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O tym się mówi
Dyrektor Gianni Coda w Tychach
– Przybyłem do Tych, aby przedstawić Państwu miejsce produkcji nowego samochodu
Fiat – mówił do dziennikarzy przebywający 2 grudnia w zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach, Gianni Coda. Wizyta dyrektora jednostki Business Unit Fiat/Lancia/Samochody
Dostawcze to wynik zamieszania wywołanego pojawiającymi się ostatnio w środkach
masowego przekazu informacjami o naciskach przedstawicieli włoskiego rządu oraz
związków zawodowych na przeniesienie produkcji nowego modelu Fiata o roboczej
nazwie „new small” z Polski do Włoch. Gianni Coda poinformował, że już w styczniu
przyszłego roku rozpocznie się montaż preserii w liczbie 300 egzemplarzy. Produkcja
seryjna przewidywana jest w maju 2003 roku. Początkowo produkowana będzie wersja
pięciodrzwiowa, we wrześniu 2004 roku także trzydrzwiowa oraz van i 4 x 4.
W 2003 roku fabrykę opuści ok. 70 tys. egzemplarzy nowego modelu, w następnych
latach docelowo ponad 200 tys. sztuk rocznie.
W nowym modelu, oprócz dwóch zespołów napędowych benzynowych, montowany będzie silnik diesla najnowszej generacji
1,3 JTD 16-zaworowy, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym roku w spółce Fiat-GM Power train w Bielsku-Białej.
Dyrektor Coda zapewnił także, że w Tychach w dalszym ciągu produkowany będzie model Seicento.
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Uznanie dla FAP

Iveco Poland News

28 listopada, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie, prezes Zarządu Fiat Auto Poland – Enrico Pavoni otrzymał z rąk ministra pracy i polityki społecznej, Jerzego Hausnera, statuetkę PRO
LABORE SECURO.
Wyróżnienie jest
dowodem uznania
za osiągnięcia Fiat
Auto Poland na rzecz
ochrony człowieka
w środowisku pracy.
„W sposób szczególny honoruje także
wieloletnie wysiłki naszego zakładu w eliminowaniu zagrożeń
zdrowotnych występujących na stanowiskach pracy” – mówi
Zdzisław Jankowski, kierownik BHP i Ochrony Środowiska.
Wyrazem tego było przyznanie Fiat Auto Poland Cer tyfikatu
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem
oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
W br. spółkę wyróżniono Złotą Kar tą Lidera Bezpiecznej Pracy.

Spółka Iveco dostarczyła Państwowej Straży Pożarnej 33
lekkie specjalistyczne samochody ratowniczo-gaśnicze.
Ich zabudowę, na podwoziach Iveco 65C15D, w większości
wykonała firma Szczęśniak z Bielska-Białej.
Drugi kontrakt zawar to na dostawę 9 chłodni dla firmy
Danone, w tym dwóch na bazie Iveco Daily 65C15, a siedem
na Iveco EuroCargo 100E17. Zabudowę wszystkich pojazdów
wykonała firma Lamberet, wyposażając je w agregaty
chłodnicze typu Carrier.
W taborze Danone znajduje się ponad 100 samochodów
dostawczych z rodziny Iveco.

Puchar Fiata SEICENTO
Fiat Auto Poland angażuje się w rajdy samochodowe niemal
od początku swojego istnienia, koncentrując się szczególnie
na rozgrywkach pucharowych. Do jednej z najpopularniejszych
należy Puchar Fiat Seicento, który w sezonie obejmował sześć
eliminacji. O zwycięstwo w nim rywalizowało osiem załóg.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Paweł Stefaniuk
ze swoim pilotem, Piotrem Ziarko.
Zwycięzca, oprócz tytułu Mistrza Polski, otrzymał główną
nagrodę – Fiata Seicento Spor ting Abarth.

Ciężarówka Roku 2003
Ten prestiżowy międzynarodowy tytuł, przyznany samochodowi
ciężarowemu Iveco Stralis przez jury złożone z 19 dziennikarzy
z branży, jest ukoronowaniem roku w sektorze pojazdów
przemysłowych Grupy Fiat. Spółka podwyższyła także swój
udział w rynku we wszystkich segmentach potwierdzając
swoją drugą pozycję w Europie.

ISO dla Fenice Poland
Cer tyfikat na Zarządzanie Jakością zgodnie z normą ISO 9001
otrzymała firma Fenice Poland. Spółka wchodzi w skład
międzynarodowego koncernu energetycznego Electricity de
France. Działalność Fenice Poland obejmuje produkcję,
przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody
zdemineralizowanej oraz składowanie odpadów.
Szerzej o tym w następnym numerze „FWN”.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu naszego pisma, w ar tykule
o Zintegrowanym Systemie Zarządzania w tyskim zakładzie
Fiat Auto Poland, przedstawiliśmy panią Krystynę Gordon
jako Kierownika Działu Organizacji zamiast Kierownika
Służby Organizacji. Serdecznie przepraszamy.

Spokojnych, rodzinnych i wolnych od codziennych
k∏opotów Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
oraz powodów do optymizmu w Nowym Roku
˝yczy Czytelnikom FWN
Redakcja

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

2

3
1. OLBRZYMY IVECO
WŚRÓD KANGURÓW

2. MASZYNY CASE IH
LUBIĄ KAWĘ

3. FIAT AUTO IRLANDA
SPONSOREM PIŁKI NOŻNEJ

Spółka Tri-Tanker Services w Geelong,
w stanie Victoria (Australia), zajmująca się transpor tem substancji ropopochodnych, powiększyła swoją flotę
(liczącą już siedem pojazdów) o Iveco
PowerStar 6700 z silnikiem Cursor 13
o mocy 540 KM. Ciężarówka, którą wybrano ze względu na doskonałą relację
waga/moc, służyć będzie do transpor tu na południe kraju. Nowy model „B-Double” ma 19 metrów, waży 55 ton
i będzie mógł przewozić 54 tys. litrów
paliwa. „B-Double” to najlepsze zestawienie: jeden człon napędowy i dwie
przyczepy – autentyczny road train,
przypominający prawdziwy pociąg.

Luis Turati, producent kawy, sam
sprawdza dojrzałość roślin w swoim
gospodarstwie w Patrocinio (Minas
Gerais, Brazylia) o powierzchni ponad
tysiąca hektarów. Od szybkości zbioru
zależy jakość wyrobu – przede wszystkim jeśli chodzi o prestiżową kawę
„Cafe do Corrado”.
Dlatego plantatorzy z tego regionu
inwestują w badania i mechanizację.
Turati posiada siedem maszyn do zbioru Case IH, które pracują 24 godziny na
dobę, oddzielając nasiona dojrzałe
od niedojrzałych. Maszyny te wybrano
ze względu na sprawne i lekkie poruszanie się po plantacji.

Spółka Fiat Auto Irlanda została oficjalnym sponsorem Krajowego Zrzeszenia Piłki Nożnej, udostępniając całemu zespołowi i jego kierownictwu
park samochodowy złożony z Doblò
Cargo i limuzyn Alfa Romeo. Umowa
ta, w ocenie Michaela Howa, dyrektora
firmy (na zdjęciu po lewej stronie
przekazuje Mickowi McCar thyemu, szefowi drużyny irlandzkiej, klucze do nowej Alfy 166), daje wielkie możliwości.
Celem sponsoringu jest zachęcenie coraz większej liczby osób do gry w piłkę
nożną – szczególnie młodzieży, gdyż
w ten właśnie sposób powstają zespoły
przyszłych mistrzów.

6

4

5

6
4. LANCIA THESIS I PHEDRA
OD TURYNU DO NORDKAPP

5. WIELKIE CIĘŻARÓWKI
W WIELKIEJ FLOCIE

6. NOWI KLIENCI
DLA COMAU ARGENTINA

Dziesięć tysięcy kilometrów w obie
strony trzeba przebyć z Turynu do najdalej wysuniętego na północ przylądka
Europy, Nordkap w Nor wegii. Trasę
ową pokonała karawana Torinordkapp
podczas rajdu organizowanego przez
Klub Lancii z okazji trzydziestej rocznicy powstania. W kolumnie pojawiły się
najpiękniejsze Lancie – wraz z modelem Lambda z 1925 roku, eskor towanym przez Lancię Thesis i Lancię
Phedra, spadkobierczynie tradycji
Marki. Na te dwa najnowsze i jednocześnie najbardziej awangardowe modele
złożono już w Europie odpowiednio
3500 i 4500 zamówień.

Zapewnienie sprawnego przepływu towarów w sieci handlowej obejmującej
całą Europę wymaga zorganizowanej
i wydajnej struktury logistycznej. Wiedzą o tym pracownicy Ferri, włoskiej
firmy specjalizującej się w dystrybucji
wszystkiego, co potrzebne w domach
(od proszków przez sztućce po artykuły
gospodarstwa domowego) i dysponującej 500 punktami sprzedaży. Aby stawić czoła tym wymaganiom, firma zakupiła 80 pojazdów Iveco (50 średnich
EuroCargo Tector i 30 ciężkich Eurostar
Cursor 13), wszystkie w niebieskim kolorze. Niedawno podpisała także zamówienie na kolejnych 30 modeli Stralis.

Wiedzę na temat metodologii pozwalającej na redukcję kosztów i poprawę
łańcucha produkcyjnego, Comau Argentina udostępniła również klientom
nie związanym z przemysłem samochodowym. W firmie Embotelladora
del Atlantico (Edasa) pracującej w Cordobie na licencji Coca-Coli, Comau odpowiada za zarządzanie Ekologiczną
Wyspą, gdzie odzyskiwane są butelki
ze szkła i plastiku. Owa współpraca zapewniła już Edasie cer tyfikat jakości
ISO 14000. Natomiast w Rafaela fiatowska spółka zarządza magazynem
firmy Molfino, która produkuje wyroby
mleczarskie dla grupy Perez Companc.
gr udzień 2002 f iat wokół nas
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Chwila
refleksji
Janina Ochojska

Akcja najbliższa

ludziom

Trzeba dostrzegać ludzi, którzy są ofiarami wojny. Którzy stracili swoich
najbliższych. I co najgorsze - są zapomniani. Ja ich widziałam. Znam ich
imiona, ich dzieci i wiem, w jakim żyją ubóstwie, jak bardzo są pokrzywdzeni.

C

zy przesta∏am myÊleç o gwiazdach? Czy mam t´
ulubionà? Nie, nie mam. Choç nie ukrywam, ˝e zawsze marzy∏am o tym, aby zostaç astronomem. I zosta∏am. DziÊ umiej´tnoÊç patrzenia na gwiazdy z oddalenia
przek∏adam na dozowanie moich emocji. Z jednej strony
jestem bardzo blisko nieszcz´Êliwych ludzi, cz´sto mam ∏zy
pod powiekami, gdy z nimi rozmawiam – z drugiej wiem,
˝e aby pomagaç, musz´ na ich trudnà ˝yciowo sytuacj´ patrzeç z dystansem. W∏aÊnie z oddalenia. Po to, by zaplanowaç takà pomoc, która b´dzie najbardziej skuteczna.
Marzenia wià˝à si´ z Polskà Akcjà Humanitarnà. To
przecie˝ moje ˝ycie! Na dodatek akurat teraz jest szczególna okazja do podsumowaƒ, do robienia nowych planów.
Akcja obchodzi swoje dziesi´ciolecie. Nie b´dzie jubileuszowej gali ani rautów. Nie jestem ich zwolenniczkà.
Liczb´ „10” chcia∏abym uczciç m. in. pomocà dla jak najwi´kszej iloÊci dzieci ˝yjàcych w biedzie, w rodzinach cz´sto cierpiàcych g∏ód. W roku 1998 PAH zainicjowa∏a program „Pajacyk” – chcemy niedo˝ywionym dzieciom zapewniç w szkole ciep∏e, bezp∏atne posi∏ki. Czy mam tu
mówiç o tym, jak bardzo liczymy na wspomo˝enie akcji
„Pajacyk”, na hojnoÊç firm czy ludzi dobrej woli?

fot. arch. PAH

Janina Ochojska – absolwentka
Wydziału Astronomii Uniwersytetu
Toruńskiego, od 10 lat kieruje
Polską Akcją Humanitarną.
Wcześniej, w 1989, założyła
polski oddział Equilibre.
Tytułem Kobiety Europy
została uhonorowana w 1993 r.
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Humanitarnej pomocy jest zawsze za ma∏o, a wcià˝ ktoÊ
na nià czeka. Ubolewam, ˝e z powodu braku pieni´dzy
musieliÊmy zakoƒczyç misj´ w Kosowie. Teraz nasze misje
sà tylko w Afganistanie, Inguszetii, Czeczenii. W∏aÊnie
wróci∏am zza Kaukazu. Czy dramat, jaki mia∏ miejsce
w moskiewskim teatrze odmieni∏ plany Akcji wobec tego
kraju? Odmieni∏ moje widzenie jego mieszkaƒców? Nie.
Ani ja, ani PAH nie anga˝ujemy si´ politycznie, nie oceniamy konfliktu. Skupiamy si´ wy∏àcznie na pomocy ludnoÊci cywilnej, która jest ofiarà wojen, ˝yje w niewyobra˝alnej n´dzy, w potwornym upokorzeniu i braku nadziei.
Dlatego nic nie zmieni∏o nam planów. Nadal jesteÊmy jedynymi dostarczycielami wody pitnej dla Groznego, nadal
prowadzimy ogromny program sanitarny i zatrudniamy
w nim te˝ miejscowych ludzi. Warto podkreÊliç, ˝e ten
wodny program, to program wy∏àcznie polski (wod´ technicznà rozwozi mi´dzynarodowy Czerwony Krzy˝) – choç
w wi´kszoÊci finansowany przez UNICEF i UNHAR, i ˝e
trwa od paêdziernika 2000 roku. Codziennie rozwozimy
ok. 600 tys. litrów czystej wody. Ta pomoc pozwala miastu trwaç. Mówi´ o tym, bo podczas pobytu w Czeczenii
wielu ludzi ze ∏zami w oczach zapewnia∏o mnie, ˝e Akcja
daje im ˝ycie.
Jak wa˝na jest woda, tak wa˝na jest czystoÊç. Stàd program sanitarny, który realizujemy od roku w Groznym,
mieÊcie pozbawionym kanalizacji oraz w oÊrodkach tymczasowego przemieszczania, gdzie z jednej ubikacji korzysta 120 ludzi. Budowa toalet to sprawa nr 1. Ma zapobiec
epidemii. Tak zresztà, jak stawianie przy szpitalach spalarni odpadów medycznych. I my to w∏aÊnie robimy.
Ponadto PAH zajmuje si´ wywo˝eniem Êmieci. Dlatego
w mieÊcie nie ma ju˝ ogromnych ha∏d. Znikajà one spod

fot. M. Skawiński

szpitali i szkó∏. Ale np. potrzebna nam jest jeszcze jedna
Êmieciarka, którà by mo˝na kupiç za ok. 40 tys. z∏otych.
Mo˝e ktoÊ wy∏o˝y pieniàdze, zrzuci si´ na ów dar...
Sama nie wiem ile razy by∏am w Czeczenii. PAH jest tam
obecna od 1995 roku, od czasu gdy granic´ przekroczy∏
pierwszy konwój z ˝ywnoÊcià, Êrodkami czystoÊci. Konwoje ju˝ nie je˝d˝à. Starania o rozmaite pozwolenia zajmowa∏y moc czasu, a przejazdy stawa∏y si´ coraz niebezpieczniejsze. ZdecydowaliÊmy si´ na akcje. Jedna z nich to
„Piecyki dla Groznego”. Takie „kozy”, które wielu ludziom pomog∏y przetrwaç zimy i teraz pewnie znów si´
przydadzà. By∏o te˝ organizowanie przedszkoli, którymi
dziÊ opiekujà si´ Czesi – pierwsze utworzyliÊmy na terenie
Inguszetii, potem kolejne. Ma∏o kto sobie zdaje spraw´ jak
te przedszkola sà wa˝ne, bo ma∏o kto widzia∏ 3-4 letnie
straumatyzowane dzieci, które godzinami siedzà nieruchomo. Ale te dzieci w Czeczenii na co dzieƒ ˝yjà wÊród
bomb, strzelaniny, b∏ota i gruzu. Nie wiedzà co to dom,
nie znajà smaku mleka, sà cz´sto przywiàzywane do ∏ó˝ek,
aby nie przeszkadza∏y starszym, gdy idà ustawiaç si´ w kolejki po chleb, wod´, leki które od czasu do czasu ktoÊ
„rzuci”. Przedszkola to jedyne ∏adne, kolorowe miejsca na
tej zniszczonej wojnà ziemi.
Wojna trwa. Nic nie wskazuje, ˝e szybko si´ skoƒczy.
Dlatego uwa˝am, ˝e gdyby zwi´kszyç pomoc humanitarnà

dla Czeczenii, to w du˝ej mierze – w sposób poÊredni –
rozwiàza∏yby si´ i problemy polityczne. Wielu Czeczenów,
g∏ównie m´˝czyzn zwyczajowo odpowiedzialnych za rodzin´, w obj´cia terrorystów mo˝e popchnàç beznadzieja.
Gdy majà do wyboru chleb dla chorego dziecka, albo podsuni´ty karabin... Jestem absolutnie przeciwna wszelkim
aktom terrorystycznym. Nic ich nie usprawiedliwia, nawet
jeÊli za nimi stoi rozpacz. Terroryzm to odgrywanie si´ na
niewinnych ludziach, on nic nie rozwiàzuje. Ale nie stawiajmy znaku równoÊci pomi´dzy Czeczenami a terrorystami, jak to od wydarzeƒ moskiewskich si´ s∏yszy. Konflikt czeczeƒski nie mo˝e byç pokazywany tylko od strony
militarnej i politycznej. Trzeba dostrzegaç ludzi, którzy sà
ofiarami wojny. Wiem w jakim ubóstwie mieszkajà, czym
si´ ˝ywià, jak bardzo sà pokrzywdzeni. Dlatego pomagam,
choç nie wszystkim si´ to podoba. Czasem s∏ysz´: dlaczego ta Ochojska nie martwi si´ o naszà, rodzimà biedot´.
Otó˝ martwi´ si´. PAH jest zawsze tam, gdzie ludziom
dzieje si´ krzywda.
Notowa∏a Teresa B´tkowska
Polska Akcja Humanitarna.
Nr konta: PBK IV o/W-wa 11101109-401100001906.
NIP: 525-14-41-253
(nale˝y dopisaç nazw´ akcji, którà chce si´ wspieraç)
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Chodź pojedźmy tam, gdzie zachodzą słońca
Zapalmy światła ludziom, którym mrok knebluje usta
Otwórzmy drzwi tym, którzy jeszcze nie zapukali
Uchylmy okna ptakom i świerszczom
Wpuśćmy księżyc przez dach, niech nie czeka
Wpuśćmy słońce, niech nie narzeka
Przetnijmy powietrze, jak skalpelem ciało
Czy w dół, czy w górę zawsze tak samo.
Arleta Kowalczuk

Nareszcie!

Praca Arlety Kowalczuk

Rozstrzygnięty został konkurs na „Fiata przyszłości”, którego każdy
z uczestników miał sobie wykreować sam. Poznajmy laureatów.

Ł

atwo nie by∏o. Wiemy to dobrze sami i wiedzà
uczestnicy konkursu og∏oszonego na naszych ∏amach jeszcze wiosnà. „Wyprzedê myÊlà czas – zaprojektuj Fiata przysz∏oÊci” – has∏o wydawa∏o si´ proste,
nagrody – atrakcyjne. Nale˝a∏o tylko uruchomiç wyobraêni´, ale wyobraênia to nie jest coÊ, co si´ w∏àcza jak
kluczyk w stacyjce. Tym bardziej, ˝e warunki konkursu
wymaga∏y od jego uczestników tak˝e wyobraêni plastycznej, która mia∏a wykreowaç samochód – fantazj´,
samochód – marzenie. Nie ukrywamy, ˝e z niecierpliwoÊcià otwieraliÊmy koperty, bo mija∏ kolejny termin i nie
widaç by∏o prac, które mog∏y spe∏niç warunki konkursu.
Nie wiemy, w którym momencie nastàpi∏ prze∏om.
W ka˝dym razie tak si´ sta∏o i ju˝ nie musimy si´ zastanawiaç, komu jakà przyznaç nagrod´, bowiem spoÊród
nades∏anych prac mo˝na by∏o ju˝ wybraç te, których autorzy, nie popadajàc w dos∏ownoÊç, starali si´ daç wyraz
swojej wyobraêni. Bo przecie˝ samochód, jaki narysowa10

∏a 9-letnia Julka nie ma konkurowaç z w∏oskimi stylistami, tylko Êwiadczyç o dzieci´cej wyobraêni poch∏oni´tej
motoryzacjà. Co zadecydowa∏o o pierwszej nagrodzie
w kategorii doros∏ych? Powiedzmy to tak:
Projektowanie jest sztukà – produkcja, mechanizacja,
to wszystko zaczyna si´ dopiero potem. Na poczàtku
musi byç ta iskra talentu, wizja, zamykajàca si´ czasami
w kilku kreskach, która potem rozwija si´ na deskach
kreÊlarskich czy monitorze komputera. Historia samochodu jest doskonaleniem formy, która nas urzeka, ona
przykuwa naszà uwag´, zanim jeszcze zaczniemy porównywaç techniczne parametry. Samochód ma si´ podobaç – o tym wiedzà styliÊci, musi mieç w sobie coÊ,
co nie zawsze potrafimy ujàç s∏owami. Autorka nagrodzonej pracy, swój szkic po∏àczy∏a z wierszem, jakby
zwracajàc nam uwag´, ˝e bez poezji, która pobudza
wyobraêni´, nie by∏oby zapewne geniuszu Pininfariny,
Giugiaro czy innych znakomitych stylistów, którzy

Julia Kosmala i jej praca
Mirosława Panasiuk, Szefowa Personelu
Automotive Lighting Polska wręcza nagrodę
Katarzynie Relidze, poniżej: nagrody konkursowe

Arleta Kowalczuk
otrzymuje komputer
multimedialny z rąk
Ampelio Corrado Ventura
– kierownika
Rozwoju i Zarządzania
Personelem FAP

Zwycięzcami konkursu
„Zaprojektuj Fiata przyszłości”
zostali:
Arleta Kowalczuk i Mirosław Daniluk

W I kategorii wiekowej
(dzieci do 14 lat)
1. nagroda (komputer multimedialny)
– Julia Kosmala
2.nagroda (hulajnoga elektryczna i okulary
słoneczne z gamy akcesoriów Fiata Stilo)
– Wiktor Grados
3.nagroda (zegarek spor towy z akcesoriów
Fiata Stilo i torba Palio Weekend)
– Mirosław Daniluk.

W II kategorii wiekowej
(młodzież powyżej 14 lat i dorośli)
z niejednego samochodu potrafili
zrobiç dzie∏o sztuki.
Laureatom gratulujemy, wszystkim
uczestnikom dzi´kujemy za udzia∏ w konkursie, w którym sà nagrodzeni, ale nie ma przegranych, bo ka˝dy,
kto wzià∏ w nim udzia∏ zas∏u˝y∏ na uznanie za ch´ç
zmierzenia si´ z w∏asnà fantazjà.

1. nagroda (komputer multimedialny),
– Arleta Kowalczuk
2.nagroda (zegarek z aparatem cyfrowym
i sweter z akcesoriów Fiata Stilo oraz torba
Palio Weekend) – Katarzyna Religa
3.nagroda (długopis Cross i kurtka-wiatrówka
z akcesoriów Fiata Stilo) – Lucjan Stano.

Jak zostać
przywódcą
Tomasz Libich
fot. I. Kaźmierczak

Były góry, deszcz, kilkukilometrowe dystanse oraz zadania do wykonania
– jedne trudniejsze, inne trochę mniej. ISVOR Fiat zorganizował w Szczyrku
Salmopolu nietypowe szkolenie dla Professional Expert.

B

y∏y to zaj´cia wyjàtkowe i od bazowego kursu dla
Professional ró˝ni∏y si´ nie tylko tematykà, na którà po∏o˝ono najwi´kszy nacisk, ale i formu∏à. Trwajàcy dwa tygodnie, dostosowany do polskich uwarunkowaƒ
program szkoleniowy, realizowany by∏ przez szeÊcioosobowà grup´ polskich wyk∏adowców – starannie wyselekcjonowanà i przygotowanà do przeprowadzenia zaj´ç.
Znalaz∏y si´ w owym programie cztery g∏ówne zakresy
tematyczne – dotyczàce strategii organizacji, procesów
w przedsi´biorstwie, finansów, a przede wszystkim –
wp∏ywu przywództwa na efektywnoÊç pracy zespo∏owej.
„Przywództwo rozpatrywaliÊmy w odniesieniu do fiatowskiego modelu „leadership”, który opiera si´ na czterech podstawowych zasadach: empowering, coaching,
stretching i sharing – mówi Anna Bobet, koordynator projektu. Przywództwo to nie tylko wrodzone cechy charakteru, tego naprawd´ mo˝na si´ nauczyç. Jest pewnego rodzaju postawà, opartà na otwartoÊci, budowaniu zaufania,
inspirowaniu, stymulowaniu zespo∏u, konstruktywnoÊci
i umiej´tnoÊci pociàgania za sobà pracowników.”
Zachowania uczestników kursu w trakcie çwiczeƒ nagrywane by∏y na wideo i to oni sami dokonywali póêniej
wst´pnej oceny swoich dzia∏aƒ. Podsumowaniem by∏a
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dyskusja, podczas której wskazywano na potkni´cia, których nale˝y unikaç. Uczestnicy dokonali te˝, na poczàtku
i koƒcu kursu, autodiagnozy zdolnoÊci przywódczych.
„Istotne znaczenie mia∏a tutaj forma zaj´ç – podkreÊla
Miros∏aw J´kot, jeden z trenerów – nie by∏o to szkolenie,
w którym jedni coÊ wyk∏adajà, inni notujà. Bli˝ej mu by∏o
raczej do warsztatów – przez ca∏y czas pracowa∏ jeden zespó∏, bez sztywnego podzia∏u na „my” i „wy”.
Istotny trzon zaj´ç opiera∏ si´ na idei „outdoor” – a wi´c
specyficznych zaj´ç w terenie. Uczestnicy szkolenia brali
udzia∏ w dok∏adnie zaplanowanych çwiczeniach – tak, by
anga˝owa∏y umiej´tnoÊci komunikacyjne, kreatywnoÊç
i konstruktywnà postaw´. A o t´ ostatnià wcale nie by∏o
∏atwo – w górskich warunkach, podczas marszu i przy nieustannie padajàcym deszczu. „Nie stworzyliÊmy programu
typu survival – mówi Rafa∏ ˚abiƒski, konsultant zaj´ç
„outdoor” – ale dokonaliÊmy prze∏o˝enia modelu leadership na sytuacje determinujàce okreÊlone zachowania.
Kursanci mieli wyznaczone cele i zadania do wykonania,
ale metody realizacji nale˝a∏y ju˝ wy∏àcznie do nich. OczywiÊcie w oparciu o ustalone regu∏y gry.”
Jednym z ostatnich zadaƒ grupy by∏o na przyk∏ad przygotowanie kolacji przy bud˝ecie na poziomie nie wy˝szym

Kolacja za 1,50 zł?!

warto wiedzieć

ni˝ 1,50 z∏ na osob´. To co z pozoru wydawa∏o si´ bardzo
trudne, dzi´ki pomys∏owoÊci uczestników zosta∏o zrealizowane w taki sposób, ˝e z powodzeniem mo˝na by∏o
przyjàç jeszcze ni˝szy bud˝et, aby utrudniç zadanie.
W przypadku szkolenia bazowego dla Professional
ostatnia tegoroczna edycja kursu by∏a jednoczeÊnie dziewiàtà z kolei, a wi´c poprzednie pozwoli∏y „od podszewki” poznaç wszystkie mechanizmy, którymi rzàdzà si´ tego typu przedsi´wzi´cia. Najwa˝niejszà ró˝nicà w porównaniu do kursu dla Professional Expert by∏ nacisk po∏o˝ony nie na kwestie zwiàzane z „leadership”, lecz na efektywnoÊç pracy zespo∏owej i wszystkie jej uwarunkowania
– co by∏o podstawà pierwszego tygodnia zaj´ç. Kiedy
zespó∏ jest ju˝ zbudowany i zintegrowany, pojawiajà
si´ kolejne zagadnienia – strategia, procesy w przedsi´biorstwie, finanse.
Organizatorzy podkreÊlajà, ˝e podobnie jak w przypadku Professional Expert, tak i w kursie bazowym niezwykle
istotna jest jego formu∏a – czyli warsztaty. Du˝a interaktywnoÊç zaj´ç i zaanga˝owanie uczestników powodujà, ˝e
przekazywane w czasie szkolenia treÊci zdecydowanie ∏atwiej i na d∏u˝ej zapadajà w pami´ç.
„Generalna ocena przeprowadzonych do tej pory edycji kursów dla Professional i Professional Expert jest pozytywna, mimo du˝ej intensywnoÊci zaj´ç i wymaganego
znaczàcego zaanga˝owania uczestników – mówi Jan Drapa∏a, kierownik Kszta∏cenia i Komunikacji FAP. – Zarówno sposób prowadzenia zaj´ç, ich tematyczna zawartoÊç,
jak i przydatnoÊç w pracy zawodowej sà wysoko oceniane
przez kursantów. Pojawiajà si´ opinie, i˝ kurs jest zbyt d∏ugi i dwutygodniowa nieobecnoÊç w pracy mo˝e powodowaç utrudnienia w funkcjonowaniu poszczególnych dzia∏ów – sàdz´ jednak, ˝e wiedza i umiej´tnoÊci nabywane
przez uczestników warte sà chwilowego poÊwi´cenia”.

Kim są
Professionals?
Ampelio Corrado Ventura, kierownik Rozwoju i Zarządzania Personelem FAP:
„O znaczeniu zasobów osobowych dla konkurencyjności przedsiębiorstwa nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedza pracowników – właściwie przez
nich stosowana, ciągle doskonalona i rozwijana –
decyduje o sukcesie firmy.
Nowa polityka zarządzania i rozwoju osób, której
fundamentem są War tości i Polityki Grupy, określa
Professionals jako pracowników zajmujących stanowiska wymagające
szerokich kompetencji zawodowych
– rozumianych nie tylko jako czysta
wiedza, ale również jako umiejętność jej praktycznego wykorzystania w codziennej działalności zawodowej i ciągłego jej uzupełniania.
Celowi temu służy bazujący na modelu kompetencji, a zaprojektowany w połowie
2000 roku przez ISVOR Fiat cykl kursów instytucjonalnych – jednorodnych dla całej Grupy Fiat
i skierowanych do Professionals na całym świecie,
jednak uwarunkowany lokalnymi obyczajami i kulturą. Kanwą wspólną owych szkoleń są bloki tematyczne odnoszące się do umiejętności indywidualnych (w aspektach jasności i skuteczności komunikacji, efektywności pracy w grupie, umiejętnego wykorzystania czasu, leadership) oraz strategii organizacji, zarządzania procesami i ich reengineeringu, czy zarządzania finansami. Uczestnicy mają również możliwość wysłuchania relacji
menedżerów bezpośrednio zaangażowanych w zagadnienia poruszane w trakcie kursu oraz wymiany poglądów z kolegami z innych firm – zgodnie
z przy jętymi zasadami każda edycja skupiać powinna przedstawicieli różnych spółek Grupy Fiat.
Kursy bazowe Professional (CPB) i kursy Professional Expert (CPE), których realizację rozpoczęto
w Polsce z początkiem bieżącego roku w wyspecjalizowanych zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych na terenie Szczyrku, objęły dotychczas
grupę 122 osób (Professional i Professional
Expert) z prawie wszystkich spółek Grupy Fiat
działających w Polsce.”

O kursie Professional
Expert powiedzieli:

Na temat kursu bazowego
Professional powiedzieli:

Włodzimierz Galas, specjalista ds. Kontaktów ze Związkami
Zawodowymi (FAP):

Ryszard Kadłuczka, kierownik Utrzymania Ruchu (Comau)

„Wyró˝nikiem tego szkolenia by∏y
niewàtpliwie wszystkie elementy outdoor. Zaj´cia w plenerze i zadania do
wykonania o ró˝nym stopniu trudnoÊci determinowa∏y koniecznoÊç odmiennego ni˝ zwykle podejÊcia do
omawianych problemów. Dla mnie, ze
wzgl´du na zadania, którymi si´ zajmuj´, bodaj najwa˝niejsze by∏y kwestie dotyczàce autoprezentacji, mowy cia∏a.”
Krystyna Usidus, kierownik Działu Kontrola Inwestycji i Zarządzania Majątkiem (Business Solutions)

„Dotàd przyzwyczajona by∏am do typowych szkoleƒ
o profilu zawodowym, ukierunkowanych na wiedz´ fachowà. Tym razem uwag´ zwraca∏y
kwestie dotyczàce autoprezentacji – na
co dzieƒ nie zastanawiamy si´ bowiem
nad tym, kiedy i jak przekazujemy informacje naszej za∏odze. Bardzo wa˝na, ze wzgl´du na specjalizacj´ BS, by∏a dla mnie du˝a partia wiedzy na temat strategii i finansów w przedsi´biorstwie oraz informacje o zasadach
post´powania w przypadku wyst´powania przed du˝à
grupà ludzi.”
Paweł Tomaszewski, kierownik ds. Rozwoju i Komunikacji
(Case New Holland)

„Szkolenie trwa∏o 14 dni – a tym samym przez dwa tygodnie nie by∏o
mnie w firmie. Z tego punktu widzenia to d∏ugo, ale bioràc pod uwag´
iloÊç przygotowanego materia∏u, okaza∏o si´, ˝e jednak krótko. Niektóre
rzeczy musieliÊmy niestety traktowaç
pobie˝nie. Bardzo podoba∏o mi si´, ˝e
przy pomocy kamery mogliÊmy zarejestrowaç, a nast´pnie zanalizowaç swoje zachowanie.
Mog∏em poszerzyç swojà wiedz´ na temat bilansu,
cashflow i na tej podstawie stworzyç sprawozdanie z przep∏ywu. Po∏àczenie wiedzy teoretycznej z praktycznà, schematy, slajdy, a jednoczeÊnie wiele çwiczeƒ anga˝ujàcych
naszà uwag´ oraz kszta∏tujàcych postawy i cechy liderów
– z ca∏à pewnoÊcià przyniesie konkretne efekty.”
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„Formu∏a warsztatowa dla tego typu szkoleƒ to doskona∏y pomys∏ – mo˝liwoÊç aktywnego
uczestniczenia w dyskusji, zadawania
pytaƒ sprawia, ˝e przyswojenie sobie
przekazywanych przez konsultantów
treÊci staje si´ du˝o ∏atwiejsze. Niezwykle ciekawe by∏y dla mnie zagadnienia zwiàzane z umiej´tnoÊciami
znajdowania siebie i swojej roli
w przedsi´biorstwie.”
Dariusz Szindler, technolog odp. za Projekt Sei/Sigma
(Teksid Iron Poland:)

„Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e
w szkoleniu bra∏y udzia∏ osoby z ró˝nych firm. Na poczàtku oczywiÊcie by∏o nieco trudniej, bo musieliÊmy si´
poznaç – a zanim to nastàpi∏o pojawia∏a si´ pewna rezerwa i powÊciàgliwoÊç
w wypowiedziach. Ale by∏y to zaledwie pierwsze godziny, co wyraênie
wskazuje, ˝e kurs, prócz przedstawianych przez wyk∏adowc´ zagadnieƒ, mia∏ tak˝e na celu nauczenie ka˝dego z nas wspó∏pracy z nieznanà wczeÊniej
grupà ludzi. A to – prócz umiej´tnoÊci nawiàzywania dialogu, pertraktacji, negocjacji – zawsze przynosi pozytywne
efekty. Zw∏aszcza, ˝e po∏àczenie doÊwiadczenia kilku osób
pozwala oczekiwaç szybszych i lepszych efektów pracy –
satysfakcjonujàce wyniki, jakie uzyskiwaliÊmy podczas
trwania warsztatów, by∏y na to najlepszym dowodem.”
Katarzyna Kania, kierownik Strefy (Fiat Bank Polska)

„W pierwszym tygodniu, kiedy znaliÊmy si´ wszyscy nieco mniej, praca
w grupie wymusza∏a koniecznoÊç pewnego rodzaju zaufania wobec innych,
wzajemnego polegania na sobie – mimo, i˝ nie wiedzieliÊmy czego si´ po
tej, czy innej osobie spodziewaç. Szkolenie nie by∏o stresujàce – nawet wtedy, gdy przyszed∏ moment samodzielnego prezentowania jakiegoÊ temat na forum grupy. A taka zespo∏owa praca z jednej strony zmusza do wi´kszej
koncentracji i wi´kszego wysi∏ku, z drugiej wi´ksza iloÊç
osób dostrzega podczas pracy wi´kszà iloÊç b∏´dów, które
na bie˝àco mogà byç korygowane.”

Najważniejsza
jest jakość
Tomasz Libich
fot. M. Feodorów

Rozmowa z Faustino Travagliati,
dyrektorem nowo powstałej spółki
Teksid Iron Poland w Skoczowie.

„Fiat Wokó∏ Nas”: Po podziale Teksidu S.A. na dwie odr´bne spó∏ki, przed skoczowskà odlewnià pojawi∏y si´ nowe perspektywy i nowe wyzwania. Jaki jest obecnie status
prawny i profil produkcyjny firmy?
Faustino Travagliati: Od lipca ubieg∏ego roku funkcjonujemy jako spó∏ka z o. o. i w przeciwieƒstwie do bielskiego zak∏adu, pozostajemy w strukturach Grupy Teksid.
Zgodnie z przyj´tymi za∏o˝eniami, zadaniem odlewni jest
produkcja szeroko rozumianych komponentów samochodowych – takich, jak wa∏ki rozrzàdu, zwrotnice, czy obudowy mechanizmów ró˝nicowych. Wytwarzamy dwa rodzaje ˝eliwa – szare i sferoidalne. Co niezwykle istotne dla
naszych odbiorców i dla nas samych, naszà prace cechuje
bardzo wysoki poziom specjalizacji.
Kto zalicza si´ do grona najwa˝niejszych odbiorców Waszych produktów?
Nasz najwa˝niejszy klient to oczywiÊcie Fiat Auto, do
najwi´kszych nale˝à tak˝e Mercedes i Toyota. A prócz tego ca∏y szereg innych, drobniejszych, ale równie wa˝nych
partnerów biznesowych.
Usamodzielnionà spó∏k´ czeka zapewne niema∏o wa˝nych
zmian – dotyczàcych zarówno wachlarza produktów,

jak i struktury klientów. Na czym przede wszystkim b´dà
one polega∏y?
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e g∏ówne zmiany i najwi´ksza
uwaga dotyczyç teraz powinna jakoÊci naszych produktów. To, co liczy si´ przecie˝ najbardziej, to satysfakcja
klienta, a t´ uzyskaç mo˝na przede wszystkim poprzez sta∏e zwi´kszanie jakoÊci wyrobu. Droga ku temu, zw∏aszcza
w przypadku firmy takiej jak nasza (wysoko wyspecjalizowanej), nie jest ∏atwa – i zale˝y g∏ównie od zaanga˝owania
ludzi w efektywnoÊç produkcji.
W jaki sposób mo˝na to osiàgnàç majàc do czynienia
z doÊwiadczonymi pracownikami – cz´sto ju˝ ekspertami
w swojej dziedzinie?
Najwa˝niejsze jest wypracowanie zmiany modelu myÊlenia z indywidualnego na grupowy. W chwili, kiedy
ludzie zaczynajà pracowaç zespo∏owo, wyniki zawsze idà
w gór´. W∏aÊnie dlatego z poczàtkiem roku ruszy∏ w naszym zak∏adzie projekt Maxima Sei Sigma – program poprawy jakoÊci wytwarzanych produktów i wykorzystywanych technologii. G∏ównym zadaniem pracowników bioràcych udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu by∏o wypracowanie
konkretnych oszcz´dnoÊci – i to uda∏o si´ znakomicie.

Przy okazji jednak praca w grupie uÊwiadomi∏a wszystkim, jak wiele mo˝na osiàgnàç stosujàc w∏aÊnie t´ metod´. Ludzie prowadzeni przez lidera, zobowiàzani do comiesi´cznego sprawozdania z post´pu prac i porównania
wyników, bardzo szybko wypracowali konkretne efekty
finansowe.
Dzia∏ania te oznaczajà w istocie bardzo szerokie uprawomocnienie tych ludzi, którzy dzi´ki temu jeszcze pe∏niej
uczestniczà w dzia∏alnoÊci przemys∏owej zak∏adu. Ale korzyÊci widaç i sà to przede wszystkim korzyÊci, na których
zyskuje klient. A o to przecie˝ chodzi.
Jaka jest rola wysoko wyspecjalizowanych pracowników
w ca∏ym procesie produkcyjnym?
Bardzo zale˝y nam na tym, aby w ka˝dym niemal segmencie zak∏adu znaleêli si´ dobrze wyszkoleni i doÊwiadczeni fachowcy. Bo prócz doraênych efektów takiego rozwiàzania, wkrótce zauwa˝yç mo˝na i inne – w∏asne, indywidualne doÊwiadczenie szybko staje si´ doÊwiadczeniem
ca∏ego zespo∏u.
W za∏o˝eniach polityki przedsi´biorstwa nie mo˝e wi´c
równie˝ braknàç kursów i szkoleƒ...?
OczywiÊcie. Nieustannie staramy si´ organizowaç
specjalistyczne kursy, których wachlarz, mog´ zapewniç,
b´dzie sukcesywnie rozszerzany. A to, na co chcia∏bym
zwróciç szczególnà uwag´, to nacisk na rozwój fachowoÊci wÊród m∏odych pracowników. Zadbanie o to ju˝ teraz
bez wàtpienia przyniesie pozytywne skutki w przysz∏oÊci.
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Czy skoczowski Teksid planuje w najbli˝szym czasie
zakrojone na szerszà skal´ inwestycje?
Rodzaj i skala inwestycji bezpoÊrednio uzale˝nione sà
zawsze od tego, jak zachowuje si´ rynek. Trzeba zwróciç
uwag´, ˝e jesteÊmy obecnie w doÊç delikatnym momencie
– nale˝y precyzyjnie rozwa˝yç wszystkie mo˝liwoÊci,
a przede wszystkim efekty wydatkowania Êrodków finansowych. Chc´ jednak wyraênie podkreÊliç, ˝e wszystkie
urzàdzenia i maszyny, które posiada odlewnia, sà w stanie
zapewniç produktom takà jakoÊç, jakiej wymagajà klienci.
¸àczàc to z fachowoÊcià naszych pracowników, mo˝emy
bez przeszkód skupiç si´ na ciàg∏ym podwy˝szaniu owej
jakoÊci. Przez ca∏y czas pracujemy na rzecz stworzenia pe∏nej listy naszych kluczowych produktów, w których zak∏ad
b´dzie si´ coraz bardziej specjalizowa∏. Kiedy lista owa powstanie – ruszymy z inwestycjami na du˝à skal´.
Jednym z elementów pracy nad stworzeniem tej˝e listy
jest zapewne poszukiwanie nowych odbiorców...?
Naturalnie. Ciàg∏e poszukiwanie nowych klientów, to
dzisiaj niemal˝e zasadniczy wymóg w∏aÊciwego prosperowania firmy. Bez tego nie tylko coraz trudniej by∏oby
sprzedawaç swoje wyroby, ale w ogóle przetrwaç
na rynku.
Czy pojawiajà si´ ju˝ na horyzoncie jacyÊ nowi, powa˝ni
kontrahenci?
Owszem, ale o konkretach nie czas jeszcze mówiç. Najwa˝niejsze jest to, aby w∏aÊciwie okreÊliç, jaka jest nasza

warto wiedzieć

zdolnoÊç penetracji rynku. A jest to rynek globalny, pojawiajà si´ wi´c na nim nowe si∏y – takie, jak Turcja, Chiny,
Korea, które szybko umacniajà swoje pozycje. My chcemy i musimy byç lepsi ni˝ oni. Ryzyko jest oczywiÊcie du˝e, trzeba mieç oczy i uszy szeroko otwarte – ta swoista
„wojna” o rynek ogarnia powoli ca∏y Êwiat. I tutaj znów
powracamy do punktu wyjÊcia – aby funkcjonowaç, musimy byç najlepsi. A bycie najlepszym oznacza najlepszà
jakoÊç wyrobu.
Jakie sà obecnie moce przerobowe Teksidu Iron Poland?
Wytwarzamy teraz dla potrzeb naszych klientów oko∏o
4000 ton produktów ˝eliwnych miesi´cznie – w czym najwi´kszy udzia∏ majà Fiat Auto i Magneti Marelli. JeÊli zajdzie potrzeba, jesteÊmy w stanie zwi´kszyç produkcj´ jeszcze o 1500-1600 ton.
Jaka jest pozycja rynkowa odlewni?
Teksid w Polsce ma naprawd´ bardzo du˝à wartoÊç,
przede wszystkim ze wzgl´du na swoich wykszta∏conych,
wyspecjalizowanych i doÊwiadczonych pracowników –
ich rol´ naprawd´ trudno przeceniç. Niezwykle istotne
jest tak˝e geograficzne umiejscowienie Polski w Europie
– mo˝emy dzia∏aç i otwieraç si´ zarówno na rynek zachodni, jak i wschodni. Po trzecie zaÊ – ciàgle stosunkowo mniejsze, ni˝ w Europie Zachodniej, sà tutaj koszty
produkcji...
...które, nie od razu, ale jednak systematycznie b´dà
wzrastaç po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej
w 2004 roku.
Zgadza si´ – niestety. Ale zanim to nastàpi, mamy troch´
czasu, by znaleêç si´ na poziomie najlepszych firm konkurujàcych w tej bran˝y. Fabryka musi nauczyç si´ ciàg∏ego
dà˝enia do doskona∏oÊci. Albo, po wejÊciu do wspólnoty
europejskiej, ju˝ od pierwszego podejÊcia dzia∏aç na najwy˝szym poziomie i oferowaç jak najlepszà jakoÊç. A przy
tym utrzymywaç jednoczeÊnie jak najwy˝szà efektywnoÊç
– jeÊli nie da rady, wkrótce oka˝e si´, ˝e inni równie˝ zaoferujà wysokà jakoÊç, ale przy ni˝szych cenach. Wtedy
nie b´dzie ju˝ w stanie utrzymaç si´ na rynku. Nie mo˝emy do tego dopuÊciç.
Kim jest cz∏owiek, który stoi teraz na czele firmy? Jak
podoba mu si´ w Polsce?
Mam trzydziestodwuletnie doÊwiadczenie. Lata te sp´dzi∏em pracujàc we wszystkich w∏oskich zak∏adach Teksidu, póêniej w Brazylii, a nast´pnie w Meksyku. Stamtàd
trafi∏em do Polski. Nie jest to mo˝e ten sam klimat, do
którego jestem przyzwyczajony, ale jest wyraênie odczuwalne ciep∏o ˝yjàcych tu ludzi. A to chyba najcenniejsze,
co mo˝na znaleêç.

Program
Maxima/Sei Sigma
Głównym założeniem owego programu jest
poprawa jakości wytwarzanych przez zakład
produktów (także poprzez korzystanie z coraz
bardziej zaawansowanych technologii)
oraz wypracowanie oszczędności. Sam program
powstał przed kilku laty w Stanach Zjednoczonych i coraz powszechniej wykorzystywany jest
w branży motoryzacyjnej na całym świecie.
W Grupie Teksid pojawił się dwa lata temu,
do Skoczowa trafił w tym roku.
W tym roku realizacja programu opierała się
na powołaniu pięciu kilkuosobowych grup roboczych, którym przydzielono pięć zakresów tematycznych – każda otrzymała swoje indywidualne
cele i terminy ich realizacji. Wśród nich znalazły
się: redukcja braków wewnętrznych na wałku
rozrządu; redukcja braków wewnętrznych
na zwrotnicach; redukcja postojów na linii A;
redukcja kosztów uzyskania żeliwa ciekłego;
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
podczas topienia i zalewania. Ludzie wchodzący
w skład grup roboczych wywodzili się z różnych
szczebli i różnych działów w strukturze zakładu
– tak by podczas pracy uzyskać jak najszerszą
ocenę omawianych zagadnień.
Najważniejsze są jednak w tym przypadku efekty, które udało się dzięki Maxima Sei Sigma
osiągnąć. Zakładano, iż realizacja programu
przyniesie w ciągu roku około 395 tys. euro
oszczędności. Tymczasem już w pierwszej
połowie roku oszczędności sięgnęły około 1 mln
euro. Przebieg prac i ich efekty udostępnione są
w sieci intranet – tak, by pewne zbliżone
mechanizmy i podobieństwa mogły być
wykorzystane przez inne zakłady.

Załoga Mini
Carola Popaiz

169

W przyszłym roku w Tychach zostanie uruchomiona produkcja nowego modelu
samochodu. Spotkaliśmy się z przebywającymi we Włoszech inżynierami
i załogą, by odkryć sekrety nowego auta, które ich pasjonuje.
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P

racownicy zaanga˝owani w realizacj´ nowego
modelu, który wejdzie na rynek w przysz∏ym
roku, okreÊlajà go mianem „mini 169”. Pi´ciodrzwiowe auto, tak˝e z silnikiem JTD, b´dzie w ca∏oÊci produkowane w zak∏adzie w Tychach.
Wac∏aw Rabczuk Andrzej Tokarz i Stanis∏aw Paliwoda wprawdzie nie wiedzà jeszcze, jakà nazw´ handlowà
nosiç b´dzie nowy samochód, ale dok∏adnie ju˝ nauczyli si´ go montowaç. Wraz z 300 kolegami zostali
wytypowani do uczestnictwa w projekcie „Szkolenie –

model 169” – prowadzonym przez Isvor, w OÊrodku
Pilota˝owym w Beinasco we W∏oszech. Szkolenie to
jest pewnego rodzaju sta˝em zawodowym, którego celem jest poznanie metodologii konstrukcji i technologii
nowego malucha Fiata. Na przebywajàcej we W∏oszech
za∏odze spoczywa ogromna odpowiedzialnoÊç, poniewa˝ póêniej b´dà musieli przekazaç swojà wiedz´ kolegom w Polsce.
ChcieliÊmy lepiej poznaç pracowników Fiata Auto
Poland, dlatego z∏o˝yliÊmy im wizyt´ w OÊrodku. Z ich
opowiadaƒ wynika wielki entuzjazm, z jakim zapoznajà si´ z procesem produkcyjnym „mini”. Model b´dzie
bogato wyposa˝ony. Janusz Mikotowicz, koordynator
projektu, wyjaÊnia: „Od sprawnoÊci ich ràk, od ich inteligencji, zale˝y przysz∏oÊç tego samochodu. Ka˝dy
z pracowników z zaanga˝owaniem myÊli o nadchodzàcych miesiàcach i sukcesie, jaki ten model osiàgnie”.
Przedsi´biorstwo, inwestujàc w nowy samochód, pragnie wyprodukowaç model, który z powodzeniem mo˝e konkurowaç z najlepszymi w tym segmencie”. Chce
osiàgnàç ten cel inwestujàc w zasoby ludzkie i przemys∏owe. Janusz Mikotowicz: „Niczego nie mo˝na zostawiç przypadkowi, gdy˝ to auto ma byç wyzwaniem dla
rynku europejskiego, gdzie jak wiadomo, konkurencja
jest szalenie ostra. Mini 169
zosta∏ bardzo skrupulatnie
zaprojektowany i jego produkcja musi odbywaç si´ na
najwy˝szym poziomie. Dlatego w∏o˝yliÊmy wiele wysi∏ku, aby zmodernizowaç zak∏ad w Tychach. Ale nawet
najlepsza i najnowoczeÊniejsza maszyna nie b´dzie prawid∏owo dzia∏a∏a bez kompetentnych i zaanga˝owaJanusz Mikotowicz
nych pracowników”. Przyjrzyjmy si´ im bli˝ej.
Wac∏aw Rabczuk, który zajmuje si´ zarzàdzaniem
operacyjnym Jednostki Monta˝u mówi: „Uczestniczy∏em od poczàtku w powstawaniu tego auta. Mój pobyt
we W∏oszech dobiega ju˝ koƒca. Wiem, ˝e kiedy wróc´ do Tychów, czeka mnie zadanie chyba najtrudniejsze: przekazanie kolegom, najlepiej jak to mo˝liwe,
wszystkiego, czego si´ nauczy∏em. Mog´ jednak liczyç
na ich pe∏nà wspó∏prac´, bo wszyscy zdajemy sobie
dobrze spraw´, ˝e sukces tego auta zale˝y w du˝ej mierze od nas”. W wolnym czasie Wac∏aw z kolegami
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Mają wszelkie dane ku temu, aby osiągnąć sukces

zwiedzili cz´Êç W∏och. Opowiada: „ZwiedziliÊmy
liczne muzea w Turynie, byliÊmy w Ligurii, w Cinque
Terre, a Portofino jest po prostu przepi´kne. ZaprzyjaêniliÊmy si´ z W∏ochami, którzy, trzeba przyznaç,
próbowali zrozumieç nasz j´zyk, ale w rezultacie i tak
najlepiej porozumiewali si´ z nami na gesty”. Andrzej
Tokarz dodaje: „Nauczyli nas przyrzàdzaç makaron. To
dobrze i êle zarazem, bo kiedy wrócimy do domu,
nasze ˝ony od razu zagonià nas do kuchni”.
Wróçmy jednak do wra˝eƒ z kursu szkoleniowego
w Beinasco. Andrzej, który jest technologiem, mówi:
„Tych kilka miesi´cy szkolenia to coÊ fantastycznego:
codziennie musia∏em uczyç si´ czegoÊ nowego, ale wiedzia∏em równoczeÊnie, ˝e w ka˝dej chwili mog´ liczyç
na wsparcie kolegów, którzy gotowi sà mi pomóc”.
Stanis∏aw Paliwoda, kierownik Jednostki Technologicznej, wspomina pobyt jako bardzo pracowity okres:
„Na poczàtku by∏y trudnoÊci, chocia˝by z j´zykiem.
Poza tym t´skni si´ za domem. Ale niezale˝nie od tego,
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by∏o to dla mnie bardzo wa˝ne doÊwiadczenie, procentujàce na przysz∏oÊç. Ch´tnie bym je powtórzy∏”.
Ca∏a „za∏oga 169” tworzy bardzo zgrany zespó∏, doskonale przygotowany i pe∏en motywacji. Wiedzà, ˝e
przysz∏oÊç zak∏adu w Tychach spoczywa w ich r´kach.
Janusz Mikotowicz ujmuje to w kilku s∏owach: „Mamy
wszelkie dane ku temu, by osiàgnàç sukces. Dlatego
postawiliÊmy na to, co najwa˝niejsze w tym nowym
aucie, czyli na ludzi, którzy b´dà je produkowaç”.

Szko∏a Podstawowa nr 4

•
•
•
•
•
•
•

zaj´cia prowadzone przez m∏odà, wykwalifikowanà kadr´
nauczanie j´zyka angielskiego od pierwszej klasy
ró˝norodne zaj´cia w Êwietlicy szkolnej, czynnej od 7.00 - 16.00
bezp∏atne zaj´cia gimnastyki korekcyjnej
mo˝liwoÊç ˝ywienia w sto∏ówce szkolnej
opieka pedagoga szkolnego
mo˝liwoÊç korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej

tekst reklamowy

43-300 Bielsko-Bia∏a, ul. Gen. W. Sikorskiego 4a/4b
tel. (33) 812-44-97

Andrzej Martynkin
fot. M. Rutkowski

Walka punkt
o ostatni

Puchar Alfy Romeo powrócił do Poznania. Po wyjątkowo emocjonującym wyścigu,
zdobywcą głównej nagrody w tegorocznym sezonie został Ar tur Czyż z Automobilklubu Wielkopolskiego. Początkowo nic nie zapowiadało tego wyniku.

K

to przed sezonem 2002 móg∏ przypuszczaç, ˝e do
koƒcowych metrów ostatniego wyÊcigu, a nawet
po jego zakoƒczeniu nie b´dzie wiadomo, kto
zdoby∏ Puchar i tytu∏ mistrza Polski? I ˝e o wygranej zdecyduje zaledwie 1 punkt?
Zwyci´zcà zosta∏ kierowca Automobilklubu Wielkopolskiego Artur Czy˝. „Rzutem na taÊm´” wyprzedzi∏ ubieg∏orocznego triumfatora, Roberta Kisiela z Warszawy.
Podczas ostatniego treningu na Torze Poznaƒ (poprzedzajàcego ostatnià rund´ Pucharu) Artur Czy˝, najwi´kszy rywal prowadzàcego po pi´ciu rundach Roberta Kisiela z Warszawy, uzyska∏ dopiero czternasty czas treningu, a wi´c tym samym czternaste pole startowe w sprincie. Znalaz∏ si´ wi´c daleko – kilkadziesiàt metrów za
trzecià pozycjà, na której stanà∏ Kisiel.
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Czy˝ mia∏ zadanie nie∏atwe – przedrzeç si´ z odleg∏ego
miejsca znacznie bli˝ej czo∏a. Wówczas w wyÊcigu g∏ównym móg∏ jeszcze powalczyç o zwyci´stwo. Ostatni wyÊcig stanowi∏ jakby równanie z wieloma niewiadomymi.
Dodatkowe trudnoÊci stwarza∏a pogoda – deszcz, silny
wiatr, zimno. Na Êliskiej nawierzchni trudniej panowaç
nad samochodem i ∏atwiej pope∏niç b∏àd.
Po rozpocz´ciu sprintu szybko utworzy∏a si´ czo∏ówka:
Szwagierczak, Golec, Kisiel. Ten ostatni nie wdawa∏ si´
w ˝adne potyczki, trzecie miejsce w pe∏ni go satysfakcjonowa∏o. Mimo to uda∏o mu si´ wyprzedziç Golca. Tymczasem Czy˝ przesuwa∏ si´ coraz bli˝ej z ka˝dym okrà˝eniem toru – a jest ich w sprincie zaledwie szeÊç. Do mety
dotar∏ jako czwarty! A to oznacza∏o, ˝e wszystko jest jeszcze mo˝liwe...

Tor by∏ mokry, ale deszcz przesta∏ padaç. Niektórzy ryzykowali slicki, czyli opony bez bie˝nika – odpowiednie
na suchà nawierzchni´. Golec wybra∏ na przód slicki, na
ty∏ deszczowe. Kisiel pojecha∏ na czterech deszczówkach.
Od lewej: Jakub Golec, Artur Czyż, Robert Kisiel
Poniżej: Brand Manager Alfa Romeo – Lucyna Bogusz

Klasyfikacja Pucharu Alfy Romeo 2002
(pierwsza dziesiątka)
1. Ar tur Czyż, Automobilklub Wielkopolski

277 pkt.

2. Robert Kisiel, Automobilklub Polski,
Idea Meritum Racing Team

276 pkt.

3. Jakub Golec, Automobilklub Wielkopolski

246 pkt.

4. Marcin Bartkowiak, Automobilklub Wielkopolski

241 pkt.

5. Zbigniew Szwagierczak, Automobilklub Wielkopolski

213 pkt.

6. Maciej Garstecki, Automobilklub Wielkopolski

148 pkt.

7. Jakub Wysocki, Automobilklub Radomski,
MSZ Racing Team

124 pkt.

8. Cezary Czub, Automobilklub Polski

110 pkt.

9. Rafał Rulski, Automobilklub Polski

109 pkt.

10. Maciej Tomaszewski, Automobilklub Polski

107 pkt.

Alfa najlepsza
w Europie

Wkrótce po starcie trójka Czy˝, Bartkowiak, Kisiel
wyraênie odskoczy∏a od reszty. Mniej wi´cej w po∏owie
dystansu, gdy tor ju˝ przesycha∏, Kisiel zaczà∏ traciç dystans do prowadzàcej dwójki. Wszystko wydawa∏o si´ jasne – je˝eli nawet wygra Czy˝, a Kisiel zajmie trzecie miejsce, to i tak utrzyma jednopunktowà przewag´. Kisiela
wyprzedzi∏ Golec, potem Tomaszewski. Ten ostatni jednak przed metà zwolni∏ – potem t∏umaczy∏, ˝e „wysiad∏”
przep∏ywomierz – i Kisiel dojecha∏ trzeci.
Zamieszanie na mecie by∏o ogromne. Jedni sk∏adali
gratulacje Kisielowi, inni Czy˝owi, który twierdzi∏, ˝e
chyba przegra∏ o... jeden punkt. Po dok∏adnych obliczeniach okaza∏o si´, ˝e ró˝nicà jednego punktu wygra∏ jednak Czy˝. RadoÊç poznaniaka by∏a równie ogromna jak
gorycz przegranej warszawiaka.

Alfa Romeo kolejny raz zwyciężyła podczas
Europejskich Mistrzostw Samochodów
Turystycznych, pokonując najgroźniejszego
konkurenta – BMW 320. W kategorii kierowców
pierwsze miejsce zajął Fabrizio Giovanardi
na Alfie 156, drugie Jorg Muller, a trzecie
Nicola Larini. Dla włoskiego zespołu był to
niezwykle emocjonujący sezon.
Podczas dziesięciu zawodów, podczas których
rozegrano po dwa wyścigi, Alfa Romeo stawała
na pole position ośmio-, a wygrywała trzynastokrotnie. Kierowcy Alfy 156 GTA Racing Team
Nordauto w sumie dwadzieścia cztery razy
stawali na podium.
Zespół po raz trzeci zdobył także najlepszy
tytuł w kategorii konstruktorów.

Czas pojazdów
dostawczych
Carola Popaiz, Tomasz Libich

Nowy Fiat Ducato i Doblò Cargo to jedne z najlepiej sprzedających się samochodów w Europie. Jest to zasługa pełnej gamy wszechstronnych produktów
spełniających wymagania każdego rodzaju transpor tu.

W

tym roku modele Fiata równie˝ potwierdzajà
swoje drugie miejsce w klasyfikacji najlepiej
sprzedajàcych si´ pojazdów dostawczych w Europie. Zwi´kszenie udzia∏u w rynku z 11,3% do 12,2%
jest ukoronowaniem staraƒ firmy o tworzenie kompletnej
gamy wyrobów, dysponujàcych ró˝norodnym wyposa˝eniem i rozwiàzaniami oraz pojemnoÊcià przestrzeni ∏adunkowej od 0,8 m3 w modelu Seicento van do 14 m3 w Ducato Maxi. Za przyk∏ad niech pos∏u˝y Ducato, który poszczyciç si´ mo˝e 600 wersjami i mo˝liwoÊcià wybierania
wÊród 130 opcji. Pojazdy dostawcze Fiata sprzedawane sà
w ponad 80 krajach Êwiata. We W∏oszech osiàgn´∏y
44,1% udzia∏u w rynku (w pierwszych oÊmiu miesiàcach
2002 roku sprzedano 63.000 pojazdów). Drugim pod
wzgl´dem wa˝noÊci rynkiem sà Niemcy (oko∏o 22.000 samochodów w okresie styczeƒ – sierpieƒ 2002), nast´pnie
Francja (ponad 20.000) i Hiszpania (10.500). Cyfry te
Êwiadczà o doskona∏ym przyj´ciu samochodów dostawczych Fiata tak˝e poza granicami W∏och.
Z danych wynika, ˝e od stycznia do sierpnia 2002 r. najlepiej sprzedajàcymi si´ modelami by∏y nowy Ducato (ponad 65.000 sztuk w Europie) i Doblò Cargo z ponad
31.000 sztuk.

24

W Polsce sytuacja rynkowa samochodów dostawczych
przedstawia si´ nieco inaczej – wielki boom na tego typu
pojazdy mamy ju˝ najwyraêniej za sobà. Z drugiej jednak
strony systematycznie wzrasta roczna wielkoÊç sprzeda˝y
Doblò i Ducato, co oznacza przejmowanie przez Fiata
rynku zdominowanego dotàd przez taƒsze Polonezy
Trucki, czy Lubliny.
Jeszcze kilka lat temu sprzedawano kilkanaÊcie tysi´cy
tych samochodów rocznie, a obecnie prawie znikn´∏y
z rynku – mówi Marek Kisz, mened˝er Dzia∏u Samochodów Dostawczych FAP. – Ich miejsce sukcesywnie zast´pujà pojazdy nowszych konstrukcji, ale te˝ o znacznie wy˝szej cenie. Nasz udzia∏ konsekwentnie wzrasta∏ z poziomu

4,3% w roku 1998 do 11,2% w roku 2001. Wyniki sprzeda˝y Fiat Auto Poland sà wi´c zgodne z ogólnoÊwiatowym
wzrostem sprzeda˝y samochodów dostawczych”.
Doblò i Ducato sprzedajà si´ w Polsce w∏aÊciwie we
wszystkich segmentach rynkowych – zarówno jeÊli chodzi o ma∏e firmy, jak i du˝e przedsi´biorstwa flotowe.
„Sà to przede wszystkim firmy handlowe, us∏ugowe, budowlane, kurierskie oraz przedsi´biorcy indywidualni –
mówi S∏awomir Dudziak, dyrektor Sprzeda˝y Specjalnej
FAP. – Do naszych najwi´kszych sukcesów nale˝y sprzeda˝ ponad 200 Doblò Cargo dla Poczty Polskiej. W paêdzierniku 2002 dostarczyliÊmy natomiast Ducato z nap´dem 4x4 do Stra˝y Po˝arnej.”
Doblò Cargo mia∏ swojà premier´ rynkowà w lutym
ubieg∏ego roku i od samego poczàtku cieszy∏ si´ du˝ym
zainteresowaniem, dystansujàc swoich bezpoÊrednich
konkurentów. W pierwszych dziewi´ciu miesiàcach bie˝àcego roku udzia∏ Doblò Cargo w segmencie lekkich samochodów dostawczych wyniós∏ 16,0%. W tym samym
czasie Peugeot Partner osiàgnà∏ 7,2%, Renault Kangoo
Express 5,2%, a Citroën Berlingo 4,0%.
Cieszàcy si´ du˝ym zainteresowaniem Ducato zajmuje
silnà pozycj´ wÊród Êrednich samochodów dostawczych
do 3,5 tony – z udzia∏em w rynku na poziomie 8,2%.
Model ten wyprzedza takich konkurentów, jak Mercedes
Vito, Renault Master, Peugeot Boxer, czy Citroën Jumper.
Czy nale˝y przewidywaç dalszy wzrost popularnoÊci
aut dostawczych? Marek Kisz uwa˝a, ˝e tak. „We wrzeÊniu i paêdzierniku zanotowaliÊmy wzrost sprzeda˝y na
rynku samochodów dostawczych w stosunku do tych samych miesi´cy roku ubieg∏ego – podkreÊla. – Mo˝e to
oznaczaç wzrost optymizmu wÊród przedsi´biorców,
a tym samym ich wi´kszà sk∏onnoÊç do inwestowania.
Mo˝e to byç równie˝ pierwszym symptomem o˝ywienia
gospodarczego. JeÊli tak, nale˝y przewidywaç, i˝
w przededniu wstàpienia Polski do struktur europejskich,
ów korzystny trend raczej nie powinien si´ odwróciç.”

Powyżej: jedna z wersji nowego Ducato, obok: samochody dostawcze Fiata
(W ar tykule wykorzystane zostały dane statystyczne Centrum Analiz
Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.)
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Laur dla

New Holland

Tytuł „Tractor of the Year 2003” dla ciągnika TM 190 produkowanego
przez New Holland to duże, prestiżowe i zobowiązujące wyróżnienie.
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agroda przyznawana by∏a przez mi´dzynarodowe jury, w szeregach którego znaleêli si´ dziennikarze z redakcji najwa˝niejszych i najwi´kszych czasopism o tematyce rolniczej w Europie. Ciàgnik
New Holland TM 190 zdobywajàc pierwsze miejsce,
potwierdzi∏ wysokà pozycj´ marki w sonda˝ach i znakomità jakoÊç produktów CNH.

Podczas konkursu ocenie specjalistów podlega∏y
wszystkie najwa˝niejsze parametry eksploatacyjne pojazdów. TM 190 otrzyma∏ najwi´cej punktów i pozostawi∏
w tyle trzynaÊcie innych ciàgników pochodzàcych z konkurencyjnych firm.
Ciàgniki serii TM produkowane sà w fabryce CNH
w Basildon w Wielkiej Brytanii. Obecnie zak∏ad wytwarza oko∏o siedemdziesi´ciu sztuk tych ciàgników dziennie. Model TM 190 jest najwi´kszym pod wzgl´dem
mocy w swojej serii.
Jak podkreÊlali jurorzy uzasadniajàc swój werdykt, nabywca ciàgnika TM 190 ma do dyspozycji maszyn´
o najwy˝szych parametrach technicznych – bez koniecznoÊci inwestowania w ciàgniki wi´ksze i ci´˝sze, a przez
to jednoczeÊnie dro˝sze.
Po raz pierwszy ów 194-konny model zaprezentowany
zosta∏ podczas mi´dzynarodowej konferencji w Madrycie, w czerwcu 2002 roku. Rynki zbytu na te wyspecjalizowane ciàgniki gwa∏townie rosnà w ca∏ej Europie.
W Polsce seria TM równie˝ wzbudza du˝e zainteresowanie klientów.
Do wszystkich ciàgników serii TM zamontowane mogà byç urzàdzenia przeznaczone do prac komunalnych.
Stàd decyzja firmy o uczestnictwie w Targach Poleko,
odbywajàcych si´ w listopadzie w Poznaniu, które przyciàgn´∏y zarówno u˝ytkowników, jak i potencjalnych
nabywców tych ciàgników. Targi Poleko prezentujà maszyny i urzàdzenia oraz technologie dla prac zwiàzanych
z szeroko pojmowanà ekologià. Wa˝nà cz´Êcià wystawy
jest dzia∏ techniki komunalnej, w ramach którego
prezentowane sà maszyny i pojazdy przeznaczone do
utrzymania czystoÊci ulic w lecie i zimie oraz piel´gnacji
terenów zielonych.
CNH P∏ock (przy wspó∏udziale dealerów: Pol-Agra
P∏oƒsk i Rolserwis P∏ock) zaprezentowa∏ ciàgniki 70-56
bis Komunal i TM 135, obydwa z zamontowanym
osprz´tem do utrzymania dróg w okresie zimowym. Ponadto zwiedzajàcy zapoznaç si´ mogli z szeregiem urzàdzeƒ uzupe∏niajàcych, które przeznaczone sà dla celów
gospodarki komunalnej. Uczestnictwo w Targach by∏o
dla CNH próbà dotarcia do nowej grupy nabywców.
W ocenie obecnych na targach przedstawicieli p∏ockiej
firmy plany te zosta∏y zrealizowane. Wyniki rozmów
przeprowadzonych z przedstawicielami samorzàdów
miast i gmin oraz szefami zak∏adów gospodarki komunalnej z ca∏ej Polski, a tak˝e du˝e zainteresowanie przedstawionà ofertà, pozwalajà liczyç na dalszy wzrost sprzeda˝y produktów z oferty handlowej CNH.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Tyskie
klimatyzacje

Specjalizująca się głównie w produkcji systemów grzewczych, klimatyzacji
i podzespołów elektronicznych Denso Thermal Systems Polska przygotowuje
się do przewidywanych na najbliższe lata inwestycji.
W jaki sposób osiàgnàç najwy˝szà jakoÊç, której nie b´dzie mog∏a zaoferowaç konkurencja?
„Fiat Wokó∏ Nas”: Jakie zadania stojà przed polskà spó∏Nieustannie pracujemy nad jakoÊcià produktów w nakà Denso Thermal Systems?
szych laboratoriach – wykonywane sà w nich sta∏e kontroAntonio Fabbri: Jako Magneti Marelli byliÊmy w∏aÊciwie
le oraz weryfikacje wszystkich etapów procesu produkcyjjedynie zak∏adem monta˝owym. Odkàd staliÊmy si´ samonego. Efektem, prócz jakoÊci, o którà tak bardzo staramy
dzielnà spó∏kà, mamy inne perspektywy rozwoju. Na razie
si´ dbaç, sà tak˝e rozliczne certyfikaty – m. in. ISO 9002,
staramy si´ w pe∏ni wykorzystywaç mo˝liwoÊci nowej,
ISO/TS 16949 i QS 9000.
powsta∏ej w tym roku jednostki produkcyjnej – chodzi
Jaka jest obecnie pozycja i rola Denso Thermal Systems
o sprowadzonà niedawno z W∏och produkcj´ ma∏ych wk∏ana europejskim rynku?
dów grzewczych i wymienników ciep∏a montoNaszymi najwi´kszymi konkurentami
wanych na nagrzewnicach i klimatyzatorach.
w Europie sà Valeo (41%), Behr, Visteon
Jaki wp∏yw na tyski zak∏ad mia∏y te zmiany?
i Delphi. Denso posiada w tej chwili 18,5%
Niektóre widoczne sà go∏ym okiem – pracuudzia∏u w rynku. Mamy nadziej´, ˝e sta∏e
jemy bowiem obecnie nad restrukturyzacjà
polepszanie jakoÊci, redukcja czasu rozwoju
zak∏adu, a to oznacza mi´dzy innymi du˝e innowego wyrobu oraz zagwarantowanie najwestycje, przebudow´ biur, czy nawet zmiany
wy˝szej elastycznoÊci i najkrótszego czasu
strukturalne. Wszystko przez to, ˝e z niecierdostaw b´dà powodowaç jego systematyczny
pliwoÊcià oczekujemy rozpocz´cia produkcji
i sta∏y wzrost – tak jak dotàd.
nowego samochodu i to w∏aÊnie do niej przez
Inwestycji na jakà skal´ mo˝na si´ zatem spoca∏y czas si´ przygotowujemy.
Antonio Fabbri
dziewaç w najbli˝szym czasie w Tychach?
Rozmowa z Antonio Fabbri, członkiem Zarządu Denso Thermal
Systems Polska
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z transportem, odprawami celnymi itd. Uwa˝am, ˝e jedno
z drugim wzajemnie si´ zrównowa˝y. Polska jest i b´dzie
nadal krajem op∏acalnym dla inwestorów.
Kim jest cz∏owiek, który kieruje obecnie Denso Thermal
Systems Polska?
Od trzydziestu lat zwiàzany jestem z Grupà Fiat. Pracowa∏em w strukturach produkcyjnych Zak∏adu Karoserii
Fiata Auto w Neapolu, nast´pnie w dziale komponentów
Fiata Componenti. Z chwilà, gdy Fiat przesunà∏ produkcj´ komponentów do Magneti Marelli – przenios∏em si´
tam. Przez ca∏y czas dane mi by∏o pracowaç przy produkcji systemów grzewczych. Od 4 lat jestem tutaj, w Polsce.
Czego po tych czterech latach sp´dzonych w Polsce najbardziej panu brakuje?
Rozmawia pan z neapolitaƒczykiem, a to oznacza, ˝e
prócz rodziny, najbardziej brakuje mi morza i w∏oskiego
gwaru. Ale mimo tego jestem naprawd´ bardzo zadowolony, ˝e mog∏em przyjechaç do Polski, gdzie wspólnie z pracownikami przebudowaliÊmy nasz zak∏ad, który nieustannie ulepszamy. To wspania∏e doÊwiadczenie i wspaniali
ludzie. I praca, która przynosi ogromnà satysfakcj´.

zbliżenia

W 2003 oku zainwestujemy w obróbk´ desek rozdzielczych prawie 3,5 mln euro, natomiast w produkcj´ zespo∏ów klimatyzacyjnych i nagrzewnic oko∏o 5 mln euro.
Efektem b´dzie m. in. prawie dwukrotny wzrost zatrudnienia – z obecnych 130 do ponad 200 osób.
Tak du˝e Êrodki finansowe wskazujà najwyraêniej, ˝e
Polsk´ nadal ocenia si´ w kategoriach rynku, na którym
warto inwestowaç...
MyÊl´, ˝e czarne scenariusze przedstawiane przez niektórych sceptyków naprawd´ sà przesadzone. Po wejÊciu
Polski do Unii Europejskiej niewàtpliwie da si´ zauwa˝yç
tendencj´ wzrostowà kosztów produkcji. Ale patrzàc
z perspektywy inwestora zagranicznego nie nale˝y zapominaç, ˝e zniknà przecie˝ niektóre koszty zwiàzane

Denso Corporation
z Japonii do Europy
Japońska Denso Corporation jest światowym
liderem w dziedzinie układów klimatyzacyjnych,
posiada łącznie 80 spółek i 71 zakładów produkcyjnych – z czego 12 w Japonii i 10 w Europie. Na
Starym Kontynencie pojawiła się z chwilą nawiązania współpracy z Magneti Marelli Climatizzazione.
Już w 1990 roku powstała silna joint-venture
między wymienionymi spółkami, a w kwietniu
ubiegłego roku Denso Corporation kupiła 100%
udziałów w MMCL. Nowo utworzona spółka Denso
Thermal Systems posiada w sumie osiem zakładów
przemysłowych, w tym trzy we Włoszech.
Do największych klientów DNTS należą m. in.
Volkswagen, Opel, Audi, Fiat, Lancia, Iveco,
Ferrari, Alfa Romeo, Renault V. I., Lamborghini,
Maserati i Scania. Gama wyrobów Denso obejmuje
elementy kontroli trakcji i kontroli elektronicznej,
systemy grzewcze, Electric System Group
oraz inne komponenty samochodowe.
Denso Thermal Systems Polska z siedzibą
w Tychach zajmuje się obecnie przede wszystkim
produkcją i montażem deski rozdzielczej do
Seicento, którą dostarcza bezpośrednio na linię
produkcyjną Fiata Auto Poland. Prócz tego wytwarza również deski rozdzielcze do Nowego Palio
Weekend, moduły kondensatorów do Seicento
w wersji z klimatyzacją oraz kompletne zespoły
nagrzewnic i klimatyzatorów.
W ubiegłym roku uruchomiona została w Tychach
nowa Jednostka Operacyjna Tworzyw Sztucznych.
Koszt całej inwestycji wyniósł 1.600.000 euro –
zakład zakupił 12 pras wtryskowych od 80 do 1200
ton. W najbliższych latach, jak zapewniają przedstawiciele spółki, spodziewać się można inwestycji
na kwoty dwu-, trzykrotnie wyższe.
W ostatnim czasie, we współpracy z codesignerami
Fiata, Denso stworzyło projekt deski rozdzielczej
do tzw. „New Smalla”. Jak tajemniczo zapewniają
przedstawiciele DNTS, będzie ona o wiele bardziej
skomplikowana i bogatsza od montowanych dotąd
na liniach fiatowskich. Dzięki temu będzie jednak
dużo bardziej przy jazna dla kierowcy, przekaże mu
więcej informacji oraz pomoże szybciej i dokładniej zlokalizować ewentualne problemy.

Zwiedzający Galerię Akademii
we Florencji będą mogli śledzić
wszystkie etapy prac prowadzonych
na specjalnej platformie
zaprojektowanej i skonstruowanej
przez Centrum Badań Fiata.

Prace restauratorskie
Stefania Castano

nad

P

Davidem

race restauratorskie nad Davidem Micha∏a Anio∏a
rozpocz´∏y si´ 16 wrzeÊnia i potrwajà do Âwiàt
Wielkiej Nocy. Jest to jedno z najbardziej podziwianych dzie∏ sztuki na Êwiecie. Zwiedzajàcy Galeri´ Akademii we Florencji (ponad milion rocznie) nie powinni si´
jednak martwiç prowadzonymi pracami. Nie przewiduje
si´ bowiem rusztowaƒ, a dzie∏o sztuki b´dzie doskonale widoczne podczas prowadzonych prac. Ruchoma platforma
skonstruowana przez Centrum Badaƒ Fiata pozwala restauratorom na pewnà i bezpiecznà prac´ nad ka˝dym elementem rzeêby. Ten lekki elektryczny pojazd wyposa˝ony
zosta∏ w system antyzderzeniowy, tak opracowany, aby nawet przez nieuwag´ czy b∏àd nie by∏o mo˝liwe potràcenie
czy uszkodzenie dzie∏a sztuki. Wy∏àczniki sà proste w obs∏udze: platforma porusza si´ do przodu, ty∏u lub wykonuje skr´t za pomocà joysticka, inne przyciski natomiast
s∏u˝à do podnoszenia kosza unoszàcego pracownika.
Przygotowywane od 11 lat i poprzedzone licznymi badaniami i opracowaniami diagnostycznymi prace restauratorskie koordynowane przez Frank´ Falletti, dyrektor
Galerii Akademii, powierzone zosta∏y Agnese Parronchi,
absolwentce wydzia∏u kamieni i jednoczeÊnie specjalistce
od dzie∏ Micha∏a Anio∏a.
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Od 1873 roku (kiedy dzie∏o zosta∏o przeniesione z Piazza della Signoria do muzeum), David nie by∏ poddawany
˝adnym zabiegom renowacyjnym. Choç jest on nieco
zabrudzony nagromadzonym przez lata kurzem, ca∏oÊç
rzeêby jest zachowana w doskona∏ym stanie.
Micha∏ Anio∏ rzeêbi∏ Davida na placu Duomo w bloku
marmuru, który wczeÊniej przygotowali mu Agostino
di Duccio i Antonio Rossellino. Dzie∏o, wystawione
w Palazzo della Signoria przed Palazzo Vecchio, zosta∏o
ods∏oni´te i pokazane mieszkaƒcom Florencji 8 wrzeÊnia
1504 roku.
Prace restauratorskie
na platformie Centrum Badań
Fiata (CRF).

tekst reklamowy

Wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy swoim obecnym i przyszłym klientom

INTERMOT Sp. z o.o. FIAT DEALER
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 60, tel. (32) 387 37 61, fax (32) 389 00 66

Rewolucja
w Maranello
Stefania Castano

Ferrari zawsze kojarzy się z numerem jeden na świecie. Nie tylko na torach
wyścigowych, ale także na drogach, w technologii. Poszukiwanie doskonałości
doprowadziło do powstania w Maranello nowego, nowoczesnego zakładu.
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Wejście do nowego zakładu mechaniki w Maranello.
Powyżej: wewnątrz zakładu.

riumf Schumachera, który, po 140 dniach absolutnej dominacji na torach wyÊcigowych, zdoby∏
piàte mistrzostwa Êwiata, pozwoli∏ na doÊcigni´cie rekordu Juana Manuela Fangio. To w skrócie bilans
wspania∏ego sezonu sportowego, który wejdzie do
historii wyÊcigów o Grand Prix. Do sukcesu tego przyczyni∏ si´ wielki mistrz kierownicy, wielki samochód
i doskona∏y zespó∏.
Ludzie i technologia stanowià o sukcesie marki czarnego konika. I to nie tylko na torach wyÊcigowych. Ferrari nie jest bowiem zespo∏em uczestniczàcym wy∏àcznie w Formule 1. Jest to tak˝e wyraz pewnej filozofii ˝ycia, myÊlenia i dzia∏ania. Firma, która od 1947 roku
produkuje mityczne samochody, zatrudnia dwa tysiàce
pracowników, ma pozytywny bilans i stale rosnàcà
sprzeda˝. Dla Ferrari poj´cie technologii wià˝e si´ ze
stawianiem sobie coraz to ambitniejszych celów, tak˝e
za sprawà prawdziwego „badawczego laboratorium”,
jakim jest Formu∏a 1. Wykorzystanie najnowoczeÊniejszej aparatury i systemów projektowych, szerokiej wiedzy, know-how w dziedzinie materia∏ów, procesów produkcyjnych i informatyki – wszystko to bez rezygnowania z wykreowanej przez firm´ kultury rzemios∏a i przy
jak najlepszym wykorzystaniu umiej´tnoÊci cz∏owieka.
„Fabryki rozwijajà si´ w pierwszej kolejnoÊci dzi´ki
ludziom, a potem za sprawà maszyn” – mawia∏ Enzo
Ferrari. Firma z logo czarnego konika po dziÊ dzieƒ
ho∏duje tej tradycji. Potwierdzeniem tego jest nowa
fabryka w Maranello, gdzie produkowane b´dà wszystkie silniki do Ferrari i Maserati. Ze wzgl´du na zastosowanà technologi´ oraz warunki pracy i otoczenia,
obiekt ten mo˝na zaliczyç do najnowoczeÊniejszych
na Êwiecie.
Nowa fabryka zaprojektowana zosta∏a przez Marco
Viscontiego, ucznia Renzo Piano, odpowiedzialnego za
dzia∏ architektury Fiat Engineering. Wyglàda jak nowoczesne centrum handlowe lub te˝ elegancki pa∏ac
kongresów: struktura ze stali cynkowanej, cz´Êciowo
lakierowana, aluminium naturalne i przede wszystkim
du˝e przeszklone powierzchnie, które ∏àczà Êwiat wn´trza z otoczeniem zewn´trznym, Êrodowisko pracy
z zielenià, troskliwie piel´gnowanà wokó∏ ca∏ego
zak∏adu. Budynek, znajdujàcy si´ obok tunelu aerodynamicznego zaprojektowanego przez Renzo Piano
w 1997 roku, b´dzie prawdziwà wizytówkà nowego
Ferrari; znajduje si´ od strony wschodniej, gdzie
w przysz∏oÊci przewiduje si´ zlokalizowanie wejÊcia dla
pracowników i osób zwiedzajàcych zak∏ad.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Wchodzàc po schodach, nad którymi króluje znak
firmowy, dochodzi si´ do obszernego balkonu, z której
widaç panoram´ ca∏ej fabryki. Nie przypomina to wydzia∏u monta˝u silników. Choç przemin´∏y ju˝ czasy
zadymionych i brudnych fabryk, tu wszystko jawi si´
naprawd´ futurystycznie. Najbardziej uderza Êwiat∏o:
naturalne, intensywne, rozproszone, bez cieni. Jest to
zas∏uga 4650 m. kw. powierzchni przeszklonych
i okien w dachu zaprojektowanych tak, aby maksymalnie wykorzystaç przenikajàce do wn´trza Êwiat∏o
s∏oneczne, chroniàc jednoczeÊnie przed jego dzia∏aniem maszyny i urzàdzenia. Bogactwo zieleni sprawia,
˝e budynek przypomina szklarni´ lub ogród zimowy.
WÊród urzàdzeƒ – pomalowanych na bia∏o, aby wszelkie nieczystoÊci by∏y widoczne i natychmiast usuwane
– wy∏aniajà si´ dwa ogródki, w jednym roÊnie nawet
drzewo bananowca.
Na komfort, zdecydowanie przewy˝szajàcy standardy,
wp∏ywa wiele innych czynników. W duszne, letnie dni,
kiedy temperatura w Modenie przekracza 30 st. C, wewnàtrz fabryki utrzymuje si´ ona na sta∏ym poziomie
pomi´dzy 20-26 st. z wahaniami dziennymi nie przekraczajàcymi dwóch stopni. WilgotnoÊç powietrza oscyluje
pomi´dzy 40 i 60%. Wykorzystanie klimatyzacji ograniczone zosta∏o do minimum. Zastosowanie ca∏ego szeregu rozwiàzaƒ bioklimatycznych, opracowanych przez
zespó∏ roboczy z udzia∏em najbardziej wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny architektury ekologicznej
(Roger Preston i ECD z Londynu, przedstawiciele z Uniwersytetu w Michigan i architekt Benedetto Camerana
– autor pionierskiego projektu Environment Park
w Turynie) sprawia, ˝e nas∏onecznienie zewn´trzne kontroluje w du˝ej mierze temperatur´ wn´trza. Strona po∏udniowa, na przyk∏ad, jest chroniona przez portyk
skonstruowany z perforowanych ∏opat aluminiowych
za∏amujàcych promienie s∏oneczne. Od strony wschodniej natomiast, znajdujà si´ szklarnie bioklimatyczne
kontrolujàce Êwiat∏o s∏oneczne, które sà silnie wentylowane dzi´ki odpowiednio umieszczonym szczelinom:
ich rola polega na os∏onie termicznej wn´trza budynku
poprzez gromadzenie w zimie ciep∏a w najcieplejszych
godzinach i rozprowadzanie och∏odzonego powietrza
latem. Od strony pó∏nocnej umieszczone zosta∏y izolujàce powierzchnie przeszklone, a od strony zachodniej,
w´˝sze pasy okienne i Êciany obite aluminium odbijajàcym promienie s∏oneczne, co chroni je przed nadmiernym nagrzaniem. DwanaÊcie kominów na dachu pozwala na wyprowadzenie na zewnàtrz pary wytwarzanej

Powyżej: montaż 8 cylidrowego silnika w układzie V.
Poniżej: widok na zakład.

podczas pracy maszyn, która zbierana jest selektywnie
przez system filtrów. Nie wyst´puje tu ha∏as tradycyjnej
fabryki. Na „nowym wydziale mechaniki”, w trakcie
pracy wszystkich urzàdzeƒ, maksymalny poziom ha∏asu
si´ga 73 decybeli.
Na pod∏odze nie ma ˝adnych plam po oleju. Nie zdà˝y si´ bowiem przejÊç przez lÊniàcy korytarz, a zaraz
uruchamia si´ urzàdzenie do czyszczenia pod∏óg i usuwania wszelkich Êladów zabrudzeƒ. Pracownicy noszà
nienagannie czystà czerwonà odzie˝ roboczà i zak∏adajà
bia∏e r´kawiczki do polerowania g∏owic, wa∏ków i korpusów tak˝e w tych miejscach, które z regu∏y pozostawiane sà w stanie surowym. Sà niczym klejnoty, gdy˝
przeznaczono je do nie wi´cej ni˝ 14.000 silników rocznie, z czego 10 tysi´cy pod maskà Maserami, a 4 tysiàce
dla Ferrari. Popyt na samochody spod znaku czarnego
konika jest znaczenie wi´kszy, ale firma Êwiadomie
zdecydowa∏a nie produkowaç ich w wi´kszej liczbie.

Schumi dorównał Fangio
Po 45 latach został osiągnięty rekord Juana Manuela Fangio.
Michael Schumacher, podobnie jak Argentyńczyk, zdobył pięć
mistrzostw świata: w 1994 i 1995 na Benettonie, a następnie
trzy lata pod rząd ( 2000, 2001, 2002) za kierownicą Ferrari.
Osiągnął także wszystkie pozostałe rekordy: zwycięstwa (62),
punkty (907), najszybsze okrążenia (48), wejścia na podium
(109). Tylko rekord Ayrtona Senny w liczbie pole position pozostał niepokonany: 65 wobec 47. Lecz Schumi nie lubi porównań.
„Legendą jest Ferrari” – mówi dumny, że reprezentuje legendarną firmę, która pół wieku panuje nad marzeniami milionów
fanów, i która poszczycić się może 12 mistrzostwami
producentów (tegoroczne zwycięstwo jest czwar tym z rzędu),
12 mistrzostwami kierowców i 155 zwycięstwami w F1.

Nowe centrum logistyczne teamu Formuły 1
zwane „sterowcem”.

gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Projekty architektoniczne zakładu Ferrari
Sterowiec dla F1
Nowe centrum logistyczne znajduje się
obok toru w Fiorano. Garaż o powierzchni
4 tysięcy m. kw. przeznaczony jest dla
ciężarówek, opon, części zamiennych
i wszystkiego, co wyrusza wraz z Ferrari
na wyścigi. Zaokrąglony kształt struktury
przypomina sterowiec Zeppelin. Przed
budynkiem znajduje się obszerny plac
manewrowy dla największych pojazdów.

Zawieszony nad wodą
Woda, bambusy i przeźroczyste powierzchnie – dominujące elementy budynku zaprojektowanego przez
Massimiliano Fuksasa na siedzibę ośrodka projektowego Ferrari. Budynek będzie dwupiętrowy:
drugie piętro wystawać będzie nad pierwszym. W tym ostatnim znajduje się ogromny
basen z wodą i bambusami. Promienie słoneczne, przechodząc przez wodę,
tworzą grę świateł i mikroklimatów. Budynek jest doskonałym
przykładem architektury bioklimatycznej.
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Restauracja jak pojazd kosmiczny
Zaprojektowana przez Luigi Sturchio restauracja ukończona
zostanie pod koniec 2003 roku. Pomieści 1800 osób. Kształtem przypomina pojazd kosmiczny. Restauracja przeznaczona jest na miejsce spotkań i relaksu. Na parterze, pod kryształowym por tykiem, znajdować się będzie kawiarnia, punkt
informacyjny, lerning point, centrum odnowy biologicznej,
przychodnia, laboratoria medyczne i analityczne oraz mały
sklepik. Na pierwszym piętrze będą biura, centra rekreacyjne, na drugim – sala restauracyjna i kuchnie.

„Budynek pełen światła, o dużych powierzchniach
przeszklonych, opracowany w harmonii z otaczającym środowiskiem i naturą. Ponadto bardzo
komfor towy: miejsce, gdzie praca jest przy jemnością. Takie zadanie powierzyła nam firma Ferrari”
– wy jaśnia Marco Visconti, odpowiedzialny za
dział architektury Fiat Engineering. Dzięki kreatywności zespołu kierowanego przez architekta
(na zdjęciu poniżej) i współpracy specjalistów
z całego świata, powstał budynek, który nie tylko
jest świadectwem doskonałości technologicznej
Ferrari, ale także przykładem „bioarchitektury”.
Większość zastosowanych materiałów (szkło, stal,
aluminium) powstała z odzysku. Do izolacji wnętrza zastosowano panele drewniane. Do oświetlenia, ogrzania i chłodzenia budynku wykorzystano
zasady bioklimatyki. Oznaczają one maksymalne
wykorzystanie energii naturalnej, szczególnie tej
zewnętrznej, przy jednoczesnym ograniczeniu
wykorzystania energii wytwarzanej wewnątrz
budynku. Nowy Wydział Mechaniki miał
harmonijnie komponować się z pozostałymi
budynkami zewnętrznymi, szczególnie z Tunelem

Satiz La Presse/Lobera

Do 2003 roku zakończone zostaną prace związane z przygotowaniem 20.000 m. kw. powierzchni i urządzeń przeznaczonych pod lakiernię. Budynek, zaprojektowany przez Marco
Viscontiego, zaliczyć można do awangardy pod względem
technologii i poszanowania środowiska. Składać się będzie
z całej serii równoległościanów nałożonych jeden na drugi
i częściowo przeszklonych. Ich kształt odpowiadać będzie
wymogom przewidzianych prac. Wielokolorowa ściana
południowa zwrócona jest w stronę alei Enzo Ferrari.
Będzie ją osłaniać seria wachlarzy słonecznych w kolorach,
jakich używa się do lakierowania samochodów.

zbliżenia

Fabryka kolorów

Budynek naturalny

Aerodynamicznym Renzo Piano. „Budynek ten,
podobny do ogromnej rury – wy jaśnia Visconti
– kreśli w przestrzeni prostokąt. Wykorzystano
ten pomysł i zaprojektowano front budynku
na kształt trzech prostokątów ułożonych jak
schody na trzech różnych poziomach, z których
ostatni przypomina rozmiarami Tunel Aerodynamiczny. Wszystko tak pomyślano, aby całemu
kompleksowi nadać harmonii i lekkości”.

Decyzja ta gwarantuje najwy˝szà jakoÊç choç nie zadawala niektórych klientów, zmuszonych do d∏u˝szego
oczekiwania na samochód.
Materia∏ do produkcji komponentów dociera do
„Nowego Wydzia∏u Mechaniki” z pobliskiej odlewni
bàdê od dostawców zewn´trznych. Organizacja jest typu „wyspowego” (nie wzd∏u˝ linii monta˝owej), z obszarami wydzielonymi dla cz´Êci aluminiowych i cz´Êci
stalowych. Rozwiàzanie to pozwala na zredukowanie
do minimum przemieszczania osób i materia∏ów. W zakresie logistyki Ferrari skorzysta∏a ze specjalistycznej
konsultacji uniwersytetu w Bolonii. W prawej cz´Êci
budynku, tu˝ przy wejÊciu, znajduje si´ sala meteorologiczna, gdzie utrzymywane sà sta∏e warunki Êrodowiska: tu technicy w bia∏ych fartuchach wykonujà
pomiary dok∏adnoÊci i kalibrujà narz´dzia, tak˝e te
z dzia∏u Formu∏y 1.
Skoncentrowanie si´ wokó∏ pracowników wià˝e si´
w Ferrari z wieloma innymi kwestiami. Stworzony zosta∏, na przyk∏ad, program „Grand Prix” przewidujàcy
nagradzanie pracowników za najlepsze rozwiàzania
techniczne. Albo „Projekt mój dom”, który zach´ca pracowników do wi´kszego udzia∏u w ˝yciu przedsi´biorstwa: ka˝dy sektor monitorowany jest w zakresie czystoÊci, porzàdku, utrzymania za∏o˝onych celów. Z koƒcem
roku w ka˝dym sektorze nagradzane sà grupy osiàgajàce
najlepsze rezultaty.
Na nowym wydziale wszystko zosta∏o tak pomyÊlane,
aby zapewniç najbardziej optymalne warunki pracy 160180 osobom, które na trzech zmianach gwarantujà ciàg∏à prac´ urzàdzeƒ. W Ferrari mówi si´ o Formule Cz∏owieka, dla podkreÊlenia wagi, jakà przywiàzuje si´ do
dobrego samopoczucia osób, uwa˝anych za element
kluczowy do osiàgania sukcesu, tak na torach wyÊcigowych, jak i na rynku samochodowym.
W najbli˝szych latach oblicze historycznego zak∏adu
w Maranello ulegnie ca∏kowicie zmianie. Powsta∏ ju˝
wydzia∏ Logistyki, ogromny „sterowiec”, w którym mieÊci si´ dzia∏ cz´Êci zmiennych sektora sportowego. Potem nadejdzie czas na Lakierni´, restauracj´ w kszta∏cie
pojazdu kosmicznego i OÊrodek Rozwoju zawieszony
nad wodà wÊród kryszta∏ów i bambusów. Awangardowa
architektura i ultraekologiczne Êrodowisko czynià
z Ferrari fabryk´ przysz∏oÊci, numer jeden na Êwiecie
pod wzgl´dem technologii, jakoÊci produkcji i troski
o Êrodowisko. Na zakoƒczenie wszystkich prac trzeba
b´dzie poczekaç do 2005 roku. Lecz ju˝ teraz w Maranello trwa prawdziwa rewolucja.
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W nowym zakładzie mechaniki pracuje się w otoczeniu zieleni
i w idealnych warunkach klimatycznych.

warto wiedzieć
Powyżej: młody pracownik Ferrari.
Poniżej: nowe wejście do modeńskiego zakładu.

Iveco Irisbus
umila czas
mistrzom kierownicy
Jego zadaniem będzie uprzy jemnić pobyt Schumachera i Barrichello na europejskich torach wyścigowych. Nowy motorhome Iveco Irisbus, z nadwoziem Orlandi, to Dominio HDH Granturismo z silnikiem o mocy 380 KM i automatyczną skrzynią biegów ZF o ośmiu biegach. Prawdziwy olbrzym, który
ma 12 m. długości, 2,55 m. szerokości i 3,90 m.
wysokości. Znajdują się w nim dwa minimieszkania
oraz biuro i pomieszczenie kierowcy. W sypialniach
są szafy i składane łóżka dla kierowców wyścigowych oraz łóżko do masażu. W pomieszczeniu
dziennym znajduje się trzyosobowa wersalka, stolik, barek-lodówka, 20 calowy telewizor z anteną
satelitarną DVD i VHS. Pomiędzy dwoma mieszkaniami znajduje się małe pomieszczenie biurowe
z biurkiem oraz łazienka z prysznicem. Przestrzeń
przeznaczana dla kierowcy może gościć dodatkowo
dwie osoby. Automatycznie kontrolowane urządzenie klimatyzacyjne (dzięki generatorowi działa
także, gdy pojazd nie jest w ruchu) gwarantuje
optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu.
Motorhome jest potwierdzeniem stałej współpracy
pomiędzy Ferrari a Irisbus Iveco. Związek ten trwa
od końca lat 20. Wtedy właśnie firma dostarczyła
Ferrari wyposażony pojazd do transpor tu samochodów, służący także jako warsztat. Współpraca
rozwijała się w latach następnych poprzez kolejne
dostawy motorhome’ów produkowanych na bazie
gamy Orlandi: w 1983 roku, 1988 i 1992. Ostatni
pojazd przekazany Ferrari, wzbogaca kolekcję
autobusów wyposażonych przez Irisbus Iveco
dla świata spor towego i ar tystycznego. Dominio
zakupiony został bowiem także przez Juventus,
Chievo Verona Calcio i orkiestrę Casadei.

Spektakularna
wystawa
prezentująca
po raz pierwszy
świetność
i życie codzienne
władców
starożytnego
Egiptu gości
w Palazzo
Grassi.
Zgromadzono
ponad trzysta
eksponatów
pochodzących
z kolekcji
i muzeów
całego świata.

Wenecja
stolicą faraonów
Emanuela Chiappero
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P

o Etruskach, Fenicjanach i Grekach do weneckiej laguny dotarli
najznamienitsi przedstawiciele cywilizacji egipskiej: faraonowie. Im poÊwi´cona jest wielka wystawa w Palazzo Grassi, która potrwa do 25 maja 2003 roku.
Eksponaty pochodzàce z najwi´kszych
muzeów Êwiata pokazujà ró˝ne strony
˝ycia pot´˝nych i tajemniczych w∏adców staro˝ytnego Egiptu.
Wi´kszoÊç dzie∏ pochodzi z czasów
Nowego Paƒstwa, pomi´dzy 1550,
a 1069 r. p.n.e., uznanego za okres
szczytowy egipskiej cywilizacji.
Misterne przedmioty, wspania∏e
rzeêby i p∏askorzeêby dobrane
zosta∏y tak, aby opowiedzieç
o czasach faraonów i ich wyobra˝eniu o Êwiecie.
Kim zatem byli ci wielcy
w∏adcy i co reprezentowali
w spo∏ecznoÊci egipskiej?
Faraon – kap∏an, wojownik, potomek bogów (nazwa pochodzi od s∏owa
„per-aa”, czyli „wielki
dom”) by∏ w∏adcà absolutnym. Wokó∏ niego
toczy∏o si´ ˝ycie
dworskie. „Król by∏
symbolem cywilizacji egipskiej” –
wyjaÊnia Christiane Ziegler,
kurator wystawy i dyrektor departamentu zabytków staro˝ytnoÊci
egipskiej w Luwrze. „Sprowadzony na ziemi´ z woli boga-twórcy,
aby wyp´dziç z∏o i chaos, faraon by∏ w samym Êrodku kosmosu, miejscu komunikacji
pomi´dzy niebem, a ziemià, gdzie stapia∏y
si´ ze sobà natura i kultura, religia i polityka”. Boska i ludzka zarazem postaç w∏adcy
zawsze oscylowa∏a wokó∏ tej pozornej
Głowa posągu przedstawiającego
sprzecznoÊci. I to w∏aÊnie podwójnej natury
faraonów dotyczy tematyka wystawy.
faraona Amasi, epoka wczesna, XXVI dynastia
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Władcy
historii
Wystawa podzielona jest na osiem rozdzia∏ów i rozpoczyna si´ na dziedziƒcu centralnym Palazzo Grassi, gdzie zaprezentowany zosta∏ monumentalny aspekt pot´gi
faraonów: kolos Tutanchamona, obelisk
Tutmosisa III, sfinks z g∏owà barana. Nieco
dalej, w galerii portretów, widniejà wizerunki tych, którzy rzàdzili Egiptem przez
trzy tysiàce lat. Te osobliwe twarze Êwiadczà o sta∏ym odnawianiu si´ sztuki pomimo
zachowania ciàg∏oÊci tradycji. Po raz pierwszy w bezpoÊredniej konfrontacji znalaz∏a
si´ pogodna twarz Chefrena i zadr´czone
obliczem Sesostri III, ekspresyjna twarz
2
Akeenatona i imperialne oblicze Ramzesa
II, uÊmiech m∏odzieƒczy królowej Hatszepsut i napi´ty profil Nefretete.
Trzeci rozdzia∏ poÊwi´cony jest ÊwietnoÊci w∏adców i symbolice, która czyni∏a z faraonów potomków bogów. Wiele elementów tej symboliki, upowszechnionych
przez literatur´ i filmy, wesz∏o do powszechnej wyobraêni cz∏owieka. Faraon
móg∏ byç wyobra˝any w postaci lwa, którego agresywnoÊç wspiera∏a w∏adc´ w bitwach. Cia∏o lwa po∏àczone z ludzkà twarzà tworzy wizerunek sfinksa: symbol króla Egiptu. Móg∏ te˝ byç przedstawiany jako orze∏ (król nieba),
bàdê jako byk o legendarnej
wr´cz p∏odnoÊci czy te˝
dziecko karmione przez
boginie, symbol wiecznej
odnowy.
Kolejny etap wystawy
prezentuje postaç króla
w roli poÊrednika mi´dzy
ludêmi, a bogami, kiedy odprawia rytua∏y i wznosi Êwiàtynie. Jako najwy˝szy w∏adca królestwa mia∏ za zadanie budowanie
i utrzymywanie rezydencji bogów na
ziemi, czyli Êwiàtyƒ takich, jak w Karnaku,
Luksorze, Abu Simbel. Przepi´kne posàgi,
1

3

1 • Głowa Nefretete
2 • Statuetka władcy klęczącego
3 • Popiersie faraona
Amenemhata III
4 • Puchar, Nowe Imperium,
XVIII dynastia
5 • Wazon z koniem,
Nowe Imperium,
XVIII dynastia

p∏askorzeêby i cenne przedmioty przedstawiajà kluczowe aspekty kultu. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje kolosalna g∏owa króla
Akenatona, który próbowa∏ wprowadziç
kult jedynego boga: Atona.
Broƒ, sceny wojenne i dekoracje
o charakterze militarnym, oddajà
w piàtym rozdziale wystawy wizerunek faraona zwyci´zcy, or´downika równowagi na Êwiecie i gwaranta pokoju wszechÊwiata. Fasady Êwiàtyƒ przedstawiajà jego
groêny wizerunek wojownika p´dzàcego w sam Êrodek goràcej walki. Zwyci´stwo w∏adcy gwarantuje
porzàdek ustanowiony przez bogów.
5
Szósta cz´Êç wystawy ukazuje w∏adc´
w roli g∏owy paƒstwa. Egipt uwa˝any jest
za najlepiej zorganizowane paƒstwo staro˝ytnoÊci. PiÊmiennictwo odgrywa∏o wa˝nà
rol´ w biurokracji. Egipcjanie pozostawili
te˝ pe∏ne archiwa papirusów. „Pa∏ac królewski” jest kolejnym tematem wystawy
i prezentuje szereg nowoÊci, jak niedawno
odkryte okno z pa∏acu Merenptah w Melfi
i makiet´ tego˝ pa∏acu. Elementy dekoracyjne pochodzàce z pa∏acu
Ramzesa II w Quantir, obrazujà wielki presti˝ monarchii.
Lecz faraon by∏ przede
wszystkim postacià ludzkà. Mamy
zatem ˝ycie codzienne w∏adcy. Przepych ˝ycia dworskiego obrazujà skarby,
które ujrza∏y Êwiat∏o dzienne dopiero za
sprawà niedawnych odkryç archeologicznych. Pojawiajà si´ tu postaci cz∏onków rodziny, liczne ˝ony i zast´py dzieci (Ramzes
II mia∏ 50 synów i 50 córek). Wystaw´ zamyka rozdzia∏ poÊwi´cony Êmierci faraona.
W dwóch salach zobaczyç mo˝na tajemnicze grobowce z Doliny Królów. W Êrodku
znajduje si´ niesamowity sarkofag Ahmosi
– pierwszego w∏adcy z XVIII dynastii. Wo4
ko∏o szereg dewocjonalii pogrzebowych
i wizerunki bóstw protektorów: p∏askorzeêby i kolorowe papirusy prezentujàce
ostatnià podró˝ króla.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Kobieta
władczyni
Nazywa∏a si´ Hatszepsut. Czas jej panowania, oko∏o dwudziestu lat pomi´dzy 1479
a 1458 rokiem p. n. e., uznany jest za jeden
z najwa˝niejszych okresów Nowego Paƒstwa.
Portretowa∏a si´ w m´skich strojach, niekiedy
nawet z brodà. Nie dlatego, ˝eby by∏a osobà
ekscentrycznà, lecz dlatego, ˝e by∏y to obowiàzkowe atrybuty w∏adzy, niezale˝nie czy
by∏ on m´˝czyznà, czy kobietà.
Hatszepsut mia∏a twardy charakter. By∏a
córkà Tutmosisa I, poÊlubi∏a swojego brata
przyrodniego (powszechny zwyczaj wÊród faraonów) Tutmosisa II i wraz z nim panowa∏a
przez 10 lat. Po Êmierci m´˝a, przej´∏a w∏adz´
i sprawowa∏a jà niepodzielnie, gdy˝ jej syn
by∏ za ma∏y, aby rzàdziç. W odró˝nieniu od
innych, nie zadawala∏a jà pozycja regentki:
kaza∏a si´ koronowaç w ca∏ym majestacie oficjalnej ceremonii. Hatszepsut nie by∏a jedynà
kobietà – faraonem, aczkolwiek na pewno
najwa˝niejszà. W dokumentach przedstawiana jest jako w∏adczyni doskona∏a: czasy jej
panowania to czasy pokoju i wznoszenia
wielkich dzie∏. Hatszepsut powierzy∏a swojemu ulubieƒcowi, ministrowi Semnut,
wzniesienie wielkiej Êwiàtyni-mauzoleum z tarasami – Deir el-Bahari naprzeciw Doliny Królów, jednej z najciekawszych w sztuce egipskiej. Wykszta∏cona, inteligentna i – mówi si´ równie˝
– pi´kna, Hatszepsut mia∏a owalnà twarz,
wysokie czo∏o i skoÊne oczy. Niestety, wiele
jej portretów – malowanych i rzeêbionych
poza mauzoleum w Deir el-Bahari – zagin´∏o,
lecz w Wenecji zgotowano w∏adczyni wspania∏e przyj´cie.
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Spisek
na dworze

6

Egipcjanie byli mi∏oÊnikami piÊmiennictwa.
Nie ograniczali si´ do napisów na Êcianach
grobowców i hieroglifów na obeliskach czy
Êwiàtyniach. Naukowcy odkryli bogatà
i zró˝nicowanà literatur´: pi´kne wiersze
i opowiadania o ˝yciu codziennym.
Odnalezione papirusy sà prawdziwà
kopalnià informacji. Ods∏aniajà odmiennà rzeczywistoÊç od tej prezentowanej
1 • Przedmiot służący
w podr´cznikach historii. Papirusy Rollin i Harris na przyk∏ad zawierajà fragdo toalety z dekoracją
menty procesu wytyczonego autorom
przedstawiającą szakala
„Spisku w haremie”, uknutemu prze2 • Kolosalna głowa
ciwko Ramzesowi III (1184-1153)
przedstawiająca królową
p.n.e. Królowa Teye, jedna z drugoHatszepsut
rz´dnych ˝on w∏adcy, zdecydowa∏a
3 • Naszyjnik ze skarabeuszem
o usuni´ciu zarówno m´˝a jak i je4 • Reliefy skrybów
go nast´pcy, aby wprowadziç na
5 • Papirus Harris
tron w∏asnego syna, Pentaura.
6 • Królowa Teye
Termin „harem” zas∏uguje na
wyjaÊnienie. Teye ˝y∏a z innymi ˝onami faraona, królowà
5
matkà i licznymi ksià˝´tami w bogatej rezydencji,
która nie mia∏ nic wspólnego
z poz∏acanymi wi´zieniami,
w których zamkni´te by∏y
konkubiny Êwiata arabskiego.
W staro˝ytnym Egipcie miejsca przeznaczone dla ˝on faraona by∏y ogromne: pa∏ace,
ogrody, warsztaty rzemieÊlnicze.
Tu przebywa∏y zast´py s∏u˝by, damy dworu, urz´dnicy i nauczyciele,
którzy wpajali dzieciom królewskim zasady dobrego tonu. Walki
o zdobycie panowania dla siebie,
bàdê swoich dzieci na pewno nie nale˝a∏y do rzadkoÊci, lecz znana nam
jest tylko historia Teye. W nocy stra˝
Ramzesa III zosta∏a uÊpiona, lecz
w chwili pope∏niania zbrodni, spisek
zosta∏ wykryty.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Z włoskiego
stołu do Polski

Robert Makłowicz, fot. J. Zych

Patrzącym uważnie
na polską scenę kulinarną,
jedno zjawisko swymi rozmiarami
zdaje się inne przyćmiewać.
To miłość Polaków do kuchni
włoskiej. Już nie tylko pizzerie
i spagheterrie, lecz i całkiem
poważne lokale powstają, jak kraj
długi i szeroki, kąciki kulinarne
w periodykach pełne są przepisów
znad Padu i Tybru, a małe dzieci,
ledwo potrafiące werbalizować
swe pragnienia, domagają się
do makaronu świeżo star tego
parmezanu i płaczą, gdy na deser
nie dostaną tiramisu.
Myli się jednak srodze ten,
kto przypuszcza, że ów afekt
to sprawa ostatnich kilkunastu lat.
Nie – bowiem Polacy miłość
do kuchni włoskiej mają
przekazywaną w genach.
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Zdjęcia wykonano w restauracji „Amarone”
znajdującej się w Hotelu „Pod Różą” w Krakowie,
przy ulicy Floriańskiej 14, tel. do recepcji:
012 424 33 00, tel. do restauracji: 012 424 33 81.
Dziękujemy szefowi kuchni, Panu Krzysztofowi Żurkowi
za przygotowanie, widocznych na zdjęciach, włoskich potraw.

F

akt ma∏˝eƒstwa króla Zygmunta Starego z ksi´˝niczkà z Bari, Bonà z rodu Sforza, to jeden z lepiej znanych przez ogó∏ szczegó∏ów naszej historii. Uczeni
do niedawna uwa˝ali, ˝e to Bona po raz pierwszy wprowadzi∏a na polskie sto∏y wiele jarzyn, dotychczas w kraju nie
znanych. Badania ogrodów wawelskich, a zw∏aszcza tych
fragmentów, które zajmowa∏y królewskie grzàdki, zdajà si´
przeczyç tezie, jako byÊmy przed przybyciem ksi´˝niczki jadali wy∏àcznie
miód i kasze. Jedno jest pewne – przybycie Bony bogatszà diet´ warzywnà
znacznie upowszechni∏o. Do dziÊ p´czek korzeniowych warzyw zwiemy
w∏oszczyznà a zielonà kapust´ „kapustà w∏oskà” i jest to wyraênie pok∏osie
jej panowania. Ale przecie˝ nie sama
Bona, niedost´pna dla wi´kszoÊci podRobert Makłowicz
danych, sta∏a si´ wzorem do naÊladowania. Wraz z nià przyby∏y do Polski
tysiàce urz´dników, polityków, artystów, przedsi´biorców,
kucharzy oraz cukierników. Wielu zostawa∏o na zawsze,
a swymi zwyczajami jedzeniowymi zara˝a∏o polskich sàsiadów. Jak teraz, tak i wtedy rozlega∏y si´ g∏osy obroƒców
tradycji, stajàcych w obronie zrazów i bigosu i wybrzydzajàcych na bezustannà konsumpcj´ sa∏at z oliwà i octem czy
te˝ wyklinajàcych ˝aby oraz Êlimaki. Niektóre z takich
pamfletów zachowa∏y si´ do dziÊ, a wynikajà z nich dwie,
fundamentalne rzeczy. Po pierwsze – obce wp∏ywy kuchenne jedynie wzbogaciç mogà miejscowà kuchni´, lecz nigdy
jej nie zastàpià, po drugie – to W∏osi, a nie Francuzi,
nauczyli nas jeÊç zielonà sa∏at´ w sosie vinaigrette, ˝abie
udka i winniczki.
Jednak nast´pne stulecia zdecydowanie nale˝a∏y do
Francuzów. Ich j´zyk i kultura, równie˝ kulinarna, zdecydowanie wypar∏y z Polski wp∏ywy w∏oskie. To pod wp∏ywem francuskiego ukszta∏towa∏o si´ nowoczesne polskie
s∏ownictwo kuchenne, król Stanis∏aw Leszczyƒski nauczy∏
Francuzów robiç bab´ dro˝d˝owà i polewaç jarzyny z wody zrumienionà na maÊle bu∏kà tartà, a wiele tamtejszych
receptur, jak choçby ta na sos beszamelowy, wesz∏o na sta∏e do naszego kanonu gotowania.
Jak si´ zdaje, oczy naszych smakoszy zwróci∏y si´ z powrotem w stron´ Italii w dobie romantyzmu. R´kopis
Mazurka Dàbrowskiego, pisanego w Reggio Emilia
przez Henryka Wybickiego, nosi wyraêne Êlady wina, co
najlepiej Êwiadczy o tym, ˝e nawet w chwilach najwi´kszych patriotycznych uniesieƒ potrafiliÊmy doceniaç uroki
w∏oskiego sto∏u. W wieku XIX masowo odbywano
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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podró˝e na Pó∏wysep Apeniƒski, by piç wprost ze êróde∏
cywilizacji ∏aciƒskiej. Wyprawy do W∏och odby∏a wi´kszoÊç znaczniejszych rodaków, a na kulinarne skutki tych
eskapad nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. Kuchnia w∏oska
znów zagoÊci∏a na naszych sto∏ach, co wyraênie widaç, studiujàc ksià˝ki kucharskie z tamtego okresu. Najpoczytniejsza autorka kulinarna w historii Polski, Lucyna åwierczakiewiczowa, proponowa∏a nawet makaron z parmezanem
jako jedno z daƒ wigilijnych. W jej dzie∏ach znaleêç mo˝na
wiele przepisów alla italiana. Trudno dziÊ nie cmokaç z zachwytu, czytajàc niektóre z nich, trudno nie chyliç czo∏a
przed fachowoÊcià autorki i oryginalnoÊcià receptur. Dla
przyk∏adu przepis na risotto (zwane przez åwierczakiewiczowà „risalto”, pochodzàcy z kalendarza dla paƒ z roku
1879 (zachowano pisowni´ orygina∏u).
„Risalto w∏oskie z parmezanem. ˚e tylko we W∏oszech
umiejà gotowaç ry˝, jest rzeczà niezaprzeczonà. W∏osi jedni zostawiajà ry˝ w ca∏oÊci. Podaj´ przepis ry˝u, który widzia∏am przyrzàdzany w Medyolanie.
åwierç funta mas∏a przesmarzyç z jednà usiekanà cebulà, gdy ta si´ dobrze zrumieni, wsypaç çwierç funta ry˝u najlepszego bez
p∏ókania nawet i mi´szaç na ma∏ym
ogniu, a˝ go mas∏o obejmie, wtedy wlaç
kwaterk´ rozgotowanego mocnego
48

bulionu i zostawiç niech si´ wolno pru˝y. Osobno gdy si´
dusi pieczeƒ wo∏owa lub barania, a w braku tej˝e, kawa∏ek
mi´sa dusiç i uformowany z tego mi´sa sok, wlaç w ry˝,
gdy ten˝e ju˝ prawie mi´kki. W koƒcu wziàç jeszcze ∏y˝k´
m∏odego mas∏a i ∏y˝k´ parmezanu w∏o˝yç w ry˝, wymi´szaç i zaraz podawaç, nie dajàc si´ mas∏u smarzyç w ry˝u.
M∏ode mas∏o zawsze powinno byç tak u˝yte, aby po
w∏o˝eniu w potraw´ zaraz jà podawaç. To jest prawdziwe
risalto w∏oskie”.
Studiujàc przepisy z tamtych lat, Êledzàc og∏oszenia prasowe, reklamujàce restauracje, delikatesy, sk∏ady kolonialne czy te˝ zwyk∏e sklepy z ˝ywnoÊcià, dojÊç mo˝na do fascynujàcych wniosków. Okazuje si´ bowiem, ˝e wi´kszoÊç
z tych rzeczy, które pojawi∏y si´ w naszych sklepach ostatnimi laty, produktów, które Polacy cz´sto oglàdajà po raz
pierwszy, otó˝ wi´kszoÊç z nich do II wojny Êwiatowej by∏a w kraju bez problemu dost´pna. W∏oskie wina, parmezan, kapary, oliwa – to wszystko by∏y oczywiste sk∏adniki polskiej kuchni. Ich u˝yciu kres po∏o˝y∏ dopiero komunizm i zamkni´cie kraju. ˚elazna kurtyna
równie˝ w garnkach poczyni∏a fundamentalne szkody.
Wracajàc jednak do czasów wczeÊniejszych, wskazaç trzeba jeszcze
jedne wrota, przez które w∏oskie

wp∏ywy wlewa∏y si´ w granice Rzeczpospolitej. To zabór
austriacki, fragment wielkiego, kosmopolitycznego imperium Habsburgów, w którego sk∏ad wchodzi∏y i niektóre
z pó∏nocnow∏oskich prowincji. By∏ wi´c czas, gdy Kraków,
Mediolan i Wenecja znajdowa∏y si´ w jednym paƒstwie,
Kraków i Triest pozosta∏y w nim do samego koƒca Austro-W´gier. Brak granic, swobodny przep∏yw ludzi, towarów
i zwyczajów kulinarnych. W∏oscy cukiernicy masowo j´li
osiedlaç si´ w Galicji, a lody czy kasztany jadalne, zwane
z w∏oska maronami, sta∏y si´ szybko ulubionymi przysmakami polskich poddanych cesarzy z Wiednia. Przyjà∏ si´
równie˝ w∏oski sposób parzenia kawy, pierwszy ekspres
ciÊnieniowy zainstalowano w krakowskiej kawiarni „Noworolskiego” ju˝ na poczàtku XX wieku. Znad Adriatyku
s∏ano pociàgami Êwie˝e, na lodzie trzymane owoce morza.
Krakowska restauracja „Secesya”, po∏o˝ona na rogu ulic
WiÊlnej i Êw. Anny, specjalizowa∏a si´ w podawaniu dalmatyƒskich ostryg, muli i scampi.
Okres mi´dzywojenny nie zerwa∏ tradycyjnych polsko-w∏oskich zwiàzków. Kres po∏o˝y∏ im dopiero PRL. Bo trudno do powa˝nej kategorii kulinarnej zaliczyç lody carpigiani, które j´∏y masowo w ca∏ej
Polsce pojawiaç si´ za czasów
Gierka, czy licznie powstajàce
w tamtej dekadzie pizzerie – ich
oferta polega∏a na podawaniu

placków z pieczarkami zwanymi pizzà i rozgotowanego
makaronu z keczupem i serem tyl˝yckim pod nazwà
spaghetti bolognese. Lecz przyznaç trzeba uczciwie, ˝e
kuchnia w∏oska, choçby tylko z nazwy, by∏a jedynà zachodnioeuropejskà kuchnià, funkcjonujàcà szeroko w ramach
peerelowskiej gastronomii.
Oczywistym prze∏omem by∏ rok 1989. Pieczarki zastàpi∏a mozarella i bazylia, placek pizzy stopniowo nabiera∏ w∏aÊciwej cienkoÊci i chrupkoÊci, spaghetti coraz cz´Êciej gotowano al dente, na sto∏ach pojawi∏ si´ Êwie˝o starty parmezan. Jednak wi´kszoÊç przybytków bardziej przypomina∏a
lokale w Nowym Jorku czy Chicago, ni˝ w Bolonii czy
Rzymie. Amerykanie podpatrzyli bowiem jedzeniowe zwyczaje w∏oskich emigrantów w USA, emigrantów pochodzàcych przewa˝nie z po∏udnia Italii, przetworzyli je po swojemu i zalali Êwiat ca∏y pizzà z ananasem, o której w ojczyênie Dantego nikt nie s∏ysza∏. Lecz poczàtki zosta∏y zrobione. Z czasem pojawili si´ nad Wis∏à dobrzy w∏oscy szefowie, powsta∏y Êwietne restauracje. Na pó∏kach naszych
sklepów bez trudu znaleêç mo˝na w∏oskie produkty, a obecnoÊç choçby pomidorów
w puszkach, zrewolucjonizowa∏a polskà kuchni´. DziÊ w prawie ka˝dym
wi´kszym mieÊcie znaleêç mo˝na
powa˝nà w∏oskà restauracj´. Królowa Bona p∏acze w zaÊwiatach
ze szcz´Êcia.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Ekonomia

Aleksander Surdej

Giełda jak bańka
B

mydlana

aƒki mydlane, fale spekulacyjne, paniki, za∏amania,
zachowania stadne – takie
okreÊlenia pojawiajà si´ w prasie
gospodarczej wtedy, gdy ceny akcji
na gie∏dzie nagle lecà w dó∏. Zachowania inwestorów nie sà wynikiem
rozwa˝nego namys∏u, lecz emocji
i naÊladownictwa. Na gie∏dzie jednak inwestujà osoby i instytucje (takie jak m. in. fundusze emerytalne),
które kierujà si´ ch∏odnà ocenà
szansy na osiàgni´cie zysku.
Gie∏dy sà sposobem na ustalanie
cen oraz zawieranie transakcji kupna i sprzeda˝y towarów masowych.
U∏atwiajà obrót dobrami, na które
jest wielu nabywców i które oferowane sà przez wielu sprzedawców.
To w∏aÊnie pozwala na ustalenie
ceny rynkowej. Gie∏dy rzàdzà si´
podobnymi prawid∏owoÊciami niezale˝nie od tego czy przedmiotem
transakcji na nich jest ropa naftowa,
cukier, zbo˝e, czy akcje przedsi´biorstw. Akcja jest tytu∏em w∏asnoÊci przedsi´biorstwa, a ich iloÊç,
pomno˝ona przez cen´ jednej,
Êwiadczy o wartoÊci rynkowej.
Gie∏da dokonuje wi´c wyceny wartoÊci danego przedsi´biorstwa
poprzez z∏o˝enie (agregacj´) wycen
poszczególnych nabywców i sprzedawców.
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S∏uchajàc komentarzy analityków
gie∏dowych wyjaÊniajàcych na przyk∏ad spadek cen akcji Philips Electronics po tym jak firma og∏osi∏a 15
procentowy wzrost zysków, s∏yszymy zazwyczaj, ˝e racjonalni inwestorzy ju˝ wczeÊniej przewidzieli (w ˝argonie analityków – zdyskontowali)
wzrost zysków, a teraz sprzedajà akcje, by zrealizowaç korzyÊci. Swoistà
mantrà komentarzy gie∏dowych jest

twierdzenie, ˝e „racjonalny inwestor
racjonalnie ocenia wartoÊç akcji,
gdy˝ przeprowadza analiz´ fundamentalnà i perfekcyjnie przewiduje
wzrost lub spadek zysków danej firmy”. Tak oczywiÊcie nie jest. Inwestorzy gie∏dowi ró˝nià si´ informacjami o sytuacji gospodarczej i sytuacji firmy oraz ró˝nie (bardziej lub
mniej optymistycznie) oceniajà przysz∏y stan gospodarki i przysz∏e

fot. Forum

wyniki firmy. Co wi´cej, decyzje
o kupnie i sprzeda˝y nie sà podejmowane przez jednostki w wyniku w∏asnych przemyÊleƒ, lecz pozostajà
pod wp∏ywem decyzji innych.
Jàdrem psychologii gie∏dy jest percepcja sytuacji rynkowej przez ka˝dego uczestnika transakcji gie∏dowej
– gie∏dowego inwestora. ¸àczy ich
ch´ç osiàgni´cia zysku. Realizacja zysku jest mo˝liwa jedynie wtedy, gdy
firma wyp∏aca dywidend´ (zysk do
podzia∏u na jednà akcj´) lub gdy
wzrasta cena akcji. Ka˝dy inwestor
musi wi´c oceniç zachowanie cen akcji w przysz∏oÊci. JeÊli b´dà wzrastaç,
wtedy warto czekaç ze sprzeda˝à na
jeszcze bardziej korzystny moment.
JeÊli inwestor przewiduje spadek
cen, wie, ˝e akcji nale˝y si´ pozbyç
jak najszybciej.
Ceny akcji podlegajà codziennym
wahaniom. Inwestor nastawiony na
zysk w d∏ugim okresie nie bierze pod
uwag´ wahaƒ krótkookresowych –

traktuje je jako zak∏ócenia w oczekiwanym d∏ugookresowym wzroÊcie
cen. Inwestor nastawiony na zysk
w krótkim okresie (czasami nazywa
si´ go graczem gie∏dowym lub spekulantem) chce wykorzystaç krótkookresowe wahania dla pomna˝ania
swoich zysków. Ma wi´c nadziej´, ˝e
potrafi zarabiaç zarówno wtedy, gdy
gie∏da zwy˝kuje, jak i wtedy, gdy indeksy gie∏dowe idà w dó∏. Inwestor
krótkookresowy spekuluje wi´c, podobnie jak hazardzista, wykupujàc
bilet w loterii dotyczàcej kierunków
i skali codziennych zmian cen akcji.
Dla inwestora d∏ugookresowego,
przekonanego o szansach rynkowych danego przedsi´biorstwa, racjonalnà strategià jest bycie inwestorem pasywnym, który rzadko przeprowadza transakcje i cierpliwie czeka na docenienie przez rynek jego
wyboru, co uwidoczni si´ wzrostem
cen akcji, jakie posiada. Inwestorzy
krótkookresowi ulegajà gie∏dowej
goràczce usi∏ujàc przewidzieç i wyprzedzaç zachowania innych. Najs∏ynniejsi gie∏dowi gracze i spekulanci, a wÊrod nich Amerykanin George
Soros, podkreÊlajà, ˝e o ich sukcesie
nie zadecydowa∏a doskona∏oÊç matematycznych modeli gie∏dy, ani te˝
zdolnoÊç obliczeniowa komputerów,
lecz umiej´tnoÊç przewidywania zachowaƒ innych. Gie∏da bowiem pozostaje pod wp∏ywem zdolnoÊci inwestorów do przewidywania we
w∏asnych dzia∏aniach zachowaƒ innych. Sprz´˝enie zwrotne pomi´dzy
oczekiwaniami ro˝nych inwestorów
gie∏dowych sprawia, ˝e ceny akcji
podatne sà na nag∏e i lawinowe
zmiany. Jest tak, gdy˝ wielu inwestorów podejmuje decyzje obserwujàc
decyzje innych wa˝nych grup inwestorów. Decyzja o sprzeda˝y akcji
przez takà wa˝nà grup´ stanowi sygna∏ do sprzeda˝y akcji przez tych,

którzy widzà w tym zapowiedê dalszego spadku cen akcji. Sukces w inwestowaniu na gie∏dzie przypomina
w pewnym sensie sukces w konkursie polegajàcym na odgadni´ciu,
którà spoÊród kandydatek na Miss
Polski wybierze w plebiscycie publicznoÊç. Decyzja o zakupie (lub
sprzeda˝y) danej firmy nie powinna
wynikaç z naszej oceny tej firmy,
lecz z naszych przewidywaƒ ocen,
które danej firmie wystawià inni kupujàc lub sprzedajàc jej akcje.
Powiada si´, ˝e d∏ugookresowy
inwestor powinien spokojnie czekaç. Tak by∏oby, gdyby mia∏ pewnoÊç przysz∏ych zysków, a nie tylko
obcià˝onà niepewnoÊcià nadziej´.
Inwestor d∏ugookresowy buduje
swoje wyobra˝enia o zyskach obserwujàc krótkookresowe zmiany cen
akcji, a poniewa˝, jak zwyk∏ mawiaç
s∏ynny brytyjski ekonomista John
Maynard Keynes, „w d∏u˝szym
okresie wszyscy sà martwi”, to i on
mo˝e zdecydowaç o wczeÊniejszej
sprzeda˝y akcji w obawie, ˝e nastawienia innych inwestorów skutecznie podwa˝à jego szanse na oczekiwany zysk.
Ceny pewnych akcji (jak na przyk∏ad firm sektora technologii informacyjnych w latach ’90-tych) zdajà
si´ rosnàç bez koƒca przypominajàc
rozszerzajàcà si´ baƒk´ mydlanà,
aby potem – jak ta baƒka – prysnàç.
Wzrost i spadek cen akcji majà
oczywiÊcie swój kres. Problem
w tym, ˝e nikt nie wie, na jakim poziomie nastàpi za∏amanie i z jakiego
punktu nastàpi „odbicie” cen. Dlatego gra na gie∏dzie od wieków fascynuje tak wielu ludzi niezale˝nie od
tego, czy przedmiotem spekulacji sà,
jak w XVII-wiecznej Holandii, przysz∏e ceny cebulek tulipanów, czy –
jak obecnie – przysz∏e ceny akcji
spó∏ek internetowych.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Podróże

tekst i zdjęcia: Elżbieta Lisowska

Drogi

do Indii

P

isz´ list w kawiarence internetowej najÊwi´tszego miasta
Indii – Varanasi. Od ulicy oddziela mnie wyp∏owia∏a szmata. Nagle zas∏ona unosi si´ i do wn´trza zaglàda krowa. Stoi, kiwa wielkim ∏bem
nad klawiaturà komputera. Wyglàda
jakby czyta∏a e-maila. Chwil´ póêniej
wbiega koza i zaczyna skubaç zeszyt
z notatkami. Poddaj´ si´ dopiero gdy
pojawia si´ ma∏pa. Zabiera mi mango
i banany. Rezygnuj´ i wychodz´
z internetu.
Dlaczego znowu wróci∏am do
Indii? Przecie˝ wiedzia∏am, co tam
zastan´. Te same smaki, nastroje,
zapachy. Wszystkie odcienie wyrafinowania i luksusu. Wszystkie stadia
szaleƒstwa, n´dzy i upodlenia.
Pociàg Hyderabad – Bhubaneswar.
Le˝´ pod sufitem i chwytam stru˝k´
wiatru z dwóch pot´˝nych wiatraków. Jest zbyt goràco. Pociàgi nie
zmieni∏y si´ od lat – ten sam t∏ok, zapewniajàca odrobin´ prywatnoÊci
górna prycza, herbata w glinianych
czarkach, które potem wyrzuca si´ za
okno. Naprzeciw trwa w popo∏udniowym letargu Michele. Fotografujàc przez kilka miesi´cy Êwiàtyni´ Kali przejecha∏a Indie wzd∏u˝ i wszerz.
Bogini z wyciàgni´tym j´zykiem,
wysuszonymi piersiami i ustami pe∏52

nymi krwi ma w Indiach wielu wyznawców. Michele szuka∏a potomków Thagów – czcicieli Kali, którzy
praktykowali rytualne mordy przez
uduszenie. Sekta powsta∏a w XIII w.
w okolicach Delhi, potem jej cz∏onków deportowano do Bengalu. Jeszcze w XIX wieku w lasach Bengalu
i Orissy na o∏tarzach Kali sk∏adano
ofiary z ludzi. Michele twierdzi, ˝e
praktyki odradzajà si´ dziÊ. Jedzie
do Orissy by szukaç kontynuatorów
tradycji...
W taniej knajpce w Kalkucie próbuj´ uspokoiç buntujàcy si´ od kilku
dni ˝o∏àdek. Zjedz troch´ ry˝u – doradza Anne – m∏oda Angielka, którà
wyraênie ucieszy∏ fakt, ˝e jestem Polkà. Przyjecha∏a do Kalkuty rok temu,
bo chcia∏a zobaczyç miasto oczami
Stephana Kowalskiego, ksi´dza spod
KraÊnika – bohatera ksià˝ki Domenique Lapierre „The city of Joy”. Nie
odwa˝y∏a si´ zamieszkaç, tak jak
uczyni∏ to ojciec Stephan w lepiance
zrobionej z blachy i tektury wÊród
„najbiedniejszych z biednych”. Odszuka∏a jednak jeden z domów Matki
Teresy i zacz´∏a pracowaç jako wolontariuszka.
Miejsce, w którym pracuje Anne,
by∏o pierwszym w Kalkucie schroniskiem dla umierajàcych, tu˝ obok

Êwiàtyni Kali – patronki miasta. Poczàtki nie by∏y ∏atwe. Najpierw siostry budzi∏y zaciekawienie, zaraz potem wrogoÊç. Rozesz∏a si´ bowiem
pog∏oska, ˝e nawracajà umierajàcych.
Wzburzeni ludzie zmusili szefa policji, aby zamknà∏ umieralni´. Policjant
zgodzi∏ si´, wczeÊniej jednak osobiÊcie
odwiedzi∏ schronisko. Kiedy wszed∏
do Êrodka zobaczy∏ Matk´ Teres´
opatrujàcà rany umierajàcego m´˝czyzny. Z jej twarzy emanowa∏a mi∏oÊç i spokój. Ten spokój udzieli∏ si´
umierajàcemu. Szef policji wyszed∏ na
zewnàtrz i powiedzia∏ do otaczajàcego go t∏umu: „Zamkn´ ten dom, pod

warunkiem, ˝e to wasze siostry i matki zajmà miejsce tej siostry w bia∏ym
sari”. Kilka miesi´cy póêniej uratowany przez Matk´ Teres´ bramin
z pobliskiej Êwiàtyni powiedzia∏:
„Czcicie wizerunek Kali, a przecie˝ ta
kobieta, to ˝ywa Kali”. Od tej pory
incydenty usta∏y.
Chris sam ju˝ nie pami´ta ile lat
mieszka w Indiach. Dziewi´ç, osiem?
W Nowym Jorku gra∏ na kontrabasie
w jazzujàcej kapeli. Interesowa∏a go
muzyka etniczna. Do Varanasi przyjecha∏, aby nauczyç si´ graç na saran-

dze. Przez dwa lata uczy∏ si´ pilnie
w szkole, której okna wychodzi∏y na
Ganges. Za lekcj´ p∏aci∏ nieco ponad
dolara. Codziennie obserwowa∏ t∏umy pielgrzymów dokonujàcy rytualnej kàpieli. Ws∏uchiwa∏ si´ w docierajàce znad wody dêwi´ki – bicie
w gongi, d´cie w konchy. Wieczorem
sam szed∏ nad rzek´, by przy ghacie
Dashaswamedh wziàç udzia∏ w wielkim spektaklu – modlitwie do Gangi.
Sporo jeêdzi∏. Odwiedza∏ szko∏y
muzyczne i mistrzów. Dotar∏ nawet
do Gwalioru na grób Tansena – ulu-

bionego Êpiewaka Akbara. Ka˝dego
roku w listopadzie gromadzà si´ tam
muzycy. Ostatnio tak˝e z Europy
i Ameryki. Ponoç rzucenie liÊci tamarynowca, rosnàcego w pobli˝u grobu,
zapewnia wspania∏y g∏os i obdarza
muzycznym talentem.
Chris latem przed upa∏em ucieka
na pó∏noc do Darjelingu, Assamu,
Dharamsali: bo tam jest ciekawa tradycja muzyczna, du˝e wp∏ywy Chin
i Tybetu. Zimà przed ch∏odem chroni
si´ na po∏udniu – w Kerali. Nikt nie
gra na b´bnach tak jak muzycy z po∏udnia. Po drodze zatrzymuje si´

w Goa: Ca∏a filozofia bycia w Goa
polega na trwaniu i nic nie robieniu.
Ca∏y dzieƒ albo le˝ysz pod palmà na
piachu, albo w hamaku. Wieczorem
zag∏´biasz si´ w wielkim trzcinowym
fotelu i odp∏ywasz w mgie∏ce dymu
marihuany lub haszyszu...
Pytam kiedy pracuje? Raz na dwa
lata odwiedza Nowy Jork – na trzy,
cztery miesiàce. Zarabia pieniàdze
grajàc po klubach i pubach. Poza tym,
jeÊli pracà nazwaç nauk´ gry na sarandze – mi´dzy po∏owà lutego a poczàtkiem kwietnia pojawia si´ w Varanasi.
Siedz´ w knajpce zawieszonej wysoko nad dachami Varanasi. Wiatr
niesie zapach sanda∏owego drzewa
i ob∏ok dymu, w którym znika moja
coca-cola. Pode mnà Manikarnika –
najwi´kszy kremacyjny ghat miasta.
Ogieƒ tu nigdy nie gaÊnie. Widz´ go
rano i póênà nocà. Rodziny zmar∏ych
spokojnie czekajà, a˝ p∏omienie strawià cia∏o. Siedzà na stercie drewna
lub na ziemi, popijajà herbat´, rozmawiajà. Ale najwi´ksze wra˝enie robi
nie stos kremalny i p∏ynàce Gangesem niedopalone resztki zw∏ok lecz
zwyk∏oÊç tego, co dla nas niecodzienne. Dla przybysza z zewnàtrz granica
mi´dzy sacrum i profanum jest niejasna. Osza∏amia te˝ iloÊç drobnych,
niezwyk∏ych zdarzeƒ.
Patrzàc z góry na Ganges myÊl´ sobie, ˝e Indie sà jak mocno przyprawione danie, do którego dodano halucynogennych zió∏. Osza∏amiajà, m´czà, uzale˝niajà. Nawet zupe∏nie nic
nie robiàc ma si´ wra˝enie, ˝e przypad∏a nam g∏ówna rola w jakimÊ wspania∏ym przygodo-romantycznym filmie. Mo˝na w´drowaç Êladem mistrzów, joginów i Êwi´tych. Jechaç
szlakiem Beatlesów lub pogrà˝onych
w ekstazie pielgrzymów. Podà˝aç tropem filmów, erotycznych p∏askorzeêb, lingamów albo liÊci, na których
zapisano los.
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Kino w domu

Joanna Polak

Kawałek
dobrego kina
K

arnawa∏ to czas nieustajàcych balów, jednak prawdziwy fan dziesiàtej muzy zawsze powinien znaleêç chwilk´ dla
srebrnego ekranu. Mi´dzy jednym,
a drugim toastem warto udaç si´ do
wypo˝yczalni i uzupe∏niç braki w filmowej edukacji. Pierwsza z propozycji to „Resident evil” z pi´knà Millà
Jovovich. Obraz ten mo˝na poleciç
widzom gustujàcym w gatunku
science fiction. Wielka korporacja
tworzy podziemnà cywilizacj´,
w której przeprowadza eksperymenty. W „Resident evil” jest wszystko,
czego mo˝na oczekiwaç od obrazu
tego rodzaju: tajni agenci, amnezja,
wirusy. Nie mo˝na te˝ niestety odmówiç mu drastycznoÊci. Tym,
którzy poszukujà czegoÊ bardziej subtelnego, lecz nadal
osadzonego w klimacie naukowej fikcji, z czystym sumie niem
poleciç mo˝na
kultowà ju˝ dziÊ „Diun´” Davida Lyncha. Film
jest bardzo d∏ugi (trwa
oko∏o czterech godzin),
ale wart tego czasu.
Dramatyczna walka
o w∏adz´, tajemnicza „przyprawa”,
„Resident evil”

która zapewnia posiadaczowi pot´Premiery
g´, znakomite kostiumy, Êwietne
„Król tańczy”. Film nagrodzony Złotą
zdj´cia i muzyka to gwarancja sp´Żabą 2001 na festiwalu w Toruniu. Reżydzenia kilku udanych godzin przed
ser (twórca wybitnego obrazu „Farinelli.
ekranem. W roli g∏ównej wyst´puje
Ostatni kastrat”) tym razem przenosi
Kylie McLachan, którego pami´tanas na XVII-wieczny dwór francuski. Mamy z przejmujàcych kreacji w „Blue
ło kto wie, że sławny Król-Słońce (Luvelvet”, czy „Twin Peaks”. Lynch, jak
dwik XIV) był uznanym tancerzem. Balet
zwykle, zapewnia nam odpowiednià
pomógł mu nawet w marszu do tronu,
doz´ abstrakcji i doznaƒ wzrokobowiem wszystkich swoich popleczniwych. JeÊli natomiast chcemy obejków zapraszał na przedstawienia ze
rzeç przeÊmiesznà, ale inteligentnà
swoim udziałem. Reżyseria: G. Corbiau,
komedi´, nie mo˝emy pominàç
obsada: B. Magimel, B. Terral.
wczesnego filmu Milosa Formana
„Czerwony smok”. Ekranizacja powie„Pali si´ moja panno”. To czeski odści Thomasa Harrisa o tym samym tytupowiednik naszego „Rejsu” – pe∏en
le. Kolejna mrożąca krew w żyłach rola
gorzkiego humoru i ironii w spojrzeAnthony’ego Hopkinsa jako Hannibala
niu na socjalistycznà rzeczywistoÊç.
Lectera. Tym razem psychiatra pomaga
Ca∏a akcja toczy si´ w remizie, gdzie
w ujęciu seryjnego mordercy kobiet.
grupa stra˝aków organizuje imprez´
Reżyseria: B. Ratner.
z loterià fantowà i wyborami miss.
„No news from God”. Kolejna historia
Spraw´ komplikuje fakt, ˝e z ka˝dà
walki dobra ze złem. Niebo przegrywa
minutà ubywa nagród przeznaczorywalizację z Piekłem i aby odwrócić złą
nych na losowanie. Nikt te˝ nie chce
passę, śle na Ziemię swego wysłannika.
wziàç udzia∏u w konkursie pi´knoNiestety, Piekło nie czeka z założonymi
Êci. Film Formana ma jednak powa˝rękami. W rolach rywalek zobaczymy
ny wydêwi´k – w czasie balu p∏onie
dwie piękne kobiety – Penelopę Cruz
chata samotnego staruszka, a ˝aden
i Victorię Abril. Reżyseria: A. Diaz Yanes.
z uczestników imprezy nie
jest w stanie pospieszyç
„Król Tańczy”
z sensownà pomocà. Ko∏o
p∏onàcego domu szybko
ustawia si´ natomiast stragan z piwem.

Książki

Joanna Polak

W stronę
kryminału
Henning Mankell „Fa∏szywy trop”.
Wallander jest jednà z najpularniejszych osób w Szwecji. Postaç charyzmatycznego stró˝a prawa pojawi∏a si´ w serii krymina∏ów, osiàgalnych dopiero teraz na polskim
rynku. „Fa∏szywy trop” klimatem
przypomina troch´ powieÊci Thomasa Harrisa. Zupe∏nie odbiega natomiast od „koronkowych” i wysmakowanych fabu∏ Agathy Christie. G∏ówny bohater ma
nieuporzàdkowane ˝ycie osobiste, cz´sto dzia∏a na granicy prawa i nie stroni od alkoholu. Ma jednak jednà, dominujàcà cech´ – jako doÊwiadczony Êledczy jest nieust´pliwy i bezlitosny.
Tym razem jednak podejmuje tytu∏owy fa∏szywy trop. Daje si´ wyprowadziç na manowce, mimo ˝e znajduje
si´ bardzo blisko rozwiàzania zagadki okrutnych morderstw. Styl Mankella to po∏àczenie prozy psychologicznej i czarnego krymina∏u. Czytelnik niemal od poczàtku wie, kto jest
sprawcà serii zabójstw. Wzmacnia to
jednak napi´cie, a obserwowanie potkni´ç funkcjonariuszy policji znacznie podwy˝sza ciÊnienie.
Henning Mankell: Fa∏szywy trop.
WAB. Warszawa 2002.

Tomasz Piàtek „Noc poza domem”.
Autor jest jednym z najzdolniejszych pisarzy m∏odego pokolenia. Zadebiutowa∏ autobiograficznà powieÊcià „Heroina”. Ksià˝ka sta∏a si´ jednà
z sensacji ostatniego sezonu
wydawniczego. Nikt do
tej pory nie odwa˝y∏ si´ na
opisanie w tak bezpoÊredni sposób ˝ycia z uzale˝nieniem.
Piàtek – obiecujàcy dziennikarz i cudowne dziecko (w wieku kilku lat czyta∏ Dostojewskiego) doÊç szybko zdecydowa∏ si´
na wydanie nast´pnej powieÊci.
Trzeba przyznaç, ˝e jest bardzo dobra. Autor czerpie z tradycji Kafki,
Mro˝ka, Konwickiego. Przedstawiony Êwiat jest pomieszaniem
absurdu i szarej rzeczywistoÊci. M∏ody pracownik jednej z du˝ych redakcji bierze udzia∏ w rozwiàzywaniu
zagadki tajemniczych zgonów i porwaƒ n´kajàcych miasto. TreÊç utrzymana jest w poetyce czarnego humoru i koszmaru sennego. Styl Piàtka
jest bardzo charakterystyczny –
przejrzysty, ale nasycony oniryzmem; wnosi do rodzimej literatury
powiew Êwie˝oÊci.
Tomasz Piàtek: Noc poza domem.
Wydawnictwo Czarne. Wo∏owiec
2002.

„Ksi´ga o anio∏ach”. Ta ksià˝ka jest
efektem pierwszej polskiej, interdyscyplinarnej
konferencji poÊwi´conej
tematyce anielskiej. Naukowcy ró˝nych dziedzin
przez dwa dni przedstawiali swoje referaty, których treÊç mo˝emy dziÊ
przeczytaç w „Ksi´dze”.
G∏ównà zaletà rozwa˝aƒ o anio∏ach
jest ich uniwersalizm. TreÊç nie oscyluje jedynie wokó∏ aspektu chrzeÊcijaƒskiego. Przyk∏adowe tematy poszczególnych rozdzia∏ów to: „Anio∏owie dobrzy i êli w doÊwiadczeniu
spo∏ecznym”, „Zwiàzki anio∏ów
z magicznym znaczeniem kryszta∏ów”, „Anio∏y w »III cz´Êci Dziadów« Adama Mickiewicza”, „Anio∏owie i angelologia
w Internecie”. Poruszana jest tak˝e
rola tych nieziemskich i tajemniczych istot w innych religiach – na
przyk∏ad w islamie.
Ksià˝ka jest bardzo obszerna i wnikliwa, a dzi´ki temu wystarczy na
wiele jesiennych wieczorów.
Ksi´ga o anio∏ach. Wydawnictwo
WAM. Kraków 2002.
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Osobliwości

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Magia podarunku
magia słowa
A

tmosfera Wieczoru Wigilijnego, choinka, nastrojowe
kol´dy i pastora∏ki, zapach
i widok potraw tylko na ten czas jeden raz w roku gotowanych... Stó∏,
przy którym ca∏a rodzina, nieraz ze
sobà zwaÊniona i poró˝niona, teraz w blasku Êwiec ∏amiàc si´
op∏atkiem, wybacza dawne
krzywdy i uprzedzenia,
˝yczàc sobie nawzajem
szcz´Êcia i wszystkiego
dobrego...
Dzieƒ ten Êwi´tujemy w okresie zimowego przesilenia.
Gromadzimy
si´
przy wigilijnym stole, dzielimy si´ op∏atkiem – symbolem chleba powszedniego i eucharystycznego. CiemnoÊciom
najd∏u˝szej nocy przeciwstawiamy
Êwiat∏o choinek – obrz´dowych
drzewek ˝ycia. Wtykamy pod obrus
garÊç siana – wspomnienie betlejemskiej stajenki. Obdarowujemy si´
prezentami. Potem idziemy na Pasterk´. W Bo˝e Narodzenie oglàdamy ˚∏óbek ustawiony w parafialnym
koÊciele. Po ulicach w∏óczà si´ kol´dnicy z Gwiazdà: Herod, Âmierç,
Anio∏, pastuszkowie... Do naszych
drzwi puka ksiàdz chadzajàcy po ko56

l´dzie. W dniu Objawienia Paƒskiego wypisujemy na drzwiach pierwsze
litery imion Trzech Magów: Kacpra,
Melchiora i Baltazara. Bóg si´ rodzi.

Moc truchleje. Zwierz´ta mówià
ludzkim g∏osem. Chochliki wy∏a˝à
z kàtów, by nasyciç si´ resztkami
strawy. Po Êwiecie znów w´druje
prorok Eliasz – bo˝y tu∏acz, na którego czeka puste nakrycie. O˝ywajà
skulone na polach chocho∏y. PoÊród
drzew plàsajà czarownice. BaÊƒ miesza si´ z mitem, mit z obrz´dem, obrz´d z zabawà. Rytm czasu rzàdzi si´
teraz odmiennymi prawami. Wià˝e
widzialne z niewidzialnym, Ênienie

z jawà, ofiarujàc cz∏owiekowi stan
magicznego przebudzenia. W ten
czas to – jak nigdy indziej, wszyscy
wszystkim sk∏adamy ˝yczenia, obdarowujemy si´ prezentami, ale czy zawsze szczerze?
Coraz cz´Êciej zapominamy, ˝e przedmioty,
które przekazujemy innym, oraz s∏owa, które
do nich kierujemy, majà magicznà moc. Mogà dzia∏aç jak balsam
dla udr´czonej duszy,
amulet
przynoszàcy
szcz´Êcie czy ochronny
talizman. Ka˝de s∏owo
czy podarunek zawiera
te˝ w sobie silny ∏adunek
pozytywnej energii, ale tylko
wtedy, kiedy przekazane zosta∏y
z mi∏oÊcià, ze szczerego serca. Zawsze wzmacniajà one wi´ê ∏àczàcà
darczyƒc´ z osobà obdarowanà. Dlatego tak wa˝ne sà prezenty dawane
spontanicznie, bez okazji – rysunek,
jaki dziecko zrobi dla swojej matki,
kwiatek, który ch∏opiec zerwie dla
dziewczyny, czy ciastka upieczone
przez panià domu tylko po to, by
sprawiç przyjemnoÊç domownikom.
˚yczenia sk∏adane z okazji Êwiàt,
imienin czy urodzin zamieni∏y si´
dzisiaj w schematyczne i puste sfor-

mu∏owania. Mówimy: „Zdrowia,
szcz´Êcia, powodzenia...”, lecz bana∏
tych s∏ów niemal zgrzyta nam
w ustach. GdybyÊmy zamiast tego
utartego zwrotu powiedzieli z g∏´bi
duszy: „Chc´ byÊ by∏ szcz´Êliwy...” –
solenizant czy jubilat rozjaÊni∏by si´
pod wp∏ywem p∏ynàcego od nas ciep∏a. I w tym momencie by∏by naprawd´ szcz´Êliwy. Tymczasem obowiàzujàce obecnie rytua∏y nie majà
g∏´bszego znaczenia, a czasem nawet
zawierajà w sobie, zamiast ˝yczliwoÊci i mi∏oÊci, ∏adunek z∏oÊci czy zawiÊci. W efekcie, po uroczystym przyj´ciu, nieszcz´sny gospodarz odczuwa ból g∏owy, popada w przygn´bienie lub ∏apie gryp´... Pozdrowienia zaÊ zastàpiliÊmy neutralnymi s∏owami: Dzieƒ
dobry, Do widzenia,
CzeÊç! czy Hey!.
GdybyÊmy
naprawd´ ˝yczyli
napotkanej osobie dobrego dnia,
a nie pos∏ugiwali si´
utartymi, pozbawionym znaczenia zwrotami, poczu∏aby ona
p∏ynàce od nas pozytywne wibracje. W efekcie
dzieƒ naprawd´ up∏ynà∏yby jej dobrze. W dawnych
czasach goÊç, przekraczajàc próg domu, b∏ogos∏awi∏ go: „Niech b´dzie pochwalony...”. Imi´ Boga wymieniano, witajàc kogoÊ i ˝egnajàc. Na drog´ w´drowcowi dawano kukie∏k´, czyli
pieczony w domu chleb. Nie tylko
po to, by podró˝nik zaspokoi∏ swój
g∏ód, ale i ˝eby nie czu∏ si´ w drodze
samotny. Takimi podarunkami obdarzali si´ nawet ludzie najbiedniejsi.
Dzisiaj nikt nie piecze w domu chleba ani nie robi w∏asnor´cznie prezentów. Przecie˝ o wiele ∏atwiej ku-

piç to wszystko w sklepie czy hipermarkecie. Nasze uczucia wyra˝ajà si´
we wszystkim, co i w jaki sposób robimy z myÊlà o innych. Sweter, prezent dla dziecka, uchroni je przed
chorobà, o ile matka wydzierga∏a go
z mi∏oÊcià. Malec jednak nie b´dzie
chcia∏ go nosiç, je˝eli robiàc na drutach, rozmyÊla∏a o tym, jak êle uk∏ada jej si´ w ma∏˝eƒstwie. Dziecko intuicyjnie wyczuje, ˝e pulower zawiera ∏adunek z∏ych emocji, choç –
oczywiÊcie – nie b´dzie w stanie tego
wyt∏umaczyç. PrzestaliÊmy wierzyç
w magi´ do tego stopnia, ˝e odrzucamy jà nawet wtedy, gdy jej si∏a od-

dzia∏ywania jest bezsporna. JesteÊmy
przekonani o tym, ˝e posi∏ek zw∏aszcza Êwiàteczny, musi byç efektowny,
obfity i bogaty. To wydaje si´ nam
najbardziej istotne. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, ˝e jest on
czymÊ o wiele wa˝niejszym – pokarmem nie tylko dla cia∏a, ale i dla duszy. Szykujemy go najcz´Êciej mechanicznie, cz´sto b´dàc zm´czeni i zniech´ceni. Tymczasem nasze emocje

przenikajà do przygotowanej w ten
sposób potrawy, a ka˝dy, kto jà zje
poczuje to samo, co my – znu˝enie,
apati´, zniech´cenie. Meksykanie
wierzà, ˝e gdy zakochana kobieta gotuje posi∏ek, biesiadników ogarnia
nami´tnoÊç, a gdy kucharka jest nieszcz´Êliwa – oni p∏aczà. Nie jest to
tylko przesàd, bo naprawd´ inaczej
smakuje jedzenie przygotowane
przez osob´ zadowolonà z ˝ycie i radosnà, a inaczej – przez kogoÊ przygn´bionego lub zdenerwowanego.
Prawdopodobnie spora cz´Êç z tak
powszechnych wspó∏czeÊnie chorób
o pod∏o˝u nerwicowym wynika z tego, ˝e od˝ywiamy si´ g∏ównie pó∏produktami i poch∏aniamy emocje...
pracowników taÊmy produkcyjnej.
Czy wobec tego mo˝na si´ dziwiç, ˝e potem czujemy si´ êle?
Jedzenie domowe zaÊ kojarzymy z ukochanà mamà
i dzieciƒstwem – ciep∏ym, spokojnym, bezpiecznym. Dlatego posi∏ki – nie tylko Êwiàteczne, przygotowujmy z radoÊcià i mi∏oÊcià, bez zbytniego
poÊpiechu tak, by
przynios∏y zdrowie,
zadowolenie, rozkosz
dla duszy i podniebienia nam i naszym bliskim.
Magicznym darem jest wszystko, co
robimy dla drugiej osoby – nawet
mi∏e s∏owo, a ka˝dy prezent ofiarowany od serca ma w sobie du˝à moc,
która chroni obdarowanego niczym
amulet. Na tym polega magia s∏ów
i podarunków, tak pot´˝na i skuteczna zw∏aszcza w okresie Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia i Nowego Roku. Bo prezenty i s∏owa sà energià, ale zawsze
takà jakà sami im przeka˝emy.
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Internet

Marcin Matuzik

Renesans
pamiętników
D

zi´ki Internetowi swój renesans w latach 90. prze˝y∏a sztuka epistolarna.
Elektroniczne listy i pocztówki
majà, podobnie jak papierowe,
swój niepowtarzalny charakter
i urok. Teraz globalna sieç przypomina cywilizacji pami´tniki. I nie
sà to ju˝ zamkni´te w szufladzie
po˝ó∏k∏e zeszyty, tylko dost´pne
dla wszystkich blogi. Blogowe notatki mo˝na komentowaç, a ponadto wyglàd blogów mo˝na zmieniaç codziennie, co stwarza je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
Nazwa blog pochodzi od angielskoj´zycznej zbitki „weblog” co
oznacza dos∏ownie rejestr sieciowy. Najs∏ynniejszà polskà blogowiczkà jest Krystyna Janda, która
swój pami´tnik za∏o˝y∏a oko∏o rok
temu pod swoim oryginalnym adresem www.krystynajanda.com.
Aktorka stara si´ codziennie napisaç jednà notatk´, w której dzieli
si´ ze swoimi wielbicielami prze˝yciami i przemyÊleniami. Na stronie
mo˝emy te˝ przeczytaç informacj´
o aktorce i wys∏aç do niej maila.
Krystyna Janda przedstawia si´ na
stronie jako artystka multimedialna. Bloga mo˝na za∏o˝yç tak˝e za
darmo w jednym z oferujàcych ta58

kà us∏ug´ serwisów, ale wià˝e si´ to
z ryzykiem skasowania „martwego” jakiÊ czas pami´tnika. Ponadto
w∏aÊciciel serwisu mo˝e wprowadziç op∏aty lub zrezygnowaç
z przechowywania archiwum naszego bloga.
W najpopularniejszym polskim
blogowym serwisie Blog.pl (www.
blog.pl), mo˝na przeczytaç przemyÊlenia zagorza∏ej fanki Legii
Warszawa, feministek, antyfeministów, cz∏owieka który uwa˝a si´ za
egzorcyst´, nauczycielki, studentów, uczniów i ludzi ze z∏amanym
sercem. Niekiedy w rubrykach
z komentarzami do notek toczà si´
prawdziwe debaty i spory polityczne, dyskusje o obejrzanych filmach
lub zwyk∏e przekomarzania kibiców. Cz´stym tematem blogów sà

˝ale uczniów zwiàzane z trudami
nauki i opisy przem´czenia studentów w czasie sesji egzaminacyjnej.
Blog jest dost´pny w sieci dla
wszystkich, ale ci którzy chcà, by
by∏ czymÊ bardziej osobistym, dost´p do strony mogà ograniczyç
dla osób znajàcych has∏o. Ponadto
mo˝na zablokowaç dost´p do
bloga wybranym czytelnikom,

np. natr´tnym komentatorom, na
podstawie numeru komputera, na
którym oglàdajà bloga, choç to
pó∏Êrodek. Blogowicze dopieszczajà swoje pami´tniki. Zmieniajà
ich uk∏ady graficzne, wklejajà zdj´cia i dodajà linki do blogów osób,
które czytajà.
Blog, jako ogólnodost´pny, cz´sto z czasem przestaje byç dok∏adnym opisem osobistych prze˝yç.
Blogowicze, nie chcàc ujawniaç
szczegó∏ów swojego ˝ycia, rezygnujà z ich upubliczniania. Notki

stajà si´ powierzchowne, a niektóre blogi sà z góry za∏o˝onà mistyfikacjà. Swojego bloga ma np. Stirlitz, bohater radzieckiego serialu
szpiegowskiego. Zdarzajà si´ blogi
prowadzone przez kilka osób, lub
dotyczy tylko hobby albo innego
wycinku ˝ycia bohatera.
Blog, to tak naprawd´, krzywe
zwierciad∏o naszej duszy. Wra˝enie
jakie sprawiamy na innych z jego
pomocà, nie zawsze pokrywa si´
z tym, jacy jesteÊmy naprawd´.
Wiedzà o tym ci, którzy spotkali
si´ naprawd´ z osobami
znanymi z blogów, telefonowa∏y do znajomych lub
dosta∏y e-mailem ich zdj´cie. Niektórzy specjalnie
wprowadzajà odbiorców
w b∏àd kreujàc si´ na osoby
o innym wieku lub p∏ci.
Blogowicze wymieniajàc
si´ poglàdami i komentujàc
nawzajem swoje pami´tniki, tworzà grupy i wirtualne spo∏ecznoÊci. Badaczka
Internetu Patricia Wallace
twierdzi, ˝e w Internecie

∏atwiej wyra˝amy poglàdy i ch´tniej dyskutujemy, ni˝ gdy stajemy
z rozmówcà twarzà w twarz.
A blog jest dobrà platformà do
dyskusji i poddania swoich przemyÊleƒ ocenie, dzi´ki mo˝liwoÊci
komentowania notatek. Sieç spowodowa∏a, ˝e bliscy sà nam ludzie,
którzy mieszkajà setki kilometrów
od nas.
Ka˝dy cz∏owiek ma potrzeb´
podzielenia si´ swoimi przemyÊleniami ze Êwiatem. Blog pozwala
zwyk∏ym ludziom uzewn´trzniç
swoje marzenia, przemyÊlenia
i emocje. Jest królestwem, którego
za∏o˝enie nic nie kosztuje, a Internauta rzàdzi w nim niepodzielnie.
Internauci lubià czytaç blogi, bo
ludzka ciekawoÊç cz´sto prowadzi
nas do podglàdania bliênich –
a blog to coÊ w rodzaju namiastki
Big Brother. Co zrobiç jeÊli chcemy przestaç blogowaç, bo uwa˝amy, ˝e nasze przemyÊlenia i odczucia nie sà na sprzeda˝? W ka˝dej
chwili mo˝emy skasowaç bloga
lub ochroniç go has∏em. Wadà
bezp∏atnych serwisów oferujàcych
pami´tniki jest to, ˝e w∏aÊciciel
oferujàcego pami´tnik serwisu,
mo˝e w ka˝dej chwili zrezygnowaç z oferowania us∏ugi i skazowaç istniejàce blogi. Ponadto blog
nie u˝ywany przez jakiÊ czas jest
kasowany automatycznie, by nie
zajmowa∏ miejsca dla nowych
ch´tnych do podzielenia si´ z innymi swoimi myÊlami.
Gdzie prowadzić pamiętnik:
http://blog.pl – najpopularniejszy

serwis, ale twórcy gro˝à od czasu do
czasu wprowadzeniem op∏at
http://nlog.pl – serwis alternatywny
i mniej popularny
http://blogger.com – amerykaƒski
serwis bez mo˝liwoÊci komentowania i niestety bez polskich znaków
gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Zdrowie

Lek. med. Marek Wyporek, fot. I. Kaźmierczak

Ostro˝noÊç

nie boli

S

zczepienia ochronne nie sà
wymys∏em lekarzy, którzy lubià k∏óç ig∏ami pacjentów. Do
badaƒ profilaktycznych nie nak∏ania
si´ po to, aby ludziom przypominaç,
˝e zdrowie jest darem, który nale˝y
ceniç. Tak przynajmniej doradza
rozsàdek.
Wirusowe zapalenie wàtroby typu
B (˝ó∏taczka wszczepienna) jest chorobà, której nie mo˝na lekcewa˝yç.
Zakaziç si´ nià mo˝na w ka˝dym wieku. Nie istnieje w pe∏ni skuteczne leczenie, a powrót do zdrowia jest bardzo d∏ugi i pe∏en wyrzeczeƒ. Wirusowe zapalenie wàtroby mo˝e powodowaç powa˝ne powik∏ania zdrowotne,
mo˝e nawet zagroziç ˝yciu. Szczepienie, niezale˝nie od wieku osoby, wywo∏uje d∏ugotrwa∏à odpornoÊç i jest
dobrze tolerowane. WÊród osób ze
sprawnie dzia∏ajàcym uk∏adem immunologicznym, po siedmiu miesiàcach
od pierwszego szczepienia (schemat
0,1,6 miesi´cy) u ponad 96% szczepionych stwierdza si´ ochronny poziom przeciwcia∏.
Szczepienia zaleca si´ szczególnie:
osobom przygotowujàcym si´ do zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych, personelowi i pacjentom
przewlekle chorym przebywajàcym
w zamkni´tych zak∏adach opieki
zdrowotnej, osobom z przewlek∏ymi
60

schorzeniami wàtroby lub nara˝onym na jej przewlek∏e schorzenia
(np. nosiciele wirusa HCV – nosiciele ˝ó∏taczki typu C, osoby nadu˝ywajàce alkoholu), pacjentom oczekujàcym na przeszczepienie narzàdu,
osobom wyje˝d˝ajàcym do miejsc
gdzie powszechnie wyst´puje wirusowe zapalenie wàtroby typu B, osobom pochodzàcym z miejsc, w których powszechne jest HBV, cz∏onkom rodzin mieszkajàcych z osobami
nale˝àcymi do którejkolwiek z powy˝szych grup oraz z osobami cierpiàcymi na ostre lub przewlek∏e
wirusowe zapalenie wàtroby typu B.
O szczepieniach powinni pomyÊleç

tak˝e pracownicy policji, stra˝y po˝arnej, si∏ zbrojnych oraz osoby, których charakter pracy lub sposób ˝ycia
mo˝e sprzyjaç zaka˝eniu HBV.
Dla uzyskania optymalnej ochrony
przed zaka˝eniem HBV konieczne
jest podanie trzech kolejnych dawek
szczepionki wg schematu:
– pierwsza dawka szczepionki
– dzieƒ 0,
– druga dawka po miesiàcu
od pierwszego szczepienia,
– trzecia dawka (koƒczàca szczepienie pierwotne) po 6 miesiàcach od
pierwszego szczepienia.
Poza szczepieniami niezwykle wa˝nà rol´ odgrywa profilaktyka, czyli

ró˝nego rodzaju dzia∏ania i Êrodki
stosowane w celu zapobiegania
chorobom.
Mammografia jest obrazowà metodà badania gruczo∏u piersiowego
z u˝yciem promieni rentgenowskich.
Wykonywana jest specjalnym aparatem rentgenowskim, i pozwala na
odró˝nienie poszczególnych struktur
oraz zmian patologicznych w sutku.
Badanie to pozwala na wczesne
rozpoznawanie i wykrywanie guzków o Êrednicy oko∏o 0,5 cm i zmian
tzw. bezobjawowych. SkutecznoÊç
diagnostyczna mammografii, po∏àczona z badaniem klinicznym, oceniana jest na 80-97%.
Mammografia pozwala ponadto
na pobieranie materia∏u do badania
mikroskopowego, w∏aÊciwe ukierunkowanie biopsji, Êródoperacyjnà
kontrol´ wyci´tego materia∏u, obiektywnà kontrol´ wyników leczenia
chemicznego (chemioterapii) i/lub
radiologicznego raka sutka. Badanie
profilaktyczne nale˝y przeprowadzaç
u kobiet od 40 roku ˝ycia (co 2 lata),
po 50 roku ˝ycia (raz w roku), a tak˝e u kobiet poni˝ej 40 roku ˝ycia ze
zwi´kszonym ryzykiem raka sutka
(np. wyst´powanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczo∏u piersiowego), przed rozpocz´ciem terapii hormonalnej, przy podejrzeniu zmiany
w sutku (guz, wciàgni´cie brodawki

lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel, karcinofobia), po
pneumocystografii, jak i po 6 tygodniach od nak∏ucia torbieli w sutku,
po radio- lub chemioterapii do oceny
stopnia regresji guza sutka, w przypadku niejednoznacznych objawów
ropnia sutka, po amputacji sutka jako
badanie kontrolne.
Badanie nie wymaga specjalnego
przygotowania, jednak˝e zaleca si´,
aby przeprowadzaç je w I fazie cyklu
miesiàczkowego.
Antygen CEA wyst´puje w surowicy krwi u wszystkich ludzi, jednak˝e
jego st´˝enie znacznie zwi´ksza si´
u chorych z nowotworami przewodu
pokarmowego (wàtroby, trzustki, jelit) zw∏aszcza jelita grubego. Oznaczanie CEA ma nie tylko wartoÊç diagnostycznà, ale mo˝e s∏u˝yç równie˝
do oceny skutecznoÊci leczenia nowotworów. Nale˝y pami´taç, ˝e badanie CEA stanowi jedynie pomocniczà metod´ w rozpoznawaniu raka.
Niestwierdzenie zwi´kszenia st´˝enia
CEA nie wyklucza rozpoznania raka,
a podwy˝szone wartoÊci mogà wyst´powaç równie˝ w innych chorobach.
Oznaczanie poziomu PSA w surowicy krwi s∏u˝y do diagnostyki raka
gruczo∏u krokowego, jednego z najcz´Êciej stwierdzanych nowotworów
u m´˝czyzn. Cz´stoÊç wyst´powania
tego nowotworu roÊnie z wiekiem,

dlatego ka˝dy m´˝czyzna po 50 roku
˝ycia powinien mieç oznaczony poziom tego antygenu.
Ryzyko wystàpienia mia˝d˝ycy
i choroby wieƒcowej serca pot´guje
z kolei st´˝enie cholesterolu w surowicy krwi (zw∏aszcza ze st´˝eniem
LDL i HDL). Obni˝enie st´˝enia
cholesterolu o 1% powoduje zmniejszenie ryzyka choroby wieƒcowej
o 2%. U osób z prawid∏owym st´˝eniem cholesterolu, jego poziom nale˝y badaç przynajmniej co pi´ç lat,
a przy wartoÊciach pogranicznych –
raz w roku.
U osób z podwy˝szonym st´˝eniem
cholesterolu >240 mg% lub z wartoÊciami pogranicznymi (200-240
mg%) i dwoma lub wi´cej czynnikami ryzyka (oty∏oÊç, siedzàcy tryb ˝ycia, palenie papierosów, nadciÊnienie
t´tnicze, cukrzyca, p∏eç m´ska, stresy,
hipertrójglicerydemia, kobiety po
menopauzie), st´˝enie cholesterolu
nale˝y kontrolowaç dwa razy w roku
oraz oznaczyç profil lipidów.
Stwierdzenie podwy˝szonego poziomu glukozy we krwi na czczo powy˝ej 120 mg% jest dowodem na
wyst´powanie u pacjenta cukrzycy.
Schorzenie to nie leczone lub nieprawid∏owo leczone, mo˝e doprowadziç
do wielu powik∏aƒ (choroba wieƒcowa, zmiany w naczyniach t´tniczych,
Êlepota, polineuropatia).

1108/54
1108/54
1108/54
1108/54

150
150
150
150

6,0
6,0
6,0
6,0

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

187.143.1
187.143.1
187.243.1
187.741.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

Actual
Go*
Active
BRUSH

kod

SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA

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

cena (pln)

Ceny

21.240,00
23.130,00
23.130,00
23.130,00

09 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. zł
270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie
elektryczne kierownicy zł 1440 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz. tylne dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 922,50 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 2.790,00 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr.
blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł
1.890,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia zł 450,00 •500 - Poduszka
powietrzna kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio
hi - fi zł 540,00• 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135
* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718

UNO

1,0 S FIRE
899
899

158.905.2
158.930.2
158.950.2

1000/46
899/39
899/39

140
135
135

6,3
6,3
6,3

5-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy

23.130,00
19.440,00
20.790,00

• 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 •808 - Wyposażenie inwalidzkie zł 3.717,00

*dotyczy Uno 158.930.2 i 158.950.2

PUNTO

nowa gama 2002

1,2 ACTUAL
1,9 D ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,2 16v ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,2 SOUND
1,2 16V SOUND
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC
1,2 CLASS
HGT

188.010.2
188.011.2
188.510.2
188.513.2
188.517.2
188.120.2
188.123.2
188.210.2
188.213.2
188.270.2
188.718.2

1242/60
1910/60
1242/60
1242/80
1910/85
1242/60
1242/80
1242/60
1242/80
1242/60
1747/130

155
155
155
172
173
155
172
155
165
155
205

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

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

26.910,00
36.810,00
30.510,00
33.210,00
41.391,00
33.030,00
35.370,00
33.030,00
35.370,00
33.030,00
50.130,00

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

188.040.2
188.041.2
188.540.2
188.543.2
188.547.2
188.240.2
188.243.2
188.290.2

1242/60
1910/60
1242/60
1242/80
1910/85
1242/60
1242/80
1242/60

155
155
155
172
172
155
165
155

5,7
5,7
5,7
6,0
4,9
5,7
6,7
5,7

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

28.071,00
37.971,00
32.031,00
34.371,00
42.552,00
34.191,00
36.531,00
34.191,00

• 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 • 428 - Elektr. podnosz.
szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00 • 431 - Felgi alumin. + poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe
Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System nawig. bazowy zł 4.950,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł
990,00 • 543 - Trzeci zagłówek i 3. pas bezp. zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.147,50 • 614 - Boczne
poduszki pow. i chron. głowę zł 990,00 • 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

PALI0 WEEKEND

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

173.262.2
173.263.2
173.273.0
173.274.0

1242/60
1242/80
1243/80
1596/103

153
167
167
186

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

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

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

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00
• 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie
szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do
głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 2 września 2002 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

172.263.0
172.273.0
172.274.0

1242/80
1242/80
1596/103

167
167
186

6,8
6,8
8,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

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

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ALBEA

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

32.310,00
35.820,00
38.430,00

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

BARCHETTA

NAXOS 1,8

183.500.0

1747/130

200

8,4

2-drzwiowy

70.200,00

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

DOBLÒ

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

119.510.0
119.511.0
119.512.0
119.711.0
119.712.0
119.713.0
119.811.0
119.813.0

1242/65
1596/103
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/100

142
168
141
168
141
141
168
141

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

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

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

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. wysokość 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 (z wycieraczką szyby tylnej) 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 • 747 - Fartuchy p. błotne przed. zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony
dach zł 3.690,00

MULTIPLA

SX
JTD 110 SX

186.211.0
186.231.0

1581/103
1910/105

170
170

8,6
6,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy

61.110,00
67.050,00

• 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 • 269 - Nawigacja sateliterna zł 5.850,00
• 313 - Radio + Pakiet Radio zł 1.620,00 • - 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

ULYSSE

ULYSSE 2.0 16v
ULYSSE 2,0 JTD 16v
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v
ULYSSE EMOTION 2,2 JTD 16v

179.111.0
179.115.0
179.317.0
179.617.0

1997/136
1997/109
2179/128
2179/128

185
174
182
182

9,1
7,0
7,4
7,4

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

85.500,00
93.600,00
108.000,00
116.910,00

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102
- Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł
1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł 450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy zł 990,00• 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pkryta
skórą zł 270,00 • 3559 - Relini dachwoe poprzeczne zł 630,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392 - ESP - kontrola
stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 15” zł 2.250,00 • 440 Fotele przednie obrotowe zł 990,00 • 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami aluminiowymi) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele
podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka
CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi zł 810,00
• 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 System CONNECT NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,050 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń
(2+3+3 razem 8 miejsc) zł 2.340,00 • 40E - Pakiet superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano - elektyczny zł 6.300,00
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1242/80
1596/103
1910/80
1242/80
1596/103
1910/80
1910/115
1596/103
1747/133
1910/115
2446/170

172
185
172
172
185
172
192
185
202
192
215

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

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

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

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

192.5Q0.0
192.5Q1.0
192.5Q7.0
192.510.0
192.511.0
192.517.0
192.518.0
192.541.0
192.542.0
192.548.0
192.554.0

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

172
185
172
172
183
172
190
183
200
190
213

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

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

42.750,00
46.620,00
51.120,00
46.620,00
48.960,00
53.460,00
57.060,00
50.760,00
54.360,00
59.850,00
77.580,00

cena (pln)

192.3Q0.0
192.3Q1.0
192.3Q7.0
192.310.0
192.311.0
192.317.0
192.318.0
192.321.0
192.322.0
192.328.0
192.334.0

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

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

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

STILO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 008 - Sterow. zdalne otwier./zam. drzwi zł 405,00 • 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podnoszone tylne zł 630,00 • 025 - Klimatyzacja zł
4.050,00 • 108 - Felgi alum. 15“ zł 900,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł
1.800,00 • - Dodatkowy podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 360,00 • 205 - Autonom. ogrzewacz Webesto zł 2.340,00 • 210 - Lakier
metalizowany zł 1.620,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 Skórzana kierow. z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00 • 278 - 2 zintegr. foteliki dziec. zł 900,00 • 295 - Sidzenie
pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet zimowy 1.080,00 • 392 - ESP – kontrola stabilności poj.
zł 2.250,00 • 400 - Dach otwierany elektr. 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 alum. i poszerz. opony 215/45/17 zł
2.700,00 • 454 - Regulacja wysok. siedzenia pasaż. zł 315,00 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. zł 1.170,00 • 501 - Elektr. ster.
siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 3.240,00 • 510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD/dopłata do radia kaset. zł 450,00 •
41A - Radio z CD i MP3/ dopłata do radia stand. zł 765,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00 • 579 - Easy Go zł 1.530,00
•709 - Skórzana kierownica z 11 przyciskami zł 720,00 • 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“ zł 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1/czujnik
parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 926 - Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00

MAREA

Weekend 100 16V SX
Weekend JTD 110 SX

185.900.1
185.904.1

1581/103
1910/110

185
186

8,2
5,5

5-drzwiowy
5-drzwiowy

46.350,00
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 • 097 - Reflektory przeciwmgielne zł 675,00 • 125 - Światła przeciwmgielne + spryskiwacz reflektorów
zł 1.125,00 • 205 - Autonomiczny ogrzewacz Webesto zł 990,00 • 210 - Lakier metal.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 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.125,00 •505 - Poduszka powietrzna boczna zł 1.260,00 •564 - Radio High z CD
zł 2.340,00• 656 - Pakiet dla niepalących zł 0,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 360,00

SEICENTO VAN

1100 MPI

287.970.1

1108/54

145

5,6

3-drzwiowy

23.310,00

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

PUNTO VAN

1,2 Bz
1,9 D
1,9 JTD

288.830.0
288.831.0
288.837.0

1242/60
1910/60
1910 /85

155
155
173

5,7
5,7
4,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

30.690,00
37.710,00
40.410,00

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 Dod. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspom. elektr. kierownicy 1.710,00 • 197 - Fartuchy
przeciwbłotne tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.215,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 Elektryczny podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00
• 524 - Zaślepka w kolorze sam. zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 405,00 • 927 - Listwy ochr. drzwi zł 238,50
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153
167
167
186

7,0
6,8
6,8
8,1

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

cena (pln)

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

nadwozie

277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 8v
1,2 16v EL
1,2 16v HL
1,6 16v HL

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND
VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

35.910,00
37.710,00
41.220,00
43.920,00

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

DOBLÒ CARGO

1,2
1,2 przeszklony
1,9 D
1,9 D przeszklony
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,6 16v SX przeszklony
1,9 D SX przeszklony
1,9 JTD SX przeszklony
Combi 1,6 16v SX
Combi 1,9 D SX
Combi 1,9 JTD SX
* Combi 5 - miejsc. VAN
z komologacją ciężarową
i powyższoną ładownością
do 675 kg

SCUDO

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

1242/65
1242/65
1910/63
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/63
1910/100

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

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

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

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

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

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

222.245.0
222.445.0
222.284.0
222.415.0

1867/69
1867/69
1997/109
1997/136

138
138
165
175

8,0
8,0
6,4
9,0

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

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

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

DUCATO

FURGON

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

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

243.3L1.0
243.3L2.0
243.3L3.0
243.4L2.0
243.4L3.0
243.4G2.0
243.4G3.0
244.4L1.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G1.0
244.4G1.0
244.4G3.0
244.4G5.0
247.4G5.0

1998/110
1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
1998/110
1997/84
2286/110
1998/110
1997/84
2286/110
2800/127
2800/127

144
136
149
136
149
136
149
144
140
149
144
136
149
152
152

12,8
8,7
7,8
9,0
7,8
9,0
7,8
12,8
9,0
7,8
12,8
9,0
7,8
9,6
9,8

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

gr udzień 2002 f i a t wo kó ł n a s

62 460,00
66 510,00
71 370,00
70 020,00
74 070,00
72 900,00
76 950,00
68 220,00
72 270,00
76 320,00
71 100,00
75 150,00
79 200,00
81 900,00
107 460,00

65

prędkość
maksymalna
km/h

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

244.5G1.0
244.5G3.0
244.5G5.0
245.4G3.0
245.4G5.0
245.5G3.0
245.5G5.0

1998/110
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127
2800/127
2800/127

135
149
152
149
152
152
152

13,0
8,1
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6

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

73 800,00
81 900,00
84 600,00
83 610,00
85 500,00
86 310,00
88 200,00

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

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

128
128
128
143
143
148
148
148

8,7
8,7
9,0
8,1
9,6

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

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

243.3P4.0
243.3P6.0
243.4Q4.0
243.4Q6.0
244.4Y6.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4J4.0
244.4J6.0
245.5M6.0

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

149
152
149
152
152
149
152
149
152
152

7,8
9,3
8,1
9,6
9,6
8,1
9,6
8,1
9,6
-

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

80 820,00
83 250,00
88 650,00
91 080,00
79 740,00
81 630,00
84 150,00
83 700,00
86 220,00
103 770,00

243.3L2.0

1997/84

128

8,7

4-drzwiowy

59 310,00

cena (pln)

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

DUCATO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

FURGON

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

BZ PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD PODW. DACH DŁUGI 3700mm

CABINATO

Powyższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

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

66

JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD

11Q KRÓTKI 2850 mm
11Q KRÓTKI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI PRZEDŁUŻONY 4050 mm
OSOBOWY/AMBULANS
2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
2,3 JTD 15Q PODW. DACH 2850 mm 8/9 os.
2,8 JTD 15Q PODW. DACH 2850 mm 8/9 os.
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm
2,3 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,3 JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD PODW.DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
2,8 JTD MAXI 3700 mm 15 os.
BUSINESS
FURGON 2,0 JTD KRÓTKI 2850mm

• 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. 45,00 • 200 Dod. ogrz. zł 675,00 • 204 Dod. klim. zł 4 500,00 • 205 Ogrz. WEBESTO 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. (lekkie) 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 405,00 • 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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 30 listopada 2002 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.

Ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538215, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Riccardo Tarantini

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

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

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

joint venture z firmà Bosch;
produkcja cz´Êci
samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. FiatAvio Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134012, Fax (0-33) 8132128
Prezes Zarzàdu: Leonardo Caroni

prace rozwojowo-badawcze
w zakresie produktów lotniczych

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

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

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

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

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

us∏ugi
softwarowe i hardwarowe

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

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

15. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi celne

16. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

17. Fiat Finance Polska SA

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

us∏ugi
faktoringowe i leasingowe

18. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA

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

ubezpieczenia
majàtkowe

19. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

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

ubezpieczenia
na ˝ycie

20. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

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

21. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

Joint Ventures

