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O tym się mówi
Wyprzedź myślą czas 
zaprojektuj Fiata przyszłości.
Chcąc dać szansę większej liczbie przyszłych posiadaczy nagród, przedłużamy do 16 września
termin nadsyłania prac konkursowych. Naprawdę warto rozbudzić wyobraźnię!

Przypominamy: chodzi tylko o przedstawienie w dowolnej formie plastycznej własnego

wyobrażenia o samochodzie Fiata za lat dziesięć. 

Do 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. 

FAP pro mu je Pol skę
Ka pi tu ła Ho no ro wa Zło tej Od zna ki Kra jo wej

Izby Go spo dar czej przy zna ła Fiat Au to Po -

land Ho no ro wą Zło tą Od zna kę za szcze gól ne

za słu gi dla pro mo cji Pol ski. Od zna ka zo sta ła

przy zna na za istot ny wkład przed się bior stwa

w re ali za cję in we sty cji, a w szcze gól no ści za

two rze nie no wych miejsc pra cy. 

Uzna nie na sze go kra ju, za miej sce war te 

in we sto wa nia, jest waż ne dla bu do wy mię dzy -

na ro do we go wi ze run ku Pol ski ja ko poważnego 

i wia ry god ne go part ne ra go spo dar cze go.

Od zna ka przy zna wa na jest przed sta wi cie lom

świa ta go spo dar ki, kul tu ry i na uki, 

po li ty kom oraz in sty tu cjom szcze gól nie 

za słu żo nym w pro mo wa niu naszego kraju.

Pierw sze Zło te Od zna ki wrę czo no w Ha no we -

rze pod czas Świa to wej Wy sta wy EXPO 2000.

Te go rocz na uro czy stość od by ła się 

w czerw cu pod czas VIII Ga li Kra jo wej Izby

Go spo dar czej pod ha słem „Pol skie Fir my

w Unii Eu ro pej skiej”. 

W imie niu Fiat Au to Po land Ho no ro wą Zło tą

Od zna kę ode brał pre zes En ri co Pa vo ni.

Cią gle mło dy mi mo 130 lat
Za kład F. A. Po wer tra in Pol ska (od czerw ca wy stę pu je pod na zwą Fiat GM Po wer tra in Pol ska Sp. z o. o.) wcho dzą cy w skład FIAT -GM

Po wer tra in, ob cho dzi swo je 130-le cie. Ju bi le usz przy pa da w okre sie uru cho mia nia pro duk cji no we go sil ni ka. Prze szłość, te raź niej -

szość oraz przy szłość za kła du jest ści śle zwią za na z Biel skiem -Bia łą. Spół ka dzia ła na te re nie Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -

micz nej w Biel sku -Bia łej. Obec nie za trud nia 914 osób, pro du ku je sil ni ki 100 GL (899ccm), skrzy nie bie gów C526, a tak że ele men ty

skrzy ni 4x4. Pro duk ty te są do star cza ne do Fiat Au to Po land, Fiat Au to Mi ra fio ri (Wło chy) i Steyr (Au stria). 

Kie dy w 1872 ro ku Ka rol Ochsner otwie rał za kład, zaj mo wał się pro duk cją in sta la cji ru ro cią go wych

i ręcz nych pomp. Po na cjo na li za cji by ła to już Wy twór nia Sprzę tu Me cha nicz ne go,

w któ rej w 1956 ro ku roz po czę to pro duk cję sil ni ków S -15 

do sa mo cho du „Sy re na”. Na po cząt ku przy szłe go 

ro ku, kosz tem 370 mln eu ro, uru cho mio na zo sta nie

pro duk cja „sil ni ka przy szło ści”, mon to wa ne go 

w sa mo cho dach pro du ko wa nych przez Fia ta i GM.
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Kolejna Run da Pu cha ru Al fy Ro meo
Po raz ko lej ny za wod ni cy star tu ją cy 6 i 7 lip ca na to rze po znań skim w Pu cha rze Al fy Ro meo do star czy li ki bi com wie lu emo cji. 

Po ostrej wal ce pierw sze miej sce w sprin cie (6 okrą żeń) za jął Ro bert Ki siel, dru gi był Ra fał Rul ski – obaj z Au to mo bil klu bu Pol skie go. 

Ja kub Go lec – Au to mo bil klub Wiel ko pol ski (III miej sce) na dru gim okrą że niu wy pchnął za tor Ar tu ra Czy ża, któ re mu pod czas wal ki 

o lep szą po zy cję zgasł sil nik w sa mo cho dzie. Czyż z Au to mo bil klubu Wiel ko pol skie go, któ ry nie ukoń czył sprin tu w bie gu głów nym, 

star to wał z ostat niej, 18 po zy cji. Po zna niak nie pod dał się i już po pierw szym okrą że niu był pią ty, a po dzie sią tym – ob jął pro wa dze nie. 

Al fa Ro ber ta Ki sie la, wal czą ce go o jak naj lep szą po zy cję na me cie, zde rzy ła się z sa mo cho -

dem Ma cie ja Gar stec kie go. Osta tecz nie pierw sze miej sce w III Run dzie za jął Ar tur Czyż,

dru gi był Ro bert Ki siel, a trze ci Ja kub Wy soc ki – Au to mo bil klub Ra dom ski. 

Do sprin tu wy star to wa ło 20 za wod ni ków, skla sy fi ko wa no 18, pręd kość zwy cięz cy 

wy nio sła 116 km/godz. 

W wy ści gu głów nym wy star to wa ło 18 za wod ni ków, skla sy fi ko wa no 15. Pręd kość zwy cięz -

cy 120,8 km/godz. Punk ta cja po trzech eli mi na cjach: 1. Ro bert Ki siel —182 pkt., 

2. Ar tur Czyż – 163 pkt., 3. Mar cin Bart ko wiak – 120 pkt. Na 22 za wod ni ków star tu ją cych 

w Pu cha rze, Ka ro li na Czap ka z Ustro nia za ję ła 13 miej sce (39 pkt.), 

na to miast Mał go rza ta Ser bin – Au to mo bil klub Rze mieśl nik – 15 miej sce (23 pkt.).

FAP spon so rem piel grzym ki
23 lip ca w Cen trum Sprze da ży Fiat Au to Po land SA w Biel sku Bia łej od by ło się uro czy ste prze ka za nie sa mo cho -

dów mar ki FIAT, AL FA RO MEO, LAN CIA do ob słu gi wi zy ty Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w Pol sce

W uro czy sto ści wzię li udział: bp Ka zi mierz Nycz – prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go 

Po dró ży Oj ca Świę te go do Pol ski w 2002 r., przed sta wi cie le Ka to lic kiej Agen cji In for ma cyj nej, dzien ni ka rze

oraz Ma rio Li be ra le i Cze sław Świ stak – człon ko wie Za rzą du Fiat Au to Po land. 

Prze ka za ny mi sa mo cho da mi bę dą jeź dzić dzien ni ka rze KAI oraz rzecz nik pra so wy 

Sto li cy Apo stol skiej, Jo aqu in Na var ro -Valls. 

Fiat Au to Po land jest spon so rem ob słu gi sa mo cho do wej wi zyt Oj ca Świę te go już od 1995 ro ku. 

FAP: je den cer ty fi kat dla trzech dzia łal no ści 
W dniach 22-24 lip ca br. w Fiat Au to Po land od był się au dyt Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią, Śro do wi skiem 

oraz Bez pie czeń stwem i Hi gie ną Pra cy. Sta no wił on zwień cze nie trwa ją cych od ro ku prac łączą cych te sys te my za rzą dza nia. 

Pro wa dzi ły go jed no cze śnie dwie fir my cer ty fi ku ją ce: RW TÜV Pol ska i Pol skie Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji, któ re oce nia ły 

zgod ność za rzą dza nia Fiat Au to Po land w za kre sie ja ko ści, śro do wi ska oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy z wy ma ga nia mi norm:  

ISO 9001 (za rzą dza nie ja ko ścią),  ISO 14001 (za rzą dza nie śro do wi skiem), PN -N -18001 (za rzą dza nie bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy).

Au dyto rzy we ry fi ko wa li funk cjo no wa nie ZSZ we wszyst kich ob sza rach FAP w peł ni po twier dza jąc je go zgod ność z wy ma ga nia mi tych

norm. Szcze gól nie uzna nie u au dy to rów zna lazł bar dzo wy so ki po ziom za rzą dza nia oraz ogrom ne za an ga żo wa nie wszyst kich 

pra cow ni ków za kła du FAP w Ty chach – po cząw szy od pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach ro bot ni czych, po przez po szcze gól ne

po zio my za rzą dza nia na dy rek cji Spół ki koń cząc. Fiat Au to Po land bę dzie jed ną z pierw szych w Pol sce tak du żych firm, 

któ ra uzy ska cer ty fi kat ZSZ ja ko ścią, śro do wi skiem i bez pie czeń stwem. 



3. MA SE RA TI 
W KRA INIE PIE NIĄ DZA
Ja ka in na gieł da świa to wa nada wa ła by
się le piej na świę to wa nie po wro tu mar -
ki Maserati na ry nek ame ry kań ski? New
York Exchan ge by ła go spo da rzem 
wy da rze nia zor ga ni zo wa ne go przez
Fer ra ri Ma se ra ti Nord Ame ri ca i Fiat
USA. Przez ca ły dzień dwa mo de le 
Spi der i dwa Co upé, pre zen to wa ne na
ze w nątrz bu dyn ku gieł dy, wzbudzały
zainteresowanie prze chod niów.
Po kaz za koń czo no o go dzi nie 16.00,
kie dy to Stu art Ro bin son i Pa olo Van ni -
ni – pre ze si dwóch spół ek -or ga ni za to -
rów, mie li za szczyt za dzwo nić dzwon -
kiem ogła sza ją cym za mknię cie se sji
gieł do wej.

ZE świata Fiata

2. CA SE NEW HOL LAND 
LI DE REM W RO SJI
CNH do star czy do re gio nu Sa ma ry (Ro -
sja) 149 ma szyn rol ni czych, wśród
nich: 43 kom baj ny Ca se IH Axial -flow,
43 przy rzą dy tną ce Ca se IH he aders
i 20 trak to rów Ca se IH MX240 (na zdję -
ciu). Oprócz te go, spół ka bę dzie
współ pra co wać ze swo imi przed sta wi -
cie la mi w Ro sji nad zor ga ni zo wa niem
sie ci sprze da ży i warsz ta tów na praw -
czych. Umo wa, któ rej war tość prze kra -
cza 11 mi lio nów do la rów, po twier dza
sil ną po zy cję CNH Glo bal w Ro sji
i w kra jach by łe go Związ ku Ra dziec kie -
go, cze go do wo dem jest po nad 13 ty -
się cy wy ro bów spół ki Ca se IH i New
Hol land tutaj użyt ko wa nych.

1. NAJ WIĘK SZA FIR MA KU RIER -
SKA WY BRA ŁA IVE CO DA ILY
Uni ted Par cel Se rvi ce (UPS), wy bra ła
Ive co do re ali za cji no wo cze sne go sa -
mo cho du P82 do sto so wa ne go do roz -
wo że nia prze sy łek na te re nie miast.
No wy po jazd, wy ko na ny na pod wo ziu
Da ily Ci ty Truck Ive co, bę dzie wy glą dał
jak tra dy cyj ny, cha rak te ry stycz ny fur -
gon do prze wo zu pa czek. Bę dzie mógł
się jed nak po chwa lić szcze gól ny mi za -
le ta mi pod wzglę dem eko lo gii, pro -
duk tyw no ści, kosz tów, bez pie czeń -
stwa oraz wy go dy dla kie row cy. Spo -
śród po nad 300 eg zem pla rzy, któ re
wej dą do użyt ku w Eu ro pie Za chod niej
w cią gu te go ro ku, 91 prze zna czo no
dla Wiel kiej Bry ta nii.
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5. FIAT PO MA GA WAL CZYĆ 
Z KO MA RA MI
Ciem ny, z bia ły mi plam ka mi na łap -
kach i na grzbie cie, nie brzę czy: to ko -
mar Aedes aegyp ti lu bią cy po rę dzien -
ną i zbior ni ki wo dy sto ją cej. Ukłu cie
ta kie go ko ma ra wy wo łu je tro pi kal ną
cho ro bę na skór ka, zwa ną den gue. 
W Bra zy lii, gdzie od no to wa no 89 718
przy pad ków w sta nie Rio de Ja ne iro
i 14 450 w sta nie San Pa olo, jest to po -
waż ny pro ble mu zdro wot ny. Dla te go
ko niecz ne oka za ły się pra ce me lio ra -
cyj ne, prze pro wa dzo ne z wy ko rzy sta -
niem 1040 Pa lio Week end i Pick -up
Stra da, od da nych na uży tek tech ni ków
sa ni tar nych. Na zdję ciu: roz py lanie
śro dka owa do bój czego.

4. DZIA ŁANIA NA RZECZ 
ZRÓW NO WA ŻO NE GO ROZ WO JU
O roz woju tech no lo gicz nym i prze my -
sło wym w trans por cie sa mo cho do wym,
ko le jo wym i mor skim mówiono pod czas
czerwcowej kon fe ren cji Surface
Transport Technologies for Sustainable
Development w Wa len cji. Ce lem by ło
okre śle nie ten den cji  zrów no wa żo ne go
roz wo ju oraz prio ry te to wych za gad nie -
nień doty czą  cych śro do wi ska i bez pie -
czeń stwa. W kon fe ren cji uczest  ni czy ło
sied miu pre le gen tów Ośrod ka Ba dań
Fia ta, któ rzy przed sta wi li trzy pro to ty -
py (Eco ba sis, Fiat Se icen to H2 Fu el cell
i Mul ti pla gas dri ver), sil nik na spa la nie
we wnętrz ne z elek tro nicz ną kon tro lą
za wo rów oraz Mul ti pla Bi po wer.
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6. CO PO ŁĄCZY ŁO 
AL FĘ RO MEO Z CNN? 
Mar ka Al fa Ro meo i sta cja te le wi zyj na
CNN zre ali zo wa ły pro gram za ty tu ło -
wa ny De sign 360 nada wa ny od
2 czerw ca, w nie dzie lę, o go dzi nie
20.30. Wspól na ini cja ty wa zo sta ła za -
pre zen to wa na w Scien ce Mu seum
w Lon dy nie (na zdję ciu) z oka zji wy -
sta wy naj pięk niej szych Alf Ro meo.
Show trak tu je o pro jek to wa niu, ana li -
zu je pro ces two rze nia, kon tekst spo -
łecz ny i biz nes, któ ry stoi za wie lo ma
przed mio ta mi co dzien ne go użyt ku.
Go ść mi pro gra mu są oso bi sto ści świa -
to we go wzor nitwa: Gior gio Ar ma ni,
Lu is Vit ton, Phi lip pe Starck, Nor man
Fo ster i Rehm Ko ol ha as.
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K ie dyÊ, jesz cze w „Te le -Echu”, prze ko ny wa ∏em
Ire n´ Dzie dzic, ˝e ta cy jak ja mo no ga mi Êci nie
sà zbyt atrak cyj nym obiek tem do po ga du szek.

Od tam te go wy wia du mi n´ ∏o wie le cza su a mo no ga mia
da lej mnie prze Êla du je. ˚o na cià gle ta sa ma. I wcià˝ ten
sam sto lik w kra kow skim Klu bie Dzien ni ka rzy „Pod
Grusz kà”, do któ re go co dzien nie zdà ̋ am przed po ∏u -
dnio wym hej na ∏em z Wie ̋ y Ma riac kiej. Ty le, ˝e po tem,
z Ryn ku, nie kie ru j´ si´ ju˝ na uli c´ Re for mac kà. Fir -
m´, w któ rej pra co wa ∏em przez 54 la ta bez dwóch mie -
si´ cy, za bra no do sto li cy...

Nie mam ocho ty na gorz kie ˝a le. By ∏o, mi n´ ∏o. 
Sto lik, przy któ rym w Klu bie Dzien ni ka rzy ka˝ de go
dnia spo ty kam si´ z gru pà przy ja ció∏, bo daj od Êmier ci
Sta li na, a mo ̋ e od Paê dzier ni ka ‘56, co dzien nie cze ka
– i to te raz si´ li czy! Co praw da nie ma ju˝ przy nim Je -
rze go Brosz kie wi cza, Ta dzia Ho ∏u ja, Ja lu Kur ka, Ma -
ria na Za ∏uc kie go, Ma cie ja S∏om czyƒ skie go, nie wpa da
Do dek Dym sza – ale jest Je rzy Ka tle wicz, Ta de usz
Kwiat kow ski i dr Wo ∏o wiec, der ma to log któ ry od lat
z na mi „wy sia du je”. To pew nie i ostat ni w Pol sce sto -
lik li te rac ko -hu mo ry stycz ny. Daw niej by ∏o ich wi´ cej.

Ten naj bar dziej zna ny na le ̋ a∏ do Ska man dry tów, za sia -
da li przy nim w „Zie miaƒ skiej” S∏o nim ski, Tu wim,
Wie rzyƒ ski. Rów nie˝ w sto li cy, ale jesz cze w dzie -
wi´tnastym wie ku, przy sto li ku w „Ma∏ go rzat ce” na
Kra kow skim Przed mie Êciu, re gu lar nie spo ty ka li si´ 
in te lek tu ali Êci, z Cho pi nem na cze le. My, Po la cy, lu bi -
li Êmy sto li ki. Ale te raz to mi ja. Lu dzie, nie ste ty, umie -
ra jà i z ni mi umie ra jà ka wiar nia ne sto li ki. Dla te go 
lu bi´ ten „Pod Grusz kà”.

na gorzkie żale
Na jeź dzi łem się dość po świe cie. Te raz niech jeż dżą in ni. Sze ro kiej dro gi. 
Mnie wy star czy co dzien na po dróż do mo je go sto li ka w kra kow skim Klu bie
Dziennikarzy „Pod Grusz ką”. My, Polacy, zawsze lubiliśmy stoliki.

Chwila
refleksji

Lu dwik Je rzy Kern (ur. 1921) – po eta,
sa ty ryk, au tor ksią żek dla dzie ci, m. in.
cy klu o Fer dy nan dzie Wspa nia łym.
Przez po nad pół wie ku zwią za ny był
z „Prze kro jem”, do któ re go pi sał wier -
sze sa ty rycz ne i afo ry zmy oraz re da go -
wał ostat nią stro nę. Zna ne pio sen ki:
„Ci cha wo da”, „La to, la to” i „Woj na do -
mo wa” – też są je go au tor stwa.

Nie mam ochoty
Lu dwik Je rzy Kern, fot. Jan Zych



wcho dzi ∏o. Choç od daw na je stem na eme ry tu rze, da lej
ro bi´ to, co lu bi´. A od po czy wam w cha ∏u pie, któ rà wy -
bu do wa li Êmy z ˝o nà nad je zio rem po nad trzy dzie Êci lat
te mu. Ryb jed nak ju˝ nie ∏o wi´. Mam ich doÊç na su mie -
niu, z 12 ki lo gra mo wym ∏o so siem na cze le. Z po wo du
te go ∏o so sia zresz tà w mo im do mu mia ∏o byç wiel kie
uczto wa nie z przy ja ció∏ mi, ale nic z te go nie wy sz∏o, bo
˝o na ry b´ zja d∏a. Sa ma!

Mo je ma∏ ̋ eƒ stwo z Mar tà Steb nic kà (zna nà i lu bia nà
ar tyst kà, a za ra zem wy k∏a dow cà w kra kow skiej PWST
– dop. TB) jest ju˝ d∏u go dy stan so we. Ma swój ko deks.
Ja jej nie po ma gam w ak tor stwie – ona nie wtrà ca si´ do
mo je go pi sa nia. By wa ∏o jed nak tak, ˝e wspó∏ pra co wa li -
Êmy. Pi sa ∏em jej tek sty pio se nek. Za pie nià dze. Za pio -
sen k´ ˝à da ∏em np. 500 z∏o tych. Ona mi je wy p∏a ca ∏a, 
ja pi sa ∏em tekst, a po tem ho no ra rium da wa ∏em jej na
˝y cie. Ona te pie nià dze od k∏a da ∏a na ko lej nà pio sen k´,
ja znów in ka so wa ∏em 500 z∏o tych. I do oko ∏a Woj tek.
Za te sa me 500 z∏o tych ˝y li Êmy ca∏ kiem nie êle. My Êl´,
˝e dla mi ni stra Ko ∏od ki wia do moÊç o ta kim sa mo fi nan -
so wa niu si´ mo ̋ e byç cie ka wa. Tak, tak, w na szym 
do mu dzie jà si´ cu da...

Jed nym z „cu dów” sà kwa dra to we ja ja, któ re ser wu -
j´ w oko li cach Wiel kiej No cy. Zna jo mi py ta jà: jak je
zro bi ∏eÊ?! Wte dy od po wia dam: mam ta kie ku ry, któ re...
W koƒ cu jed nak zdra dzam im prze pis na ucho: ugo to -
wa ne ku rze jaj ka, jesz cze cie p∏e, na le ̋ y obraç ze sko rup -
ki, umie Êciç w spe cjal nym pla sti ko wym po jem ni ku
przy wie zio nym z Ja po nii, od po wied nio sch∏o dziç –
i po daç na stó∏ do je dze nia. Na lew ka przy tym za wsze
mi le wi dzia na. Choç by ta ka z de re nia, ro bio na do mo -
wym spo so bem; w ogro dzie mam dwa eg zem pla rze
pi´k nie owo cu jà ce.

W na szym do mu, któ ry od çwierç wie ku stoi w Kra ko -
wie na Wzgó rzu Êw. Bro ni s∏a wy (tam, gdzie w cza sach
pre hi sto rycz nych by ∏y usy tu owa ne sta no wi ska ∏ow ców
ma mu tów), naj wi´ cej miej sca w kuch ni zaj mu je pra wie
trzy me tro wy stó∏ zro bio ny z je sio no we go drew na. Drew -
no na ten stó∏ przy wio z∏em znad Du naj ca. Na tym 
ma syw nym, sta bil nym me blu ja dam i pi su j´. ˚e by pi saç
mu si byç ra no i ni ko go w do mu. Pi sz´ doÊç szyb ko, bo
wcze Êniej wszyst ko mam po uk∏a da ne w ∏e pe ty nie. 

W do mu miesz ka mi si´ wy god nie. Z bal ko nu jest
pi´k ny wi dok na Wi s∏´, na klasz tor Nor ber ta nek, na Wa -
wel. Na jeê dzi ∏em si´ doÊç po Êwie cie. Te raz niech je˝ d˝à
in ni. Sze ro kiej dro gi. Mnie wy star czy co dzien na po dró˝
do mo je go sto li ka „Pod Grusz k´”.

No to wa ∏a: Te re sa B´t kow ska

Po zmie nia ∏o si´. Na przy k∏ad kie dyÊ, je˝ d˝àc do War -
sza wy, wpa da ∏em zwy kle do Ta de usza ¸om nic kie go na
Piw nà, al bo do Je rze go Wal dorf fa w Alei Przy ja ció∏. Tych
przy ja ció∏ jed nak co raz mniej. Nie daw no wy da ne w Wy -
daw nic twie Li te rac kim mo je „Po ga dusz ki” z pew no Êcià
to po Êwiad cza jà. Sà za to wspo mnie nia. Pi sz´ tam np.
o Groh man nie (˝y je) i Sche ible rze (nie ˝y je), z któ ry mi
cho dzi ∏em do szko ∏y; nie od no si ∏o si´ wra ̋ e nia, ˝e sà to
sy no wie nie tyl ko naj bo gat szych lu dzi w ¸o dzi, ale byç
mo ̋ e w Pol sce. „Wy Êcie przed woj nà nie mie li sa mo cho -
dów?” – za py ta ∏em kie dyÊ Jur ka Groh man na. „Mie li Êmy
– od po wie dzia∏ – ale nie do po my Êle nia by ∏o, by dzie ci
pod wo ziç do szko ∏y, afi szo waç si´ ma j´t no Êcià!” Cza sy
si´ zmie ni ∏y, praw da? Ju˝ nie tyl ko be∏ kot, no wo mo wa
za le wa pol sz czy zn´, ale co raz wi´ cej na na szych Êcie˝ -

kach zwy k∏ej „swo ∏o czy”. Dla te go uwa ̋ am, ˝e przed
Pol skà stoi te raz na wet wi´k sze za da nie ni˝ wpro wa dze -
nie kra ju do NA TO czy Unii Eu ro pej skiej – mia no wi cie
„od swo ∏ocz nie” spo ∏e czeƒ stwa. Gdy by to za le ̋ a ∏o ode
mnie, za czà∏ bym od przy wró ce nia szkol nych mun dur -
ków. One nie tyl ko ma sku jà za rów no bo gac two jak i bie -
d´, ale te˝ po zwa la jà iden ty fi ko waç ucznia. 

Du ̋ o pa mi´ tam. Do bra pa mi´ç to mo ja moc na stro na.
Ni gdy nie mu sia ∏em, jak in ni, wku waç. Sa mo do g∏o wy

9s ier pień 2002 f i a t  wo kó ł  n a s

Na zdjęciu sprzed kilku lat: Ludwig Jerzy Kern, 
Sławomir Mrożek, Anna Dymna
Na zdjęciu sprzed kilku lat: Ludwig Jerzy Kern, 
Sławomir Mrożek, Anna Dymna
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W czerw cu w Mi ra fio ri od by ∏o si´ po sie dze nie
za rzà du Fia ta, któ ry za twier dzi∏ wy su ni´ tà
przez pre ze sa Pa olo Fre sco kan dy da tu r´ 

Ga brie le Ga la te ri na sta no wi sko prezesa za rzà du 
i dy rek to ra ge ne ral ne go Fiat SpA. Pa olo Fre sco za cho wa
funk cj´ pre ze sa za rzà du, zaÊ Ales san dro Bar be ris sta nie
si´ dy rek to rem ge ne ral nym spó∏ ki ds. dzia∏alnoÊci
przemys∏owej. Po no mi na cji na te sta no wi ska or ga ni za -
cja Gru py Fiat przed sta wia si´ na st´ pu jà co:

Przed prezesem za rzà du Ga brie le Ga la te ri od po wia da -
jà bez po Êred nio odpowiedzialni za po szcze gól ne Sek-
to ry/ Spó∏ ki: Gian car lo Bo schet ti (Fiat Au to), Pa olo
Mon fe ri no (CHN), Mi chel de Lam bert (Ive co), Car lo
Gat to (Bu si ness So lu tions), Fran ce sco Tor ri (To ro As si -
cu ra zio ni), Al ber to Ni co lel lo (Ite di) i Giu lio Mer la ni
(IHF – In ter na zio na le Hol ding Fiat).

Ga brie le Ga la te ri pod le ga jà oprócz te go od po wie -
dzial ni za na st´ pu jà ce ob sza ry dzia ∏aƒ Fiat SpA: Da mien 
Cler mont (Chief Fi nan cial Of fi cer), Pier lu igi Fat to ri 
(Za so by Ludz kie), Mau ri zio
Be ret ta (Re la cje Ze wn´trz ne
i Ko mu ni ka cja), Au gu sto 
Am bro so (Bez pie czeƒ stwo
Przed si´ bior stwa).

Do obo wiàz ków dy rek to -
ra ge ne ral ne go Ales san dro 
Bar be ris b´ dzie na le ̋ a ∏o
wspie ra nie prezesa za rzà du
Ga brie le Ga la te ri w pro ce -
sie oce ny i wy zna cza nia
stra te gicz nych i prze my s∏o -
wych ini cja tyw a tak ̋ e dzia -
∏aƒ do ty czà cych wy ro bu

w sek to rach mo to ry za cyj nych. Oprócz te go b´ dzie on
ko or dy no wa∏ za rzà dza nie na st´ pu jà cy mi Sek to ra -
mi/Spó∏ ka mi: Tek sid (Pa olo Fi lo me ni), Ma gneti Ma rel li
(Do me ni co Bor do ne), Fiat Avio (Sa ve rio Stra ti), Co mau
(Pie ro Ma ri ta no), CRF (Gian car lo Mi chel lo ne), Ela sis
(Do me ni co Mar to ra na).

Za rzàd prze ana li zo wa∏ szcze gó ∏o wo plan dzia ∏aƒ 
Fia ta Au to na 2002-2005 rok, pre zen to wa ny nie daw no
za rzà do wi, a tak ̋ e Êro do wi skom fi nan so wym, or ga ni za -
cjom zwiàz ko wym, pra sie i par la men to wi.

No we wła dze        
Przed się bior stwa

Ga brie le Ga la te ri przejął funkcję prezesa za rzą du i dy rek to ra ge ne ral nego 
Fiat SpA. Pa olo Fre sco za cho wał sta no wi sko pre ze sa za rzą du. 
Ales san dro Bar be ris został dy rek to rem ds. dzia łal no ści prze my sło wej.

Alessandro Barberis 
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Pa olo Fre sco: 
„Dla Fia ta to 

naj lep szy wy bór”
Po og∏o sze niu no mi na cji pre zes Gru py po wie dzia∏:
„Zmia na na czo ∏o wych sta no wi skach w Fia cie ozna cza

zde cy do wa ny zwrot w kie run ku po pra wy sy tu acji na sze go
Przed si´ bior stwa.

Bez wàt pie nia wy bór Ga brie le Ga la te ri na sta no wi sko
prze wod ni czà ce go za rzà du by∏ naj lep szy z mo˝ li wych. 
Ga brie le Ga la te ri do sko na le zna Gru p´ Fiat, jest spe cja li -
stà na ska l´ mi´ dzy na ro do wà w dzie dzi nie fi nan sów
i prze my s∏u. Je go po -
przed nie do Êwiad cze nia
za wo do we w Fia cie,
a tak ̋ e w IFI i IFIL,
gdzie trze ba by ∏o po dej -
mo waç szyb kie i zde cy -
do wa ne dzia ∏a nia, na
pew no przy czy nià si´
do szyb kie go prze zwy -
ci´ ̋ e nia trud nej sy tu -
acji, w ja kiej dzi siaj
znaj du je si´ fir ma. 

Przed si´ bior stwo zy sku je jesz cze dwóch wspa nia ∏ych
ma na ge rów, któ rzy z pew no Êcià przed sta wià ak cjo na riu -
szom kon kret ne roz wià za nia. Je stem g∏´ bo ko prze ko na ny,
˝e dzi´ ki tym lu dziom oraz ca ∏e mu kie row nic twu Sek to -
rów Fia ta, z od da niem i mà dro Êcià pra cu jà cych w po szcze -
gól nych bu si ness unit, Grupa ju˝ wkrót ce po wró ci na dro -
g´ roz wo ju i two rze nia war to Êci.

Pod j´ li Êmy to wy zwa nie, bo wiem pra cu jàc ze spo ∏o wo,
ma my wszel kie da ne ku te mu by zwy ci´ ̋ yç i tym sa mym
po twier dziç kom pe ten cje lu dzi, któ rzy sà si ∏à Fia ta.”

Ga brie le Ga la te ri: 
„Na uczy my się   

prze zwy cię żać   
trud no ści”

Ga brie le Ga la te ri za raz po og∏o sze niu no mi na cji na sta -
no wi sko prezesa za rzà du i dy rek to ra ge ne ral ne go Fiat SpA
po wie dzia∏:

„Fakt, ˝e po 16 la tach po wró ci ∏em do Fia ta i to w ro li
prze wod ni czà ce go za rzà du, na pe∏ nia mnie du mà. Do sko -
na le zda j´ so bie spra w´ z od po wie dzial no Êci, któ ra na
mnie spo czy wa, wo bec wszyst kich: ak cjo na riu szy, pra cow -
ni ków Fia ta roz rzu co nych po ca ∏ym Êwie cie i wszyst kich

tych, któ rzy po Êred nio lub
bez po Êred nio sty ka jà si´
z Grupà. Od po czàt ku czu -
∏em si´ g∏´ bo ko zwià za ny
z fir mà, przez 10 lat ja ko jej
pra cow nik, póê niej ja ko
cz∏o nek za rzà du w spó∏ kach
IFI i IFIL, któ re opusz czam
dzi siaj po wie lu la tach wy t´ -
˝o nej pra cy. Pod czas mo jej
d∏u go let niej ka rie ry wie lo -
krot nie mu sia ∏em sta wiaç
czo ∏a trud no Êciom, ale prze -
ko na ∏em si´, ˝e pra cow ni cy

Fia ta zwy kli ra dziç so bie w ta kich sy tu acjach na tych mia -
sto wym i spój nym dzia ∏a niem. Je stem g∏´ bo ko prze ko na -
ny, ˝e i tym ra zem dzi´ ki za an ga ̋ o wa niu i umie j´t no Êciom
po ko na my trud no Êci. Chcia∏ bym po dzi´ ko waç pa nu 
Fre sco za wy su ni´ cie mo jej kan dy da tu ry na sta no wi sko
prze wod ni czà ce go za rzà du. Czu j´ si´ tak ̋ e zo bo wià za ny
wo bec Gio van nie go Agnel li oraz Umber to Agnel li za to, 
˝e za wsze wspie ra li mnie pod czas mo jej 25 let niej ka rie ry
za wo do wej.”

Paolo Fresco

Gabriele Galateri



Wychodzenie 
z dołka

Dzięki reorganizacji sieci handlowej, redukcji kosztów, skupieniu się na jakości
i nowych modelach, Fiat Auto w przyszłym w roku zamierza doprowadzić do
równowagi rachunek ekonomiczny, a w dwa lata później zacząć wreszcie zarabiać.
W ciągu ostatnich tygodni, Giancarlo Boschetti, prezes Zarządu Fiata Auto, 
przy różnych okazjach przedstawiał plan uzdrowienia przedsiębiorstwa. Najpierw
zwrócił się do dziennikarzy, którzy zjechali z całego świata do Stupinigi na
premierę Lancii Thesis oraz Lancii Phedra, a następnie do ekspertów finansowych,
inwestorów i związkowców zaproszonych do Balocco. 15 czerwca przyszedł czas 
na 6000 członków kierownictwa i Professional zgromadzonych w Lingotto
i w Casercie. Na końcu z programem zapoznali się parlamentarzyści. 

Plan przedstawiony przez Boschettiego dotyczy wszystkich
sektorów i obszarów działalności Fiata Auto. 

Polega, ogólnie rzecz biorąc, na reorganizacji firmy
i podziale na cztery Jednostki Businessowe 
(Fiat, Lancia i Samochody Dostawcze, Alfa Romeo,

Działalność Międzynarodowa, Usługi). 
W centrum zainteresowania – oczywiście klient. 

Dzięki głębokiej reorganizacji sieci handlowej,
skoncentrowaniu się na

jakości, redukcji
kosztów

i wprowadzeniu 
nowych modeli, 

przedsiębiorstwo ma 
zamiar osiągnąć w 2003 

roku równowagę w rachunku
ekonomicznym, w 2004 umiarkowany

zysk, i w 2005 roku zacząć 
nareszcie zarabiać.



S tra te gicz ne za ∏o ̋ e nia, przed sta wio ne przez Gian -
car lo Bo schet ti w ra mach pla nu uzdra wia nia, opra -
co wa no po dwu mie si´cz nym in ten syw nym ba da -

niu wszyst kich ob sza rów dzia ∏al no Êci Gru py Fiat, po szu ki -
wa niu s∏a bych punk tów i Êrod ków za rad czych. Ana li za
po zwo li ∏a wy zna czyç ob sza ry prio ry te to we, po trze bu jà ce
na tych mia sto wej in terwen cji.

Wzmoc nie nie 
sie ci

Na le ̋ y wzmoc niç za ufa nie klien ta wo bec mar ki – to
nad rz´d na za sa da w ka˝ dym biz ne sie. Wszyst kie fir my bu -
du jà stra te gi´ swej dzia ∏al no Êci w opar ciu o to za ∏o ̋ e nie.
Pro gram uzdro wie nia za k∏a da za in we sto wa nie 450 mi lio -
nów eu ro w cià gu naj bli˝ szych trzech lat. Przede wszyst -
kim zo sta nà wzmoc nie ni sprze daw cy dzia ∏a jà cy w 50 
naj wa˝ niej szych ob sza rach miej skich w Eu ro pie, sta no wià -
cych 40% ca ∏e go ryn ku.

Ce lem tej ope ra cji, we d∏ug Fia ta Au to, jest stwo rze nie
w Eu ro pie sil nej i roz bu do wa nej sie ci de ale rów. Bo schet ti
mó wi wr´cz o „fa bry ce de ale rów”, czy li o ta kim po dej Êciu
do sprze da ̋ y, ja kie do tej po ry mia ∏a Fiat Au to w sto sun -
ku do roz wo ju wy ro bu. No wa stra te gia roz wo ju za k∏a da
tak ̋ e zmia ny w sa mych ka na ∏ach sprze da ̋ y. O ile w po -
przed nich la tach k∏a dzio no prze sad ny na cisk na ob sza ry
przy no szà ce naj mniej sze zy ski (co do pro wa dzi ∏o w kon se -
kwen cji do zmniej sze nia mar ̋ y zy sku i prze sad ne go ob ni -
˝a nia cen), dzi siaj dà ̋ y si´ do li kwi da cji nie ren tow nych ka -
na ∏ów (przy k∏a dem ki lo me try ze ro we) oraz do ogra ni cze -
nia o 25% do staw do firm wy naj mu jà cych sa mo cho dy.
Na le ̋ y zaÊ zwi´k szyç sprze da˝ de ta licz nà oraz flo t´ dla
firm, któ ra sta no wi a˝ 30% ryn ku.

W ra mach re ali za cji wy zna czo nych za daƒ, fir ma za in -
we sto wa ∏a w szko le nie. WÊród wie lu in nych ini cja tyw 
na le ̋ y wy mie niç kur sy szko le nio we dla 200 tzw. Key 
Ac co unt, któ rzy w ró˝ nych miej scach na te re nie ca ∏ej 
Eu ro py b´ dà zaj mo wa li si´ wy ∏àcz nie sprze da ̋ à.

Ogra ni cze nie 
kosz tów

Z wni kli wej ana li zy wszyst kich ob sza rów dzia ∏aƒ przed -
si´ bior stwa wy ni ka, ˝e trze ba pil nie za osz cz´ dziç 500 mi -
lio nów eu ro po przez re struk tu ry za cj´ pro duk cji. Do koƒ -
ca te go ro ku ogra ni czo na zo sta nie si ∏a ro bo cza o 2400
osób, co jest prze ja wem do sto so wa nia licz by za trud nio -
nych do rze czy wi stych po trzeb ryn ko wych. To bo le sne
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roz wià za nie, ale przy naj mniej nie do pro wa dzi do za -
mkni´ cia ˝ad ne go z za k∏a dów. Zo sta nie na to miast prze -
pro wa dzo ny szcze gó ∏o wy re -en ge ene ring pod sta wo wych
pro ce sów prze my s∏o wych. W Mi ra fio ri na przy k∏ad,
z sied miu li nii mon ta ̋ o wych, zo sta nà tyl ko czte ry. Kosz ty
sta ∏e zmniej szà si´ o 80 mln eu ro.

Re duk cja kosz tów obej mie tak ̋ e sam wy rób. B´ dzie
mniej wer sji te go sa me go mo de lu, a ich iloÊç za le ̋ eç b´ dzie
od ch∏on no Êci ryn ku (iloÊç tzw. „wa rian tów” zmniej szy si´
o 30%). Ko lej nym wa˝ nym ele men tem no wej stra te gii jest
tzw. car ry over, czy li wi´k szy udzia∏ kom po nen tów wspól -
nych w pro duk cji ró˝ nych mo de li, a co za tym idzie, re duk -
cja cz´ Êci pro jek to wa nych spe cjal nie do okre Êlo nych ty pów
po jaz dów. Wzrost te go udzia ∏u o 40% do pro wa dzi nie 
tyl ko do oszcz´d no Êci, ale zwi´k szy tak ̋ e nie za wod noÊç
wy ro bu. Ko lej ne, pi´ cio pro cen to we zmniej sze nie kosz tów,
zo sta nie osià gni´ te po przez wspól ne z GM wy ko rzy sta nie
ist nie jà cych plat form, co w la tach na st´p nych do pro wa dziç
ma do oszcz´d no Êci rz´ du 10%. Do koƒ ca 2005 roku pra -
wie 50% sprze da wa nych wy ro bów b´ dzie mia ∏o ar chi tek -
tu r´ wspól nà z part ne rem ame ry kaƒ skim, a w ko lej nych 
la tach od se tek ten wzro Ênie do 70%. Na przy k∏ad w Eu ro -
pie, w seg men cie „small” (Pun to), Fiat i GM ∏àcz nie sprze -
da jà naj wi´ cej aut ze wszyst kich dzia ∏a jà cych tu pro du cen -
tów. Dzie làc po po ∏o wie kosz ty i in we sty cje, Fir ma zdo ∏a
od zy skaç kon ku ren cyj nà po zy cj´ na ryn ku.

Od świe że nie 
ga my 

i po pra wa ja ko ści
Trzy mar ki Fia ta Au to dys po nu jà wie lo ma pro jek ta -

mi. Do koƒ ca 2005 ro ku ma wejÊç na ry nek oko ∏o 20

Pa olo Fre sco do pra cow ni ków
Zwracam się do Państwa, gdyż w tak trudnym
i szczególnym momencie pragnę podzielić się
osobistymi przemyśleniami.
W czerwcu Prezes Paolo Cantarella złożył

wypowiedzenie. Chciał tym samym dać wyraz

nadchodzącym przemianom. Jest to smutna decyzja,

gdyż oceniam pozytywnie współpracę z Paolo

Cantarellą, ceniąc zwłaszcza jego zalety osobiste

i profesjonalizm. Składam mu zatem serdeczne

podziękowania, w imieniu przedsiębiorstwa i swoim

własnym, za wszystkie dokonania będące efektem 

tej długoletniej współpracy.

Zarząd zwrócił się do mnie z propozycją przyjęcia

funkcji prezesa koncernu. Zgodziłem się przyjąć 

na siebie tę odpowiedzialność, będąc równocześnie

świadom wyzwania, jakiemu musi stawić czoła nasze

przedsiębiorstwo. Nasza Grupa bardzo silnie odczuwa

negatywne skutki załamania się popytu na rynku

oraz panującej niepewności co do perspektyw

ożywienia gospodarczego. Poczynione już

inwestycje, nie zrównoważone przez oczekiwane

wpływy, dodatkowo pogorszyły naszą sytuację

finansową. W ostatnim czasie nie brakowało również

słów krytyki z wielu stron. Nie pozwólcie jednak

Państwo, aby krytyka i obecne trudności, naruszyły

stanowczość, z jaką podejmujemy dzisiejsze

wyzwania, w celu umocnienia pozycji Fiata. 

Dlatego też musimy być zdeterminowani w naszych

działaniach, zarówno jeśli chodzi o umiejętność

wskazywania priorytetów, jak i realizację

wynikających z nich zadań.

Priorytety naszego przedsiębiorstwa są jednoznaczne:

– musimy sfinalizować działania finansowe na

poziomie Grupy, które doprowadzą do

zdecydowanego zmniejszenia zadłużenia, i co

najważniejsze, w ramach ustalonych terminów;

z
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no wych mo de li. Lan cia The sis, Lan cia Phe dra i Fiat
Ulys se to naj now sze efek ty pra cy pro jek tan tów, ale ju˝
na je sie ni za de biu tu je Sti lo Sta tion Wa gon, Al fa 147
GTA. Rok 2003 b´ dzie ob fi to wa∏ w no wo Êci: Pun to
Mo del Year, no we ma ∏e au to Fia ta, no wa Lan cia Y,
oraz mnó stwo re sty lin gów i no wych wer sji.

W ko lej nych la tach dy na mi ka wpro wa dza nia in no -
wa cji b´ dzie jesz cze szyb sza, w ce lu do sto so wa nia

mo de li naszych samochodów do cià gle ro snà cych wy -
ma gaƒ eu ro pej skich klien tów.

Na le ̋ y tak ̋ e po pra wiç wi ze ru nek ja ko Êci mar ki
u klien ta, bo to klucz do ryn ko we go suk ce su. W swo -
im wy stà pie niu Bo schet ti k∏ad∏ na cisk na kwe stie 
pod sta wo we, ta kie jak cià g∏e pod no sze nie stan dar du
wy ro bów i us∏ug. Ma my po pro stu sta nàç do wal ki
z kon ku ren cjà na rów nych za sa dach.

– na poziomie operacyjnym musimy dołożyć

wszelkich starań, aby osiągnąć co najmniej taki

próg płynności finansowej i rentowności, jaki

wyznaczono w poszczególnych sektorach.

Teraz priorytety te należy bezwzględnie i pilnie

osiągnąć.

Odpowiedzialność za realizację celów związanych

z płynnością i rentownością nie spoczywa wyłącznie

na zarządzie spółki, ale jest naszym wspólnym

wyzwaniem. Każdy z nas bowiem, w ramach

powierzonych mu zadań, wykonuje działania

i podejmuje decyzje, które w taki lub inny sposób

wpływają na wynik operacyjny i płynność finansową

przedsiębiorstwa. Musimy zatem roztropnie

i racjonalnie wykorzystywać zasoby

przedsiębiorstwa, tak jak czynimy to w stosunku 

do samych siebie, oszczędzając wszędzie tam, 

gdzie to możliwe i wydając środki, 

gdy to naprawdę konieczne.

Kolejnym, niezwykle ważnym zadaniem jest

osiągnięcie wyraźnej poprawy sprzedaży naszych

wyrobów i usług. 

To właśnie nowatorskim rozwiązaniom

i podnoszeniu poziomu jakości poświęciliśmy

w ostatnich latach nasz czas i inwestycje.

Powinniśmy być dumni z ogromu wykonanej pracy.

I to my przede wszystkim powinniśmy wierzyć

w wyrób, który sprzedajemy. Jestem przekonany, 

że nasi pracownicy posiadają odpowiednie

umiejętności i są konsekwentni w realizacji zadań.

Kierunek działania został już wytyczony. Trzeba

tylko konsekwentnie podążać w jego stronę. 

Musimy wierzyć, że poprzez dyscyplinę i entuzjazm

w naszym działaniu i postawie, uczynimy 

Fiata silniejszym niż dotychczas.

Wierzę w to głęboko – osiągnijmy ten cel wspólnie.
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Wiel kie 
in we sty cje

Po mi mo tak trud ne go okre su na le ̋ a ∏o wy asy gno waç
znacz ne kwo ty na re ali za cj´ pla nu uzdro wie nia fir my.
B´ dzie on re ali zo wa ny w latach 2002-2005 i po ch∏o nie
2,4 mi liar da eu ro, o 25% wi´ cej ni˝ Êred nia z ostat nich
lat roz li cze nio wych. Ja kie ob sza ry le ̋ à w cen trum za in -
te re so wa nia tych in we sty cji? Cho dzi przede wszyst kim
o opty ma li za cj´ sie ci sprze da ̋ y, któ ra po ch∏o nie 450
mi lio nów eu ro w cià gu naj bli˝ szych trzech lat. Na st´p -
nie roz wój no wych wy ro bów, trze ba prze cie˝ sfi nan so -
waç przy go to wa nie pro duk cji 20 mo de li, któ re zo sta -
nà wpro wa dzo ne na ry nek do koƒ ca 2005 ro ku. 

Nie mó wiàc ju˝ o sil ni kach no wej ge ne ra cji. Po zo sta ∏e
in we sty cje do ty czà ba daƒ i roz wo ju.

Ârod ki na te in we sty cje b´ dà po cho dzi ∏y z bie ̋ à cych
wp∏y wów i nie zo sta nà na nie wy ko rzy sta ne in ne êró -
d∏a fi nan so wa nia. Pod wzgl´ dem wiel ko Êci in we sty cji
i za an ga ̋ o wa nia Fir ma ma szan s´ na za j´ cie czo ∏o we go
miej sca wÊród kon ku ren cji. Wszyst ko to rów nie˝ dzi´ -
ki ko rzyst nym efek tom jo int ven tu re z GM w ra mach
po szcze gól nych plat form.

Powrót 
do rentowności

W 2002 ro ku udzia ∏y Fia ta Au to w ryn ku eu ro pej -
skim b´ dà si´ kszta∏ to wa ∏y na po zio mie 9,6%, w 2003
nie co ni ̋ ej (oko ∏o 9,2%), a w 2004 po wró cà do 
po zio mu 10%.
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Ob ro ty w tym i w przy sz∏ym ro ku wy nio sà oko ∏o 25-
26 mi liar dów eu ro. Sà to prze wi dy wa nia spo rzà dzo ne
w opar ciu o obec ne ten den cje ryn ko we. Ka˝ da zmia na
tych ten den cji mo ̋ e spo wo do waç ko rek t´ prze wi dy waƒ.

Z po wy˝ szych da nych wy ni ka, ˝e Fir ma opra co wu jàc
stra te gicz ny plan uzdro wie nia, nie ule ga ∏a z∏u dze niom,
jak pod kre Êla∏ Bo schet ti, ale wy zna czy ∏a so bie re al ny cel
pe∏ ne go od zy ska nia ren tow no Êci do koƒ ca 2005 ro ku.

Wszyscy
uzdrawiamy 

firmę
Po sia da my od po wied nie i kom pe tent ne za so by do

osià gni´ cia wy zna czo ne go ce lu, pod kre Êla∏ Bo schet ti.
Naj wa˝ niej sze, aby wszy scy zda li so bie te raz spra w´
z po wa gi pro ble mu i zro zu mie li, ˝e tyl ko dzi´ ki wspól ne -
mu za an ga ̋ o wa niu uda nam si´ wyjÊç zno wu na pro stà.
Mu si my wszy scy po dzie laç przy j´ te za ∏o ̋ e nia stra te gicz -
ne. Oto kie run ki, któ ry mi mu si my po dà ̋ aç: zmia na or -
ga ni za cji po przez utwo rze nie Bu si ness Unit, wzmoc nie -
nie sie ci han dlo wej, dal sza po pra wa ja ko Êci, re duk cja
kosz tów i przy go to wa nie no wych mo de li. Za da nie, któ -
re cze ka pra cow ni ków Fia ta Au to, wca le nie jest ∏a twe,
ale ju˝ sa mo zro zu mie nie pro ble mu jest pierw szym kro -
kiem do je go roz wià za nia.



18

N aj zdol niej sze dzie ci pra cow ni ków spó∏ ek Gru py
Fiat w Pol sce ju˝ po raz szó sty ode bra ∏y na gro dy
pie ni´˝ ne za wy ni ki w na uce. Do ko mi sji roz pa -

tru jà cej wnio ski wp∏y n´ ∏o ich po nad dwie Êcie pi´ç dzie siàt.
Dy plo my 189 uczniom szkó∏ Êred nich oraz stu den tom
wr´ czy∏ Pier lu igi Fat to ri, dy rek tor per so nal ny Gru py Fiat.
Po dob nie jak w ubie g∏ych la tach, wy ró˝ nie nia przy zna no
w trzech ka te go riach: Êwia dectw ma tu ral nych (41 osób),
li cen cja tów i dy plo mów in ̋ y nie ra (69 osób) oraz dy plo -
mów ukoƒ cze nia stu diów wy˝ szych z ty tu ∏em ma gi stra lub
le ka rza (79 osób). O na gro d´ mo˝ na si´ by ∏o ubie gaç ze
Êred nià mi ni mum 4,8 z eg za mi nu doj rza ∏o Êci, a w przy -
pad ku dy plo mu stu diów li cen cjac kich lub wy˝ szych – 4,0.

„Nie spo sób prze ce niç Wa szych umie j´t no Êci – pod kre -
Êla∏ w swo im prze mó wie niu dy rek tor Fat to ri. Dla zo bra -

zo wania ich war toÊci, wy star czy po s∏u ̋ yç si´ przy k∏a dem
z ota cza jà ce go nas Êwia ta. Spe cja li stycz ny pro gram kom -
pu te ro wy jest bar dzo dro gi, pod czas gdy no Ênik CD – bar -
dzo ta ni. To wy raê nie wska zu je, jak wiel kà war toÊç ma
ludz ki umys∏. Dla te go z na dzie jà pa trz cie w przy sz∏oÊç, za -
cho wuj cie ˝y cio wy opty mizm, ale i pa mi´ taj cie o od po -
wie dzial no Êci – to od Was za le ̋ y prze cie˝, ja kie b´ dzie kie -
dyÊ na sze spo ∏e czeƒ stwo i na sza go spo dar ka”.

Na gro dy po raz pierw szy wr´ czo no w 1996 ro ku. Re -
gu la min usta no wio ny przez Za rzàd Fiat SpA za k∏a da ich
przy zna wa nie za wy bit ne wy ni ki w na uce za rów no we
W∏o szech, jak i w kra jach, gdzie kon cern jest obec ny.
W tym ro ku wy ró˝ nieƒ by ∏o pra wie dzie wi´ç set, prócz
W∏och i Pol ski, wr´ czo no je w Ar gen ty nie, Bel gii, Bra zy -
lii, Fran cji, Hisz pa nii, Mek sy ku, Niem czech, Sta nach

Krót kie prze mó wie nia, kwia ty, okla ski, dy plo my i dłu ga ko lej ka na gra dza nych.
Wszy scy mło dzi, uzdol nie ni, peł ni wia ry, że ich przy szłość za le ży od wie dzy.
Kon cern Fia ta również w tym ro ku nie za po mnia ł do strzec ich osią gnięć.

Nagrody 
dla najlepszych

Tomasz Libich 
fot. M. Feodorów
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Zjed no czo nych i Wiel kiej Bry ta nii. A mo ̋ e ab sol wen ci
szkó∏ wy˝ szych nie po win ni mar twiç si´ o za trud nie nie,
bo za pew ni je Fiat? Ta kà myÊl rzu ci∏ aneg do tycz nie 
pod czas uro czy sto Êci Je rzy Za war czyƒ ski, Êlà ski wi ce ku -
ra tor oÊwia ty.

„Na sza po li ty ka za trud nie nio wa – przy zna∏ w roz mo -
wie z „Fia tem Wo kó∏ Nas” dy rek tor Pier lu igi Fat to ri –

rze czy wi Êcie po le ga na tym,
˝e przy ta kim sa mym po zio -
mie przy go to wa nia kan dy -
da tów do pra cy, dzie ci na -
szych pra cow ni ków sà na

uprzy wi le jo wa nej po zy cji. I trud no si´ te mu dzi wiç –
dzi´ ki swo im ro dzi com, ju˝ od naj m∏od szych lat zna jà
na szà fir m´ i bez sprzecz nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e ma jà
Fia ta we krwi”.

Zde cy do wa na wi´k szoÊç na gro dzo nych (tak ̋ e i ci,
któ rzy skoƒ czy li ju˝ stu dia wy˝ sze), de kla ru je ch´ç kon -
ty nu owa nia na uki. I w∏a Ênie na to naj cz´ Êciej prze zna czà
otrzy ma ne pie nià dze. 

„Te go rocz na im pre za jest wy raê nym re me dium na
wszel kie pra so we spe ku la cje do ty czà ce rze ko mych trud -
no Êci, ja kie prze ̋ y wa Fiat – pod kre Êla En ri co Pa vo ni,
pre zes Za rzà du spó∏ ki Fiat Au to Po land. – To wy raê ny
sy gna∏, ˝e fir ma do brze so bie ra dzi. A tra dy cje tej 
im pre zy, mo g´ za pew niç, b´ dà w naj bli˝ szych la tach
kon ty nu owa ne”.

Lista nagrodzonych
Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. Jacko Marta,

Kurdubelski ¸ukasz, Wasiak Wojciech, KuÊ Pawe∏,
Zachariasz Anna Business Solutions Polska Sp. z o.o.
Greƒ Katarzyna, Klimsiak Anna, Marzec ¸ukasz,
Matczak Dagmara, Golatowska Anna, Ko∏odziej Tomasz,
Wrzeszcz Kamila, Jab∏oƒski Tomasz Comau Poland Sp. 
z o.o. Bieniek Tomasz, Dusza Anna, Kowalska Marta,
Ognik Pawe∏, Trojanowski Roman, Biel Anna, Chudzik
Aldona, Ciach Kamilla, K´dzierska Iwona, Michalik
Agnieszka, Modrakowska Aneta, Sikorska Beata,
Szymaƒski Rados∏aw, ˚urek Ma∏gorzata, P´kala
Agnieszka F.A. Powertrain Polska Sp. z o.o. Figna
Joanna, Ko∏omyjec El˝bieta, Szlachtowska Ewa, Witek
Karolina, Borowska Renata, Domaga∏a Piotr, Gibas-Ptak
Magdalena, Kmiecik Monika, Âleziƒska Klaudia,
Tarasewicz Joanna, Czarkowski Szymon, Kryska ¸ukasz
Fiat Auto Poland S.A. Adamus ¸ukasz, Bil Karolina,
Ga∏´za Katarzyna, Gmerek Kosma, Kasprzak Micha∏,
Klimczak Mariusz, Konieczna Magdalena, Kropornicki
Tomasz, Ksià˝ek Barbara, Migalska Agnieszka,
Mularczyk Dawid, Myalski Szymon, Ogrodowczyk
Anna, Pala Krzysztof, Polok Paulina, Prejs Ewa, Raêny
Olga, Targosz Kamila, Czapski Marcin, Kie∏baska
Grzegorz, Bochenek Joanna, Bodasiƒska Agnieszka,
Bogacz Adrianna, CieÊlak Marta, Dulemba Agnieszka,
Janczyk Grzegorz, Krentusz Edyta, Kukawska Ewa,
Kurkowska Beata, Maluga Beata, Marcinek Dominika,
Niedba∏a Ireneusz, Pluta Marta, Popielarczyk Sylwia,
Puchaczewska Anna, Ràczka Ewelina, Skuta Ma∏gorzata,
Spyra Katarzyna, Tereszczak Monika, Balcer Sylwia,
Brum Bo˝ena Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe S.A.
Braƒska Aleksandra GM-Fiat WW Purchasing Poland
Sp. z o.o. Szydlik Dorota, Urbaniec Tomasz Ingest-Segim
Poland Sp. z o.o. Loraƒczyk Piotr ITS-GSA Polska Sp. 
z o.o. Kukla Gabriela New Holland Bizon Sp. z o.o.
Boczek Monika, Cybula Anna, Domiƒczak Anna,
Majchrzak Agata, Rybicka Magdalena, Suchodolska
Anna, Tarka Anna, Zió∏kowska Anna ITS-GSA Polska
Sp. z o.o. Straszak Monika, Trojanek Ewa Sadi Polska –
Agencja Celna Sp. z o.o. Czereszewska Joanna Sirio
Polska Sp. z o.o. Cembala Anna, Rybicki Marcin Teksid
Poland S.A. Marek Ma∏gorzata, Pawlak Inga, Pàczek
Aleksandra, Stanclik El˝bieta, Âwider Agnieszka,
Wasilewska Iwona, Majdak Krystian, Rojczyk Tomasz,
Weber Arkadiusz Hejnowicz Seweryn, WaluÊ Marcin
Satiz Poland Albiƒska Natalia

Nagrody wręczali: 
Mauro Pasquero – kontakty

międzynarodowe w Grupie Fiat
Pier lu igi Fat to ri dyrektor

personalny Grupy Fiat



Auta dlapocztowców
Auta dlapocztowców

To masz Li bich
fot. M. Feodorów
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W szyst ko za cz´ ∏o si´ w dru giej po ∏o wie ubie g∏e -
go ro ku, kie dy Pocz ta Pol ska og∏o si ∏a prze targ
na sa mo cho dy do staw cze. Spó∏ ka jest w do brej

kon dy cji fi nan so wej i ge ne ru je zy ski, prze zna czo ne na ten
cel pie nià dze nie mu sia ∏y wi´c po cho dziç z bu d˝e tu paƒ -
stwa. Dla uczest ni ków prze tar gu mia ∏o to istot ne zna cze -
nie. Pocz ta przed sta wi ∏a bo wiem bar dzo wy so kie wy ma ga -
nia i wa run ki sk∏a da nia ofert. 

„Prze targ rze czy wi Êcie nie by∏ ∏a twy – przy zna je S∏a wo -
mir Du dziak, dy rek tor Sprze da ̋ y Spe cjal nej Fia ta Au to
Po land. – Opi nie z ZUS nie mo g∏y mieç wi´ cej ni˝ dwa
mie sià ce, z ban ku – wi´ cej ni˝ mie siàc. Mu sie li Êmy byç na -
praw d´ bar dzo skru pu lat ni, bo na wet drob ne uchy bie nie
mo g∏o prze sà dziç o od rzu ce niu ofer ty lub prze gra nej”.

Do prze tar gu wy star to wa li re pre zen tan ci naj bar dziej zna -
nych ma rek – prócz Fia ta i Ive co m. in. Ford, Volks wa gen,
Peu ge ot i Opel. Sam prze targ po dzie lo ny zo sta∏ na osiem
ka te go rii. W pierw szej z nich (na do sta w´ lek kich sa mo cho -
dów do staw czych) zwy ci´ ̋ y∏ Fiat. Se icen to ja ko van, oka za -
∏o si´ nie za stà pio ne. Dwa dzie Êcia czte ry sa mo cho dy tej
mar ki prze ka za no Po czcie Pol skiej w cià gu czte rech mie si´ -
cy. Fiat zwy ci´ ̋ y∏ tak ̋ e w dru giej z ka te go rii, zwià za nej z sa -
mo cho da mi o wi´k szej ∏a dow no Êci. Pocz ta wy bra ∏a Doblò.

„Na szy mi kon ku ren ta mi by ∏y w tym przy pad ku Ci tro ën
Ber lin go i Re nault Kan goo – mó wi S∏a wo mir Du dziak. 
– Oka za ∏o si´ jed nak, ˝e dwu miej sco wy Doblò Cargo
z du ̋ à pa kà naj bar dziej od po wia da∏ ocze ki wa niom or ga -
ni za to rów prze tar gu. W grud niu 2001 do star czy li Êmy 
Po czcie Pol skiej ostat nià ze 185 sztuk tych sa mo cho dów”.

„Naj wa˝ niej szym ele men tem, któ ry or ga ni za to rzy prze -
tar gu bra li pod uwa g´, by ∏a ce na” – in for mu je Grze gorz
No wo siel ski z Biu ra Pro mo cji i Wspó∏ pra cy Za gra nicz nej
Cen tral ne go Za rzà du Pocz ty Pol skiej. „Prócz te go in te re -
so wa ∏y nas przede wszyst kim pa ra me try eks plo ata cyj ne –
pod kre Êla – a wi´c ∏a dow noÊç w m3, wa ga 700-800 kg
oraz bez piecz na i za mkni´ ta prze strzeƒ ∏a dun ko wa. 
Ofer ta Fia ta tak ̋ e pod tym wzgl´ dem oka za ∏a si´ naja trak -
cyj niej sza”.

„Za da nie by ∏o doÊç trud ne ze wzgl´ du na lo gi sty k´” –
za uwa ̋ a S∏a wo mir Du dziak. Za mó wio ne sa mo cho dy
przy go to wy wa ∏o Cen trum Sprze da ̋ y w Biel sku-Bia ∏ej,
a na le ̋ a ∏o je do star czyç do kil ku dzie si´ ciu pol skich miast,

m. in. Po zna nia, Szcze ci na, czy War sza wy – do ka˝ de go 
in nà iloÊç. Po prze wie zie niu sa mo cho dów na miej sce 
zo sta ∏y bar dzo do k∏ad nie spraw dzo ne przez pra cow ni ków
pocz ty. Za strze ̋ eƒ nie by ∏o. 

Pocz ta Pol ska przed sta wi ∏a równie˝ za po trze bo wa nie na
spe cjal ne sa mo cho dy do prze wo zu ∏a dun ków war to Êcio -
wych – o ∏a dow no Êci od 0,9 do 1,3 to ny z mo˝ li wo Êcià
prze wo zu pi´ ciu osób, w tym kie row cy. W tej ka te go rii
zwy ci´ ̋ y∏ Ive co. 

W nie spe∏ na pó∏ ro ku po roz strzy gni´ ciu prze tar gu, na
pol skie uli ce wy je cha ∏o dwa dzie Êcia szeÊç pocz to wych
ban ko wo zów tej mar ki.

„Do star czo ne przez nas sa mo cho dy – mó wi Ar tur 
No wic ki, kie row nik Dzia ∏u Sa mo cho dów Lek kich IVE CO
Po land – cha rak te ry zu jà si´ do sko na ∏y mi pa ra me tra mi
tech nicz ny mi i pro fe sjo nal nym wy koƒ cze niem wn´ trza –
za rów no pod wzgl´ dem kom for tu, jak i bez pie czeƒ stwa”.
Prze dzia∏ oso bo wy (ta pi ce ro wa ny) jest opan ce rzo ny,
zbior nik pa li wa za bez pie czo ny przed prze strze le niem. 
Po dob nie szy by w ka bi nie oso bo wej – od por ne na wet 
na po ci ski ka li bru 7,62 mm z rdze niem sta lo wym (wy -
strze li wa ne z AK 47)”. 

Przez ca ły dzień po zo sta ją w cią głym ru chu – od bie ra ją pacz ki, do star cza ją je
i wra ca ją po no we. Od kil ku mie się cy Fia ty Do blò Cargo i Du ca to oraz  Ive co Da ily
po ma ga ją dbać o bez pie czeń stwo i ter mi no wość w do star cza niu prze sy łek.
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W cz´ Êci ∏a dun ko wej ban ko wo zów Ive co znaj du je
si´ wrzut nia wsy po wa, któ ra umo˝ li wia do star cze nie
prze sy∏ ki do wn´ trza bez ko niecz no Êci otwie ra nia drzwi
przez kon wo jen tów. Ca ∏y prze dzia∏ ce chu je trwa ∏e
i ognio od por ne wy ∏o ̋ e nie. Tyl ne drzwi wy po sa ̋ o ne sà
w blo ka d´ ry glo wa nia, a bocz ne – w ku lo od por nà szy b´,
dzi´ ki któ rej, (po dob nie jak dzi´ ki pod grze wa nym w zi -
mie lu ster kom), mo˝ li wa jest swo bod na ob ser wa cja prze -
strze ni wo kó∏ sa mo cho du.

Pocz ta Pol ska to nie je dy na in sty tu cja paƒ stwo wa,
z któ rà Fiat wspó∏ pra cu je. Dwa dzie Êcia sztuk Du ca to
tra fi w tym ro ku do Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej. 
Dla po go to wia ra tun ko we go Fiat do star cza Êred nio 
60 – 70 am bu lan sów rocz nie. We wspó∏ pra cy z w∏o skà
fir mà Van mel le stwo rzo ny zo sta∏ pro jekt pro duk cji 
sa mo cho dów -skle pów, któ rych po nad czter dzie Êci 
jeê dzi po pol skich dro gach, z ozna cze nia mi pro du cen ta
Men tos i Tic -Tac. Prócz te go Fiat przy go to wu je 
sa mo cho dy na spe cjal ne za mó wie nia po li cji, s∏u˝b 
wi´ zien nych i woj ska.

Przed sta wi cie le Pocz ty Pol skiej, py ta ni o g∏ów ne ce -
chy cha rak te ry zu jà ce za ku pio ne w ubie g∏ym ro ku fur -
go ny, zwra ca jà uwa g´ g∏ów nie na ich funk cjo nal noÊç.
„Wa˝ nà za le tà tych sa mo cho dów jest rów nie˝ bo ga te
wy po sa ̋ e nie ba zo we – mó wi Grze gorz No wo siel ski 
– a tak ̋ e prze stron ne wn´ trze, no wo cze sny wy glàd
i du ̋ a ku ba tu ra prze strze ni ∏a dun ko wej”.

A jak pra c´ w po ma raƒ czo wych fur go nach oce nia jà

pocz to wi ku rie rzy? Da riusz Kuê ma jeê dzi Fia tem Do blò
z lo go Pocz ty Pol skiej od stycz nia te go ro ku roz wo ̋ àc
prze sy∏ ki w re jo nie Wa pie ni cy, osie dla Ko per ni ka 
i Be skidz kie go w Biel sku-Bia ∏ej. Wcze Êniej u˝y wa∏ ˚u ka.
Je go zda niem oba sa mo cho dy sà jak nie bo i zie mia. 

„Je˝ d˝´ no wym Doblò  co dzien nie – mó wi ku rier – ale
te raz, gdy wy cho dz´ do pra cy, Êwia do moÊç sp´ dze nia



kil ku go dzin za kó∏ kiem nie znie ch´ ca mnie. Mo g´ 
z ca ∏à pew no Êcià stwier dziç, ˝e przy jem noÊç wy ni ka jà ca
z pra cy zde cy do wa nie wzro s∏a”. 

Piotr Ka pa ∏a zwra ca uwa g´ przede wszyst kim na 
wi docz noÊç. „Szy by w tym sa mo cho dzie sà na praw d´
„pa no ra micz ne”, wi docz noÊç jest do sko na ∏a. Wspo ma -
ga nie kie row ni cy w ru chu miej skim zde cy do wa nie 
u∏a twia ˝y cie. W wà skich ulicz kach i osie dlo wych 
alej kach jest nie za stà pio ne”.

Ku rie rzy, u˝y wa jà cy na co dzieƒ Fia tów Do blò
Cargo i Du ca to, zwra ca jà tak ̋ e uwa g´ na znacz -
ny wzrost bez pie czeƒ stwa prze wo ̋ o nych
prze sy ∏ek. Prze strzeƒ za ∏a dow cza jest
szczel nie za mkni´ ta, au to alarm przez ca -
∏y czas czu wa nad prze wo ̋ o nym to -
wa rem. Stan tech nicz ny po jaz -
dów rów nie˝ nie bu dzi 
za strze ̋ eƒ. „Na ra zie nie
by ∏o z ni mi ˝ad nych pro -
ble mów. Raz mie li Êmy
drob ne k∏o po ty z aku -
mu la to rem, ale sa mo -
cho dy sà ser wi so wa ne
przez Fia ta – me cha ni cy
przy je cha li i za ∏a twi li spra -
w´ od r´ ki – in for mu je Je rzy 
To czek, kie row nik Sta cji 
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Ob s∏u gi Za k∏a du Trans por tu Sa mo cho do we go ob s∏u gu -
jà ce go biel ski od dzia∏ Pocz ty Pol skiej.

No we fur go ny zdà ̋y ∏y ju  ̋prze ko naç pocz tow ców do sie bie.
Nie ma te  ̋wàt pli wo Êci, ˝e prze ko na jà od bior ców prze sy ∏ek.
Oso ba cze ka jà ca na pacz k  ́ju  ̋z da le ka do strze ̋e w ulicz nym
t∏u mie pocz to we au to. Prócz ko lo ru, wzrok przy cià gnie te  ̋
mar ka – cha rak te ry stycz na i, jak sí  oka zu je, po raz ko lej ny
bez kon ku ren cyj na.

Fiat Doblò Cargo
Sil nik 1.2 1.6 16V 1.9 D 1.9 JTD

Po j. sko ko wa (cm3) 1242 1596 1910 1910

Moc maks. (KM) 65 103 63 100

Wy mia ry

Dłu gość (mm) 4159

Sze ro kość/wy s. (mm) 1714/1820

Kabina ładunkowa

Dłu gość (mm) 1680/22801

Szerok./wysokość (mm) 1470/1305

Po jem ność (m3) 3,2/3,82

Ładowność użytk. (kg) 625/8052

Osią gi

Pręd kość maks. (km/h) 142 168 141 168

Przy sp. 0-100 km/h (sek.) 18,9 12,6 20,9 12,4

Zu ży cie pa li wa

cykl miej ski (l/100 km) 9,8 11,1 9,2 8,2

cykl pozamiejski (l/100 km) 6,5 7,2 6,0 5,3

cykl mieszany (l/100 km) 7,7 8,6 7,2 6,4 
1  ze składanym siedzeniem pasażera, 2 wersja z powiększoną ładownością
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Naskrzy dłachwol no ści
Fiat Ulys se, dzię ki swo im ce chom, nie mo że po zo stać nie zau wa żo ny. 
Kie dy już wsią dzie my, od kry wa my, że sa mo chód ten jest nie tyl ko ład ny, 
ale po sia da wy star cza ją co du żo prze strze ni dla wszyst kich i na wszyst ko.

Naskrzy dłachwol no ściSte fa nia Ca sta no
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P rzód o pro stej, zde cy do wa nej li nii, z wà ski mi re -
flek to ra mi i okrà g∏ym lo go, opar tym na nie co
owal nej os∏o nie ch∏od ni cy z wlo tem po wie trza

w kszta∏ cie pla stra mio du. Z ty ∏u, wy so kie, pio no we Êwia -
t∏a, two rzà ob ra mo wa nie dla po kry wy ba ga˝ ni ka o du ̋ ej
prze szko lo nej po wierzch ni. Z bo ku zde cy do wa ne li nie
i wy d∏u ̋ o ne lu ster ka wstecz ne z wbu do wa ny mi kie run -
kow ska za mi wy da jà si´ byç prze d∏u ̋ e niem b∏ot ni ka. 

Wy po sa ̋ e nie gwa ran tu je mak sy mal nà funk cjo nal noÊç
i wszech stron noÊç u˝yt ko wa nia, da jàc jed no cze Ênie po czu -
cie prze stron no Êci. Sie dze nia sà wy god ne, du ̋ e i ∏a two je
do sto so waç do prze ró˝ nych po trzeb: mo˝ na je roz ∏o ̋ yç
w po zio mie, z∏o ̋ yç w pó∏ lub te˝ wy jàç, zmie nia jàc pro -
por cje prze strze ni we wn´trz nej, prze zna czo nej dla pa sa ̋ e -
rów i ba ga ̋ y. Sie dze nia przed nie mo gà byç pod grze wa ne
i ste ro wa nie elek trycz nie (na ˝y cze nie). Sà do st´p ne rów -
nie˝ w wer sji ob ro to wej: wy star czy je ob ró ciç o 180o, aby
stwo rzyç w sa mo cho dzie praw dzi wy sa lo nik. Rów nie wy -
god ne sà sie dze nia tyl ne: dwa rz´ dy praw dzi wych fo te li,
wy po sa ̋ o nych w za g∏ów ki od dziel nie re gu lo wa ne rów -
nie˝ wzd∏u˝ nie. Za po mo cà jed ne go przy ci sku mo˝ na 
za pa mi´ taç dla dwóch ró˝ nych osób in dy wi du al ne usta -
wie nia sie dze nia kie row cy i lu ster ka wstecz ne go.

Fiat Ulys se ma ty le schow ków, ˝e mo˝ na za po mnieç,
gdzie co po ∏o ̋ y li Êmy: trzy schow ki za mkni´ te i je den

No wy po jazd jed no bry ło wy Fia ta cha rak te ry zu je się 
in dy wi du al nym sty lem, po wsta łym na ba zie har mo nij nych brył
i pro stych li nii. Ob szer ne, ja sne, do sko na le dźwię kosz czel ne
wnę trze ofe ru je mak sy mal ny kom fort po dró żo wa nia.
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otwar ty, czte ry prze gro dy na cza so pi sma i ma py dro go -
we, je den scho wek pod sie dze niem pa sa ̋ e ra i je den pod
Êrod ko wym sie dze niem w dru gim rz´ dzie, po jem nik na
Êmie ci, po jem nik na pa ra sol wy dzie lo ny w tyl nej sztyw nej 
po kry wie ba ga˝ ni ka, je de na Êcie uchwy tów na kub ki
i pusz ki oraz je den scho wek w przed niej kon so li do prze -
cho wy wa nia na poi, tak aby si´ nie prze grza ∏y, po nad to
prak tycz ne roz k∏a da ne sto li ki na opar ciach sie dzeƒ.

Dba ∏oÊç o szcze gó ∏y jest wi docz na rów nie˝ w wy koƒ cze -
niach. Âwiad czà o niej obi cia dol nej cz´ Êci drzwi i cz´ Êcio -
wo de ski roz dziel czej, fak tu ra ma te ria ∏ów i ak sa mi tu, gra
Êwia t∏a na chro mo wa nych po wierzch niach i wà ska li stwa
ozdob na bie gnà ca wo kó∏ ca ∏e go po jaz du. Na le ̋ y wspo -
mnieç rów nie˝ o ra diu z od twa rza czem CD w wy po sa ̋ e -
niu se ryj nym czy au to ma tycz nej „dwu stre fo wej” kli ma ty -
za cji, po zwa la jà cej kie row cy i pa sa ̋ e ro wi na przed nim sie -
dze niu na od r´b nà re gu la cj´ tem pe ra tu ry.

Wsia da nie jest szcze gól nie u∏a twio ne dzi´ ki sze ro kim
przed nim drzwiom o du ̋ ym kà cie otwar cia oraz dwóm
prze su wa nym, wy jàt ko wo lek kim, drzwiom bocz nym (na
˝y cze nie mo gà rów nie˝ byç ste ro wa ne elek trycz nie). De ska
roz dziel cza to praw dzi wy pul pit ste row ni czy. Przy ci ski wy -
∏àcz ni ków ste ru jà cych, ∏a two do st´p ne i ∏a twe do zi den ty -
fi ko wa nia, zgru po wa ne sà w cz´ Êci Êrod ko wej, gdzie znaj -
du je si´ rów nie˝ krót ka dêwi gnia zmia ny bie gów. Du ̋ e,
prze szklo ne po wierzch nie za pew nia jà mak sy mal nà wi docz -
noÊç i da jà po czu cie pe∏ ne go pa no wa nia nad dro gà. Bar dzo
sku tecz ny jest sys tem ha mo wa nia. Je ̋ e li kie row ca jest zmu -
szo ny gwa∏ tow nie ha mo waç, au to ma tycz ny sys tem w∏à cza
Êwia t∏o awa ryj ne, ostrze ga jàc sa mo cho dy ja dà ce z ty ∏u. Ca -
∏a ga ma jest wy po sa ̋ o na w sys tem ABS z elek tro nicz nym
ko rek to rem ha mo wa nia (EBD) oraz Bra ke As si stan ce,
urzà dze nie, któ re wspo ma ga uk∏ad ha mul co wy w ra zie na -
g∏e go ha mo wa nia. Fiat Ulys se jest rów nie˝ wy po sa ̋ o ny
w naj now sze urzà dze nia kon tro lu jà ce za cho wa nie dy na -
micz ne po jaz du. Ta kie jak ESP, któ ry w wa run kach eks tre -
mal nych, kie dy za gro ̋ o na jest sta bil noÊç po jaz du, po ma ga
kie row cy opa no waç sa mo chód. Al bo ASR po ∏à czo ny z ESP,
któ ry funk cjo nu je przy ka˝ dej pr´d ko Êci po jaz du i ko ry gu -
je mo ment na p´ do wy sil ni ka w ce lu przy wró ce nia w∏a Êci -
wej przy czep no Êci kó∏ do dro gi. Ko lej ny sys tem to MSR
zwi´k sza jà cy mo ment sil ni ka, aby za po biec po Êli zgo wi wy -
wo ∏a ne mu za blo ko wa niem kó∏, je ̋ e li w wa run kach s∏a bej
przy czep no Êci gwa∏ tow nie re du ku je my bie gi. 

W za kre sie bez pie czeƒ stwa pa syw ne go no wy mo del ofe -
ru je pe∏ ne za bez pie cze nie. Wy star czy po wie dzieç, ˝e zda∏
wszyst kie naj su row sze „crash te sty” i dys po nu je bo ga tym
wy po sa ̋ e niem se ryj nym: dwie przed nie po dusz ki 
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Ulysse jest bardzo wygodny, ponieważ posiada drzwi przesuwane boczne
(na zamówienie także sterowane elektrycznie), wiele użytecznych
schowków, dwa składane stoliki w miejsce złożonych siedzeń, 
oraz powierzchnię bagażową wyposażoną w siatki mocujące bagaż.
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MOC MOMENT PRĘDKOŚĆ max
(0) (Nm/kgm) (km/h)

2.0 16v 100/136 190/19,4 185
2.0 16v JTD 80/109 270/27,6 174
2.2 16v JTD 94/128 314/32 182
3.0 V6 24v 150/204 285/29 205

PRZYSPIESZENIE PRZYSPIESZENIE ZUŻYCIE PALIWA
0-100 km/h 0-1000 m cykl mieszany

(w sekundach) (w sekundach) (l/100 km)

2.0 16v 11,2 32,8 9,1
2.0 16v JTD 13,4 35,0 7,0
2.2 16v JTD 12,6 34,1 7,4
3.0 V6 24v 10,2 31,2 11,5

De ska roz dziel cza (po pra wej) to praw dzi wy 
pul pit ste row ni czy, któ ry za pew nia peł ne pa no wa nie nad dro gą.

Ni żej: wszech stron ność i kom fort za gwa ran to wa ne są 
przede wszyst kim dzię ki róż nej kon fi gu ra cji wnę trza 

– od pię ciu do ośmiu miejsc. Sie dze nia przed nie są do stęp ne 
w wer sji ob ro to wej. W ra zie po trze by sie dze nia dru gie go 

i trze cie go rzę du mo gą być roz ło żo ne po zio mo, 
zło żo ne w pół lub wy ję te z sa mo cho du.
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po wietrz ne air bag mul ti sta ge, dwie przed nie bocz ne po -
dusz ki po wietrz ne si de bag i dwie po dusz ki win dow bag,
chro nià ce pa sa ̋ e rów sie dzà cych z bo ku we wszyst kich
trzech rz´ dach. Da lej: pa sy bez pie czeƒ stwa z trzy punk to -
wym mo co wa niem, z na pi na cza mi i ogra nicz ni ka mi ob cià -
˝e nia (za wy jàt kiem Êrod ko wych sie dzeƒ w dru gim i trze -
cim rz´ dzie), elek trycz ny sys tem blo ko wa nia drzwi, któ ry
na ˝à da nie kie row cy mo ̋ e si´ au to ma tycz nie w∏à czyç po
prze kro cze niu 10 km/h, me cha nizm elek trycz ny za bez pie -
cza jà cy przed otwar ciem w sa mo cho dzie drzwi przez 
dzie ci, mo co wa nia fo te li ków dzie cin nych Iso fix, da jà cych
mak si mum gwa ran cji.

Kie ro wa nie Fia tem Ulys se to praw dzi wa przy jem noÊç.
Rów nie˝ dzi´ ki prze my Êla nym dro bia zgom. Po czàw szy od
kse no no wych re flek to rów z au to ma tycz nym ko rek to rem
usta wie nia i wy cie ra czek re flek to rów, do Êwia te∏ za pa la jà -
cych si´ au to ma tycz nie o zmierz chu lub przy wjeê dzie do
tu ne lu. Nie mo˝ na za po mnieç o wy cie racz kach w∏à cza jà -
cych si´ przy pierw szych kro plach desz czu, czuj ni kach u∏a -
twia jà cych par ko wa nie, czy czuj ni kach wy kry wa jà cych spa -
dek ci Ênie nia w opo nach. Sys tem Cru ise Con trol, do st´p ny
ja ko opcja, po zwa la na utrzy ma nie za pro gra mo wa nej pr´d -
ko Êci jaz dy bez na ci ska nia na pe da∏ ga zu. W dzie dzi nie sys -
te mów te le in for ma cyj nych, no wy po jazd jest jed nym z naj -
no wo cze Êniej szych. Za wdzi´ cza to sys te mo wi CON NECT,
któ ry jest jed no cze Ênie te le fo nem GSM, sys te mem na wi ga -
cyj nym i ∏àcz ni kiem ze Êwia tem us∏ug Tar ga sys. To naj no -
wo cze Êniej sze z ist nie jà cych obec nie urzà dzeƒ te go ty pu. Na
ko niec na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e ka˝ dy mo ̋ e wy braç wer sj´
Ulys se naj bar dziej od po wia da jà cà je go wy ma ga niom. Ga ma
za wie ra bo wiem trzy wy po sa ̋ e nia (Ulys se, Ulys se Dy na mic
i Ulys se Emo tion), czte ry kon fi gu ra cje sie dzeƒ (stan dard
prze wi du je pi´ç i sie dem miejsc, opcja do dat ko wo szeÊç
i osiem), czte ry skrzy nie bie gów (dwie me cha nicz ne i dwie
au to ma tycz ne) oraz czte ry ty py sil ni ków. Ka˝ dy z nich za -
pew nia Êwiet ne osià gi, ni ski po ziom ha ∏a su oraz wy so ki
kom fort jaz dy, oprócz ogra ni czo ne go zu ̋ y cia pa li wa. Nie -
mniej ka˝ dy ma in ny tem pe ra ment i in ne prze zna cze nie.
I tak mo ̋ e my wy bie raç po mi´ dzy dwo ma sil ni ka mi ∏à czà -
cy mi wy so kie osià gi i oszcz´d noÊç w eks plo ata cji (2.0
16-za wo ro wym ben zy no wym o mo cy 136 KM i 2.0
16-za wo ro wym JTD o mo cy 109) a sil ni kiem tur bo die sel
bar dzo dy na micz nym, zdol nym za pew niç w ka˝ dej sy tu acji
sa tys fak cj´ z pro wa dze nia – no wym 2.2 JTD 16-za wo ro -
wym o mo cy 128 KM. Nie d∏u go do ∏à czy do nich sil nik
o du ̋ ych osià gach, do tàd nie sto so wa ny: sze Êcio cy lin dro wy,
24-za wo ro wy o po jem no Êci 3 li trów i mo cy 204 ko ni, któ -
ry na ra zie jesz cze nie jest do st´p ny we W∏o szech.
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Na tra sie 
ze Stra li sem

Od Ca sa blan ki do Im pe rii, 
po dróż naj now szą 
cię ża rów ką Ive co. 
Hi sto ria wy pra wy 
w to wa rzy stwie 
Le an dro Fi lip pi no, 
za wo do we go kie row cy 
z 25-let nim do świad cze niem. 
Je go wra że nia i opi nie 
o no wej cię ża rów ce.

Pa olo Ra viz za
fot. Sa tiz -La Press/Lo be ra 
i Pio va not to

Od Ca sa blan ki do Im pe rii, 
po dróż naj now szą 
cię ża rów ką Ive co. 
Hi sto ria wy pra wy 
w to wa rzy stwie 
Le an dro Fi lip pi no, 
za wo do we go kie row cy 
z 25-let nim do świad cze niem. 
Je go wra że nia i opi nie 
o no wej cię ża rów ce.

Na tra sie 
ze Stra li sem
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P ort po Êred ni w Ca sa blan ce. Siód ma wie czór. M´˝ -
czy zna spraw dza za ∏a du nek ci´ ̋ a rów ki zanim
celnicy za∏o˝à plom by na drzwiach przy cze py -

-ch∏od ni. Dzi siej szej no cy b´ dzie spa∏ tu taj, na chro nio nym
i bez piecz nym pla cu. Ju tro cze ka go pi´ cio go dzin na 
po dró˝ do Tan ge ru, a w no cy – prze pra wa stat kiem do 
Al ge ci ras. Le an dro Fi lip pi no, w cià gu trzech dni do star czy
∏a du nek je an sów i kur tek do Thie ne. Ma do prze je cha nia
trzy ty sià ce ki lo me trów, ale to nic dla je go ci´ ̋ a rów ki 
Ive co Stra lis, o mo cy 480 KM. Sil nik Cur sor 13 zo sta∏
skon stru owa ny z my Êlà o d∏u gich wy pra wach z du ̋ ym 
ob cià ̋ e niem.

O 7.30 na st´p ne go ran ka, ru sza my ra zem w d∏u gà po -
dró˝. Zo sta wia my za so bà Ca sa blan k´, ase ku ro wa ni przez
po li cj´, któ ra pil nu je aby nie le gal ni tu ry Êci nie wsie dli po
kry jo mu do ci´ ̋ a rów ki. „Pró bu jà ukryç si´ pod przy cze pà
– t∏u ma czy Fi lip pi no  – cza sem wspi na jà si´ na dach i roz -
ci na jà go scy zo ry kiem. Strach przed nie le gal ny mi emi -
gran ta mi to jed na z ne ga tyw nych stron tej pra cy”. Jed nym
s∏o wem, pie skie ˝y cie kie row cy: „Ca ∏y czas po dró ̋ u jesz
sam po Êwie cie. Jesz cze kil ka lat te mu wy je˝ d˝a ∏em z do -
mu na ca ∏y mie siàc. To wp∏y n´ ∏o oczy wi Êcie na mo je ˝y cie
ro dzin ne. W Fa no mam ˝o n´ i dwój k´ dzie ci, ale rzad ko
je wi duj´. Zresz tà z ˝o nà jestem w se pa ra cji”. Fi lip pi no
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ma 52 la ta, ci´ ̋ a rów kà jeê dzi od 27 ro ku ˝y cia, od
1995 ro ku tak ̋ e na tra sach za gra nicz nych, bo zna hisz -
paƒ ski, fran cu ski i an giel ski. Ale ˝e by po ra dziç so bie
z to wa rem war tym wie le mi lio nów eu ro, zna jo moÊç j´ -
zy ków ob cych nie wy star czy. „Sie dem lat sp´ dzo nych
w ma ry nar ce cze goÊ mnie na uczy ∏o. Umiem ra dziç so bie
w ˝y ciu i do zo waç pra c´, ni gdy nie prze sa dzam z jaz dà
po to tyl ko, ˝e by do trzeç przed cza sem, po za tym je stem
ostro˝ ny. Dzi siaj, dzi´ ki Stra lis, ˝y je si´ le piej. Ci´ ̋ a rów -
ka jest wy god niej sza, po czàw szy od sie dze nia kie row cy
a skoƒ czyw szy na re gu la cji fo te li. Na wet na bar dzo wy -
bo istej dro dze nie czuç wi bra cji w ka bi nie, dzi´ ki cze mu
nie nad wy r´ ̋ am so bie kr´ go s∏u pa. Po pro stu nie ma 

po rów na nia z po przed ni mi mo de la mi. Na po sto ju mam
wszyst ko cze go po trze ba, to za s∏u ga prze strze ni mi´ dzy
sie dze nia mi. Prócz mon to wa nej se ryj nie lo dów ki, mo -
g∏em na wet wsta wiç lo dów k´ z za mra ̋ al ni kiem. Prze -
cho wu j´ w niej za pa sy na ca ∏y mie siàc”. Rze czy wi Êcie ma
si´ wra ̋ e nie po dró ̋ o wa nia w przy cze pie kem pin go wej.
Fi lip pi no za mon to wa∏ ku chen k´ dwu pal ni ko wà, nie 
mo g∏o te˝ za brak nàç ma szyn ki do ka wy, garn ków, ce dza -
ka. W cz´ Êci ku chen nej sto lik, ka na pa, fo tel i zo sta ∏o
jesz cze miej sce na te le wi zor. W no cy ta cz´Êç ci´ ̋ a rów ki
za mie nia si´ w sy pial ni´, z dwo ma pi´ tro wy mi ku szet ka -
mi. Tak na praw d´ Stra li sem mo˝ na swo bod nie od byç
po dró˝ do oko ∏a Êwia ta.

U gó ry: za ła du nek cię ża rów ki 
w Ca sa blan ce. O tej go dzi nie 

w fa bry kach lu dzie koń czą pra cę.
Grup ka ko biet za trzy mu je się 

ko ło stra ga nu, że by skosz to wać 
śli ma ków. Wy ru sza my w kie run ku

Tan ge ru, ostat nie spoj rze nie 
na mia sto i me cze ty.
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Wy pra wa trwa. Je dzie my w stro n´ Tan ge ru. Kra jo braz
do z∏u dze nia przy po mi na W∏o chy z lat pi´ç dzie sià tych:
ch∏o pi na osio∏ kach, upra wy w skle co nych na pr´d ce
szklar niach, lu dzie upra wia jà cy zie mi´ r´ ko ma, al bo z po -
mo cà zwie rzàt. Je den trak tor na 30 ki lo me trów, a tak ̋ e
ogrom ne po la s∏o necz ni ków. Tu˝ przed Tan ge rem na tra -
fia my na praw dzi wie ksi´ ̋ y co wy kra jo braz. Jest 12.30,
przy je cha li Êmy zgod nie z pro gra mem. Prom wy p∏y wa 
dzi siaj wie czo rem i o pià tej nad ra nem do wie zie nas do 
Al ge ci ras, w po bli ̋ u Cie Êni ny Gi bral tar skiej.

So bo ta. Dzieƒ w por cie po Êred nim mi nà∏ jak z bi cza
trza snà∏. Na wet si´ nie obej rze li Êmy, jak na sta∏ wie czór.
Âwia t∏a stat ków od bi ja jà si´ w lu strze wo dy a na po k∏a dzie
ci´ ̋ a rów ki po wo li roz Êwie tla si´ ekran kom pu te ra, za wie -
ra jà cy wszyst kie da ne na te mat po jaz du. 

Otwie ra jà si´ drzwi pro mu. Nie bie ska Sta lis zo sta je po -
ch∏o ni´ ta przez gar d∏o stat ku, z któ re go wy do sta nie si´
do pie ro nad ra nem, ju˝ pod hisz paƒ skim nie bem.

Jest pià ta ra no, nie dzie la, trze ba si´ Êpie szyç i ko niecz nie
wy do staç z ob sza rów nad brze˝ nych. Po po ∏u dniu uli ce 
za pe∏ nià si´ bo wiem wcza so wi cza mi wra ca jà cy mi do 

Au to stra da, na któ rą wjeż dża -
my w Ca sa blan ce (u gó ry) 
koń czy się w Ke ni tra. 
Stam tąd (poniżej)trze ba je chać
już zwy kłą dro gą. 
Poniżej, na zdjęciu z prawej
strony,  wjazd do por tu 
w Tan ge rze.



Je dzie my 70 km na go dzi n´. Przy pod jeê dzie ci´ ̋ a rów ka
spi su je si´ Êwiet nie, przede wszyst kim dzi´ ki bar dzo dy na -
micz ne mu sil ni ko wi. Chodzia˝ upa∏ da je si´ we zna ki, nie
pod no si si´ tem pe ra tu ra p∏y nu ch∏o dzà ce go.

Do Fi gu eras do cie ra my w no cy. Czas spraw dziç zu ̋ y cie
pa li wa i iloÊç prze je cha nych ki lo me trów. To pierw sza po -
dró˝ ci´ ̋ a rów ki. Na licz ni ku ma 5 tys. ki lo me trów. Fir ma
In ter pa oli, w∏a Êci ciel tej i jesz cze jed nej ci´ ̋ a rów ki Sta lis,
ka za ∏a za mon to waç przy cze py -ch∏od nie, aby jak naj le piej
wy ko rzy staç mo˝ li wo Êci prze wo zo we po jaz du, za rów no
do trans por tu tek sty liów, jak i ˝yw no Êci. W cià gu 1250 km
dzie là cych Tan ger od gra nic Fran cji, ci´ ̋ a rów ka, wio zà ca
sto sun ko wo nie wiel ki ∏a du nek, wa ̋ à cy 90 kwin ta li, spa li -
∏a za le d wie litr ro py na trzy km. 

„To na praw d´ ma ∏o bio ràc pod uwa g´, ˝e te ren, po któ -
rym je cha li Êmy, by∏ pa gór ko wa ty. Na praw d´ nie spo dzie -
wa ∏em si´ ta kie go wy ni ku.” – mó wi Fi lip pi no.

O szó stej ra no na st´p ne go dnia zno wu je ste Êmy w tra -
sie. Fran cu ska sta cja ra dio wa za wia da mia o krak sie w po -
bli ̋ u Ni mes, dla te go zje˝ d˝a my z au to stra dy. Po wró ci my
na nià w Ar les, za ja kieÊ czter dzie Êci mi nut. Fi lip pi no dla
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do mu po week en dzie. Nie uda ∏o si´. Tak jak przy pusz -
cza li Êmy, w oko li cach Ma la gi sto imy w pi´t na sto ki lo me -
tro wym kor ku. Nie ma in ne go wyj Êcia, trze ba si´ z tym
po go dziç. Ale w ci´ ̋ a rów ce nie jest tak êle: kli ma ty za cja,
ra dio, któ re Fi lip pi no na sta wi∏ za po mo cà przy ci sków
znaj du jà cych si´ w kie row ni cy. We d∏ug nie go jest to do bre
roz wià za nie, bo nie trze ba od ry waç uwa gi od jaz dy.

W sto sun ku do pla nu po dró ̋ y je ste Êmy nie co spóê nie ni.
Tam, gdzie to mo˝ li we, Fi lip pi no wy ci ska 90 km na go dzi -
n´, ale za Ma la gà mu si zwol niç. Za czy na si´ bo wiem od ci -
nek gór ski, któ ry pro wa dzi do Gra na dy i da lej do Mur cii
i Fu gu eras, gdzie za pla no wa li Êmy noc leg. To do bra oka zja,
by spraw dziç, jak Stra lis za cho wu je si´ na ostrych pod jaz -
dach i zjaz dach. Kie row ca, któ ry do tej po ry na dro gach
ko rzy sta∏ z au to ma tycz nej skrzy ni bie gów, wrzu ca te raz 
In tar der. To urzà dze nie, ste ro wa ne prze ∏àcz ni kiem obok
kie row ni cy, zwal nia sa mo chód na zjaz dach, wspo ma ga jàc
ha mo wa nie sil ni kiem. Kom pu ter po k∏a do wy sam wy ko nu -
je wszyst kie ko niecz ne czyn no Êci, np. re du ku je bie gi z szes -
na ste go do czter na ste go. Ob ro to mierz in for mu je nas, ˝e 
sil nik przy spie szy∏ z 1300 do 1500 ob ro tów na mi nu t´. 

Iveco Stra lis we Fran cji, 
na zjeź dzie do Mar sy lii. 
Poniżej: Fi lip pi no 
za kie row ni cą cię ża rów ki.



35s ier pień 2002 f i a t  wo kó ł  n a s

pew no Êci w∏à cza me cha nicz nà skrzy ni´ bie gów, bo w ru chu
miej skim cz∏o wiek re agu je szyb ciej ni˝ kom pu ter. Dla to-
wa rzy szà ce go nam od po czàt ku po dró ̋ y fo to gra fa, ta nie -
prze wi dzia na sy tu acja stwa rza oka zj´ do wy ka za nia si´
kunsz tem. Kra jo braz wo kó∏ Ca mar gue za ch´ ca wi do kiem
roz le g∏ych ba gien.

Za jed nym za ma chem mu si my po ko naç dro g´ z Ar les do
Im pe rii, gdzie ci´ ̋ a rów ka zo sta nie oclo na. Nie czu je my
zm´ cze nia. Po go da do pi su je, na mo rzu pierw si wcza so wi cze
cie szà si´ wa ka cja mi na po k∏a dzie swo ich ∏ó dek.

„Ci´ ̋ a rów ka jest jak nar ko tyk. Kie dy ro bi´ so bie prze rw´
w pra cy, po ja kimÊ cza sie za czy na mi cze goÊ bra ko waç”–
mó wi Fi lip pi no, gdy wje˝ d˝a my na plac cel ny w Im pe rii.
Chwi la szcze ro Êci na gle si´ koƒ czy, bo w ra diu s∏y chaç echa
me czu W∏o chy -Ko rea. Cel ni cy ma jà w∏a Ênie prze rw´, wi´c
Fi lip pi no mo ̋ e po zwo liç so bie na ta lerz spa ghet ti i obej rze -
nie me czu w te le wi zji. W chwi li, gdy Vie ri strze la go la, 
wy cho dzi my z ch∏od nej ka bi ny ci´ ̋ a rów ki na ze wnàtrz,
gdzie ucià˝ li wy upa∏ przy le pia nam ubra nia do cia ∏a. We
W∏o szech ra doÊç. Go dzi na wiel kich emo cji, za koƒ czo na
roz cza ro wa niem po prze gra nej. Wra ca my zno wu na dusz ny,
za la ny s∏oƒ cem plac, ˝e by zdjàç plom by z drzwi. Cel ni cy
mu szà spraw dziç to war. Wszyst ko jest w po rzàd ku.

Le an dro, z któ rym si´ za przy jaê ni li Êmy, wsia da po now nie
do ci´ ̋ a rów ki. Ju tro mu si byç w Thie ne. Wy ko nu je jesz cze
tyl ko jed nà, ho no ro wà run d´ na pla cu, by Êmy mo gli zro biç
ostat nie zdj´ cia, po tem ˝e gna si´ z na mi przez okno: sie dze -
nie w do mu to nie ˝y cie dla cow boy on the ro ad.

Od gó ry: Za na mi Ni mes,
je dzie my w kie run ku Ar les.

Le an dro Fi lip pi no, kie row ca,
któ ry to wa rzy szył nam
w cza sie po dró ży. 
Po lewej:  Im pe ria, 
plac cel ny. 
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P a olo Mon fe ri no, pre zy dent i dy rek tor wy ko naw -
czy CNH oraz Tom Ken ne dy, pre zy dent od po wie -
dzial ny za mar k´ New Hol land, przed sta wi li 

ak tu al nà sy tu acj´ oraz plan zmian w pro duk tach do 2004
ro ku. Oso by od po wie dzial ne za roz wój kom baj nów, 
cià gni ków, pras, siecz kar ni sa mo jezd nych, omó wi ∏y szcze -
gó ∏o wo zmia ny oraz przed sta wi ∏y ter mi ny ich wpro wa -
dze nia. Do 2004 ro ku pro duk ty zo sta nà grun tow nie
zmo der ni zo wa ne lub za stà pio ne zu pe∏ nie no wy mi.

WÊród ma szyn do zbio ru zbó˝, New Hol land ofe ru je
no we kom baj ny se rii CS, o pa ra me trach umiej sco wio -
nych mi´ dzy do tych cza so wà se rià TX i CX. Kom baj ny
CS, pro du ko wa ne w Ze del gem w Bel gii, wy ko rzy stu jà

naj lep sze do Êwiad cze nia se rii TC i TX oraz wpro wa dza jà
naj now sze roz wià za nia spraw dzo ne w se rii CX. Kom pu -
te ry za cja i au to ma ty za cja, kom for to wa ka bi na, sze reg in -
nych udo god nieƒ u∏a twia jà cych pra c´ oraz wy so ka wy -
daj noÊç spra wia jà, ˝e kom baj ny te za do wo là naj bar dziej
wy ma ga jà cych. Od po wie dzià New Hol land na wzra sta jà -
ce w Eu ro pie za po trze bo wa nie, sà pro du ko wa ne w USA
kom baj ny z se rii CR, w któ rych za sto so wa no wzd∏u˝ ny,
ro ta cyj ny ze spó∏ m∏ó cà cy (tzw. Axial Flow). To roz wià za -
nie oraz moc ne sil ni ki (333 i 428 KM) i szcze gól nie sze -
ro ki ze spó∏ ˝niw ny (na wet do 9,15 m) czy nià kom bajn
szcze gól nie wy daj nym. Wszyst kie no we mo de le b´ dà si´
wy ró˝ niaç rów nie˝ no wym wzor nic twem.

Świat pa trzy
na New Hol land

W czerw cu, na za pro sze nie cen tra li, prze by wa li w Ma dry cie de ale rzy New 
Hol land z ca łe go świa ta. Pol skę re pre zen to wa li sze fo wie pię ciu punk tów 
de aler skich oraz przed sta wi cie le pio nu han dlo we go New Hol land Bi zon.

Je rzy Wró bel
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Oprócz pro du ko wa nych se ryj nie w P∏oc ku
kom baj nów se rii TC, od je sie ni br. roz pocz nie
si´ tu taj pro duk cja pra sy zwi ja jà cej NH 548,
a od przy sz∏e go ro ku rów nie˝ pra so -owi jar ki
NH 548 Com bi.

Ob ra dom ple nar nym to wa rzy szy ∏a du ̋ a wy -
sta wa ma szyn New Hol land, na któ rej za pre -
zen to wa no m. in. wy pro du ko wa ny w P∏oc ku
kom bajn se rii TC. Sze ro ka ofer ta han dlo wa
i pro gram wpro wa dza nia zmian wy war ∏y na
wszyst kich ogrom ne wra ̋ e nie, a roz mo wy 
po twier dzi ∏y, ˝e mar ka New Hol land po strze -
ga na jest ja ko naj sil niej sza na Êwie cie, wÊród
pro du cen tów ma szyn rol ni czych.

No we mo de le za pre zen to wa no rów nie˝ w gru pie cià -
gni ków. Trzy z se rii TDD, to cià gni ki sto sun ko wo pro ste
i ta nie o mo cy w 75 – 95 KM. Bar dzo po pu lar na w Pol -
sce se ria TM po sze rzo na zo sta je o mo de le z sil ni kiem
177 i 194 KM, któ re uzu pe∏ nià lu k´ w gru pie cià -
gni ków o mo cy od 100 do 200 KM. Szcze gól -
ne za in te re so wa nie wzbu dzi∏, od zna cza jà cy
si´ zu pe∏ nie no wym wzor nic twem, cià gnik
TG o mo cy od 210 do 285 KM, b´ dà cy
roz wi ni´ ciem do tych cza so wej se rii 70.

Po nad to za pre zen to wa no sze ro kà ga m´
grun tow nie zmo der ni zo wa nych siecz kar ni
sa mo jezd nych i pras zwi ja jà cych do s∏o my. 

Uczestnicy obrad oglądali na wystawie ofertę
handlową potężnego producenta maszyn rolniczych.
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N a ka˝ dym tur nu sie or ga ni zo wa no wy ciecz ki, rej sy
stat kiem i atrak cyj ne za ba wy na Êwie ̋ ym po wie -
trzu. Przy s∏o necz nej po go dzie uczest ni cy w pe∏ ni

wy ko rzy sta li uro ki pla ̋ y i kà pie li mor skiej. Du ̋ ym po wo -
dze niem cie szy ∏y si´ po ka zy fry zur i ma ki ja ̋ u ko lo nij ne go
– tu mo˝ na by ∏o wy ka zaç si´ po my s∏o wo Êcià i zdol no Êcia -
mi. M∏o dzie˝ ko lo nij na przy go to wa ∏a rów nie˝ po kaz mo -
dy XXI wie ku, uczest ni czy ∏a w tur nie jach spor to wych
oraz prze ja˝d˝ kach kon nych. W ¸a zach dla wszyst kich
ch´t nych zor ga ni zo wa no na uk´ j´ zy ka an giel skie go przez
za ba w´ i ta for ma wy po czyn ku rów nie˝ zna la z∏a swo ich
zwo len ni ków. „Pod czas wy ciecz ki do Ko ∏o brze gu zwie -
dza li Êmy Mu zeum Woj ska Pol skie go. By ∏em tu ju˝ siód my

raz i cià gle z cie ka wo Êcià tu ja d´. To wspa nia ∏e miej sce” –
po wie dzia∏ To mek Adam czyk. Z ko lei Ma te usza Se raf na
za in te re so wa ∏a la tar nia mor ska w Ko ∏o brze gu, któ rà mie li
oka zj´ zwie dziç i za po znaç si´ z jej hi sto rià. Do atrak cji na -
le ̋ a ∏y rej sy stat kiem po mo rzu, pod czas któ rych mo˝ na
by ∏o si´ wczuç w ro l´ praw dzi we go ma ry na rza, bo „cza sa -
mi stat kiem rzu ca ∏o i na praw d´ na le ̋ a ∏o wy ka zaç si´ od -
wa gà” – opo wia da li o swo ich wra ̋ e niach ko lo ni Êci. Gry
spor to we, dy dak tycz ne, wy bo ry Miss i Mi ste ra Ko lo ni,
kon kur sy taƒ ca i pio sen ki, cie szy ∏y si´ du ̋ ym za in te re so -
wa niem. Wa ka cje si´ koƒ czà i b´ dzie trze ba roz po czàç 
dal szà na uk´, ale nie ma po wo du do zmar twieƒ, prze cie˝
do na st´p nych tyl ko dzie si´ç mie si´ cy.

Znów za rok
wa ka cje...

Dzie ci pra cow ni ków Fiat Au to Po land i spół ek Gru py Fiat wy po czy wa ły w tym ro ku
na ko lo niach w Ła zach i Mrze ży nie. Nad pol skim mo rzem spę dzi ło wa ka cje pra wie
650 dzie ci w sied miu tur nu sach zor ga ni zo wa nych przez In gest Se gim Pol ska. 

Marek Kowalski
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E n tu zjazm sprin te rów, za rów no tych pro fe sjo nal -
nych, jak i ama to rów, wi docz ny by∏ mi mo wy raê ne -
go zm´ cze nia na ca ∏ej tra sie bie gu. Ki bi ce nie za wie -

dli – usta wie ni szpa le ra mi w naj cie kaw szych punk tach tra -
sy bra wa mi i okrzy ka mi do pin go wa li za wod ni ków. Naj wi´ -
cej ch´t nych do bier ne go uczest nic twa w im pre zie zgro ma -
dzi ∏o si´ na sta dio nie BKS-u Stal przy ul. Ry chliƒ skie go
w Biel sku-Bia ∏ej, gdzie od lat, po run dzie ho no ro wej wo kó∏
bo iska, sprin te rzy koƒ czà zma ga nia.

Po raz pierw szy bie ga cze -ama to rzy i sprin te rzy -pro fe sjo -
na li Êci wy bie gli wspól nie na biel skie uli ce w 1993 ro ku. Od
sa me go po czàt ku bieg or ga ni zo wa ny by∏ w ra mach lo kal ne -
go miej skie go Êwi´ ta – Dni Biel ska -Bia ∏ej.

I tym ra zem dzie si´ cio ki lo me tro wa, ate sto wa na przez
Pol ski Zwià zek Lek kiej Atle ty ki tra sa bie gu pro wa dzi ∏a
g∏ów ny mi dro ga mi Biel ska-Bia ∏ej. W dzie sià tej edy cji Bie gu
Fia ta udzia∏ wzi´ ∏o wi´ cej osób, ni˝ przed ro kiem. Do 
sa me go bie gu g∏ów ne go wy star to wa ∏o po nad pi´ ciu set 
za wod ni ków. Im po nu jà co pre zen to wa∏ si´ tak ̋ e bieg m∏o -
dzie ̋ o wy, a jak twier dzà nie któ rzy or ga ni za to rzy, to 
w∏a Ênie m∏o dzi sprin te rzy de cy du jà o cha rak te rze im pre zy. 

Nie po raz pierw szy naj wy˝ sze miej sce na po dium ode bra∏
na szym ro da kom sprin ter z za gra ni cy. Zwy ci´z cà bie gu
g∏ów ne go zo sta∏ bo wiem 29-let ni An driej Gor die jew z Bia -
∏o ru si z wy ni kiem 29 min 52 sek. W Bie gu Fia ta star to wa∏
ju˝ po raz trze ci i, jak za po wia da, za rok przy je dzie zno wu.
„Naj trud niej by ∏o nie wàt pli wie za raz na po czàt ku, przez
pierw sze trzy, czte ry ki lo me try. Zdo by wa jàc lot nà pre mi´
czu ∏em si´ ju˝ du ̋ o le piej, a po szó stym ki lo me trze przy sz∏o
mi do g∏o wy, ˝e mam szan s´ wy graç. Uda ∏o si´ i przy zna j´,
˝e by ∏o to dla mnie du ̋ e wy ró˝ nie nie – tu˝ obok mnie bie -
gli prze cie˝ na praw d´ Êwiet ni za wod ni cy” – przy zna∏ zwy -
ci´z ca po prze kro cze niu li nii me ty.

Pierw szà ko bie tà, któ ra do bie g∏a do me ty (w 33 min 41
sek.), by ∏a 37-let nia Anie la Ni kiel. W im pre zie bra ∏a udzia∏
siód my raz, po raz dru gi wy gra ∏a. „Mu sz´ przy znaç – mó -
wi ∏a, gdy og∏o szo no wy ni ki – ˝e nie wie rzy ∏am w swo je
zwy ci´ stwo do mo men tu, gdy mi n´ ∏am ko le ̋ an k´, któ ra
zdo by ∏a wcze Êniej lot nà pre mi´ i wy raê nie os∏a b∏a. To do -
da ∏o mi skrzy de∏. Nie ukry wam, ˝e to dla mnie bar dzo mi -
∏y po wrót za rów no na po dium, jak i do do brej for my. 
Za rok po wal cz´ o ko lej ne zwy ci´ stwo”.

Mro wie lu dzi na uli cach, ty sią ce ko szu lek z cha rak te ry stycz nym lo go, zbio ro wy
wy si łek, atrak cyj ne na gro dy, wio sen na po go da i do bra za ba wa. Dzie sią ty Bieg
Fia ta nie spra wił nie spo dzia nek uczestnikom, oraganizatorom i kibicom. 

To masz Li bich
fot. I. Kaźmierczak

Jubileusz 
w biegu

Jubileusz 
w biegu
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Anie la Ni kiel czyn nie to wa rzy szy ∏a Bie gom Fia ta od sa -
me go po czàt ku, z prze rwà na ma cie rzyƒ stwo. Co cie ka we,
uda ∏o jej si´ zwy ci´ ̋ yç w pierw szej i ostat niej edy cji.

Nie ma ∏e za in te re so wa nie ki bi ców na tra sie i na sta dio nie
wy wo ∏a∏ wy Êcig na wóz kach. To praw dzi wy spraw dzian
wo li, umie j´t no Êci i kon dy cji, dla te go na dziesi´cio ki lo me -
tro wy dy stans zde cy do wa li si´ w tym przy pad ku tyl ko za -
wo dow cy. A by ∏o na co po pa trzeç, bo po sta wi li na za ci´ tà
ry wa li za cj´ przez wi´k szà cz´Êç tra sy.

Pierw sze miej sce w bie gu na wóz kach zdo by∏ To masz
Ha mer lak, któ re mu uda ∏o si´ osià gnàç czas 24 min i 9 sek.
„Naj trud niej sza by ∏a dla mnie chy ba pierw sza cz´Êç tra sy 
– mó wi∏ po do tar ciu na me t´. Przez pi´ç ki lo me trów 

je cha ∏em pod wiatr. Ten od ci nek naj bar dziej da∏ mi si´ we
zna ki, po na wro cie by ∏o ju˝ zde cy do wa nie ∏a twiej. Mo je
przy go to wa nie do bie gu w te re nie gó rzy stym zro bi ∏o swo je
– pro wa dzi ∏em prak tycz nie od sa me go star tu do me ty”.

To masz Ha mer lak z dwój kà ko le gów prze by wa∏ w tych
dniach na zgru po wa niu ka dry na ro do wej w Wi Êle. In ten -
syw nie przy go to wy wa li si´ tam do star tu w Mi strzo stwach
Âwia ta w lek kiej atle ty ce nie pe∏ no spraw nych, któ re wkrót -
ce od b´ dà si´ w Lil le we Fran cji. Udzia∏ w Bie gu Fia ta by∏
dla nich swo istym tre nin giem. „W im pre zie bra ∏em udzia∏
ju˝ czwar ty raz – mó wi Ha mer lak. – A ze swo je go wy ni ku
je stem za do wo lo ny, cho cia˝ tra sa, mi mo mo˝ li wo Êci za -
wod ni ków, ra czej nie po zwa la na osià gni´ cie lep sze go re -
zul ta tu.

Na gro dy dla zwy ci´z ców wr´ cza li m. in. pre zy dent Biel -
ska-Bia ∏ej, Bog dan Tra czyk, cz∏o nek za rzà du FAP, Cze s∏aw
Âwi stak i Ma rian Ka sprzyk, mistrz olim pij ski z To kio.
„Sta ra my si´ co ro ku po sze rzaç ga m´ spon so rów – mó wi
dy rek tor Fi li piak. – W tej edy cji do ∏à czy∏ do nas m. in. PZU
S. A., ale Fiat Au to Po land na tu ral nie jest i po zo sta nie na -
szym g∏ów nym me ce na sem”.

Za rów no An driej Gor die jew, jak i Anie la Ni kiel otrzy ma -
li po dwa ty sià ce z∏o tych i pa miàt ko we pu cha ry. Zwy ci´z ca
bie gu na wóz kach wró ci∏ do do mu z ty sià cem z∏o tych i Pu -
cha rem Wo je wo dy Âlà skie go. Przy zna no rów nie˝ na gro dy
za lot nà pre mi´ oraz na gro dy rze czo we – m. in. dla naj lep -
szych bie ga czy dzie si´ ciu bie gów Fia ta – Cze s∏a wa Pel ca
z Ryb ni ka i W∏o dzi mie rza Wa lu sia z Biel ska -Bia ∏ej. Spe cjal -
ne wy ró˝ nie nie otrzy ma∏ tak ̋ e naj star szy uczest nik ju bi le -
uszo wej edy cji im pre zy, 72-let ni Ju lian Ja re mi szyn.

„Gdy by nie wa run ki at mos fe rycz ne – prze ko nu je To masz
Fur tak, rzecz nik pra so wy im pre zy – z ca ∏à pew no Êcià mie -
li by Êmy re kord tra sy, do któ re go zwy ci´z cy bra k∏o za le d wie
sie dem na stu se kund”. Do tych cza so wy re kord tra sy (29 min
35 sek.) na le ̋ y do Wal de ma ra Glin ki, któ ry tym ra zem do -
bieg∏ do me ty na szó stej po zy cji.

Bieg Fia ta, z edy cji na edy cj´, zy sku je na zna cze niu i pre -
sti ̋ u. Przed czte re ma la ty za li czo ny zo sta∏ do kla sy fi ka cji
Pu cha ru Pol ski Pre zy den ta RP w Bie gach Ulicz nych. Od
dwóch lat pro wa dzo ny jest pod pa tro na tem Pol skie go 
Ko mi te tu Olim pij skie go. W tym ro ku uzy ska∏ li cen cj´ 
Pol skie go Zwiàz ku Lek kiej Atle ty ki.

Tra dy cje Bie gu Fia ta nie wàt pli wie po win ny byç z ro ku na
rok kon ty nu owa ne – zw∏asz cza bio ràc pod uwa g´ fre kwen -
cj´ i za do wo le nie de kla ro wa ne przez bie ga czy -ama to rów
(zwy kle na wet nie ty le z wy ni ków, co z sa me go uczest nic -
twa). Or ga ni za to rzy kil ku krot nie pod kre Êla li to w trak cie
ju bi le uszo wej im pre zy. I nie bez ra cji – z jed nej stro ny w Pol -
sce nie tak wie le jest prze cie˝ ma so wych im prez bie go wych
o po dob nych roz mia rach. Z dru giej – Bieg Fia ta tak g∏´ bo -
ko wrós∏ ju˝ w kra jo braz kul tu ral no -spor to wy Biel ska -Bia -
∏ej, ˝e nie zwy kle trud no by ∏o by so bie po czà tek let nie go se -
zo nu w sto li cy Pod be ski dzia wy obra ziç bez nie go.

Sprawdzian woli, umiejętności i kondycji.
Do biegu głównego wystartowało ponad pięciuset zawodników.
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Fa mi ly Day
w Tek si dzie

By ło coś dla cia ła i coś dla du cha. Tym ra zem Dzień Ro dzin ny zor ga ni zo wał 
Tek sid Po land Odlewnia Aluminium w ostat nią nie dzie lę czerw ca. 
Daw no już pra cow ni cy nie obchodzili swe go świę ta przy tak pięk nej po go dzie.

W y na j´ te kà pie li sko „Pa no ra ma” przy ul. Ko -
nop nic kiej w Biel sku-Bia ∏ej p´ ka ∏o w szwach.
Te go dnia udzia∏ w im pre zie wzi´ ∏o po nad

dwa i pó∏ ty sià ca osób. Po nad po ∏o w´ z nich sta no wi ∏y
dzie ci, któ rym za ba wy spor to wo -re kre acyj ne po zwo li ∏y
na prze ̋ y cie na praw d´ wspa nia ∏e go po czàt ku wa ka cji.

„Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e or ga ni za cja Fa mi ly Day to
do sko na ∏y po mys∏ – prze ko nu je Bo gu s∏aw Ja ku biec, dy -
rek tor per so nal ny Tek sid Alu mi nium Po land. – Im pre za
wy raê nie in te gru je za ∏o g´, a to nie zwy kle wa˝ ne w tak
du ̋ ym przed si´ bior stwie, gdzie ano ni mo woÊç jest prze -
cie˝ znacz na”. „Chc´ zwró ciç uwa g´ na ko rzy Êci, któ re
od no si spó∏ ka dzi´ ki or ga ni za cji in te gracyj ne go Fa mi ly
Day – dodaje Da riusz Kaê mier czak, dy rek tor ge ne ral ny

Tek sid Alu mi nium Po land. – Pra cow nik, któ ry iden ty fi -
ku je si´ z fir mà, czu jàc si´ pra cow ni kiem Tek si du, czu je
si´ jed no cze Ênie od po wie dzial ny za pro dukt na ka˝ dym
eta pie je go wy twa rza nia. Tym sa mym ja koÊç owe go pro -
duk tu zde cy do wa nie wzra sta”.

Wszyst ko za cz´ ∏o si´ o 8:00 ra no od zwie dza nia 
za k∏a du. Cz∏on ko wie licz nie przy by ∏ych do sie dzi by
Tek si du ro dzin mie li oka zj´ zo ba czyç, gdzie na co dzieƒ
pra cu jà ich m´ ̋ o wie i ˝o ny, oj co wie i ma my. „To dla 
nas bar dzo wa˝ ne, ˝e ch´ç zwie dze nia za k∏a du wy ra zi ∏a
tak du ̋ a gru pa osób – mó wi dy rek tor Kaê mier czak. 
– Je ̋ e li pra cow ni cy chcà in nym po ka zy waç swo je 
miej sce pra cy Êwiad czy to nie wàt pli wie o war to Êci 
i pre sti ̋ u fir my”.

Fa mi ly Day
w Tek si dzie

To masz Li bich
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O 11:00, gdy wi´k szoÊç pra cow ni ków roz ∏o ̋ y ∏a ju˝ 
ko ce i r´cz ni ki na mu ra wie wo kó∏ ba se nu, dy rek tor 
Kaê mier czak uro czy Êcie otwo rzy∏ te go rocz ny Fa mi ly Day
oraz wr´ czy∏ wy ró˝ nie nia pra cow ni kom o naj d∏u˝ szym
sta ̋ u – naj d∏u˝ szym nie ty le w Tek sid Po land, co w mu rach
je go sie dzi by, na le ̋ à cej wcze Êniej m. in. do Za k∏a dów 
Me ta lo wych i FSM.

Jan Bu bek pra cu je obec nie w Na rz´ dziow ni, Kry sty na 
Py tra czyk jest pra cow ni kiem ad mi ni stra cyj nym w Od lew ni
Ci Ênie nio wej. Obo je nie kry li, ˝e wy ró˝ nie nie sta no wi dla
nich êró d∏o praw dzi -
wej sa tys fak cji. Za k∏ad
zmie nia∏ si´ na prze -
strze ni lat i ka˝ de
z nich od czu ∏o to na
swój spo sób. „Pa mi´ -
tam, ˝e przed la ty, 

za raz na po czàt ku u˝y wa li -
Êmy li czy de∏ i o∏ów ków –
wspo mi na pa ni Kry sty na –
dzi siaj jed no i dru gie za st´ pu je nam kom pu ter. I trud no ju˝
wy obra ziç so bie pra c´ bez nie go”. Pan Jan do strze ga zmia -
ny zw∏asz cza w wy twa rza nym asor ty men cie. „Nasz za k∏ad,
wcze Êniej pod in ny mi na zwa mi, pro du ko wa∏ prak tycz nie
wszyst ko: Êru by, armatur´, ∏aƒ cu chy, piece gazowe, itd” –
wy li cza. Choç do eme ry tu ry co raz bli ̋ ej, chcia∏ by byç
zwià za ny z fir mà jak naj d∏u ̋ ej. Bar dzo za le ̋ y mu tak ̋ e, 
˝e by pra c´ tu taj do sta∏ jego syn.

Ostat nia nie dzie la czerw ca by ∏a nie zwy kle wa˝ na dla 
fa nów pi∏ ki no˝ nej, a ta kich wÊród pra cow ni ków Tek si du
nie bra ku je. Ma jàc to na uwa dze or ga ni za to rzy usta wi li na
te re nie kà pie li ska te le bim, dzi´ ki któ re mu emo cje zwià za -
ne z fi na ∏o wym me czem Mi strzostw Âwia ta ni ko go nie
omi n´ ∏y. Na dzie cia ki w tym cza sie cze ka ∏y naj ró˝ niej sze
za ba wy spor to we. By ∏y dmu cha ne zam ki, zje˝ d˝al nie, jaz -

da mi ni -sa mo cho da mi, te -
nis sto ∏o wy i pi∏ ka pla ̋ o -
wa. I oczy wi Êcie ba sen,
wo da w któ rym sta no wi ∏a
wobec pie kà ce go s∏oƒ ca
nie zwy kle ku szà cà al ter na -
ty w´. Dla nie któ rych – tyl -
ko re kre acyj nà, dla in nych
– praw dzi wie spor to wà,
a to za spra wà tur nie ju 
p∏y wac kie go, w któ rym

po dzie le ni na ka te go rie
pra cow ni cy wy ka zaç si´
mo gli kon dy cjà i umie -
j´t no Êcia mi.

Mu zycz nym gwoê -
dziem pro gra mu by∏
kon cert Gru py Fur ma -
na, któ ry uÊwiet ni∏

trwa jà cy przez ca ∏y dzieƒ fe styn przy
mu zy ce roz ryw ko wej. Ser wo wa no

dar mo we na po je, lo dy i da nia obia do we.
Rów no le gle z biel skim Dniem Ro dzin nym zor ga ni zo -

wa no po dob nà im pre z´ dla pra cow ni ków Od lew ni ˚e li -
wa w Sko czo wie. Na sta dio nie klu bu spor to we go „Be skid
Sko czów” wy stà pi li ar ty Êci z Te le wi zji Re gio nal nej Ka to -
wi ce oraz zna ny z pol skich list prze bo jów ze spó∏ Mo na
Li sa. Sko czow ski Fa mi ly Day przy cià gnà∏ pra wie dwa 
ty sià ce osób.
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P o przej Êciu wy bra ny mi tra sa mi tu ry stycz ny mi mi -
∏o Êni cy gór skich w´ dró wek z CRiK FAP spo tka li
si´ 8 czerw ca na bo isku pi∏ kar skim w Bieƒ ków ce

(gmi na Bu dzów), na me cie zlo tu. Miej sco woÊç po ∏o ̋ o na
jest w Be ski dzie Ma kow skim. Z ˚ar nów ki (Przy s∏op),
Pal czy (ko Êció∏), Har bu to wic (Prze∏. San gusz ki), Bieƒ -
ków ki (Wro nów ka) i Za che∏m na, tu ry Êci do tar li z ro dzi -
na mi na wy zna czo ne spo tka nie w zna ko mi tych hu mo -

rach. Po prze by tej dro dze by∏ czas na krót ki od po czy nek
i go rà cà gro chów k´ z kuch ni po lo wej. „Przy go to wa nia
do zlo tu roz po cz´ ∏y si´ jesz cze w ubie g∏ym ro ku – mó wi
Eu ge niusz Grze si ca – Za sta na wia li Êmy si´ nad miej scem
i tra sa mi, a po wie lu pro po zy cjach, Eu ge niusz Handz lik
za pro po no wa∏ miej sco woÊç w Be ski dzie Ma kow skim. 
Po wst´p nym roz po zna niu te re nu zde cy do wa li Êmy, 
˝e VIII Zlot na le ̋ y przy go to waç w Bieƒ ków ce”. 

Mi łość do gór i wę dró wek tak złą czy ła człon ków Cen trum Rekreacji i Kultury, 
że nie strasz ny był im deszcz pod czas ko lej ne go, VIII Zlo tu Tu ry stycz ne go.
Trasy turystyczne przygotowano nie tylko z myślą o wytrawnych uczestnikach.

Desz czo wy zlot
Ma rek Ko wal ski
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Po ak cji pro mo cyj nej im pre zy, spo ro cz∏on ków CRiK ju˝
w pierw szych dniach po twier dzi ∏o uczest nic two w zlo cie.
Tra sy tu ry stycz ne przy go to wa no za rów no dla wy trwa ∏ych
tu ry stów, jak rów nie˝ dla tych, któ rzy w gó ry wy bie ra jà si´
spo ra dycz nie. Pod czas w´ drów ki wy zna czo ny mi szla ka mi

nie bra ko wa ∏o wra ̋ eƒ. Oprócz wy si∏ ku fi zycz ne go w∏o ̋ o -
ne go w przej Êcie tra sy, uczest ni cy zlo tu mo gli ob ser wo waç
pta ki, zwie rz´ ta, ro Êli ny, a na wet spró bo waç le Ênych ma -
lin. Pla no wa no, ˝e VIII Zlot Tu ry stycz ny CRiK FAP osià -
gnie w tym ro ku licz b´ re kor do wà, za pi sa ∏o si´ bo wiem
pra wie 900 osób. Po go da desz czo wa spra wi ∏a, ˝e uczest ni -
ków by ∏o ok. 800. „Praw dzi wy tu ry sta ju˝ wcze Êniej 
czy ni∏ przy go to wa nia na wyj Êcie w gó ry” – mó wià roz -
mów cy. Wcze Êniej na le ̋ a ∏o spraw dziç czy sà pe le ry ny
prze ciw desz czo we, w∏a Êci we bu ty, cie p∏e a za ra zem nie
gru be rze czy, od po wied nie pod czas z∏ej po go dy. Ma jàc tak
przy go to wa ny ekwi pu nek, na le ̋ a ∏o tyl ko za braç ze so bà
do bry hu mor i wy ra ziç ch´ç star tu w przy go to wa nych
kon ku ren cjach kul tu ral no-re kre acyj nych. Dzie ci uczest -

ni czy ∏y w kon kur sie pla stycz nym, któ ry od by∏ si´ mi mo
ulew ne go desz czu, w jed nym z au to bu sów. Wspa nia le
ba wi li si´ uczest ni cy kon kur su pio sen ki, któ ry od by∏ si´
w bu dyn ku go spo dar czym na te re nie bo iska, bo na ze -
wnàtrz w∏a Ênie la ∏o. Na bo isku prze pro wa dzo no ró˝ ne
kon ku ren cje: wrzu ca nie wo recz ków do ko szy, rzut lot kà
do tar czy, pod no sze nie ci´ ̋ ar ków, na wi ja nie sznur ka na
wa ∏ek od cia sta, sla lom z pi∏ kà. Od by ∏y si´ rów nie˝ kon -
ku ren cje ro dzin ne. 

Jak przy sta ∏o na praw dzi wych glob tro tte rów, or ga ni za -
to rzy za dba li te˝ o spraw dze nie w kon kur sie ich wie dzy
tu ry stycz nej. W ka˝ dej z kon ku ren cji, bez wzgl´ du na
po go d´, uczest ni cy zlo tu wspa nia le wal czy li o jak naj lep -
szà po zy cj´, pa mi´ ta jàc jed no cze Ênie o wspól nej za ba wie
i do brym od po czyn ku. Okla ski i gra tu la cje do mi no wa ∏y
na li nii me ty i przy wr´ cza niu na gród dla naj lep szych.
Mi mo, ˝e wcze Êniej ulew ny deszcz za mo czy∏ przy go to -
wa nà ster t´ drewna na ogni sko, tu ry Êci z CRiK FAP 
po ra dzi li so bie i z tym pro ble mem. 



Sza lo ny mi styk   
z Bar ce lo ny

Elż bie ta i An drzej Li sow scy
Zdję cia: An drzej Li sow ski

Sagrada Familia (Kościół Świętej Rodziny) 
– symbol Barcelony, dzieło życia Gaudiego, 
najbardziej intrygująca świątynia katolicka Europy.

Sagrada Familia (Kościół Świętej Rodziny) 
– symbol Barcelony, dzieło życia Gaudiego, 
najbardziej intrygująca świątynia katolicka Europy.



47s ier pień 2002 f i a t  wo kó ł  n a s

M ia∏ swój styl by cia i ostry j´ zyk, któ ry nie
oszcz´ dza∏ na wet bo ga tych zle ce nio daw ców.
Pew nej da mie na rze ka jà cej na cia sno t´ za pro -

jek to wa ne go sa lo nu, w któ rym nie mie Êci∏ si´ for te pian
ra dzi∏ po pro stu na uczyç si´ gry na skrzyp cach. Ale Gau -
die mu wy ba cza no na wet nie dba ∏y strój, w któ rym za -
wsze bra ko wa ∏o gu zi ków. Wi dzia no w nim bo wiem ge -
niu sza. Ad o ro wa ny za ˝y cia, po tem za po mnia ny, dziÊ
zno wu jest bar dzo mod ny. Je go ko Êció∏ Sa gra da Fa mi lia
(Âwi´ tej Ro dzi ny), choç wcià˝ nie do koƒ czo ny, sta∏ si´
sym bo lem Bar ce lo ny a baj ko we wil le i pa ∏a ce sy no -
ni mem eu ro pej skiej se ce sji. Trzy re ali za cje An to nio 
Gau die go (Pa ∏ac Gu ell, Ca sa Mi la i Park Gu ell), zna la z∏y
si´ na li Êcie Âwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ry UNE SCO.
Pach nà ce cze ko la dà mi nia tu ry Sa gra da Fa mi lia i Ca sa
Ba tlo sta no wià te raz wa˝ ny ak cent eks po zy cji bar ce loƒ -
skie go Mu zeum Cze ko la dy. 

Wi bra cje nie nisz czà w tej sztu ce har mo nii, lek kie wy -
da jà si´ ci´˝ kie kon struk cje, ar chi tek tu ra wy ra sta
z przy ro dy, pro sto ta prze ni ka wy myÊl ne kszta∏ ty a kon -
tem pla cja to wa rzy szy twór czej per wer sji. Od za wsze
chcie li Êmy zo ba czyç z bli ska je go dzie ∏a. Bar dziej ni˝ fil -
my i al bu my dzia ∏a∏ na wy obraê ni´ film „Za wód re por -
ter”, w któ rym kre owa ny przez Ni chol so na g∏ów ny 
bo ha ter spa ce ru je z pi´k nà, in try gu jà cà dziew czy nà, po
da chach Gau die go. W∏a Ênie da chy – jak w Ca sa Mi la
(1906-1912) czy Ca sa Bat tlo (1904-1906) – od dzia ∏u jà
na zmy s∏y naj bar dziej. Cha rak te ry stycz ne, zdo bio ne ko -
lo ro wy mi mo zai ka mi ko mi ny i wen ty la cyj ne szy by two -
rzà nie po wta rzal nà ga le ri´ rzeê by cz´ sto na su wa jà cej

sko ja rze nia z twór czo Êcià Mi ró. To jak by las, czy a˝u ro -
wy pa ra sol roz wie szo ny nad bu dow là, któ rej przy da je
i lek ko Êci i ko lo ry tu. Te ga le rie zmie nia jà te˝ funk cje 
da chu. Sta je si´ on na tu ral nym prze d∏u ̋ e niem cz´ Êci
miesz kal nej, spa ce ro wym trak tem po zwa la jà cym ina -
czej pa trzeç na Bar ce lo n´. 

Ta rzeê biar ska, pe∏ na s∏oƒ ca prze strzeƒ da chów, jak ̋ e
od bie ga od te go, co zo ba czy li Êmy w Pa ∏a cu Gu ell, któ ry
by∏ pierw szà wa˝ nà re ali za cjà mi strza. W doÊç mrocz -
nych i cia snych wn´ trzach po dob no nie ch´t nie prze by -
wa ∏a ˝o na zle ce nio daw cy – hra bi na Gu ell. Ale w na st´p -
nych bu dow lach Êwia t∏a, prze strze ni i lek ko Êci przy by -
wa ∏o. Naj le piej to wi daç w Par ku Gu ell (1900-1914).
Tu ry Êci ch´t nie fo to gra fu jà si´ tam przy ba Ênio wo ko lo -
ro wych pa wi lo nach i na naj bar dziej po fa lo wa nej, 
przy kry tej gla zu rà i po noç naj d∏u˝ szej ∏aw ce Êwia ta. 
Ta ∏aw ka opla ta ogrom ny ta ras – miej sce przed sta wieƒ

te atral nych i fe sty nów. Dla znaw ców jest ten ta ras przy -
k∏a dem nie zwy k∏ej pre cy zji i za po bie gli wo Êci pro jek tan -
ta. Za sto so wa∏ on pod pa trzo ny w przy ro dzie sys tem 
od wad nia nia. Wo da desz czo wa mo ̋ e prze ni kaç przez
po sadz k´ i wpa daç do g´ stej sie ci na czyƒ zbie ra jà cych,
z któ rych osta tecz nie tra fia, po przez ma ∏e otwo ry, do
pu stych w Êrod ku ko lumn do ryc kich. Te ko lum ny two -
rzà swo isty las, ko lej nà ga le ri´, z któ rej na obrze ̋ ach
wy ra sta jà praw dzi we pal my... Miej sca mi pal my zda jà si´
wy ra staç bez po Êred nio z do ryc kich ko lumn.

Jak je den cz∏o wiek po tra fi∏ w so bie po go dziç tak kraƒ -
co wo ró˝ ne Êwia ty? By∏ prze cie˝ moc no osa dzo ny
w ziem skich re aliach, pre cy zyj ny a˝ do bó lu a jed no cze -
Ênie pe ∏en fan ta zji i zwa rio wa nych po my s∏ów.

Świat ar chi tek to nicz nych wi zji 
An to nio Gau die go wy da je się być 
wy ję tym z in nej pla ne ty, z baj ki. 
Ko ściół hisz pań ski za bie ga 
w Wa ty ka nie o wyniesienie na ołtarze
słyn ne go Ka ta loń czy ka 
a ca ła Hisz pa nia świę tu je 150-le cie
uro dzin wi zjo ne ra ar chi tek tu ry, 
mi sty ka i asce ty. 
Pa tro nat nad Ro kiem Gau die go 
ob ję ła kró lo wa Zo fia.

Charakterystyczne kominy na dachu Casa Mila (1906-1912)
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Uro dzi∏ si´ w 25 czerw ca 1852 ro ku
w Reus bli sko Tar ra go ny, w po ∏u dnio wej Ka -
ta lo nii. Ro dzi ce wy ra bia li garn ki z ˝e la za. To
od nich na uczy∏ si´ wi dze nia trój wy mia ro wej
prze strze ni. Do stu diów przy go to wy wa∏ si´
ucz´sz cza jàc na kur sy wy dzia ∏u przy rod ni cze -
go uni wer sy te tu w Bar ce lo nie. Po tem stu dio -
wa∏ tam ar chi tek tu r´. Wa˝ na dla nie go by ∏a
nie tyl ko prze strzeƒ, kon struk cja, ale i spe cy -
ficz ny – w∏a sny spo sób ob li cza nia ci´ ̋ a ru
struk tur ar chi tek to nicz nych. Ju˝ ja ko pi´t na -
sto la tek opu bli ko wa∏ ar ty ku∏ w po wie la nym
pi Êmie „El Ar le qu in”, ma jàc 18 lat za pro jek to -
wa∏ herb mia sta, 8 lat póê niej otrzy ma∏ pierw -
sze zle ce nie. W m∏o do Êci ko cha∏ si´ w dziew -
czy nie z ro bot ni czej spó∏ dziel ni, a kie dy ta 
wy sz∏a za mà˝ za in ne go, po sta no wi∏ nie wià zaç si´
z ˝ad nà ko bie tà. Mat ka wcze Ênie zmar ∏a, miesz ka∏ 
z oj cem i sio strze ni cà.

Ju˝ ja ko uzna ny ar chi tekt w ogó le nie przy wià zy wa∏
uwa gi do ubio ru. Wy glà da∏ jak n´ dzarz, w ubra niach
bra ko wa ∏o za wsze gu zi ków, no si∏ d∏u gà, bia ∏à bro d´.
Wy ba cza no mu, bo w kr´ gach opi nio twór czych wi dzia -
no w nim ge niu sza. Je den z bli skich przy ja ció∏ ch´t nie
po wta rza∏ pro wo ka cyj ne py ta nie: „Pa nie Gau di, jak to
jest, jak czu je si´ ge niusz”? Nie zmien nie otrzy my wa∏ t´

sa mà od po wiedê: „Czu j´ tyl ko za zdroÊç zna jo mych.” 
˚y∏ bar dzo asce tycz nie. Wsta wa∏ ran nym Êwi tem, bra∏

zim ny prysz nic, na Ênia da nie jad∏ tyl ko owo ce (w ogó le
by∏ we ge ta ria ni nem, sto so wa∏ die t´ nie miec kie go le ka -
rza i ksi´ dza – Se ba stia na Kne ip pa. W okre sie pra cy przy
Sa gra da Fa mi lia, uda wa∏ si´ tam pie cho tà z Par ku Gu ell
(gdzie przez ostat nie la ta miesz ka∏), za trzy mu jàc si´ tyl -
ko po dro dze (ro bi∏ to co dzien nie) na msz´ Êwi´ tà. Naj -
bar dziej lu bi∏ s∏u chaç chó rów gre go riaƒ skich. Za wsze
by∏ wier ny j´ zy ko wi i na ro do wym tra dy cjom Ka ta lo nii.
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to Sur re ali sta 

czy ma gik?
Daniel Giralt-Miracle – jest komisarzem

generalnym Roku Gaudiego, członkiem

Królewskiej Akademii Sztuki w Madrycie

i Królewskiej Akademii Nauki i Sztuki

w Barcelonie, 

autorem wielu prac

poświeconych

Gaudiemu. 

Daniel Giralt-Miracle:

Gaudi to nie tylko

sztuka, nie tylko

architektura. 

On skupia w sobie

doświadczenia wielu dziedzin wiedzy. 

To fenomen człowieka sztuki, nauki i doznań.

Tworzył w wielu wymiarach, i właśnie to

odróżnia go od innych architektów. 

Był człowiekiem pluralistycznym, jak już

powiedziałem – wielowymiarowym. 

Ważna była zarówno duchowa, jak i materialna

strona jego osobowości. Ale podstawowym

składnikiem tej osobowości był jednak 

duch badacza, odkrywcy, architekta. 

Gaudi to nie tylko architektura. 

To duchowy fenomen, wykorzystujący

umiejętnie wszelkie ludzkie możliwości

w realizacji swego dzieła. Barcelończycy go

polubili, choć początkowo nie rozumieli.

W końcu i świat i Barcelończycy uznali jego

fenomen w sensie możliwości twórczych.

Wreszcie Barcelona, cała Hiszpania

zaakceptowała Gaudiego. 

Wraz z nim rozpoczęła się całkiem nowa era 

– architektura początku XX wieku. Gaudi to

koniec architektury tradycyjnej. Stworzył

koncepcję wolności formy, wolności tworzenia

i projektowania. To wolność w zastosowaniu

koloru, kształtowaniu materii i przestrzeni.

W tym jest oryginalność Gaudiego, jego

innowacyjność, zerwanie z tradycjonalizmem.

To drzwi otwarte w przyszłość architektury.

Gary Foster, Isosaki – najważniejsi

i najbardziej znani architekci XX wieku mówią,

że Gaudi to brama do współczesności.

W swo ich pro jek tach wr´cz to ma ni fe sto wa∏. Ni gdy te˝
– mi mo ofi cjal nych na ka zów – nie prze sta∏ mó wiç po
ka ta loƒ sku, za co na wet od sie dzia∏ kil ka go dzin w wi´ -
zie niu. W pra cy przy wià zy wa∏ uwa g´ do naj drob niej -
szych szcze gó ∏ów. Ni gdy na przy k∏ad nie po zwo li∏ na
od la nie rzeê by bez spraw dze nia, czy jej for ma b´ dzie 
pa so waç do re al nej, wy bra nej prze strze ni.

Po Êmier ci naj bli˝ szych (oj ca, sio strze ni cy i hra bie go
Gu ell, bo mat ka zmar ∏a gdy mia∏ 21 lat) ca∏ ko wi cie po -
Êwi´ ci∏ si´ pra cy przy Sa gra da Fa mi lia. Od da∏ na jej bu -
do w´ ca ∏y ma jà tek – by∏ wi´c bar dzo krót ko bo ga ty.
Przez 10 ostat nich lat ˝y cia prze by wa∏ tam co dzien nie
od ra na do wie czo ra, a przez ostat ni rok, spa∏ na wet na
bu do wie. I bli sko nie do koƒ czo nej Êwià ty ni wpad∏
7 czerw ca 1926 ro ku pod tram waj. Zmar∏ w szpitalu dla
najubo˝szych, nie rozpoznany, trzy dni póê niej.

Z bu do wà ko Êcio ∏a Sa gra da Fa mi la zwià za ny by∏ Gau -
di przez 43 la ta swo je go ˝y cia. Pe sy mi Êci twier dzà, ˝e do
jej za koƒ cze nia up∏y nie jesz cze 30 – 40 lat, bo bra ku je
nie tyl ko Êrod ków (wy ∏àcz nie da ro wi zny), ale i fa chow -
ców. Opty mi Êci wie rzà, ˝e wy star czy jesz cze tyl ko 20 lat,
a ja ko do wód po da jà go to we ju˝ za da sze nie na wy g∏ów -
nej, ofi cjal nie za pla no wa ne na rok 2014.

War to wje chaç win dà na jed nà z wie˝ Sa gra da Fa mi lia,
na wy so koÊç 65 me trów. War to wspiàç si´ jesz cze 
po tem po scho dach 25 me trów wy ̋ ej by spoj rzeç nie

Bajkowe, wysmakowane, pełne fantazyjnych linii fasady 
i wnętrza domów zaprojektowanych przez Antonio Gaudiego
stały się symbolem nie tylko barcelońskiej, ale europejskiej
secesji (Casa Battlo – 1904-1906). 



tyl ko na Bar ce lo n´, ale i z in nej per spek ty wy,
na naj s∏aw niej szà nie do koƒ czo nà bu dow l´ sa -
kral nà Êwia ta. Tu taj jesz cze bar dziej wi daç kon -
struk cyj ne mi strzo stwo. Ci´ ̋ ar ma syw ne go
skle pie nia utrzy my wa ny jest dzi´ ki po ∏à cze niu
∏u ków pa ra bo licz nych ze sko Êny mi fi la ra mi.
Po dob no Gau di do ko nu jàc ob li czeƒ wy trzy ma -
∏o Êci ko lumn wzo ro wa∏ si´ na drze wie eu ka lip -
tu so wym. W jed nej z krypt po cho wa no ar chi -
tek ta i tam w∏a Ênie od pra wia ne sà dziÊ na bo -
˝eƒ stwa. Na pew no za an ga ̋ o wa nie ar ty sty
przy pro jek to wa niu i bu do wie Êwià ty ni, je go
asce tycz ny tryb ˝y cia, zbli ̋ e nie si´ to Êwia ta mi -
sty ków, za de cy do wa ∏o o wy stà pie niu ko Êcio ∏a
hisz paƒ skie go do Wa ty ka nu o ka no ni za cj´
Gau die go. 

W ro ku 150 rocz ni cy uro dzin ar ty sty mi lio ny
je go zwo len ni ków od wie dzà Bar ce lo n´ by
skon fron to waç z rze czy wi sto Êcià je go baj ko we
wi zje. Cze ka jà na nich re tro spek tyw ne wy sta -
wy, spe cjal ne tra sy szla kiem Gau die go (na wet
spe cjal ny au to bus) a na wet za pro jek to wa ne
przez nie go na co dzieƒ za mkni´ te pry wat ne
wil le i pa ∏a ce. Wszy scy b´ dà szu kaç êró de∏ je go
in spi ra cji i udu cho wie nia. Miej sce Gau die go
w hi sto rii sztu ki traf nie okre Êli∏ przed la ty 
prof. Piotr Kra kow ski (z Kra ko wa zresz tà):

„W∏a Êci wie on je den stwo rzy∏ or ga nicz ny, prze strzen -
ny, ca∏ ko wi cie prze t∏u ma czal ny na for my

ar chi tek to nicz ne, no wy styl. W je go
twór czo Êci ujaw ni ∏y si´ na wet wp∏y wy
ja poƒ skich mo ty wów de ko ra cyj nych.

Rów no cze Ênie jed -
nak Gau di ule ga
sztu ce mau re taƒ -
skiej, Êre dnio -

wiecz nej ar chi tek -
tu rze ka ta loƒ skiej,

hisz paƒ skie mu ba -
ro ko wi, sztu ce in dyj -

skiej, Êrod ko wo afry -
kaƒ skiej...” 

Pe∏ na ˝y cia i wspa nia -
∏ych za byt ków Bar ce lo na

naj bar dziej mo ̋ e byç dum na
z se ce sji. Pod tym wzgl´ dem

gó ru je na wet nad Wied niem.
A kli mat bar ce loƒ skiej se ce sji

two rzà przede wszyst kim za pro jek to wa ne przez Gau die -
go do my miesz kal ne, wzno szo ne dla bo ga tych miesz czan
i ary sto kra tów. DziÊ jesz cze wi´k szy za chwyt przy by szów
wzbu dza jà fi ne zyj nie urzà dzo ne wn´ trza z ko min ka mi,
wi tra ̋ a mi, cha rak te ry stycz ny mi lam pa mi. Wcià˝ na wy -
obraê ni´ i zmy s∏y dzia ∏a jà je go baj ko we da chy, któ re 
sta ∏y si´ wa˝ nà cz´ Êcià miej skie go kra jo bra zu.

Gau di sta∏ si´ naj bar dziej twór czym i ory gi nal nym
przed sta wi cie lem bar ce loƒ skiej se ce sji. Nic za tem dziw -
ne go, ˝e to je go dzie ∏a, a nie na przy k∏ad wspa nia ∏a 
Êre dnio wiecz na ka te dra, przy cià ga jà tu ry stów do sto li cy
Ka ta lo nii. Zw∏asz cza, ˝e jej sym bo lem sta ∏a si´ nie ukoƒ -
czo na do dziÊ Sa gra da Fa mi lia – naj bar dziej chy ba cha -
rak te ry stycz na, in try gu jà ca Êwià ty nia ka to lic ka Eu ro py.
Dzie ∏o ˝y cia Gau die go. 

Charakterystyczne kominy tworzą niepowtarzalną galerię
rzeźby. Fragment dachu Casa Mila (1906-1912) – jednej
z trzech realizacji Gaudiego wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Na tej liście znajduje się również od 1984 roku Park Guell
(1900-1914). 
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praktyczne
• In for ma cja w In ter ne cie: www.bar ce lo na tu ri -

sme.com; www.gau di 2002.bcn.es

• Prze lot: bez po śred nio z War sza wy do Bar ce lo ny

tyl ko LOT -em (śro dy, piąt ki, nie dzie le o godz.

11.35, czas lo tu ok. 3 go dzin) – 324 USD (bi let

po wrot ny, w ce nę wli czo ne ta xy i po da tek) 

• Noc le gi w Bar ce lo nie: od 13 eu ro (łóż ko w wie -

lo oso bo wej sa li pen sjo na tu) do 330 eu ro (po kój

w su per luk su so wym ho te lu)

• Po sił ki: cie pła prze ką ska – od 2,20 eu ro; ka wa

– od 0,75 eu ro do 3,50 eu ro (z al ko ho lem i śmie -

tan ką), szklan ka pi wa – od 1,10 eu ro (przy ba rze,

bo przy sto li ku nie co dro żej), 2-da nio wy obiad

w le gen dar nej re stau ra cji „4 ko ty” gdzie by wał

m. in. Pa blo Pi cas so – 15.03 eu ro (bez na po jów) 

• Śla da mi Gau die go – rocz ni co we wy sta wy: m.

in. „Sztu ka mo der ni zmu” (1 I – 31 XII, wstęp

3 eu ro); „Da li i Gau di” (15 III – 31 XII, wstęp 4,80

eu ro); „Zro zu mieć Gau die go. Prze strzeń, geo me -

tria, struk tu ra, kon struk cja” (20 III – 27 IX,

wstęp 3,60 eu ro); „Jo an Mi ró. Se ria Gau die go”

(24 V – 1 IX, wstęp 4,80 eu ro).

Wjazd win dą na jed ną z wież Sa gra da Fa mi lia –

1,5 eu ro, Dom – Mu zeum Gau die go w Par ku Gu ell

– 2,4 eu ro

• Nie ty po we mu zea Bar ce lo ny: po jaz dów po grze -

bo wych z XIX/XX w. (wstęp wol ny), ero ty ki (7,21

eu ro), cze ko la dy (3 eu ro), per fum (wol ny) 

• Ra dy i ostrze że nia: war to ku pić „Bar ce lo na

Card” (1-3 dni, bi let na trans port

pu blicz ny za pew nia ją cy zniż ki

w po nad stu pla ców kach kul -

tu ry i usług, uwa ga na kie -

szon kow ców (zwłasz cza

przy wjeź dzie na wie żę Sa -

gra da Fa mi lia), nie war to

wo zić z Pol ski fil mów

(za 1 Ko da ka gold, 100

ASA, 36 kla tek nie za -

pła ci my wię cej, niż

3,80 eu ro, a pa kie -

cik 3 sztuk moż na

do stać za nie ca łe

9 eu ro.



Co dzien nie z wi´k szym bó lem do cie ra do nas Êwia do moÊç
Two jej Êmier ci, a po wie dze nie: „Czas le czy ra ny” wy da je si´
nie do rzecz ne.

Dla nas, któ rych uko cha ∏eÊ, ra na po Twym odej Êciu wcià˝
jest jak ja ma kra te ru  – otwar ta i krwa wa i nie chce si´ zgo iç.

Na scho dach jesz cze Two je ci che kro ki  – lecz klam ka nie
ugnie si´ ju˝ pod ci´ ̋ a rem Twej d∏o ni. ˚e gnaj! 

Da ∏eÊ nam sie bie  – a te raz ˝e gnaj? By ∏eÊ na od le g∏oÊç
szep tu, w ru chu rz´s, w pro mie niu wes tchnie nia i od de -
chu – a te raz ˝e gnaj? Na sze spoj rze nia po nad po wsze -

dnio Êcià dnia i prze ciw znie wo le niu cza sem – ˝e gnaj? Swe
r´ ce czu ∏à piesz czo tà za nu rzasz we w∏o sach sy na, zie lo no Êcià

oczu ob sy pu jesz po licz ki cór ki i w gó r´ uno sisz kà ci ki jej ust.
Nie, nie spo sób po wie dzieç: ˝e gnaj! Po zo staƒ w na szych ser -
cach, g∏´ bo ko od ci Êni´ ty w na szej pa mi´ ci.

Mia ∏eÊ na tu r´ dziec ka, któ re nie chce roz staç si´ ze swy mi za -
baw ka mi  – Ty nie chcia ∏eÊ po ̋ e gnaç naj czyst szych ma rzeƒ, dzie -
ci´ cych wzru szeƒ, naj szczer szych uczuç i ide a∏ów. 

Dla te go gro ma dzi ∏eÊ w szu fla dach pa miàt ki: po rdze wia ∏e 
klu cze do za trza Êni´ tych od daw na i na za wsze drzwi, szkie∏ ka
nie ist nie jà cych ju˝ bu dzi ków, po ̋ ó∏ k∏e ka len da rze, bi le ty na
prze jaz dy po cià ga mi, któ re od je cha ∏y w nie zna ne, gip so we 
lu dzi ki na tchnio ne mat czy nà mi ∏o Êcià, urwa ne my Êli spi sy wa ne
na kar te lusz kach w mo men tach za du my czy roz pa czy... 

Dla te go te˝ nad brze giem mo rza, je dy nie przy po mo cy ∏o pat -
ki, bu do wa ∏eÊ naj pi´k niej sze na ca ∏ej pla ̋ y zam ki. Twój syn
otwie ra∏ bu zi´ ze zdzi wie nia a lu dzie przy sta wa li w za chwy cie. 

Z te go sa me go po wo du, za pa trzo ny w ogni stà ku l´ za cho dzà -
ce go s∏oƒ ca, pi sa ∏eÊ list do przy ja cie la, o któ rym po wie dzia ∏eÊ, 



˝e On  – Two ja po krew na du sza, ka˝ dà li nij k´ prze czy ta uwa˝ nie, od gad nie ukry -
te zna cze nia, zro zu mie alu zje i skró ty my Êlo we.

To tak ̋ e dla te go ma lo wa ∏eÊ dla mnie su kien k´ z ba we∏ nia nej su rów ki we frag -
men ty nie zwy k∏ych ma lo wi de∏ Bo scha, a wcze Êniej na uple cio nych mi ster nie 
rze my kach umo co wa ∏eÊ na sze Êlub ne ob ràcz ki, któ re no si li Êmy obo je na szyi  –
wk∏a da jàc w te czyn no Êci ca ∏à du sz´, ca ∏e go sie bie.

No si ∏eÊ g∏´ bo ko w ser cu pa mi´ç o swo ich bli skich, a cio cia Mi la – Twój przy ja -
ciel i po wier nik, oso ba ze wszech miar god na mi ∏o Êci i sza cun ku, któ ra ro zu mia -
∏a Ci´ jak nikt in ny, by ∏a Ci naj dro˝ szà na tym Êwie cie.

Mia ∏eÊ na tu r´ dziec ka. Lu bi ∏eÊ si´ Êmiaç, ba wiç i ˝ar to waç, a Two ja nie zwy k∏a
oso bo woÊç, kszta∏ to wa na la ta mi lek tu rà nie zli czo nej ilo Êci ksià ̋ ek, upo rczy we
i sta ran ne po szu ki wa nie praw dy o lu dziach i Êwie cie, Two ja za dzi wia jà ca in tu icja
i g∏´ bo ka wra˝ li woÊç wy my ka jà si´ pró bom kla sy fi ka cji.

Nie by ∏eÊ zbyt wy lew ny, ra czej za mkni´ ty w so bie, cz´ sto ma ∏o mów ny, nie sko -
ry do ga dul stwa o spra wach b∏a hych, nie istot nych. Jed nak ̋ e ci, któ rzy zna li Ci´
do brze, wie dzà, jak g∏´ bo ka by ∏a w To bie po trze ba szcze rej, praw dzi wej roz mo -
wy. Two ja cha ry zma zjed ny wa ∏a Ci lu dzi, by ∏eÊ lu bia ny i sza no wa ny, a ci, któ rzy
z To bà roz ma wia li do zna wa li uczu cia szcze gól ne go wy ró˝ nie nia – po chy la ∏eÊ si´
nad ich pro ble ma mi, a oni czu li, z ja kà ∏a two Êcià do ty kasz isto ty ich spraw, jak 
do brze ich ro zu miesz. Ból, ja ki spra wi ∏eÊ im swo im odej Êciem, ogrom ˝a lu, któ ry
wy pe∏ ni∏ ich ser ca na wieÊç o Two jej Êmier ci sà mia rà Two je go cz∏o wie czeƒ stwa.

Mia ∏eÊ nie wie lu przy ja ció∏, lecz tych któ rych wy bra ∏eÊ, ob da ro wy wa ∏eÊ po kró -
lew sku, b´ dàc im wier nym a˝ do gro bo wej de ski. Spiesz no Ci by ∏o do spo tkaƒ
z ni mi, wra ca ∏eÊ o˝y wio ny, na pe∏ nio ny ener già i z we sel szym du chem. Dzi´ ku j´
im za to, ˝e przez te wszyst kie la ta by li z To bà, na da jàc sens Two je mu ˝y ciu. Dzi´ -
ku j´ przede wszyst kim gru pie Two ich kra kow skich przy ja ció∏: Ry szar do wi Le gut -
ko i je go ˝o nie, Kry sty nie Âwi´ cic kiej -Wój cik i An drze jo wi Bran ne mu oraz 
An drze jo wi Key ha – Two je mu przy ja cie lo wi z By to mia. Je stem te˝ wdzi´cz na 
Je rze mu Ki sie lew skie mu za krót kà, lecz in ten syw nà i szcze rà przy jaêƒ, za Wa sze
„sza re go dzi ny”, któ re da wa ∏y Ci ty le wy pe∏ nie nia i ra do Êci. Chc´ tak ̋ e po dzi´ -
ko waç na szym wspól nym ty skim przy ja cio ∏om – Te re sie i Ada mo wi Ro ma niu kom
za wie lo let nie i g∏´ bo kie wi´ zi. 

Ser decz ne po dzi´ ko wa nia sk∏a dam te˝ Two im ko le ̋ an kom, ko le gom i zna jo -
mym z Sa tiz Po land i Fia ta Au to, a przede wszyst kim Fi lip po Gal li no i je go ˝o nie
Ka ta rzy nie, Mi rze Ma lich i Ga bry si Ko lon ko za wspól nie prze pra co wa ne la ta, 
za ich sym pa ti´ i ˝ycz li woÊç, ja kà Ci´ ob da rza li. 

Raz jesz cze dzi´ ku j´ wszyst kim, któ rzy tak pi´k nie Ci´ ˝e gna li  – za ich ˝ycz li we
my Êli o To bie, za s∏o wa wy po wie dzia ne w g∏´ bo kim za smu ce niu z mi ∏o Êcià i ˝a -
lem, pa nom Gio van nie mu Pra ti i Ol gier do wi An dry czo wi za wzru sza jà cy te le gram
oraz za wszyst kie kon do len cje. Dzi´ ku j´ te˝ za wspar cie ja kie otrzy ma ∏am od 
fir m Fiat Auto Poland, Sa tiz Poland i Two ich bli skich zna jo mych. 

Wie rz´ i trwam w g∏´ bo kim prze ko na niu, ˝e po zo sta niesz w ich ser cach, w ich
dro giej pa mi´ ci na za wsze. Ufam tak ̋ e, ˝e ka˝ dy, kto choç na chwi l´ ze tknà∏ si´
z To bà, za pa mi´ ta∏ Ci´ do brze i ser decz nie. 

O na szej wiecz nej mi ∏o Êci za pew niaç Ci´ nie mu sz´...
Two ja ˝o na An na z dzieç mi Na ta lià i Chry stia nem.



Ekonomia Aleksander Surdej, fot. J. Zych

W po ∏o wie 2000 ro ku sek -
tor elek tro ener ge tycz ny
Ka li for nii – jed ne go z naj -

bo gat szych ame ry kaƒ skich sta nów,
zna laz∏ si´ w g∏´ bo kim kry zy sie: ce -
ny ener gii elek trycz nej wzro s∏y
z 6 cen tów do jed ne go do la ra za ki -
lo wat, a wie le fa bryk, przed si´ -
biorstw i do mów po zba wio nych zo -
sta ∏o prà du. Kry zys ka li for nij ski
przy po mnia∏, ˝e od efek tyw no Êci
przed si´ biorstw wy twa rza nia ener -
gii elek trycz nej oraz kszta∏ tu struk -
tur ryn ko wych za le ̋ y funk cjo no wa -
nie wszyst kich dzia ∏ów pro duk cji
oraz bez pie czeƒ stwo kra ju.

Przed si´ bior stwa sek to ra elek tro -
ener ge tycz ne go by ∏y za zwy czaj
okre Êla ne mia nem przed si´ biorstw
u˝y tecz no Êci pu blicz nej, gdy˝ do st´p
do elek trycz no Êci jest rów no znacz ny
z do st´ pem do pod sta wo wych dóbr
na szej cy wi li za cji, a kosz ty ener gii
elek trycz nej wp∏y wa jà na kon ku ren -
cyj noÊç go spo dar ki da ne go kra ju.
Do strze ̋ e nie z∏o ̋ o no Êci i wie lo wy -
mia ro wo Êci te go sek to ra po zwa la
wska zaç te je go cz´ Êci, któ re by ∏y
i po zo sta nà mo no po lem oraz te,
w któ rych sà mo˝ li we prze kszta∏ ce -
nia sprzy ja jà ce roz wo jo wi kon ku -
ren cji. Kon ku ren cja w wy twa rza niu
to otwar cie na pro du cen tów wy ko -
rzy stu jà cych no we êró d∏a ener gii lub

ko rzy sta jà cych z tra dy cyj nych êró -
de∏ ener gii w spo sób bar dziej efek -
tyw ny. Kon ku ren cja w sprze da ̋ y to
po ja wie nie si´ no wych pod mio tów,
któ re szyb ciej i ta niej do cie ra jà z wy -
two rzo nà ener già do jej od bior ców.
Nie da si´ uru cho miç i utrzy maç
kon ku ren cji w wy twa rza niu i sprze -
da ̋ y ener gii bez roz wià za nia pro ble -
mu mo no po lu prze sy ∏u. Ener gii
elek trycz nej nie da si´ zma ga zy no -
waç – to, co zo sta nie wy two rzo ne
trze ba na tych miast skie ro waç do
kon su men tów. Stàd te˝ wy twór ca
ener gii mo ̋ e po no siç nad mier ne
kosz ty utrzy my wa nia nad wy ̋ ek
mo cy lub in we sto waç zbyt ma ∏o,
aby spro staç za po trze bo wa niu kon -
su men tów, gdy z ja kichÊ po wo dów
na gle zna czà co wzro Ênie po pyt.

W teo rii ist nie je pew na wska zów -
ka po zwa la jà ca na oce n´ spo so bu
prze sy ∏a nia ener gii: jest nià za sa da
rów ne go do st´ pu. Wy pra co wa li jà
Bry tyj czy cy prze pro wa dza jàc w la -
tach 80. pry wa ty za cj´ i de re gu la cj´
ryn ku ener gii elek trycz nej. Zgod nie
z tà za sa dà, pod miot prze sy ∏a jà cy
po wi nien byç neu tral ny wo bec
wszyst kim przed si´ biorstw wy twa -
rza jà cych i sprze da jà cych ener gi´.
W prak ty ce prze strze ga nie tej za sa -
dy oraz wa run ków umów do sta wy
ener gii elek trycz nej wy ma ga ist nie -

nia spe cjal nej jed nost ki ad mi ni stra -
cyj nej, któ rà jest urzàd re gu la cji
ryn ku ener gii elek trycz nej. Od
funk cjo no wa nia te go urz´ du w du -
˝ej mie rze za le ̋ y po ziom cen ener -
gii i praw do po do bieƒ stwo wy st´ -
po wa nia jej nie do bo rów. Kry zys
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w Ka li for nii przy niós∏ fa l´, naj cz´ -
Êciej za sad nej, kry ty ki spo so bu
kszta∏ to wa nia te go ryn ku przez
tam tej szà agen cj´ re gu la cyj nà.

War to uÊwia do miç so bie, ˝e sek -
tor elek tro ener ge ty ki w Pol sce pod -
le ga prze kszta∏ ce niom, któ re ma jà
upodob niç za sa dy je go funk cjo no -
wa nia do za sad wpro wa dza nych
w roz wi ni´ tych kra jach Êwia ta,
w tym w szcze gól no Êci w kra jach
cz∏on kow skich UE i w Sta nach
Zjed no czo nych. De mo no po li za cja
wy twa rza nia i sprze da ̋ y ener gii
oraz usta no wie nie i eg ze kwo wa nie
pre cy zyj nych za sad od bio ru i prze -
sy ∏a nie ener gii elek trycz nej wy zna -
cza jà kie run ki tych prze mian.

W Pol sce ener gi´ elek trycz nà wy -
twa rza 17 du ̋ ych elek trow ni, wy -
ko rzy stu jà cych w wi´k szo Êci w´ giel

ka mien ny (w Pol sce pra wie 97%
u˝y wa nych pa liw sta no wi w´ giel,
w tym po nad 60% w´ giel ka mien -
ny). Do jej wy pro du ko wa nia zu ̋ y -
wa si´ rocz nie ok. 25% wy do by -
wanego w´ gla ka mien ne go, czy li
oko ∏o 35 mln ton oraz prak tycz nie
ca ∏y wy do by wa ny w´ giel bru nat ny,
czy li 63,5 mln ton. Elek trow nie
wod ne do star cza jà tyl ko ok. 2,5%
ener gii elek trycz nej (w tym naj wi´k -
sze So li na, W∏o c∏a wek oraz ˚y do -
wo), ener ge ty ka jà dro wa nie ist nie -
je. Elek tro ener ge ty ka wy twa rza
oko ∏o 5% do cho du na ro do we go
Pol ski. G∏ów ny mi jej od bior ca mi sà
prze mys∏ (po nad 50%) oraz go spo -
dar ka ko mu nal na i go spo dar stwa
do mo we (ok. 40%). W 1996 ro ku
kosz ty ener gii elek trycz nej sta no wi -
∏y oko ∏o 3% wy dat ków pol skich ro -
dzin i oko ∏o 7% kosz tów pro duk cji
prze my s∏o wej i Êwiad cze nia us∏ug.

Prze sy ∏a nie i do star cza nie ener gii
elek trycz nej koƒ co wym od bior com
od by wa si´ za po mo cà 650 tys. km
li nii o na pi´ ciach od 220 wolt do
750 000 wolt oraz dzi´ ki pra cy oko -
∏o 200 tys. sta cji trans for ma to ro -
wych i roz dziel czych. Obec nie moc
za in sta lo wa na w pol skich elek trow -
niach i elek tro cie p∏ow niach z nad -
wy˝ kà po kry wa kra jo we za po trze -
bo wa nie. Ener gia elek trycz na tra fia
do 14,7 mln u˝yt kow ni ków zwià za -
nych z do staw ca mi umo wa mi o do -
sta w´ ener gii. Zu ̋ y cie to jest jed nak
nie rów no mier ne, gdy˝ oko ∏o 400
przed si´ biorstw zu ̋ y wa po nad 30%
pro du ko wa nej w Pol sce ener gii
elek trycz nej.

Prze kszta∏ ce nia sek to ra elek tro -
ener ge tycz ne go w Pol sce zmie rza jà
do uczy nie nia zeƒ sys te mu re agu jà -
ce go na bodê ce ryn ko we. Pod sta wà
tych zmian jest dzia ∏a nie w ce lu
uwol nie nia cen ener gii elek trycz nej.
Kie dy dro ̋ e je ener gia elek trycz na,
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ra cjo nal ne sta je si´ jej oszcz´ dza nie
i do ko ny wa nie ener go osz cz´d nych
in we sty cji. Ela stycz noÊç cen oraz
wy mu sza na przez Urzàd Re gu la cji
Ener ge ty ki otwar toÊç li nii prze sy ∏o -
wych za rzà dza nych przez Pol skie
Sie ci Ener ge tycz ne ma za pew niç
wzrost efek tyw no Êci i kon ku ren cyj -
no Êci elek tro ener ge ty ki.

Mi n´ ∏y ju˝ cza sy, gdy elek tro ener -
ge ty ka by ∏a dzie dzi nà wy j´ tà z mi´ -
dzy na ro do wej kon ku ren cji. Ist nie jà
ju˝ zr´ by sie ci prze sy ∏o wych two rzà -
ce eu ro pej ski sys tem ener ge tycz ny.
Paƒ stwa cz∏on kow skie Unii Eu ro pej -
skiej ju˝ nie mu szà bu do waç nad -
wy˝ ko wych mo cy wy twór czych:
wy star czy, ˝e w sy tu acji bra ku mo cy
za ku pià sta ∏e lub chwi lo we nad wy˝ -
ki ist nie jà ce w in nym kra ju. Mo˝ na
wy obra ziç so bie, ˝e w nie d∏u giej
przy sz∏o Êci (a ku te mu zmie rza jà
przy j´ te w Bar ce lo nie w mar cu 2002
ro ku za le ce nia do ty czà ce two rze nia
jed no li te go eu ro pej skie go ryn ku
ener gii elek trycz nej), od bior ca ener -
gii elek trycz nej w Por tu ga lii nie b´ -
dzie zmu szo ny do ku po wa nia ener -
gii elek trycz nej od lo kal ne go, acz
dro˝ sze go wy twór cy, lecz za po Êred -
nic twem ope ra to rów eu ro pej skich
sie ci sko rzy sta z naj taƒ szej ofer ty
po cho dzà cej od do wol ne go eu ro pej -
skie go wy twór cy.

Wpro wa dza ne zmia ny b´ dà ko -
rzyst ne dla u˝yt kow ni ków ener gii,
tak ̋ e i w Pol sce. Czy b´ dà ko rzyst -
ne dla pol skich pro du cen tów? Na
pew no nie dla wszyst kich, gdy˝ wie -
le z pol skich elek trow ni pro du ku je
ta nià ener gi´ i... ol brzy mià iloÊç 
za nie czysz czeƒ. Gdy by kosz ty usu -
wa nia owych za nie czysz czeƒ w∏à -
czyç do ra chun ku kosz tów pro du -
cen ta, wte dy to, co ta nie, sta ∏o by si´
dro gie. Eu ro pej ska dro ga pol skiej
elek tro ener ge ty ki to dro ga kosz -
tow nych zmian.



B ruk se la na zna czo na jest pi´t -
nem po wa gi in sty tu cji eu ro -
pej skich. Ale czy mo˝ na bar -

dzo se rio trak to waç sto li c´, w któ rej
t∏u my tu ry stów gna jà, by obej rzeç
30-cen ty me tro wà sta tu et k´ si ka jà ce -
go ch∏op czy ka?!

Man ne ken -Pis odzia ny by∏ ju˝
w strój bry tyj skie go ̋ o∏ nie rza, Êwi´ te -
go Mi ko ∏a ja, Elvi sa Pre sleya... ¸àcz -
nie od 1698 ro ku, gdy za de biu to wa∏
w ubra niu, zmie nia∏ przy odzie wek
po nad 400 ra zy. Ubran ka pre zen to -
wa ne sà w Mu zeum Miej skim. Ale to
nie ko niec! Nie daw no raj cy Za ko pa -
ne go za pro po no wa li, aby za ∏o ̋ yç na
Man ne ke na tra dy cyj ny strój gó ral ski
z Pod ha la. Spo ∏ecz na de ba ta (na Pod -
ha lu) trwa. Ulicz ka pro wa dzà ca do
Man ne ken -Pis sta ∏a si´ jed nym z naj -
po pu lar niej szych tu ry stycz nych dep -
ta ków. W skle pach sprze da wa ne sà
„per ∏y w ko ro nie” tra dy cyj ne go bel -
gij skie go rze mio s∏a: ko ron ki, ta pi se -
rie, czy li ar ra sy. Mniej wy bred ni 
ma jà oka zj´ na byç zmi nia tu ry zo wa nà
fi gur k´ Man ne ken, prze zna czo nà do
prak tycz ne go otwie ra nia bu te lek 
(do wy bo ru wer sja z otwie ra czem lub
kor ko cià giem w oko li cach nie ist nie -
jà ce go roz por ka). 

Od wio sny po wcze snà je sieƒ 
sta ro miej ski ry nek Gro te Markt

(Grand -Pla ce) za mie nia si´ w wiel kie
tar go wi sko kwia tów, pe∏ ne brat ków,
blusz czy, chry zan tem, li lii, ró˝. Co
dwa la ta w sierp niu, w ro ku pa rzy -
stym, ho dow cy kwia tów uk∏a da jà
z nich na ryn ku fan ta stycz ny, barw ny

ko bie rzec kwia tów o pow.
1860 m kw., bez wàt pie nia naj ch´t -
niej fo to gra fo wa nà atrak cj´ Bruk se li.
W kwiet ny dy wan z 1994 ro ku
wple cio no a˝ 775 ty si´ cy kwia tów!

Zwie dza jàc Bruk se l´ nie spo sób
omi nàç kró lew skiej ko lek cji w Mu -
zeum Sztuk Pi´k nych. Por tre ty p´dz -
la Ro gie ra van der Wey den przy wo -
∏u jà przez swo jà wier noÊç póê niej szà

o wie ki fo to gra fi´. Go tyc kie Ma don -
ny, sza lo ne wi zje Hie ro ni ma Bo scha,
kil ka dzie siàt, cz´ sto ano ni mo wych,
wa ria cji na te mat Pa sji, van Dyc ki,
Hans Mem ling, Qu en tin Met sys... –
per ∏y ma lar stwa fla mandz kie go. Za -
trzy ma ∏em si´ na d∏u ̋ ej przed zna -
nym z czy ta nek szkol nych (przy oka -
zji Iwasz kie wi cza) ob ra zem Breu ghe -
la „Upa dek Ika ra”. W fa lach nie mal
nie wi docz na no ga pe cho we go lot ni -
ka, garÊç piór. Oracz orze zie mi´, 
po ga nia jàc za prz´g wo ∏ów, sta tek
p∏y nie do por tu. Naj bar dziej in te re -
su jà ce p∏ót na zro dzi ∏y si´ w∏a Ênie
z ob ser wa cji drob nych zda rzeƒ z co -
dzien ne go ˝y cia. Stop nio wo ta co-
dzien noÊç wkra cza ∏a na wet w Êre -
dnio wiecz ne te ma ty re li gij ne. Ta kie
p∏ót na naj le piej prze ma wia ∏y do bo -
ga tych, so lid nych kup ców, me ce na -
sów sztu ki.

Bruk se la mie Êci go tyc kie ko Êcio ∏y,
ma low ni cze ka mie nicz ki, ale te˝ su -
per no wo cze snà kwa te r´ NA TO, 
biz ne so wà dziel ni c´ dra pa czy chmur
ze szk∏a i sta li oraz s∏yn ne Ato mium.
Po wi´k szo ny 256 mi liar dów ra zy
mo del ato mu ˝e la za zbu do wa no
przy oka zji Wy sta wy Âwia to wej
EXPO w ro ku 1956. Od tam te go
cza su dzie wi´ç cha rak te ry stycz nych
kul o Êred ni cy 18 me trów ka˝ da, 

Tekst i zdję cia: Tomasz Zieja  Podróże
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plan ta cji ka wow ca w Kon go. Sko rzy -
sta li z te go w spo sób wy bor ny. Tu tej -
sze cze ko la dy nie ma jà so bie rów -
nych. Ob ra zu zgro zy do pe∏ nia jà:
s∏od kie, mi´ si ste go fry, fryt ki z ma jo -
ne zem ser wo wa ne w pa pie ro wych
to reb kach i ty siàc (to pew nie lek ka
hi per bo la) ga tun ków pi wa. Do naj -
po pu lar niej szych na le ̋ y nie zrów na -
ne pi wo tra pi stów Chi may, wi Ênio wy
kriek, bia ∏e psze nicz ne oraz lam bic.

Ze wzgl´ du na mno goÊç na cji za -
miesz ku jà cych Bruk se l´ co kil ka 
kro ków wy ra sta lo kal chiƒ ski, taj -
landz ki, wiet nam ski, afry kaƒ ski. 
Z pol skich sma ko ∏y ków, choç mo w´
na szà doÊç cz´ sto s∏y chaç na tu tej -
szych uli cach, do strze g∏em je dy nie
kor ni szon ki w su per mar ke cie.

Na zwa nie Bruk se li nud nym,
urz´d ni czym mia stem, by ∏o by
krzyw dzà ce. Bruk se la ˝y je. By wa, ˝e
doÊç in ten syw nie. Prócz do stoj nych
mu ze ów z do sko na ∏y mi ko lek cja mi
ma lar stwa czy rzeê by, Êcià ga jà do sto -
li cy Eu ro py szcze gól nie m∏o dzi lu -
dzie z ca ∏e go Êwia ta. Wie le si´ dzie je
w taƒ cu wspó∏ cze snym, mu zy ce 
al ter na tyw nej. W sta rych fa bry kach,
na pod da szach po wsta jà stu dia taƒ -
ca, te atry al ter na tyw ne i ta kie˝ 
dys ko te ki. Ale sà te˝ i dni, gdy ca ∏e
mia sto, nie tyl ko zbun to wa ni, awan -
gar do wi ar ty Êci, zrzu ca jàc sza ty 
po wa gi, ba wi si´ do upa d∏e go.

po ∏à czo nych ze so bà ko ry ta rza mi,
w któ rych bie gnà ru cho me scho dy,
wpi sa ∏o si´ na do bre w pej za˝ Bruk -
se li. Obok wy ro s∏y ko lej ne tu ry stycz -
ne atrak cje: Mi ni Eu ro pa – 300 mo -
de li naj bar dziej zna nych bu dyn ków
sta re go kon ty nen tu w ska li 1: 25 (m.
in. Akro pol, Par la ment lon dyƒ ski),
ol brzy mi kom pleks ki no wy z ekra -
nem IMAX o pow. 600 m kw., Oce -
ana rium, park wod ny.

Iry tu je przy by szy stan per ma nent -
nej re kon struk cji, w ja kim znaj du je
si´ bel gij ska sto li ca. Nie któ re z ka -
mie nic, na wet te w Êci s∏ym cen trum,
przy po mi na jà na sze, war szaw skie,
tu˝ po po wsta niu 1944 r. Ale ju˝ te,
któ re ota cza jà ry nek, ksià˝ ko we
przy k∏a dy sty lu ba ro ku, zo sta ∏y pie -
czo ∏o wi cie od re stau ro wa ne. Sà
dziel ni ce, któ re nie wy trzy mu jà po -
rów na nia z naj gor szy mi w pol skich
mia stach. Za miesz ku jà je w prze wa -
˝a jà cej cz´ Êci imi gran ci z Afry ki
i Azji. Ich gra ni ce doÊç pre cy zyj nie
wy zna cza jà ni gdy nie zwal czo ne sto -
sy Êmie ci, strz´ py pa pie ru, do cze sne
szczàt ki wa rzyw. Ale za tà ce n´ 
zy sku je my oka zj´ prze ̋ y cia nie po -
wta rzal nej bruk sel skiej wie lu kul tur.
Za to pie nia si´ w eu ro pej sko - azja -
tyc ko -afry kaƒ skim ty glu.

W czwart ko wy po ra nek spod
okien do bie ga∏ wy raê ny, trud ny do

po my le nia z ja kim kol wiek in nym
zja wi skiem na Êwie cie, gwar wschod -
nie go, arab skie go tar go wi ska. Pod -
nie sio ne g∏o sy sprze da jà cych, Êpiew -
ne na wo ∏y wa nia, dzi´ ki któ rym 
ofer ta ra ba to wa zmie nia ∏a si´ nie-
mal w ope ro wà ari´. To by ∏a wcià˝
Bruk se la. 

Eg zo tycz ny ba ∏a gan to je den z nie -
wie lu s∏a bych punk tów Bruk se li.
Moc nà i pi´k nà stro nà mia sta sà par -
ki pe∏ ne kwia tów, prze pi´k nie za go -
spo da ro wa ne ogro dy miej skie. Ten,
któ ry ota cza sta rà oran ̋ e ri´ La Bo ta -
ni que (dziÊ oÊro dek kul tu ry) le ̋ y
o kil ka kro ków od bruk sel skiej sta -
rów ki. Dba ∏oÊç o oto cze nie wi daç
w Bruk se li w za ska ku jà cych miej -
scach. Nie któ re sta cje me tra, od da ne
we w∏a da nie ar ty stom, sta ∏y si´ dzie -
∏a mi sztu ki. Na sta cji Stoc kel obej rzy -
my po do bi zny sza le jà ce go re por te ra
Tin ti na z bel gij skie go ko mik su
Hergé’a, w Bo ur se – sur re ali stycz ne
wi zje Pau la De lvaux, w Han ka rze –
ba jecz nie ko lo ro wy eks pre sjo nizm
Ro ge ra So mvil le’a.

Bel gij skà cze ko la d´ wszy scy wy -
znaw cy die te tycz ne go sty lu ˝y cia
win ni ob da rzyç mia nem: ze msty
czar ne go cz∏o wie ka nad bia ∏ym na -
jeêdê cà. W la tach 80-tych XIX wie -
ku, za ko lo nial nych cza sów kró la Le -
opol da II, uzy ska li Bel go wie nie ogra -
ni czo ny do st´p do afry kaƒ skich



ne go, iro nicz ne go hu mo ru, w tym
fil mie jest go jed nak mniej ni˝ w po -
przed nich pro duk cjach. Bo te˝ te mat
jest szcze gól ny. Czar no -bia ∏a ta Êma
za pew nia wy jàt ko wy kli mat, któ ry
wcià ga wi dza w ki no wà fik cj´. Cie -
ka wost kà jest fakt, ˝e „Cz∏o wiek,
któ re go nie by ∏o” to film, w któ rym
wy pa lo no praw do po dob nie naj wi´ -
cej pa pie ro sów w hi sto rii ki na. 

Wie czór naj le piej za koƒ czyç lek -
kim i za baw nym ak cen tem. Fil my
ani mo wa ne prze ̋ y wa jà w obec nym
okre sie praw dzi wy re ne sans. „Ucie -
ka jà ce kur cza ki” to wiel ki ka so wy
prze bój, któ ry przy niós∏ twór com
po pu lar noÊç. G∏o su u˝y czy∏ mi´ dzy
in ny mi Mel Gib son. Opo wieÊç o fer -
mie ku rzej, któ ra bu dzi sko ja rze nia
z obo zem pra cy jest opty mi stycz na
i re we la cyj nie zre ali zo wa na. Do sko -
na ∏a ani ma cja, a po sta cie in te li gent -
ne i Êwiet ne pla stycz nie. God ne 
po le ce nia nie tyl ko dla po ciech, ale
i dla ro dzi ców. 

Kino w domu Jo an na Po lak

Odrabiamy

W a ka cje to Êwiet ny czas do
nad ro bie nia za le g∏o Êci
w oglà da niu fil mów. Na

szcz´ Êcie pó∏ ki wy po ̋ y czal ni za pe∏ -
nia jà si´ co raz to no wy mi ty tu ∏a mi.
Mi ∏o Êni cy kla sy ki na pew no do ce nià
jed no z naj lep szych dzie∏ Mi che lan -
ge lo An to nio nie go – „Za çmie nie”.
Zna ko mi te ro le Mo ni ki Vit ti i Ala ina
De lo na sà naj lep szà re ko men da cjà.
Skom pli ko wa ne zwiàz ki uczu cio we
(obec ne we wszyst kich fil mach An to -
nio nie go) mi´ dzy bo ha te ra mi przed -
sta wio no za po mo cà sub tel nych i pla -
stycz nych ob ra zów. „Za çmie nie” nie
na le ̋ y do ga tun ku ki na roz ryw ko we -
go, ale jest to „lek tu ra obo wiàz ko wa”
dla ka˝ de go fa na dzie sià tej mu zy. 
Po ol brzy miej daw ce ar ty zmu mo˝ na
so bie po zwo liç na roz ryw k´ w do -
brym sty lu. Do ta kiej z pew no Êcià na -

le ̋ y ostat ni film bra ci Co hen „Cz∏o -
wiek, któ re go nie by ∏o”. Hi sto ria fry -
zje ra, któ ry mor du je ko chan ka swo jej
˝o ny, trzy ma w na pi´ ciu przez ca ∏y
czas. Bra cia Co hen sà mi strza mi czar -
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Pre mie ry
„Im po stor”. Ekra ni za cja do sko na łej

po wie ści mi strza scien ce fic tion – Phi -

li pa K. Dic ka. Zna ny na uko wiec  – Spen -

cer Ol ham kła dzie się spać ja ko nor -

mal ny oby wa tel, na to miast bu dzi się

ja ko wróg ludz ko ści. Taj ne służ by

twier dzą, że Ol ham to cy borg, któ ry ma

za za da nie uni ce stwie nie ży cia na Zie -

mi. Bo ha ter mu si udo wod nić swą 

nie win ność. Re ży se ria: Ga ry Fle der,

ob sa da: Ga ry Si ni se, Ma de le ine Sto we.

„Aste rix 2-Mi sja Kle opa tra”. Ko lej na

część fran cu skie go prze bo ju ka so we -

go. Tym ra zem ma łe mu Ga lo wi to wa -

rzy szy pięk na egip ska kró lo wa. Wiel bi -

cie le ko me dii, a szcze gól nie przy gód

Aste ri xa i Obe lik sa uśmie ją się do łez.

Re ży se ria: Ala in Cha bat, ob sa da: 

Ge rard De par dieu, Mo ni ca Bel luc ci.

„D -Tox”. Agent FBI prze ży wa tra ge dię -

-je go żo na i part ner zo sta ją za mor do -

wa ni. To spra wia, że co raz czę ściej 

za glą da do kie lisz ka. Po sta na wia więc

pod dać się ku ra cji od wy ko wej w spe -

cja li stycz nej kli ni ce. Kli ni ka oka zu je

się dość ta jem ni czym i nie bez piecz -

nym miej scem...

Re ży se ria: Jim Gil le spie, ob sa da: 

Sy lve ster Stal lo ne.

zaległości

Im po stor

Asterix 2-Misja Kleopatra

Człowiek, którego nie było



W∏a dy s∏aw Szpil man „Pia ni sta”
W zwiàz ku z suk ce sem Ro ma na Po -
laƒ skie go na fe sti wa lu w Can nes,
ksià˝ ka wspo mnie nio wa W∏a dy s∏a -
wa Szpil ma na prze ̋ y wa ko lej nà fa l´
za in te re so wa nia. Za s∏u ̋ e nie, bo to
wspa nia ∏a lek tu ra. Trud no wprost
uwie rzyç, ˝e cz∏o wiek mo ̋ e znieÊç
ta kà daw k´ upo ko rze -
nia i ne ga tyw nych emo -
cji. To, ˝e Szpil man
prze ̋ y∏ woj n´, wy da je
si´ praw dzi wym cu dem.
A mo ̋ e mia∏ po pro stu
szcz´ Êcie i spo tka∏ cu -
dow nych lu dzi. Tym,
któ rzy jesz cze nie prze -
czy ta li ksià˝ ki, a chcà
zo ba czyç film, war to po le ciç lek tu r´
pier wo wzo ru przed pój Êciem do ki -
na. G∏ów nym atu tem wspo mnieƒ
bo ha te ra jest to, ˝e mo ̋ e my spoj rzeç
na woj n´ je go oczy ma. Tekst kon cen -
tru je si´ na prze ̋ y ciach jed nost ki
umiesz czo nych na tle tra ge dii spo ∏e -
czeƒ stwa. Po zna je my te˝ dru gà stro -
n´ me da lu – Niem ca, któ ry wsty dzi
si´ za swój na ród. Szpil man prze ̋ y∏,
je go wy baw ca zgi nà∏ w ra dziec kim
wi´ zie niu. W „Pia ni Êcie” nie na ro do -
woÊç jest naj wa˝ niej sza, wa˝ niej sze
jest cz∏o wie czeƒ stwo, któ re zo sta je
pod da ne pró bie w sy tu acji wo jen nej.
Znak. Kra ków 2002.

„Wiel ka ksi´ ga ∏a mi g∏ó wek i hu mo -
ru” Âwiet na roz ryw ka dla ca ∏ej ro -
dzi ny. Kil ka ty si´ cy in te li gent nych
za ga dek i za daƒ
lo gicz nych. Mo -
˝e za pew niç za -
ba w´ na d∏u gie
mie sià ce. Re bu -
sy, krzy ̋ ów ki,
∏a mi g∏ów ki ze -
bra ne w jed nà
ksi´ g´, sà zna ko -
mi tà oka zjà do
wy t´ ̋ e nia umy -
s∏u. Ska la trud no Êci jest ró˝ na: od
pro Êciut kich krzy ̋ ó wek pa no ra -
micz nych do za daƒ tek sto wych po -
cho dzà cych z te stów kwa li fi ka cyj -
nych do Men sy. Ca ∏oÊç okra szo na
za baw ny mi aneg do ta mi i hi sto ryj ka -

mi. Ksi´ ga po dzie lo na jest na
dwa na Êcie cz´ Êci – ka˝ da od po -
wia da jed ne mu mie sià co wi. 
We d∏ug wszel kich ob li czeƒ za -
daƒ po win no wy star czyç na rok
ka len da rzo wy. In we sty cja si´
op∏a ca. War to ∏a maç g∏o w´ 
∏a mi g∏ów ka mi. Wiel bi cie le afo -
ry zmów b´ d´ za chwy ce ni,
mnó stwo w ksi´ dze cy ta tów
i wy po wie dzi zna nych lu dzi.
Mi ∏ej roz ryw ki! 

Wy daw nic two Re ader’s Di gest. 
War sza wa 2002.

Jo an na Po lak

Refleksja 
przed rozrywką 

Cze s∏aw Mi ∏osz „Dru ga prze -
strzeƒ” Ko lej ny to mik mi strza po -
ezji. D∏u go wy cze ki wa ny zbiór wier -
szy b´ dà cych czymÊ w ro dza ju roz ra -
chun ku z ˝y ciem du cho wym. Mi ∏osz
po dej mu je w „Dru giej prze strze ni”
dia log z pol skim ka to li cy zmem, do -
gma ty zmem i sa mym so bà. „Trak tat

teo lo gicz ny”, mi mo swej kon -
tro wer syj no Êci, jest wzru sza jà -
cym wy zna niem we wn´trz nej
wia ry. Bez ob ∏u dy i oba wy
o kon se kwen cje, pod miot li -
rycz ny do ko nu je pod su mo wa -
nia swe go sto sun ku do Bo ga
i re li gij no Êci. Nie boi si´ przy -
znaç do zwàt pie nia i nie zgo dy
na nie któ re pier wiast ki re la cji

Bóg -cz∏o wiek. Po eta po raz ko lej ny
udo wad nia, ˝e jest spe cja li stà od j´ -
zy ka, któ ry da je
si´ w je go umy Êle
do wol nie kszta∏ to -
waç. Na tym mi´ -
dzy in ny mi po le ga
je go ge niusz – pa -
nu je nad nie sfor -
ny mi s∏o wa mi,
któ re z za dzi wia jà -
cà ule g∏o Êcià po -
zwa la jà si´ uk∏a -
daç w har mo nij ne
ca ∏o Êci. 
Znak. Kra ków 2002.
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O d za ra nia dzie jów lu dzie
wie rzy li, ˝e drze wa sà êró -
d∏em do bro czyn nej mo cy.

DziÊ uzbro je ni w na rz´ dzia na uki,
nie mu si my w to je dy nie wie rzyç, bo
wie my, ̋ e drze wa two rzà swo isty mi -
kro kli mat i po ma ga jà le czyç ró˝ ne
do le gli wo Êci – za rów no fi zycz ne, jak
i po cho dzà ce z g∏´ bin na szej
psy chi ki. Szcze gól nie
du ̋ à si ∏´ lecz ni czà ma jà
w okre sie wio sny i la ta.
Przy tu laj my si´ wi´c do
drzew przy ka˝ dej oka -
zji, a przy naj mniej opie -
raj my si´ o nie ple ca mi.
Po zwól my, aby po zy -
tyw na ener gia ich bio -
po la, oto czy ∏a nas
i wspar ∏a swà si ∏à. 

Pod czas spa ce ru war to
przy tu liç si´ do brzo zy,
oprzeç czo ∏o o jej pieƒ i ob -
jàç jà ra mio na mi. Jej ener gia po pra -
wi na szà zdol noÊç kon cen tra cji i do -
da si∏ wi tal nych. Z∏a go dzi te˝ sta ny
de pre syj ne i po mo ̋ e zna leêç wyj Êcie
z trud nych sy tu acji. Prze by wa nie
wÊród brzóz obu dzi na szà pod Êwia -
do moÊç i zdol noÊç do od ró˝ nia nia
praw dzi wych przy ja ció∏ od za ka mu -
flo wa nych wro gów, a amu le ty z ich
ko ry uchro nià nas przed uro ka mi.
Przy tul my si´ do te go drze wa tak ̋ e

wte dy, kie dy mu si my pod jàç trud nà
de cy zj´. Po mo ̋ e to od kryç no we nie -
uÊwia do mio ne mo˝ li wo Êci roz wià za -
nia nur tu jà ce go nas pro ble mu. Po t´˝ -
na po zy tyw na ener gia bu ka dzia ∏a na
cz∏o wie ka na wet z od le g∏o Êci 15 me -
trów, dla te go spa cer przez las bu czy -
no wy to praw dzi wa kà piel w czy stej

ener gii ˝y cia. Bli ski kon takt z tym
drze wem to swo iste ka tha rsis –
oczysz cze nie. Roz ja Êni nasz umys∏,
do da si∏ du cho wych, usu nie z pa mi´ -
ci z∏e wspo mnie nia. Przy tu la nie do
bu ka za le ca si´ zw∏asz cza oso bom,
któ rych pra ca lub co dzien ne ˝y cie
ob fi tu je w stre sy, a tak ̋ e tym wszyst -
kim, któ rzy ma jà k∏o po ty z krà ̋ e -
niem, kon cen tra cjà i apa tià. Kon takt
z jo d∏à przy nie sie ulg´ wszyst kim,

któ rzy wiecz nie za mar twia jà si´ tym
co si´ wy da rzy ∏o, jak i tak na wszel ki
wy pa dek – tym co do pie ro mo ̋ e si´
zda rzyç. Jo d∏a po ma ga na braç dy -
stan su, do da je otu chy i od wa gi do
wal ki z prze ciw no Êcia mi. Zwal cza
nisz czà ce uczu cie za zdro Êci, od da la
tro ski, wzmac nia na dzie j´. Jej ga ∏àz -

ki sà nie za wod nym ta li zma nem
chro nià cym przed z∏y mi
mo ca mi i cza ra mi. 

Spa cer po so sno wym
le sie to do sko na ∏e le -
kar stwo na wszel kie
do le gli wo Êci gar d∏a,
„wiecz nà chryp k´”,
prze zi´ bie nia, reu ma -
tyzm i nad miar stre -
sów. In ten syw ny, aro -
ma tycz ny za pach so sny
wy mu sza g∏´b sze od dy -
cha nie, co oczysz cza dro -

gi od de cho we oraz o˝y wia oskrze la.
Po byt wÊród tych drzew jest bar dzo
po moc ny w ner wo wych okre sach
˝y cia gdy˝ po ma ga wy ci szyç gniew,
od zy skaç utra co nà rów no wa g´, 
do bry na strój i po czu cie hu mo ru. 

Do ja rz´ bi ny po win ny si´ przy tu -
laç za rów no te oso by, któ re chcà
osià gnàç suk ces w ˝y ciu jak i te, 
któ re ju˝ ten suk ces osià gn´ ∏y. 
To pi´k ne drze wo wspo ma ga sil nà
wo l´, do da je sta now czo Êci, ener gii

Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości

Energia
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psy chi k´, tak jak wierz ba. Jej ener gia
wzmac nia ak tu al ny na strój cz∏o wie -
ka. Dla te go na le ̋ y przy tu laç si´ do
te go drze wa w chwi lach szcz´ Êcia,
aby to uczu cie utrwa liç na d∏u ̋ ej,
i omi jaç je z da le ka w chwi lach de -
pre sji i smut ku. Dzie je si´ tak dla te -
go, ˝e ener gia wierz by po rzàd ku je
uczu cia i zmu sza cz∏o wie ka nie tyl ko
do kon fron ta cji z ist nie jà cym sta nem
rze czy, ale te˝ do pod j´ cia de cy zji
i do kon kret ne go dzia ∏a nia. Wierz ba
sty mu lu je te˝ psy chicz ny roz wój

dzie ci oraz dzia ∏a uspa ka ja jà co na
agre syw ne zwie rz´ ta. Zner wi -
co wa ni po win ni jak naj cz´ Êciej
przy tu laç si´ do je sio nu.

Zwal cza on tak ̋ e stres oraz
bó le mi´ Ênio we i sta wo we. 

Li Êcie je sio nu uzna wa ne sà za
amu let chro nià cy przed z∏ym okiem. 

Lu dzie od daw na stro ni li od ol chy,
gdy˝ uwa ̋ a li jà za drze wo od stra sza -
jà ce i bu dzà ce prze ra ̋ e nie. Tym cza -
sem ener gia ol chy po bu dza in tu icj´

i sty mu lu je roz wój du cho wy.
Ale uwa ga! B´ dzie my mo gli
bez prze szkód ko rzy staç z jej
mo cy pod wa run kiem, ˝e pra -
gnie my czy niç je dy nie do bro.
Lu dzie czy nià cy z∏o nie otrzy -
ma jà od ol chy nic, prócz se rii
˝y cio wych roz cza ro waƒ.

Drze wo lecz nic two jest pro -
ce sem d∏u go trwa ∏ym. Dla te go
nie na le ̋ y zra ̋ aç si´ tym, ˝e
po kil ku dniach lub ty go -

dniach na sze do le gli wo Êci nie
ustà pi ∏y. To te ra pia i pro fi lak ty ka dla
wy trwa ∏ych oraz tych, któ rzy ko cha -
jà przy ro d´. Od wie dzaj my wi´c re -
gu lar nie, a na wet co dzien nie wy bra -
ne drze wa, zw∏asz cza od kwiet nia do
paê dzier ni ka. Po pra wi to nie tyl ko
na sze zdro wie psy chicz ne i fi zycz ne,
ale stwo rzy rów nie˝ mo˝ li woÊç
cz´st sze go prze by wa nia na ∏o nie 
Na tu ry.

i si ∏y prze bi cia. Sprzy ja sa mo dziel ne -
mu kie ro wa niu swym lo sem, chro ni
od nie pew no Êci i po my ∏ek. Je ̋ e li
czu jesz, ̋ e two ja nie za le˝ noÊç jest za -
gro ̋ o na, opie raj czo ∏o o pieƒ ja rz´ -
bi ny, a na bie rzesz pew no Êci sie bie.
Po ma ga te˝ po zbyç si´ na ∏o gów.

Ener gia kasz ta na od da la we -
wn´trz ne nie po ko je i l´ ki, po ma ga -
jàc od zy skaç utra co ny spo kój. Drze -
wo to, oprócz cia ∏a, le czy tak ̋ e du -
sz´ i z∏a ma ne ser ce. Kon takt z kasz -
ta nem uspa ka ja, uÊmie rza l´ ki, po -
ma ga wró ciç do rów no wa gi pod czas
du cho wych roz te rek. Przy wra ca
wia r´ w ludz kà do broç i da je na -
dzie j´ na przy sz∏oÊç. Przy tu laj -
my si´ do kasz ta na, je Êli czu je -
my, ˝e wszyst kie go si´ nam
ode chcie wa i ma my wra ̋ e -
nie, ˝e nie ma po co ˝yç, sko -
ro Êwiat i tak zmie rza ku za -
g∏a dzie. Kasz tan u˝y czy nam
swo jej po zy tyw nej ener gii
i do da si∏ na dal szà ˝y cio wà
dro g´, a je go bio po le ze Êle
spo koj ny sen cier pià cym 
na bez sen noÊç. 

Dàb dzia ∏a bar dzo ener ge ty -
zu jà co i sty mu lu jà co. Wzmoc ni
psy chi k´, do da ch´ ci do dzia ∏a -
nia, zmo bi li zu je do wy si∏ ku, po -
pra wi krà ̋ e nie krwi i uak tyw ni
na czy nia lim fa tycz ne. Okres re -
kon wa le scen cji po cho ro bie naj le -
piej sp´ dziç w cie niu te go
drze wa, moc no opie ra jàc
si´ o je go pieƒ, a po dwóch ty -
go dniach ta kiej ku ra cji po czu je my
si´ jak no wo na ro dze ni. Z wi Ênià
i cze re Ênià po win ny bli ̋ ej za przy jaê -
niç si´ oso by, któ rym nie uk∏a da si´
ma∏ ̋ eƒ skie po ̋ y cie, zw∏asz cza w sfe -
rze ero tycz nej. Drze wa te sà do sko -
na ∏ym na tu ral nym afro dy zja kiem
i po mo gà prze ∏a maç wszel kie blo ka -
dy sek su al ne part ne rów. Spo tka nie
z li pà to kon takt z czy stà mi ∏o Êcià.

Drze wo to le czy ra czej du sz´ ni˝
zmy s∏y, po ma ga osià gnàç uczu cio wà
har mo ni´ i rów no wa g´ we wn´trz nà.
Szu kaj my wi´c w li pie wspar cia, kie -
dy tar ga jà na mi mi ∏o sne roz ter ki,
a ro zum i ser ce cià gnà nas w dwie
ró˝ ne stro ny. Kon takt z li pà po mo ̋ e
pod jàç w∏a Êci wà de cy zj´, choç by by -
∏a trud na, u∏a twi ro ze zna nie si´
w mgli stym kra jo bra zie uczuç i zna -
le zie nie w∏a Êci wej dro gi. Do da te˝
sta now czo Êci, ∏a god nej pew no Êci 
sie bie i wy ci szy z∏y na strój. W jej 

cie niu znik nà wszel kie mi ∏o sne nie -
po ko je i t´ sk no ty. Kon takt z czar nym
bzem na sy ca ˝y cio wà ener già i mo bi -
li zu je do dzia ∏a nia. Przy wra ca wia r´
we w∏a sne si ∏y, ob da rza od wa gà, po -
ma ga obiek tyw nie spoj rzeç na pro -
ble my. Wzmac nia psy chi k´ i wi tal -
noÊç. Po zwa la te˝ d∏u go za cho waç
m∏o doÊç i atrak cyj ny wy glàd. 

˚ad ne drze wo nie dzia ∏a na na szà
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Ceny

6262

SEICENTO
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09 - ABS zł 2.835,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.735,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 504,00 • 030 - Przyciemniane
szyby aterm. zł 234,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 279,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 423,00 • 108 - Felgi alum. 
zł 1.125,00 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 162,00 • 195 - Siedz. tylne dzielone zł 324,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tyln. zł 99,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 922,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 2.790,00 • 213 - Autoalarm 
zł 1.260,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 468,00 • 313 - Autoradio zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie 
zł 855,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.800,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.260,00 
• 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.260,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 

* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718

ko
d

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

• 003 - Urządz. dla osób z dysfunkcją lewej nogi zł 3.442,50 • 003/636 - Urządz. dla osób z dys funkcją 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 zagłó -
wek i 3. pas bezp. zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.147,50 • 614 - Boczne poduszki pow. 
i chron. głowę zł 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

nowa gama 2002
1,2 S 188.010.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 26.910,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 30.510,00
1,2 16v ACTIVE 188.513.2 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 33.120,00
1,2 SOUND 188.120.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16V SOUND 188.123.2 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 35.280,00
1,2 8v DYNAMIC 188.210.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16v DYNAMIC 188.213.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 35.280,00
1,2 8v CLASS 188.220.2 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 33.030,00
1,2 16v EMOTION 188.313.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 39.330,00
SPORTING SG 188.616.2 1242/80 165 6,7 3-drzwiowy 46.530,00
HGT 188.718.2 1747/130 205 8,3 3-drzwiowy 50.130,00

1,2 S 188.040.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 27.810,00
1,2 ACTIVE 188.510.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 31.770,00
1,2 16v ACTIVE 188.543.2 1242/80 172 6,0 5-drzwiowy 34.020,00
1,9 D ACTIVE 188.541.2 1910/60 155 5,7 5-drzwiowy 39.870,00
1,9 JTD ACTIVE 188.547.2 1910/80 172 6,0 5-drzwiowy 43.560,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 33.930,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 36.180,00
1,2 CLASS 188.260.2 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 33.930,00
1,2 16v EMOTION 188.343.2 1242/80 165 6,7 5-drzwiowy 40.230,00

1,0 ie S FIRE 158.905.2 1000/46 140 6,3 5-drzwiowy 23.130,00
899 158.930.2 899/39 135 6,3 3-drzwiowy 19.440,00
899 158.950.2 899/39 135 6,3 5-drzwiowy 20.790,00

899 YOUNG 187.110.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 22.590,00
899 Go* 187.110.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 24.390,00
899 FUN 187.610.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 24.210,00 
899 BRUSH 187.711.1 899/39 138 6,1 3- drzwiowy 24.300,00 
1108 SCHUMACHER 187.490.1 1108/54 150 6,2 3- drzwiowy 29.700,00
1108 SX 187.240.0 1108/54 145 5,8 3- drzwiowy 26.910,00
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MULTIPLA

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 27 czerwca 2002 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu  standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
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DOBLÒ

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. szerokość kolumny kier. 
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 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

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

PALI0 WEEKEND

BARCHETTA

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

ALBEA

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb
przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod.
do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

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

PALI0 WEEKEND 1,2 EL 173.262.2 1242/60 153 6,8 5-drzwiowy 34.830,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL 173.263.2 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 36.630,00
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL 173.273.0 1243/80 167 6,8 5-drzwiowy 40.050,00
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL 173.274.0 1596/103 186 8,0 5-drzwiowy 42.660,00

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

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

1,2 Bz SX 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 38.790,00
1,6 16v SX 119.511.0 1596/103 168 8,8  4-drzwiowy 42.750,00
1,9 D SX 119.512.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 44.100,00
1,6 16v ELX 119.711.0 1596/103 168 8,8  5-drzwiowy 45.360,00
1,9 D ELX 119.712.0 1910/63 141 7,2 5-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD ELX 119.713.0 1910/100 141 7,2 5-drzwiowy 49.950,00
1,6 16v Malibu 119.811.0 1596/103 168 8,8  5-drzwiowy 55.440,00
1,9 JTD Malibu 119.813.0 1910/100 141 7,2 5-drzwiowy 60.030,00

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

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja
dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klimatyzacja dwustrefowa (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 205 -
Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 2.340,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.620,00 • 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 

1,2 16v ACTUAL 192.300.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 41.040,00
1,6 16v ACTUAL 192.301.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.307.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 49.410,00
1,2 16v ACTIVE 192.310.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,6 16v ACTIVE 192.311.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 47.250,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.317.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 51.750,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.318.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 55.350,00
1,6 16v DYNAMIC 192.321.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 49.050,00
1,8 16v DYNAMIC 192.322.0 1747/133 202 8,0 3-drzwiowy 52.650,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.0 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 58.140,00
2,4 20v ABARTH 192.334.0 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 75.870,00

1,2 16v ACTUAL 192.500.0 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 42.750,00
1,6 16v ACTUAL 192.501.0 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 46.620,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.507.0 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 51.120,00
1,2 16v ACTIVE 192.510.0 1242/80 172 6,3 5-drzwiowy 46.620,00
1,6 16v ACTIVE 192.511.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 48.960,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.517.0 1910/80 172 5,4 5-drzwiowy 44.460,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.518.0 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 57.060,00
1,6 16v DYNAMIC 192.541.0 1596/103 183 7,5 5-drzwiowy 50.760,00
1,8 16v DYNAMIC 192.542.0 1747/133 200 8,1 5-drzwiowy 54.360,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.0 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 59.850,00
2,4 20v ABARTH 192.554.0 2446/170 213 9,8 5-drzwiowy 77.580,00

Weekend 100 16V SX 185.900.1 1581/103 185 8,2 5-drzwiowy 46.350,00
Weekend JTD 110 SX 185.904.1 1910/110 186 5,5 5-drzwiowy 54.450,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zam. drzwi zł 414,00 • 023 - Szyby elektr. podnoszone tylne zł 675,00 
• 025 - Klimatyzacja automatyczna zł 4.365,00 • 038 - Sterowanie otwieraniem szyb z miejsca kierowcy zł 585,00 
• 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów zł 1.125,00 
• 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier meta lizo wany zł 1.620,00 • 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
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• 025 - Klimatyzacja zł 3.600,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 495,00 • 030 - Szyby atermiczne 
zł 225,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 270,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 405,00 • 112 - Wspomaganie elektr.
kierownicy 1.395,00 • 213 - Autoalarm zł 1.215,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 450,00 • 313 - Autoradio 
zł 1.125,00  • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 1.215,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.215,00 
• 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 256,50

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow.
mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodatkowe reflektory przeciwmgielne zł 585,00 • 104 - Wspomaganie elektr.
kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.710,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 
• 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

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kolumny kierownicy
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz
zł 225,00 • 055 - Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.035,00 • 082 - Przystosowanie pod radio zł 333,00 
• 097 - Lampy przeciwmgiel ne zł 585,00 • 194 - Krata zabezp. kierowcę przed przemieszczaniem się ładunku zł 360,00 
• 201 - Ruchoma dzielona przegroda do wysok. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 
• 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

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

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

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

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

FURGON 1,9 D EL 222.245.0 1867/69 138 8,0 10q furgone 60.750,00
FURGON przeszklony 1,9 D EL 222.445.0 1867/69 138 10q furgone 62.550,00
FURGON 2,0 JTD 222.284.0 1997 / 10q furgone 70.110,00
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL 222.415.0 1997 /136 10q furgone 62.370,00
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• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8.910,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 405,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.160,00 • 025 Klimat. man. zł 4 500,00 • 025 Klimat.
man. dla wers. osob. zł 9 000,00 • 028 Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 648,00 • 029 Szyba tylna ogrzew. zł 486,00 • 030 Szyby aterm. zł 315,00 • 033 Wskaź.
poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Zwięk. ramię lust. zewn. zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm zł 180,00 • 055 Drzwi boczne
przes. po stronie kier. zł 1.080,00 • 062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 072 Inst. do radia zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik
martwego pola w lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 315,00 • 089 Alternator
wzmoc. + HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 540,00 • 102 Wycier. refl. zł 540,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO z progr. zł 2.295,00 • 141 Opony
wzmoc./do trans. ciężk./ zł 360,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 702,00 • 169 Red. biegów zł 7 200,00 • 197 Fart. przeciwbł. kół tyln. 0,00 • 200 Dod. ogrz.
zł 675,00 • 204 Dod. klim. zł 4 500,00 • 205 Ogrz. WEBASTO zł 3.195,00 • 210 Lakier metal. zł 1.080,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt.
w kierow. zł 360,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.040,00 • 269 Radionaw. /L2/ zł 6.030,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.850,00 • 309 Wył. akum. 657,00 
• 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 361 Zabezp. przes. ład. zł 0,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio
HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.125,00 • 451 Autoradio pods zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz.
kier. 405,00 • 465 Lodówka zł 1.260,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 450,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 1.260,00 1.400,00 • 500
Pod. pow. kier. zł 0,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00 • 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 519 Tyl. podw. drzwi oszkl.
0,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 180,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 180,00 • 527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 563 Chow. st. dla p. drzwi bocz.
przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz. przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz.
przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.250,00 • 728 Tapic. wel. zł 450,00 • 742 Belka tylna, kosz na koło zap. zł 0,00 • 747 Fart. pbłot. kół przed. zł
162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extras. do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 •
839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł 162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 6.930,00 • 904 Syst. tel.

z naw. pikt. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blok. dyf. zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze
stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 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

PALI0 WEEKEND
VAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

joint venture z firmà Bosch; 
produkcja cz´Êci
samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja 
cz´Êci samochodowych

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

prace rozwojowo-badawcze 
w zakresie produktów lotniczych 

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

us∏ugi 
softwarowe i hardwarowe

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi bankowe

us∏ugi 
faktoringowe i leasingowe

ubezpieczenia 
majàtkowe

ubezpieczenia 
na ˝ycie

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Poland SA 

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

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

11. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

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

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

16. Fiat Bank Polska SA 

17. Fiat Finance Polska SA 

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA 

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

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

Joint Ventures
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