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En ri co Pa vo ni od zna czo ny Krzy ̋ em
Ko man dor skim Or de ru Za s∏u gi RP
Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Alek san der Kwa Êniew ski wr´ czy∏ 11 li sto pa da br.
or de ry i od zna cze nia z oka zji Âwi´ ta Nie pod le g∏o Êci. WÊród od zna czo nych by∏ En ri co
Pa vo ni, pre zes Fiat Au to Po land, któ ry w uzna niu wy bit nych za s∏ug dla roz wo ju pol skiej
go spo dar ki otrzy ma∏ Krzy˝ Ko man dor ski Or de ru Za s∏u gi Rze czy po spo li tej Pol skiej. Pre -
zy dent Kwa Êniew ski od zna cza jàc pre ze sa Pa vo nie go po wie dzia∏, ˝e „wÊród wy ró˝ nio -
nych ho no ra mi naj zac niej szych oby wa te li na sze go kra ju, s∏u ̋à cych Oj czyê nie mà dro Êcià
i ta len tem, jest tak ̋e oby wa tel Re pu bli ki W∏o skiej, pre zes za rzà du Fiat Au to Po land, fir -
my, któ ra od lat dwu dzie stych jest obec na w Pol sce, a obec nie – ja ko pro du cent naj -
bar dziej po pu lar ne go i naj bar dziej ocze ki wa ne go sa mo cho du i eks por ter”. Pre zy dent
po dzi´ ko wa∏ tak ̋e pre ze so wi Pa vo nie mu za je go za an ga ̋o wa nie w spra wy Pol ski, któ -
re da le ce wy kra cza po za za wo do we po win no Êci. „To jest cz∏o wiek, któ ry z na mi jest ser -
cem i tak ̋e ma wk∏ad w roz wój pol skiej go spo dar ki” – do da∏ pre zy dent.

AL FA RO MEO Z TY TU ̧ EM
MI STRZÓW EU RO PY
Mar co Ca ja ni i Mar co Ros si za kie row ni cà Al fy Ro meo Giu -
liet ta Ti 1300 za gwa ran to wa li so bie na to rze w Spa Fran cor -
champ (Bel gia) mi strzow ski ty tu∏ w kla sie TC2 w Hi sto ric Eu -
ro pe an Chal len ge. Zwy ci´ stwo to uÊwiet ni ∏o 50 uro dzi ny
Giu liet ty, hi sto rycz ne go mo de lu Al fy. Na po dium sta n´ li tak -
˝e ko lej no Lu igi i Re na to Am bro si. Dla upa mi´t nie nia Bru no
Bo ni nie go, tra gicz nie zmar ∏e go przed dzie si´ cio ma la ty w∏a -
Ênie na to rze w Spa, Staj nia Wy Êci go wa z Por tel lo ufun do -
wa ∏a spe cjal nà na gro d´ je go imie nia, któ rà wr´ czo no nie -
miec kie mu za wod ni ko wi Ale xo wi Fu ria ni, kie row cy Giu lii GTA.
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Sprzeda˝ Fiat Au to Po land
W dniu 21 paê dzier ni ka br. w War sza wie od by ∏a si´ uro czy stoÊç wr´ cze -
nia na gród „Ga ze ty Praw nej” w ple bi scy cie „Naj lep si w 15-le ciu 1989-
2004”. Ga ze ta Praw na po raz pierw szy przy zna ∏a Na gro dy Go spo dar cze
oso bom i fir mom, któ re wy war ∏y naj wi´k szy wp∏yw na pol skà go spo dar -
k´ i od nio s∏y suk ces w mi nio nych pi´t na stu la tach. Czy tel ni cy ga ze ty,
wy bra li lau re atów w 12 ka te go riach. Fiat Au to Po land zo sta∏ uho no ro wa -
ny ja ko naj lep szy eks por ter. 
W imie niu Fiat Au to Po land wy ró˝ nie nie ode bra∏ dy rek tor Ad mi ni stra cji
i Kon tro li Za rzà dza nia, Cze s∏aw Âwi stak. 
Pod czas uro czy sto Êci, En ri co Pa vo ni, pre zes Fiat Au to Po land, po wie dzia∏
m.in.: „W ostat nich dwóch la tach po dwo ili Êmy pro duk cj´. W tym ro ku wy -
pro du ku je my 310 tys. sa mo cho dów, z te go po nad 85% na eks port. Fiat
Pan da jest sprze da wa ny w 45 kra jach, od te go ro ku tak ̋e na nie do st´p -
nym do tych czas ryn ku ja poƒ skim. W 2004 roku wy ro by Fia ta sta no wià
pra wie 3% ∏àcz nej war to Êci pol skie go eks por tu”.
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Pan da naj bar dziej in no wa cyj nym
pro duk tem 2004 ro ku
20 paê dzier ni ka pod czas kon fe ren cji Au to cee 2004, któ ra od by ∏a si´ w sie dzi -
bie Kun sthi sto ri sches Mu seum w Wied niu, En ri co Pa vo ni, pre zes Fiat Au to Po -
land ode bra∏ na gro d´ dla Fia ta Pan dy, przy zna nà w ka te go rii naj bar dziej in no -
wa cyj ne go pro duk tu 2004 ro ku. 
AU TO CEE to do rocz ne spo tka nie przed sta wi cie li bran ̋y sa mo cho do wej z Eu ro py
Ârod ko wej i Wschod niej. Pan da otrzy ma ∏a na gro d´ na pod sta wie an kie ty prze pro -
wa dzo nej wÊród po nad 350 do staw ców kom po nen tów, cz´ Êci za mien nych i ze -
spo ∏ów, z któ rych po nad po ∏o wa g∏o so wa ∏a na mo del z Tych. „Ka˝ da na gro da jest
uzna niem na szej do brej pra cy – po wie dzia∏ En ri co Pa vo ni – a to nas cie szy”.

YP SI LON „KO BIE CYM 
SA MO CHO DEM RO KU 2005”
Lan cia Yp si lon zo sta ∏a do ce nio na w Ma dry cie pod czas kon -
kur su „Car and Dri ver”, or ga ni zo wa ne go przez fir m´ Ha chet -
te – wy daw c´ m.in. ma ga zy nów El le i oczy wi Êcie pi sma Car
& Dri ver. W kon kur sie tym Lan cia Yp si lon uzy ska ∏a na gro d´
w ka te go rii „Ko bie ce go sa mo cho du ro ku 2005”.
Na ma ∏à Lan ci´ g∏o so wa ∏o ok. 200 tys. czy tel ni ków. Za Yp si -
lon zna la z∏y si´ Mer ce des kla sy A i Au di A3 (dru gie i trze cie
miej sce). O wy ni ku za de cy do wa ∏y zw∏aszcza styl oraz funk cjo -
nal noÊç sa mo cho du. Wy bór ten po twier dzi∏, ˝e Lan cia to do -
sko na ∏e po ∏à cze nie sty lu i kom for tu oraz osià gów, co ra zem
two rzy je dy ny ta ki sa mo chód w tej ka te go rii.

NOWY SERWIS
INTERNETOWY ALFY
Sym pa ty cy mar ki, a tak ̋e po ten cjal ni klien ci, któ rzy w sie -
ci po szu ku jà in for ma cji o wy bra nym przez sie bie mo de lu,
mo gà to te raz ro biç pod ad re sem www.al fa ro meo.pl. 
Pro po no wa ny przez Al f´ Ro meo w Pol sce no wy ser wis
jest ada pta cjà ory gi nal ne go w∏o skie go pro jek tu (któ ry
otrzy ma∏ ty tu∏ „Pro jek tu ro ku mar ke tin gu in te rak tyw ne -
go” oraz zwy ci´ ̋y∏ w kon kur sie „Net star awards), nie -
mniej je go za war toÊç do sto so wa na jest do ofer ty mar ki
na ryn ku pol skim. Pol ski por tal umo˝ li wia mi ∏o Êni kom
mar ki po zna nie hi sto rii Al fy Ro meo, de si gnu i tech no lo -
gii. W wi try nie znaj dzie my po nad to cie ka wost ki, pe∏ nà
ga m´ us∏ug po sprze da˝ nych, wer sj´ „kon fi gu ra to ra”,
któ ra umo˝ li wia zbu do wa nie na ekra nie kom pu te ra
swo jej wy ma rzo nej Al fy i in ne bo ga te w tre Êci stro ny.
Na praw d´ war to od wie dziç ten por tal! 

Niech w Nowym 2005 Roku szczęście, 
pomyślność i pieniądze nigdy Was nie opuszczą. 
My też Was nie opuścimy! Do Siego Roku!
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W Eu ro pie z Ma se ra ti
Qu at tro por te
W dniu 29 paê dzier ni ka de le ga cje 25 kra jów Unii Eu ro pej -
skiej spo tka ∏y si´ w Rzy mie, by pod pi saç Kon sty tu cj´ Eu ro -
pej skà. Uro czy stoÊç od by ∏a si´ w „Sa la de gli Ora zi e Cu ria -
zi” w Pa ∏a cu na Ka pi to lu, miej scu, w któ rym w 1957 ro ku
pod pi sa no Trak tat Rzym ski usta na wia jà cy na ro dzi ny Eu ro -
pej skiej Wspól no ty Go spo dar czej. Bo ha te rem te go hi sto -
rycz ne go dnia by∏, m.in. sa mo chód Ma se ra ti. Za Êro dek
trans por tu g∏ów paƒstw oraz rzà dów, a tak ̋e mi ni strów
spraw za gra nicz nych, s∏u ̋y ∏o bo wiem pi´t na Êcie mo de li
Qu at tro por te.

Stare fiaty „500” 
na Salonie Smaku
Sie dem z oÊmiu Fia tów „500” za koƒ czy ∏o na to rze w Lin -
got to ga stro no micz ny rajd pro mo wa ny przez Sac là, pie -
monc kà fir m´ pro du ku jà cà ar ty ku ∏y spo ̋yw cze oraz spon -
so ra po pu lar ne go obec nie tren du „Slow Fo od”. Rajd wy ru -
szy∏ 18 paê dzier ni ka z Korn wa lii (Wiel ka Bry ta nia). Uczest -
ni czà ce w nim ma ∏e Fia ty „500”, kie ro wa ne przez s∏yn nych
bry tyj skich sze fów kuch ni, prze mie rzy ∏y Fran cj´, Bel gi´
i W∏o chy za trzy mu jàc si´ w ró˝ nych go spo dar stwach rol -
nych po pie ra jà cych „Slow Fo od”
Ka ra wa na sa mo cho dów za koƒ czy ∏a swà po dró˝ 21 paê -
dzier ni ka w Tu ry nie, w dniu otwar cia Sa lo ne del Gu sto (Sa -
lon Sma ku).

Ksià˝e Karol
w Pinakotece Agnellich
Ksià ̋´ Ka rol, któ ry przy je cha∏ do Tu ry nu na mi´ dzy na ro do -
wà kon fe ren cj´ po Êwi´ co nà rol nic twu, zwie dzi∏ w Lin got to
Pi na ko te k´ Gio van nie go i Ma rel li Agnel li. W to wa rzy stwie
Joh na El kan na, wi ce pre ze sa Gru py Fiat, na st´p ca bry tyj -
skie go tro nu d∏u go po dzi wia∏ ob ra zy na le ̋à ce do zbio rów
„Avvo ca to”, któ re zgro ma dzo no w ga le rii za pro jek to wa nej
przez Ren zo Pia no. 
U wej Êcia do Pi na ko te ki, ksià ̋´ Ka rol obej rza∏ tak ̋e eks po -
zy cj´ sa mo cho dów za byt ko wych oraz pro du ko wa nych
obec nie przez Gru p´ Fiat, m. in.: Ba lil l´ Spi der, Fer ra ri 612
Sca gliet ti, Ma se ra ti Qu at tro por te, Pan d´ 4x4, Al f´ Ro meo
Cros swa gon oraz je den z trak to rów New Hol land. 

Premier W∏och, Si lvio Ber lu sco ni. 



Royal Mail
jeêdzi Daily
Do Lon dy nu do star czo no pierw sze z 400 eg zem pla rzy sa -
mo cho dów do staw czych Da ily Ive co, za ku pio nych przez
Par cel for ce Worl dwi de, spó∏ k´ Roy al Ma il (Pocz t´ Kró lew -
skà), któ ra Êwiad czy us∏u gi eks pre so wej pocz ty ku rier skiej.
Wszyst kie po jaz dy, wy po sa ̋o ne w sil nik HPI o po jem no -
Êci 2,3 li trów roz pocz nà pra c´ jesz cze przed Âwi´ ta mi 
Bo ̋e go Na ro dze nia.

PUNTO NAP¢DZANE
METANEM W SZWECJI
Do Urz´ du Miej skie go w Go ete bor gu
(Szwe cja) do tar ∏o 20 Fia tów Pun to Na -
tu ral Po wer. Jest to pierw sza par tia
z 200 sa mo cho dów z po dwój nym za si la -
niem (me tan i ben zy na), któ re tra fià
na ry nek szwedz ki. Za kup sa mo cho dów
eko lo gicz nych przez s∏u˝ by miej skie te go
kra ju wcho dzi w za kres pro jek tu, któ re go
ce lem jest zmi ni ma li zo wa nie do 2008
ro ku ne ga tyw ne go wp∏y wu po jaz dów
na Êro do wi sko o co naj mniej 90%.

NIE MIEC KA POCZ TA
WO LI IVE CO
Deut sche Post World Net wy bra ∏a Ive co.
W pierw szych dzie wi´ ciu mie sià cach ro -
ku za ku pi ∏a 800 po jaz dów, mi´ dzy in ny -
mi 40 Stra lis. Deut sche Post World Net
to ko los, któ ry za trud nia 380 ty si´ cy
pra cow ni ków i dzia ∏a na ca ∏ym Êwie cie
w sek to rze us∏ug pocz to wych oraz szyb -
kich prze sy ∏ek do ku men tów, a tak ̋e
w lo gi sty ce (DHL) oraz us∏u gach ban ko -
wych (Po st bank). W 2003 ro ku ob ro ty
Fir my prze kro czy ∏y 40 mi liar dów eu ro.

TRAK TOR 
DLA MISS WSI
Na zy wa si´ Hil de De Set ter, ma d∏u gie,
kasz ta no we w∏o sy i jest zwy ci´˝ czy nià
kon kur su „Miss wsi”. W od by wa jà cych
si´ w Belgii co dwa la ta wy bo rach do Êci -
s∏e go fi na ∏u za kwa li fi ko wa nych zo sta -
je 16 dziew czyn. W kon kur sie, po za uro -
dà, li czy si´ tak ̋e to, w ja kim stop niu
przy sz∏a miss przy czy ni si´ do roz wo ju
rol nic twa. Na gro dà dla naj pi´k niej szej
jest trak tor TCE fir my New Hol land ufun -
do wa ny m.in. przez CNH Ca pi tal.

Autobusy dla Las Vegas
Obok ka syn i ho te li od dzi siaj nie zwy k∏y kra jo braz Las Ve -
gas wzbo ga ca no wy ele ment – Ci vis fir my lris bus (lve co).
Sà to d∏u gie, po nad 18 me tro we po jaz dy przy sz∏o Êci, sta -
no wià ce po ∏à cze nie tram wa ju i au to bu su, z na p´ dem elek -
trycz nym i czuj ni ka mi optycz ny mi. Ci vis mo ̋e prze wo -
ziç 120 pa sa ̋e rów. Li nia Max, po któ rej jeê dzi dzie si´ç po -
jaz dów Ci vis, to jed na z naj bar dziej za t∏o czo nych w sie ci
miej skiej, cià gnie si´ od Las Ve gas Bo ule vard North
do sta cji w oko li cach ba zy Lot ni czej Nel lis. Ca∏ ko wi ta d∏u -
goÊç tra sy wy no si oko ∏o 21 km, któ re mo˝ na prze je chaç
w 28 mi nut, za miast 47 tra dy cyj nym au to bu sem. Na tra -
sie jest 20 przy stan ków, zw∏asz cza przed naj s∏yn niej szy mi
ka sy na mi. Wszyst kie sta cje sie ci Max ma jà urzà dze nia,
któ re – dzi´ ki czuj ni kom optycz nym – po zwa la jà na ∏atwy
do st´p, zw∏aszcza oso bom po ru sza jà cym si´ na wóz kach
in wa lidz kich oraz mat kom z wóz ka mi dzie ci´ cy mi. Ci vis po -
sia da po nad to przy rzàd, któ ry w∏à cza zie lo ne Êwia t∏o
na skrzy ̋o wa niach – to pierw sze te go ty pu urzà dze nie
w Sta nach Zjed no czo nych. 
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W Arabii Saudyjskiej nie znajdziesz znaku
krzy˝a. Oprócz meczetów nie ma Êwiàtyƒ innych
wyznaƒ. Âwi´ta dla islamu ziemia, miejsce
urodzin, Êmierci i objawieƒ Mahometa, kraj,
w którym le˝à Mekka i Medyna, jest sama
wielkim meczetem. A w jednej Êwiàtyni nie ma
miejsca dla innych Êwiàtyƒ.

Mi lion chrze Êci jan ˝y jà cych w Ara bii,
g∏ów nie na jem na si ∏a ro bo cza np. z ka -
to lic kich Fi li pin, mo ̋e si´ mo dliç je dy -
nie sa mot nie w swych do mach. Swiss
Air przez la ta nie mo g∏y la taç do Ara bii,
bo na ka d∏u bach sa mo lo tów wy ma lo -
wa ny jest krzy˝, sym bol znaj du jà cy si´
w her bie Szwaj ca rii. Mut ta wee, spe -
cjal na po li cja re li gij na, pi´ç ra zy dzien -
nie przy po mi na, ˝e po ra na mo dli tw´.
Za mie ra wte dy ruch, za my ka ne sà ba -
za ry, skle py i re stau ra cje. Po li cja ta
czu wa tak ̋e nad mo ral no Êcià oby wa -
te li. Ko bie ty mo gà znaj do waç si´ po -
za do mem je dy nie w to wa rzy stwie
m´˝ czy zny z jej ro dzi ny. Mu szà byç
„skrom nie” ubra ne. Obo wià zu je je
aba ja, przy kry wa jà ca ca ∏e cia ∏o, d∏o nie
naj le piej w r´ ka wicz kach, cza ra przy -
kry wa jà ca w∏o sy i za s∏o na na twarz
– tyl ko oczy mo gà byç od s∏o ni´ te. Wie -
le ko biet no si po nad to pod we lo na mi
bur ki – mi ster ne ma secz ki z po z∏a ca nej
cz´ sto skó ry, przy kry wa jà ce brwi, usta
i nos. Ale pod spodem nie jed no krot nie
naj lep sze kre acje z fran cu skich do mów
mo dy – do zo ba cze nia tyl ko przez m´ -
˝a al bo in ne ko bie ty. 

Inne oblicze
wiary

Prof. dr hab. ANDRZEJ
KAPISZEWSKI jest
kierownikiem Katedry
Bliskiego i Dalekiego Wschodu
na Uniwersytecie
Jagielloƒskim. By∏y ambasador
RP w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Katarze. Autor
wielu ksià˝ek i artyku∏ów
z dziedziny stosunków
mi´dzynarodowych i socjologii.

W re stau ra cjach osob ne po miesz cze -
nia dla ro dzin – tyl ko tam ze swy mi
naj bli˝ szy mi mo gà si´ zna leêç ko bie ty.
W uni wer sy te tach od r´b ne wy k∏a dy;
gdy wy k∏a dow ca jest m´˝ czy znà, stu -
dent ki mo gà go oglà daç tyl ko na ekra -
nie te le wi zyj nym. Arab ki nie mo gà pro -
wa dziç sa mo cho du, ma jà pro blem z wy-
jaz dem za gra ni c´ – do te go po trze ba
pasz por tu ze zdj´ ciem. A jak swo jà
twarz po ka zaç ob ce mu m´˝ czyê nie?
W Ara bii nie wol no spo ̋y waç ani al -
ko ho lu, ani nar ko ty ków. Za po sia da -
nie tych ostat nich gro zi ka ra Êmier ci
– wcià˝ wy ko ny wa na przez Êci´ cie
mie czem, cz´ sto na pla cu w cen -
trum mia sta. Ale tu˝ za piasz czy sty -
mi gra ni ca mi kró le stwa Sau dów do -
ko nu je si´ re wo lu cja… W Bah raj nie,
Ka ta rze i Oma nie ko bie ty mo gà swo -
bod nie pra co waç z ob cy mi m´˝ czy -
zna mi, pro wa dziç sa mo cho dy, a na -
wet g∏o so waç. ˚o ny miej sco wych
szej ków nie rzad ko przo du jà w eman -
cy pa cji. W Zjed no czo nych Emi ra tach
Arab skich ko bie ta jest mi ni strem go -
spo dar ki, w Ku wej cie i Oma nie ko -
bie ty sà am ba sa do ra mi, pra cu jà ja -

foto: Jan Zych
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ko pre zen ter ki w te le wi zji, wy st´ pu -
jàc z od s∏o ni´ tà twa rzà. Sta no wià
wi´k szoÊç stu diu jà cych na miej sco -
wych uni wer sy te tach. 
Co raz rzad sze sà, do pusz cza ne przez
Ko ran, przy pad ki wie lo ̋eƒ stwa. O˝e -
nek to zresz tà dla m´˝ czyzn trud ne
wy zwa nie. Dla te go w Emi ra tach od kil -
ku lat pra wo okre Êla, ˝e po sag nie
mo ̋e prze kra czaç 5.000 do la rów. By -
wa jed nak, ˝e za ˝o n´ trze ba za p∏a ciç
i 100.000 dolarów. Dla te go stwo rzo -
no spe cjal ny fun dusz bez -
zwrot nych po ̋y czek po sa go -
wych. Zbu do wa no do my we -
sel ne, by unik nàç nie bo tycz -
nych kosz tów przy j´ç we sel -
nych w pi´ cio gwiazd ko wych
ho te lach. Tyl ko we se la dla
dzie ci szej ków to wcià˝ przy -
j´ cia z kra iny Sze he re za dy.
Kil ka ty si´ cy go Êci, 3 dni wy -
staw nych po si∏ ków. Ale pan
m∏o dy swo jà ˝o n´ oglà da do -
pie ro po Êlu bie. Bo ma∏ ̋eƒ -
stwa sà na dal usta la ne przez
ro dzi ny m∏o dych. Dzi´ ki te mu
– twier dzà – rzad sze sà ni˝
na Za cho dzie roz wo dy.
M∏o da, cz´ sto ubo˝ sza ge ne -
ra cja zna la z∏a in ne roz wià za -
nie – m´˝ czyê ni ˝e nià si´
z ko bie ta mi z za gra ni cy,
zw∏asz cza z Azjat ka mi. Nie
wy ma ga jà po sa gu i sà uwa -
˝a ne za bar dziej po s∏usz ne
i za rad ne. Ro dzi to jed nak
po wa˝ ny pro blem wy na ro do wie nia.
Dla te go w wie lu kra jach pó∏ wy spu pra -
wo za ka zu je te go ty pu zwiàz ki; do -
pusz cza si´ je tyl ko po prze kro cze niu
pew ne go wie ku al bo w przy pad ku
o˝en ku z „ob cà”, kie dy ju˝ ma si´
pierw szà ˝o n´ Arab k´. Te z ko lei ma∏ -
˝eƒ stwa bar dzo cz´ sto koƒ czy roz wód.
Bo gac two, któ re go êró d∏em jest ro pa
naf to wa, spra wia i in ne pro ble my.
Arab skie dzie ci co raz cz´ Êciej sà wy -
cho wy wa ne przez azja tyc kie opie kun -

ki. Dla te go cz´ sto ma jà k∏o po ty z mó -
wie niem po praw nie po arab sku. 
Po wa˝ nym pro ble mem Êwia ta arab -
skie go jest eks pan sja za chod niej kul -
tu ry i ma so wy na p∏yw imi gran tów ze
Wscho du. Mia sta bo ga tej Ara bii przy -
po mi na jà ame ry kaƒ skie me tro po lie:
dra pa cze chmur, au to stra dy, cen tra
han dlo we, lot ni ska i re stau ra cje. Tyl -
ko me cze ty i stro je miej sco wych przy -
po mi na jà gdzie je ste Êmy. A i z tym
by wa pro blem. W Emi ra tach Arab -

skich po nad 70% miesz kaƒ ców i po -
nad 90% za trud nio nych to ob co kra -
jow cy. Na uli cy cz´ Êciej s∏y szy si´ hin -
di, pa ta ni, ben ga li czy an giel ski ni˝
arab ski. W szpi ta lach miej sco wi ma -
jà k∏o po ty z po ro zu mie niem si´ z hin -
du ski mi dok to ra mi lub in do ne zyj ski -
mi pie l´ gniar ka mi. Ki na po ka zu jà wy -
∏àcz nie ame ry kaƒ skie fil my (po -
za Ara bià Sau dyj skà), a dzie ci chcà
jeÊç tyl ko w Mac Do nald’s. Tra dy cyj -
ne roz mo wy w do mo wych maj lis za -

stà pi∏ te le fon a ple mien ny sys tem
roz strzy ga nia spo rów – sà dy. 
Naj no wo cze Êniej szym chy ba mia stem
Êwia ta sta∏ si´ Du baj. Nie daw no
otwar to tam pierw szy w Êwie cie ho tel
sied mio gwiazd ko wy. Ka˝ dy po kój ma
swo je go s∏u ̋à ce go, do re stau ra cji za -
nu rzo nej w mo rzu do je˝ d˝a si´ ∏o dzià
pod wod nà… Koƒ czy si´ bu do wa
na mo rzu wiel kie go osie dla luk su so -
wych wil li (po 1 mln do la rów), roz -
miesz czo nych na… ogrom nej ma pie

Êwia ta. Dla bo ga tych Ro sjan
po wsta∏ kom pleks miesz ka -
nio wy w kszta∏ cie sza chow ni -
cy (bia ∏e po la to ba se ny
przy ka˝ dym do mu), dla
miej sco wych koƒ czy si´ bu -
do w´ osie dla na mo rzu
w kszta∏ cie pal my. Po la gol -
fo we z zie lo nà tra wà, pod le -
wa nà bez prze rwy przez 365
dni w ro ku (przez pó∏ ro ku
tem pe ra tu ra prze kra cza
plus 40 stop ni w cie niu).
W li czà cej 700 tys. miesz -
kaƒ ców sto li cy ZEA, Abu Za -
bi, o kwia ty i krze wy w par -
kach -ogro dach dba 40 tys.
ogrod ni ków. Po emi rac kich
au to stra dach jeê dzi wi´ cej 
Mer ce de sów se rii 600 ni˝
w ja kim kol wiek in nym kra ju. 
Po zo sta ∏a no stal gia za pu sty -
nià, gdzie wy je˝ d˝a si´
na week end, jak my nad rze -
k´ lub do la su. I wy Êci gi wiel -

b∏à dów oraz po lo wa nia z so ko ∏a mi.
Jed nym ogrom ny po st´p im po nu je, sà
z nie go dum ni, pra gnà do go niç i wy -
prze dziç ca ∏y Êwiat. In nych prze ra ̋a
po st´ pu jà ca de ara bi za cja ich Êwia ta.
A jesz cze in ni, w in nych kra jach, nie
ma jà cy ma jàt ków po cho dzà cych z ro -
py, g∏´ bo ko sfru stro wa ni swym za co fa -
niem i bra kiem per spek tyw, ucie ka jà
w fun da men ta lizm. I to czà wal k´ z Za -
cho dem, któ ry ob wi nia jà za wszyst kie
swo je pro ble my.

foto: Andrzej Kapiszewski
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Grupa

W trzecim kwartale sprzeda˝ wzros∏a o oko∏o
10 procent w porównaniu z analogicznym
okresem 2003 roku, natomiast o dwie
trzecie zmniejszy∏y si´ straty operacyjne.
Wyniki te Êwiadczà o osiàgni´ciu celu, jakim
by∏o uzyskanie równowagi do koƒca roku.

Sprze da˝ ro Ênie, a wy nik ope ra cyj ny jest co raz lep szy. Wi daç to z da nych
eko no micz nych trze cie go kwar ta ∏u. Ze sprze da ̋y uzy ska no 10,6 mi liar dów
eu ro, co w po rów na niu z ana lo gicz nym okre sem ubie g∏e go ro ku, ozna cza
wzrost o pra wie mi liard eu ro. Wy nik ope ra cyj ny, choç jesz cze ujem ny (97 mi -
lio nów eu ro), Êwiad czy jed nak o wy raê nym po st´ pie, po nie wa˝ stra ta zmniej -
szy ∏a si´ o po nad dwie trze cie w po rów na niu z ubie g∏ym ro kiem. Osià gni´ to
za tem za mie rzo ny cel, ja kim by ∏o uzy ska nie w bie ̋à cym ro ku rów no wa gi
ope ra cyj nej Gru py oraz po pra w´ prze p∏y wu Êrod ków pie ni´˝ nych z dzia ∏al no -
Êci ope ra cyj nej („ope ra ting cash flow”). 
We wzro Êcie do cho dów uczest ni czy ∏y pra wie wszyst kie Sek to ry. W po rów na -
niu z trze cim kwar ta ∏em ze sz∏e go ro ku, w spó∏ ce Fiat Au to sprze da˝ wzro s∏a
o 11 pro cent, w CNH o 10, w Ive co o 16%. Bar dzo do brze wy pa d∏y rów -
nie˝ Fer ra ri (+8%), Tek sid (+13%) i Ma gne ti Ma rel li (+20%). Prze ciw nà
ten den cj´ stwier dzo no na to miast w fir mie Co mau, któ ra zmie ni ∏a za kres
ope ra cyj ny sprze da ̋y, oraz w Bu si ness So lu tions, na wy ni ki któ rej wp∏y n´ -
∏a ce sja Fia ta En gi ne ering.
Na wet je Êli w wy ni ku ope ra cyj nym od no to wu je si´ jesz cze stra t´ (97 mi lio -
nów), trze ba pod kre Êliç znacz nà po pra w´ w po rów na niu z ana lo gicz nym
okre sem sprzed ro ku (303 mi lio ny), zwià za nà przede wszyst kim z do brym
funk cjo no wa niem CNH i Ive co, jak rów nie˝ z roz wo jem Fia ta Au to. Jest to
siód my kwar ta∏, z ko lej no na st´ pu jà cych po so bie, w któ rym po pra wia si´
wy nik eko no micz ny. To wa˝ ny i do da jà cy otu chy sy gna∏.

ma si´

Wy nik przed opo dat ko wa niem jest
ujem ny (469 mi lio nów eu ro). W okre -
sie li piec – wrze sieƒ 2003 by∏ do dat -
ni dzi´ ki przy cho dom w wy so ko -
Êci 1,3 mi liar da eu ro, wy ni ka jà cym
z ce sji Fia tA vio. Z te go sa me go po wo -
du po gor szy∏ si´, w po rów na niu
z trze cim kwar ta ∏em ze sz∏e go ro ku,
rów nie˝ skon so li do wa ny wy nik net to.
Je Êli jed nak po rów na si´ Êrod ki net to
wy ni ka jà ce z ope ra cji nad zwy czaj -
nych, uzy sku je my wy nik do dat ni,
kszta∏ tu jà cy si´ na po zio mie 378 mi -
lio nów. P∏yn noÊç fi nan so wa, po zwro -
cie po ̋y czek w wy so ko Êci 1,8 mi liar -
da eu ro, wy no si 4,6 mi liar dów. Po zy -
cja fi nan so wa net to Gru py na
dzieƒ 30 wrze Ênia ubie g∏e go ro ku 
by ∏a ujem na na 5,5 mi liar da (4,3
na ko niec czerw ca).
Je Êli cho dzi o funk cjo no wa nie g∏ów -
nych Sek to rów, fir ma Fiat Au to
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nad 10 pro cent w po rów na niu z trze -
cim kwar ta ∏em 2003 ro ku. Na stà pi ∏o
to po mi mo wzmoc nie nia eu ro wzgl´ -
dem do la ra, któ ry jest wa lu tà obo wià -
zu jà cà w tym Sek to rze. Wzrost, wy ra -
˝o ny w do la rach, po uwzgl´d nie niu
kur su, wy no si 14 pro cent. 
W cià gu kwar ta ∏u fir ma Ive co sprze da -
∏a 36 mln sa mo cho dów (+16,6%)
za 2,1 mln eu ro. Jest to wy nik uzy ska -
ny przede wszyst kim dzi´ ki zwi´k sze -

niu sprzeda˝y oraz pod wy˝ sze niu ce ny.
Wy ni ki ta kie zo sta ∏y osià gni´ te w mo -
men cie, gdy Gru pa dzia ∏a ∏a w wa run -
kach go spo dar czych, w któ rych stre fa
eu ro, a zw∏asz cza W∏o chy, w nie wiel -
kiej mie rze uczest ni czy ∏y w o˝y wie niu
Êwia to wej ko niunk tu ry. 
Fiat Au to, pro wa dzà cy swo jà dzia ∏al -
noÊç na bar dzo trud nym ryn ku eu ro -
pej skim, na któ rym pa nu je ostra kon -
ku ren cja pod wzgl´ dem cen, za mknie
rok ob ra chun ko wy stra tà mniej szà ni˝
w ro ku ubie g∏ym. Sek tor, któ ry od
1 wrze Ênia ma no wà, bar dziej p∏a skà
i sku tecz niej szà struk tu r´, b´ dzie
przy k∏a da∏ du ̋à wa g´ do umoc nie nia
ze spo ∏u me ne d˝e rów, któ rzy wp∏y nà
z po wo dze niem na roz wój i wy lan so -
wa nie no wych mo de li.

WY NIK OPE RA CYJ NY ZGOD NY Z CE LA MI

Sta∏a poprawa (w takich samych warunkach)

(510)

(442)

(158)

Pierwszy kwarta∏ 

2002 2003 2004 2002 2003 2004

(248)

(100)

18

+284

+118

(441)

(303)

(97)

+206

2002 2003 2004

(149)

132

2002 2003

Drugi kwarta∏ Trzeci kwarta∏ Czwarty kwarta∏ 

(miliony euro) 

III kwarta∏ 2004 III kwarta∏ 2003
PO UWZGL¢DNIENIU

(w milionach euro) SKONSOLIDOWANY CESJI DZIA¸ALNOÂCI SKONSOLIDOWANY
PRZY CHO DY NET TO 10.648 9.731 9.837

ZYSK OPE RA CYJ NY BRUT TO 1.599 1.202 1.248

WY NIK OPE RA CYJ NY (97) (303) (285)

WY NIK PRZED OB LI CZE NIEM OD SE TEK
I PRZED OPO DAT KO WA NIEM (E.B.I.T.) (238) 593 610

ZYSK PRZED OPO DAT KO WA NIEM (469) 348 365

WY NIK NET TO (554) (151) (145)

WY NIK NET TO GRU PY
I SPÓ¸ EK TRZE CICH (554) (144) (145)

WY NIK NET TO B¢ DÑ CY
W KOM PE TEN CJI GRU PY (554) b.d. (84)

zmniej szy ∏a stra ty ope ra cyj ne o 61
mi lio nów eu ro (z – 331 mi lio nów
w dru gim kwar ta le do – 270 mi lio -
nów). Wy nik ta ki uzy ska no dzi´ ki
wpro wa dze niu wy˝ szych mar˝ w no -
wych mo de lach oraz re duk cji kosz -
tów. Mi mo wcià˝ trud ne go ryn ku,
Sek tor Au to sprze da∏ 402.500 sa mo -
cho dów (+11 pro cent) w cià gu kwar -
ta ∏u. Na to miast przez pierw sze dzie -
wi´ç mie si´ cy ro ku za re je stro wa no
po nad 1.332 ty sià ce sa mo cho dów
Fiat, Lan cia i Al fa Ro meo oraz sa mo -
cho dów do staw czych (wzrost o 8,4
pro cent). W ostat nim kwar ta le ga ma
sa mo cho dów po sze rzy ∏a si´ dzi´ ki
wpro wa dze niu na ry nek sa mo cho dów
Fiat Pan da 4x4, Lan cia Mu sa oraz
pre zen ta cji Al fa Ro meo Cros swa gon
Q4. In ten syw nie ro Ênie sprze da˝ fir my
CNH, któ ra osià gn´ ∏a wiel koÊç 2,4
mi liar da eu ro, co jest wzro stem o po -

Po zakoƒczeniu posiedzenia
Zarzàdu, Luca Cordero di
Montezemolo oraz Sergio
Marchionne wraz z Herbertem
Demelem zwiedzili zak∏ad
Mirafiori.

WY NI KI EKO NO MICZ NE GRU PY FIAT
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Przede wszyst kim po twier dza to iloÊç za mó wieƒ od klien tów, do któ rych
do tàd tra fi ∏o 300 000 eg zem pla rzy te go mo de lu. In nym usank cjo no wa niem
naj wy˝ szej ja ko Êci wy ko na nia no we go Fia ta Pan da sà roz licz ne na gro dy, któ -
re mo del ten otrzy ma∏ od chwi li, gdy po ja wi∏ si´ na ryn ku – w tym pre sti ̋o -
wy ty tu∏ Sa mo cho du Ro ku 2004. Na po czàt ku li sto pa da Za k∏ad Ka ro se rii
w Ty chach, w któ rym na li niach pro duk cyj nych po wsta je Pan da, otrzy ma∏ Pol -
skà Na gro d´ Ja ko Êci w ka te go rii „Wiel kich or ga ni za cji pro duk cyj nych”. Pod -
czas uro czy sto Êci na Zam ku Kró lew skim w War sza wie 11 XI 2004 ro ku, zor -
ga ni zo wa nej z oka zji ju bi le uszo wej X edy cji kon kur su, sta tu et k´ PNJ wr´ czy∏
dy rek to ro wi Zdzi s∏a wo wi Ar le to wi pre mier Ma rek Bel ka.
Na gro da przy zna wa na jest co ro ku przez Pol skie Cen trum Ba daƒ i Cer ty fi ka -
cji, Kra jo wà Izb´ Go spo dar czà i Klub Pol skie Fo rum ISO 9000. Ce lem te go
kon kur su jest pro pa go wa nie za rzà dza nia przez ja koÊç w pol skich przed si´ -
bior stwach – po przez na gra dza nie tych naj lep szych. Wy znacz ni kiem pod czas
prac Ko mi te tu PNJ jest m.in. przy j´ cie przez fir m´ Za rzà dza nia przez Ja koÊç
(TQM) i za sa dy cià g∏e go do sko na le nia za rzà dza nia oraz wpro wa dze nie no wo -
cze snych me tod za pew nie nia ja ko Êci, a tak ̋e po pu la ry zo wa nie wÊród za ∏o gi
pro -ja ko Êcio we go spo so bu my Êle nia.
„Na gro da ta jest dla nas przede wszyst kim uho no ro wa niem wspól ne go wy -
si∏ ku ca ∏ej 3,5-ty si´cz nej za ∏o gi – mó wi∏ pod czas uro czy sto Êci dy rek tor Zdzi -
s∏aw Ar let. – A jed no cze Ênie sta no wi po twier dze nie s∏usz no Êci kie run ku,
któ ry ob ra li Êmy kil ka na Êcie lat te mu. Ze swej stro ny chcia∏ bym za pew niç, i˝

Kiedy o produkcie mówi si´ „najwy˝szej
jakoÊci”, mo˝e to byç slogan reklamowy 
lub szczera prawda. W przypadku tyskiej
fabryki FAP i nowego Fiata Panda nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e chodzi o to drugie.

nie jest ona za koƒ cze niem ˝ad ne go
eta pu – wie my, ˝e wcià˝ jesz cze du ̋o
ma my do zro bie nia. Po wiem krót ko
– choç to nie ∏a twe wy zwa nie, któ re -
mu do tàd nie spro sta ∏a ˝ad na pol ska
fir ma, ju˝ te raz my Êli my o Eu ro pej -
skiej Na gro dzie Ja ko Êci”.
Zda niem dy rek to ra Ar le ta Pol ska Na -
gro da Ja ko Êci ma wÊród in nych wy jàt -
ko we zna cze nie. Dla te go, ˝e w wi´k -
szo Êci przy pad ków na gra dza ny jest
pro dukt (no wy Fiat Pan da otrzy ma∏
do tàd 17 kra jo wych i mi´ dzy na ro do -
wych na gród), któ re go suk ces jest wy -
ni kiem do sko na ∏ej pra cy pro jek tan tów,
a do pie ro w dru giej ko lej no Êci pro du -
cen ta i do staw ców. W tym przy pad ku
na gro da przy zna na zo sta ∏a tyl ko fa bry -
ce – za to, jak funk cjo nu je i za to, 
jak pra cu jà za trud nie ni tu taj lu dzie.
W s∏o wach skie ro wa nych do te go -
rocz nych lau re atów Pre zy dent RP
Alek san der Kwa Êniew ski sta wia ich,
w tym tak ̋e Fiat Au to Po land, za wzór
przed si´ bior czo Êci – ja ko tych, któ rzy
upo wszech nia jà wi ze ru nek wy so kiej
ja ko Êci pol skich pro duk tów, po pra -
wia jà stan pol skiej go spo dar ki i po -
ziom ˝y cia Po la ków.

Uho no ro wa nie
wspól ne go

wy si∏ ku
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W trak cie ob rad Ko mi tet Pol skiej Na -
gro dy Ja ko Êci przy zna∏ w tym ro ku
w su mie czte ry na gro dy g∏ów ne w ka˝ -
dej z wy zna czo nych ka te go rii (wiel kich
or ga ni za cji pro duk cyj nych, bar dzo du -
˝ych or ga ni za cji pro duk cyj nych, ma -
∏ych i Êred nich or ga ni za cji us∏u go wych
oraz or ga ni za cji pu blicz nych), a tak ̋e
trzy na Êcie wy ró˝ nieƒ i trzy na gro dy ho -
no ro we. Od dêwi´k na ∏a mach pra sy,
za rów no pol skiej, jak i za gra nicz nej by∏
bar dzo du ̋y. Prócz te go dzieƒ
przed uro czy sto Êcià wr´ cze nia sta tu -
et ki PNJ na Zam ku Kró lew skim w War -
sza wie, ty skà fa bry k´ od wie dzi ∏a de le -
ga cja w∏o skich dzien ni ka rzy re pre zen -
tu jà cych naj wi´k sze i naj po czyt niej sze
dzien ni ki Ita lii. Obok pre zen tu je my
frag men ty ar ty ku ∏ów w∏o skich oraz
pol skich ga zet i cza so pism.

Dyrektor Zdzis∏aw Arlet odbiera
statuetk´ Polskiej Nagrody JakoÊci
z ràk premiera RP Marka Belki

Arlet – twardziel o dobrym
sercu – mówi o swoich 3500
pracownikach, którzy produkujà
dziÊ prawie 300.000
samochodów rocznie (...) jak
o rodzinie, dla której zak∏ad
i jego wyroby le˝à ludziom
na sercu jak ich w∏asne domy,
a to dlatego, ˝e potrafià ceniç
wartoÊç pracy, z której mogà
byç dumni. A dziÊ przede
wszystkim mogà byç z niej
dumni, gdy˝ firma odbiera
nagrod´ za jakoÊç przyznawanà
tym, którzy z sukcesem potrafià
wdro˝yç najnowoczeÊniejsze
systemy zarzàdzania.

Zak∏ad w Tychach, który
eksportuje 85% swojej
produkcji, wykorzystuje m.in.
TQM, czyli Total Quality
Management – metod´
zarzàdzania poprzez jakoÊç we
wszystkich procesach
przedsi´biorstwa.(...) Obecnie
[zak∏ad] wytwarza fiaty panda
(∏àcznie z wersjà 4x4 oraz
seicento. W tym roku fabryka
ma wyprodukowaç 310 tys. aut,
czyli prawie o po∏ow´ wi´cej,
ni˝ przed rokiem. Do takich
wyników przyczyni∏ si´ zw∏aszcza
rynkowy sukces Pandy - jednego
z najm∏odszych modeli Fiata.

Li sty gra tu la cyj ne z oka zji przy zna nia
ty skiej fa bry ce Pol skiej Na gro dy Ja ko -
Êci przy s∏a li m.in. Lu ca Cor de ro di
Mon te ze mo lo – pre zes Gru py Fiat,
John El kann – wi ce pre zes Gru py Fiat
i Ser gio Mar chion ne – dy rek tor pe∏ no -
moc ny i ge ne ral ny Gru py Fiat oraz
Pre zy dent RP Alek san der Kwa Êniew ski
(patrz na nast´pnej stronie).
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Fiat Wo kó∏ Nas: Ty ska fa bry ka Fia -
ta Au to Po land otrzy ma ∏a ju˝ wie le
na gród, po dob nie jak no wy Fiat
Pan da. Ja kie zna cze nie ma wÊród
nich Pol ska Na gro da Ja ko Êci?
Zdzi s∏aw Ar let: Z ca ∏à pew no Êcià
pre sti ̋o we. Jest dla nas bar dzo wa˝ -
na, po nie wa˝ do ce nia wszyst ko to, co
w cià gu ostat nich kil ku lat uda ∏o nam
si´ w fa bry ce osià gnàç. Po za tym
– jesteÊmy przekonani, ˝e te go ty pu
na gro dy b´ dà mia ∏y zna cze nie dla na -
szej cen tra li w Tu ry nie, kie dy za ja kiÊ
czas po dej mo wa ne b´ dà ró˝ ne de cy -
zje o przy sz∏o Êci te go za k∏a du.

Kto jest przede wszyst kim twór cà
te go suk ce su?
Bez dwóch zdaƒ wszyst kie oso by za -
trud nio ne w fa bry ce. Dla te go te raz
sta tu et ka Pol skiej Na gro dy Ja ko Êci
nie sta n´ ∏a na pó∏ ce w ga bi ne cie dy -
rek to ra, tyl ko krà ̋y po fa bry ce i od -
wie dza po szcze gól ne od cin ki na li -
niach pro duk cyj nych, a pra cow ni cy
ro bià z nià sobie gru po we zdj´ cia. To
ozna cza, ˝e czu jà si´ wspó∏ twór ca mi
suk ce su na sze go za k∏a du.
Jak wy glà da ∏y przy go to wa nia do
star tu w kon kur sie?
Na gro da przy zna wa na jest ju˝ od dzie -
si´ ciu lat i re gu ∏y sà za wsze ta kie sa -
me. Fir my star tu jà zwy kle naj pierw
do re gio nal nej na -
gro dy ja ko Êci,
a póê niej do kra jo -
wej. My zde cy do -
wa li Êmy si´ na
start od ra zu
do edy cji ogól no -
pol skiej – i, co
war te pod kre Êle -
nia, zo sta li Êmy
lau re ata mi w na -
szej ka te go rii ju˝
za pierw szym po -

Dro gi in ̋y nie rze Ar let,
gra tu lu j´ Pa nu uzy ska nia tak wa˝ nej na -
gro dy za Ja koÊç, ja ka dziÊ zo sta ∏a przy -
zna na w War sza wie Fia to wi Au to Po land.

Ta na gro da Êwiad czy za rów no o Paƒ -
skich zdol no Êciach, jak i zdol no Êciach
Pa na wspó∏ pra cow ni ków, któ re ob ja wia -
jà si´ pro fe sjo na li zmem, en tu zja zmem
oraz umie j´t no Êcià pra cy ze spo ∏o wej.

Sà to ce chy, dzi´ ki któ rym przed si´ bior -
stwo sta je si´ co raz bar dziej do sko na ∏e,
a suk ces tech nicz ny i han dlo wy Wa -
szych wy ro bów jest te go naj lep szym 
po twier dze niem.

Lu ca di Mon te ze mo lo
Pre zes Gru py Fiat

Wyniki [Fiat Auto Poland] sà
zach´cajàce: produkcja
na pracownika osiàgn´∏a
poziom 87 samochodów
rocznie (Japoƒczycy przeci´tnie
produkujà od 75 do 92
samochodów na pracownika);
odsetek wadliwych egzemplarzy
mieÊci si´ w granicach 6%
(celem jest uzyskanie wyniku
Toyoty, czyli poziomu 5%).

Podczas, gdy w Sali Balowej
Zamku Królewskiego
w Warszawie wr´czano firmie
Fiat Auto Poland Polskà
Nagrod´ JakoÊci, w odleg∏oÊci
kilkuset zaledwie metrów,
w Pa∏acu Prezydenckim,
Prezydent RP, Aleksander
KwaÊniewski, odznacza∏ Enrico
Pavoniego, Prezesa Fiata
w Polsce, Krzy˝em
Komandorskim Orderu Zas∏ugi
Rzeczypospolitej Polskiej,
najwy˝szym odznaczeniem
paƒstwowym przyznawanym
cudzoziemcom. To dwa znaki
symbolizujàce najwy˝szy
poziom wykonywanej pracy
i ogólnej dzia∏alnoÊci w∏oskiej
grupy w Polsce.

Roz mo wa ze Zdzi s∏a wem Ar le tem,
Dy rek to rem Za k∏a du Ka ro se rii 
Fiat Auto Poland w Ty chach

Pra gn´ prze ka zaç s∏o wa uzna nia za -
rów no Pa nu, jak i Paƒ skim wspó∏ pra -
cow ni kom za uzy ska nie pre sti ̋o wej
„Pol skiej Na gro dy Ja ko Êci”, która przy -
zna na zo sta ∏a Fia to wi Au to Po land.

Po tra fi´ do ce niç ten do wód uzna nia,
po nie wa˝ bar dzo mi le wspo mi nam
okres, kie dy pra co wa ∏em w Pol sce.
Mo g∏em wów czas ce niç pro fe sjo na -
lizm, za an ga ̋ o wa nie i en tu zjazm
osób, któ re pra cu jà dla Fia ta w Wa -
szym kra ju.

Ko rzy sta jàc z oka zji prze sy ∏am ser decz -
ne po zdro wie nia

John El kann
Wi ce pre zes Gru py Fiat
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Od momentu uruchomienia
produkcji w po∏owie lat 70.
z linii monta˝owych tyskiej
fabryki Fiata zjecha∏o ju˝ ponad
6,5 mln samochodów. 94%
[z nich] ma doskona∏à jakoÊç,
co stanowi znakomity wynik.

Za k∏ad w Ty chach ju˝ wcze Êniej
pro du ko wa∏ sa mo cho dy wy so kiej
ja ko Êci – gdy by by ∏o ina czej, pro -
duk cja Pan dy za pew ne roz po cz´ -
∏a by si´ gdzie in dziej. Czy od te go
cza su za sz∏o w fa bry ce wie le zmian?
Tak, po nie wa˝ nie ma my wàt pli wo Êci,
˝e za wsze jest coÊ do po pra wie nia i za -
wsze mo˝ na coÊ ro biç le piej, wy daj niej,
mniej kosz tow nie. W chwi li, gdy roz po -
czy na li Êmy pro duk cj´ no wej Pan dy,
koƒ czy li Êmy ju˝ in te gro wa nie na szych
sys te mów za rzà dza nia ja ko Êcià, bez -
pie czeƒ stwem pra cy i ochro nà Êro do -
wi ska. W∏a Êci wie od po czàt ku wdra ̋a -
my sys tem TPM, po nie wa˝ po ja wi ∏y si´
no we ro bo ty, no we ma szy ny i urzà dze -
nia oraz zu pe∏ nie no we pro ce sy.
Uru cho mie nie pro duk cji spo wo do wa -
∏o, i˝ przy j´ li Êmy do fa bry ki sied miu set
no wych pra cow ni ków. To by ∏o naj wi´k -
sze wy zwa nie, mu sie li Êmy bo wiem wy -
po sa ̋yç ich w tà
sa mà wie dz´, któ rà
mie li lu dzie pra cu -
jà cy tu taj od lat.
Uda ∏o si´ i dziÊ ju˝
nie ∏a two za uwa ̋yç
ró˝ ni ce mí  dzy ni mi.
Wcze Êniej pod -
kre Êla∏ Pan, jak
wa˝ ne dla suk ce -
su firmy jest na -
sta wie nie wszyst-
kich pra cow ni -

Przyczynà sukcesu jest
niezwyk∏a dba∏oÊç o jakoÊç
produkcji i pracowitoÊç polskiej
za∏ogi, która ma motywacj´, by
daç z siebie wszystko. Du˝a
w tym zas∏uga Johna Elkanna,
obecnie wiceprezesa Fiata,
który w 1999 roku odbywa∏
sta˝ w tyskiej fabryce. Wpad∏
on na pomys∏ organizowania
konkursów brygad: zwyci´zcy
dostajà puchar, wspólne
zdj´cie, a na ich czeÊç firma
wydaje wielkie przyj´cie.

dej Êciem. Wa run kiem zg∏o sze nia
do kon kur su by ∏o przy go to wa nie do ku -
men tu za wie ra jà ce go sa mo oce n´,
któ ra na st´p nie by ∏a przez wi zy tu jà -
cych nasz za k∏ad eks per tów we ry fi ko -
wa na. A sam do ku ment w na szym
przy pad ku sk∏a da∏ si´ z po nad trzy stu
stron – i tak na mar gi ne sie, bar dzo si´
cie szy my, ˝e po wsta∏. Do tàd bo wiem
nie mie li Êmy ta kie go kom plek so we go,
hi sto rycz ne go opra co wa nia wszyst kie -
go, co w ostat nich la tach zro bi li Êmy
w na szej fa bry ce.
Spe cjal na ko mi sja pod da ∏a we ry fi ka cji
to, co na pi sa li Êmy, we d∏ug swo ich kry -
te riów przy zna ∏a punk ty i po og∏o sze niu
wy ni ków oka za ∏o si´, ˝e w swo jej ka te -
go rii zo sta wi li Êmy kon ku ren tów w ty le.

ków. W czym przede wszyst kim
mo˝ na je za ob ser wo waç?
Osiem ty si´ cy po my s∏ów, któ re od po -
czàt ku ro ku zg∏osili pra cow ni cy, to licz -
ba, któ ra Êwiad czy za sie bie. A za ra -
zem do wód, ˝e lu dzie przy k∏a da jà si´
do swo jej pra cy, ̋ e za le ̋y im, by koƒ co -
wy pro dukt cha rak te ry zo wa ∏a naj wy˝ sza
ja koÊç. Jest to czy tel ny sy gna∏, ˝e ak -
cep tu jà kie ru nek, w ja kim idzie my.
Dla cze go ma my ta kie efek ty? Po nie wa˝
wszy scy ro bi my to, co ko cha my.

W tym trud nym okre sie, w któ rym mu -
si my do pro wa dziç do o˝y wie nia na sze -
go przed si´ bior stwa, przy k∏ad po st´ po -
wa nia Paƒ skich wspó∏ pra cow ni ków
wno si wie le opty mi zmu i po zwa la uwie -
rzyç w na sze umie j´t no Êci i mo˝ li wo Êci
osià ga nia wy jàt ko wo do brych wy ni ków.

Wspa nia ∏e osià gni´ cia FIAT AU TO PO -
LAND, po par te suk ce sem, ja ki od nio s∏a
Pan da, sà dla ca ∏e go na sze go przed -
si´ bior stwa fan ta stycz nym punk tem
od nie sie nia, a jed no cze Ênie sta no wià
bo dziec do cià g∏e go do sko na le nia na -
szych umie j´t no Êci.
Pro sz´ przy jàç mo je s∏o wa uzna nia

Ser gio Mar chion ne 
Dy rek tor Pe∏ no moc ny i Ge ne ral ny Gru py Fiat

To pre sti ̋o we wy ró˝ nie nie Êwiad czy,
˝e pod j´ te przez Paƒ stwa dzia ∏a nia
na rzecz za pew nie nia ja ko Êci na
wszyst kich sta no wi skach pra cy przy -
no szà za k∏a da ne efek ty, za pew nia jàc
Wa szej Fir mie trwa ∏à i sil nà po zy cj´
na ryn ku. Do ∏à czy li Êcie Paƒ stwo do
gro na li de rów, któ rych pro duk ty i
us∏u gi cie szà si´ za ufa niem od bior -
ców oraz uzna niem w Êro do wi sku go -
spo dar czym.

˚y cz´, aby otrzy ma ny ty tu∏ sta∏ si´
bodê cem do po dej mo wa nia no wych
wy zwaƒ.
Z po wa ̋a niem

Alek san der Kwa Êniew ski
Prezydent RP
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Crosswagon
tajemnice Alfy

Wszystkie 

Ofe ru jàc no wà Cros swa gon Q4 fir ma Al fa Ro meo wra ca do seg men tu po -
jaz dów z na p´ dem na czte ry ko ∏a. Przed wpro wa dze niem sa mo cho du na ry nek
chcie li by Êmy przy bli ̋yç czy tel ni kom hi sto ri´ po wsta nia mo de lu, pra ce nad pro -
jek tem oraz ka te go ri´ klien tów, do któ rej skie ro wa ny jest sa mo chód. Po mo ̋e
nam w tym spe cja li sta zna jà cy naj le piej Cros swa gon Q4 – Oskar De Vi ta, in ̋y -
nier me cha nik, li der gru py „per for man ce en gi ne er”, któ ra pra co wa ∏a nad mo -
de lem, ale przede wszyst kim eks pert sys te mów na p´ du, zaj mu jà cy si´ przez
czte ry la ta pro jek tem na p´ du na czte ry ko ∏a prze zna czo ne go dla te go sa mo cho du.
„Pro jekt Cros swa gon – opo wia da – po wsta∏ dwa la ta te mu, ale na p´ dem
na czte ry ko ∏a zaj mo wa li Êmy si´ w rze czy wi sto Êci ju˝ od 2000 ro ku. Prze pro wa -
dza jàc te sty prób ne spraw dza li Êmy bo wiem ró˝ ne sys te my te go ty pu na p´ du,
by zde cy do waç, któ ry z nich ofe ru je osià gni´ cie jed no cze Ênie do sko na ∏ej mo bil -
no Êci na ka˝ dym ro dza ju na wierzch ni i dy na micz ne go za cho wa nia, zgod ne go
z du chem tra dy cji Mar ki”. Ze spó∏, z któ rym pra co wa∏ De Vi ta, prze ana li zo wa∏
ró˝ ne sa mo cho dy z na p´ dem 4x4, któ re sà obec ne na ryn ku, m.in. BMW, Sub -
a ru, Au di, Mit su bi shi, Vo lvo. Na ba zie tych te stów za de cy do wa no, ja kie osià gi
po win na mieç Al fa Ro meo z na p´ dem na czte ry ko ∏a, by zna la z∏a si´ nie tyl ko
o sto pieƒ wy ̋ej od kon ku ren cji, ale by jed no cze Ênie ofe ro wa ∏a po ziom zwrot no -
Êci, przy czep no Êci do pod ∏o ̋a i bez pie czeƒ stwo, ja kie go ocze ku je si´ od po jaz -
du tej mar ki. „Pod uwa g´ wzi´ li Êmy do tych cza so wà tra dy cj´ tech no lo gicz nà Al -
fy Ro meo – t∏u ma czy in˝. De Vi ta – i na tej pod sta wie wy bra li Êmy roz wià za nia
naj bar dziej do niej pa su jà ce”.

Marka wraca do wersji station wagon 4x4,
proponujàc model zaprojektowany
i wyprodukowany przy zastosowaniu
najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ
technologicznych. Celem projektantów by∏o
zapewnienie maksimum bezpieczeƒstwa
i przyjemnoÊci prowadzenia.





Po licz nych pró bach, z któ rych wie le
prze pro wa dzo no w wa run kach zi mo -
wych, na lo dzie, w oÊrod ku prób eks -
pe ry men tal nych w Ar je plog, sto ki lo -
me trów od Ark tycz ne go Ko ∏a Po lar -
ne go, in˝. De Vi ta i je go ko le dzy sta -
n´ li przed ko niecz no Êcià wy bo ru naj -
lep sze go roz wià za nia. „Pierw sze po -
le ga ∏o na dwóch ko ∏ach na p´ dza -
nych przed nich, ze sprz´ g∏em hy -
drau licz nym ste ro wa nym elek tro nicz -
nie, zdol nym do prze nie sie nia mo -
men tu na oÊ tyl nà w ra zie utra ty
przy czep no Êci przez przed nià. Dru gie
roz wià za nie ofe ro wa ∏o za sto so wa nie
czte rech kó∏ na p´ dza nych i me cha -
ni zmu ró˝ ni co we go Tor sen”. To urzà -
dze nie, w pe∏ ni me cha nicz ne, po -
zwa la na roz dzie le nie mo men tu po -
mi´ dzy przed nià i tyl nà oÊ zgod nie
z prze ∏o ̋e niem usta lo nym wst´p nie.
Jed nak w cza sie jaz dy prze ∏o ̋e nie to
zmie nia si´ au to ma tycz nie w za le˝ -
no Êci od przy czep no Êci kó∏. Po -
za tym, zmie nia jàc pro cent mo men -
tu na p´ do we go po mi´ dzy przed nià
a tyl nà osià, me cha nizm Tor sem ko -
ry gu je au to ma tycz nie nad ste row -
noÊç i pod ste row noÊç.
De Vi ta do da je: „W tym mo men cie
nie mie li Êmy ju˝ wàt pli wo Êci. Cho cia˝
na si ko le dzy z Sa aba, któ rym mu sie li -
Êmy udo st´p niç pro jek ty na p´ du
w ra mach Plat for my „Pre mium”, na -
le ga li na wy bór pierw sze go roz wià za -
nia, to we d∏ug nas, me cha nizm Tor -
sen, ja ko je dy ny za pew nia∏ osià gni´ -
cie wy zna czo nych ce lów. Umo˝ li wia∏
nam uzy ska nie naj lep sze go za cho wa -
nia dy na micz ne go tak na as fal cie, jak
i na na wierzch ni o ni skiej przy czep no -
Êci: wy bo istej, za Ênie ̋o nej, czy te˝ ob -
lo dzo nej. Wo le li Êmy za tem, aby prze -
wa g´ mia ∏a oÊ tyl na (58% mo men tu
ob ro to we go w nor mal nych wa run -
kach), po nie wa˝ chcie li Êmy uzy skaç
za cho wa nie sa mo cho du za do wa la jà -
ce kie row ców, któ rzy przy spie sza jàc
„Êci na jà” za kr´ ty.

Oscar De Vita. 
Obok: Alfa Crosswagon Q4
demonstruje swoje zalety

na drogach o ró˝nym
rodzaju nawierzchni.



Przy wy bo rze tym kie ro wa no si´ za -
rów no przy jem no Êcià pro wa dze nia,
jak i bez pie czeƒ stwem. Po wo du jàc
na tych mia sto wà zmia n´ prze nie sie -
nia mo men tu ob ro to we go po mi´ dzy
dwo ma osia mi, cen tral ny me cha -
nizm ró˝ ni co wy po zwa la unik nàç na -
g∏ej re ak cji nad ste row no Êci lub pod -
ste row no Êci rów nie˝ przy przy spie sza -
niu lub zwal nia niu. „Prze pro wa dzi li -
Êmy wie le prób na Ênie gu i lo dzie
– mó wi in˝. De Vi ta – i uzna li Êmy, ˝e
za cho wa nie Cros swa gon Q4 by ∏o
nad zwy czaj ne. Aby za cie Êniç za kr´t
nie trze ba zdej mo waç no gi z ga zu ani
pra co waç kie row ni cà: wy star czy nie -
co bar dziej na ci snàç pe da∏ przy spie -
sze nia a sa mo chód na tych miast po -
s∏usz nie re agu je. Na wet po od∏à cze -
niu sys te mu kon tro li dy na micz nej,
aby spro wo ko waç nad ste row noÊç,
sa mo chód re ago wa∏ bar dzo ∏a god -
nie. Do je go opa no wa nia wy star czy ∏o
lek ko wy rów naç ko ∏a. Sa mo chód ni -
gdy nie re agu je gwa∏ tow nie i ro bi do -
k∏ad nie to, cze go chce my”. 
Za le ty dro go we Cros swa gon Q4 sà
god ne po dzi wu, ale no wy mo del mar -
ki Al fy Ro meo ma jesz cze je den do -
dat ko wy atut: zdol noÊç jaz dy nie tyl ko
po as fal cie. Trze ba bo wiem wy raê nie
pod kre Êliç, ˝e Cros swa gon nie jest
sa mo cho dem te re no wym. Nie mniej
od po wied nia wy so koÊç od pod ∏o ̋a
(6,5 cen ty me tra wi´ cej w sto sun ku
do Spor twa gon) i na p´d in te gral ny,
po zwa la jà ze spo ko jem sta wiç czo ∏a
na wet wy bo istym dro gom. W naj trud -
niej szych sy tu acjach in ter we niu je
elek tro nicz ny sys tem an ty po Êli zgo wy,
któ re go efek ty dzia ∏a nia – ∏àcz nie
z me cha ni zmem Tor sen – po zwa la jà
sa mo cho do wi na po ko na nie prze -
szkód na wet po za pad ni´ ciu si´ kó∏
w Ênie gu lub b∏o cie”.
Dla no wej Al fy z na p´ dem na czte ry
ko ∏a wy bra no sil nik tur bo die sel 1.9
JTD 16v M -Jet. Dy na micz ny, osià ga -
jà cy moc 150 KM.
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W Pary˝u odby∏a si´ prapremiera nowej
Alfy 147, dost´pnej z szeÊcioma
wersjami silnika. Uwag´ zwraca∏y
oryginalne kolorystyczne po∏àczenia
proponowane przez Lanci´ i trzy
specjalne modele Fiata Stilo.

De biu tu jà ca pod czas Sa lo nu Sa mo cho do we go w Pa ry ̋u no wa 
Al fa 147, spor to wa i ele ganc ka, pre zen tu je „mu sku lar nà” 
li ni´. W cz´ Êci przed niej ele men tem cha rak te ry stycz nym
jest os∏o na ch∏od ni cy o du ̋ych wy mia rach oraz re flek -
to ry o wy d∏u ̋o nym kszta∏ cie. Z ty ∏u na to miast uwa g´
przy cià ga po kry wa ba ga˝ ni ka o no wym kszta∏ cie
oraz lam py ze spo lo ne, któ rych pro fil pod kre Êla
chro mo wa na li stwa ozdob na. Dla no wej Al -
fy 147 prze wi dzia no szeÊç sil ni ków: trzy ben zy -
no we (1.6 Twin Spark 16v o mo cy 105
i 120 KM, 2,0 16v o mo cy oko ∏o 150 KM)
oraz trzy tur bo die sel. WÊród tych ostat nich
znaj du je si´ moc ny sil nik 1,9 JTD 16v Mul ti -
jet o mo cy 150 KM, a oprócz nie go sil ni -
ki 1,9 JTD o mo cy 100 KM i 115 KM. No -
wo Êcià jest rów nie˝ zro bo ty zo wa na skrzy nia
bie gów, b´ dà ca ko lej nym eta pem roz wo ju
s∏aw nej ju˝ skrzy ni Se le spe ed, któ ra da je mo˝ -
li woÊç wy bo ru dzia ∏a nia r´cz no -se kwen cyj ne go
oraz au to ma tycz ne go. W spo sób wy jàt ko wy do -
pra co wa no usta wie nie za wie szeƒ w ce lu za pew nie -
nia dy na mi ki na szczy to wym po zio mie Êwia to wej pro -
duk cji w sek to rze mo to ry za cyj nym.

Lan cia Yp si lon 
b -co lo re, ele ganc ka 
i ∏o bu zer ska
Kla sa i ty po wo w∏o ski styl na sto isku
Lan cii, gdzie po mi´ dzy kon struk cja mi
z mar mu ru i drew na We ng¯, za de biu -
to wa ∏y dwa sa mo cho dy Yp si lon „b -co -
lo re” w nie spo ty ka nej do tej po ry wer -
sji (dwu ko lo ro wa ka ro se ria i eks klu -
zyw ne wn´ trze). Oba sa mo cho dy pro -
po no wa ne z wy po sa ̋e niem Ar gen to
i sil ni kiem 1.3 Mul ti jet o mo cy 70 KM,
po sia da jà dwu stre fo wà kli ma ty za cj´,
in sta la cj´ Hi -Fi Bo se, Cru ise Con trol,
ob r´ cze ze sto pu lek kie go, kie row ni c´

NowoÊci
z Salonu
Pary˝uw
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oraz skó rza ny uchwyt i os∏o n´ dêwi gni
zmia ny bie gów, a po nad to przy ci ski
ste ro wa nia ra diem na ko le kie row ni -
cy. Ko lo ry: pierw szy mo del – cie p∏a
i uj mu jà ca czer wieƒ (w gór nej cz´ Êci),
po ∏à czo na z wy ra fi no wa nà ko Êcià s∏o -
nio wà; dru gi mo del – in ten syw ny bràz
w gór nej cz´ Êci i de li kat na koÊç s∏o -
nio wa. Nie obec na na sa lo nie, ale do -
st´p na w ga mie wy ro bów, jest rów -
nie˝ trze cia wer sja sa mo cho du Yp si -
lon b -co lo re: sza ra i brà zo wa. We
wszyst kich trzech przy pad kach osta -
tecz nym re zul ta tem jest nie zwy k∏y,
no wy i zde cy do wa ny kon trast ko lo ry -
stycz ny. Na tu ral nie wn´ trza kom po -
nu jà si´ z ka ro se rià. 

The sis 
– je dy ny sa mo chód
w dwóch ko lo rach
Nie mo˝ na nie za uwa ̋yç dwu ko lo ro -
wej Lan cii The sis: wer sji nie b´ dà cej
w pro duk cji se ryj nej, cha rak te ry zu jà -
cej si´ ka ro se rià w ko lo rach ta bacz -
ko wym i ciem no brà zo wym. Wn´ trze
sa mo cho du z wy po sa ̋e niem Em ble -
ma i sil ni kiem 2.4 JTD o mo cy
175 KM jest wy twor ne i po dob nie jak
ka ro se ria dwu ko lo ro we, wy ko na ne
z wy so ko ga tun ko wych i mi ∏ych w do -
ty ku ma te ria ∏ów: skó ry „Po ltro na
Frau”, „Al can ta ry” i we∏ ny.

Fiat Sti lo 
fir mo wa ny 
przez Schu ma che ra 
Na sto isku Fia ta zna la z∏y si´ trzy no we
wer sje Sti lo: li mi to wa na se ria spe cjal -
na „Schu ma cher”, se ria „Ra cing”
oraz Mul ti wa gon „Upro ad”, prze zna -
czo na dla tych, któ rzy chcà sp´ dzaç
wol ny czas na ∏o nie na tu ry. Ju˝ sa ma
na zwa wska zu je, ˝e „Schu ma cher”
i „Ra cing” to dwie wer sje spor to we.
Pierw sza (se ria li mi to wa na – 3.500
sa mo cho dów) do st´p na jest w wer sji
trzy drzwio wej o agre syw nym wy glà -
dzie: ze staw Zen der (zde rza ki przed -
nie i tyl ne, ozdob ne os∏o ny i spo iler
tyl ny w ko lo rze ka ro se rii), 17” ob r´ cze
kó∏ ze sto pu lek kie go, ka ro se ria „Ros -
so Cor sa” z napisem „M. Schu ma -
cher”. Dwa sil ni ki: 2.4 20V i 1.9 Mul -
ti jet 16V. We wn´ trzu: ze spó∏ pe da ∏ów
i sportowe li stwy pro gów. W stan dar -
dzie: win dow bag, sys tem ESP, au to -
ma tycz ny uk∏ad kli ma ty za cji dwu stre -
fo wej, in sta la cja Hi -fi z od twa rza -
czem CD i przy ci ski ste ro wa nia ra -
diem na ko le kie row ni cy, sky win dow.
Po dob nie spor to wà syl wet k´ pre zen -
tu je Fiat Sti lo Ra cing. Tro je drzwi, sil -
ni ki 1.4 16V, 6-bie go wa skrzy -
nia, 1.6, 1.9 JTD i 1.9 Mul ti jet 16V.
W stan dar dzie 17” ko ∏a ze sto pu lek -
kie go spo iler tyl ny, na k∏ad ki b∏ot ni ków,
pe da ∏y i pod nó˝ ki ty pu spor to we go,
ste ro wa nie ra diem na ko le kie row ni cy,
ra dio, CD, la kier me ta li zo wa ny i r´cz -
nie ste ro wa ny uk∏ad kli ma ty za cji. 

Obok: no wa Al fa 147, 
powy˝ej: wn´ trze Yp si lon 

oraz sa mo chód na dro dze. 
Fiat Sti lo „fir mo wa ny” przez

Schu ma che ra. Po prawej: 
Sti lo Upro ad i Ra cing 

oraz Lan cia 
The sis w wer sji 

pa ry skiej.
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W co raz bar dziej ujed no li co nym Êwie cie, naj lep szym spo so bem na wy -
ró˝ nie nie si´ od in nych nie po le ga na pró bie za ska ki wa nia za wszel kà ce n´,
ale na by ciu so bà i po dà ̋a niu za in dy wi du al nym sty lem. Ta praw da do ty czy
nie tyl ko lu dzi, ale tak ̋e sa mo cho dów. Ta ka w∏a Ênie jest Lan cia Yp si lon: sa -
mo chód o wy raê nie okre Êlo nym cha rak te rze, któ re go nie da si´ po my liç z ˝ad -
nym in nym. Pod wzgl´ dem de ta li i pro por cji przy wo ∏u je na myÊl nie któ re wspa -
nia ∏e Lan cie z prze sz∏o Êci, ale jest jed no cze Ênie zu pe∏ nie in na od wie lu mo de li
w sty lu re tro, któ re wi dzi my na uli cach. WÊród nie po wta rzal nych i ory gi nal nych
cech Yp si lon, pa le ta barw jest z pew no Êcià war ta pod kre Êle nia. Lan cia od wa˝ -
nie po sta wi ∏a na ko lo ry od mien ne od tych, któ re spo ty ka my na co dzieƒ. Cho -
dzi, na przy k∏ad, o szcze gól ny od cieƒ czer wie ni me ta li zo wa nej oraz koÊç s∏o -
nio wà – pa ste lo wy ko lor bar dzo po pu lar ny w la tach pi´ç dzie sià tych i szeÊç -
dzie sià tych, któ ry wy da wa∏ si´ ju˝ za po mnia ny. Wy bór ten zro zu mie li i do ce ni li
od bior cy. Suk ces no wych od cie ni sk∏o ni∏ Lan ci´ do wzbo ga ce nia ga my Yp si -
lon o chro mo wa ne ze sta wy dwu ko lo ro we, a na st´p nie do za pre zen to wa nia
na Mo tor show w Bo lo nii dwóch in nych od cie ni „vin ta ge”: pu dro we go ró ̋u i la -
zu ru. Pod czas trwa nia im pre zy sa mo cho do wej mo˝ na by ∏o za uwa ̋yç, ˝e od -
cie nie te po do ba jà si´ nie tyl ko pi´ç dzie si´ cio lat kom, lecz rów nie˝, a mo ̋e
przede wszyst kim, oso bom m∏o dym i bar dzo m∏o dym. 
Oprócz ko lo ru nad wo zia, dwie Lan cie Yp si lon wy sta wio ne na Mo tor show,
wzbo ga co no o ory gi nal ne wn´ trza wy po sa ̋o ne w tka ni ny na wià zu jà ce
do Êwia ta ma ry ni sty ki i cha rak te ry stycz nych dla nie go stro jów. Sie dze nia fo -
te li ma jà ten sam, co nad wo zie, ró ̋o wy lub nie bie ski od cieƒ oraz czar ne bo -
ki. Re wo lu cja ko lo rów, któ rà pro po nu je Lan cia nie koƒ czy si´ na ma ∏ej Yp si -
lon. W Bo lo nii za de biu to wa ∏a bo wiem Phe dra w pre mie ro wym od cie niu ka -
ro se rii: Gol den Whi te, czy li ja sna per ∏a, do któ rej wkrót ce do ∏à czy spe cjal ny
od cieƒ pa ste lo wej sza ro Êci.

W miesiàc po salonie w Pary˝u, mi∏oÊnicy
motoryzacji spotkali na Motorshow
w Bolonii, gdzie Lancia prezentowa∏a
Ypsilon w tonacjach, które odwo∏ujà si´
do barw oferowanych w samochodach
z przesz∏oÊci – pudrowym ró˝u i lazurze.
Podoba∏o si´ to szczególnie ludziom m∏odym. 

Re wo lu cja
ko lo rów
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Fiat na Mo tor show
Styl i pro wo ka cja
WÊród no wo Êci bo loƒ skie go Mo tor show wy ró˝ nia jà si´ licz ne
„show car” opra co wa ne przez Cen trum Sty li stycz ne Fia ta. Ich wy -
po sa ̋e nie po wsta ∏o spe cjal nie z my Êlà o m∏o dych lu dziach. Jest
ory gi nal ne i cz´ sto lek ko pro wo ku jà ce. Tak jak dwa Fia ty Idea z li -
mi to wa nej se rii, któ re na wià zu jà do plu szów i to reb Fiat Vin ta ge.
Nad wo zia – jed no w ko lo rze gra na to wy me ta lik, a dru gie per ∏o wej
ko Êci s∏o nio wej, sà ozdo bio ne pa ska mi w ko lo rze nie bie skim, kre -
mo wym i czer wo nym, na to miast umiesz czo ny na ma sce nu mer 04
oznacza obec ny rok. W Êrod ku, ta pi cer ka z d˝in su po ∏à czo na a Al -
can ta rà, a na za g∏ów kach wzrok przy cià ga jà ko lo ry w∏o skiej fla gi. 
„Za dzior ny” wy glàd pre zen tu jà na to miast Fiat Pun to, Idea i Mul ti -
pla z wy po sa ̋e niem w wer sji Sport i z nad wo ziem w ko lo rze ˝ó∏ tej
mi ki i kit Zen der. Mul ti pla Sport pre zen to wa na w Bo lo nii b´ dzie
na to miast prze ka za na Fiat Fre esty le Te am, dru ̋y nie z∏o ̋o nej z pi´ -
ciu spor tow ców na ro do wej ka dry snow bo ar du i fre esty lu. WÊród
pre zen to wa nych mo de li wzrok przy cià ga tak ̋e ory gi nal na Pan da
z dwu ko lo ro wym nad wo ziem oraz ba ga˝ ni kiem da cho wym, wy po -
sa ̋o nym w kosz z wi kli ny. Po dob nie jak wer sja ogro do wa 130
spo za se rii, któ rà Gio van ni Agne lii jeê dzi∏ kie dyÊ w St. Mo ritz. 

Reg gae na lo dzie w Doblò
WÊród cie ka wo stek Mo tor show w Bo lo nii, na pierw szo pla no we miej sce za -
s∏u gu je spe cjal na wer sja Fia ta Doblò Gia ma ica (Ja maj ka) z ˝ó∏ to -zie lo no -
-czar nym nad wo ziem, sym bo li zu jà cym bar wy fla gi tej ka ra ib skiej wy spy. Sa -
mo chód zo sta nie prze ka za ny, w ra mach spon so rin gu Igrzysk Olim pij skich Tu -
ryn 2006, pre ze so wi i wi ce pre ze so wi Ja maj skiej Fe de ra cji Bob sle jo wej, któ -
ra sta ∏a si´ jed nym z g∏ów nych bo ha te rów Olim pia dy Zi mo wej w Cal ga ry
w 1988 ro ku. Udzia∏ w tej dys cy pli nie sym pa tycz nych Ja maj czy ków, któ rzy
z ca ∏à pew no Êcià nie mo gà si´ po szczy ciç tra dy cjà spor tów zi mo wych, wzbu -
dzi∏ en tu zjazm pu blicz no Êci i sta∏ si´ te ma tem s∏yn ne go fil mu p.t.: Co ol run -
nings (Reg gae na lo dzie). Skàd inàd film ten sta∏ si´ in spi ra cjà dla za baw nej
re kla my lan su jà cej Fia ta Doblò.
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Le gen da

Ca∏a seria udanych modeli sprawia, 
˝e obchodzàca 90-lecie firma Maserati
w ostatnim czasie triumfalnie powraca
na motoryzacyjnà scen´. Historia tej
marki wype∏niona jest wybitnymi
osobistoÊciami, które rozs∏awi∏y jà
w Êwiecie, jak Nuvolari, Fangio, szach
Persji, czy De Tomaso.

Ma se ra ti koƒ czy 90 lat. Ju bi le usz zbie ga si´ w cza sie z rów nie istot nym mo -
men tem w dzie jach mar ki, ja kim jest jej spor to we i prze my s∏o we od ro dze nie.
Nie przy pad ko wo do ˝y czeƒ z oka zji tej okrà g∏ej rocz ni cy przy ∏à czy∏ si´ sam pre -
zy dent W∏och, Car lo Ciam pi, pi szàc: „Ma se ra ti i Fer ra ri w naj wi´k szym stop niu
przy czy ni ∏y do wy two rze nia wszyst kie go, co w dzi siej szym Êwie cie na zy wa ne jest
per fek cjo ni zmem w∏o skie go prze my s∏u mo to ry za cyj ne go”. 
W d∏u giej hi sto rii tej fir my chwi le ra do Êci prze pla ta ∏y si´ z mo men ta mi trud ny -
mi, a mar ka wie lo krot nie zmie nia ∏a swo ich w∏a Êci cie li. W 1997 ro ku zo sta ∏a
prze j´ ta przez Fer ra ri i od na la z∏a Êrod ki do od Êwie ̋e nia swo je go prze my s∏o we -
go wi ze run ku i osià gni´ cia zna czà cych suk ce sów han dlo wych. W ro ku 1998
przez bra my wie ko we go za k∏a du przy via le Ci ro Me not ti w Mo de nie wy je cha -
∏o 666 sa mo cho dów. W tym ro ku, z ca∏ ko wi cie ju˝ zmo der ni zo wa nej li nii pro -
duk cyj nej, zej dzie ich po nad 4500, a sprze da˝ po win na si´ po dwo iç. Do te go
gwa∏ tow ne go wzro stu w naj wi´k szym stop niu przy czy nia jà si´ no we mo de le oraz
eks pan sja na pr´˝ nie roz wi ja jà cych si´ ryn kach, ta kich jak Chi ny i Ro sja. 
„Dzi siaj – jak po wie dzia∏ Mar tin Le ach, no wy dy rek tor ge ne ral ny Ma se ra ti – od -
no to wu je my wzrost na ryn kach ca ∏e go Êwia ta. Je ste Êmy obec ni w 50 kra jach,
po sia da my 250 kon ce sjo na riu szy. Na szym ce lem jest prze kro cze nie w ro ku 2005
ba rie ry pi´ ciu ty si´ cy sprze da nych sa mo cho dów, a zmie rza my do nie go pró bu jàc
wy ko rzy staç nasz po ten cja∏ pro duk cyj ny, któ ry wy no si 10 ty s. aut rocz nie”. 
W ro ku 2004 na ryn ku po ja wi ∏y si´ a˝ czte ry no wo Êci: Qu at tro por te, Gran Sport,
no wy Spy der i „su per sa mo chód” MC12 (w prak ty ce do pusz czo ny do ru chu dro -
go we go sa mo chód wy Êci go wy, wy pro du ko wa ny za le d wie w 25 eg z., któ re go ce -
na wy no si 600 000 eu ro, nie uwzgl´d nia jàc VAT -u i kosz tów re je stra cji). „Do -
ko na li Êmy po pra wy za rów no ilo Êcio wej, jak i ja ko Êcio wej – kon ty nu uje Le ach.

Trój z´ bu



– Po sta no wi li Êmy bez po Êred nio za -
rzà dzaç dys try bu cjà na naj wa˝ niej -
szych ryn kach, ta kich jak Fran cja czy
Wiel ka Bry ta nia, pod j´ li Êmy tak ̋e
dzia ∏a nia w Ro sji i Chi nach, kra jach,
któ re w nie da le kiej przy sz∏o Êci b´ dà
mia ∏y dla nas de cy du jà ce zna cze nie”. 
Do od ro dze nia mar ki przy czy nia jà si´
tak ̋e wy da rze nia spor to we. Z oka -
zji 90-le cia Ma se ra ti po ja wi ∏o si´ po -
now nie na to rach wy Êci go wych Mi -
strzostw FIA GT, na któ rych MC12
od no si zna czà ce suk ce sy. W ten spo -
sób mar ka po wra ca do swo ich ko rze -
ni, bo wiem – po dob nie jak jej „ku zyn -
ka” i jesz cze do nie daw na kon ku rent -
ka, Fer ra ri – zo sta ∏a stwo rzo na po to,
by zwy ci´ ̋aç w wy Êci gach. Oto naj -
wa˝ niej sze wy da rze nia z jej hi sto rii:
1 grud nia 1914 r. Al fie ri Ma se ra ti re -
je stru je w bo loƒ skiej Izbie Han dlo wej
fir m´ „So cie ta” Ano ni ma Of fi ci ne Al -
fie ri Ma se ra ti”. Jak przy sta ∏o na sy na
ma szy ni sty, Al fie ri zna si´ na me cha -
ni ce i jest Êwiet nym kie row cà. Zresz -
tà tà dzie dzi nà interesuje si´ ca ∏a ro -
dzi na. Brat Car lo, pro jek tant sil ni ków
do mo to cy kli, prze cho dzi do Fia ta,
do Isot ta -Fra schi ni, gdzie wkrót ce
do ∏à czà do nie go ko lej ni bra cia: Al fie -
ri, Et to re i Bin do. Sil ni ka mi zaj mu je
si´ tak ̋e naj m∏od szy z bra ci, Er ne sto. 
Kie dy Al fie ri za k∏a da∏ w∏a snà fir m´
i otwie ra∏ warsz tat na bo loƒ skiej via
del Pe po li, za mie rza∏ tylko przy go to -
wy waç sa mo cho dy ró˝ nych ma rek
do wy Êci gów. Nie ste ty, w zwiàz ku
z wy bu chem I woj ny Êwia to wej
wstrzy ma no dzia ∏al noÊç nie zwià za nà
z pro duk cjà mi li tar nà. Po jaz dy „do -
piesz cza ne” przez Ma se ra tiego po ja -
wi ∏y si´ na to rach w 1921 r., ale za to
na tych miast za cz´ ∏y od no siç suk ce sy. 
W 1926 ro ku po wsta je pierw szy mo -
del Ma se ra ti, w ca ∏o Êci za pro jek to -
wa ny i skon stru owa ny w Bo lo nii: to
Ti po 26, na p´ dza ne 8-cy lin dro wym
sil ni kiem o po jem no Êci 1500 cm3.
Na je go ch∏od ni cy wid nie je lo go Trój -

Maserati Tipo 26 z 1926 roku.
Poni˝ej: najnowszy Spyder.
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Dwie Êcie Ma se ra ti
w raj dzie do oko ∏a W∏och

Z okazji jubileuszu ponad 200 modeli Maserati
przemierzy∏o niemal ca∏e W∏ochy, od Mediolanu
po Rzym. Dzi´ki specjalnej folii na karoseriach

modeli 90 Spyder i Coupé GT, mo˝na by∏o
podziwiaç najwa˝niejsze wydarzenia na Êwiecie,

jakie mia∏y miejsce w ka˝dym kolejnym roku
celebrowanego przez firm´ 90-lecia: od przelotu

Lindbergha na trasie Nowy Jork-Pary˝ (1927)
do zdobycia przez Fangio (oczywiÊcie na Maserati)

tytu∏u mistrza Êwiata (1957); od pierwszego
cz∏owieka na Ksi´˝ycu (1969), po wprowadzenie

euro (2002). SpoÊród innych atrakcji z okazji 90.

urodzin s∏ynnej marki warto jeszcze wspomnieç
o wyprodukowanym w limitowanej serii Maserati
Spyder 90th Anniversary, które wyró˝nia si´
bogatym wyposa˝eniem oraz ekskluzywnà,
niebiesko-szarà tapicerkà.

z´ bu, za po ̋y czo ne z po sà gu Nep tu na
na piaz za Mag gio re, b´ dà ce go jed -
nym z sym bo li mia sta.
Trud no ma rzyç o lep szym de biu cie:
sa mo chód, któ rym kie ru je sam Al fie ri
Ma se ra ti, zwy ci´ ̋a w swo jej kla sie
w pre sti ̋o wym wy Êci gu Tar ga Flo rio.
Ale to do pie ro po czà tek d∏u gie go pa -
sma suk ce sów fir my. W ro ku 1929
na to rze Mon za, na za wo dach z cy klu
Grand Prix W∏och, de biu tu je V4, bo lid
na p´ dza ny po t´˝ nym, 16-cy lin dro -
wym sil ni kiem. Pro wa dzà cy go Bo -
rzac chi ni osià ga za wrot nà pr´d -
koÊç 246 km/godz., usta na wia jàc no -
wy re kord Êwia ta. Rok póê niej w Try -
po li sie – znów za spra wà Bo rzac chi -
nie go – Ma se ra ti po raz pierw szy
trium fu je w wy Êci gu Grand Prix. Mar -
ka zy sku je roz g∏os, rów nie˝ dzi´ ki in -
no wa cyj nym roz wià za niom tech nicz -
nym, któ rych w sa mo cho dach ze
znacz kiem Trój z´ bu na praw d´ nie
bra ku je. WÊród nich jest na wet na p´d
na przed nie ko ∏a, te sto wa ny w 1932 r.
na mo de lu 8C 2500. Skon fi gu ro wa -
nie ta kie go po jaz du oka zu je si´ jed -
nak trud nym wy zwa niem, efek ty sà
da le kie od ocze ki wa nych, ale au to -
rom tej re wo lu cyj nej idei tech nicz nej
nie spo sób od mó wiç od wa gi. 
W tym sa mym ro ku 1932 Al fie ri Ma -
se ra ti za pa da na ci´˝ kà cho ro b´

i wkrót ce po tem umie ra, po zo sta wia -
jàc lo sy firmy w r´ kach swe go ro dzeƒ -
stwa. Rok póê niej za ste ra mi jed no -
oso bo wych bo li dów z Bo lo nii zasiada
Ta zio Nu vo la ri, naj wi´k szy as wÊród
ów cze snych kie row ców raj do wych.
Spor to we suk ce sy gwa ran tu jà wzgl´d -
nà sta bi li za cj´ eko no micz nà, ale Et to -
re, Er ne sto i Bin do ma jà Êwia do moÊç,
˝e do za pew nie nia fir mie spo koj nej
przy sz∏o Êci ko niecz ne jest po zy ska nie
ob ce go ka pi ta ∏u. W 1937 r. podpisujà
po ro zu mie nie z ro dzi nà Or sich, prze -
my s∏ow ców z Mo de ny. Przed si´ bior -
stwo zmie nia w∏a Êci cie la, a bra ter skie
trio Ma se ra ti za cho wu je pra wo do de -
cy do wa nia w kwe stiach tech nicz nych.
W paê dzier ni ku 1939 r. sie dzi ba fir my
zo sta je prze nie -
sio na do Mo de -
ny, do fa bry ki
przy via le Ci ro
Me not ti. 
W ro ku 1939,
gdy nad Eu ro pà
po now nie zbie -
ra jà si´ czar ne
chmu ry, Ame ry -
ka nin Wil bur
Show, za sia da -
jà cy za kie row ni -
cà Ma se ra ti
8CTF, trium fu je

w le gen dar nym wy Êci gu 500 Mil In -
dia na po lis, a suk ces ten po wta rza
rów nie˝ rok póê niej. ̊ ad ne mu in ne mu
w∏o skie mu pro du cen to wi sa mo cho -
do we mu ni gdy wi´ cej nie uda je si´
wy graç w tej por fi ro wej „niec ce”. 
W 1946 r., gdy cich nà echa wo jen nej
za wie ru chy, Ma se ra ti wraca na spor to -
wà sce n´ wy pusz cza jàc mo del A6GC
któ ry, pro wa dzo ny przez Al ber to Asca -
rie go w wy Êci gu wo kó∏ Mo de ny, od no -
si bez a pe la cyj ne zwy ci´ stwo. Bra cia
Ma se ra ti po sta na wia jà wy co faç si´
z in te re su i wró ciç do Bo lo nii. Za nim
za ∏o ̋à fir m´ Osca, kon stru ujà jesz cze
jed no cac ko - A6, pro to pla st´ d∏u giej
dy na stii sa mo cho dów tu ry stycz nych. 
La ta 50. to praw dzi wy „z∏o ty wiek”
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Mi stral, na p´ dza ny 8-cy lin dro wym sil -
ni kiem 5000 GT, Mes si co, Ghi bli
i Qu at tro por te. WÊród klien tów Ma se -
ra ti sà kró lo wie, ma gna ci i zna mie ni -
te oso bi sto Êci, jak szach Per sji, Aga
Khan, Mar cel lo Ma stro ian ni, Al ber to
Sor di, An tho ny Qu inn, Pe ter Usti nov,
Je an -Paul Bel mon do i in ni. Ma se ra ti
jeê dzi na wet Le onid Bre˝ niew. 
Rok 1968 to rok dra ma tycz nych wy -
da rzeƒ. W USA na si la jà si´ pro te sty
prze ciw ko woj nie w Wietnamie, w za -
ma chach ginà Mar tin Lu ther King
i Ro bert Ken ne dy, a do Cze cho s∏o wa -
cji wkra cza jà ra dziec kie czo∏ gi. Spo ry
fer ment pa nu je rów nie˝ w Êwie cie
mo to ry za cji, a jed nym z je go efek tów
jest przej Êcie Ma se ra ti pod skrzy d∏a
Ci tro ëna. Ma ria˝ ten umo˝ li wia fir mie
wy pusz cze nie na ry nek mo de li Bo ra
i Me rak – no wych, spor to wych sa mo -
cho dów z sil ni kiem cen tral nym. Owo -
cem zwiàz ku z fran cu skim po ten ta -
tem jest tak ̋e „SM” z sil ni kiem Ma -
se ra ti oraz na p´ dem na przed nie ko -
∏a i hy dro dy na micz nym za wie sze niem
Ci tro ëna. Mo del ten trium fu je w ro -
ku 1971 w Raj dzie Ma ro ka, ale nie
ro bi ka rie ry. Póê niej, na sku tek fu zji
Ci tro ëna z Peu ge otem oraz kry zy su
pa li wo we go wy wo ∏a ne go woj nà Jom
Kip pur, Fran cu zi wy sta wia jà w∏o skie go
pro du cen ta na sprze da˝. Je go na byw -

Zew toru
Po 47 latach od triumfu Fangio w Mistrzostwach

Formu∏y 1 i po 37 latach od zwyci´stwa Pedro
Rodrigueza za kierownicà samochodu

Cooper-Maserati w Grand Prix Po∏udniowej Afryki
(1967), marka spod znaku Trójz´bu znów staje
do mi´dzynarodowych zawodów, bioràc udzia∏

w Mistrzostwach FIA GT. Startujàcy w nich bolid to
wyÊcigowa wersja modelu MC12 (Maserati Corsa

z silnikiem 12-cylindrowym), który ju˝ w swej
dopuszczonej do ruchu drogowego odmianie, osiàga

pr´dkoÊç przekraczajàcà 330 km/godz. 5 wrzeÊnia
na torze w Imola Maserati MC12 plasujà si´

na drugim i trzecim miejscu. Na zwyci´stwo trzeba

poczekaç do kolejnego wyÊcigu, tym razem
w niemieckim Oschersieben, gdzie 19 wrzeÊnia,
dok∏adnie w dniu oficjalnych obchodów 90-lecia
Maserati, Andrea Bertonili i Mika Salo stanà
na najwy˝szym stopniu podium.

Ma se ra ti. W For mule 1 mo del 250F
po twier dza swà kla s´ ja ko je den z
naj bar dziej nie za wod nych bo li dów
wy Êci go wych. W ro ku 1954 umo˝ li -
wia Ju ano wi Ma nu elo wi Fan gio zdo -
by cie dru gie go, a w 1957 – pià te go
ty tu ∏u mi strza Êwia ta. Suk ce som
spor to wym to wa rzy szy roz wój dzia ∏al -
no Êci prze my s∏o wej. W cza sach „Do -
lce vi ta” Ma se ra ti 3500 GT jest jed -
nym z naj pi´k niej szych, naj szyb szych
i naj bar dziej za awan so wa nych tech -
no lo gicz nie sa mo cho dów na Êwie cie.
Je go 6-cy lin dro wy sil nik dys po nu je
po dwój nym za p∏o nem, a od 1962 r.
rów nie˝ wtry skiem, któ rym za stà pio -
no tra dy cyj ny gaê nik. W la tach 60.
ga m´ mo de li uzu pe∏ nia jà Se bring,

ca mi zo sta jà Ge pi – spó∏ ka paƒ stwo -
wa zaj mu jà ca si´ wspie ra niem firm
znaj du jà cych si´ w trud nej sy tu acji
eko no micz nej – oraz ar gen tyƒ ski
przed si´ bior ca (i swe go cza su kie row -
ca raj do wy) Ale jan dro De To ma so.
Wkrót ce po wsta je no we Qu at tro por te. 
Plan re ak ty wo wa nia mar ki z Trój z´ -
bem De To ma so opie ra na idei nie -
wiel kie go co upé, spor to we go, ale
czte ro miej sco we go (nie mal ro dzin ne -
go), o do sko na ∏ych osià gach i w mia -
r´ przy st´p nej ce nie. Dla obej Êcia
w∏o skich prze pi sów po dat ko wych,
szcze gól nie su ro wych w przy pad ku sil -
ni ków o po jem no Êci po nad 2 l, w no -
wym mo de lu mon to wa ny jest 6-za wo -
ro wy sil nik 1996 cm3, za si la ny dwo -
ma tur bo kom pre so ra mi. Za de biu to -
waw szy na ryn ku w 1981 r., Bi tur bo
zo sta je wy pro du ko wa ny w 40 ty s. eg z.
W 1993 r. fir m´ Ma se ra ti wy ku pu je
Fiat. W na st´p nym ro ku na ryn ku po -
ja wia si´ ko lej ne Qu at tro por te, mo del
zwia stu jà cy obec nà ga m´, opra co wa -
nà wspól nie z Fer ra ri i wy po sa ̋o nà
w 8-cy lin dro we sil ni ki dwu rz´ do we. 
Kro ni ki ostat nich mie si´ cy pe∏ ne sà
za pi sków o licz nych suk ce sach han -
dlo wych oraz fo tek Co upé GT, Spy de -
ra i po wsta ∏ej nie daw no naj now szej
wer sji Qu at tro por te. Te raz Ma se ra ti
z opty mi zmem pa trzy w przy sz∏oÊç.

Quattroporte 
dla Kwiryna∏u 
Carlo Azeglio Ciampi otrzyma∏
niedawno najnowsze Maserati
Quattroporte. G∏owie Paƒstwa W∏och
kluczyki do auta wr´czy∏ Luca Cordero
di Montezemolo, prezes Fiata i Grupy
Ferrari-Maserati. Jako symbol
najwy˝szej technologii i w∏oskiego stylu
Quattroporte b´dzie s∏u˝y∏o do celów
reprezentacyjnych równie˝ premierowi
W∏och i najwa˝niejszym ambasadom.
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Ty ska La kier nia jest z ca ∏à pew no Êcià jed nà z naj no wo cze Êniej szych w Eu -
ro pie. W du ̋ej cz´ Êci zauto ma ty zo wa na i funk cjo nu jà ca w opar ciu o sys tem
au to cer ty fi ka cji, gwa ran tu je naj wy˝ szà ja koÊç wszyst kich na k∏a da nych
na nad wo zie warstw. A jak wy glà da to w roz bi ciu na po szcze gól ne eta py?
Zgrza ne nad wo zie, po umiesz cze niu na sa niach i za bez pie cze niu ele men tów
ru cho mych, wje˝ d˝a do agre ga tu, w któ rym na bla ch´ na k∏a da na jest pierw -
sza kry sta licz na, fos fo ra no wa po w∏o ka ochron na. 

„Pro ces fos fo ra no wa nia od by wa si´ wie lo eta po wo – wy -
ja Ênia Woj ciech Ry mer, szef Jed nost ki Pro duk cyj -
nej La kier nia – na st´ pu je my cie wy so ko ci Ênie nio we,
odt∏usz cza nie, ak ty wa cja, fos fo ra no wa nie, pa sy wa cja
i p∏u ka nie wo dà zde mi ne ra li zo wa nà. Ca ∏e nad wo zie za -
nu rza ne jest w spe cjal nej wan nie, co po wo du je na ∏o ̋e -
nie dru giej (a pierw szej or ga nicz nej) war stwy ochron nej
me to dà ka ta fo re zy – przy wy ko rzy sta niu ró˝ ni cy po ten cja -
∏u mi´ dzy nad wo ziem, któ re jest ka to dà, a ano da mi
umiesz czo ny mi na brze gach wan ny. Po w∏o ka ka ta fo re -

tycz na pod le ga su sze niu w tem pe ra tu rze 170ºC przez 30 mi nut. Obie war -
stwy da jà pe∏ ne za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne nad wo zia”.
Na st´p nie nad wo zie wje˝ d˝a na li nie uszczel nia nia, gdzie wszyst kie po ∏à cze -
nia blach sà za bez pie cza ne w ce lu eli mi na cji in fil tra cji wo dy, prze dmu chów
po wie trza, tam te˝ na k∏a da ne sà p∏y ty wy g∏u sza jà ce oraz (od spodu) ma sa
chro nià ca pod wo zie. Przy go to wa ne w ten spo sób nad wo zie ma lo wa ne jest
pod k∏a dem z ze wnàtrz i po now nie wje˝ d˝a do ko lej nej su szar ki, gdzie w tem -
pe ra tu rze 150ºC prze by wa przez pó∏ go dzi ny.

Co powoduje, ˝e ocynkowane, szare blachy
nadwozia zmieniajà si´ w pi´knà,
pomalowanà w przyjemne kolory karoseri´?
Na przyk∏adzie Fiata Panda i tyskiej fabryki
przyglàdamy si´, jak funkcjonuje
nowoczesna lakiernia samochodowa.

Auta 
jak

malowane
Po od po wied ni m przy go to wa niu nad -
wo zia sà la kie ro wa ne. W La kier ni
funk cjo nu jà dwie ka bi ny la kier ni cze,
w któ rych od by wa si´ pro ces ma lo wa -
nia na wierzch nio we go. Naj pierw na -
k∏a da na jest ba za pa ste lo wa lub me -
ta li zo wa na, a na st´p nie trans pa rent -
na. Wn´ trza nad wo zi la kie ro wa ne sà
r´cz nie. Pro ces la kie ro wa nia po -
wierzch ni ze wn´trz nych prze pro wa dza -
ny jest przez szes na Êcie no wo cze -
snych ro bo tów sto su jà cych na trysk
elek tro sta tycz ny, któ re w sierp niu te go
ro ku za ku pi∏ Fiat Au to Po land. 
Nad wo zie jest po now nie su szo ne
w tem pe ra tu rze 140º C przez pó∏ go -
dzi ny, po czym wje˝ d˝a na li ni´ koƒ -
ców ki, gdzie usu wa ne sà drob ne wtrà -
ce nia i do ko ny wa ne sà ostat nie, drob -
ne za bie gi la kier ni cze. Tak przy go to wa -
ne nad wo zie otrzy mu je cer ty fi kat
i prze su wa si´ w stro n´ Mon ta ̋u.
Ca ∏y pro ces trwa oko ∏o sze Êciu go dzin.
„Przez ca ∏y czas, na wszyst kich eta -
pach ma lo wa nia funk cjo nu je sys tem
au to cer ty fi ka cji – pod kre Êla kie row nik
Ry mer. – Ozna cza to, ˝e ka˝ dy pra -
cow nik przej mu je od po wie dzial noÊç
za pra c´ wy ko na nà na swo im sta no -
wi sku i jej zgod nà z wy mo ga mi ja koÊç
po twier dza w∏a snym pod pi sem.
Na wy bra nych nad wo ziach S∏u˝ ba
Kon tro li prze pro wa dza au dy ty spraw -
dza jà ce, a jed no cze Ênie nad prze bie -
giem pro ce su i ja ko Êcià wszyst kich
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warstw na k∏a da ne go la kie ru czu wa la -
bo ra to rium che micz ne la kier ni”.
Na ob sza rze La kier ni w sys te mie trzy -
zmia no wym pra cu je obec nie oko ∏o 500
osób. Zdol no Êci pro duk cyj ne tej jed -
nost ki wy no szà 1250 po la kie ro wa nych
nad wo zi na do b´. Po szcze gól ne eg -
zem pla rze Fia ta Pan da opusz cza jà fa -
bry k´ w jed nym z 11 ko lo rów (naj po -
pu lar niej szy jest „srebr ny” me ta li zo wa -
ny i pa ste lo we „wa ni lia” oraz czer wo ny).

Grze gorz 
Tom kie wicz, 
tech nik ze spo ∏u,
in struk tor TPM
na La kier ni.
„Jed nym z naj cie -
kaw szych roz wià -
zaƒ, któ re funk cjo -
nu jà obec nie na te -
re nie La kier ni, jest

sys tem okre Êla -
ny ja ko TPM. Je -
go wdra ̋a nie
roz  po  c z´  l i  Êmy  
ju˝ w 1996 ro ku.
G∏ów nà ideà tej
m e  t o  d o  l o  g i i  
jest zaj mo wa nie
si´ przez ka˝ de -
go z pra cow ni -
ków od po czàt ku
do koƒ ca wszyst -
ki mi pro ce sa mi,
ja kie za cho dzà
na da nym sta no -
wi sku pra cy, a
na st´p nie  su ge -
ro wa nie ta kich
roz wià zaƒ, któ re
mo g∏y by po pra -
wiç z jed nej stro -
ny efek tyw noÊç
pra cy, a w d∏u go -
fa lo wym efek cie
zmniej szaç kosz -
ty. Ta kie roz wià -
za nie po zwa la
na co raz lep szà

or ga ni za cj´ nie mal w ka˝ dym punk -
cie li nii pro duk cyj nej – a prze cie˝
nikt tak do brze nie zna po szcze gól -
nych sta no wisk pra cy, jak lu dzie,
któ rzy przez wie le lat sp´ dza jà
na nich osiem go dzin dzien nie. Ta -
kim bar dzo ob ra zo wym przy k∏a dem
mo gà byç zmia ny, któ rych do ko na li -
Êmy ju˝ ja kiÊ czas te mu - wcze Êniej
ma lo wa li Êmy na je den ko lor mak sy -
mal nie trzy nad wo zia pod rzàd,
obec nie na wet  do pi´t na stu. Dzi´ -
ki te mu uda ∏o nam si´ do ko naç
bar dzo zna czà cych oszcz´d no Êci
zu ̋y wa ne go roz pusz czal ni ka, któ -
rym p∏u kaç na le ̋ y au to mat
przy ka˝ do ra zo wej zmia nie ko lo ru.
Po sz∏y za tym z jed nej stro ny ko rzy -
Êci fi nan so we, z dru giej – w du ̋ym
stop niu od czu ∏o to na pew no po zy -
tyw nie Êro do wi sko na tu ral ne”.

Krzysz tof 
Ku mu row ski, 
pra cow nik 
li nii.
„TPM to bar -
dzo do bry pro -
jekt. Sa mi
ch´t nie dà ̋y -
my do te go,

by w opar ciu o co dzien nà pra c´ znaj -
do waç roz wià za nia sprzy ja jà ce po pra -
wia niu te go, co jesz cze da si´ po pra -
wiç. Przy k∏a dem mo gà byç wy my Êlo ne
przez nas spe cjal ne szaf ki na klap ki
od wle wów pa li wa – wcze Êniej wszyst -
kie le ̋a ∏y na szaf ce, pra cow nik, by zna -
leêç od po wied nià bar w´ mu sia∏ prze -
bie raç wÊród in nych. Te raz wszyst ko
jest po sor to wa ne i u∏o ̋o ne w kon kret -
nych prze dzia ∏ach. Prócz te go – wy my -
Êli li Êmy dla sie bie spe cjal ne sto ja ki
od po le ro wa nia kla pek – wcze Êniej czyn-
no Êci te wy ko ny wa ne by ∏y w r´ kach”.

Wie s∏aw
Âciesz ka, 
pra cow nik
li nii.
„Nie daw no
wpa dli Êmy
na po mys∏
usta wie nia
obok li nii sto -
ja ków do wie -

sza nia szli fier ki – sà od tàd ∏a two do -
st´p ne, nie tak jak wcze Êniej, kie dy
od k∏a da li Êmy je po pro stu na zie mi´.
Po dob nie jest z po jem ni ka mi na ele -
men ty, wie sza ka mi na na rz´ dzia itp.
Na szym naj now szym roz wià za niem
jest za mo co wa nie spe cjal nych ra mion
na w´ ̋e, któ ry mi na st´ pu je od cià ga -
nie po wie trza ze szli fie rek. Do tàd w´ ̋e
by ∏y pod ∏à czo ne do ze spo ∏ów przy go -
to wa nia po wie trza znaj du jà cych si´
przy Êcia nach ka bi ny. Obec nie zwi sa jà
z ra mion ob ro to wych, nie ma jà mo˝ li -
wo Êci do sta nia sí  pod sa nie. Pra ca ope-
ra to ra sta ∏a si´ wy god niej sza, zmniej -
szy ∏o si´ za gro ̋e nie wy pad ko we”.

Tyska
Lakiernia 
jest z ca∏à
pewnoÊcià
jednà 
z najnowo-
czeÊniejszych
w Europie.
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Wszyst kie pa ra me try tech nicz ne ma ta kie sa me, jak je go po przed ni -
cy – owa wy jàt ko woÊç do ty czy wi´c cze go in ne go, opie ra si´ na Êwia do -
mo Êci za ∏o gi i kie row nic twa fir my, ˝e oto ko lej ny krok w roz wo ju fa bry ki zo -
sta∏ uczy nio ny. 500-tysi´czny small die sel wy pro du ko wa ny w za k∏a dzie
Fiat -GM Po wer tra in Pol ska w Biel sku -Bia ∏ej zje cha∏ z ta Êmy 19 li sto pa -
da 2004 ro ku. Po nie wa˝ ka˝ dy z sil ni ków pro du ko wa nych w biel skiej fa bry -
ce jest przy pi sa ny do kon kret ne go od bior cy, od po czàt ku wia do mo by ∏o, i˝
eg zem plarz ten tra fi pod ma sk´ Fia ta Pun to.
Uro czy stoÊç zor ga ni zo wa na z tej oka zji by ∏a skrom na, by nie kom pli ko -
waç funk cjo no wa nia fa bry ki i nie po wo do waç prze sto jów. W∏a dze spó∏ ki
spo tka ∏y si´ z pra cow ni ka mi w od da nym nie daw no do u˝yt ku Cen trum
In for ma cji Bu si ness Plan De ve lop ment, by po dzi´ ko waç za do tych cza -
so wà pra c´, za za an ga ̋o wa nie i suk ces fir my, ale rów nie˝ by po dzie liç
si´ pla na mi na przy sz∏oÊç. A tak ̋e, by przy sil ni ku o wy jàt ko wym nu me -
rze, zro biç so bie pa miàt ko we zdj´ cie.
Pro duk cja no wo cze sne go sil ni ka die sla roz po cz´ ∏a si´ pra wie dwa dzie Êcia
mie si´ cy te mu – 26.03.2003. Jak pod kre Êla dy rek tor ge ne ral ny spó∏ ki Ta -
de usz Âwier czek, jed nost ka na p´ do wa z nu me rem 500.000 jest zwieƒ cze -
niem pew ne go eta pu, ale z ca ∏à pew no Êcià ni cze go nie koƒ czy.
„Wie le jest jesz cze do zro bie nia – mó wi dy rek tor Âwier czek. – To praw da, ˝e
w cià gu sto sun ko wo krót kie go cza su zro bi li Êmy kil ka zna czà cych kro ków na -
przód. Nasz za k∏ad wszed∏ w er´ no wo cze snych tech no lo gii, w pe∏ ni opar tych
na naj now szych sys te mach in for ma tycz nych, a tak ̋e prze jà∏ i za adap to wa∏
na swo je po trze by, naj lep sze prak ty ki z wszyst kich fa bryk Fiat -GM Po wer tra in”.

Fabryka pracuje pe∏nà parà. Zje˝d˝ajàcy
z taÊmy produkcyjnej pó∏milionowy
egzemplarz silnika 1.3 SDE by∏ jednym
z wielu, ale mimo to – wyjàtkowym.

Z pew no Êcià mo˝ na po wie dzieç, ˝e
eu ro pej ski bo om na sil ni ki Die sla mia∏
po Êred ni wp∏yw na wiel ko Êci pro duk -
cyj ne. Ozna cza ∏o to ko niecz noÊç
znacz ne go zwi´k sze nia pro duk cji. Dy -
rek tor Âwier czek przy zna je, ˝e wy da -
wa ∏o si´ to nie mo˝ li we, by w tak krót -
kim cza sie mo˝ na by ∏o si´ wy star cza -
jà co przy go to waç na zmia ny, ja kie za -
sz∏y na ryn ku, ale ca ∏a za ∏o ga spi sa ∏a
si´ zna ko mi cie i po prze szko le niu zdol -
na by ∏a spro staç wy ma ga niom. 
„War to te˝ do daç, ˝e dzi´ ki te mu
znacz nie wzro s∏o za trud nie nie – pod -
kre Êla Ta de usz Âwier czek. – Przy j´ li -
Êmy do pra cy po nad 400 no wych lu -
dzi, wie lu no wych pra cow ni ków po ja -
wi ∏o si´ tak ̋e u na szych do staw ców”.
Obec nie przed Fiat -GM Po wer tra in
Pol ska w∏a dze spó∏ki sta wia jà dwa

Zwieƒczenie
trudnego
etapu



Fiat GM Powertrain
Polska w skrócie:
Spó∏ka powsta∏a 1 grudnia
2000 roku, w wyniku Sojuszu
Przemys∏owego Fiata i General
Motors na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Bielsku-Bia∏ej i jest cz´Êcià
(jeden z siedemnastu zak∏adów)
FIAT-GM Powertrain – zajmujàcej
si´ w Europie i Ameryce
Po∏udniowej projektowaniem oraz
produkcjà zespo∏ów nap´dowych
do samochodów.
Inwestycja zwiàzana
z uruchomieniem produkcji
silnika 1.3 SDE w Bielsku-Bia∏ej
poch∏on´∏a blisko 370 milionów
euro. Zak∏ad zatrudnia obecnie
blisko 1300 osób. Spó∏ka
korzysta z us∏ug 105 dostawców
krajowych i zagranicznych,
z czego 24 – to dostawcy
z Polski. Nowy silnik, w g∏ównej
mierze wysy∏any na eksport, 
jest montowany w samochodach
produkowanych przez Fiata
i General Motors (trafia
pod mask´ takich marek, 
jak Fiat, Opel, Lancia, Suzuki). 
Zak∏ad od grudnia ubieg∏ego
roku funkcjonuje w systemie
trzyzmianowym. Obecnie
z taÊmy schodzi blisko 2 tys.
silników na dob´.

g∏ów ne ce le: cià g∏à po pra w´ ja ko Êci
i zna czà ce ob ni ̋e nie kosz tów pro duk -
cji sil ni ka. Zda niem dy rek cji, mi mo i˝
w tym za kre sie uda ∏o si´ ju˝ wie le
osià gnàç, wcià˝ jesz cze mo˝ na uzy -
skaç du ̋à po pra w´ – Êwiad czà o tym
wy ni ki kil ku dzie si´ ciu przed si´ wzi´ç,

któ re re ali zo wa ne sà na wszyst kich
eta pach pro ce su pro duk cyj ne go
i przez pra cow ni ków wszyst kich szcze bli. 
„Âwiat wcià˝ mknie do przo du – do da -
je Ta de usz Âwier czek. – ˚e by do trzy -
maç mu kro ku, my rów nie˝ nie ustan -
nie mu si my si´ roz wi jaç”.

Nowoczesny small-diesel
Silnik Turbo Diesel 1.3 SDE to nowa, 16-zaworowa, o zredukowanych
wymiarach jednostka nap´dowa, zapewniajàca cichà i przyjemnà
prac´ oraz niski poziom drgaƒ, jak równie˝ odznaczajàca si´
doskona∏ymi parametrami technicznymi i zaawansowanym
systemem wtrysku paliwa Multijet. Zastosowane w silniku
wyszukane technologie majà wp∏yw na obni˝enie poziomu zu˝ycia
paliwa i uzyskanie dobrych osiàgów z równoczesnym
poszanowaniem Êrodowiska naturalnego (silnik ju˝ teraz spe∏nia
wymagania emisji spalin EURO 4, które jeszcze nie obowiàzujà).
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Przed sta wi cie le spó∏ ek Gru py Fiat, ko ope ranci i part ne rzy biz ne so wi,
du chow ni, sa mo rzà dow cy i dzien ni ka rze – w su mie kil ka set osób go Êci ∏o
w sie dzi bie spó∏ ki Te ma trans Po land w So snow cu na spo tka niu zor ga ni zo wa -
nym wspól nie z Ive co Po land.
A oka zja by ∏a nie by le ja ka – przed wiel kà ha là ma ga zy no wà dum nie sta n´ ∏y
ostat nie na byt ki spó∏ ki trans por to wej – sa mo cho dy ci´ ̋a ro we Ive co Stra lis,
któ rych licz ba si´ gn´ ∏a w ta bo rze pi´ç dzie si´ ciu. Do staw no wych po jaz dów dla
Te ma trans Po land fir ma Ive co Po land do ko ny wa ∏a nie mal re gu lar nie
– po pi´ç, dzie si´ç sztuk co dwa mie sià ce. Spo tka nie, w któ rym udzia∏ wzi´ li
m.in. An to nio Or lan do, dy rek tor ge ne ral ny Ive co Po land oraz Di no Gras so, szef
Te ma trans Po land, sta ∏o si´ oka zjà do pre zen ta cji osià gni´ç obu firm w bu do -
wa niu part ner skich sto sun ków i wspó∏ pra cy w dzie dzi nie trans por tu i lo gi sty ki.
Ja kie sà za le ty u˝yt ko wa nych przez Te ma trans sa mo cho dów Ive co Stra lis? 
Przed sta wi cie le w∏adz fir my trans por to wej nie ma jà wàt pli wo Êci.
„Bar dzo do brym roz wià za niem jest pod pi sa nie pi´ cio let nich kon trak tów ser -
wi so wo -na praw czych w za kre sie ob s∏u gi za ku pio nych przez nas po jaz dów
– mó wi Di no Gras so. – Ozna cza to, ˝e p∏a ci my co mie siàc okre Êlo nà kwo t´,
ja ko swo iste za bez pie cze nie przed wszyst ki mi ko niecz ny mi ope ra cja mi ser wi -
so wy mi oraz ewen tu al ny mi awa ria mi – jak rów nie˝ przed ty mi, któ rych nie
spo sób prze wi dzieç. To z jed nej stro ny po zwa la nam unik nàç kosz tów zwià -
za nych z ko niecz no Êcià bu do wy w∏a sne go za ple cza ser wi so we go, z dru giej
– spaç spo koj nie w przy pad ku ja kich kol wiek pro ble mów tech nicz nych”.
Ale to nie wszyst ko. Od po wiedê na py ta nie, dla cze go Ive co Stra lis nie ma
w swo im seg men cie kon ku ren cji, da jà u˝yt kow ni kom sa me po jaz dy. Za sie bie
mó wi bo wiem przede wszyst kim spa la nie (29 l/100 km) oraz prze bieg na fa -
brycz nym zbior ni ku bez tan ko wa nia do 4000 km (1200 l). Prócz te go li czy si´

Pi´çdziesiàty samochód dostarczony firmie
Tematrans przez Iveco Poland uÊwietni∏
uroczystoÊç zorganizowanà z okazji rocznej
wspó∏pracy obu firm.

nie wàt pli wie do sto so wa nie do trans -
por tu ma te ria ∏ów nie bez piecz nych oraz
mo˝ li woÊç sta ∏e go kon tro lo wa nia po -
jaz du i mo ni to ro wa nia pra cy sil ni ka
za po mo cà sys te mów GPRS i GPS.
„Du ̋e zna cze nie ma rów nie˝ fakt, ˝e
sa mo cho dy Ive co sà dziÊ w czo ∏ów ce
eu ro pej skiej w za kre sie eko lo gii
i ochro ny Êro do wi ska – mó wi Ma riusz
Spy ra, dy rek tor ge ne ral ny Te ma trans
Po land. – Spe∏ nia jà bo wiem nie tyl ko
ak tu al ne nor my eko lo gicz ne Eu ro 3,
ale sà go to we tak ̋e do Eu ro 4 i Eu ro 5.
Te ostat nie co praw da jesz cze nie obo -
wià zu jà, ale owa go to woÊç do ich prze -
strze ga nia po zwa la w kil ku kra jach ko -
rzy staç z ulg po dat ko wych, a co za tym
idzie – ob ni ̋aç kosz ty trans por tu”. Ive -
co Stra lis spraw dza si´ do sko na le.
„Sa mo cho dy wy po sa ̋o ne sà w kom -
pu ter po k∏a do wy, któ ry umo˝ li wia pe∏ -

Partnerstwo
i sukces



nà ana li z´ prze bie gu tra sy z wy szcze -
gól nie niem wszyst kich pa ra me trów, ta -
kich jak: dro ga, spa la nie, pra ca sil ni ka,
miej sce i iloÊç tan ko waƒ oraz czas pra -
cy i czas jaz dy” – po twier dza W∏o dzi -
mierz Jam ski, szef sprze da ̋y Ive co Po -
land. Po wy˝ sze pa ra me try spraw dza ne
sà przez wspo mnia ny ju˝ wcze Êniej

GPRS sys tem Au to Gu ard, któ ry jed no -
cze Ênie za pew nia mo˝ li woÊç mo ni to ro -
wa nia po jaz du oraz na tych mia sto wà
re ak cj´ w przy pad ku np. kra dzie ̋y.
„Wspó∏ pra ca z Te ma trans Po land sta no -
wi dla nas po wód do praw dzi wej sa tys -
fak cji – mó wi Na ta le Ri ga no, szef Ive co
na Eu ro p´ Ârod ko wà i Wschod nià. – To

Wspó∏praca
partnerów
Tematrans Poland powsta∏a
w listopadzie 2001 roku, zajmuje
si´ transportem mi´dzynarodowym
i krajowym, a tak˝e spedycjà
w zakresie 1,5t – 3,5t – 25t oraz
pozagabarytowà spedycjà
∏adunków drobnicowych, zbiórkà
materia∏ów, dystrybucjà
i magazynowaniem. Pod koniec
2003 roku, kiedy rozpocz´∏a
Êwiadczenie us∏ug transportowych
za pomocà w∏asnego taboru,
firma zakupi∏a od Iveco Poland
pi´ç pierwszych ci´˝arówek
Stralis – od tego momentu flota
samochodowa sukcesywnie
zwi´ksza∏a si´, by z koƒcem tego
roku osiàgnàç liczb´
pi´çdziesi´ciu sztuk. Ze wzgl´du
na sta∏y rozwój Tematrans Poland
zak∏ada rozbudow´ taboru
do 100 jednostek w po∏owie
przysz∏ego roku.

Od lewej: Franco Fenoglio
– wiceprezes zarzàdu Iveco

SpA, Carlo Bonzano – prezes
Tematrans SpA, Natale Antonio

Rigano – dyrektor ds.
sprzeda˝y i marketingu Iveco

SpA na Europ´ Wschodnià,
W∏odzimierz Jamski – szef

Business Unit „Samochody
ci´˝arowe” Iveco Poland
i Antonio Orlando – dyr.

zarzàdzajàcy Iveco Poland

fir ma, któ ra ko rzy sta jàc z na szych sa -
mo cho dów wcià˝ sí  roz wi ja i ma du ̋e
szan se nie tyl ko na pol skim, ale i wspól -
nym, eu ro pej skim ryn ku. Z tych sa mych
po wo dów Ive co da rzy Pol sk´ du ̋ym za -
in te re so wa niem, bo wiem jej umiej sco -
wie nie w cen tral nym punk cie Eu ro py
da je ogrom ne mo˝ li wo Êci roz wo ju”.



fi
rm

a
To

m
as

z 
Li

bi
ch

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
LI

ST
O

PA
D

/G
RU

D
ZI

EŃ
 2

00
4

34

CNH to mar ka ozna cza jà ca li de ra w bran ̋y pro du cen tów ma szyn rol ni -
czych i bu dow la nych. Z fir mà zwià za nych jest po nad 12000 de ale rów
w 160 kra jach. Fir ma ∏à czy wie dz´ i do Êwiad cze nie ma rek Ca se i New Hol -
land, opie ra jàc si´ przede wszystkim na sil nej mi´ dzy na ro do wej han dlo wej,
prze my s∏o wej i fi nan so wej or ga ni za cji.
Swo jà dzia ∏al noÊç roz po cz´ ∏a pi´ç lat te mu – ju bi le usz Êwi´ to wa ny by∏ 15 li -
sto pa da te go ro ku we wszyst kich za k∏a dach CNH na ca ∏ym Êwie cie.
W struk tu rze tej znaj du je si´ tak ̋e spó∏ ka CNH Pol ska. Rów nie˝ i jej pra cow -
ni cy przy ∏à czy li si´ do Êwi´ to wa nia ju bi le uszu pi´ cio le cia ist nie nia mar ki
CNH, mi mo i˝ po czàt ki hi sto rii p∏oc kiej fa bry ki da to wa ne sà znacz nie wcze -
Êniej. Fir ma przy bra ∏a Êwià tecz ny wy glàd – na szczy cie bu dyn ku biu row ca
za wis∏ me ga bo ard (o wy mia rach 13 x 10 me trów) z wi ze run kiem kom baj -
nów przy pra cy oraz lo go ju bi le uszu. Na ha li pro duk cyj nej co krok zo ba czyç
by ∏o mo˝ na mi´dzy innymi pla ka ty ze zdj´ cia mi z za k∏a du i in nych fa bryk
kon cer nu, a tak ̋e zdj´ cia wy ro bów. 
Zbi gniew Po kor ski (dy rek tor ds. Ope ra cji Prze my s∏o wych) spo tka∏ si´ i roz ma -
wia∏ z pra cow ni ka mi na te mat pi´ ciu lat kon cer nu, w tym cza sie pre zen to -
wa ny by∏ rów nie˝ film o dzia ∏al no Êci CNH Glo bal oraz sfil mo wa ne prze mó wie -
nie Pa olo Mon fe ri no, pre ze sa za rzà du i dy rek to ra wy ko naw cze go CNH Glo -
bal. Wszy scy pra cow ni cy otrzy ma li pa miàt ko we bre locz ki, a z oka zji ju bi le uszu
og∏o szo ny zo sta∏ spe cjal ny kon kurs fo to gra ficz ny. 

Pi´ciolecie istnienia celebruje spó∏ka
Case New Holland. Pozycja koncernu
na rynkach mi´dzynarodowych umacnia
si´, a ambicje rosnà.

CNH 
zdobywa 
szczyty

O po czàt kach fir my, jej ak tu al nej po zy -
cji i pla nach na przy sz∏oÊç mó wi Pa olo
Mon fe ri no, pre ze sem za rzà du i dy rek -
tor wy ko naw czy CNH Glo bal.
Ja kie go ro dza ju fir m´ ozna cza Ca se
New Hol land bar dzo wy raê nie wi daç
w fil mie re kla mo wym na te mat CNH,
któ ry pre zen to wa li Êmy pod czas uro czy -
sto Êci jubileuszowych – kie dy oj ciec
mó wi do sy na: „CNH to wie le po my -
s∏ów i wie le umie j´t no Êci, wie le za so -
bów i wie lu lu dzi, któ rzy ˝y jà i pra cu jà
dla jed ne go ce lu – by two rzyç ma szy ny,
któ re bu du jà i upra wia jà zie mi´ na ca -
∏ym Êwie cie. Mo ̋e my byç dum ni ze
Êwia do mo Êci, ˝e two rzy my fun da men -
ty pod trzy mu jà ce i roz wi ja jà ce Êwiat
wo kó∏ nas. Pra ca, któ rà wy ko nu je my
coÊ zna czy.” Ale byç mo ̋e naj bar dziej
uni kal nym aspek tem CNH – tym, co
czy ni nas na praw d´ ró˝ ny mi od ko go -



Paolo Monferino - prezes
zarzàdu i dyrektor wykonawczy
CNH Global:
„Stoimy mocno na nogach
i mamy o wiele lepsze warunki, by
skupiç si´ na trudnych zadaniach,
które wynikajà z naszego rozwoju”.
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kol wiek in ne go w tej bran ̋y – jest na -
sza glo bal na obec noÊç, a za ra zem ró˝ -
no rod noÊç wÊród na szych fa bryk.
Z ca ∏à pew no Êcià ju bi le usz pi´ cio le cia
fir my to dla nas chwi la do nio s∏a. To
w∏a Ênie w tym cza sie, w 1999 ro ku,
mar ka han dlo wa CNH po raz pierw szy
po ja wi ∏a si´ na no wo jor skiej gie∏ dzie,
zna czàc tym sa mym na ro dzi ny no wej
fir my. I to w∏a Ênie w tym dniu roz po -
cz´ li Êmy re ali za cj´ wiel kie go za da nia,
ja kim by ∏a bu do wa no wej fir my.
To, co uda ∏o nam si´ do dzi siaj osià -
gnàç to za s∏u ga bez wy jàt ku wszyst kich
lu dzi pra cu jà cych na rzecz CNH. Dla te -
go pro sz´ mi po zwo liç wy ra ziç swo je
oso bi ste i g∏´ bo kie po dzi´ ko wa nia dla
wszyst kich pra cow ni ków za to, co zro -
bi li do tàd, by zbu do waç sil ny ka pi ta∏
dla na szej fir my. To z ich po mo cà, dzi´ -
ki ich umie j´t no Êciom i de ter mi na cji,

a tak ̋e ci´˝ kiej pra cy, CNH do tar∏
do punk tu, w ja kim znaj du je si´ dzi siaj.
Na po czàt ku dro gi mie li Êmy do czy nie -
nia z dwo ma fir ma mi - od mien ny mi,
o ró˝ nych ko rze niach kul tu ro wych
i ró˝ nych sty lach za rzà dza nia, z ró˝ nà
struk tu rà, pro ce sa mi i sys te ma mi.
Mu sie li Êmy wi´c zna leêç dro g´, by po -
∏à czyç wszyst kie te ró˝ no rod ne ele -
men ty w jed nà spój nà ca ∏oÊç. A jed -
no cze Ênie, ze wzgl´ du na sy tu acj´
w ja kiej si´ znaj do wa li Êmy, do ko naç
zna czà cej re duk cji kosz tów. Ozna cza ∏o
to ko niecz noÊç si´ gni´ cia do na szych
wie lo let nich, prze my s∏o wych do Êwiad -
czeƒ, usta no wie nia ga my na szych
pro duk tów i zde cy do wa nia w ja ki spo -
sób z po wo dze niem re ali zo waç na szà
stra te gi´ mul ti bran ̋o wà.
Pod su mo wu jàc w kil ku s∏o wach,
od 1999 ro ku nie mal zu pe∏ nie wy rów -

Na zdj´ciu z lewej: hala
produkcyjna zak∏adu CNH Polska
w P∏ocku. 
U góry: megaboard na budynku
p∏ockiej spó∏ki z okazji
pi´ciolecia dzia∏alnoÊci CNH
Global.



Pi´ç
Êwieczek
na torcie dla
CNH Global
W ramach koncernu CNH
Global istniejà fabryki, spó∏ki
joint-venture oraz centra
badawczo-rozwojowe
usytuowane na pi´ciu
kontynentach, obs∏ugiwane
przez dealerów w 160 krajach
Êwiata. Zak∏ady z logo CNH
produkujà maszyny rolnicze
i budowlane w Austrii, Belgii,
Francji, Niemczech, W∏oszech,
Polsce, Wielkiej Brytanii,
Turcji, Chinach, Indiach,
Pakistanie, Uzbekistanie,
Brazylii, Meksyku, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie
i Australii. Jubileusz
pi´ciolecia firmy Êwi´towali
jej pracownicy na ca∏ym
Êwiecie.

na li Êmy po ziom pro duk cji, sto so wa nej
tech no lo gii i pro ce sów zwià za nych
z ob s∏u gà po sprze da˝ nà w na szych za -
k∏a dach na ca ∏ym Êwie cie. Ca∏ ko wi cie
za im ple men to wa li Êmy na szà stra te gi´
i za koƒ czy li Êmy naj wi´k szy wspól ny
pro gram re no wa cji pro duk tów, ja ki
kie dy kol wiek wi dzia ∏a ta bran ̋a. Mnó -
stwo na gród, któ re zdo by li Êmy (do tàd
po nad 80), to wy raê ny do wód na szych
umie j´t no Êci i kom pe ten cji. 
Roz po cz´ li Êmy szó sty rok w lep szym
kszta∏ cie, ni˝ kie dy kol wiek. Na sza po -
zy cja fi nan so wa jest du ̋o moc niej sza,
na sza sta bil noÊç – wy raê nie wzmoc nio -
na. Dzi´ ki po mo cy Fia ta, ca∏ ko wi cie
od wró ci li Êmy na sze wskaê ni ki za d∏u ̋e -
nia – z 75% do 24%, a to je den z naj -
lep szych wskaê ni ków w na szej bran ̋y. 
Sto imy na twar dych no gach i ma my
o wie le lep sze wa run ki, by sku piç si´
na trud nych za da niach, któ re wy ni ka -
jà z na sze go roz wo ju.
Na szym prio ry te to wym za da niem jest
ob ni ̋e nie kosz tów nie któ rych nie daw -
no uru cho mio nych no wych pro duk -
tów. W przy pad ku in nych mu si my pod -
nieÊç ja koÊç i nie za wod noÊç, by Êmy
by li naj lep si w swo jej kla sie. Po wo li za -
czy na my osià gaç zy ski, choç jeszcze
nie na po zio mie, któ re go ocze ku je my.
˚àdamy od sie bie do sko na ∏o Êci ope -
ra cyj nej i naj lep szej efek tyw no Êci fi -
nan so wej.

CNH Racine - Wisconsin - USA Fabryka w St. Valentin (Austria)

Nie ma wàt pli wo Êci, ̋ e dla CNH to wy -
zwa nie ogrom ne. Ko lej na gó ra,
na któ rà mu si my si´ wspiàç. Ale – jed -
no cze Ênie – je ste Êmy prze cie˝ ju˝ ca∏ -
kiem do brzy we wspi na niu si´ na gó ry.
Dla te go t´ rów nie˝ zdo b´ dzie my. Po -
trze bu je my jesz cze tyl ko jed ne go...
kon ty nu acji wspól nej pra cy i dal sze go
wk∏a du si∏ wszyst kich pra cow ni ków.
Ma my za so bà pi´ç lat, któ re po zwo li -
∏y na ze bra nie do Êwiad czeƒ umo˝ li -
wia jà cych nam te raz pla no wa nie – co
zro biç, by jesz cze bar dziej wzmoc niç t´
no wà fir m´, któ rà w∏a Ênie zbu do wa li -
Êmy. Za ty mi do Êwiad cze nia mi po win -
ni Êmy po dà ̋aç.
To, co ro bi my, skàd po cho dzi my i kim
je ste Êmy w ka˝ dym punk cie na sze go
glo bu to cz´Êç na szej to˝ sa mo Êci
– to˝ sa mo Êci CNH. I nie po win ni Êmy
tra ciç jej z oczu, kie dy b´ dzie my szli
na przód. To praw da, ̋ e wszy scy ma my
ró˝ ne tra dy cje kul tu ro we i ró˝ ne punk -
ty wi dze nia. Ale – po pi´ ciu la tach
ci´˝ kiej pra cy – je ste Êmy jed nà fir mà.
Jest to na praw d´ po wód do wiel kiej
du my wszyst kich – od ma na ge men tu
po pra cow ni ków fi zycz nych. I nie mam
wàt pli wo Êci – je Êli wszy scy, ka˝ de go
dnia b´ dzie my t´ du m´ z so bà przy no -
siç do pra cy – osià gnie my wiel ki suk -
ces i zdo ∏a my spro staç ka˝ de mu za -
da niu, ja kie przed na mi sta nie w bli˝ -
szej i dal szej przy sz∏o Êci.





w koƒ czà cym se zon Raj dzie War szaw -
skim. Ju˝ po pierw szym eta pie ze spó∏
zy ska∏ bez piecz nà prze wa g´ nad kon -
ku ren ta mi z kla sy fi ka cji Su per 1600.
˚ó∏ ty Fiat Pun to Su per 1600 spi sy wa∏
si´ do sko na le tak ̋e pod czas dru gie go
eta pu, a raj do wa za ∏o ga Fia ta osià -
gn´ ∏a me t´ na pierw szym miej scu
w swo jej kla sie (i dzie wià tym w kla sy -
fi ka cji ge ne ral nej). Frycz z Wod nia -
kiem po ko na li dru gà w ko lej no Êci za -
∏o g´ o po nad 50 se kund! Punk ty zdo -
by te na ma zo wiec kich szu trach wy -
star czy ∏y do wy wal cze nia przez Fry cza
i Wod nia ka ty tu ∏u wi ce mi strzow skie go
w kra jo wej kla sy fi ka cji Su per 1600.
Ze spó∏ fa brycz ny „Fiat Se le nia Ral ly
Te am”, oprócz dru gie go miej sca
w kla sy fi ka cji Su per 1600, koƒ czy se -
zon tak ̋e na dru gim miej scu w ry wa -
li za cji ze spo ∏ów pro du cenc kich. 
Frycz i Wod niak b´ dà rów nie˝ w przy -
sz∏ym ro ku re pre zen to wa li Fia ta
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Dla ze spo ∏u raj do we go Fia ta, star tu jà ce go w Raj do wych Sa mo cho do -
wych Mi strzo stwach Pol ski za kie row ni cà ˝ó∏ te go Fia ta Pun to 1600, se zon
ten nie na le ̋a∏ do ∏a twych. Ale cho cia˝ Se ba stia na Fry cza i Ma cie ja Wod -
nia ka tra pi ∏y ró˝ ne przy go dy, po ka za li jed nak mi strzow skie do Êwiad cze nie,
zdo by wa jàc dru gie miej sce w kla sy fi ka cji Su per 1600. Se zon 2004 roz po -
czà∏ si´ w ma ju od Raj du El mot. Ze spó∏ Fiat Se le nia Ral ly Te am skoƒ czy∏ te
zma ga nia zaj mu jàc dru gà po zy cj´ w swo jej ka te go rii. Ko lej nym do brym wy -
ni kiem za ∏o ga Fia ta cie szy ∏a si´ w Raj dzie Pol skim. I to mi mo prze Êla du jà -
ce go jà pe cha. Roz p´ dzo na raj dów ka Fiata na je cha ∏a bo wiem na ka mieƒ,
a ude rze nie uszko dzi ∏o p∏y t´ i kar ter sil ni ka. Frycz i Wod niak zdo ∏a li do je chaç
do me ty od cin ka, a w∏o skiej fir mie Pro car, któ ra przy go to wu je Fia ta Pun to
Su per 1600 do raj dów, uda ∏o si´ szyb ko usu nàç awa ri´. Te am Fia ta wy wal czy∏
dru gie miej sce w ka te go rii Su per 1600 i dzie sià te w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. 
W Raj dzie Kor mo ran za ∏o ga Fia ta za cz´ ∏a od zy ski waç ener gi´. Ze spó∏ skoƒ -
czy∏ rajd na trze cim miej scu w kla sy fi ka cji Su per 1600. Pech prze Êla du jà cy
ze spó∏ da∏ o so bie znaç po now nie w Raj dzie Ni kon. Pun to za cz´∏o mieç bo -
wiem k∏o po ty ze wspo ma ga niem uk∏a du kie row ni cze go. „Od ra na ry wa li zo -
wa li Êmy bez wspo ma ga nia, co na kr´ tych i wà skich dro gach jest prak tycz -
nie nie mo˝ li we – mó wi∏ Frycz. – Uzna li Êmy, ˝e po win ni Êmy wy co faç si´ z raj -
du”. Stra ty uda ∏o si´ od ro biç w Raj dzie Rze szow skim. Po po czàt ko wych pro -
ble mach zwià za nych ze zmien nà po go dà, w dru gim eta pie Frycz za czà∏ przy -
spie szaç i w efek cie ze spó∏ awan so wa∏ na trze cie miej sce w kla sy fi ka cji Su -
per 1600. Jed nak praw dzi wà kla s´ mi strzow skà eki pa Fia ta po ka za ∏a

Zakoƒczy∏y si´ tegoroczne zmagania
na torach wyÊcigowych. Pomimo ostrej
konkurencji i zmiennego szcz´Êcia, zespo∏y
oraz samochody Fiata i Alfa Romeo mogà
uznaç ten sezon za udany.

Sezon 
trudny, choç

udany



stwa Êwia ta – przy pad∏ w udzia le kie -
row cy BMW, An gli ko wi An die mu
Priaulx. O za cie k∏ej wal ce w mi strzo -
stwach Êwiad czy osta tecz na kla sy fi ka -
cja – dwaj pierw si za wod ni cy zdo by li ty -
le sa mo punk tów (Priaulx wy gra∏ za tem
dzi´ ki zaj mo wa nym po zy cjom), zaÊ
trze cie mu za bra k∏o do nich je dy nie 5.
W 2004 ro ku Ga brie le Ta rqu ini wy gra∏
w mi strzo stwach naj wi´ cej wy Êci gów.
Je go Al fa Ro meo 156 sze Êcio krot nie
prze kra cza ∏a ja ko pierw sza li ni´ me ty.
Po za nim zwy ci´ stwa na swo im kon cie
od no to wy wa li Gio va nar di oraz An glik
Ja mes Thomp son, któ ry czte ro krot nie
star to wa∏ w re pre zen ta cji Au to del ta. 
Bo ga te jest tak ̋e wy wal czo ne przez
kie row ców po le po si tion. Na 10 wy Êci -
gów Al fa Ro meo pi´ cio krot nie ru sza ∏a
z pierw szej po zy cji star to wej.
Po mi mo tych suk ce sów osta tecz ne
zwy ci´ stwo i ty tu∏ mi strza w ka te go rii
kie row ców nie przy pad∏ w udzia le ze -

Bar bór ka 
pe∏ na 
nie spo dzia nek
Sebastiana Frycza i Macieja
Wodniaka mogliÊmy obejrzeç
jeszcze w rajdzie „Barbórka”
(4.12). Towarzyszyli im specjalni
goÊcie z W∏och: Paolo Andreucci
i Anna Andreussi, jadàcy tak˝e
Fiatem Punto Super 1600. 
Rajd Barbórka nie jest zaliczany
do ˝adnej klasyfikacji a mimo to
cieszy si´ zainteresowaniem.
W tym roku do walki stan´∏o
blisko 70 aut! Warszawskie
odcinki sà krótkie, ale
skomplikowane. Przekonali si´
o tym kierowcy Punto. Ju˝
na pierwszym oesie Paolo
Andreucci wywalczy∏ siódmy,
a Sebastian Frycz ósmy czas
odcinka, wyprzedzajàc nawet
Ho∏owczyca. Frycz objà∏ równie˝
pozycj´ lidera w klasyfikacji
polskich kierowców Super 1600.
Kolejny odcinek skoƒczy∏ na 11.
pozycji i ponownie by∏ pierwszy
w Super 1600. Mniej szcz´Êcia
mia∏ Andreucci, który wypad∏
z trasy i zjecha∏ z oesu. Na trzecim
odcinku pech dopad∏ Frycza,
który z∏apa∏ kapcia i niemal ca∏y
odcinek musia∏ przejechaç bez
powietrza w prawej oponie
– cz´Êç straty odrobi∏ na czwartym
oesie. W Rajdzie Barbórka
najwa˝niejszy jest odcinek
„Karowa”, w którym czasy
klasyfikowane sà w ramach tzw.
Kryterium Asów. Andreucci
uzyska∏ tam najkrótszy czas,
wyprzedzajàc o 0,2 s Tomasza
Czopika. Frycz skoƒczy∏ zaledwie
dwie sekundy po Andreuccim, co
da∏o mu siódme miejsce
w „Kryterium” (20. w klasyfikacji
koƒcowej). To dowodzi, ˝e
w „Barbórce” walczy si´ do koƒca.

w RSMP. De cy zj´ ta kà Fiat Au to Po -
land pod jà∏ bio ràc pod uwa g´ dru gie
miej sce ze spo ∏u w kla sy fi ka cji Su -
per 1600 oraz wy ni ki te stów prze pro -
wa dzo nych we W∏o szech.

Cze ka jàc
na z∏o to
Po czte rech la tach zwy ci´stw w ka te -
go rii kie row ców w Mi strzo stwach Eu ro -
py Kla sy Tu ry stycz nej (trzy ty tu ∏y Fa bri -
zio Gio va nar die go i je den Ga brie le Ta -
rqu inie go) Al fa Ro meo w se zonie
2004 ustà pi ∏a miej sca ry wa lom.
O prze gra nej prze sà dzi∏ ostat ni wy Êcig,
od by wa jà cy si´ na eg zo tycz nym to rze
w Du ba ju, w Emi ra tach Arab skich. Ta -
rqu ini wy gra∏ wpraw dzie oby dwa bie gi,
jed nak ostat ni ty tu∏ eu ro pej skie go mi -
strza kie row ców – ostat ni, po nie wa˝
od przy sz∏e go ro ku naj praw do po dob -
niej roz gry wa ne b´ dà ju˝ tyl ko mi strzo -
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spo ∏o wi Al fy. Au to del ta Squ adra Cor se
z wy ni kiem 220 punk tów mu sia∏a si´
za do wo liç je dy nie zwy ci´ stwem w ka -
te go rii ma rek, przed nie miec kim ze -
spo ∏em BMW, któ ry ze bra∏ ich 205.
Przy po mnij my w skró cie te go rocz ny
se zo n. Dla te amu Au to del ta roz po czà∏
si´ on od zwy ci´ stwa Ta rqu inie go
w otwie ra jà cym ME wy Êci gu w Mon zy,
po wtó rzo ne go na st´p nie w Hisz pa nii,
pod czas dru gie go wy Êci gu se zo nu
na to rze w Wa len cji. Ta rqu ini zdo by∏
pierw sze miej sce tak ̋e w dwóch wy -
Êci gach w Imo li, na krót ko przed po -
dwój nym zwy ci´ stwem w Emi ra tach. 

Al fa 147
GTA Cup 
European Alfa Challange
to wyÊcig, w którym udzia∏
biorà tylko Alfy 147 GTA
Cup. Rozgrywany jest w 6
etapach na 6 najbardziej
presti˝owych torach
w Europie. Edycja 2004
roku by∏a bardzo
widowiskowa. Na starcie
stawi∏o si´ wielu
kierowców z W∏och,
Holandii, Hiszpanii,
Finlandii, Irlandii, Czech,

Polski i Portugalii.
Ostatni wyÊcig sezonu
odby∏ si´ w Imola, 4 i 5
wrzeÊnia. Jego zwyci´zcà
zosta∏ W∏och Simone
Iacone, który wygra∏ równie˝
w kategorii poni˝ej 25 lat.
Tu˝ za nim w klasyfikacji
generalnej znalaz∏ si´
Maurizio Campani.
W sezonie 2004 po raz
pierwszy wystartowali
Polacy. RAM Racing Team
stanowili Robert Kisiel,
Andrea Mancin (syn
W∏ocha, mieszkajàcy

w Polsce) oraz Maciej
Staƒco, startujàcy tylko
w niektórych wyÊcigach.
Polscy zawodnicy po
zakoƒczeniu wyÊcigu
(Kisiel na 15 miejscu
a Mancin na 24) przyznali,
˝e nie spodziewali si´ a˝
tak trudnych warunków,
zw∏aszcza problemów z
utrzymaniem si´ na torze.
Zapewniajà jednak, ˝e ten
pierwszy sezon potraktowali
jako nauk´, a do walki
o czo∏owe lokaty w∏àczà
si´ w przysz∏ym roku. 

Klasyfikacja fina∏owa
European Alfa Challange
Generalna: 1. Iacone
(W∏ochy); 2. Campani
(W∏ochy), 3. Heino
(Finlandia).
Debiutanci: 1. Heino
(Finlandia), 2 Murray
(Irlandia), 3. Chacon
(Hiszpania), 4. Brogi
(W∏ochy), 5. Jirik (Czechy),
6. Magalhaes (Portugalia),
7. Kisiel (Polska),
8. Giraudi (W∏ochy), 
9. Van Den Berg (Holandia),
10. Mancin (Polska).

In au gu ra cji to ru w Du ba ju do ko na∏
ostat ni w tym se zo nie wy Êcig Mi -
strzostw Eu ro py Kla sy Tu ry stycz nej.
Roz po zna nie to ru ogra ni czo ne zo sta ∏o
po przed nie go dnia do roz grzew ki.
Tym cza sem pia sek przy nie sio ny na tor
wraz z wia trem, znacz nie utrud nia∏ jaz -
d´. Ta rqu ini nie po pe∏ ni∏ b∏´ du i za -
mknà∏ se zon dwo ma zwy ci´ stwa mi.
Kon ku ren cyj noÊç Al fy 156 nie zo sta ∏a
jednak pod wa ̋o na, co da je na dzie j´
na suk ces w przy sz∏ym se zo nie, 
pod czas wal ki o ty tu∏ Mi strza Âwia ta. 
Pierw sze za wo dy mi strzostw roz pocz -
nà si´ 10 kwiet nia 2005 w Mon zy.

Na zy waç si´ b´ dà World To uring Car
Cham pion ship i – we d∏ug eks per tów
– b´ dzie to go rà cy se zo n. 
Na star cie sta nie 6 ze spo ∏ów (w tym
no we mar ki, jak Chry sler i Ford oraz
nowy te am Peu ge ota), re pre zen tu jà -
cych 6 pro du cen tów z Al fà Ro meo
na cze le. Utrzy my wa nie si´ wcià˝
na pierw szym miej scu jest nie zwy kle
trud ne, ale ist nie jà wszel kie da ne ku
te mu, by w 2005 ro ku po now nie si´ -
gnàç po z∏o to. Po jaz dy re pre zen tu jà
nie zwy kle wy so ki stan dard tech nicz ny,
a kie row cy sà za har to wa ni w bo ju i bo -
gat si o ko lej ny rok do Êwiad czeƒ.
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Po nad szeÊç dzie si´ ciu dzien ni ka -
rzy z ca ∏ej Pol ski zgro ma dzi ∏y zma ga nia
na to rze w Mie dzia nej Gó rze ko ∏o
Kielc. Te go rocz ne, XI Grand Prix zor ga -
ni zo wa ne zo sta ∏o przez spó∏ k´ Fiat Au -
to Po land na po czàt ku li sto pa da, przy
wspó∏ udzia le Au to klu bu Dzien ni ka rzy
Pol skich. Tym ra zem ka˝ dy z za wod ni -
ków sta wa∏ w szran ki z kon ku ren ta mi
za sia da jàc za kie row ni cà Fia ta Pan da.
Przed czte re ma fa brycz ny mi mo de la -
mi tej mar ki oraz po nad dzie si´ cio -
krot nie wi´k szà licz bà kie row ców sta -
n´ ∏o nie ∏a twe za da nie. Pi´ç prób spor -
to wych (ka˝ da prze je˝ d˝a na dwu krot -
nie) na spe cjal nie do te go ce lu przy go -
to wa nych od cin kach to ru, wy ma ga ∏o
bo wiem do sko na ∏e go wy czu cia, pre cy -
zji w pro wa dze niu sa mo cho du i ca∏ ko -

Pisk opon, bryzgajàce ka∏u˝e i du˝a
pr´dkoÊç. Dziennikarzom w Fiatach 
Panda towarzyszy∏y emocje od pierwszej
do ostatniej chwili.

da mi spró bo waç swo ich si∏ na tej sa -
mej tra sie. Go Êcin nie wy star to wa∏
tak ̋e kie row ca Fiat Se le nia Ral ly Te -
am Se ba stian Frycz, któ ry by∏ oczy wi -
Êcie naj szyb szy!
W tym ro ku naj lep szy oka za∏ si´ Grze -
gorz Za krzew ski z re dak cji Êwi´ to krzy -
skiej ga ze ty „Echo Dnia”, uzy sku -
jàc 465,88 punk tów w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej. Drugi by∏ Jan Chmielewski,
trzeci Marek Wicher. WÊród paƒ, laur
zwy ci´ stwa przy pad∏ de biu tu jà cej
na to rze Ani cie Wer ner z te le wi zji TVN.
Naj lep szà dru ̋y n´ sta no wi li pa no wie
Grze gorz Chmie lew ski, Jan Chmie lew -
ski i To masz Wa ̋yƒ ski z ma ga zy nu
WRC, a naj lep szà zna jo mo Êcià prze pi -
sów wy ka za∏ si´ Ja ro s∏aw Za bie ga
z Su per Expres su. Atrak cyj ne na gro dy
ufun do wa ne przez Fiat Au to Po land
wr´ cza∏ oso bi Êcie Fa bri ce d’Ar che.
Im pre za sta ∏a si´ tak ̋e oka zjà do zor -
ga ni zo wa nia kon fe ren cji pra so wej,
w któ rej ak tu al nà sy tu acj´ Fia ta Au to
Po land na ryn ku pol skim przed sta wi∏
dy rek tor han dlo wy, a naj now sze mo -
de le Fia ta, Al fy Ro meo i Lan cii brand
ma na ge ro wie po szcze gól nych ma rek. 
Opi nie na te mat im pre zy by ∏y bar dzo
po zy tyw ne – jak twier dzà jej uczest ni cy,
sta no wi ona do sko na ∏à oka zj´ do in te -
gra cji Êro do wi ska dzien ni kar skie go,
a przy tym do uzy ska nia u êró d∏a wie lu
in for ma cji o no wo Êciach mo to ry za cyj -
nych. Przede wszyst kim jed nak ozna -
cza ry wa li za cj´ i emo cje z mo˝ li wo Êcià
spor to wej oce ny wa lo rów trak cyj nych
sa mo cho dów se ryj nych.

Panda
duch Fiata
Sportowy

wi te go pa no wa nia nad kie row ni cà.
Za wod ni kom nie bra ko wa ∏o am bi cji,
fan ta zji, a mo men ta mi na wet bra wu ry
– kil ka prze jaz dów, prócz do bre go cza -
su, ce cho wa ∏a rów nie˝ su ge ru jà ca
praw dzi we za wo dow stwo efek tow -
noÊç. Spor to wy duch nie od st´ po wa∏
za wod ni ków ani na krok, prze szko dà
nie by ∏a wi´c na wet li sto pa do wa au ra.
Dzien ni ka rzom stwo rzo no tak ̋e mo˝ li -
woÊç wzi´ cia udzia ∏u w te Êcie z prze pi -
sów ru chu dro go we go, a rów no le gle
pro wa dzo na by ∏a kla sy fi ka cja dru ̋y no -
wa dzien ni ka rzy re pre zen tu jà cych po -
szcze gól ne re dak cje.
Zma ga niom przez oba dni przy glà da∏
si´ dy rek tor han dlo wy FAP Fa bri ce
d’Ar che, któ ry rów nie˝ za siad∏ za kie -
row ni cà Fia ta Pan da, by po za za wo -

Grzegorz Zakrzewski, Jan
Chmielewski i Marek Wicher
odbierajà nagrody za zwyci´stwo
w XI Grand Prix FAP
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Przedsi´wzi´cie, które wydawa∏o si´
niemo˝liwe do realizacji, sta∏o si´ faktem.
Sycylijczyk, Angelo D’Arrigo, przelecia∏ lotnià
nad „dachem Êwiata”. Mistrz lotniarstwa
opowiada o swoich wra˝eniach oraz
trudnoÊciach, na jakie napotka∏ podczas 
lotu nad Mount Everestem. 

Lotnià nadLotnià nad

Nevio Di Giusto, dyrektor zarzàdzajàcy spó∏ki
Elasis, wyjaÊnia z kolei, dlaczego Fiat Auto
sponsoruje takie przedsi´wzi´cia oraz jakà
rol´, w tej przygodzie na granicy ludzkich
mo˝liwoÊci, odegra∏y badania i technologia.



EverestemEverestem
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An ge lo D’Ar ri go. 24 ma ja, ba za
g∏ów na w Sy ang bo che (Hi ma la je):
„Od ra zu wie dzia ∏em, ˝e nad szed∏ w∏a -
Ênie ten dzieƒ. Po d∏u gim ocze ki wa -
niu, wy ni ka jà cym z nie sprzy ja jà cych
wa run ków me te oro lo gicz nych, wresz -
cie nie bo si´ otwo rzy ∏o. Pro gno zy po -
go dy by ∏y uspo ka ja jà ce.
Le ci my. Ri chard Me re dith, swo jà lot -
nià na p´ dza nà sil ni kiem, wy cià ga
mnie na od po wied ni pu ∏ap. W mia r´
wzno sze nia si´, ro Ênie si ∏a wia tru.
Obóz g∏ów ny po ∏o ̋o ny jest w od le g∏o -
Êci za le d wie trzy dzie stu ki lo me trów
od szczy tu Eve re stu, ale chcàc osià -
gnàç od po wied ni pu ∏ap, mu si my le -
cieç da le ko. Mu si my si´ wr´cz
„oprzeç” o po ∏u dnio wo -za chod nie
wierz cho∏ ki Nupt se Wall i Lhot se. Stàd

kie ru je my si´ ku Czo mo lung mie – Bo -
gi ni Mat ki Zie mi, jak na zy wa jà Ty be -
taƒ czy cy naj wy˝ szy szczyt na zie mi.
Wiatr sta le si´ wzma ga. Wy da je si´
na wet, ˝e ca ∏a je go si ∏a skie ro wa -
na jest prze ciw ko nam. Tem pe ra tu ra
spa da do – 50 stop ni. A po tem, na -
resz cie, pod na mi, w od le g∏o Êci 150
me trów, szczyt. Po dzi wiam lo dow -
ce. Wi dz´ eks pe dy cj´, któ ra wspi -
na si´ pod gó r´. A po tem na st´ pu -
je trzask, lin ka, któ ra ∏à czy ∏a mnie
z Me re di them, od cze pia si´ pod
wp∏y wem si ∏y wia tru.
Przez chwi l´ nie wiem, co mam ro biç
– zre zy gno waç czy kon ty nu owaç?
Z g∏ów ne go obo zu, za po Êred nic twem
ra dia in for mu jà mnie, ˝e nie bo si´
w∏a Ênie za my ka: wa run ki me te oro lo -

gicz ne nie po zwa la jà na wy là do wa nie.
Za czy nam scho dziç nad szczy tem.
W roz rze dzo nym na tej wy so ko Êci po -
wie trzu, osià gam 200 ki lo me trów
na go dzi n´. Kie ru j´ si´ w stro n´ obo -
zu, któ ry wi dzia ∏em pod czas wy ko ny -
wa nia lo tów prób nych. Jest po ∏o ̋o ny
w po bli ̋u „pi ra mi dy” la bo ra to rium
W∏o skie go OÊrod ka Ba daƒ (CNR),
na wy so ko Êci po nad pi´ ciu ty si´ cy
me trów. Uda je mi si´ wy là do waç mi -
mo ob∏´d nej pr´d ko Êci. Lu dzie z la bo -
ra to rium wy cho dzà mi na prze ciw
i pro wa dzà do oÊrod ka. Mie rzà mi po -
ziom tle nu we krwi. Wszyst ko w po -
rzàd ku. Uda ∏o si´”.
An ge lo D’Ar ri go wy je cha∏ z W∏och
do sto li cy Ne pa lu Ka th man du 19
kwiet nia te go ro ku. Dnia 26 kwiet nia
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wraz ze swo im ze spo ∏em za ∏o ̋y∏ obóz
w Lu ce, miej scu po ∏o ̋o nym na wy so -
ko Êci 2800 me trów. Tu roz po cz´ to
przy go to wa nia tech nicz ne do mi sji oraz
wy ko na no kil ka lo tów roz po znaw czych.
10 ma ja, ca ∏y ze spó∏ prze niós∏ si´
do Sy ang bo che, ba zy, po ∏o ̋o nej
na wy so ko Êci oko ∏o 4000 me trów
i w∏a Ênie w tym miej scu roz po cz´ to
prób ny prze lot.
„Pod czas lo tu, po dob nie jak na mo rzu
lub w gó rach, nie ma miej sca na im -
pro wi za cj´. Trze ba znaç tech ni k´, trze -
ba si´ przy go to waç. Po trzeb na jest te˝
po ko ra” – mó wi Ar ri go. Ak cent zdra -
dza, ˝e wie le lat sp´ dzi∏ we Fran cji, za -
nim zde cy do wa∏ si´ na za miesz ka nie
u pod nó ̋a Et ny, gdzie obec nie pro wa -
dzi szko ∏´ la ta nia. Oj ciec Ka taƒ czyk

Na sàsiedniej stronie: etapy szkolenia w bazie
g∏ównej w Syanboche, w odleg∏oÊci trzydziestu
kilometrów od szczytu Mount Everestu.
Poni˝ej: Angelo z tybetaƒskà dziewczynkà
i jednym z or∏ów nepalskich, które
przygotowywa∏ do ˝ycia w naturalnych
warunkach.
Poni˝ej: badania lekarskie.
Na poprzednich stronach: 
przelot nad dachem Êwiata.
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(Sy cy lia), mat ka pa ry ̋an ka. D’Ar ri go
od daw na fa scy nu jà ró˝ ne dys cy pli ny
spor tu. W m∏o do Êci jeê dzi∏ na nar tach
oraz upra wia∏ wspi nacz k´ gór skà. Po -
tem po Êwi´ ci∏ si´ la ta niu we wszyst -
kich je go for mach: lot nia, pa ra lot nia,
szy bo wiec, sa mo lot i he li kop ter. Li sta
je go osià gni´ç jest d∏u ga. Na le ̋à
do nich pierw szy prze lot na lot ni z Afry -
ki na Sy cy li´, re kord wy so ko Êci w kla -
sie sa mo lo tów ul tra lek kich (9100 me -
trów), rajd na mo to lot ni z Ka ta nii
do Ka iru i z Ka iru do Ca sa blan ki.
Od 2001 ro ku, w ra mach Pro jek tu
Me ta mor pho sis, D’Ar ri go pod jà∏ se -
ri´ prze lo tów na lot ni, Êle dzàc mi -
gra cje pta ków.
„Pta ki szy bu jà po nie bie od mi lio nów
lat. My do pie ro od wie ku. Tak na ro dzi∏
si´ po mys∏, któ ry po pchnà∏ mnie
do ba da nia re ak cji i sche ma tów za -
cho wy wa nia si´ pta ków, aby mnie roz -
po zna wa ∏y i abym móg∏ z ni mi la taç”.
Po prze by ciu w to wa rzy stwie or ∏a Sa -
ha ry i cz´ Êci Mo rza Âród ziem ne go,
od To zeur do Sy cy lii, w 2002 ro ku
D’Ar ri go uda ∏o si´ po pro wa dziç sta -
do mi gru jà cych ˝u ra wi sy be ryj skich.
Eks pe ry ment ten prze pro wa dzo ny
zo sta∏ wspól nie z ro syj ski mi na ukow -
ca mi. Rów nie˝ przy oka zji ostat niej
eks pe dy cji „Over Eve rest”, An ge lo
pró bo wa∏ zwró ciç na tu ral ne mu Êro -
do wi sku pa r´ uro dzo nych w nie wo li
or ∏ów ne pal skich.
„Do lo tu nad Eve re stem po trze bo wa -

∏em po nad dwóch lat pra cy. Ana li zo wa -
∏em sy tu acj´ me te oro lo gicz nà i prze -
pro wa dza ∏em wi zje lo kal ne. Sta ran nie
wy bie ra ∏em sprz´t, a w mi´ dzy cza sie
fun do wa ∏em so bie bar dzo ci´˝ kie tre -
nin gi fi zycz ne. Zna czà cà po moc otrzy -
ma ∏em ze stro ny Fia ta Au to oraz W∏o -
skie go Lot nic twa Woj sko we go. Pierw -
sza fir ma umo˝ li wi ∏a mi bez ter mi no we
pod da wa nie sprz´ tu pró bom w tu ne lu
ae ro dy na micz nym oraz w ko mo rze kli -
ma tycz nej na przed mie Êciach Tu ry nu.
Przez dwa mie sià ce spraw dza ∏em lot -

ni´, kask ae ro dy na micz ny, spe cjal ny
kom bi ne zon ter micz ny, przy rzà dy oraz
bu tl´ tle no wà w tem pe ra tu rach do -
cho dzà cych do 40 stop ni po ni ̋ej ze ra
i przy pr´d ko Êciach wy no szà -
cych 130 km na go dzi n´.
Dzi´ ki ko mo rze hi po ba rycz nej
w OÊrod ku Me dy cy ny Lot ni czej In sty -
tu tu Lot nic twa w Pra ti ca di Ma re,
spraw dzi ∏em na to miast swo je wa run ki
fi zycz ne na bar dzo du ̋ych wy so ko -
Êciach. Od dy cha jàc czy stym tle nem,
osià gnà ∏em ta kie ci Ênie nie jak na wy -
so ko Êci 13.100 me trów. Po nad to,
pró bo wa ∏em obyç si´ bez tle nu na wy -
so ko Êci oÊmiu ty si´ cy me trów, ko rzy -

sta jàc ze spe cjal nej tech ni ki od dy cha -
nia. Pod da jàc sprz´t pró bom w ko mo -
rze kli ma tycz nej od kry li Êmy, na przy -
k∏ad, ˝e pla sti ko wa rur ka tle no wa p´ -
ka w tem pe ra tu rach po dob nych
do tem pe ra tur, któ re wy st´ pu jà
na bar dzo du ̋ych wy so ko Êciach. To
mo g∏o by spo wo do waç Êmierç.
Dla te go nad naj wy˝ szà gó rà na zie mi,
po za tym nie sa mo wi tym uczu ciem
wol no Êci, by ∏em ca∏ ko wi cie skon cen -
tro wa ny na tym, co ro bi´. Nie mo g∏em
si´ roz pra szaç. Mu sia ∏em kon tro lo waç
wie le pa ra me trów zwià za nych z bez -
pie czeƒ stwem – tra jek to rià lo tu, za pa -
sa mi tle nu, stop niem ob lo dze nia, któ -

Przygotowania Angelo D’Arrigo: analiza najbardziej ergonomicznej pozycji (1);
komora niskich ciÊnieƒ w Centrum Medycyny Lotniczej Aeronautica (2); 
tunel aerodynamiczny w Centrum Badawczym Fiata (3).

1.



ry za czà∏ po kry waç skrzy d∏o i mo jà ma -
sk´, apa ra tem fo to gra ficz nym, za -
mon to wa nym na lot ni, któ ry re je stro -
wa∏ ca ∏e przed si´ wzi´ cie. Po za tym
mu sia ∏em za cho waç spo kój, mi mo
pod nie ce nia, by po pro stu nie udu siç
si´; mu sia ∏em tak ̋e po ru szaç nie któ -
ry mi cz´ Êcia mi cia ∏a, aby nie za mar z -
nàç w tem pe ra tu rze 53 stop ni po ni ̋ej
ze ra. Tak wi´c, nie mia ∏em zbyt du ̋o
cza su na my Êle nie. Ale mi mo to udo -
wod ni ∏em, ˝e mo˝ na la taç nad „da -
chem Êwia ta”, ko rzy sta jàc z tak pro -
ste go sprz´ tu, ja kim jest lot -
nia. I na tym nie ko niec mo ich wy czy -
nów. Mam kil ka no wych po my s∏ów,
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ale jesz cze nie wiem, któ re wy braç.
Na pew no b´ dà tak fa scy nu jà ce, jak
te, któ re ju˝ prze ̋y ∏em”.

Ro la ba daƒ 
w lo cie D’Ar ri go
„Kie dy by ∏em tam w gó rze – wspo mi -
na An ge lo D’Ar ri go – cz´ sto my Êla ∏em

o Ne vio, po nie wa˝ tam na po tka ∏em
na rze czy, o któ rych mi mó wi∏ pod czas
prób w tu ne lu ae ro dy na micz nym: po -
zy cja, ja kà mu sz´ przy jàç, po ∏o ̋e nie
lot ni, wp∏yw ci Ênie nia na or ga -
nizm... I to by ∏o nie sa mo wi te, bo zda -
∏em so bie spra w´, ˝e dzi´ ki la bo ra to -
riom Fia ta mo˝ na prze wi dzieç wszyst -
kie zja wi ska fi zycz ne, któ re prze ̋y ∏em
tam wy so ko, w chmu rach”.
Ne vio Di Giu sto przez wie le mie si´ cy
to wa rzy szy∏ An ge lo D’Ar ri go w przy go -
to wa niach do tej przy go dy. By∏
w owym cza sie od po wie dzial nym
za roz wój wy ro bu Fiat/Lan cia, dziÊ jest
dy rek to rem za rzà dza jà cym fir my Ela -
sis - na le ̋à cej do Gru py Fiat w∏o skiej
spó∏ ki spe cja li zu jà cej si´ w dzia ∏al no -
Êci ba daw czo -roz wo jo wej in ̋y nie rii
sa mo cho do wej.

Na Êcia nach je go biu ra sa mo lo ty, nie -
bo i tur bi ny bi jà si´ o miej sce z sa mo -
cho da mi, to ra mi i kie row ca mi For mu -
∏y 1. Di Giu sto Êle dzi∏ pil nie ca ∏e przed -
si´ wzi´ cie, po nie wa˝ lot nia jest tak ̋e
je go pa sjà, a „An ge lo ro bi to, o czym
ja za wsze ma rzy ∏em”. Od czu wa∏ tak ̋e
sa tys fak cj´ z uczest nic twa Fia ta
w przed si´ wzi´ ciu o wa˝ nym aspek cie
tech nicz nym i na uko wym, nie mó wiàc
ju˝ o je go aspek cie spor to wym. 

Fiat 
na da chu Êwia ta
„Po zna ∏em An ge lo D’Ar ri go – mó wi Di
Giu sto – w mo men cie, kie dy przy go to -
wy wa∏ sprz´t do lo tu nad Mo unt Eve -
re stem. Mia∏ jesz cze wy braç i prze te -
sto waç kom bi ne zon, kask i po zy cj´,

Nevio Di Giusto
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ja kà je go cia ∏o po win no przy jàç pod -
czas kil ku go dzin lo tu. Ra zem usta li li -
Êmy po trzeb ne przy rzà dy oraz po mia ry,
któ re na le ̋y wy ko naç, pla nu jàc pró by
w tu ne lu ae ro dy na micz nym i w ko mo -
rze kli ma tycz nej. Na szym ce lem by ∏o
uzy ska nie mak sy mal nej wie dzy na te -
mat czyn ni ków ae ro dy na micz nych:
zwi´k sze nia wy daj no Êci lot ni, szyb ko -
Êci wzno sze nia, pr´d ko Êci dla prze zwy -
ci´ ̋e nia bar dzo sil nych wia trów wie jà -
cych na Eve re Êcie z pr´d ko Êcià 140
ki lo me trów na go dzi n´. Gdy by lot nia
oka za ∏a si´ wol niej sza, po do tar ciu
do szczy tu zo sta ∏a by ze pchni´ ta do ty -
∏u przez stru mieƒ po wie trza.
Na pod sta wie prób w tu ne lu ae ro dy -
na micz nym oce nia li Êmy po ∏o ̋e nie
g∏o wy i tu ∏o wia wzgl´ dem lot ni, za cho -
wa nie si´ ka sku, wpro wa dza li Êmy

ulep sze nia do li nek, ba da jàc ich wy -
trzy ma ∏oÊç, któ ra mo g∏a si´ stop nio wo
zmniej szaç. W tu ne lu sy mu lo wa li Êmy
te˝ tem pe ra tu r´: An ge lo prze by wa∏
przez dwie go dzi ny w tem pe ra tu rze 40
stop ni po ni ̋ej ze ra, przy pr´d ko -
Êci 120 ki lo me trów na go dzi n´ (w po -
wie trzu, nad Eve re stem mu sia∏ sp´ -
dziç oko ∏o czte rech go dzin w tem pe ra -
tu rze 50 stop ni po ni ̋ej ze ra). Od kry li -
Êmy kil ka s∏a bych punk tów sprz´ tu,
na przy k∏ad kru choÊç rur ki do pro wa -
dza jà cej tlen: gdy by p´ k∏a na du ̋ej
wy so ko Êci, by∏ by dra mat”.

Oce na ry zy ka
W te go ty pu przed si´ wzi´ ciach nie na -
le ̋y lek ce wa ̋yç stra chu, ale jed no cze -
Ênie strach ni gdy nie po wi nien zy skaç

prze wa gi. Zda niem D’Ar ri go, ten, kto
upra wia spor ty eks tre mal ne, za wsze
po wi nien kon tro lo waç sy tu acj´.
„Na szym za da niem – mó wi Di Giu sto
– by ∏o zre du ko wa nie za gro ̋eƒ do mi -
ni mum. Wie dzie li Êmy bo wiem do sko -
na le, ˝e An ge lo, po do tar ciu do miej -
sca prze zna cze nia, znaj dzie si´ na -
praw d´ w kry tycz nej sy tu acji: bar dzo
sil ny wiatr, tur bu len cje, po wie trze roz -
rze dzo ne z nie wiel kà ilo Êcià tle nu,
bar dzo ni skie ci Ênie nie. Tym cza sem
on po wi nien tam do trzeç, je Êli nie wy -
po cz´ ty, to przy naj mniej jak naj mniej
zm´ czo ny i zdol ny do re ago wa nia.
Wie my prze cie˝ do sko na le, ˝e zm´ -
cze nie os∏a bia zdol noÊç re ak cji,
a w ta kich wa run kach nie mo˝ noÊç
pod j´ cia de cy zji mo ̋e przy nieÊç fa tal -
ne skut ki. Dla te go pra co wa li Êmy

Z lewej: D’Arrigo w czasie 
lotu z jednym z or∏ów
przeszkolonych na Sycylii.
Skrzyd∏o lotni jest tak
zaprojektowane, ˝eby mog∏o
wytrzymaç pr´dkoÊç 150
km/h. Powy˝ej: jeden z
samochodów Panda 4x4,
które towarzyszy∏y D’Arrigo
w jego przedsi´wzi´ciu,
wje˝d˝ajàc na wysokoÊç
ponad 5000 metrów.
Na stronie obok: próby
w komorze hipobarycznej.
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nad ogra ni cze niem zm´ cze nia, spo -
wo do wa ne go u∏o ̋e niem g∏o wy, w ce -
lu zre du ko wa nia wy si∏ ku pod czas pa -
trze nia przed sie bie. I to te˝ oka za ∏o
si´ przy dat ne, tam w gó rze: na fil mie,
kr´ co nym pod czas lo tu, wi daç do -
brze, ˝e An ge lo prze ̋y∏ kry tycz ny mo -
ment, w któ rym utra ta ja sno Êci umy -
s∏u oraz kon tro li nad lot nià, by ∏y by
bar dzo nie bez piecz ne”.
By osià gnàç suk ces na le ̋a ∏o do k∏ad -
nie od two rzyç wa run ki, w ja kich An -
ge lo znaj dzie si´ na Eve re Êcie oraz
przy go to waç go do nich. „Fir ma
przy oka zji udo wod ni ∏a rów nie˝ swo je
mo˝ li wo Êci ba daw cze, któ re byç mo -
˝e, nie sà w pe∏ ni do ce nia ne. An ge -
lo, tam w gó rze, na po tka∏ na wie le
sy tu acji, któ re od two rzy li Êmy dla nie -
go w tu ne lu ae ro dy na micz nym. My -
Êl´, ˝e nikt in ny nie móg∏ by si´ zna -
leêç w bar dziej eks tre mal nych sy tu -
acjach. Lecz to w∏a Ênie przed si´ wzi´ -
cie po ka zu je wszyst kim, po za od wa -
gà i de ter mi na cjà D’Ar ri go, mo˝ li wo -
Êci Fia ta Au to w dzie dzi nie in no wa cji
i ba daƒ, po nie wa˝ do k∏ad nie ta ki
sam sprz´t jest sto so wa ny w przy -
pad ku wszyst kich no wych mo de li”.

Pró ba 
wy trzy ma ∏o Êci
„Ro biàc do Êwiad cze nia w no wych sa -
mo cho dach pra cu je my rów nie˝ w wa -
run kach gra nicz nych: w tu ne lach
spraw dza my za cho wa nie si´ w przy -
pad ku bocz ne go wia tru, spraw dza my
wy trzy ma ∏oÊç ma te ria ∏ów na dzia ∏a nie
eks tre mal nych tem pe ra tur oraz Cx,
a na dro dze pod da je my sa mo chód
pró bom w kry tycz nych wa run kach
przy czep no Êci oraz trzy ma nia si´ dro -
gi. Gdy by na wet, choç by tyl ko je den

raz, klient zna laz∏ si´ w ta kich wa run -
kach gra nicz nych, na tych miast od -
czu∏ by ile uwa gi i pro fe sjo na li zmu po -
Êwi´ co no tym za gad nie niom po to,
aby pro wa dze nie sa mo cho du by ∏o ∏a -
twiej sze. Na szcz´ Êcie nie zda rza si´
to cz´ sto, lecz w∏a Ênie to „bez pie czeƒ -
stwo na gra ni cy” gwa ran tu je po czu cie
wi´k szej sta bil no Êci, w przy pad ku nor -
mal nej eks plo ata cji”.

Pan dy na wy so ko Êci
5300 m
„Sà trzy po wo dy, dla któ rych za an ga -
˝o wa li Êmy si´ w t´ przy go d´. Pierw -
szy, to wi ze ru nek. Nie wie le osób zda -
je so bie spra w´ z mo˝ li wo Êci Fia ta.
Dla cze go nie mie li by Êmy ich po ka -
zaç, dla cze go nie mie li by Êmy w∏à czyç
si´ do ini cja tyw, w któ rych po trzeb ne
sà pla no wa nie, or ga ni za cja i in no wa -
cje na naj wy˝ szym po zio mie oraz od -
po wied nie przy go to wa nie i oce na ry -
zy ka? Wy da wa ∏o nam si´ Êwiet nym
po my s∏em po móc D’Ar ri go w te sto -
wa niu je go sprz´ tu w na szych tu ne -
lach, a na st´p nie, ra zem z nim, pod -
daç na sze sa mo cho dy pró bom
„na da chu Êwia ta”. I rze czy wi Êcie,
w przed dzieƒ wy pusz cze nia na ry nek
sa mo cho du Pan da 4x4, w∏à czy li Êmy
do eks pe dy cji dwa je go eg zem pla rze,
któ re do je cha ∏y pra wie na wy so -
koÊç 5300 me trów bez prze sto jów
i awa rii, w od ró˝ nie niu od du ̋o ma -
syw niej szych ci´ ̋a ró wek, bio rà cych
udzia∏ w tym przed si´ wzi´ ciu. Wspa -
nia ∏a pró ba wy trzy ma ∏o Êci”.

Ko pio wa nie 
na tu ry
„Dru gi po wód to po sze rze nie wie dzy.
Za da niem in ̋y nie ra jest pro jek to wa nie
jak naj lep szych przed mio tów, ale ˝a -
den kon struk tor nie wy gra z na tu rà
w po pra wia niu rze czy wi sto Êci. Zwià zek
mi´ dzy ba da nia mi An ge lo, ma jà cy mi

Motolotnia nale˝àca do Richarda
Maredita oraz D’Arrigo w czasie
lotu w stron´ szczytu.



na ce lu zmie rze nie si´ z na tu rà i na -
szy mi ba da nia mi, tzn. ba da nia mi in ̋y -
nie rów „ko piu jà cych” na tu r´ za po mo -
cà bar dzo za awan so wa nych tech nik,
bar dzo nas zbli ̋a do sie bie.
Jest jesz cze trze ci aspekt, któ ry uwa -
˝am za nie zwy kle istot ny: umo˝ li wie -
nie na szym spe cja li stom i kon struk -
to rom spoj rze nia na ich pra c´ pod in -
nym kà tem, a wi´c zdo by cia do dat -
ko wej mo ty wa cji. Wy ja Êni´ to bar -
dziej pre cy zyj nie: ba da nie wy trzy ma -
∏o Êci ae ro dy na micz nej lub roz k∏a du
po wie trza we wnàtrz sa mo cho du jest
ba da niem bar dzo skom pli ko wa nym,
wy jàt ko wo z∏o ̋o nym, ale je Êli ktoÊ
zaj mu je si´ ty mi spra wa mi na co
dzieƒ, wszyst ko jest dla nie go oczy wi -
ste i w pe wien spo sób nie do ce nia
w∏a snych mo˝ li wo Êci. Je Êli skon fron -
tu je si´ z zu pe∏ nie in nà dzie dzi nà
– i to tak eks tre mal nà – zro zu mie wa -
g´ te go, co ro bi, zro zu mie przy dat -
noÊç swo jej pra cy oraz do ce ni swo je
mo˝ li wo Êci. Jest to swe go ro dza ju
szok, po któ rym wy ko nu je si´ pra c´
z no wà i wi´k szà sa tys fak cjà”. 

Za wód: kon struk tor 
sa mo cho dów
„Wszyst kie te ele men ty, ra zem wzi´ te,
po zwo li ∏y nam zro zu mieç, ˝e je ste Êmy
zdol ni do uczest ni cze nia w pro jek tach
o wiel kim roz ma chu, na gra ni cy na uki
i nie zwià za nych bez po Êred nio i wy -
∏àcz nie z za kre sem na szej dzia ∏al no -
Êci. D’Ar ri go i je go lot nia stwo rzy ∏y
nam oka zj´, aby przy po mnieç, za rów -
no nam jak i oto cze niu, ̋ e ma my trud -
ny za wód, któ ry wy ma ga Êwia do mo -
Êci, ry go ru i do k∏ad no Êci, by mo˝ -
na by ∏o pro jek to waç sa mo cho dy bez -
piecz ne a jed no cze Ênie nie szko dzà ce
Êro do wi sku. Nie wy star czy jed nak kie -
ro waç si´ ty mi ide ami w pra cy. Trze ba
jesz cze o tym mó wiç i w∏à czyç si´
do gry po przez kon fron ta cj´ z in ny mi.
Za sta na wiam si´ tak ̋e, co jest wa˝ -

niej sze w tej przy go dzie: od wa ga czy
tech ni ka? Za pew ne oba te czyn ni ki.
Po dob nie jak w na szej pra cy: tech ni -
ka jest nie zb´d na, lecz po trzeb na jest
rów nie˝ od wa ga, aby spró bo waç”.

Gra ze spo ∏o wa
An ge lo D’Ar ri go cz´ sto mó wi o spra -
wach, któ re, na pierw szy rzut oka,
zu pe∏ nie si´ ze sobà nie ∏à czà. Mó wi
o du ̋ym przed si´ bior stwie i spe cja li -
Êcie od wy czy nów nie mo˝ li wych, ale
tak ̋e o ko niecz no Êci „la ta nia wy so -
ko”, bez wzgl´ du na wy zwa nie, któ re
trze ba pod jàç, o przy go to wa niu
do nie go, któ re w jego przy pad ku na -
zy wa si´ tre nin giem, a w przy pad ku
Fia ta me to do lo già, o zna cze niu gry
ze spo ∏o wej, tak w or ga ni za cji przed -
si´ bior stwa, jak i w przed si´ wzi´ -
ciach spor to wych, w któ rych wszyst -
ko za le ̋y od od wa gi „sa mot ne go bo -
ha te ra, pra wie ro man tycz ne go
w swo jej sa mot no Êci”.
„Cz∏o wiek, któ ry do ko nu je ja kie goÊ
czy nu w Êwia t∏ach re flek to rów, jest tyl -
ko wierz cho∏ kiem gó ry lo do wej – pod -
kre Êla D’Ar ri go. – Za nim stoi ze spó∏
spe cja li stów, któ rzy go wspie ra jà i po -
ma ga jà mu osià gnàç cel, ze spó∏, któ -
ry po dob nie jak on, jest zo bo wià za ny
do prze kro cze nia gra nic i któ ry osta -
tecz nie umo˝ li wia mu wej Êcie na po -
dium zwy ci´z ców”.
I w∏a Ênie dla te go An ge lo tak bar dzo
do ce nia wspó∏ pra c´ z Fia tem Au to:
bez prób wy ko ny wa nych w tu ne lu
ae ro dy na micz nym i w ko mo rze kli -
ma tycz nej OÊrod ka Ba daw cze go Fia -
ta nie by ∏o by mo˝ li we prze te sto wa -
nie sprz´ tu, jak rów nie˝ spraw dze nie
re ak cji or ga ni zmu na dzia ∏a nie
w eks tre mal nych wa run kach. „Nie -
mo˝ li we sta ∏o si´ mo˝ li we dzi´ ki
ana li zom, ba da niom i dzi´ ki tech no -
lo gii. Trze ba ma rzyç, ale chcàc zre -
ali zo waç ma rze nia, na le ̋y mieç oczy
sze ro ko otwar te”.
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PREMIERY
„Jednoroczna wdowa”.
Ekranizacja powieÊci
Johna Irvinga.
Ma∏˝eƒstwo bohaterów
prze˝ywa kryzys,
spowodowany Êmiercià
dziecka. Mà˝ wydaje si´
nie zauwa˝aç groêby 

tej sytuacji,
˝ona natomiast
od roku znajduje si´
w stanie kompletniej
oboj´tnoÊci. Zmian´
sytuacji przynosi
pojawienie si´ w ich
otoczeniu m∏odego
m´˝czyzny – to nowo

Zi mo we ch∏o dy nie na stra ja jà do ru -
sza nia si´ spod cie p∏e go ko cy ka, nie
war to wi´c ka to waç or ga ni zmu ni skà
tem pe ra tu rà i le piej po zo staç w do -
mu, ko rzy sta jàc z bo ga tej ofer ty dys -
try bu to rów dvd. Mo˝ na wy braç lek kà
te ma ty k´, aby do sto so waç si´ do pa -
nu jà ce go wsz´ dzie na stro ju kar na wa -
∏o we go. Wszy scy wiel bi cie le fan ta sty -
ki zna jà z pew no Êcià twór czoÊç Phi li -
pa K. Dic ka. Na pod sta wie jed nej z je -
go naj g∏o Êniej szych po wie Êci po wsta∏
film „Pa mi´ç ab so lut na”, któ ra na -
le ̋y do Êci s∏e go ka no nu fil mów z ga -
tun ku fan ta sy. Ob raz bo ga ty jest nie
tyl ko w Êwiet ne efek ty spe cjal ne, ale
rów nie˝ w in te re su jà cà i dro bia zgo wo
po my Êla nà fa bu ∏´. Ar nold Schwart ze -

neg ger gra g∏ów ne go
bo ha te ra, któ ry wy -
bie ra si´ w ru ty no wà,
tu ry stycz nà po dró˝
na Mar sa. W mi´ dzy -
cza sie po ja wia jà si´
w je go umy Êle wspo -
mnie nia, któ re wcze -
Êniej wy ka so wa no mu

z pa mi´ ci. Do ug Qu aid
do wia du je si´ wi´c o so bie m.in., ˝e
by∏ kie dyÊ agen tem do za daƒ spe cjal -

nych, wy ko nu jà cym taj ne mi sje w ko -
smo sie. Nie po zo sta je mu za tem nic
in ne go, jak wy braç si´ na Mar sa, by
od na leêç swà utra co nà to˝ sa moÊç. 
Dys try bu to rzy za -
dba li rów nie˝
o wiel bi cie li ko -
me dii. Praw dzi wy
król ko me dii – Le -
slie Nie lsen ma
swo ich za go rza -
∏ych zwo len ni ków,
któ rych ucie szy
z pew no Êcià po ja wie nie si´ na dvd
„Eg zor cy sty 2 i 1/2”. Ge nial ny eg -
zor cy sta Je di diah Czy mo ge po wra ca
w wiel kim sty lu. Je go naj wi´k szy wróg
– de mon, któ ry przed la ty zo sta∏ wy -
gna ny z cia ∏a ma ∏ej Nan cy, po wra ca.
Tym ra zem plan wi chrzy cie la jest jed -
nak bar dziej am bit ny
– za mie rza op´ taç nie
tyl ko do ro s∏à ju˝ Nan cy,
ale ma rzy mu si´ w∏a dza
nad ca ∏ym Êwia tem. Je -
di diah ma przed so bà
nie zwy kle trud ne za da -
nie. Mo˝ na si´ do my Êleç, ˝e po wie lu
per tur ba cjach uda mu si´ osià gnàç
suk ces, a widz uÊmie je si´ do ∏ez. 

„Ram bo” jest Êwiet nie zna ny ka˝ de -
mu wi dzo wi. Na dvd uka za ∏a si´ w∏a -
Ênie trze cia czeÊç przy gód dziel ne go
Joh na Ram bo. Tym ra zem prze sz∏oÊç
wra ca do bo ha te ra w po sta ci daw ne -
go do wód cy z Wiet na mu, któ re mu
trze ba przyjÊç na ra tu nek. Ram bo, ja -
ko lo jal ny ˝o∏ nierz, de kla ru je si´ po -
móc w po trze bie, ry zy ku jàc jak zwykle
˝y cie. Pu∏ kow nik Traut man zo sta je
uwi´ zio ny w ra dziec kiej ba zie woj sko -
wej w cza sie wy ko ny wa nia mi sji
w Afga ni sta nie. Dzia ∏a nia dy plo ma -
tycz ne spe∏ za jà na ni czym, je dy nà
szan sà oca le nia jest wi´c sa mot na,
taj na mi sja Joh na Ram bo. 
Po si le ni ucztà du cho wà, mo ̋e my bez
wy rzu tów su mie nia udaç si´ na bal
kar na wa ∏o wy lub za jàç si´ wy ja da -
niem po zo sta ∏o Êci po Êwià tecz nych.

War to te˝ cza -
sem wy braç si´ do ki na, aby prze Êle -
dziç bie ̋à ce pro po zy cje fil mo we.



Ro bert Ma k∏o wicz to „eta to wy” ga w´ -
dziarz ku li nar ny. Ostat nia ksià˝ ka jest
zbio rem fe lie to nów, któ re re gu lar nie
uka zy wa ∏y si´ kra kow skim do dat ku

„Ga ze ty Wy bor -
czej”. Ty tu∏ ru bry -
ki brzmia∏ „Ja -
d∏em w...” i fak -
tycz nie, po szcze -
gól ne tek sty to
dow cip ne spra -
woz da nia z wra -
˝eƒ sma ko wych
i es te tycz nych.
Ksià˝ ka jest na -

praw d´ bar dzo za baw na. Szcze gól nie
Êmiesz ne sà spo tka nia Ma k∏o wi cza
z ja d∏o daj nia mi ty pu „GS”, tzn. miej -
sca mi, gdzie czas za trzy ma∏ si´ oko -
∏o 20 lat te mu. Mo˝ na byç
pew nym, ˝e je Êli ktoÊ zna -
laz∏ pod cho in kà „Czy wie -
rzyç pla ty no wym blon -
dyn kom”, nie b´ dzie czu∏
si´ za wie dzio ny, to wspa nia -
∏a roz ryw ka na d∏u gie, zi mo -
we wie czo ry. 
Ro bert Ma k∏o wicz: Czy wie -
rzyç pla ty no wym blon dyn -
kom? Znak, Kra ków 2004.

„Gnój” to jed na z naj g∏o Êniej szych
ksià ̋ek se zo nu. Lau re at ka Na gro dy
Ni ke 2004, na jej pod sta wie na pi -
sa no sce na riusz re we la cyj ne go fil -
mu „Pr´ gi” Mag da le ny Pie korz.
Opo wieÊç o skom pli ko wa nych sto -
sun kach na li nii oj ciec – syn
jest ob ra zo bur cza, do ty ka bo -
wiem jed nej z naj bar dziej
uÊwi´ co nych w Pol sce rze czy
– ro dzi ny. A to, ˝e jest to ty po -
wa Êlà ska ro dzi na, wzma ga
jesz cze efekt z∏a ma nia pew -
ne go ta bu. Ku czok Êwiet nie
ope ru je sa ty rà, co do da je
ksià˝ ce dra pie˝ no Êci, a jed no -
cze Ênie lek ko Êci. Nie jest to
po wieÊç „∏a twa, lek ka i przy jem na”,
ale dla ko goÊ, kto in te re su je si´ te -

ma ty kà spo ∏ecz nà,
lu bi pe ne tro waç
ciem nà stro n´ ˝y cia
i ∏a maç kon we nan -
se, to b´ dzie ide al na
al ter na ty wa na kar -
na wa ∏o wà noc. 
Woj ciech Ku czok:
Gnój. Wy daw nic two
WAB. War sza wa
2004.

Ksià˝ ka ta sta ∏a si´ jed nym z naj wi´k -
szych Êwia to wych be st sel le rów, pra -
wa do ekra ni za cji ku pio no za kil ka mi -
lio nów do la rów, ju˝ trwa jà przy go to -
wa nia do pro duk cji. Pa ry ski Luwr
dzi´ ki Brow no wi prze ̋y wa praw dzi we

ob l´ ̋e nie. Mi mo ˝e
fa bu ∏a, we d∏ug na -
ukow ców, za wie ra
wie le nie Êci s∏o Êci
i pew ne fak ty na -
cià gni´ to do po -
trzeb ak cji, spo koj -
nie mo˝ na to au to -
ro wi wy ba czyç,
gdy˝ dzi´ ki te mu
tem po ksià˝ ki sta ∏o

si´ na praw d´ za bój cze. „Kod” to grat -
ka dla fa nów czy stej sen sa cji, por tre -
ty psy cho lo gicz ne bo ha te rów okro jo -
no bo wiem do mi ni mum, tym sa mym
sku pia jàc uwa g´ czy tel ni ka na wy da -
rze niach, nie na lu dziach. Je Êli ktoÊ
nie prze czy ta∏ jesz cze „Ko du Le -
onar da da Vin ci”, niech to zro bi jak
naj szyb ciej. Na na szym ryn ku uka za ∏y
si´ ju˝ na st´p ne ksià˝ ki te go au to ra.
Dan Brown. Kod Le onar da da Vin ci.
Wy daw nic two Al ba tros. War sza -
wa 2004.
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przyj´ty przez bohatera
asystent. Jak ∏atwo si´
domyÊleç, narobi on
zamieszania zw∏aszcza
w ˝yciu bohaterki granej
przez Kim Basinger.
Re˝.: Tod Williams,
wyst.: Jeff Bridges, 
Kim Basinger.

„The grudge”. 
Nowa, przera˝ajàca
propozycja twórców
japoƒskiej wersji 
„The ring”.
W pierwszym
tygodniu wyÊwietlania
film pobi∏ rekordy
frekwencji.

W tokijskim
mieszkaniu ktoÊ
dokonuje
tajemniczych
morderstw. Ka˝dy, kto
wchodzi do tego
mieszkania, nie ma
prawa wyjÊç z niego
˝ywy. Film trzyma

w napi´ciu przez 
ca∏y czas projekcji.
Dlatego przeznaczony
jest przede wszystkim
dla ludzi o silnych
nerwach. Re˝.:
Takashi Shimuzu,
wyst.: Sarah Michelle
Gellar, Jason Behr.
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satyryka
Z notatnika

PA MI¢T NIK MA RY NA RZA 
III RZE CZY PO SPO LI TEJ
Âro da 3 mar ca
Do oko ∏a mo rze. P∏y nie my Êrod kiem.
A gdzie nie spoj rzysz – wo da. A my
Êrod kiem. Na wet jak skr´ ca my, to
nie wa˝ ne czy w le wo, czy w pra wo,
bo na le wo bra cie wo da, a na pra wo
to sa mo. A jak si´ jej na pi jesz, to
ka ca masz wi´k sze go ni˝ chcia∏ byÊ
mieç, a chcia∏ byÊ! Ta ka bra cie wo -
da. A po po k∏a dzie me wy so bie spa -
ce ru jà i tu pià, i tu pià… i tu pià…
Mu sz´ koƒ czyç, bo mam wach t´…
Czwar tek 4 mar ca
Wo dy nie uby ∏o, chy ba po wódê
wi´k sza ni˝ przy pusz cza li Êmy. Me wy
tu pià co raz g∏o Êniej. Przy by wa ich
szyb ciej ni˝ wo dy... Wczo raj mia ∏em
wach t´ i za uwa ̋y ∏em, ˝e za bur tà
coÊ bul go ta, a jak po sze d∏em zo ba -
czyç co, to si´ oka za ∏o, ˝e to ten
cho ler ny oce an, bo mu si´ na sza
Êru ba okr´ to wa w Êro dek wwier ca
i nie jest to przy jem ne. P∏y nie my ca -

∏à na przód, oczy wi Êcie Êrod kiem.
Pod wie czór wy prze dzi∏ nas ka jak
z re je stra cjà ru muƒ skà. By ∏o ich tyl -
ko trzy na stu, ale wszy scy wio s∏o wa -
li. Jak tak ka˝ dy sta tek b´ dzie p∏y nà∏
Êrod kiem, to b´ dà sa me czo ∏o we
zde rze nia, ale ko go to ob cho dzi,
wszy scy Êpià…
Pià tek 5 mar ca
Nie spa ∏em ca ∏à noc, te cho ler ne
me wy tak tu pa ∏y po po k∏a dzie. Ra no
ka pi tan si´ wÊciek∏ i ka za∏ nam te˝
tu paç. Prze tu pa li Êmy ca ∏y dzieƒ.
Tro ch´ po mo g∏o. Me wy prze sta ∏y tu -
paç, ale za to za cz´ ∏y Êpie waç! A my
Êrod kiem, jak te cwa nia ki.
So bo ta 6 mar ca
Po sze d∏em do le ka rza okr´ to we go
ale on po wie dzia∏, ˝e je mu te˝ tu pià,
a jed na to na wet jest ca ∏a ˝ó∏ ta
i krzy czy na nie go: bal wierz -szal -
bierz, al bo jesz cze go rzej: dok to rek
co ma w du pie ko rek. Szyb ko wró ci -
∏em do ka ju ty i w jej ci szy za sta na -
wia ∏em si´ jak dojÊç do me sy…

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

Marek Pacu∏a jest konferansjerem 
i kierownikiem artystycznym
krakowskiej Piwnicy pod Baranami

W ma∏˝eƒstwie obie strony

ust´pujà: ona 7%, on 93%.

Nie dzie la 7 mar ca
Do sze d∏em do me sy, ale by ∏a za -
mkni´ ta. W∏a Êci ciel zszed∏ na làd
i nikt nie wie dzia∏ któ r´ dy. Pod os∏o -
nà no cy wtar gnà ∏em do swo jej ka ju -
ty. By ∏a pu sta!
Po nie dzia ∏ek 8 mar ca
Mi´ dzy na ro do wy Dzieƒ (dawniej)
Ko biet.
Wto rek 9 mar ca
Me wy tu pià i Êpie wa jà, jakby wczo -
raj by ∏o ich Êwi´ to. Jesz cze raz spró -
bo wa ∏em wejÊç na po k∏ad. Po k∏a du
nie by ∏o… Spró bo wa ∏em zejÊç
na làd… là du nie by ∏o… Stra ci ∏em
g∏o w´ i po sze d∏em Êrod kiem…
Pià tek 13.
Kie dy otwo rzy ∏em oczy, przy mo im
∏ó˝ ku sie dzia ∏o dwóch ro s∏ych ma ry -
na rzy i gra ∏o w… okr´ ty. Szyb ko
przy mknà ∏em po wie ki i wte dy po czu -
∏em, jak mo je ∏ó˝ ko po p∏y n´ ∏o Êrod -
kiem a wiatr wia∏ da lej… Na szcz´ -
Êcie te cho ler ne me wy ju˝ nie ma jà
o co tu paç… Ko niec!
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PO CZET SA TY RY KÓW
W 95. rocz ni c´ uro dzin wspo mnie nie
o Sta ni s∏a wie Je rzym Le cu, po ecie
i sa ty ry ku. Jak wie lu in nych pol skich
in te li gen tów, w m∏o do Êci zwià za∏ si´
z ru chem le wi co wym. W 1939 ro ku
je den ze swych wier szy po Êwi´ ci∏ na -
wet Sta li no wi. W cza sie woj ny je niec
obo zu hi tle row skie go, a po uciecz ce
dzia ∏acz PPR i Ar mii Lu do wej. Po woj -
nie po czàt ko wo pi sa∏ so cre ali stycz -
nie i pro pa gan do wo. Prze sz∏o mu
po ro ku 1956. Zmar∏ w ro ku 1966. 

A mo ̋e czy ste r´ ce po win ny byç
d∏u˝ sze?
B∏o to stwa rza cza sem po zo ry g∏´ bi.
Ci, któ rzy ma jà ide´ wcià˝ w g´ bie,
ma jà jà za zwy czaj i w po bli skim no sie.
Dia log pó∏ in te li gen tów rów na si´
mo no lo go wi çwierç in te li gen ta.
G∏u po ta nie zwal nia od my Êle nia.
I g∏os su mie nia prze cho dzi mu ta cj´.
Jak pch∏y ska czà my Êli z cz∏o wie ka
na cz∏o wie ka. Ale nie ka˝ de go gry zà.
Ko mu j´ zyk po s∏usz ny, ten cz´ sto
mil czy.

Li te ra pra wa po win na byç w∏à czo -
na do al fa be tu.
Mów mà drze – wróg pod s∏u chu je.
Niech so bie ten przy pis prze czy ta eli ta,
˝e ka˝ da Êmie tan ka na de ser jest bi ta.
Owo ce zwy ci´ stwa? Grusz ki na
wierz bie.
Sà uro dze ni m´ ̋o wie sta nu – wy jàt -
ko we go.
Wie ko trum ny od stro ny u˝yt kow ni ka
nie jest ozdob ne.
Za jàc lu bi bu racz ki – ta kie jest zda -
nie ku cha rza.
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ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI NR 2 Z NR 51
POZIOMO: 1. habit 2. Scudo 8. Loara 10. Pirelli 11. Frycz 12. c´tka 13. pchanie 14. Seicento 18. totkowicz 20. chód 21. m˝awka
24. emisja 27. Nike 28. piktogram 30. oficerki 34. parking 35. Gingo 36. Simba 37. podjazd 38. trasa 39. koksa 40. katon PIONOWO:
1. hipopotam 2. Barchetta 3. Talento 4. Alice 5. safari 6. Ulysse 7. oszust 9. autoszczepionka 15. cedent 16. nogi 17. olej 19. wianie
22. ˝yto 23. wici 25. serwisant 26. Armagedon 29. ogródek 31. flisak 32. chomik 33. Regata 34. popas.
Do redakcji nie wp∏yn´∏o prawid∏owe rozwiàzanie.
ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
Siena, Panda, Albea, Ducato, Punto, Ritmo, Tempra, Argenta, Stilo, Tipo, Palio, Idea.
Rozwiàzanie tego zadania przys∏a∏y dwie osoby - Aleksandra Iskrzycka z Czechowic-Dziedzic oraz W∏odzimierz Domaga∏a z Bielska-
Bia∏ej. Zwyci´zcom wysy∏amy nagrody ksià˝kowe. 



i zhar mo ni zu je smak po tra wy. Do po -
traw, któ rych smak od czu wa my jesz -
cze d∏u go po zje dze niu, ser wu je si´
za zwy czaj wi no o po rów ny wal nej trwa -
∏o Êci sma ko wej. Na przy k∏ad z ory gi -
nal nym w∏o skim par me za nem do sko -
na le kom po nu je si´ d∏u go le ̋a ko wa -
ne czer wo ne wi no do brej mar ki. 
Przy spo ̋y wa niu ma ka ro nu, ry ̋u lub
pie ro˝ ków ty pu ra vio li szcze gól nà
uwa g´ na le ̋y zwró ciç na so sy oraz
na dzie nia, bo to do nich w∏a Ênie,
a nie do ma ka ro nu, do bie ra si´ wi no.
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wych. By osià gnàç opty mal ny efekt
koƒ co wy na le ̋y przede wszyst kim za -
cho waç rów no wa g´. De li kat ne da nia
wy ma ga jà wi na o de li kat nych wa lo -
rach sma ko wych, zaÊ in ten syw nym
sma kom trze ba prze ciw sta wiç wi no
o bar dziej wy ra zi stej nu cie. Po ka˝ dym
k´ sie spo ̋y wa nej po tra wy kub ki sma -
ko we prze sy ∏a jà do mó zgu co raz s∏ab -
szy sy gna∏; w co raz mniej szym stop -
niu za tem wy czu wa my smak spo ̋y -
wa ne go da nia. Dla te go w∏a Ênie wi no
jest tak wa˝ ne w kon sump cji, bo do -
sko na le p∏u cze ja m´ ust nà, har mo nij -
nie ze sta wia jàc si´ z je dze niem. Ka˝ -
dy ko lej ny k´s sta je si´ rów nie sma -
ko wi ty jak pierw szy.

POD STA WO WE PO ̧ ÑCZE NIA
Po tra wy do syç t∏u ste na le ̋y ser wo waç
jà z wi nem wy traw nym, naj le piej lek -
ko mu su jà cym, ty pu spu man te (mu -
su jà cy cha rak ter wi na u∏a twia grun -
tow ne wy p∏u ka nie ust). Z ko lei do da -
nia, w któ rym prze wa ̋a jà sk∏ad ni ki
kwa Êne, naj le piej na da je si´ ∏a god ne
bia ∏e wi no, o wy raê nie za ry so wa nej
kwa sko wa to Êci, któ re zrów no wa ̋y

UDA NE PO ̧ Ñ CZE NIA 
Prze kà ski – wy traw ne wino
musujàce (po da wa ne
w tem pe ra tu rze 7°C);
Die te tycz ne przy staw ki
ryb ne lub sa ∏at ka 
z kur cza ka – bia ∏e 
wy traw ne o kwa sko wa tym

po sma ku, lek ko 
mu su jà ce (10°C);
Szynka – wino ró˝owe,
lekkie lub m∏ode 
czerwone (12-14°C);
Omle ty – ró ̋o we 
o wy raê nym bu kie cie 
sma ko wym (12-14°C);

Makaron z so sem 
po mi do ro wym – bia ∏e 
wy traw ne o lek kiej 
kwa so wo Êci (10°C);
Spa ghet ti al la ra gu’ –
ró ̋o we lub m∏o de 
czer wo ne wi no 
o in ten syw nym 

sma ku (12-16°C);
Makaron w sosie 
z owoców morza lub
warzyw – bia∏e delikatne
wytrawne (10-12°C);
Ry by z gril la lub sma ̋ o ne
– bia ∏e wy traw ne lub 
lek kie ró ̋o we (10-14°C);
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W¸A ÂCI WE PO¸ÑCZE NIE 
WI NA Z PO TRA WA MI 
Pierw sza z za sad mó wià cych o ∏à cze -
niu win z po tra wa mi ka ̋e za po mnieç
o sztyw nych za sa dach. Nie zna czy to
jed nak, ˝e nie ma bar dziej lub mniej
nie for tun nych po ∏à czeƒ: ist nie jà
w koƒ cu pew ne wy znacz ni ki gu stu.
Naj wa˝ niej sze to wy czuç sk∏ad ni ki
sma ko we po tra wy i zde cy do waç, któ -
ry z nich chce my pod kre Êliç, a któ ry
os∏a biç lub zrów no wa ̋yç wi nem. Po -
tra wy s∏od kie, gorz kie, s∏o ne, kwa Êne,
pi kant ne oraz wszel kie go ro dza ju

przy pra wy za ka˝ -
dym ra zem

ina czej kom -
po nu jà si´
w po tra -
wie. Istot -
ne jest, aby

po roz po zna -
niu do mi nu jà -

cych sma ków wy -
braç ta kie wi no, któ re al bo wzmoc ni
al bo z∏a go dzi wy bra ne przez nas ele -
men ty za po mo cà po dob nych, czy te˝
wr´cz prze ciw nych, wa lo rów sma ko -



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
LI

ST
O

PA
D

/G
RU

D
ZI

EŃ
 2

00
4

57

mo ̋e my za wsze od Êwie ̋yç pod nie -
bie nie kie lisz kiem wina musujàcego.

PO¸ÑCZE NIA, KTÓ RYCH 
PO WIN NO SI¢ UNI KAC∑
Ma ria ̋e, jak wia do mo, by wa jà uda ne
al bo chy bio ne. Tych dru gich, w mia r´
mo˝ li wo Êci, na le ̋y uni kaç. Za zwy czaj

nie naj le piej kom po nu jà si´ z wi na -
mi da nia kuch ni afry kaƒ skiej,

po ∏u dnio wo ame ry kaƒ skiej,
bli sko - i da le ko wschod niej
oraz wszel kie po tra wy
kuch ni in dyj skiej. Do daƒ
wy wo dzà cych si´ z tych
ob sza rów naj le piej spo ̋y -

waç na po je tra dy cyj ne dla
da nej kuch ni, ta kie jak her -

ba ta lub sa ke.
W przy pad ku kuch ni eu ro pej skiej,

za po znaj my si´ ze sk∏ad ni ka mi daƒ
oraz z ich ilo Êcià. Ta kie wa rzy wa jak
kar czo chy, szpi nak, ko per w∏o ski
i szpa ra gi mo gà byç spo ̋y wa ne z wi -
nem, ale tyl ko po od po wied nim

przy rzà dze niu. Na przy k∏ad kar czo -
chy za wie ra jà gorz kà sub stan cj´ cy -
na ry n´, któ ra wy pa cza smak wi na;
jed nak na dzie wa ne i go to wa ne
z do dat kiem oli wy z oli wek extra ver -
gi ne oraz aro ma tycz nych zió∏ do brze
kom po nu jà si´ z bia ∏y mi, m∏o dy mi,
∏a god ny mi wi na mi o umiar ko wa nym
stop niu kwa so wo Êci. Sà jed nak ta -
kie da nia, z któ ry mi win sta now czo
∏à czyç nie na le ̋y. Na przy k∏ad po tra -
wy za wie ra jà ce du ̋e ilo Êci octu, jak
do brze zna na ry ba ma ry no wa na.
Po dob nie nie na le ̋y po da waç wi -
na z sa ∏a ta mi przy pra wia ny mi
octem lub cy try nà. O wi nie za po -
mnieç trze ba spo ̋y wa jàc tuƒ czy ka
w ole ju lub in ne ry by z pusz ki, jak
sar dyn ki lub ma kre le. Ab so lut ny za -
kaz spo ̋y cia wi na obo wià zu je
wresz cie przy cze ko la dzie. Ale gdy
na ko niec su tej ko la cji po da na zo -
sta nie szar lot ka z cze ko la do wà po -
le wà mo˝ na spo koj nie wznieÊç to ast
kie lisz kiem szam pa na lub mu sca ta.

Ry by pie czo ne w fo lii 
lub du szo ne – ró ̋o we
o Êred nio-g´ stej 
kon sy sten cji (12-14°C);
Zu pa ryb na – ró ̋o we 
lub m∏o de czer wo ne 
wi no (12-16°C);
Kur cza k lub indyk –

bia ∏e wy traw ne lub 
ró ̋o we (12-14°C);
Kró lik – czer wo ne 
umiar ko wa nie m∏o de,
lek kie, sch∏o dzo ne;
Cie l´ ci na – lek kie, 
m∏o de, czer wo ne (14°C);
Wie przo wi na lub 

ja gni´ ci na – czer wo ne,
o Êred nio g´ stej 
kon sy sten cji (16°C);
Wo∏owina – wino
czerwone, dojrza∏e (16°C);
Mi´ sa czer wo ne gril lo wa ne
– wy ra zi ste pe∏ ne 
czer wo ne wi no o Êred nim

okre sie le ̋a ko wa nia (18°C);
Mi´ sa czer wo ne du szo ne
– czer wo ne o Êred nim
okre sie le ̋a ko wa nia (16°C);
Dzi czy zna – czer wo ne, 
d∏u go le ̋a ko wa ne, 
o g´ stej kon sy sten cji
(18°C).

In ne ra dy i uwa gi wy ni ka jà z na sze go
do Êwiad cze nia: cierp kie czer wo ne wi -
no êle kom po nu je si´ z de li kat nym
i lek ko s∏o na wym sma kiem ryb, dla -
te go spo ̋y wa my je z bia ∏ym wi nem.
Ale i w tym wy pad ku, jak si´ oka zu je,
zda rza jà si´ wy jàt ki: in ten syw na i g´ -
sta w sma ku zu pa ryb na, za zwy czaj
lek ko pi kant na, po win na byç
po da wa na z lek kim do brze
sch∏o dzo nym czer wo -
nym wi nem.
Z ko lei Êwie ̋e i su ro -
we wa rzy wa oraz owo -
ce êle zno szà po ∏à cze -
nia z wi nem, efek tem
ta kie go ma ria ̋u jest
bo wiem cha rak te ry stycz -
ny me ta licz ny po smak, do -
syç nie przy jem ny zresz tà. Mi´ sa
– oto praw dzi we kró le stwo czer wo ne -
go wi na, któ re go wiek oraz struk tu ra
sma ko wa zmie nia jà si´ w za le˝ no Êci
od re cep tu ry. Na osob nà uwa g´ za -
s∏u gu jà se ry: lek kie i Êwie ̋e naj le piej
kom po nu jà si´ z bia ∏y mi wi na mi o wy -
raê nym kwa Ênym po sma ku, ale ju˝
se ry o mi´k kiej kon sy sten cji, doj rze -
wa jà ce z do dat ka mi przy praw lub zió∏,
naj cz´ Êciej do syç t∏u ste, do sko na le
∏à czà si´ z wi na mi s∏od ki mi, de se ro -
wy mi i zbli ̋o ny mi do li kie rów: aby si´
o tym prze ko naç wy star czy spró bo -
waç któ ryÊ z se rów ple Ênio wych z wi -
nem Mar sa la lub z Por to.
W przy pad ku de se rów re gu ∏a kon tra -
stu nie zda je eg za mi nu, ze s∏od ko -
Êcia mi naj le piej kom po nu jà si´ wi -
na s∏od kie. Do tor tów i ciast naj le piej
na da je si´ wi no ro dzyn ko we lub li kie -
ry. Po spo ̋y ciu kre mo wych ra ry ta sów

fo
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Swojà premier´ mia∏a
w∏aÊnie nowa,
udoskonalona wersja
pasty do z´bów
Colgate Total 12.
Pasta jest na rynku
od kilku lat, jest
znana i lubiana,

dlatego te˝ firma
Colgate stara si´
nieustajàco
modyfikowaç
receptur´ produktu.
Teraz mamy wybór
czterech smaków,
a sk∏ad dodatkowo

no
w

oÊ
ci

Fir ma No kia przy go to wa ∏a dla swo -
ich klien tów wie le no wych, atrak -
cyj nych pro po zy cji. Pierw szà z nich
jest no wo cze sny ze staw sa mo cho -
do wy, kom pa ty bil ny z wi´k szo Êcià
mo de li te le fo nów ko mór ko wych fir -
my No kia, jak i z wi´k szo Êcià
uchwy tów sa mo cho do wych.
Ze staw CK -10 to
funk cjo nal ne, pro -
ste w ob s∏u dze
i przy ja zne u˝yt -
kow ni ko wi urzà dze -
nie. Mi kro fon wbu -
do wa no w jed nost -
k´ g∏o Êno mó wià cà,
co znacz nie uprasz -
cza ob s∏u g´ CK -10.
Sys tem b´ dzie do -
st´p ny dla klien tów
w pierw szych mie -
sià cach 2005 r.
Jed nym z te le fo -
nów, rów nie˝ do st´p nych w pierw -
szym kwar ta le ro ku, jest No -
kia 3230. To su per no wo cze sne
urzà dze nie wy po sa ̋o ne jest
w apa rat fo to gra ficz ny o roz dziel -

Technika
i zdrowie

czo Êci 1 me ga pik se la. Funk cja na -
gry wa nia i od twa rza nia vi deo jest
do dat ko wo wzbo ga co na o tzw. Mo -
vie di rec tor, co po zwa la na prze -
kszta∏ ce nie na gra nia vi deo w sa -
mo dziel ny film. Ma te ria∏ mo˝ -
na wi´c uroz ma icaç mu zy kà, efek -
ta mi spe cjal ny mi. Pli ki da jà si´

Ry nek urzà dzeƒ tech nicz nych,
zw∏asz cza tych zwià za nych z in for -
ma ty kà, jest jed nym z naj dy na -
micz niej roz wi ja jà cych si´. Mar ka
Ken sing ton zna na jest z pew no Êcià
u˝yt kow ni kom kom pu te rów biu ro -
wych. Te raz, aby u∏a twiç pra c´
oso bom wpi su jà cym du ̋e ilo Êci

w pro sty spo sób dru ko waç lub
prze sy ∏aç da lej. Du ̋y wy Êwie tlacz
i no wa gra Agent V prze ko na jà 
na wet naj bar dziej wy bred nych
klien tów.
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wzbogacono mi´dzy
innymi substancjà
wykazujàcà d∏u˝sze,
antybakteryjne
dzia∏anie. JeÊli zatem
zdecydujemy si´ dbaç
o nasze z´by
kompleksowo,

mo˝emy skorzystaç
równie˝ z nowej
szczoteczki Colgate
Whitening, która
oprócz zwyk∏ych
w∏ókien zawiera
specjalne, gumowe
w∏ókna wybielajàce.
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da nych do kom pu te ra, skon stru -
owa no spe cjal nà pod staw k´
pod do ku men ty Co py hol der USB.
Mo˝ na umie Êciç jà bez po Êred nio
obok mo ni to ra i usta wiç pod od po -
wied nim kà tem, tak aby szy ja
i kark by ∏y mi ni mal nie ob cià ̋o ne.
W pod sta wie pod k∏ad ki znaj du je
si´ port z wej Êcia mi do trzech
urzà dzeƒ ze wn´trz nych – na przy -
k∏ad dru kar ki, ska ne ra czy ze -
wn´trz nej na gry war ki. 
Szczo tecz ka So ni ca re Eli te 7500
to no wo cze sne urzà dze nie, per fek -
cyj nie dba jà ce o hi gie n´ ja my ust -
nej. Szyb koÊç ob ro tu jest 3 ra zy

szyb sza ni˝ do tych cza so wa. Fir ma
za pew nia, ˝e po 28 dniach z´ by
b´ dà wi docz nie wy bie lo ne. Szczo -
tecz ki elek trycz ne ma jà ten plus,

˝e oprócz do k∏ad ne go czysz cze nia
uz´ bie nia, ma su jà dzià s∏a,
co za po bie ga pa ra den to -
zie. Zu ̋y tà szczo tecz k´
mo˝ na oczy wi Êcie
wy mie niç, zmie nia -
jàc ru cho mà koƒ -
ców k´. 
Fir ma Eris przy -
go to wa ∏a dla
swo ich klien tek
no wà se ri´ ko -
sme tycz nà
Young & Uni que.
Pro duk ty zo sta ∏y
opra co wa ne z my -

Êlà o ko bie -
tach za pra co -
wa nych, któ re
kil ka go dzin dzien -
nie sp´ dza jà w za -
mkni´ tych po miesz -
cze niach. Es te tycz -
ne, pro ste opa ko wa -
nie i pi´k ny za pach
za chwy cà nie jed nà
pa nià. W ko sme ty -
kach za sto so wa no
no wa tor skie sub -
stan cje – kom pleks
Ca ro SO ME na da je
skó rze g∏ad koÊç
i ∏ad nie pod kre Êla
kar na cj´. W sk∏ad
ze sta wu wcho dzà
mi´ dzy in ny mi krem
na dzieƒ do doj rza ∏ej

skó ry, krem re ge ne ru jà cy
na noc, ˝el do my cia twa rzy.
Kre my wy po sa ̋o no w wy so kiej
ochro ny filtr prze ciw s∏o necz ny.
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ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.735 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. pod no Ênik szyb z∏ 595 • 030 – Przy ciem nia ne szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel -
ne z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpo ma ga nie elek trycz ne kie row ni cy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tyl ne dzie lo ne z∏ 340 • 197 – Far tu chy p. b∏ot ne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – La kier me -
ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Au to ra dio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwie ra ny elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Ko ∏a ze sto pu + opo ny po sze rzo ne z∏ 1.232,50 • 457- Zde -
rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi z∏ 510 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi
z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170
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ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
ACTUAL VAN (4-miejscowy) 28.475 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.221.0

P
A

N
D

A

• 007 – Sekw. au tom. szkrz. bie gów (tyl ko 1,2) z∏ 5.100 • 008 – Cen tral ny za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gul.
wys. kie row ni cy, reg. sie dze nia kie row cy, reg. l´ dê wio wa z∏ 467,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wspo mag. elektr. kie row ni cy Du al dri ve z∏ 1.615 • 140 – Au to. kli mat. 2-stref. z∏ 4.675
• 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 340 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. ra diem z kie row ni cy z∏ 382,50 • 263 – Sys tem CON NECT z∏ 5.015 • 269 – Sys tem na wi ga cji z∏ 5.525 • 286
– Do jaz do we ko ∏o za pa so we z∏ 0 • 315 – Ra dio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 340 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. z∏ 1.700 • 407 – Au tom. skrz. bie gów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRU ISE CON TROL (tyl ko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. ste ro wa -
ne szy by przed. i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alu min. Ele gant 14” + opo ny 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu min. Ele gant 15” + opo ny 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870
• 433 – Fel gi alu min. Sport 15” + opo ny 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Ra dio ma gne to fon ka se to wy z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik
par ko wa nia z∏ 595 • 543 – Trze ci za g∏ó wek tyl ny i 3-punkt. pas bezp. z∏ 510 • 565 – CD Chan ger z∏ 1.020 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 717
– Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer (dla wer sji So und) z∏ 425 • 718 – Sub wo ofer z∏ 425 • 5B2/4AS – La kier spor to wy z∏ 467,50 • 833 – In sta la cja do te le fo nu z∏ 170 • 876 – Zderz. w kol. nad wo zia
z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 170

1.2 ACTUAL 30.260 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 32.470 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 41.820 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA) 34.425 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.120.4
1.2 8V DYNAMIC 34.765 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16V DYNAMIC 37.145 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.4 16V DYNAMIC 38.675 1368 95 178 6,1 3-drzwiowy 188.219.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 44.200 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4

1.2 ACTUAL 31.450 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 33.660 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 43.010 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8V DYNAMIC 35.955 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16V DYNAMIC 38.335 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.4 16V DYNAMIC 39.865 1368 95 178 6,1 5-drzwiowy 188.249.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 45.390 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 1.020 • 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 425 • 210 – La kier me ta liz.
z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. pod nosz. szyb przed nich drzwi + centr. za mek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa rza czem ka set. z∏ 1.105 • 626 – Re gul.
mech. sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16V ACTUAL (EL) 32.385 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.263.0
1.2 16V ACTIVE (HL) 35.955 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.273.0
1.6 16V ACTIVE (HL) 39.525 1596 103 180 8,3 4-drzwiowy 172.274.0A
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A

• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kie row. z∏ 340 • 025 – Kli mat. man. z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 082 – In stal. ra dia z∏ 297,50 
• 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 182 – Dwa zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne
dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Re gul. wys. pa sa kie row cy z∏ 85 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.020 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 340 • 295 – Siedz. pa sa˝. ze zint. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin -
gi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szkla ny dach SKY DO ME z∏ 2.465 • 407 – Skrzy nia au tom. Du alo gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 850 • 431
– Fel gi alum. 14”, opo ny 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zin tegr. ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzie lo na tyl na ka na pa z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Po dusz ka pow.
pa sa˝. z∏ 935 • 505 – Bocz ne pod. pow. z∏ 850 • 508 – Czujn. park. z∏ 595 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 850 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 850 • 626 – Reg. wys.
siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka z∏ 42,50 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.530 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 42,50 • 876
– Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet dla pa là cych z∏ 85 • 50G – Pa kiet Hi - Fi (za wie ra opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 2.975
• 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 2.975 • 50Y – Pa kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 2.975 • 90A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier
spor to wy z∏ 340
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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1.2 ACTUAL (EL) 33.745 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 173.262.0
1.2 16V ACTUAL (EL) 35.445 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.263.0
1.2 16V ACTIVE (HL) 38.845 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.273.0
1.6 16V ACTIVE (HL) 41.395 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 173.274.0
1.2 ACTUAL (EL) VAN 34.765 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 277.312.1
1.2 16V ACTUAL (EL) VAN 36.465 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.313.1
1.2 16V ACTIVE (HL) VAN 39.865 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.323.1
1.6 16V ACTIVE (HL) VAN 42.415 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 277.324.1

1.4 16V ACTUAL 43.690 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 50.490 1910 80 172 5,4 3-drzwiowy 192.3V7.2
1.4 16V ACTIVE 48.025 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.6 16V ACTIVE 51.425 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.140 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.6 16V DYNAMIC 54.995 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.32X.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 61.710 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 65.280 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
2.4 20V ABARTH 78.115 2446 170 215 9,7 3-drzwiowy 192.3EZ.2
1.4 16V ACTUAL 45.390 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 52.190 1910 80 170 5,5 5-drzwiowy 192.5V7.2
1.4 16V ACTIVE 49.725 1368 95 176 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16V ACTIVE 53.125 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 59.840 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.6 16V DYNAMIC 56.695 1596 103 183 7,5 5-drzwiowy 192.54X.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 63.410 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 66.980 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 108 – Fel gi alu mi nio we i opo ny 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360• 140 – Auto mat.
klim. dwu stre fo wa z∏ 5.525 • 140 – Auto mat. klim. dwu stref. (do p∏a ta do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ka die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We be sto
z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975
• 245 – Kie row. po kry ta skó rà z 6 przy ci ska mi z∏ 595 • 256 – Po jem nik CAR GO w ba ga˝ ni ku (w wer sji 5-drzw.) z∏ 170 • 270 – La kier me ta liz. „Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze -
nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 382,50 • 350 – Pa kiet zi mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392
– ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alu min. i po sze rzo ne opo -
ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel -
gi alum. 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za -
pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor to wy (fel gi alum. i opo ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da cho wy + spoj le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. sie dze nia przed nie
z funk cjà pa mi´ ci z∏ 5.355 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 5B2 – La kier pa ste lo wy z∏ 510 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niacz CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295
• 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 •709 – Kie row. po kry ta skó rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 711 – Ste ro wa nie g∏o sem sys te mem au dio z∏ 850 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Wn´ -
trze Extra se ria (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na  dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (eli mi nu je ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 903 – Sys tem CON NECT
NAV z∏ 5.525 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia, desz czu, i au to mat. Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spo iler tyl ny da cho wy
z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko ∏o za pa so we z fel gà alu min. z∏ 510 • 57X – Norma emisji spalin “EOBD” z∏ 0 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K
– Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Za ciem niane tyl ne szy by (od tyl nych drzwi + ba ga˝ nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190
• 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190
• 554* – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.4 16V ACTUAL 47.940 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 54.740 1910 80 170 5,6 5-drzwiowy 192.7V7.2
1.4 16V ACTIVE 52.275 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16V ACTIVE 55.675 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.8 16V ACTIVE 59.075 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.7J2.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 62.390 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.6 16V DYNAMIC 59.245 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.74X.2
1.8 16V DYNAMIC 62.645 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.742.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 65.960 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 69.530 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 765 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 425
• 428 – Elektr. pod nosz. szyb przed nich drzwi + centr. za mek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa rza czem ka set. z∏ 765 • 626 – Re gul. mech. sie dze nie
kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.995 • 097 – Przed nie Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 105 – Dach me tal. z tyl nym oknem ater micz nym z∏ 5.780 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.190 • 211 – Ta pi cer ka 
ze skó ry z∏ 4.845 • 213 – Au to alarm z∏ 1.445 • 320 – Kie row ni ca i ga∏ ka zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 467,50 • 382 – Dach me ta lo wy w ko lo rze nad wo zia z∏ 6.502,50 • 767 – Cen tral ny za mek
i elektr. ste ro wa ne lu ster ka zewn. z∏ 765 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 807,50 • 925 – Wind stop z∏ 935

1.8 DYNAMIC 73.865 1747 130 200 8,4 2-drzwiowy 183.520.1

• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 125 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne + sprysk. re flekt. z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. ster. pi lo tem z∏ 3.400 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213 – Au to alarm 
z pi lo tem z∏ 1.020 • 245 – Ster. ra diem z kie row. z∏ 595 • 263 – Sys tem Con nect z∏ 4.675 • 269 – Sys tem NAV z∏ 5.525 • 320 – Kie row. i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy te skó rà z∏ 425 • 392 – ESP
z∏ 2.125 • 431 – Fel gi alu mi nio we i opo ny 195/60 15” z∏ 1.530 • 441 – Lu ster ka zew. sk∏a da ne z∏ 340 • 465 – Lo dów ka (5 sie dzeƒ) z∏ 340 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Po dusz ki pow. bocz -
ne przed nie z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 680 • 553 – Sto pieƒ u∏atw. wsia da nie z∏ 340 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 564 – Ra dio z CD (dop∏. do ra dia CC) z∏ 510 • 576 – Po dwój ny
otwie ra ny elektr. dach z∏ 3.825 • 614 – Po dusz ki chron. g∏o w´ (przed.) z∏ 1.020 • 671 – Pa kiet Wszech stron ny (za wie ra op. 339, 469, 658) z∏ 425 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏ no wy -
mia ro we ko ∏o za pas. z∏ 85 • 989 – Pa kiet dla pa là cych (po piel nicz ka i za pal nicz ka) z∏ 42,50

1.6 16V ACTIVE 54.315 1581 103 170 9,0 5-drzwiowy 186.211.1
1.9 JTD ACTIVE 61.115 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.1
1.9 JTD DYNAMIC 63.665 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.1
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 255 • 070 – Za ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spry ski wa cze re flek to -
rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row ni cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Sztyw na pó∏ ka z ty ∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Kli -
ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to we i pod grze wa ne (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Su per blo ka da
+ alarm z∏ 1.020 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.465 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 425 • 359 – Re lin gi da cho we po przecz ne z∏ 850 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po -
wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga ̋o wej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 765 • 433 – Fel gi alu mi no -
we 16” z∏ 2.125 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 447 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 680 • 493 – Elek trycz nie re gu -
lo wa ne drzwi bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci, z opcjà 632 z∏ 5.015
• 632 – Szy by elektr. ster. dla 2 rz´ du, elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne 2 rz´ du z∏ 1.275 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le lot ni cze
(2+2+2 ra zem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 4.675 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwie tla czem ko lo ro wym 7” z∏ 7.715 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie dzeƒ (2+3+3
ra zem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 12.750 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa
Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma -
pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

ACTIVE 2.0 16V 87.465 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 16V 95.200 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16V 119.850 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.657.0
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• 008 – Zdal ne ste ro wa nie otw./zam. drzwi z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.165 • 041 – Elek trycz ne pod grz. lu ster ka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne prze suw ne
z∏ 1.190 • 072 – Przyst. pod ra dio (bez g∏o Êni ków) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Nor ma
emi sji spa lin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 212,50 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 313 – Ra dio odtw. kas. z∏ 1.317,50 • 352
– Ko rek wle wu pa li wa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podw. dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.257 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opt. 627)
z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me -
trycz ne z∏ 272 • 547 – MP3 + ste row. g∏o so we GSM z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.615 • 585 – Przes. dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏ok. z∏ 382,50
• 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 748 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed nie z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 854 – KIT van (ho mo lo ga cja ci´ ̋a ro wa na 4 oso by) z∏ 1.700 • 876
– Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 903 – CON NECT NAV (ra di na wi ga tor, CD, CDR, TEL. SIM) pik to gra mo wy z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ (ra di na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra -
ficz ny z∏ 8.500 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa
Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.2 BZ ACTUAL 39.695 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.6 16V ACTUAL 43.265 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.411.1
1.9 JTD ACTUAL 48.705 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.413.1
1.3 MULTIJET ACTUAL 45.815 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE  41.480 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16V ACTIVE 45.050 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 50.490 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 MULTIJET ACTIVE 47.600 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16V FAMILY 49.980 1580 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 55.420 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16V DYNAMIC 47.770 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 53.210 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 MULTIJET DYNAMIC 50.320 1248 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 64.005 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka zewn. elektr. ust. i pod grz. z∏ 442 • 097 – Âwia t∏a p. m giel ne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 4.675 • 241 – La kier met. z∏ 935 • 245 – Przy ci ski ster. ra -
diem na kier. z∏ 765 • 273 – Ka na pa tyl na 3- miej sc. z∏ 0 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 425 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510• 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.040
• 40Y – Reg. l´dê. fo te la kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szkla ny dach Sky win dow z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 1.020 • 431 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo -
ny posz. Extra Se rie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod. pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj. par ko wa nia z∏ 595 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1 360 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.870 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 58B – La kier opa li zu jà cy
z∏ 595 • 717 – Ra dio odtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 727 – Ta pi cer ka Al can ta ra z∏ 1.360 • 728 – Ta pi cer ka Mi cro fi bra Ma dras z∏ 1.190 • 802 – La kier Extra se rie (koÊç s∏o nio wa pa stel) z∏ 510 • 803
– Ma ∏eko ∏o za pa so we z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Li stwy prze ciw u de rze nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec
z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 

1.2 8V 41.905 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 51.935 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8V ARGENTO 44.115 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16V ARGENTO 47.515 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 54.145 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16V PLATINO 53.805 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 60.435 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0

LYBRA 1.6 LS PLUS 78.115 1581 103 185 8,4 4-drzwiowy 109.321.1
LYBRA 1.8 LS PLUS 79.985 1747 130 201 8,3 4-drzwiowy 109.322.1
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS 87.975 1910 115 187 5,9 4-drzwiowy 109.337.1
LYBRA 2.0 EMBLEMA 94.350 1998 150 210 9,8 4-drzwiowy 109.225.1
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA 100.470 1910 115 190 5,9 4-drzwiowy 109.295.1
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA 116.110 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 109.255.1
SW 1.6 LS PLUS 80.325 1581 103 185 8,6 5-drzwiowy 109.661.1
SW 1.8 LS PLUS 82.195 1747 130 201 8,7 5-drzwiowy 109.662.1
SW 1.9 JTD LS PLUS 90.185 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.677.1
SW 2.0 EMBLEMA 96.560 1998 150 210 10,0 5-drzwiowy 109.825.1
SW 1.9 JTD EMBLEMA 102.680 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.895.1
SW 2.4 JTD EMBLEMA 118.320 2387 150 212 6,8 5-drzwiowy 109.855.1

• 006 – Tyl ne zaw. sa mo poz. Ni vo mat (Ly bra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szy by aterm. z∏ 0 • 070 – Tyl ne szy by przy ciem. z∏ 425 • 102 – Spry ski wa cze refl. z∏ 765 • 108 – Ko ∏a ze sto pów lek kich z∏ 1.275 • 117 – Re lin gi da cho we (Ly bra
SW) z∏ 1.020 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 2.805 • 195 – Tyl ne siedz. dziel. (se dan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. We ba sto z∏ 2.295 • 211 – Ta pic. skórz. z∏ 6.375 • 213 – Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740
• 241 – La kier me tal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. ra dio od. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. desz czu reg. szyb koÊç pra cy wy cier. z∏ 510 • 351 – Na wi ga cja sat. + te le fon GSM wbud. w de sk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siat ka rozdz. cz´Êç pa -
sa˝. od ba ga˝. (Ly bra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czuj nik za par. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – sys temsta bi li za cji to ru jaz dy z∏ 2.550 • 400 – Prze szkl. dach otw. elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lu ster ko au tom. przy ciemn. z∏ 425 • 416 – Tem -
po mat z∏ 1.360 • 441 – Lu ster ka bocz ne sk∏a d. elektr. z∏ 595 • 452 – Fo te le przed nie pod grz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pa mi´ç ustaw. fo te la kie row cy i lu ste rek z∏ 6.205 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530
• 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530 • 563
– Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwy ty fo te li ka dla dzie ci ISO FIX z∏ 102 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi BO SE z∏ 2.380 • 732 – Ta pi cer ka Suhara z∏ 2.125 • 802 – La kier dwu kol. z∏ 1.955 • 833
– Gniaz do ra dio tel. z∏ 416,50 • 980 – Ko ∏o za pa s. pe∏ no wy m. z∏ 170 • 982 – Ko ∏o zap. z fel gà alum. z∏ 510
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• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze -
wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680
• 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi
s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”, styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem
z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka) z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par -
kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525 – Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl -
neCom fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 549 – Ma pa Danii z∏ 1.785 • 560 – Szy by an -
tyw ∏a ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka
skó rza na Po ltro na Frau z∏ 11.900       * – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T A/T – tyl ko z au tom. skrzy nià bie gów

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M 163.965 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20V EMBLEMA A/T 202.215 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20V EXECUTIVE 185.810 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 214.115 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0L
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• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595  • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwia t∏a p.  m giel ne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15“ z∏ 1.530  • 129 – Sziedz.
przednie ogrzew., boczne pod. pow.*  z∏ 2.210 • 140 – Au tom. kli mat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – La kier met. z∏ 1.530 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 680
• 347 – Czuj nik desz czu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.210  • 400 – Elektr. otw. szklany dach GrandLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat
z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony 205/50 z∏ 1.955  • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regu-
lacja l´dêw. foteli przed., czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE:
radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD
w ba ga˝. z∏ 1.700 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz
CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6.800  • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 340 • 365 – Mapa
Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa
Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445       * – opcja nie do st. podczas premiery

1.4 16V ORO 64.175,00 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16V D.F.N ORO 67.320,00 1368 95 175 6,4 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 MULTIJET ORO 69.691,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 184.115.0
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO 73.440,00 1248 70 159 5,0 5-drzwiowy 184.155.0
1.3 MULTIJET ORO 75.055,00 1910 100 179 5,5 5-drzwiowy 184.117.0L
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147 1.6 TS IMPRESSION 52.870 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.0
147 1.6 TS PROGRESSION 57.290 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 62.220 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.855 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 75.480 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 81.345 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 62.645 1910 100 183 5,8 3-drzwiowy 190.533.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 69.105 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 73.355 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.434.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 72.165 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.136.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 76.415 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.436.0
147 1.6 TS IMPRESSION 54.570 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.0
147 1.6 TS PROGRESSION 58.990 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.005 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 66.555 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 77.180 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 83.130 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 64.430 1910 100 183 5,8 5-drzwiowy 190.553.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 70.890 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 75.140 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.454.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 73.865 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.156.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 78.115 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.456.0

• 015 – ASR z∏ 1.000 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 5.500 • 058 – Pa kiet Ti dla wer sji Pro gres sion z∏ 12.000 / Pa kiet Ti dla wer sji Di stinc ti ve z∏ 9.900 • 082 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia
z∏ 500 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD) z∏ 1.000 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.800 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.800
• 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.500 • 277 – Con nect Nav z∏ 8.000 • 302 – G∏o Êni ki wy so ko to no we tyl ne z∏ 300 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem w kie row ni cy z∏ 600 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmi-
a ny bie gów ob szy ta skó rà z∏ 600 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 900 • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 700 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.800 • 392 – VDC dla wer -
sji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.900 dla wer sji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.900 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.000 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer -
sji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 2.200 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wer sji 190.335/355/835/855 – bez do p∏a ty • 416 – Tem po mat (dost. tyl ko dla wer. Di stinc ti -
ve) z∏ 1.000 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.200 dla wer sji 190.335/190.355 – bez do p∏a ty • 432 – Fel -
gi alu mi nio we Sport 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.000 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 dla wer -
sji 190.335/355 – bez do p∏a ty • 433 – Fel gi alu mi nio we Se le spe ed 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.500 dla wer sji 190.231/251/
431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 435 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/
533/553 z∏ 3.000 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/
551/533/553 z∏ 3.500 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve – bez do p∏a ty,
dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 1.500 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.500 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 600, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 2.100 • 709 – Przy ci ski w kie row ni cy ste -
ru jà ce te l. z∏ 800 • 711 – Mo du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 500 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.600 • 732 – Fo te le spor to we, skó rza ne z∏ 5.000 • 740
– Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.300 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 800 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 200 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie -
miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii
z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800
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• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.800 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.200 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.500 • 277 – Con nect Nav 
z∏ 8.000 • 56A – Pa kiet Kom fort z∏ 700 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.200 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.000 • 499 – Ze staw do na pra wy opon – bez do p∏a ty • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.500 
• 709 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce te le fo nem z∏ 800 • 711 – Mo du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 500 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.600 • 740 – Pa -
kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.300 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 800 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538
– Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800A
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147 GTA 123.930 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.638.0
147 GTA SELESPEED 132.600 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.938.0

2.0 16V EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16V EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24V EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na na tyl nych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przed nie fo te le pod grzew., fo tel kier. z pa mi´ cià z∏ 3.570 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka + ob ro to we sie dze nia pod grze wa ne z∏ 5.525 • 224 – Su per blo ka da + sys tem an ty na pa do wy z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.720
• 359 – Re lin gi da cho we z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik nis. ci Ênie nia w opo nach z∏ 595 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga˝. z∏ 595 • 433 – Fel gi alu mi no we 16” z∏ 2.380 • 452 – Przed nie fo te le pod -
grze wa ne z∏ 1.020 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek trycz nie prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek trycz ne okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa -
kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075
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5
6 1.6 TS IMPRESSION 65.365,00 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3

1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 67.702,50 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3
1.6 TS PROGRESSION 72.250,00 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 74.587,50 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 76.627,50 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 81.897,50 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 89.505,00 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 94.477,50 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 93.415,00 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.3
2.5 V6 DISTINCTIVE 112.200,00 2492 192 230 11,8 4-drzwiowy 116.429.3
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 118.235,00 2492 192 227 11,9 4-drzwiowy 116.439.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 72.972,50 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 79.772,50 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 87.465,00 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.3
1.9 JTD 16V IMPRESSION 74.035,00 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16V IMPRESS. BUSINESS 76.372,50 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION  80.920,00 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION CLASS. 83.257,50 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 90.950,00 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.3
2.4 JTD 20V PROGRESSION CLASS. 102.297,50 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.3
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 109.650,00 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.3
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W 1.6 TS IMPRESSION 68.765,00 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 71.102,50 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS PROGRESSION 75.650,00 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 77.987,50 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 80.027,50 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 85.297,50 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 92.905,00 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SP. 97.877,50 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 96.815,00 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.3
2.5 V6 DISTINCTIVE 115.600,00 2492 192 230 11,8 5-drzwiowy 116.929.3
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 121.635,00 2492 192 227 11,9 5-drzwiowy 116.939.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 76.372,50 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 83.172,50 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 90.865,00 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.3
1.9 JTD 16V IMPRESSION 79.772,50 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION 84.320,00 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16V PROGRESSION 86.657,50 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 94.350,00 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.3
2.4 JTD 20V PROGRESSION 105.697,50 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.3
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 113.050,00 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.3

• Pa kiet Im pres sion I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.700,50 • Pa kiet Im pres sion II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.700,50 • Pa kiet Pro gres sion (opcje 245, 421) z∏ 2.700,50 • 023 – Elek trycz ne pod no Êni -
ki szyb tyl nych z∏ 900 • 058 – Pa kiet Ti (dla wer sji Pro gres sion) z∏ 10.000/Pa kiet Ti (dla wer sji Di stinc ti ve) z∏ 5.000/Pa kiet Ti (dla wer sji Progression i Di stinc ti ve serii 3) z∏ 5.000  • 075 – Tyl ne za wie sze -
nie NI VO MAT z∏ 1.600 • 082 – Przy sto so wa nie do mont. ra dia z∏ 500 • 097 – Re flekt. prze ciw m giel ne z∏ 700 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 700 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 500 • 108 – Fel gi
alum. 15”, dla wer sji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.800 • 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 2.000 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.000 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.500 • 213 – Alarm
z∏ 1.500 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 3.000 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 1.000 • 245 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 600 • 263 – Con nect z∏ 7.000 • 269 – Ra dio na wi ga tor
z∏ 5.000 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 8.500 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów w skó rze z∏ 600 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów w drew nie z∏ 900 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 1.200
• 375 – Re lin gi da cho we alu mi nio we z∏ 1.500 • 392 – VDC z∏ 2.900 • 400 – Elektr. otwie ra ny dach z∏ 3.000 • 416 – Tem po mat z∏ 1.000 • 415 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer-
sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.000 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 421 – Fel gi alu mi nio we 16”
opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.000 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/
223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 2.000 • 432 – Fel gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/
773/846 z∏ 2.500 dla wer sji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 2.000 • 433 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/
723/846 z∏ 3.000 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/ 686/847/886/929/939 z∏ 500 • 435 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/
374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.500 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 439 – Fel gi alu mi nio we 17” opo ny 215/45/17 dla wer -
sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 4.000 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 2.000 • 451 – Ra dio z od twa -
rza czem CC dla wer sji Im pres sion z∏ 1.500 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Pro gres sion/Di stin ci ve – bez do p∏a ty • 499 – Ze staw do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia tyl ne
z∏ 1.000 • 511 – Trze ci tyl ny za g∏ó wek z∏ 500 • 55X – Pa kiet Le isu re z∏ 1.000 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.800 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD dla wer sji Im pres sion z∏ 2.100 • 587 – Pa kiet zi mo -
wy z∏ 1.600 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 3.000 • 728 – Ta pi cer ka Al fa tex z∏ 500 • 751 – Pa kiet Sport z∏ 3.000 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 500 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 5.000 
• 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 800 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 800 • 903 – Con nect Nav z∏ 10.900 • 923 – Tyl ny spo iler z∏ 800 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 500
• 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 200 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii
z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800
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GTA 144.330 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.042.1
GTA SELESPEED 153.000 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.048.1

• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 400 – Elek trycz nie otwie -
ra ny dach z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.530 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.265 • 530 – Ma pa W∏och
z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii
z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530A
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SW GTA 148.580 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.192.1
SW GTA SELESPEED 157.250 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.198.1
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SPIDER 2.0 JTS 119.765 1970 165 215 9,2 2-drzwiowy 163.315.1
SPIDER 3.2 V6 24V 141.015 3179 240 242 13,2 2-drzwiowy 163.316.1

• 109 – Dach sk∏a da ny elek trycz nie z∏ 10.000 • 113 – Sie dze nia re gu lo wa ne elek trycz nie z∏ 5.500 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.000 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.500 • 269 – Sys tem na wi -
ga cji z∏ 6.000 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 8.000 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 800 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer -
sji 163.515/315 z∏ 1.500 do wer sji 163.516/316 – bez do p∏a ty • 439 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 163.515/315 z∏ 1.500 • 499 – Ze staw do na pra wy opon – bez do p∏a ty
• 563 – Zmie niar ka CD z∏ 2.000 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le do wer sji 163.515/315 z∏ 6.500 do wer sji 163.516/316 z∏ 2.000 • 751 – Pa kiet ae ro dy na micz ny z∏ 3.000 • 803 – Ko ∏o
za pa so we do jaz do we – bez do p∏a ty • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 1.000 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800
• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800• 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800
• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.800

GTV 2.0 JTS 111.265 1970 165 220 9,2 2-drzwiowy 163.515.1
GTV 3.2 V6 24V 132.515 3179 240 255 13,2 2-drzwiowy 163.516.1
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1.9 JTD 16V PROGRESSION 106.250 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.133.0
2.0 JTS PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24V DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szy by pri va cy z∏ 1.600 • 102 – Wy cie racz ka i spry ski wacz re flek to rów z∏ 700 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.000 • 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 
• 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 3.000 • 240 – Fo te lik dla dzie ci Iso fix z∏ 300 • 270 – La kier opa li zu jà cy z∏ 8.500 • 303 – Ste ro wa nie ra diem na kie row ni cy z∏ 800 • 350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.600
• 415 – Fel gi alum. stop sport 195/60/15 dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.500 • 420 – Fel gi alum. GTA 205/55/16 dla wer sji 125.437 z∏ 500 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 rys. spe cjal ny dla
wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.800 • 439 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 spe cjal ne GTA dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 2.200 • 454 – Pod no sze nie sie dze nia od stro ny pa sa˝. z∏ 500 • 499 – Ze staw
do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj nik par ko wa nia tyl ny z∏ 1.000 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.800 • 709 – Ste ro wa nie ra dio tel. na kie row ni cy z∏ 1.000 • 717 – Ra dio CD, MP3 (do p∏a ta
do wer. 133, 335) z∏ 500 • 718 – In sta la cja Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 3.000 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.300 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u tel. ko mór ko we go z∏ 800 • 903 – Con nect
Nav z∏ 12.000 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca -
rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii, Szwe cji, Fin lan dii, Nor we gii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800 • 356 – Ma pa Por tu -
ga lii z∏ 1.800 • 762 – Siat ka mo cu jà ca ba ga˝ z∏ 500 • 980 – Ko∏o zapas. pe∏nowym. z∏ 500
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• 058 – Pa kiet Ti z∏ 8.000 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 0 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 400 • 108 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 205/55/16” do wer sji 136.354/156/356/757/857
– bez do p∏a ty • 113 – Przed nie sie dze nia pod grze wa ne z∏ 3.500 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z∏ 6.000 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 3.500 • 210 – La kier
me ta li zo wa ny z∏ 2.800 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 5.700 • 213 – Alarm z∏ 2.200 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 0 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 900 • 270
– La kier per ∏o wy z∏ 10.500 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 1.000 • 321 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 8.000 • 392 – VDC + Bra ke As -
si stan ce z∏ 3.500 • 400 – Elek trycz nie otwie ra ny dach z∏ 4.000 • 410 – Lu ster ko we wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 500 • 416 – Tem po mat z∏ 1.000 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 215/55/16”
do wer sji 136.020/024 z∏ 1.000 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 136.020/024 z∏ 2.000 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.300 • 435 – Fel gi alu mi nio we 18”,
opo ny 235/40/18” do wer sji 136.020/024 z∏ 2.500 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.500 • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 500 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 2.000
• 563 – Zmie niar ka CD z∏ 2.000 • 564 – Ra dio HI -FI, zmie niar ka CD z∏ 4.500 • 709 – Ste ro wa nie ra diem na pro mie niach kie row ni cy z∏ 1.000 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 7.700
• 833 – Przy go to wa nie dla tel. ko mór ko we go z∏ 500 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 3.000 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.800 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.800
• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.800 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.800 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.800 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.800 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.800 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.800
• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.800

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 133.025 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 137.275 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION 146.625 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T 153.425 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24V PROGRESSION 141.015 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.2 V6 24V PROGRESSION 160.310 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.0 V6 PROGRESSION 166.260 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.105.1



Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a 
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl •

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

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

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

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

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

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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

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

ul. Konwojowa 57, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074900, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074921, Fax (0-22) 6074853
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Ralf Hünerfeld

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk us∏ugi bankowe

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo us∏ugi leasingowe

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 grudnia 2004 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

14. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

15. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

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

3. Fiat Bank Polska SA 

4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures
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