwszy
prywatny salon samochodowy Fiata w Krakowie. Wiosnà 1996 r. podpisali umow´ dealerskà z IVECO S. A.,
28

jesienià 2000 r. dzia∏ali ju˝ w nowym salonie samochodowym, w którym 20 kwietnia tego roku prezes Natale
Antonio Rigano, mówi∏: „IVECO jest dumne mogàc
przedstawiç paƒstwu Stralisa, nowy produkt z klasy ci´˝kiej pojazdów spe∏niajàcy wymogi wspó∏czesnego rynku”. Dalsze rekomendacje pad∏y ze strony Grahama Donalda, który w Turynie zajmuje si´ marketingiem pojazdów ci´˝kich i W∏odzimierza Jamskiego – szefa sprzeda˝y w Polsce. O tym wszystkim dowiedzieliÊmy si´ zanim
opad∏a zas∏ona skrywajàca to, czym IVECO zamierza
podbiç rynek europejski.
Strategia dzia∏ania jest prosta. Popyt na przewóz towarów wzrasta w ca∏ej Europie, i chocia˝ Êwiatowa gospodarka przechodzi trudny okres, trzeba myÊleç o tym,
co b´dzie za kilka lat. Drogami przewozi si´ 79 proc.
towarów (kolejà – 11 proc, transport rzeczny to zaledwie
6 proc.). Transport drogowy pozostaje wcià˝ na pierw-

szym miejscu pod wzgl´dem iloÊci przewo˝onych towarów. Jest najbardziej elastyczny, najszybszy, najmniej
kosztowny. Aktualnie nie widaç dla niego alternatywy.
Szczególnie gdy weêmie si´ pod uwag´, ˝e 90 proc. towarów przewozi si´ na odleg∏oÊç mniejszà ni˝ 500 km.

W ciàgu 10 lat prognozy przewidujà wzrost transportu
drogowego o 50 proc. Nale˝y z tego wyciàgnàç wnioski,
uprzedzajàc innych producentów, którzy równie˝ nie Êpià.
Zbli˝amy si´ coraz bardziej do swobodnego przep∏ywu
towarów sprowadzajàc je stàd, skàd si´ bardziej op∏aca
i produkujàc je tam, gdzie jest to najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia. Przed transportem drogowym otwierajà si´ granice.
Siedem firm liczy si´ obecnie w segmencie samochodów
ci´˝kich w Europie. IVECO zamierza zdobyç 13.5-14%
udzia∏u w rynku europejskim w tym segmencie. Jego atutami sà: przynale˝noÊç do silnej grupy motoryzacyjnej,
szeroka oferta pojazdów powy˝ej 2.8 tony masy ca∏kowitej, dobra sieç serwisowa, a teraz tak˝e STRALIS, który
ma si´ staç punktem zwrotnym wÊród pojazdów ci´˝kich.
Wprowadzenie nowych silników Cursor, wdro˝enie
specyficznych programów dotyczàcych zu˝ycia paliwa
i zmiany w funkcjonowaniu i organizacji firmy, przenios∏y produkty IVECO na poziom oczekiwaƒ klientów.
Stralis jest tego podsumowaniem. Trudno go pomyliç
z innà markà. Nowe rozwiàzania, które w nim wprowadzono, wzi´∏y si´ z dotychczasowych doÊwiadczeƒ. Powsta∏ samochód nowy, ale sprawdzony. Ta ci´˝arówka

ma zwi´kszyç zyskownoÊç o 10-20 proc. dzi´ki mniejszemu zu˝yciu paliwa, ∏atwiejszej obs∏udze oraz swej d∏u˝szej ˝ywotnoÊci.
DziÊ pojazd u˝ytkowy musi byç nie tylko komfortowy
i funkcjonalny, równie˝ jego stylistyka powinna byç
atrakcyjna. Kabina odzwierciedla
w∏oski styl uznawany na Êwiecie
jako elegancki. Takie wra˝enie odnosi si´ patrzàc na Stralisa z zewnàtrz, i nie zmienia si´ zdania,
siedzàc w jego kabinie.
Iveco zaprojektowa∏o przestrzeƒ wokó∏ kierowcy kierujàc
si´ funkcjonalnoÊcià, ergonomià
i komfortem. Dla cz∏owieka, który samotnie (a tak jest w 80 proc.
przewozów) pokonuje w ci´˝arówce setki kilometrów, kabina
jest nie tylko miejscem pracy; to
ma byç tak˝e „dom na kó∏kach”,
w którym kierowca sp´dza wi´kszoÊç swego czasu. Siedzàc przez
wiele godzin za kierownicà ci´˝arówki na pewno nikt nie czuje si´
jak w raju. Jednak oglàdajàc kabin´ Stralisa mo˝na uwierzyç, ˝e projektanci dobrze s∏uchali uwag kierowców, którzy wiedzà najlepiej, czego im
w drodze potrzeba.
Kabina jest nie tylko miejscem pracy;
to ma być także „dom na kółkach”
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Patrzeć blisko, widzieć daleko
Rozmowa z Prezesem Zarzàdu IVECO Poland,
Natale Antonio Rigano.
FWN: Na czym pan opiera swà g∏´bokà wiar´ w powodzenie IVECO na polskim rynku?
– Polska w strukturach IVECO postrzegana ju˝ jest jako
kraj europejski i wierzymy, ˝e w przysz∏oÊci b´dzie odgrywa∏a kluczowà rol´ w Europie. Wiara jest wynikiem obserwacji tego, co si´ do tej pory tutaj dzia∏o.
Czy nie obawia si´ pan zatem trudnoÊci gospodarczych,
jakie obecnie prze˝ywa nasz kraj?
– Dla nikogo nie jest tajemnicà, jak si´ kszta∏tuje rynek
w Polsce. Wystarczy spojrzeç do gazet. Nam jednak nie
chodzi tylko o iloÊç sprzedanych ci´˝arówek, ale o popraw´ naszego wizerunku i zwi´kszenie udzia∏u IVECO na
polskim rynku. Obecna sytuacja ekonomiczna jest rzeczywiÊcie bardzo trudna, ale nale˝y pami´taç, ˝e nastàpi∏a po
dziesi´cioletnim nieustannym wzroÊcie, a wobec perspektywy wejÊcia Polski do Unii Europejskiej, tworzà si´ tutaj
interesujàce mo˝liwoÊci.
Obejmujàc swe stanowisko jesienià ubieg∏ego roku powiedzia∏ pan, ˝e jego zadaniem b´dzie reorganizacja waszej
sieci dealerskiej i serwisowej w Polsce. Czy dotychczasowa
by∏a do niczego?
– Nie, to nie znaczy, ˝e do tej pory ta sieç by∏a z∏a, ale
zmieni∏o si´ IVECO i trzeba dostosowaç organizacj´

w Polsce do wymagaƒ g∏ównego
rynku, w którego strukturach
od niedawna znalaz∏a si´ równie˝ Polska. Pociàga to za sobà
równie˝ reorganizacj´ ca∏ej sieci, którà nale˝y dostosowaç do
europejskich standardów.
Kogo na polskim rynku uwa˝a
pan za najpowa˝niejszego konkurenta dla swojej firmy?
– Trudno tutaj mówiç o jakimÊ bezpoÊrednim konkurencie, poniewa˝, jak pan wie, IVECO ma produkty w pe∏nej
gamie, zarówno l˝ejszej jak i ci´˝kiej. Ale jeÊli mam odpowiedzieç na to pytanie, to przyznam, ˝e w gamie pojazdów
Êrednich i ci´˝kich, zdecydowanie na dobrej pozycji sà firmy szwedzkie. W samochodach lekkich sytuacja jest nieco
bardziej skomplikowana, ale staramy si´ wpasowaç w te
realia rynkowe. W porównaniu z rokiem ubieg∏ym zanotowaliÊmy wzrost dwudziestopi´cioprocentowy.
Jak najkrócej scharakteryzowa∏by pan filozofi´ IVECO?
– To nie jest trudne. Filozofia IVECO jest taka, aby
nadà˝aç za trendami panujàcymi na rynku. Poniewa˝
w obecnej sytuacji bardzo si´ to zmienia, chcemy wyjÊç
naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom klienta oferujàc mu nie tylko pojazd, ale i wszystkie produkty z nim
zwiàzane.

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

Dzi´ki nam widzisz innych
i sam jesteÊ lepiej widoczny
D L A
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Rolnictwo

Lorenzo Bor tolin, fot. Satiz-LaPresse/Lobera

i satelity

Mechanizacja, satelity i informatyka zrewolucjonizowały uprawę pól, umożliwiając poprawę jakości i wydajności, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów. W gospodarstwie w Polesine trzy osoby oraz pięć maszyn New Holland,
uprawiają ponad 400 hektarów ziemi.

Giampaolo Oliviero ustala rodzaj gleby
za pomocą elektronicznej sondy,
przesyłającej dane do komputera
przez satelitę

G

ospodarstwo San Basilio, na wyspie Ariano Polesine
w delcie Padu. Dwa metry poni˝ej poziomu morza.
Najbardziej ˝yzne ziemie we W∏oszech, na których
kszta∏tuje si´ rolnictwo przysz∏oÊci. Gian Paolo Oliviero,
41 lat, dyrektor gospodarstwa, wpuszcza w ziemi´ elektronicznà sond´, pr´t d∏ugoÊci jednego metra, który co pi´ç
centymetrów mierzy twardoÊç terenu. Dane te, w po∏àczeniu z informacjami o lokalizacji pola uzyskanymi dzi´ki
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GPS, zostajà przes∏ane do satelity. Oliviero przesuwa si´
o jeden metr i powtarza ca∏à operacj´ a˝ do skraju terenu.
Kiedy wraca do niedawno wyremontowanego biura, w∏àcza komputer. Na ekranie ukazuje si´ kolorowa mapa gospodarstwa: ka˝dy odcieƒ odpowiada odmiennemu rodzajowi gleby. Oliviero uprzedza pytanie: „Do czego potrzebne mi sà te dane? Do wielu rzeczy, na przyk∏ad do nawo˝enia. Odpowiednie urzàdzenie zamontowane na traktorze,

miesza w pewnych proporcjach Êrodek u˝yêniajàcy, bioràc
pod uwag´ wprowadzone dane oraz usytuowanie pojazdu,
Êledzone przez satelit´ z dok∏adnoÊcià do jednego metra.
Zdawa∏oby si´, ˝e to czysta fantastyka, a jednak nie”.
Od blisko pi´tnastu lat technologia stale zmienia rolnictwo. Zmienia si´ tak˝e rynek, polityka wspierania bran˝y,
zapotrzebowanie konsumentów. Rolnicy musieli dostosowaç swoje struktury, organizacj´ pracy, strategi´, Êrodki
i produkty, poprawiajàc ich jakoÊç i konkurencyjnoÊç.
Oliviero zarzàdza gospodarkà teÊcia: 423 h, z czego 70
stanowià parki w Delcie Padu. Uprawia pszenic´, kukurydz´, soj´, zio∏a lecznicze, rzepak i topole. Sà to produkty po˝àdane przez konsumentów, szukajàcych artyku∏ów dobrych
i wytwarzanych w sposób nieszkodliwy dla Êrodowiska.
W jednorodnych uprawach zbó˝, typowych dla ˝yznych
terenów nizinnych, wydajnoÊç jest bardzo du˝a. Ale jeÊli
przez wiele lat uprawia si´ t´ samà roÊlin´, gleba staje si´ tylko noÊnikiem dla nawozów sztucznych. Kràg si´ zamyka:
zwi´ksza si´ iloÊç nawozów, dokonuje g∏´bokich zmian, nast´puje erozja terenu, nastawionego na dzia∏anie wiatru
i wody deszczowej. Rozwiàzaniem mo˝e byç stosowanie
p∏odozmianu jak za dawnych czasów, lub uprawa „os∏onowa”: roÊlinnoÊç wià˝e gleb´ zapobiegajàc jej erozji (zjawisko

Maszyny produkcji New Holland podczas pracy
w gospodarstwie San Basilio

coraz cz´stsze we W∏oszech) i po zaoraniu tworzy naturalny
nawóz. Oliviero zauwa˝a: „Trzeba nastawiç si´ na „odpowiedzialne rolnictwo”; Êwiadomie, inteligentnie i umiej´tnie
∏àczyç potrzeby przedsi´biorstwa i rynku”.
Z tematem tym wià˝e si´ tak˝e problem tzw. upraw biologicznych. Sà to produkty niszowe, wymagajàce wysokich
kosztów, odpowiedniego traktowania i wiedzy. Nie wystarczy rozlaç na polu krowi obornik. W gospodarstwie w Polesine uprawy „biologiczne” zajmujà jednà czwartà ca∏kowitej powierzchni, ∏àcznie ze s∏onecznikiem i pomidorami.

„W przypadku wszystkich upraw – ale zw∏aszcza tych – rolnicy powinni zapewniç konsumentom oraz podatnikom
odpowiedni produkt oraz informacje na jego temat. Dlatego te˝ nasze gospodarstwo otrzyma∏o Certyfikat ISO 9000,
zaÊwiadczajàcy o jakoÊci produkcji”.
Rolnictwo jako bran˝a wymaga coraz wi´kszej wiedzy,
„przemys∏owej” organizacji pracy, zdolnoÊci podejmowania
ryzyka, zmniejszenia strat, powszechnego stosowania technologii i informatyki. Perspektywa, do której wi´kszoÊç gospodarstw we W∏oszech jest jeszcze nieprzygotowana. Sà to
bowiem gospodarstwa rodzinne o powierzchni rolnej
poni˝ej 10 hektarów. Stàd potrzeba ich ∏àczenia, tworzenia
konsorcjów i stowarzyszeƒ, w celu roz∏o˝enia obcià˝eƒ
inwestycyjnych i zwi´kszenia konkurencyjnoÊci.
Technologia odgrywa w tym aspekcie rol´ kluczowà.
Chcàc, na przyk∏ad, zredukowaç powierzchni´ od∏ogów
i nieu˝ytków (rowy, miedze i inne powierzchnie nieuprawne), mo˝na skonstruowaç podziemnà sieç rur, które w zale˝noÊci od potrzeb, rozprowadzà wod´ lub odsàczà gleb´.
Okazuje si´, ˝e satelitarna mapa terenu, elektroniczne zarzàdzanie danymi (mo˝na np. obliczyç wysokoÊç zbiorów
decymetr po decymetrze) lub „cyfrowa deska rozdzielcza”
(rodzaj automatycznego pilota wykorzystywanego do siewu
lub ˝niw w równoleg∏ych odst´pach, nawet nocà) sà rozwiàzaniami niezb´dnymi do poprawy wydajnoÊci bez ryzyka wyja∏owienia terenu. Odpowiednie oprogramowanie do
uprawy zbó˝ i soji, pozwala na analizowanie tysi´cy
danych, odkrycie przyczyn danej sytuacji oraz wskazanie
mo˝liwych rozwiàzaƒ w krótszej i d∏u˝szej perspektywie.
Jak widaç, kultura i mechanizacja odgrywajà w rolnictwie rol´ kluczowà. Do uprawy ponad 420 h gospodarstwa San Basilio, wystarczà trzy osoby, oprócz jednego
pracownika sezonowego, z których dwie majà wy˝sze wykszta∏cenie. Park maszynowy produkcji New Holland
sk∏ada si´ z trzech traktorów o podwójnym nap´dzie
(L95, M115 i G210), przenoÊnika teleskopowego LM430
i kombajnu zbo˝owego TX68. „Sà to maszyny niezawodne – podkreÊla Oliviero. – Nigdy nie mia∏em z nimi problemów. Zw∏aszcza traktor G210, o mocy 223 KM jest
naprawd´ najwy˝szej klasy”.
Zadowolenie to podziela wi´kszoÊç klientów marki, co
Renato Zanetti, dyrektor handlowy Commercial business
unit New Holland w Triveneto i Emilia-Romagna, t∏umaczy
nieustannym wychodzeniem naprzeciw potrzebom gospodarstw rolnych: „Nasz sukces – mówi – opiera si´ na pewnym wyborze: zawsze zwracaç uwag´ na klientów. Prosimy
ich o sugerowanie najlepszych rozwiàzaƒ. Staramy si´ realizowaç maszyny dok∏adnie wed∏ug ich wskazaƒ”.
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Comau
wyprzedza myślą

Satiz LaPresse/Lobera

Całkowicie nowe, wysoce zautomatyzowane linie tłoczni i montażu,
inwestycje za 130 milionów euro. To efekty pracy Comau,
która w Cassino zaprojektowała i zainstalowała nowe urządzenia
do produkcji nowego, średniego, kompaktowego auta Grupy.

N

owatorski, o wysokim standardzie jakoÊciowym
pojazd, oferuje wprawdzie zaawansowane, ale
dost´pne dla wszystkich technologie oraz urzàdzenia u∏atwiajàce sterowanie. Mowa o Fiacie Stilo, samochodzie o wielu zaletach i zaprojektowanym w sposób bezkompromisowy. Realizacja tego modelu wymaga∏a du˝ego zaanga˝owania i zmusi∏a projektantów do
wprowadzenia g∏´bokich zmian w samym sposobie projektowania i konstrukcji wyrobu. Wyzwanie to podjà∏ nie
tylko Fiat Auto, ale tak˝e najlepsze zasoby Grupy, wÊród
nich spó∏ka Comau. W Cassino, gdzie powstaje Stilo,
Comau specjalizujàca si´ w in˝ynierii przemys∏owej, zamontowa∏a urzàdzenia o ∏àcznej wartoÊci oko∏o 130 milionów euro. Przez dwa lata przy przedsi´wzi´ciu tym

pracowa∏o oko∏o stu techników. Dzisiaj, ju˝ po uruchomieniu produkcji, w zak∏adzie w okolicach Frosinone,
utworzono zespó∏ dwudziestu specjalistów, którzy codziennie czuwajà nad prawid∏owym przebiegiem produkcji Stilo. Podstawowe zmiany wprowadzono na
Monta˝u i Spawalni. Comau zamontowa∏a innowacyjnà
lini´ formowania nadwozia z∏o˝onà z 220 robotów nowej generacji Smart H4 oraz oko∏o 200 szczypiec Sciaky;
urzàdzenia te wykorzystywane sà do spawania komponentów oraz do kontroli kszta∏tu geometrycznego nadwozia. Roboty Smart H4 sà bardzo wyszukanymi urzàdzeniami i jedynymi z tak zwanym elastycznym ramieniu
„polso cavo”, to znaczy bez zewn´trznych przewodów.
Kolejna wa˝na innowacja dotyczy konstrukcji podwozia:
w odró˝nieniu od poprzednich modeli, podwozie Fiata
Stilo jest zupe∏nie nowe, podzielone na trzy cz´Êci, które

póêniej zostanà zespolone. W celu realizacji tego projektu Comau zaprojektowa∏ specjalnà lini´ spawalniczà
„ciàg∏ego przep∏ywu” bez poÊredniego sk∏adowania.
„W stosunku do przesz∏oÊci – opowiada Giorgio Goffi,
project manager Jednostki Businessowej Spawalni –
w ramach nowej linii poszczególne elementy sk∏adowe
nadwozia ∏àczone sà bezpoÊrednio na taÊmie transportujàcej. Na Spawalni podwojono tak˝e linie montowania

nadwozia dla zoptymalizowania pracy oraz podwy˝szenia zdolnoÊci produkcyjnych”. Przewidziano, ˝e przy
najwi´kszych obrotach produkcja dzienna w cyklu trzyzmianowym wyniesie 1700 pojazdów.
Comau wprowadzi∏a bardzo nowoczesne zmiany na
linii monta˝u, gdzie dochodzi do ∏àczenia zespo∏ów
mechanicznych z nadwoziem.
Zdj´cia przedstawiajà najwa˝niejsze innowacyjne
rozwiàzania wprowadzone przez Comau w zak∏adzie
w Cassino.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Złotyszlak
Carola Popaiz, fot. Luigi Balbo

Trzy samochody IVECO przemierzały w Sudanie pustynny szlak,
którym przed wiekami faraonowie transpor towali złoto.
Rajd zorganizowano pod przewodnictwem światowej sławy
architektów Angela i Alfreda Castiglioni
oraz pilota Mikiego Biasion.

W

Êród piasków pustyni istnia∏ niegdyÊ przecinajàcy Nubi´ szlak ∏àczàcy Kurgus z Korosko. Podró˝owali nim podw∏adni faraona Thutmosisa
III przewo˝àc z serca Afryki do Egiptu z∏oto, koÊç s∏oniowà, heban oraz skóry tak cenione przez innych w∏adców
i kupców na rynkach Êródziemnomorskich. Wytyczony
na 1500 lat przed Chrystusem szlak kryjà dziÊ diuny
nubijskiej i sudaƒskiej pustyni.
Ponownego odkrycia szlaku dokonali dwaj bracia
z Varese – Angelo i Alfredo Castiglioni, Êwiatowej s∏awy
specjaliÊci w zakresie nubiologii i archeologii, uczestnicy

ekspedycji zorganizowanej przy wsparciu IVECO.
Naukowcy zas∏yn´li odnalezieniem w 1989 roku ruin
Berenice Pancrisia – z∏otego miasta w samym sercu Nubii,
wspominanego ju˝ przez Pliniusza Starszego w „Historii
Naturalnej” s∏owami: „Berenicem alteram, quae Panchrysos cognomitata est...”. Francuski akademik Jean Vercoutter uzna∏ to wydarzenie za jedno z trzech najwi´kszych
odkryç archeologicznych na Êwiecie.
Przed wiekami szlak karawanowy, prowadzàcy 500
kilometrów w g∏àb pustyni, z jednej strony pozwala∏ Egipcjanom skróciç rzecznà drog´ na Nilu o po∏ow´, z drugiej

Wyspa

1.katarakta
Rzeka Nil

KOROSKO
Ouadi Allaqi

2.katarakta OUADIHALFA
Ouadi Cabgaba

Jebel Umm Nabari

3.katarakta
4.katarakta
KURGUS

Rzeka Nil

5.katarakta
Pustynia Bayuda

umo˝liwia∏ omini´cie katarakt utrudniajàcych i tak ju˝
dosyç skomplikowanà przez wiatry pasatowe ˝eglug´.
„Nasze odkrycie – wyjaÊnia Angelo Castiglioni – ca∏kowicie odmienia funkcjonujàce dotàd przekonanie
o przemieszczaniu si´ Egipcjan wy∏àcznie drogà rzecznà
po Nilu. Mamy teraz dowody, ˝e przysparzajàc chwa∏y
i bogactwa swym faraonom potrafili stawiç czo∏a pustynnym pu∏apkom”.
Podstawà rozpocz´cia przez braci Castiglioni badaƒ nad
istnieniem szlaku by∏o za∏o˝enie, i˝ Egipcjanie, zdobywszy
rozleg∏e terytorium czarnej Afryki pod wodzà faraona

Członkowie wyprawy: bracia Castiglioni, Biasion i Diamante
(kierowca i pilot Eurotrakkera), Jelmini (operator
telewizyjny), Balbo (fotograf i kierownik logistyczny
wyprawy), Llopis (francuski archeolog).
Udział wzięli także sudański archeolog i pomocnik.

Thutmosisa III, skierowali si´ w stron´ Teb (dzisiejszy
Luksor) przechodzàc w∏aÊnie przez Pustyni´ Nubijskà.
Miast p∏ynàç zakolem Nilu mi´dzy drugà, a czwartà kataraktà, wybrali krótszà drog´ làdowà. Teza by∏a wiarygodna, nale˝a∏o jà tylko udowodniç. Naukowcy rozpocz´li
wi´c wielokierunkowe badania. „StudiowaliÊmy klasyczne
teksty – wspomina Alfredo – i zapiski Êredniowiecznych
podró˝ników arabskich. Nast´pnie skorzystaliÊmy z zaawansowanej technologii – fotografie wykonane w podczerwieni przez satelit´ umo˝liwi∏y nam odczytanie
ukszta∏towania ska∏ i warstw wodonoÊnych ukrytych pod
piaskiem”. Z wyschni´tych koryt rzecznych (uadi) oraz gór
(glebel) stopniowo wy∏aniaç si´ zacz´∏y Êlady dawnego
szlaku wraz z miejscami biwakowania i punktami czerpania wody (bir), dzi´ki którym zarówno ludzie, jak i zwierz´ta by∏y w stanie przetrwaç. „ZnaleêliÊmy naczynia i groby – opowiada Angelo – a przede wszystkim hieroglify
z nazwiskami osobistoÊci XVIII dynastii. Wnioski potwierdzajà s∏usznoÊç naszej hipotezy”. To jednak nie wszystko.
Dawny szlak biegnie przez region Wawat, gdzie mieÊci∏o
si´ Berenice Pancrisia, miasto obfitujàce wówczas w kopalnie piasku, z którego odzyskiwano znaczne iloÊci z∏ota –
oko∏o pi´ciu kwintali w ciàgu trzech lat, jak wspomina
Thutmosis III w „rocznikach” wyrytych na jednej ze Êcian
Êwiàtyni Karnak w Luksorze. „JesteÊmy prawie pewni –
podkreÊla Angelo – ˝e odkryty przez nas szlak wykorzystywany by∏ do transportu tego w∏aÊnie kruszcu. W regionie
traktu znaleêliÊmy bowiem równie˝ pozosta∏oÊci dawnych
kopalƒ z∏ota i narz´dzia s∏u˝àce do od∏upywania ska∏ i rozdrabniania z∏otodajnego kwarcu”.
O s∏usznoÊci przyj´tych za∏o˝eƒ Êwiadczy tak˝e odnalezione na tym terenie drewno szlachetne, z∏oto oraz minera∏y s∏u˝àce do upi´kszania Êwiàtyƒ i posiad∏oÊci faraonów. W odleg∏oÊci oko∏o 300 kilometrów na po∏udnie
od Kurgus, w Mussawarat es-Sufra, w oazie Méroë, odkryta zosta∏a Êwiàtynia z tamtej epoki (datowana na 350
do 300 r. p. n. e.), na której Êcianach widniejà malowid∏a
przedstawiajàce s∏onie. „W budynku nie by∏o schodów tylko szerokie pomosty – mówi Angelo – w pobli˝u zaÊ znajdowa∏ si´ du˝y, sztuczny basen. Niektórzy naukowcy,
z którymi zresztà si´ zgadzamy, uwa˝ajà, ˝e w okresie ptolemejskim hodowano i tresowano tam gruboskórowce.
Zwierz´ta sprowadzane by∏y póêniej do Egiptu na wysp´
Elefantina, blisko Assuanu.”
Bracia Castiglioni tak˝e wewnàtrz jednej z grot znajdujàcej si´ na trasie szlaku odnaleêli rysunki przedstawiajàce
te wielkie zwierz´ta. Najprawdopodobniej one równie˝
by∏y u˝ytkownikami pustynnej drogi na skróty.
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statnim zamieszka∏ym przyczó∏kiem jest Abu Hamed,
garstka domów na obrze˝ach Sahary. Aby lepiej poruszaç si´
w morzu piasków, ekipa „Iveco Pharaonick Track”
pos∏ugiwa∏a si´ mapami satelitarnymi oraz urzàdzeniami
GPS (Global Positioning System).

MIKI BIASION
MIŁOŚNIK WYŚCIGÓW I ARCHEOLOGII
Bracia Castiglioni od wielu już lat organizują razem z Iveco wyprawy
archeologiczne, które Iveco wyposaża w samochody przystosowane
do niezwykle trudnych szlaków pustyni afrykańskiej. W pierwszej
edycji wyprawy „Iveco Pharaonic Track”, archeolodzy wraz z zespołem wykorzystali pojazd Eurotrakker Cursor 13 z napędem na cztery
koła (sześciocylindrowy, o mocy 440 KM, i pojemności 12.900 cm3),
zaprojektowany specjalnie do pracy w kamieniołomach oraz na budowach, a więc masywny i wytrzymały. Oprócz ciężarówki w wyprawie
wzięły udział dwa Daily 4x4 Torpedo, z silnikiem 2.500 cm3 i mocy 103
koni. Samochody oprócz uczestników ekspedycji przewoziły 1400
litrów wody, tysiąc litrów paliwa, pożywienie i sprzęt. Wśród członków zespołu byli również mistrz świata wyścigów samochodowych
Miki Biason oraz jego pilot Livio Diamante. Miki opowiada: „W sumie
przejechaliśmy dwa tysiące kilometrów, z czego tysiąc bocznymi drogami, wśród piasku i kamieni, a mimo to nigdy nie mieliśmy problemów, nawet z chłodzeniem silnika. Euro Trakker jest doskonałą ciężarówką, siła silnika a także niezawodność tego pojazdu pozwoliły na
dotarcie do najbardziej niedostępnych miejsc.” Po zakończeniu kariery kierowcy wyścigowego, Biason poświęcił się rajdom samochodów ciężarowych, i od 1997 roku wraz z Iveco EuroCargo zwyciężał we
wszystkich podstawowych zawodach tego typu (Mistrz Świata FIA
Tout Terrain 1998/99 w kategorii Aut Ciężarowych, w 200 roku Italia
Baja, Optic 2000 Rajd Tunezji, Rajd Faraonów w Egipcie oraz Rajd
Dubaju, został także Vice Mistrzem w Pucharze Świata Rally Raid).

P

ustynia nie tylko nie stanowi kawa∏ka bezludnej przestrzeni
– dla kogoÊ, kto potrafi je rozszyfrowaç, to szkatu∏a pe∏na
skarbów. Po otwarciu ods∏ania ca∏à map´ Êcie˝ek, studni
oraz pradawnych miejsc spoczynku.

Nubijczycy odtwarzają
starożytną technikę
odzyskiwania złota
z kwarcu.

ZIEMIA ZDOBY TA
Wzdłuż górnego biegu Nilu, pomiędzy południową częścią Egiptu,
a Sudanem rozciąga się Nubia – region styku ludów śródziemnomorskich i Czarnej Afryki. To właśnie tutaj faraonowie wydobywali
kamienie szlachetne i złoto (w piśmie hieroglificznym symbol
oznaczający ten kruszec odczytywano, jako „nub”), a także pozyskiwali płatnych żołnierzy.
Historia Nubii ściśle splata się z historią Egiptu, który od zarania
usiłował ją sobie podporządkować. Doszło do tego między drugim
okresem pośrednim, za czasów XVII dynastii (1634 – 1543 r. p. n.
e.), a Nowym Królestwem (1543 – 1078 r. p. n. e.) – Nubia stała
się wówczas częścią egipskiego imperium i podzielono ją na dwie
strefy: Wawat (Dolna Nubia) i Kush (Górna Nubia). W roku 760 p.
n. e., w okresie XXV dynastii „czarnych faraonów” role się odwróciły: z pomocą tebańskiego kleru Nubijczycy dokonali najazdu na
Egipt i umieścili na tronie imperium własnego władcę.

W czasach faraona
Thutmosisa III
szlakiem karawany
transpor towano z serca
Afryki do Egiptu złoto,
a także kość słoniową,
heban, skóry szlachetne,
jaja oraz indycze pióra.

B

erenice Pancrisia – z∏ote miasto, by∏o du˝à osadà liczàcà
co najmniej 10 tysi´cy mieszkaƒców. Jej nazwy zmienia∏y si´
na przestrzeniu wieków – dzisiejsi Nomadowie nazywajà jà
„Deraheib”, co w ich j´zyku oznacza po prostu „zabudowania”.

BRACIA INDIANA JONES
Angelo i Alfredo Castiglioni są etnologami i naukowcami. Od ponad czterdziestu lat organizują ekspedycje i prowadzą badania archeologiczne. Do ich największych osiągnięć zaliczyć należy filmowo – fotograficzną dokumentację oraz topograficzne odkrycia
starożytnych kopalń szmaragdów w Jebel Zabarath
i Sikeit, kamieniołomów krzemienia w Uadi el Sheik,
kamieniołomów porfiru w Mons Claudianus na zachodniej pustyni egipskiej oraz kamieniołomów alabastru w Hatnub. W roku 1982 prowadzili badania
nad prehistorycznymi rysunkami w libijskim Bergius,
7 lat później odkryli wspomniane już antyczne miasto Berenice Pancrisia. Opublikowali 11 książek.

Dojrzeli

Jacek Albiński
fot. M. Feodorów

w Piemoncie

Przez pięć lat uczyli się w turyńskim liceum, gdzie zdali egzamin dojrzałości.
Wyjechali do Turynu jako dzieci, powrócili jako mężczyźni, przed którymi
otwarła się Europa.

I

nicjatorem akcji skierowanej do uczniów koƒczàcych szko∏y podstawowe w Tychach i Bielsku-Bia∏ej
by∏ Giovanni Prati, w latach 90. szef Relacji Zewn´trznych FAP. Poprzez urz´dy miejskie og∏oszono
konkurs na najlepszego ucznia. W pierwszym roku
(1996) zg∏osi∏o si´ bardzo du˝o ch´tnych, i w∏aÊnie z tego konkursu wy∏oniony zosta∏ Wojtek Niewierko z Tych
i ¸ukasz Sorokowski z Bielska-Bia∏ej.
W nast´pnym roku inicjatywa nie cieszy∏a si´ ju˝ takim
zainteresowaniem. Zg∏osi∏ si´ tylko Marcin Pawlik
z Tych. W tym roku b´dzie zdawa∏ matur´.
„ZastanawialiÊmy si´ nad przyczynami tak ma∏ego
zainteresowania – mówi Katarzyna Wajda z Relacji

Zewn´trznych FAP, która koordynowa∏a ca∏e przedsi´wzi´cie. M∏odzie˝ koƒczàca szko∏´ podstawowà to bardzo m∏odzi ludzie, stàd uzasadnione mog∏y byç obawy
rodziców przed wysy∏aniem swoich pociech w Êwiat.
MusieliÊmy zatem zrezygnowaç z inicjatywy, chocia˝
sprawdzi∏a si´ w pe∏ni. Co roku otrzymywa∏am informacj´, ˝e ch∏opcy sà rewelacyjni, osiàgajà wyjàtkowo dobre
wyniki w nauce, przyjmowa∏am gratulacje za m∏odych
Polaków i podzi´kowania za inicjatyw´.
Fiat tà inicjatywà kreowa∏ swój wizerunek firmy popierajàcej nauk´, m∏odych, kultur´. W dobie integracji, kiedy Polska stara si´ wejÊç do Unii Europejskiej, ci m∏odzi
ludzie reprezentujà nie tylko siebie, ale tak˝e nasz kraj.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Dla mnie osobiÊcie jest to powód do dumy i jest mi mi∏o, ˝e do dziÊ otrzymuj´ telefony od rektora liceum z pochwa∏ami. Wszyscy trzej ukoƒczyli ju˝ szko∏´. Gdy wyje˝d˝ali, byli dzieçmi, teraz to ju˝ m´˝czyêni”.

stres podwójny, bo dochodzi∏a zmiana kraju.

ByliÊcie w Piemoncie, ale Piemont to nie ca∏e W∏ochy.
Piemont jest proeuropejski. ZaobserwowaliÊcie w∏aÊnie t´
ró˝nic´.

A jak si´ w takim nowoczesnym liceum uczy ∏aciny, bo
za moich czasów cz∏owiek musia∏ jà wkuç?

Wojtek: To mo˝na porównaç do szoku. Jak si´ jest
w szoku, to nie czuje si´ bólu ani stresu, stres przychodzi
dopiero po ustàpieniu szoku. Pierwszy rok prawie
FWN: Co wam da∏ pi´cioletni pobyt i nauka we W∏ow ogóle nie odczuwa∏em stresu. OczywiÊcie by∏o to
ucià˝liwe, w sobot´ i niedziel´ nauka od rana do póênej
szech? Czy patrzycie teraz inaczej na swoich rówieÊników,
nocy, bo trzeba by∏o nadrobiç zaleg∏oÊci. Nie jest ∏atwo
bo znacie j´zyki lepiej ni˝ wi´kszoÊç z nich?
Wojtek: Na pewno poszerzy∏y nam si´ perspektywy.
t∏umaczyç tekst np. z greki na w∏oski, gdy nie zna si´
W naszej szkole mieliÊmy speakerów z Francji, Anglii, byw∏oskiego, a by∏a greka i ∏acina. Ale ja si´ Êmiej´: by∏em
li Szkoci, Amerykanie, Kanadyjczycy, to sprawia∏o, ˝e byw szoku i dlatego przesz∏o bezboleÊnie.
∏a nieustanna konfrontacja ró˝nych sposobów myÊlenia.
Marcin: W tamtej szkole k∏adzie si´ du˝y nacisk na j´I to nas niezwykle rozwin´∏o, bo musieliÊmy si´ nauczyç
zyki. Nie ma konkretnego profilu, jak w Polsce, obowiàakceptowaç inny sposób bycia. Gdy przyjecha∏em, pewne
zujà wszystkie nauki. Dlatego na poczàtku wielu rezyproste ˝yciowe sprawy wydawa∏y si´ obce mojej polskiej
gnowa∏o, bo nie wytrzymywa∏o nauki trzy razy w tygokulturze, np. zachowanie si´ m∏odzie˝y, sposób odnoszedniu do godziny 17.00 i dwa razy do 15.00.
nia si´ do siebie inny ni˝ w Polsce. We W∏oszech jest mniej
Wojtek: W polskich liceach nauka o wiele bardziej poletematów tabu, mniej hamulców, gdy w Polsce wiele rzeczy
ga na zapami´tywaniu, gdy we W∏oszech koncentrujà si´
jest w z∏ym guÊcie, wiele rzeczy nie wypada robiç.
bardziej na nauce myÊlenia, ni˝ na zdobywaniu informacji. Uczà pewnej wra˝liwoÊci, podchodzenia do ˝ycia w sposób
mniej agresywny. Szko∏y w∏oskie majà
bardziej rodzinny klimat, panuje wi´ksza
swoboda, równie˝ w stosunkach mi´dzy
uczniami a nauczycielami, do których
mo˝na si´ zwracaç na lekcji „na ty”, co
w Polsce jest nie do pomyÊlenia.
Marcin: Nauczyciele wiedzieli, ˝e jeKatarzyna Wajda-Gallino
steÊmy w szkole od 8.00 do 18.20 i moWojtek Niewierko
˝e dlatego nie zadawali nam tak du˝o do
Marcin Pawlik
nauki pami´ciowej. I mo˝e te˝ kontakty z nimi by∏y takie
bezpoÊrednie, bo sp´dzaliÊmy ze sobà bardzo du˝o czasu.

Marcin: W internacie byli W∏osi, ale z po∏udnia: z Toskanii, Kampanii, Sycylii, czyli inne style myÊlenia. Mo˝na by∏o zobaczyç jak bardzo W∏osi ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Piemontczyk nie zrozumie Sycylijczyka, jeÊli ten b´dzie mówi∏ swoim dialektem.
Wojtek: Od poczàtku zauwa˝y∏em, ˝e mankamentem
nas, Polaków, jest brak tolerancji, szczególnie u m∏odzie˝y. Mia∏em takie ubrania, których w Polsce nie
zak∏ada∏em, by nie pokazywano mnie palcami. We
W∏oszech: inny, cz´sto znaczy lepszy. Gdy ktoÊ powie:
jest inny, to wszyscy starajà si´ go poznaç, starajà si´
zrozumieç, dlaczego.
PrzejÊciu ze szko∏y podstawowej do Êredniej towarzyszy
z regu∏y pewien rodzaj stresu. W waszym przypadku by∏ to
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Wojtek: Na maturze, korzystajàc ze s∏ownika, mieliÊmy do przet∏umaczenia tylko tekst, ale przez te kilka
lat uczyli nas struktury j´zyka, wkuwanie na pami´ç nie
wchodzi∏o w rachub´. ¸acina to jest taka matematyka
dla humanistów.
A przedmioty Êcis∏e?

Marcin: Mamy w tygodniu wi´cej godzin przedmiotów Êcis∏ych ni˝ inne licea. Ale nasza szko∏a nie tylko tym
si´ wyró˝nia. Stara si´ te˝ organizowaç ró˝nego rodzaju
konferencje nawiàzujàce do problemów naszej wspó∏czesnoÊci. W tym roku np. zaproszono kobiety z Afganistanu, które opowiada∏y o wojnie.
Wojtek: Za kilka lat ta szko∏a b´dzie znana na ca∏ym
Êwiecie. Jej rektor jest osobà niesamowità, 24 godziny na
dob´ stara si´ wprowadzaç jakieÊ inicjatywy.

Jakimi j´zykami pos∏ugujecie si´ oprócz polskiego i w∏oskiego?

Marcin: Francuskim i angielskim. Podczas lekcji nie
mówi si´ tylko po w∏osku, ale tak˝e po francusku
i angielsku.
Jakie macie plany, jeÊli chodzi o dalszà nauk´?

Marcin: Ja w tym roku zdaj´ matur´ i myÊl´ o studiach
w Madrycie albo Brukseli. Wybior´ kierunek raczej polityczny, dyplomatyczny, czyli kontakty mi´dzynarodowe,
jak Wojtek.
Czy mieliÊcie problemy z nostryfikacjà dyplomu w kraju?

Wojtek: Ja mia∏em. Gdyby nie pani Kasia, mia∏bym
problem ze z∏o˝eniem papierów na italianistyk´ w Krakowie. Powiedziano mi, ˝e gdy ktoÊ si´ uczy we W∏oszech, musi potem ponosiç konsekwencje. Ja, na szcz´Êcie, zrezygnowa∏em z Krakowa i wybra∏em stypendium
w Turynie, gdzie studiuj´ stosunki mi´dzynarodowe.
ZdaliÊmy z ¸ukaszem matur´ w∏oskà lepiej od W∏ochów,
a w Krakowie powiedziano nam, ˝e s∏abo mówimy po
w∏osku. CoÊ jest chyba nie tak.
Jakie miejsce w tym wszystkim, o czym mówicie, zajmuje Fiat?

Marcin: MyÊl´, ˝e ka˝dy z nas b´dzie wdzi´czny za
mo˝liwoÊç nauki w innym kraju, tym bardziej, ˝e Fiat
ponosi∏ wszystkie koszta.
Wojtek: Nie b´dzie przesadà gdy powiem, ˝e Fiat
umo˝liwi∏ nam start ˝yciowy. Wchodzimy dzi´ki niemu
w doros∏e ˝ycie z innymi doÊwiadczeniami i wi´kszym

Łukasz Sorokowski, który studiuje
w Niemczech, nie był obecny
na spotkaniu.
W przesłanym do nas liście napisał m. in.:
„Każdy wyjazd wzbogaca człowieka
o nowe doświadczenia, pozwala przeżyć
niezwykłe chwile, dostarcza wzruszeń, emocji, wrażeń.
Bagaż kulturowy zgromadzony podczas
5-letniego pobytu we Włoszech jest obfity i bardzo
zróżnicowany. Oprócz oczywistej umiejętności
poznania i opanowania języka włoskiego i jego struktur
gramatycznych, miałem okazję zaznajomić się z bardzo
bogatym dorobkiem literackim i artystycznym tego kraju
i nawiązać kontakty z ciekawymi ludźmi.
Uczestniczyłem w wycieczkach zagranicznych do Paryża,
Szwecji, Holandii, Szwajcarii, Danii.
Głównym celem tych wyjazdów było doskonalenie języków
obcych. Opanowałem biegle język włoski, udoskonaliłem
znajomość angielskiego i francuskiego”.

ni˝ go majà nasi rówieÊnicy, zasobem wiedzy. Nie chodzi
tylko o znajomoÊç j´zyków obcych. To naprawd´ niesamowite, ˝e prywatna spó∏ka zadawa∏a sobie tyle trudu,
by coÊ podobnego zorganizowaç.
Jest to ostatni wywiad przeprowadzony przez zmarłego
w kwietniu naszego kolegę redakcyjnego, Jacka Albińskiego.
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Rodziny
na rowerach

Tomasz Libich
fot. M. Feodorów

Jak zawsze podczas wiosennej edycji imprezy pogoda dopisała. Przez prawie
cały czas trwania 12. Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jego
uczestnikom towarzyszyło słońce, rozwiewając obawy organizatorów.

W

szystko rozpocz´∏o si´ na placu Ratuszowym,
gdzie uroczyÊcie otwarto imprez´. CykliÊci ruszyli w drog´ do amfiteatru w Jaworzu, gdzie
wyznaczono pó∏metek 24 kilometrowej trasy. Po godzinnej przerwie ponownie znaleêli si´ w siode∏kach, by ostatecznie minàç lini´ mety na bielskich B∏oniach.
Rekordowo du˝ej liczby uczestników nie przewidzieli
nawet organizatorzy, przygotowujàc trzy tysiàce rajdowych koszulek, podczas gdy ch´tnych by∏o o ponad
trzystu wi´cej.
Rajdowi towarzyszy∏y ekipy pogotowia ratunkowego,
ale groêniejszych wypadków na szcz´Êcie nie by∏o.
T∏ok stanowi∏, co prawda, przyczyn´ kilku rowerowych
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kolizji i wywrotek, ale skoƒczy∏o si´ na siniakach,
otarciach i poobijanych kolanach.
Na trasie zobaczyç mo˝na by∏o pe∏ny przeglàd sprz´tu
kolarskiego; od starych „sk∏adaków”, po nowe wyczynowe „kolarki” i rowery górskie. W najrozmaitszych koszach
i przyczepkach wraz z rowerzystami jecha∏y dzieci i czworono˝ni pupile: psiaki, koty, nawet Êwinki morskie.
Zgodnie z ideà rajdu, najwa˝niejszà do zdobycia by∏a
nagroda za najliczniejszà reprezentacj´ rodzinnà. Tym
razem przypad∏a w udziale rodzinie Szewczyków z Bielska-Bia∏ej, która wzi´∏a udzia∏ w imprezie w dwudziestodwuosobowym sk∏adzie. Zwyci´zcy uhonorowani zostali
Pucharem Prezydenta Miasta oraz – dla zregenerowania

Frekwencja uczestników była rekordowa
Czerwone T-shirty w natarciu
Senator Grażyna Staniszewska i Czesław Świstak,
dyrektor finansów FAP

WÊród innych, niemniej atrakcyjnych wyró˝nieƒ i nagród, znalaz∏y si´ tak˝e dziewi´ciodniowe wczasy
we W∏oszech dla dwóch i czterech osób.
Impreza, jak podkreÊlajà jej organizatorzy, prócz promocji czynnego wypoczynku, ma uÊwiadomiç w∏adzom
miejskim potrzeb´ budowania Êcie˝ek rowerowych,
których tak brakuje w Bielsku-Bia∏ej i okolicach.

si∏ po niema∏ym wysi∏ku – pieczonym prosiakiem.
Powoli tradycjà bielskich rajdów rowerowych staje si´
tak˝e wspó∏zawodnictwo szkó∏. Tym razem najliczniejszà
reprezentacj´ – ponad setk´ uczniów – wystawi∏o Gimnazjum nr 5 z Bielska-Bia∏ej, nagrodzone sprz´tem komputerowym i projektorem multimedialnym z ekranem (o ∏àcznej wartoÊci prawie 10 tysi´cy z∏otych).
Najstarszym uczestnikiem rowerowej zabawy by∏ dotychczasowy wielokrotny zwyci´zca w tej kategorii – 75letni Marian Wando∏a. Cyklista – senior z nagrody, którà
– jak co roku – by∏ bujany fotel, zrezygnowa∏ na rzecz
drugiego w kolejnoÊci najstarszego rowerzysty – o rok
m∏odszego Stanis∏awa Halskiego.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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La
musy
wspomnień

Janusz Marcjan, fot. Radek Rymut

Kolekcjonerstwo to nieszkodliwa namiętność, z której powstają niekiedy
bezcenne zbiory. Początek zawsze dawała jednak nieodparta skłonność
do poszukiwania staroci. Bywa, że z małego nawyku rodzi się wielka pasja.

O

kradziony niedawno z bezcennych zbiorów krakowski kolekcjoner, oÊwiadczy∏, ˝e nie staç go na
zamontowanie lepszych zamków w drzwiach
i oknach swego ma∏ego mieszkania w bloku... Skradzionà
cz´Êç zbiorów ocenia si´ na 8 mln. z∏otych. Ile jest warta
ca∏a kolekcja, gromadzona w rodzinie od dwustu lat, nie
wie nawet sam poszkodowany, który stale jà wzbogaca.
Dlaczego jednak kogoÊ ogarnia bzik na punkcie naparstków albo budzików, maszyn do szycia Singera, domków
dla lalek albo lalek porcelanowych, moêdzie˝y albo m∏ynków do kawy, samowarów albo miedzianych miednic,
ludwików albo biedermaierów, starych widokówek albo
odkrywek, jak je dawniej nazywano, wiecznych piór albo
markowych o∏ówków... Kto by zresztà to wszystko policzy∏, nazwa∏, spisa∏ i pojà∏. Ilu pasjonatów, tyle pasji...
¸atwiej zrozumieç lokujàcych pieniàdze, na przyk∏ad,
w dobre malarstwo, jak Êwietny ongiÊ tenisista Wojciech
Fibak, kiedy jeszcze mieszka∏ pod Nowym Jorkiem i we
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Francji. Kolekcji polskiego malarstwa ze szko∏y paryskiej,
zazdroÊci∏y mu wszystkie krajowe muzea razem wzi´te.
Potem ta kolekcja troch´ si´ rozesz∏a, bo Fibak chcia∏ si´
jej pozbyç, a Polski nie by∏o staç na to, by jà odkupiç. Bywa∏o jednak i tak, ˝e z ma∏ego nawyku rodzi si´ ogromna
pasja, a ma∏a kolekcja staje si´ z czasem muzeum zegarów
na miar´ europejskà, jak w przypadku rodziny Przypkowskich z J´drzejowa.
Wielka polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, Wis∏awa Szymborska zbiera stare widokówki. Rodzinnà sk∏onnoÊç do zbieractwa rzeczy pi´knych odziedziczy∏a po
swym ojcu, córka krakowskiego antykwariusza, Marka
Sosenki – w∏aÊcicielka bodaj najwi´kszej i najciekawszej
w kraju kolekcji wiecznych piór. Swój ∏owczy instynkt (jak
sama to nazywa) zaspokaja na targach staroci piosenkarka
Kayah. Bazar na warszawskim Kole odwiedza stale,
wyszukujàc akurat to, co jej potrzebne do mieszkania lub
zaspokojenia kobiecej pró˝noÊci. Przepada za straganem,

na którym mo˝na kupiç przepi´kne podomki z chiƒskiego
jedwabiu sprzed stu lat, haftowane kapy z fr´dzlami,
Êlàskie chusty. „Ceny w sklepach z antykami i starociami
sà dla mnie nie do przyj´cia” – powiedzia∏a reporterce jednego z tygodników. Podobnego zdania o cenach w antykwariatach jest Franciszek Starowieyski, artysta malarz,
równie˝ cz´sty bywalec Ko∏a. Te˝ zdà˝y∏ w sobie wyrobiç
pasj´ myÊliwego, bo na targach staroci przede wszystkim
trzeba umieç szukaç.
Dzwonki, figurki, fili˝anki, lampy – zbiera Marek Kotaƒski. Ma si´ za wyrobionego szperacza i dobrego kupca.
W wywiadach prasowych twierdzi∏, ˝e nie da si´ oszukaç,

W latach siedemdziesiàtych, kiedy w gastronomii wsz´dzie królowa∏a moda na laminaty i sto∏ki z ˝elaza i ceraty,
w Krakowie przy ulicy Karmelickiej otwarto kawiarni´
Lamus. Tym si´ ró˝ni∏a od innych kawiarƒ polskich, ˝e jej
wn´trze mia∏o dusz´ i chocia˝ krzes∏a i stoliki by∏y z ró˝nych (dos∏ownie) parafii i nadgryz∏ je zàb czasu, cieszy∏a
si´ ogromnym wzi´ciem.

Na targu staroci można kupić wszystko, co jednym
potrzebne, a drugim nie.

bo ju˝ wie, ˝e chcàc po ludzku kupiç, trzeba si´ targowaç.
W antykwariatach, galeriach, a nawet sklepikach ze starociami – zwykle jest znacznie dro˝ej, nawet o trzydzieÊci
procent. Oprócz bazaru sto∏ecznego, najwi´ksze pchle targi w Polsce odbywajà si´ jeszcze we Wroc∏awiu i Bytomiu.
Dzia∏a te˝ najstarsza chyba w kraju niedzielna gie∏da krakowska obok hali targowej na Grzegórzkach. Na bytomskiej gie∏dzie, wÊród tysi´cy eksponatów mo˝na znaleêç
ci´˝kie poniemieckie meble z pluszowymi obiciami, lornetki Werhmachtu, odznaczenia wojskowe z ˚elaznym
Krzy˝em w∏àcznie. Jest w∏aÊciwie wszystko – od monet po
bryczki dwu i czterokó∏ki.
KiedyÊ w peerelu antykami handlowa∏a wy∏àcznie paƒstwowa DESA. Artystyczne i rzemieÊlnicze przedmioty codziennego u˝ytku pokazywano na gie∏dach kolekcjonerów, gdzie czasem mo˝na by∏o te˝ coÊ kupiç. Tylko najbardziej przedsi´biorczy i majàcy nosa szperacze szukali na
strychach domów w ma∏ych miasteczkach i wsiach.

Niektóre firmy, chcàc nawiàzaç do starej tradycji, albo
pragnàc spatynowaç swà m∏odoÊç, wyposa˝ajà swe biura
w stare meble kupione na targach staroci lub w galeriach,
albo wr´cz podrobione. Nawet telefony w takim postarzonym wn´trzu muszà mieç swe lata i widocznà mark´
Ericksona. W takim biurze klient czuje respekt, jeÊli jeszcze z portretów kupionych w starociach spoglàda na niego „za∏o˝yciel” firmy, a „dziadek” prezesa. Niektórzy kolekcjonerzy majà si´ za takich znawców przedmiotu, ˝e
trudno ich oszukaç. Jeden z najlepszych specjalistów w tej
bran˝y, redaktor naczelny „Gazety Antykwarycznej”
z Krakowa, dr Jerzy Huczkowski radzi jednak, by na targach staroci nie byç przesadnie pewnym swych umiej´tnoÊci i nie do koƒca ufaç zapewnieniom sprzedajàcego
o autentycznoÊci przedmiotów. W jaki sposób dodaje si´
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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lat m∏odej szafie? Mo˝na jà uwiarygodniç dziurami po
kornikach (wybijanych Êrutem). Równie˝ mebel brudny,
zniszczony, dajàcy z∏udzenie d∏ugiej eksploatacji, staje si´
wart zakupu. Fachowcy mogà na ˝yczenie klienta zeszlifowaç brzegi p∏askorzeêby, zdobienia zmatowiç i zeskrobaç,
a nawet jakiÊ fragment od∏amaç.
Pewien kolekcjoner ma w∏asny sposób na sprawdzanie
autentycznoÊci. Zastanawia si´, ile trudu kosztowa∏oby
podrobienie przedmiotu. JeÊli uzna, ˝e wi´cej ni˝ ˝àda
handlarz – kupuje.
Kiedy przed laty nowojorski marszand, Michael Z.
Legutko, mówi∏ mi, ˝e polski rynek sztuki znormalnieje tylko wtedy, jeÊli dzie∏a polskich artystów i rzemieÊlników b´dà najdro˝sze w kraju – nie bardzo mu wierzy∏em. Ale to on
mia∏ racj´, bo tak jest wsz´dzie. W ca∏ej Polsce powstajà antykwariaty, galerie i sk∏adziki z dzie∏kami. Bo tak zawsze by∏o w Londynie, Pary˝u, Rotterdamie i setkach innych miast
europejskich, nawet w bogatym Nowym Jorku – takie miejsca od dawna wpisane sà w antykwaryczne mapy miast.
Stare meble, lustra, obrazy Êwi´tych i kiczowate sceny
z polowaƒ i mnóstwo domowych drobiazgów wszelakiej
u˝ytecznoÊci. Te sklepiko-sk∏adziki powsta∏y dlatego, bo
DESA wcià˝ jest wierna swej zasadzie, ˝e handluje tylko
dzie∏ami sztuki, majàc w pogardzie wyroby rzemieÊlnicze,
które z wiekiem nabra∏y nie tylko patyny ale i nobilitacji.
Sklepiki ze starzyznà rzadko zajmujà si´ sprzeda˝à komisowà. Handlujà g∏ównie przedmiotami w∏asnymi lub
kupowanymi na pchlich targach. JeÊli jednak w∏aÊciciel ma
myÊliwskà ˝y∏k´ i chce mu si´, to najciekawsze okazy pochodzà w∏aÊnie z takich polowaƒ. „Je˝d˝àc po Polsce, szukam rzeczy dziwnych. Cz´sto kupuj´ przedmioty, nad których przeznaczeniem musz´ si´ póêniej troch´ zastanowiç.
Choç nie zawsze udaje mi si´ je rozszyfrowaç.” – zwierzy∏
si´ reporterce „Rzeczypospolitej” Marek Marlikowski
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Dla jednych ludzi, bezwartościowe starocie,
dla innych – bezcenne zbiory

z Komisu-Antyki w Warszawie. W tych ma∏ych sk∏adzikach rzeczywiÊcie mo˝na trafiç na przedmioty tyle˝
cudowne, co zabawne.
Sto∏eczny Stary Sklep handluje g∏ównie ubraniami z minionych epok i akcesoriami do nich. Sukienki w cenie od
50 do 250 z∏. Cylinder mo˝na kupiç za sto z∏. Najdro˝sze
sà suknie balowe, zw∏aszcza w stylu art deco – nawet
1500 z∏. Ciekawie jest w warszawskiej Lirce, która specjalizuje si´ w nietypowych meblach oraz ich konserwacji.
W sto∏ecznych sklepikach ze starociami nie brakuje te˝ kiczowatych obrazków, starych albumów, wózków dla lalek,
wachlarzy, wazonów. Ceny jak na Warszaw´ raczej niewysokie i p∏ynne.
To przyciàga antykwariuszy. Zdarza si´, ˝e niektórzy kupujà coÊ tylko po to, ˝eby zaraz odsprzedaç z zyskiem.
W masie przedziwnych rzeczy mo˝na bowiem znaleêç klasowe rarytasy, które spokojnie mogà staç na pó∏kach niejednego antykwariatu.
KtoÊ powiedzia∏, ˝e woli obdarowywaç swych bliskich
niepotrzebnymi nawet, acz cudownymi starymi drobiazgami, ni˝ kupowaç im drogie i banalne prezenty. Od takich
przypadkowych czasem podarków mo˝e si´ zaczàç u kogoÊ prawdziwa pasja kolekcjonerska. I to b´dzie dla niego
najwi´kszy prezent.

1904 kosztowa∏ 171,5 tys. USD. Najbardziej poszukiwane
sà misie z bràzowego lub ciemnozielonego pluszu. I one,
i stylowe porcelanowe lalki kupuje si´ najcz´Êciej jako
drogie i wysmakowane prezenty.
Kolekcjonerów opanowuje fobia – ebonitowa. Telewizor
w plastikowej obudowie lub radio w ebonitowej skrzynce
– to najwi´kszy hit. Ta moda dotar∏a ju˝ do nas.

Gadające pudła

Skarbnica staroci
Skarbnicà staroci wcià˝ jest Anglia. Najwi´kszych na
wyspach brytyjskich targi odbywajà si´ w dleg∏ym
o 130 km od Londynu Newark. Tysiàce kramów wype∏nia
niewiarygodna wr´cz liczba eksponatów. Nasze zdumienie
mo˝e wzbudziç jednak to, ˝e nie ma prawie zwiedzajàcych
i kupujàcych. Okazuje si´, ˝e w∏aÊciciele stoisk prowadzà
handel wymienny. Za to londyƒskie galerie, antykwariaty,
a tak˝e sklepy i sklepiki ze starociami wzbudzajà nasz
zachwyt.
W modzie sà wcià˝ pluszowe misie i porcelanowe lalki.
Nawet szacowne domy aukcyjne nimi handlujà. W londyƒskim Christie’s prawie stuletni niedêwiadek z roku

Stanis∏aw Michno z ¸aƒcuta. Posiada 100 zabytków z lat 1920-1954 i sà to prawdziwe radia,
bo wszystkie majà oryginalne cz´Êci. Jest pierwszorz´dnym fachowcem i zabytkowe radia z kolekcji
sam doprowadzi∏ do idealnego stanu. W zbiorach
najliczniej prezentowane sà wyroby holenderskiego
Philipsa. Kolekcjoner szczyci si´ te˝ polskimi wyrobami Towarzystwa Radiotechnicznego Elektrit
z Wilna. Eksportowa∏o swe aparaty na ca∏y Êwiat,
w tym radia w wersji tropikalnej. Pan Michno gromadzi swe zbiory od pó∏ wieku, ostatnio zdoby∏
Capello z roku 1937 – jeden z pierwszych radioodbiorników z okràg∏à skalà geograficznà mapy Europy.
W chwili dostrojenia do poszukiwanej stacji punkt na
skali Êwieci ostrym Êwiat∏em.
Jak kupowaç zabytkowe radio? Stanis∏aw Michno radzi,
ustaliç, gdzie je przechowywano. Producenci, aby uchroniç cewki przed korozjà, zalewali je woskiem. Ten wosk to
przysmak myszy. Warto kupowaç radia zakurzone i brudne ni˝ byle jak naprawiane w celu ∏atwiejszej sprzeda˝y.
Pan Michno twierdzi, ˝e najwi´kszymi wrogami radiowych zabytków sà domoroÊli fachowcy. Na jarmarkach
handlarze ˝àdajà nieprawdpodobnych cen za kiepski
towar. Znawca ju˝ za 100 z∏ kupi sprawnego Pioniera
z 1946 r., a pierwszà wersj´ Agi upoluje za 150.
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Zegarki i pocztówki
Najcenniejsze sà szwajcarskie omegi, doxy, tissoty lub
atlantiki z lat 1920-1950. Zegarki w stalowych kopertach,
kupowane w antykwariatach, majà dyskretnie poÊwiadczyç,
˝e ich nowi w∏aÊciciele odziedziczyli je po dziadku lub ojcu.
W domyÊle – kimÊ z dobrego towarzystwa; adwokacie,
lekarzu, dyrektorze banku. Do posiadacza takiego zegarka
od razu nabieramy zaufania. Tymczasem w antykwariatach
z∏ote zegarki sà taƒsze od stalowych. Stania∏y te˝ zegarki

kieszonkowe, Patek-Philippe ma cen´ od 6000 z∏ w gór´,
podczas gdy na r´k´ – 10.000 z∏. Cena zale˝y od wyglàdu
i stanu zabytkowego zegarka. Okràg∏a stalowa omega z lat
50. kosztuje Êrednio 1500-2000 z∏. Ta sama omega w prostokàtnej kopercie mo˝e byç dwa razy dro˝sza. Preferowane sà du˝e zegarki, o Êrednicy wi´kszej od przeci´tnej.
Wa˝ne, by tarcza si´ czymÊ wyró˝nia∏a.
Stylizowana rybka na koronce oznacza, ˝e to zegarek
wodoszczelny, co kilkadziesiàt lat temu by∏o szczytem
techniki. Kosztuje ka˝dy szczegó∏ i dodatkowa funkcja:
kalendarz, budzik. Kupujàc warto zaglàdnàç, czy w markowej kopercie jest markowy tzw. werk. Renomowane
antykwariaty dajà jednak gwarancj´.
Coraz wi´kszym powodzeniem cieszà si´ równie˝ stare
pocztówki. Popyt sprawia, ˝e pojawiajà si´ katalogi i coraz
cz´Êciej organizowane sà wystawy i gie∏dy. Mo˝na tam kupiç prawdziwe rzadkoÊci z prze∏omu XIX-XX stulecia.
Niektóre prywatne kolekcje liczà kilkanaÊcie, a nawet kilkadziesiàt tysi´cy widokówek. Zw∏aszcza odkrywki (jak
je nazywa∏y nasze babki) sprzed roku 1914 cieszà si´
najwi´kszym wzi´ciem. Najwa˝niejsza jest atrakcyjnoÊç,
poza tym liczy si´ unikatowoÊç, temat i stan pocztówki.
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W tym świecie żyje Marek Sosenko (z lewej),
jeden z najbardziej znanych kolekcjonerów

Dla niektórych kolekcjonerów najwa˝niejsze jest nazwisko
(znane) nadawcy lub odbiorcy oraz treÊç korespondencji.
Na warszawskiej gie∏dzie widkówka sprzed 1904 r. z widokiem nadrzecznym z Czerniowców, kosztowa∏a 20 z∏.
pocztówk´ z 1933 r., z królem Sobieskim na koniu w otoczeniu wojska, mo˝na by∏o kupiç za 3 z∏. Mi´dzywojenna
widokówka z dworcem kolejowym w Rabce-Zarytem,
mia∏a kosztowaç 20 z∏. Na tej samej gie∏dzie by∏a jednak
kolorowa pocztówka z I wojny Êwiatowej z widokiem
synagogi w ¸ucku. W∏aÊciciel ˝àda∏ za nià 60 z∏.

Nie daj się okraść
Nie zdajemy sobie sprawy z wymiernej wartoÊci materialnej przedmiotów, które znajdujà si´ w naszym domu.
Postrzegamy je tylko jako rodzinne pamiàtki, choç czasem wartoÊç takiej pamiàtki przekracza cen´ mercedesa.
Jak zapewniç im bezpieczeƒstwo? Ka˝dy wie, ˝e najbezpieczniej ˝yç jest w tzw. inteligentnym domu, wyposa˝onym w najbardziej wyrafinowanà elektronik´ chroniàcà
przed intruzem, a jeszcze dodatkowo znajdujàcym si´
wewnàtrz Êwietnie strze˝onej enklawy. Nie ka˝dego staç
na takie zabezpieczenia. Co ma zrobiç posiadacz cennej
kolekcji mieszkajàcy w „mrówkowcu” z lat 60., który
w swoim skromnym mieszkaniu ma odziedziczone po
dziadku obrazy jego przyjació∏ – Malczewskiego, Fa∏ata,
Kossaka – jak równie˝ cenne i antyczne srebro, szk∏o,
porcelan´ po babci. ˚yje ze skromnej pensji za drzwiami
z „tektury”, przy niedomykajàcych si´ oknach, w mieszkaniu, przez które przewija si´ wiele osób, tak˝e przypadkowych. W co powinien si´ wyposa˝yç?
Na pewno w solidne drzwi,
wyposa˝one w antyw∏amaniowe
zamki, które tak zostanà osadzone w murze, ˝e nie da si´ ich ∏atwo usunàç wraz z futrynà. Po
drugie, w system alarmowy. Olbrzymia wi´kszoÊç potencjalnych w∏amywaczy zrezygnuje
z wejÊcia do tak strze˝onego
mieszkania. Ile to kosztuje?
Drzwi ok. 1000 z∏, a najprostszy,
choç skuteczny system alarmowy, pewnie niewiele wi´cej.
Abonament w firmie ochroniarskiej, która zobowià˝e si´ w ciàgu kilku minut zareagowaç na
sygna∏ systemu, to cz´sto ok.
100 z∏ miesi´cznie.
Natomiast prawie za darmo
mo˝na sporzàdziç szczegó∏owà inwentaryzacj´ posiadanych dóbr, zaopatrzonà w zdj´cia wykonane zwyk∏ym aparatem fotograficznym z lampà b∏yskowà. Jak bowiem szukaç czegoÊ, co nie wiadomo jak wyglàda, a czasem nawet
w ogóle nie wiadomo czym jest? Zdj´cia mo˝na te˝ zamieÊciç w „Gazecie Antykwarycznej”, w dziale poszukiwania
skradzionych obiektów.
OczywiÊcie ci, których staç na to, mogà jeszcze swoje skarby ubezpieczyç, ale niestety kwota ewentualnego odszkodowania jest uzale˝niona od tego, jak wysoce ocenimy ubezpieczanà kolekcj´. Procentem od tej wyceny jest sk∏adka
ubezpieczeniowa. Znam jednak osob´, której dobra kwota uzyskana z ubezpieczenia pozwoli∏a dzielnie psychicznie
znieÊç kradzie˝.
Dr Jerzy Huczkowski, red. naczelny „Gazety Antykwarycznej”

Ekonomia

Aleksander Surdej

Globalne ryzyko
na

B

stole

ez mi´dzynarodowego handlu ˝ywnoÊcià znacznie ubo˝sza by∏aby zawartoÊç naszego
sto∏u i dro˝sza jego zawartoÊç. Prawda rzadko kwestionowana w teorii,
w praktyce zawsze wywo∏uje za˝arte
spory. Sednem ich sà rozbie˝noÊci
w ocenie skutków zmniejszania barier
celnych. Pytanie o to, kto straci, a kto
zyska, przes∏ania∏o wszystkie inne
kwestie. Âwiatowa Organizacja Handlu (WTO) by∏a wi´c forum, na którym rzàdy rozwijajàcych si´ krajów,
domaga∏y si´ poprawy dost´pu do
rynku Unii Europejskiej.
Sprawy ce∏ i protekcjonizmu nie
znikn´∏y zupe∏nie. Wiele krajów
wcià˝ chroni swój rynek rolny starajàc si´ utrzymaç minimalny poziom
samowystarczalnoÊci ˝ywnoÊciowej.
Powoli jednak uwag´ przyciàga nie
kwestia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, rozumianego jako udzia∏ spo˝ycia krajowej ˝ywnoÊci w ca∏oÊci
spo˝ycia, lecz bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, rozumianego jako zdolnoÊç do zabezpieczenia si´ przed chorobami wywo∏ywanymi ska˝onà ˝ywnoÊcià.
Informacje prasowe o fa∏szowaniu
oleju z oliwek w Hiszpanii, o podrabianiu w∏oskich win, o globalnym
rozpowszechnianiu si´ toksycznych
bakterii, o zaka˝eniu pasz dioksynami
w Belgii, o pryszczycy w Korei P∏d.,
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i w koƒcu rozprzestrzenieniu si´ choroby wÊciek∏ych krów na ca∏à Europ´, wywo∏a∏y szok. Odpowiadajàc na
pytanie Eurobarometru, 68% mieszkaƒców krajów cz∏onkowskich UE
przyznaje, ˝e sà zaniepokojeni sprawà
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.
Zauwa˝my, ˝e to bezpieczeƒstwo
jest tak˝e jednym z najwa˝niejszych
wewn´trznych problemów wspó∏czesnych paƒstw: zatrucia pokarmowe
zdarzajà si´ nawet wtedy, gdy spo˝ywamy ˝ywnoÊç produkowanà lokalnie. W mi´dzynarodowym handlu
˝ywnoÊcià problem ten wyst´puje
jednak ze szczególnà si∏à wskutek
powa˝nych rozbie˝noÊci w standardach i procedurach kontroli.
To, ˝e w przypadku ˝ywnoÊci zasady wolnej konkurencji muszà iÊç
rami´ w rami´ z troskà o najwy˝szà
jakoÊç i bezpieczeƒstwo, znalaz∏o
potwierdzenie w prowadzonych
w ramach Âwiatowej Organizacji
Handlu negocjacjach na temat liberalizacji handlu ˝ywnoÊcià. Oprócz
zobowiàzaƒ do redukcji ce∏, kraje
cz∏onkowskie WTO podpisa∏y Protokó∏ fitosanitarny, okreÊlajàcy minimalne standardy produkcji rolnej,
i uchwali∏y Codex Alimentarius
(Kodeks ˝ywnoÊciowy) – zespó∏ zasad obowiàzujàcych w przypadku
produkcji ˝ywnoÊci.

Stosowanie si´ do tych zasad i standardów nie daje ca∏kowitego zabezpieczenia przed zaka˝eniami. Gdyby
celem rzàdów mia∏o byç zapewnienie
ca∏kowitego bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, nale˝a∏oby natychmiast zamknàç
ca∏y przemys∏ rolno-spo˝ywczy
w wi´kszoÊci krajów Êwiata.
W dzia∏aniach organizacji mi´dzynarodowych, WTO czy Unii
Europejskiej, nie idzie o pogoƒ za
chimerà ca∏kowitego bezpieczeƒstwa, lecz o stworzenie takich
procedur, których powszechne stosowanie maksymalizuje stopieƒ

Poniewa˝ w owym czasie nie sposób by∏o ustaliç skàd pochodzi zaka˝one mi´so, w∏adze Wielkiej Brytanii
mog∏y zdecydowaç si´ na eliminacj´
ca∏ej populacji byd∏a. Kosztowa∏oby
to oko∏o 12-15 miliardów funtów,
lecz skutecznie zminimalizowa∏o ryzyko przeniesienia choroby. Jednak˝e
ówczesny rzàd Margaret Thatcher
nie zdecydowa∏ si´ na takie dzia∏ania
gdy˝, jak to sta∏o si´ dziesi´ç lat póêniej, ka˝demu farmerowi musiano by
wyp∏aciç 1000 funtów rekompensaty
za ka˝dà usuni´tà sztuk´ byd∏a. Zakaz karmienia byd∏a màczkà kostno-mi´snà wprowadzono dopiero trzy
lata póêniej, i do 1990 roku eksportowano jà do kontynentalnej Europy.
Tragiczny wymiar choroby polega
na tym, ˝e poczàtkowo wi´kszoÊç
naukowców wyklucza∏a mo˝liwoÊç
przenoszenia jej z byd∏a na ludzi.
Dopiero póêniej – dla wielu ludzi
zbyt póêno – po potwierdzeniu
zwiàzku mi´dzy BSE a spotykanym
u ludzi wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba, opinia mniejszoÊci naukowców sta∏a si´ podstawà dzia∏aƒ
w∏adz publicznych.

fot. FORUM

ochrony ludzkiego zdrowia.
Popatrzmy jak wyglàdajà procedury ostro˝noÊciowe wprowadzane
przez kraje Unii Europejskiej
w zwiàzku z zagro˝eniem chorobà
szalonych krów, gdy˝ inne zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
muszà byç kontrolowane w podobny sposób.
Gàbczaste zwyrodnienie mózgu
znane by∏o ju˝ od 250 lat i przez d∏ugi czas uwa˝ano, ˝e wyst´powanie tej
choroby jest ograniczone do owiec,
kóz i muflonów. Jednak˝e wprowadzenie w sk∏ad karmy dla byd∏a màczki mi´sno-kostnej, która czasami pochodzi∏a z pad∏ych, zawierajàcych
ÊmiercionoÊne patologiczne bia∏ka
priony spowodowa∏o, ˝e w 1985 roku odnotowano w Wielkiej Brytanii
pierwsze przypadki zachorowaƒ na
BSE wÊród krów. BezpoÊrednià przyczynà wybuchu epidemii choroby szalonych krów by∏a ch´ç „zagospodarowania” mi´sa i odpadów zwierzàt,
które nie mog∏y zostaç przeznaczone
do bezpoÊredniej konsumpcji oraz
ch´ç oszcz´dzania na kosztach
produkcji karmy.

W odpowiedzi na obawy ludzi
i w trosce o przywrócenie zaufania
konsumentów do wo∏owiny, Unia Europejska podj´∏a dzia∏ania, które tworzyç majà europejski system kontroli
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci. Do zakazu
karmienia màczkà mi´sno-kostnà dosz∏y nakazy testowania byd∏a wed∏ug
grup ryzyka na obecnoÊç prionów
i testowania mi´sa przeznaczonego
do spo˝ycia, oraz nakaz znakowania
mi´sa, majàcy daç konsumentom
gwarancj´ pochodzenia mi´sa: rozpoczynajàc od farmy a koƒczàc na
supermarketach i sklepach mi´snych.
Polska do tych dzia∏aƒ musi si´
przy∏àczyç nie dlatego, ˝e pragnie byç
cz∏onkiem UE, lecz dlatego, ˝e sà one
zgodne z procedurami ostro˝noÊciowymi. Nasze rzàdy czynià to zbyt
póêno: dopiero w listopadzie 2000
roku wprowadzono zakaz importu
kostki mi´sno-màcznej (przed embargiem, do 400 tys. ton rocznie), a od
koƒca 2001 roku na szerszà skal´
prowadzone sà testy rzeênego byd∏a.
Nie wiadomo czy wywo∏ana BSE
choroba Creutzfeldta-Jakoba przybierze rozmiary epidemii. Do koƒca
2001 roku zachorowa∏o na nià w ca∏ej Europie oko∏o 100 osób. Co najmniej kilkunastoletni okres inkubacji
sprawia, ˝e mo˝emy mieç do czynienia z od∏o˝onà w czasie katastrofà,
która przyniesie Êmierç 140 tysiàcom,
a mo˝e nawet 10 milionom ludzi.
Ryzyko choroby Creutzfeldta-Jakoba nie jest prawdopodobnie wi´ksze
ni˝ ryzyko Êmierci w wypadku drogowym. Rzàdy muszà wi´c nie tylko
kontrolowaç ryzyko, ale informowaç
o nim tak, aby nie wywo∏ywaç paniki.
Mi´dzynarodowy handel ˝ywnoÊcià jest testem zaufania do wewn´trznych procedur kontroli ˝ywnoÊci
w innych paƒstwach. Bez wspó∏pracy zawartoÊç naszego sto∏u jadalnego
ponownie zubo˝eje i podro˝eje.
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Kino w domu

Joanna Polak

Miłość
i batalistyka
W

wypo˝yczalniach wybór
ostatnio coraz wi´kszy.
Pó∏ki z komedià to prawdziwy róg obfitoÊci, podobnie jest
w przypadku sensacji, filmów psychologicznych i horrorów. Na poczàtek
proponuj´ obejrzeç zesz∏oroczny
przebój naszych kin – „Pearl Harbour”. Historia dwóch przyjació∏, którzy przez ca∏e ˝ycie szli rami´ w rami´, wyciÊnie z oka niejednà ∏ezk´.
Realizatorzy filmu starali si´ po∏àczyç

melodramatycznà fabu∏´ z obrazem
wojennego poÊwi´cenia i patriotyzmu. Widowiskowe sceny nalotów
powietrznych przeplatajà si´ wi´c
z prywatnych ˝yciem bohaterów.
W filmie wyst´puje czo∏ówka amerykaƒskich aktorów m∏odego pokolenia: Ben Affleck, Josh Hartnett i Kate
Beckinsale.
Warto podglàdnàç perypetie typowego, amerykaƒskiego ma∏˝eƒstwa.
Polski dystrybutor nada∏ filmowi
tytu∏ „Tylko mi∏oÊç”. Najwi´kszym
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atutem filmu jest obsada. Bruce
Willis jak i Michelle Pfeiffer sprawdzili si´ wielokrotnie jako zm´czeni
szarà rzeczywistoÊcià bohaterowie.
Historia jest banalna, ale tkwi w niej
coÊ, co nie pozwala oderwaç si´ od
fabu∏y. Po pi´tnastu latach ma∏˝eƒstwa okazuje si´, ˝e rodzinne szcz´Êcie jest w zasadzie oparte na grze
pozorów. Aby naprawd´ przekonaç
si´ o w∏asnych uczuciach, potrzebny
jest szok w postaci nag∏ego rozstania, który przywróci bohaterom wiar´ w si∏´ mi∏oÊci. Na szcz´Êcie
wszystko koƒczy si´ optymistycznie.
Na koniec coÊ dla zwolenników
polskiego kina i to w najlepszym wydaniu. „Konopielka” Edwarda Redliƒskiego sta∏a si´ ju˝ klasykà literatury, a film nakr´cony na podstawie
ksià˝ki, na sta∏e wszed∏ do kanonu
naszych osiàgni´ç filmowych. Historia wiejskiego gospodarza zakochanego w „miastowej” nauczycielce bawi,
a jednoczeÊnie zasmuca i zmusza do
zastanowienia si´ nad w∏asnym stosunkiem do ˝ycia. Poprzez zastosowanie czarno-bia∏ej taÊmy, fabu∏a nabiera specyficznego, nierzeczywistego
i archaicznego wymiaru. Dobrze by
by∏o, gdyby „Konopielka” przesta∏a
byç szkolnà lekturà, a sta∏a si´ dla odbiorcy czymÊ w rodzaju zach´ty do
refleksji nad ludzkim losem.

Premiery
„Tożsamość Bourne’a” Film zrealizowany na podstawie znakomitej powieści Rober ta Ludluma. Bohater, uratowany od śmierci przez załogę małej,
rybackiej łodzi, poszukuje własnej
tożsamości. Nie pamięta kim jest, jak
się nazywa i odkrywa, że śledzą go
ludzie, którzy okazują się płatnymi
mordercami. Reżyseria: Doug Liman,
obsada: Matt Damon, Franka Potente.
„Skok” Zapowiada się na jeden z lepszych filmów sensacyjnych sezonu.
Bohater, aby przekonać się o lojalności własnego wspólnika, wysyła na akcję swojego siostrzeńca. Wynikają
z tego nieprzewidziane okoliczności.
Reżyseria: David Mamet, obsada:
Gene Hackman, Danny de Vito.
„Był sobie chłopiec” Opowieść o nieuleczalnie nieodpowiedzialnym facecie, który, aby zdobyć kobietę, zapisuje się do grupy pomocy samotnym
rodzicom. Wymyśla sobie fikcyjnego
syna i tu zaczyna się cała lawina nieporozumień i katastrof. Hugh Grant
świetnie sprawdza się w roli niepoważnego lekkoducha. Reżyseria: Paul
Weitz, Chris Weitz, obsada: Hugh
Grant, Toni Colette.

Książki

Joanna Polak

Fantazja, kuchnia
i zgorszenie
Gene Brewer „K-Pax”. Doskonale
opowiedziana historia tajemniczego
pacjenta szpitala psychiatrycznego.
Pod opiek´ doktora Brewera trafia
któregoÊ dnia niezwykle dziwaczny
osobnik, nazywajàcy siebie protem.
Twierdzi, ˝e pochodzi
z
planety
K-Pax, znajdujàcej
si´ kilka milionów
lat Êwietlnych do
Ziemi. Niespodziewanie dla wszystkich, „przybysz” staje si´ remedium
na wi´kszoÊç beznadziejnych przypadków. Obietnica podró˝y na K-Pax
dzia∏a na bywalców oddzia∏u psychiatrycznego jak balsam. Nagle najbardziej skomplikowane umys∏y wracajà
do normalnoÊci. Nawet doktor Brewer daje si´ ponieÊç magii charyzmatycznego prota. Autor tak umiej´tnie
prowadzi narracj´, ˝e pozostawia
ka˝demu czytelnikowi mo˝liwoÊç
w∏asnej interpretacji faktów. Ka˝dy
z nas mo˝e si´ przekonaç, czy jest
sk∏onny daç si´ ponieÊç fantazji. Pytanie, czy prot jest jedynie nieszkodliwym wariatem, czy mo˝e przybyszem
z innego, pi´kniejszego Êwiata, mo˝e
staç si´ miarà racjonalizacji naszego
umys∏u. Gene Brewer: K-Pax. Znak.
Kraków 2002.

Aniela Rubinstein „Kuchnia Neli”.
Jedna z najciekawszych, a jednoczeÊnie najbardziej popularnych ksià˝ek
o tematyce kulinarnej. Aniela Rubinstein – ˝ona Artura Rubinsteina, jest
znana w Êwiecie jako doskona∏a kucharka i organizatorka przyj´ç.
Pierwsze wydanie „Kuchni Neli” cieszy∏o si´ takà popularnoÊcià, ˝e b∏yskawicznie znikn´∏o z pó∏ek ksi´garskich. Na szcz´Êcie teraz mamy mo˝liwoÊç zaopatrzenia si´ w drugie wydanie. Na mi∏oÊników dobrej kuchni
czeka mnóstwo ciekawych przepisów, okraszonych anegdotami i spostrze˝eniami autorki. Momentami
tekst staje si´ esejem poÊwi´conym
bigosowi, makaronowi czy blinom.
T´ wyjàtkowà ksià˝k´
kucharskà mo˝na przeczytaç „od deski do deski”, czyniàc z niej nawet lektur´ do poduszki. Jest równie˝ okazja,
aby ulepszyç i urozmaiciç swój sposób gotowania za pomocà kilku
bardzo prostych i przydatnych rad. Kiedy si´ z nich skorzysta, nawet niedoceniane dotychczas
jajka, stanà si´ bardzo wyrafinowanà
i bogatà w smak potrawà.
Aniela Rubinstein: Kuchnia Neli.
Muza. Warszawa 2002.

Irena Krzywicka „Wyznania gorszycielki”. Przygotowane przez Agat´
Tuszyƒskà wspomnienia „naczelnej”
gorszycielki przedwojennej Polski. Irena
Krzywicka zas∏yn´∏a
jako nieugi´ta propagatorka praw kobiet.
Opini´
publicznà
oburza∏a Êmia∏ymi
wypowiedziami na temat edukacji seksualnej i aborcji. Najwi´kszym jednak
przyczynkiem do z∏ej s∏awy by∏ nieskrywany romans z Boyem-˚eleƒskim. Pomimo tego, ˝e obydwoje pozostawali w zwiàzkach ma∏˝eƒskich,
byli jednà z najg∏oÊniejszych par dwudziestolecia mi´dzywojennego. Ksià˝ka daje nam mo˝liwoÊç poznania jednego z najbardziej oryginalnych umys∏ów epoki. Widzimy wi´c
Krzywickà – artystk´, publicystk´, ˝on´, matk´ i partnerk´ Boya. Dla wielbicieli literatury wspomnieniowej „Wyznania gorszycielki” b´dà nie
lada gratkà. O tym, ˝e ksià˝ka cieszy
si´ niezwyk∏à popularnoÊcià Êwiadczy
fakt, ˝e do ksi´garƒ trafi∏o w∏aÊnie
piàte wydanie.
Irena Krzywicka: wyznania gorszycielki. Czytelnik. Warszawa 2002.
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Podróże

Tekst i zdjęcia: Tomasz Zieja

Duży

kawałek
N

ie dotar∏em do Uluru (Ayers Rock), najs∏ynniejszej
czerwonej ska∏y Êwiata, nie
nurkowa∏em na Wielkiej Koralowej
Rafie w Queensland. Mimo to nawet nie zauwa˝y∏em, kiedy min´∏y
trzy tygodnie w ma∏ym miasteczku
Maclean w Nowej Po∏udniowej Walii. Wróci∏em oczarowany australijskà „prowincjà”.
Pryskajà jedne mity, potwierdzajà
si´ inne wyobra˝enia wywiezione
z Europy. Nie obroni∏ si´ pierwszy
mit: Australii – kraju spalonego
s∏oƒcem, ziemi pustynnej. W okolicach Maclean s∏oƒca nie brakuje,
ale w kwietniu (tamtejszej jesieni)
ogrzewa ono niekoƒczàce si´ ∏any
˝ywej zieleni trzciny cukrowej,
kwitnàce drzewa osza∏amiajàco
pachnàcej frenchjapanise, rozleg∏e
sady. DolegliwoÊci upa∏u ∏agodzi
bliskoÊç olbrzymiej rzeki Clarence,
jak i nieodleg∏ego oceanu.
Potwierdzenie znalaz∏ mit drugi –
Australia to naprawd´ du˝y kawa∏ek làdu. Na wyprodukowanej dla
potrzeb turysty pomniejszonej replice australijskiego znaku drogowego
(charakterystyczny ˝ó∏ty kwadrat)
widnieje drewniana s∏awojka na
Êwie˝ym powietrzu – nazwana
pieszczotliwie „outback dunny”
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lądu

i dystans dzielàcy od niej zb∏àkanego przechodnia w potrzebie –
240 km. Ten niewinny ˝arcik najlepiej oddaje tutejsze dystanse. Wyprawa do rodziny na terenie tego
samego stanu to cz´sto podró˝ jedno-, dwudniowa.
Nawet tam, gdzie warunki bytowania dalekie sà od Arkadii, a cz´sto
i bezwzgl´dne, mieszkaƒcy Australii
majà bardzo „proekologiczne” nastawienie. Takie naturalne katastrofy, jak olbrzymie po˝ary buszu szalejàce w okolicach Maclean w ostatnie

Bo˝e Narodzenie, dla Europejczyka
stanowià sensacyjny, tragiczny news.
Dla Australijczyków znajdujà zgodne z logikà przyrody wyt∏umaczenie.
Busz potrzebuje odnowy. Po trzech
miesiàcach od po˝aru znaczna cz´Êç
drzew wcià˝ przygn´bia czarnymi
ga∏´ziami, ale ju˝ z konarów innych
pàczkujà zielone p´dy. Kilka dni
i p´dy zmieniajà si´ w ma∏e ga∏àzki.
Zieleni si´ trawa. Wracajà ptaki,
zwierz´ta. Busz od˝ywa.
„Najbardziej szkoda dzikich koników. Po po˝arze ratownicy znaleêli

ich koÊci. Widocznie nie uda∏o si´
im wydostaç z p∏omieni” – mówi
z ˝alem starsza pani, od której wynajmowa∏em mieszkanie.
Min´∏y czasy, gdy farmerzy masowo przerzedzali populacj´ wszystkiego, co rusza∏o si´ w obr´bie ich
ogrodzenia, a nie przypomina∏o
krowy czy owcy. Tylko w jednym
miejscu spotka∏em ˝ó∏te tablice
ostrzegawcze: „Posiad∏oÊç prywatna. Przechodnie zostanà zastrzeleni!”, ale zapewne ostrze˝enie nie
dotyczy∏o gatunków chronionych
australijskiej fauny.
Farmerzy coraz cz´Êciej mówià, co
kilka lat temu by∏o nie do pomyÊlenia, o problemie zasolenia gleby, wynik∏ym z chciwego poszerzania gruntów ornych, wycinki drzew. Wydaje
si´ te˝, ˝e na dobre zawiesili wojenne
tomahawki w wojnie z kangurami,
traktowanymi niegdyÊ jako konkurencja dla byd∏a. W kilku miejscach
widzia∏em stada kangurów, pasàce
si´ w pokojowej koegzystencji ze stadami olbrzymich, sprowadzonych
z Indii, sucholubnych bawo∏ów.
Pierwsze dostrze˝one przeze mnie

kangurze plemi´ po˝ywia∏o si´ najspokojniej w Êwiecie na... polu golfowym. Te mniej skore do bliskich kontaktów z obcymi, najwi´ksze, czerwone, kica∏y, balansujàc na mi´sistych ogonach, inne – zw∏aszcza
mniejsze, za odpowiednià kompensatà, da∏y si´ bez problemu pog∏askaç.
Obsesyjnà mi∏oÊç mieszkaƒców
Piàtego Kontynentu do natury najlepiej widaç w trosce o zachowanie
czystoÊci. Nie spotka∏em dotàd
tak czystego kraju, a jakby nie
patrzeç jest przecie˝ co sprzàtaç –

i zmienny jest ocean. Ka˝dy odcinek
pla˝y wyglàda inaczej. Inne kolory
ska∏, kamieni wyrzucanych na brzeg
przez fale. Inne muszle zbieram na
pla˝y w Sandon, inne w Red Rock,
a jeszcze inne w samym Brooms
Head. Ka˝dy fragment wybrze˝a
wyglàda ka˝dego dnia inaczej. A to
fale naniosà w sztormowà noc ∏awic´ meduz o konsystencji galarety,
a to tysiàce ma∏ych kamieni, inkrustujàcych piasek wybrze˝a, a to koloni´ wodorostów... Tam, gdzie jeszcze wczoraj w po∏udnie przechodzi-

powierzchnia ca∏kowita Australii
wynosi 7 686 850 kilometrów kwadratowych. Troch´ wi´cej ni˝ Europy. Zaprzyjaêniona starsza Australijka na porannym joggingu schyli∏a
si´ dwa razy, by podnieÊç niewielki
papierek. Wi´cej nie by∏o potrzeby.
Nic dziwnego – tu przecie˝ urodzi∏
si´ ruch „Sprzàtanie Âwiata”.
Dzi´ki schludnoÊci tubylców tutejsze pla˝e pozostajà nie tylko urodziwe, ale i nadzwyczaj czyste. Nawet bezruch pla˝owy nie wydaje si´
nudny. Có˝ dopiero, gdy atrakcji na
nich tyle, na ile niezmierzony

∏em suchà nogà, dziÊ o Êwicie, wysokie fale cierpliwie rzeêbià kolorowe
g∏azy, lini´ brzegu. W zag∏´bieniach
w ska∏ach, gdzie pozostaje woda
w czasie odp∏ywu, oglàdam ∏awice
ma∏ych, kolorowych rybek, schwytanych na kilka godzin w pu∏apk´.
Do nast´pnego przyp∏ywu.
Nie dopytywa∏em o statystyki
osób chorych na depresj´. Mnie
osobiÊcie tamtejsi ludzie, bujna
natura, tudzie˝ przyjazny klimat nastraja∏y do porannej pobudki
z optymistycznym: „G’day Australia”, „Dzieƒ dobry Australio!”
czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Osobliwości

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

˝ycia
Woda
i zdrowia
W

od´ czczono z dawien
dawna, wykonujàc z jej
pomocà liczne zabiegi
o charakterze magiczno-oczyszczajàcym na pojednanie z nieokie∏znanymi mocami. W lustrze wody mo˝na
by∏o si´ przejrzeç i czegoÊ o sobie dowiedzieç. Powodzenie zwiastowa∏o
krystalicznie czyste odbicie wizerunku. Niepowodzenie, czy wr´cz nieszcz´Êcie – odbicie zak∏ócone, pofa∏dowane, niewyraêne. Woda oczyszcza∏a, leczy∏a cia∏o i dawa∏a
energi´. Dlatego w czasie
wakacyjnych w´drówek
korzystajmy jak najwi´cej
z jej dobroczynnych w∏aÊciwoÊci.
Jednym z najbardziej niezwyk∏ych miejsc mocy na
Podlasiu jest Âwi´ta Woda,
po∏o˝ona niedaleko Wasilkowa. èróde∏ko, któremu
ta miejscowoÊç zawdzi´cza
swojà nazw´, cieszy∏o si´ s∏awà prawdziwego cudu od niepami´tnych czasów. Kiedy prawie
trzy wieki temu niewidomy szlachcic
Bazyli Popiernik odzyska∏ wzrok po
przetarciu oczu wodà pochodzàcà
z tego êróde∏ka, postanowi∏ wznieÊç
tu kaplic´. WieÊç o cudownym
uzdrowieniu roznios∏a si´ szybko po
ca∏ej wschodniej Rzeczypospolitej.
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W roku 1719 kaplic´ poÊwi´ci∏ metropolita unicki. Âwi´ta Woda sta∏a
si´ oÊrodkiem kultowym nie tylko
unitów, ale i prawos∏awnych, a od
1921 roku równie˝ i katolików.
W XX wieku zmodernizowano istniejàce uj´cie wody, zbudowano grot´ i umieszczono w niej figur´ Matki
Boskiej. Przeprowadzone badania
radiestezyjne potwierdzi∏y wysokie
wartoÊci bioenergetyczne tamtejszej
wody.

Mamy w Polsce nasze w∏asne lokalne Lourdes, o którym wiedzà stosunkowo nieliczni. Jest nim zagadkowe êród∏o niedaleko Polkowic,
w gminie Radwanice we wsi Jakubów na Dolnym Âlàsku, którego woda ma niewyt∏umaczalne, uzdrawiajàce w∏aÊciwoÊci. WieÊ nazwana zosta∏a tak od Êw. Jakuba, który niegdyÊ

tu przebywa∏, a ˝e nie jest to tylko legenda, Êwiadczà zapisy znajdujàce si´
w archiwach koÊcio∏a parafialnego,
wybudowanego jeszcze w Êredniowieczu. RozpoÊciera si´ tu bujna, zielona enklawa przyrodnicza. W jej
centrum pob∏yskuje niewielkie êróde∏ko, którego niewàtpliwe w∏aÊciwoÊci lecznicze nie dajà si´ w ˝aden
sposób racjonalnie wyjaÊniç. Badania
przeprowadzone przez ekspertów nie
przynios∏y ˝adnych rewelacji. Ot,
woda ma nieco podwy˝szonà iloÊç
potasu i nic ponadto. A jednak
okoliczna ludnoÊç doÊç cz´sto
odwiedza êróde∏ko, wierzàc w jego leczniczà moc. I rzeczywiÊcie.
Liczne przyk∏ady Êwiadczà, ˝e
chorym po wypiciu tutejszej wody poprawia∏ si´ wzrok,
wzmacnia∏y nogi, okaleczonym szybko goi∏y si´ rany,
a bezp∏odne kobiety zachodzi∏y w cià˝´. Lokalna przypowieÊç mówi o Êw. Jakubie,
który – przebywajàc w tych okolicach – pragnà∏ odpoczàç w nieckowatej, zielonej i ch∏odnej przestrzeni,
a przy okazji ugasiç pragnienie z p∏ynàcego nieopodal êróde∏ka. Uczyniwszy to, wypowiedzia∏ s∏owa: –
Odtàd êróde∏ko b´dzie mia∏o w∏aÊciwoÊci uzdrawiajàce, zatem na chwa∏´
Bo˝à nale˝y wybudowaç tu koÊció∏.

I tak te˝ si´ sta∏o. Ta zielona niecka, zlokalizowana na terenach nizinnych, charakteryzuje si´ mikroklimatem górskim. Nawet jeÊli wokó∏
panuje upa∏ i susza, tam zawsze jest
ch∏odno i wilgotno. èróde∏ko w Jakubowie odwiedzajà licznie radiesteci, bioenergoterapeuci i inni adepci
wiedzy tajemnej, którzy twierdzà, ˝e
mamy tu do czynienia z miejscem
szczególnie podatnym na oddzia∏ywanie promieni kosmicznych, które
kumulujà si´ tu ze wzgl´du na specyficznà konfiguracj´ geologicznà.
Jest wieczór 27 czerwca 1877 roku. Z kaplicy w Gietrzwa∏dzie ko∏o
Olsztyna wychodzi Anna Szafraƒska
z dziewi´cioletnià córka Justynà.
Kierujà si´ w stron´ lasu, za którym le˝y wioska Nowy M∏yn,
gdzie mieszkajà. „Czekaj no
matulu – mówi raptem dziewczynka – a˝ zobacz´, co to takiego bia∏ego jest na drzewie”. Obie nie majà poj´cia,
˝e b´dà jeszcze setki razy
opowiadaç tà histori´.
Ma∏a nie daje si´ odciàgnàç od drzewa. Twierdzi, ˝e
widzi na nim pi´knà panià
otoczonà wielkà jasnoÊcià.
Nast´pnego dnia pod tym
samym drzewem sta∏a Justynka i inne dzieci. W parafii
trwa∏a uroczystoÊç jej patronów,
Êwi´tych Piotra i Paw∏a. Justyna
znów widzia∏a pi´knà panià, której
anieli znieÊli z nieba dzieciàtko. To
samo zobaczy∏a jej kole˝anka, o 3 lata starsza Basia Samulowska. Widzenia powtarza∏y si´ przez dwa miesiàce. Pi´kna pani sama powiedzia∏a
dziewczynkom, ˝e jest NajÊwi´tszà
Marià Pannà i kaza∏a im wezwaç ludzi do odmawiania ró˝aƒca i odprawiania pokuty za grzechy. Ostatniego dnia wizji spod drzewa, na którym dzieci widzia∏y Maryj´, trysn´∏o

êróde∏ko. Justyna i Basia przekaza∏y
polecenie samej Matki Bo˝ej. „Chorzy, którzy napijà si´ tej wody albo
obmyjà w niej bolàce miejsce, zostanà uzdrowieni, jeÊli tylko b´dà g∏´boko wierzyç”. Skrz´tnie przechowywana w gietrzwa∏dzkiej parafii
ksi´ga ∏ask i uzdrowieƒ otrzymanych
za przyczynà NajÊwi´tszej Marii
Panny, to fascynujàca lektura. W kronice gietrzwa∏dzkiej sà te˝ zapisy
i podzi´kowania od osób, które
dozna∏y uzdrowienia duchowego.

Zw∏aszcza uzale˝nieni od alkoholu
twierdzà, ˝e modlitwa wspomagajàca dzia∏anie leczàcej wody ma w tym
miejscu ogromnà moc.
Z wyglàdu jezioro jak jezioro. ZaroÊni´te brzegi, ryby, ptactwo. Jak
wsz´dzie. Le˝y ponad dziesi´ç kilometrów od W∏odawy. Jest najwy˝ej
po∏o˝onym jeziorem na Kaszubach
i jednym z najczystszych. Nie wpada
do niego ˝adna rzeczka. Zasila
je êród∏o, które bije gdzieÊ z jego

dna, najprawdopodobniej na samym
Êrodku. Wytwarza wokó∏ siebie niepowtarzalnà aur´, wspania∏y mikroklimat. Jest zbiornikiem niezwyk∏ej
energii. Niektórzy twierdzà, ˝e emituje jakieÊ tajemnicze promieniowanie, ˝e kilka godzin sp´dzonych na
jego brzegu mo˝e zastàpiç kilkutygodniowy urlop. „Te wody uzdrawiajà
i hartujà chorowite dzieci” – twierdzà rodzice. Od wczesnej wiosny do
póênej jesieni przywo˝à tu swoje
pociechy i pozwalajà im taplaç si´
do woli w jeziorze. Radiesteci
potwierdzajà, ˝e Jezioro Bia∏e nie jest zwyk∏ym jeziorem.
Po dokonaniu pomiarów
okaza∏o si´, ˝e miejsce to
w niezwyk∏y sposób emanuje
falami bieli, która wyjàtkowo
pozytywnie i uzdrawiajàco
dzia∏a na cz∏owieka.
Jezioro to posiada jeszcze
jednà ciekawà osobliwoÊç.
80% kamieni wyrzucanych
z dna na brzeg to niezwykle
skuteczne naturalne odpromienniki, które likwidujà
negatywne oddzia∏ywanie
cieków wodnych. Z pozoru
sà to najzwyklejsze otoczaki,
ale tylko z pozoru, bowiem
to najprawdziwsze dary
czakramu, czyli miejsca, w którym ogniskujà si´ pozytywne
emanacje Ziemi.
Nikt nie zaprzeczy, ˝e Êwi´ta woda
z Lourdes czy innych Êwi´tych êróde∏, rzek i jezior, mimo swej
chemicznej zwyczajnoÊci, zawiera
tajemnicze boskie pierwiastki, dzi´ki
którym chorzy rzucajà kule, s∏abi
odzyskujà si∏y, a bezp∏odne kobiety
stajà si´ matkami. I choç nad fenomenem tego zjawiska zastanawiali
si´ eksperci najrozmaitszych dziedzin
wiedzy – w pe∏ni racjonalnego wyt∏umaczenia nadal brak.
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899/39
899/39
899/39
1108/54
1108/54

138
138
138
150
145

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

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

187.110.1
187.610.1
187.711.1
187.490.1
187.240.0

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

899 YOUNG
899 FUN
899 BRUSH
1108 SCHUMACHER
1108 SX

kod

SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA

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

cena (pln)

Ceny

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

• 003 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją lewej nogi dla wers. 180 zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób
z dysfunkcją prawej nogi dla wers. 180 zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg dla
wersji 180 zł 7.290,00 • 09 - ABS zł 2.835,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb
zł 495,00 • 030 - Przyciemniane szyby atermiczne zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 405,00 • 108 - Felgi aluminiowe zł 1.080,00 • 174 - Szyby boczne odchylane zł 153,00 • 195 Siedzenie tylne dzielone zł 315,00 • 197 - Fartuchy przeciwbłotne kół tylnych zł 90,00 • 210 - Lakier metalizowany
zł 891,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 2.700,00 • 213 - Autoalarm zł 1.215,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi
zł 450,00 • 313 - Autoradio zł 1.125,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 855,00 • 399 - Dach otwierany elektrycznie
- długi zł 1.800,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.260,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera
zł 1.215,00 • 564 - Radio z CD zł 1.395,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu zł 256,50

UNO

1,0 ie S FIRE
899
899

158.905.2
158.930.2
158.950.2

1000/46
899/39
899/39

140
135
135

6,3
6,3
6,3

5-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy

23.130,00
19.440,00
23.130,00

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.420,00 • 003/636 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją prawej
nogi zł 4.230,00 • 003/634/635 - Urządzenie dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.290,00 • 808 - Wyposażenie
inwalidzkie zł 3.717,00 • 101 - Wycieraczka szyby tylnej zł 171,00* • 210 - Lakier metal. zł 891,00 • 428 - Elektr.
podn. szyb bocznych + elektr. blokada drzwi zł 1.305,00
*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2

PUNTO

nowa gama 2002

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

188.010.2
188.510.2
188.513.2
188.120.2
188.123.2
188.210.2
188.213.2
188.220.2
188.313.2
188.616.2
188.718.2

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

155
155
172
155
172
155
165
155
165
165
205

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

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

26.910,00
30.510,00
33.120,00
33.030,00
35.280,00
33.030,00
35.280,00
33.030,00
39.330,00
46.530,00
50.130,00

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

188.040.2
188.510.2
188.543.2
188.541.2
188.547.2
188.240.2
188.243.2
188.260.2
188.343.2

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

155
155
172
155
172
155
165
155
165

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

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

27.810,00
31.770,00
34.020,00
39.870,00
43.560,00
33.930,00
36.180,00
33.930,00
40.230,00

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.442,50 • 003/636 - Urządz. dla osób z dysfunkcją prawej nogi zł 4.230,00
• 003/634/636 - Urządz. dla osób z dysfunkcją obu nóg zł 7.335,00 • 008 - Sterowanie zdalne otwier./zamyk. zł 405,00
• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow. + reg. siedzenia kierow. mechanicznie
zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00 • 195 - Tylna kanapa
dzielona zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi
zł 1.485,00 • 315 - Radio z CD zł 1.620,00• 386 - Wbud. nawigator zł 5.535,00 • 400 - Dach otwierany elektr. zł 1.980,00
• 414 - Autoradio Blaupunkt zł 1.080,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00
• 431 - Felgi alumin. + poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System
nawig. bazowy zł 4.950,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł 990,00 • 543 - Trzeci zagłówek i 3. pas bezp. zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.147,50 • 614 - Boczne poduszki pow.
i chron. głowę zł 1.890,00 • 724 - Pack Sporting zł 1.890,00 • 751 - Kit Abarth zł 2.880,00 • 802 - Kolory sportowe zł 495,00
• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 923 - Spoiler zł 540,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 238,50
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 19 kwietnia 2002 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

173.262.2
173.263.2
173.273.0
173.274.0

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

153
167
167
186

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

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

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

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

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

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

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe)
zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow.
pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech.
siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

ALBEA

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

172.263.0
172.273.0
172.274.0

1242/80
1242/80
1596/103

167
167
186

6,8
6,8
8,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

32.310,00
35.820,00
38.430,00

• 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 • 195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb
przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod.
do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

BARCHETTA

NAXOS 1,8

183.500.0

1747

2-drzwiowy

70.200,00

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

DOBLÒ

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

119.510.0
119.511.0
119.512.0
119.711.0
119.712.0
119.713.0
119.811.0
119.813.0

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

142
168
141
168
141
141
168
141

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

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

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

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. szerokość kolumny kier.
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy
przeciwmgielne zł 585,00 • 108 - Felgi aluminiowe 14“ zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry zł 378,00
• 195 - Siedzenie tylne dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed.z reg.
zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.395,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy
wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt kompaktowych zł 1.710,00 • 585
- Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 - Fartuchy p.błotne
przed. zł 180,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony dach zł 3.690,00

MULTIPLA

SX
JTD 110 SX
Bipower SX
Bipower ELX

186.211.0
186.231.0
186.901.0
186.931.0

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

170
170
168
168

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

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

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

• 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 1.035,00 • 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.880,00
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 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

czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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1242/80
1596/103
1910/80
1242/80
1596/103
1910/80
1910/115
1596/103
1747/133
1910/115
2446/170

172
185
172
172
185
172
192
185
202
192
215

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

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

41.040,00
44.910,00
49.410,00
44.910,00
47.250,00
51.750,00
55.350,00
49.050,00
52.650,00
58.140,00
75.870,00

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

192.500.0
192.501.0
192.507.0
192.510.0
192.511.0
192.517.0
192.518.0
192.541.0
192.542.0
192.548.0
192.554.0

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

172
185
172
172
183
172
190
183
200
190
213

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

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

42.750,00
46.620,00
51.120,00
46.620,00
48.960,00
44.460,00
57.060,00
50.760,00
54.360,00
59.850,00
77.580,00

cena (pln)

192.300.0
192.301.0
192.307.0
192.310.0
192.311.0
192.317.0
192.318.0
192.321.0
192.322.0
192.328.0
192.334.0

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

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

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

STILO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja
dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja dwustrefowa (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 205 Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.340,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 211 - Tapicerka ze skóry
zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana 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 • 350 - Pakiet zimowy
1.080,00 • 392 - ESP – kontrola stabilności pojazdu zł 2.250,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie SKY WINDOW
zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 1.800,00
• 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 435 - Felgi 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 • 547 - Radio z CD mp3 sterow. głosem/dop. do radia kaset. zł 900,00
• 564 - Radio z CD/dopłata do radia kaset. zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00
• 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem
zł 1.350,00 • 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7.200,00 • 914 Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 926 - Spoilery boczne (tylko do
wersji 3-drzwiowej) zł 450,00

MAREA

Weekend 100 16V SX
Weekend JTD 110 SX
Weekend JTD 110 ELX

185.900.1
185.904.1
185.914.1

1581/103
1910/110
1910/110

185
186
186

8,2
5,5
5,5

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

46.350,00
54.450,00
58.950,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 414,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 675,00
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.365,00 • 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 585,00
• 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.125,00
• 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 211 - Tapicerka ze
skóry zł 7.470,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 386 - Nawigacja satelitarna zł 8.640,00 • 400 - Dach otwierany
elektrycznie zł 2.610,00 • 414 - Autoradio extra serie zł 1.485,00 • 431 - Felgi aluminiowe i poszerzone opony
zł 1.575,00 • 452 - Ogrzewane siedzenia przednie zł 585,00 • 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

64

145

5,6

3-drzwiowy

cena (pln)

1108/54

nadwozie

287.970.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

1100 MPI

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

SEICENTO VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

23.310,00

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

PUNTO VAN

1,2 Bz
1,9 D

288.830.0
288.831.0

1242/60
1910/60

155
155

5,7
5,7

30.690,00
37.710,00

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow.
mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 585,00 • 104 - Wspomaganie elektr.
kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.710,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00
• 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 - Elektryczny podnośnik szyb + centr.
zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00
• 524 - Zaślepka w kolorze samochodu zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocznych zł 405,00 • 927 - Listwy ochronne
drzwi zł 238,50

DOBLÒ CARGO

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

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

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

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

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

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

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

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kolumny kierownicy
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 082 - Przystosowanie pod radio zł 333,00
• 097 - Lampy przeciwmgielne zł 585,00 • 194 - Krata zabezp. kierowcę przed przemieszczaniem się ładunku zł 360,00
• 201 - Ruchoma dzielona przegroda do wysok. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00
• 297 - Siedzenie przednie pasażera z regul. wzdłużną i pochyl. oparcia zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi
zł 1.395,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby + centralny zamek zł 990,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy
zł 423,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.215,00
• 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydłowe, asymetryczne,
oszklone zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt
kompaktowych zł 1.710,00 • 585 - Przesuwany dach zł 1.395,00 • 621 - Skład. siedz. pasażera z oparciem, po złożeniu
tworz. stolik zł 423,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 - Fartuchy
przeciwbłotne przednie zł 180,00 • 798 - Wykładzina przestrzeni bagaż. zł 288,00 • 833 - Przystosowanie do telefonu
zł 288,00 • 943 - Zwiększ. ładowność 800 kg zł 990,00 • 997 - Podwyższony dach zł 3.690,00

SCUDO

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

222.245.0
222.445.0
222.284.0
222.415.0

1867/69
1867/69
1997 /
1997 /136

138
138

8,0

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

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

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

czer wiec 2002 f i a t wo kó ł n a s
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1,2 16v EL
1,2 16v HL
1,6 16v HL

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

cena (pln)

nadwozie

1242/60
1242/80
1596/101

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

277.313.0
277.323.0
277.324.0

prędkość
maksymalna
km/h

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND
VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

37.710,00
41.220,00
43.920,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr.
podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

DUCATO

FURGON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

128
128
128
143
143
148
148
148

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

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

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

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

149
152
152
149
152
149
152

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

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

CABINATO

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

JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD

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

DUCATO OSOBOWY / AMBULANS

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

• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8 910,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 405,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.160,00 • 025 Klimat. man. zł 4 500,00 • 025 Klimat.
man. dla wers. osob. zł 9 000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 Szyby aterm. zł 315,00 • 033 Wskaź.
poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Zwięk. ramię lust. zewn. zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm zł 180,00 • 055 Drzwi boczne
przes. po stronie kier. zł 1.080,00 • 062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 072 Inst. do radia zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik
martwego pola w lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 315,00 • 089 Alternator
wzmoc. + HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 540,00 • 102 Wycier. refl. zł 540,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO z progr. zł 2.295,00 • 141 Opony
wzmoc./do trans. ciężk./ zł 360,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 702,00 • 169 Red. biegów zł 7 200,00 • 197 Fart. przeciwbł. kół tyln. 0,00 • 200 Dod. ogrz.
zł 675,00 • 204 Dod. klim. zł 4 500,00 • 205 Ogrz. WEBASTO zł 3.195,00 • 210 Lakier metal. zł 1.080,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt.
w kierow. zł 360,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.040,00 • 269 Radionaw. /L2/ zł 6.030,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.850,00 • 309 Wył. akum. 657,00
• 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 361 Zabezp. przes. ład. zł 0,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio
HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.125,00 • 451 Autoradio pods zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz.
kier. 405,00 • 465 Lodówka zł 1.260,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 450,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 1.260,00 1.400,00 • 500
Pod. pow. kier. zł 0,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00 • 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 519 Tyl. podw. drzwi oszkl.
0,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 180,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 180,00 • 527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 563 Chow. st. dla p. drzwi bocz.
przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz. przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz.
przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.250,00 • 728 Tapic. wel. zł 450,00 • 742 Belka tylna, kosz na koło zap. zł 0,00 • 747 Fart. pbłot. kół przed. zł
162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extras. do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 •
839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł 162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 6.930,00 • 904 Syst. tel.
z naw. pikt. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blok. dyf. zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 maja 2002 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

3. Teksid Poland SA

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

produkcja odlewów
dla przemys∏u samochodowego

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

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

joint venture z firmà Bosch;
produkcja cz´Êci
samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

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

prace rozwojowo-badawcze
w zakresie produktów lotniczych

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

us∏ugi
softwarowe i hardwarowe

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

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi celne

16. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

17. Fiat Finance Polska SA

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

us∏ugi
faktoringowe i leasingowe

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA

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

ubezpieczenia
majàtkowe

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

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

ubezpieczenia
na ˝ycie

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

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

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

Joint Ventures

