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O tym się mówi
Ju bi le usz CNH
Mi nę ło pięć lat od mo men tu, kie dy płoc ka Spół ka Bi zon, 

zaj mu ją ca się pro duk cją kom baj nów zbo żo wych, zo sta ła za ku pio na

przez New Hol land (z gru py ka pi ta ło wej FIAT), świa to we go li de ra

w pro duk cji i sprze da ży ma szyn rol ni czych oraz bu dow la nych i przy ję ła

na zwę New Hol land Bi zon. W 1999 r. na stą pi ła fu zja ka pi ta ło wa fir my

New Hol land i ame ry kań skie go przed się bior stwa Ca se IH, dru gie go po -

ten ta ta dzia ła ją ce go w tych sa mych bran żach. Od 15 li sto pa da 1999 r.

po łą czo ne fir my dzia ła ją w mię dzy na ro do wych struk tu rach gru py FIAT,

pod na zwą CNH Glo bal. Fa bry ka w Płoc ku, dzia ła ją ca od ubie głe go ro ku 

pod na zwą CNH Pol ska, to je den z za kła dów dzia ła ją cych w mię dzy na -

ro do wych struk tu rach kon cer nu CNH, a jed no cze śnie je den z naj no wo -

cze śniej szych i naj więk szych za kła dów re gio nu pół noc ne go Ma zow sza. Pro du ko wa ne są tu: kom baj ny zbo żo we New Hol land se rii TC,

kom baj ny zbo żo we Bi zon, pra sy do zie lo nek i sło my, ada pta cje do zbio ru ku ku ry dzy oraz pod ze spo ły i oprzy rzą do wa nie dla in nych fa -

bryk gru py CNH.  Obec nie płoc ka fir ma ofe ru je ma szy ny i urzą dze nia rol ni cze pro du ko wa ne w Płoc ku, jak rów nież po cho dzą ce z in -

nych fa bryk CNH na świe cie, m. in. sze ro ką ga mę kom baj nów zbo żo wych New Hol land i Bi zon; cią gni ki rol ni cze o mo cy od 14 do

425 KM; ada pta cje do kom baj nów do zbio ru ku ku ry dzy, rze pa ku, sło necz ni ka, ry żu, soi; pra sy kost ku ją ce i zwi ja ją ce, ła do war ki te le -

sko po we, siecz kar nie sa mo bież ne oraz in ne ma szy ny do zbio ru sia na, zie lo nek oraz sło my. 

Ko lej ne wy róż nie nia 
dla Fia ta Pan da
Fiat Pan da otrzy mał dwa ko lej ne wy róż nie nia. Pierw sze to pre -

sti żo wy ty tuł Au to Eu ro pej skie 2004 ro ku, przy zna wa ny od 1987

ro ku przez Zwią zek Dzien ni ka rzy Mo to ry za cyj nych Włoch sa mo -

cho dom pro du ko wa nym w Eu ro pie. De cy du ją cym kry te rium jest

po łą cze nie tech no lo gii, ce ny i sty lu. Dru gie zdo by te przez Pan -

dę wy róż nie nie to zwy cię stwo w trze ciej edy cji kon kur su „AU TO -

BEST”, w któ rym o wy bo rze de cy du je ju ry zło żo ne z 9 dzien ni ka -

rzy bran ży mo to ry za cyj nej, re pre zen tu ją cych dzie więć roz wi ja -

ją cych się kra jów eu ro pej skich – Buł ga rię, Cypr, Chor wa cję, Ma -

ce do nię, Re pu bli kę Cze ską, Ru mu nię, Sło wa cję, Tur cję i Ju go sła -

wię. W kon kur sie „AU TO BEST” ju ry wy bie ra zwy cięz cę spo śród

sied miu fi na li stów na pod sta wie trzy na stu pa ra me trów, ta kich

jak m. in. de sign, kom fort, eko no micz na eks plo ata cja, ła twość

w pro wa dze niu oraz sto su nek ce ny do ja ko ści. Wła śnie to ostat -

nie kry te rium, ra zem z do sko na łą sie cią sprze da ży i ob słu gi oraz

prze strzen nym wnę trzem są atu ta mi Pan dy, któ ra otrzy ma ła

naj więk sze po par cie ju ro rów. 

Premier gratuluje
Gra tu la cje z oka zji zdo by cia ty tu łu Sa mo chód Ro ku 2004 

przez No we go Fia ta Pan dę na rę ce przed sta wi cie li władz spół ki

na de słał pre mier Le szek Mil ler. 

Zda niem sze fa rzą du, w hi sto rii pol skie go prze my słu 

mo to ry za cyj ne go Fiat ode grał szcze gól ną, po zy tyw ną ro lę. 

Pre mier pod kre ślił rów -

nież zna cze nie pro wa dzo -

nych w Pol sce in we sty cji

wło skie go kon cer nu oraz

wy ra ził prze ko na nie, 

iż No wy Fiat Pan da, 

dzię ki kunsz to wi wło skich

kon struk to rów i pro jek -

tan tów oraz  pracy 

pol skiej za ło gi fa bry ki

Fiat w Ty chach znaj dzie

uzna nie u se tek ty się cy

klien tów w ca łej Eu ro pie.
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Zy cze nia
ra do snych i spo koj nych 
S´wia˛t Bo ze go Na ro dze nia 
oraz szcze˛ s´li wo s´ci 
w No wym 2004 Ro ku

skl/a da re dak cja Fia ta Wo ko´l/ Nas

Mul ti jet na wy sta wie Eu car An nu al Con fe ren ce
Fiat Au to i Cen trum Ba dań Fia ta uczest ni czy ły w Bruk se li w do rocz nym spo tka niu Eu car, sto wa rzy sze niu 

eu ro pej skich pro du cen tów mo to ry za cyj nych, do któ re go na le żą Ford, Opel, Po rsche, PSA, Re nault, Vo lvo, 

Vol skwa gen, BMW i Da im ler Chry sler. Rów no cze śnie z kon fe ren cją zor ga ni zo wa no wy sta wę, któ rej ce lem, 

jak co ro ku, by ło przed sta wie nie nie któ rych wy róż nia ją cych się pro jek tów ba daw czych. Bo ha te rem 

sto iska Gru py był sil nik Mul ti jet, re zul tat prac ba daw czych Fia ta i klej not w ga mie sil ni ków Fiat Au to.

Najmłodsi czytelnicy
Do gro na na szych czy tel ni ków do łą czyły ostat nio najmłodsze pociechy. 

Ku buś wnu czek pa ni Ma rii Pro cyk z Biel ska-Bia łej, któ ry 6 grud nia 

skoń czył pół to ra ro ku, uwiel bia jaz dę sa mo cho dem. Z ro dzi ca mi jeź dzi

Pun tem, z bab cią – Fia tem Bra va. Za in te re so wa nie, z ja kim oglą da 

Fia ta Wo kół Nas, upew ni ło pa nią Ma rię, że ma łe mu szcze gól nie 

przy pa dła do gu stu no wa Pan da. 

Od wza jem nia my po zdro wie nia.

Dla niespełna rocznej Eleonory Gallino Fiat Wokół Nas stanowi na razie

jedną z wielu zabawek. Ale tak to się zaczyna... Fo
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Co mau Se rvi ce otrzy mał wy róż nie nie mię dzy na ro do we
Za dzia łal ność pro wa dzo ną w ośrod ku pro duk cyj nym w Fog gi, Co mau Se rvi ce otrzy mał na gro dę „Award for Di stin gu ished PM 

En gi ne ering Con trac tor” przy zna wa ną przez Ja pan In sti tu te of Plant Ma in te nan ce. Jest to mię dzy na ro do we wy róż nie nie prze zna czo ne 

tyl ko dla spół ek świad czą cych usłu gi in ży nie rii utrzy ma nia ru chu. JPM to in sty tu cja ja poń ska pro mu ją ca od po nad trzy dzie stu lat 

roz po wszech nia nie me to do lo gii TPM (To tal Pro duc ti ve Ma in te nan ce) oraz tech no lo gii utrzy ma nia ru chu, ja ko głów nych i za sad ni czych 

na rzę dzi roz wo ju go spo dar cze go oraz prze my słu. Co mau Se rvi ce to je dy na spół ka spo za Ja po nii na gro dzo na tym wy róż nie niem. 

W tym sa mym okre sie, rów nież klient Co mau Se rvi ce – Ive co, za kład w Fog gi – od niósł po dob ny suk ces, uzy sku jąc 

od JPM TPM Excel len ce First Ca te go ry, na gro dę prze zna czo ną dla za kła dów pro duk cyj nych.



3. CZY STE DRO GI 
DZIĘ KI EU RO CAR GO
An giel ska spół ka Kent Swe eper ode -
bra ła pierw szą za mia tar kę wy ko na ną
na pod wo ziu no we go Ive co Eu ro car go.
Ma szy na roz pocz nie pra cę w So -
uthamp ton, w Wiel kiej Bry ta nii. Po -
jazd jest na pę dza ny sil ni kiem Tec tor
oraz wy po sa żo ny w row ko wa ne szczot -
ki, prze wo dy ru ro we do wo dy i ru cho -
me ssaw ki umoż li wia ją ce pra cę rów -
nież w pew nej od le gło ści od po jaz du.
Dy rek tor przed się bior stwa Len Smith
po wie dział: „No wy de sign nadał Eu ro -
car go nie po wta rzal ne go cha rak te ru.
Du ża część na szej flo ty (350 za mia ta -
rek) to Ive co Car go i przy zwy cza ili śmy
się już do ich nie za wod no ści”.

ZE świata Fiata

2. PÓŁ WIE KU 
LAN CII AP PIA
Dzi siaj ma ły, luk su so wy sa mo chód, to
Lan cia Yp si lon. Pięć dzie siąt lat te mu
opis ta ki do sko na le pa so wał do mo de -
lu Lan cii o na zwie Ap pia z 1953 ro ku.
Wy róż nia ła go ele ganc ka ka ro se ria
wzo ro wa na na mo de lu Au re lia oraz no -
wo cze sne roz wią za nia tech nicz ne: od
za sto so wa nia pa ne li alu mi nio wych do
sil ni ka o po jem no ści 1100, z lek kie go
sto pu, czte ro cy lin dro we go w ukła dzie
wi dla stym wą skim. W Ap pii za sto so wa -
no na je le gant sze ma te ria ły, za dba no
też o wy koń cze nie  ele men tów. Dru ga
se ria, po wsta ła w 1956 ro ku, po słu ży ła
za pod sta wę dla ele ganc kie go co upè
Pi nin fa ri ny oraz li mu zy ny Za ga to. 

6

1. OPRY SKI WACZ CNH, 
WY DAJ NY I WSZECH STRON NY
W Ra ci ne w sta nie Wi scon sin (USA),
za pre zen to wa no no wy opry ski wacz Ca -
se IH SPX4410 Pa triot. No wy mo del
uzu peł nia ga mę ame ry kań skiej Mar ki
CNH i jest wy po sa żo ny w sil nik sze ścio -
cy lin dro wy o po jem no ści 8300 cm3

i mo cy 307 KM. Urzą dze nie, za pro jek -
to wa ne pod ką tem uzy ska nia mak sy -
mal nej wy daj no ści oraz wszech stron -
no ści w eks plo ata cji, sto so wa ne jest
do roz pro wa dza nia środ ków ochro ny
ro ślin lub na wo zów płyn nych, w ilo ści
od 18 do 560 li trów na hek tar w za leż -
no ści od po trzeb. Jest za tem w sta nie
speł nić wy ma ga nia każ de go go spo dar -
stwa rol ne go.

1

2

3



5. NO WE CO UPÈ FER RA RI 
PRO JEK TU PI NIN FA RI NY
Co upè o ae ro dy na micz nej, wrze cio no -
wa tej syl wet ce, za pro jek to wa ne przez
Pi nin fa ri nę, na zy wa się Fer ra ri 2+2,
a zo sta nie za pre zen to wa ny w stycz niu
przez mar kę z Ma ra nel lo, pod czas Sa -
lo nu Mo to ry za cyj ne go w De tro it. Na -
stęp ca 456M, to naj szyb szy sa mo chód
czte ro oso bo wy na świe cie: po nad
300 km/h, któ re mo że osią gnąć dzię ki
no wo cze sne mu sil ni ko wi V12 o mo cy
540 KM. Pod wo zie i nad wo zie zbu do -
wa no z alu mi nium. To roz wią za nie da je
du żo ko rzy ści zwią za nych z mniej szym
cię ża rem: przy spie sze nie, sku tecz ność
ha mo wa nia, zwrot ność, bez pie czeń -
stwo ak tyw ne.

4. WZO RO WY 
ME NE DŻER GRU PY
Gian fran co Mo li ni, 59 let ni dy rek tor
prze my sło wy Nan jing Fiat w Nan kin
(Chi ny), spół ki jo int -ven tu re, utwo rzo -
nej po mię dzy Fiat Au to a Yue Jin 
Gro up, otrzy mał od zna cze nie „Wzór
pra cy”, przy zna wa ne co rocz nie oso -
bom, któ re wy róż ni ły się w swo im za -
wo dzie. Mo li ni za wdzię cza na gro dę
swo im umie jęt no ściom, prze ja wia ją -
cym się w chę ci zro zu mie nia od le głej
chiń skiej kul tu ry. Mo li ni pra cu je w Chi -
nach od 2000 ro ku i zo stał wy bra ny
spo śród wie lu kan dy da tów chiń skich,
ame ry kań skich i eu ro pej skich po cho -
dzą cych z wiel kich mię dzy na ro do wych
kon cer nów.
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6. NIE MIEC KI ADAC 
WY BIE RA FIA TA
We Frank fur cie (Niem cy), Klaus Fric ke,
od po wie dzial ny za Fiat Au to mo bil AG,
prze ka zał Nie miec kie mu Klu bo wi Sa -
mo cho do we mu ADAC 400 sa mo cho dów
Fiat Sti lo Mul ti Wa gon. Sa mo cho dy
wzmoc nią flo tę klu bu, któ ra obej mu je
obec nie 200 Fia tów Sti lo, 350 Fia tów
Ulys se i 30 Fia tów Mul ti pla Bi po wer.
Sa mo cho dy słu żyć bę dą człon kom eki -
py ADAC, ale bę dą też wy ko rzy sta ne na
po trze by kur sów bez piecz nej jaz dy
oraz ja ko po jaz dy za stęp cze dla człon -
ków klu bu. Umo wa po mię dzy Fia tem
i ADAC obej mu je tak że ser wis. Na zdję -
ciu: Klaus Fric ke (z le wej) i Hans Reu -
ter, dy rek tor sek to ra Club mo bil ADAC.

4
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J e stem oso bà pu blicz nà, zna nà ze sce ny i ekra nu –
mam te go Êwia do moÊç. Ale d∏u go nie zda wa ∏am so -
bie spra wy, ˝e pra cu j´ spo ∏ecz nie. Z Owsia kiem, na

przy k∏ad, od po czàt ku gra ∏am w Âwià tecz nej Or kie strze –
bo w niej gra li m∏o dzi, a m∏o dym trze ba po ma gaç, wspie -
raç ich au to ry te tem. Ro bi ∏am to wi´c od ru cho wo. Zwy -
czaj nie. Do pie ro or der wr´ czo ny przez Jur ka uprzy tom ni∏,
˝e na tej „zwy czaj no Êci” prze sz∏o mi dzie si´ç lat. Gdy pa -
d∏a ko mu na, ludz kie nie szcz´ Êcie roz la ∏o si´ wiel kim oce -
anem. Ka le ki wy sz∏y z do mów, ubo dzy ru szy li na Êmiet ni -
ki. A ja za cz´ ∏am do sta waç zu pe∏ nie in ne ni˝ wcze Êniej 
li sty. Od lu dzi bez ro bot nych, od za ∏a ma nych, od po krzyw -
dzo nych. Wte dy zda ∏am so bie spra w´, ˝e na rzà dzà cych
nie ma co li czyç. ˚e trze ba wziàç ster we w∏a sne r´ ce i po -
ma gaç so bie wza jem nie. 

Przy pa dek zrzà dzi∏, ˝e pa r´ lat te mu ksiàdz Ta de usz 
Za le ski, któ ry pro wa dzi oÊro dek dla nie pe∏ no spraw nych
przy Fun da cji im. Bra ta Al ber ta w Ra dwa no wi cach, 
zwró ci∏ si´ do mnie z proÊ bà, abym przy je cha ∏a na zjazd

in te gra cyj ny te atrów lu dzi nie pe∏ no spraw nych z Pol ski Po -
∏u dnio wej. Je cha ∏am tam prze ra ̋ o na! Przy po mnia ∏am so -
bie wte dy s∏o wa le ka rza, au to ra ksià˝ ki „O m´˝ czyê nie,
któ ry po my li∏ ˝o n´ z ka pe lu szem”. Stwier dzi∏, ˝e naj pi´k -
niej szà dla nie go na gro dà za ci´˝ kà pra c´ jest kon takt
z ludê mi cho ry mi umy s∏o wo!

Nie ro zu mia ∏am wte dy co mo gà zna czyç te s∏o wa. Gdy
zna la z∏am si´ w Ra dwa no wi cach, przez pierw sze mi nu ty
spo tka nia z cho ry mi my Êla ∏am, ̋ e je stem na sa mym dnie pie -
k∏a al bo, ˝e to ja zwa rio wa ∏am. Bo oni mnie oto czy li. Ca ∏o -
wa li. Âpie wa li. Krzy cze li. P∏a ka li. Do ty ka li. Âci ska li tak moc -
no, ˝e a˝ po si nia czy li. Ale choç w g∏o wie hu cza ∏o, to ju˝ po
chwi li po j´ ∏am, ˝e ci lu dzie tak spon ta nicz nie re agu jà dla te -
go, ˝e mnie ko cha jà. ˚e mnie zna jà z te le wi zji a te raz pra gnà
byç jak naj bli ̋ ej, chcà abym i ja ich ko cha ∏a. Przy tu la ∏am
wi´c, g∏a ska ∏am. Po kil ku go dzi nach wy je cha ∏am z Ra dwa -
no wic, ale ju˝ wte dy wie dzia ∏am, ˝e kie dyÊ tam wró c´... 

To „kie dyÊ” na stà pi ∏o szyb ko. Sprzy ja ∏y te mu Êwi´ ta,
wspól ny udzia∏ w mszy Êwi´ tej. Mo ̋ e ja si´ tym lu dziom
na coÊ przy dam? – po my Êla ∏am, pa trzàc jak ka˝ dy cho ry
ina czej, po swo je mu, w ko Êcie le si´ mo dli∏. I to „przy da -
nie” od nio s∏am do te atrzy ku „Ra dwa nek” pro wa dzo ne go
przez te ra peut ki z oÊrod ka. Ksiàdz Za le ski, spryt ny pó∏ -
krwi Or mia nin, wià ̋ àc mnie co raz in ten syw niej z Ra dwa -
no wi ca mi, na gle przy zna∏ mi Me dal Bra ta Al ber ta. Za ̋ e -
no wa na i za wsty dzo na po sta no wi ∏am na to wy ró˝ nie nie
na praw d´ so bie za s∏u ̋ yç. Dym na, prze cie˝ ty mo ̋ esz 
wy cià gnàç cho rych lu dzi z obrze ̋ a ˝y cia. Wy star czy 
tyl ko prze ∏a maç ba rie ry i wcià gnàç ich w nasz Êwiat! 

Wokół są inni ludzie, bierz to pod uwagę – tak do mnie mówili rodzice. Teraz ja tak 
mówię do syna, bo wychowanie wyniesione z domu jest podstawą funkcjonowania 
człowieka; jak się ktoś przewróci, zawsze pochylam się, by go podnieść...

Chwila
refleksji

Anna Dymna – aktorka teatralna

i filmowa, związana z krakowskim

Teatrem Starym. Popularność

przyniosła jej rola w filmowym 

cyklu o „Samych Swoich”.

Prywatnie – żona Krzysztofa

Orzechowskiego, dyrektora 

Teatru im. Słowackiego 

w Krakowie.

Ludzie Anna Dymna

fo
t. 

 G
. K

oz
ak

ie
wi

cz

czystego serca



roz ma wiam z za pro szo ny mi go Êç mi jak z ka˝ dym 
zwy czaj nym cz∏o wie kiem. Te roz mo wy sà pro wa dzo ne
ser cem. Ja si´ do wia du j´ o cho rym cz∏o wie ku ty le, ile on
chce mi po wie dzieç. Je Êli na ja kieÊ py ta nie nie od po wia -
da – ja to sza nu j´. Nie wszyst ko jest prze cie˝ na sprze da˝.
Ale wiem te˝ jed no: nie na le ̋ y si´ baç roz mo wy ze Êle -
pym o ko lo rach, z cz∏o wie kiem bez nóg o bie ga niu,
z tym, któ ry umie ra o przy sz∏o Êci. 

Po pro gra mie otrzy mu j´ dzie siàt ki li stów. Pi szà do mnie
cho rzy i zdro wi, lu dzie, któ rzy po trze bu jà po mo cy i ci,
któ rzy chcà po ma gaç, tyl ko nie wie dzà jak. Kon tak tu j´ ich
ze so bà, ucz´ si´ sa ma, jak mà drzej to ro biç. Za ich na mo -
wà za ∏o ̋ y ∏am fun da cj´ „Mi mo wszyst ko”. Chc´ stwo rzyç
warsz ta ty te ra peu tycz ne, by ra to waç od bez na dziei lu dzi
nie pe∏ no spraw nych umy s∏o wo. Na ra zie mam pu ste kon -
to, du ̋ o ener gii, po my s∏ów i ju˝ wie lu przy ja ció∏. Chc´ na
kra kow skim Ryn ku zor ga ni zo waç co rocz ne Êwi´ to dla
wszyst kich nie pe∏ no spraw nych, z mi´ dzy na ro do wym fe -
sti wa lem te atral nym, z kon kur sem na wiersz, au kcjà dzie∏
sztu ki nie pe∏ no spraw nych, z za wo da mi spor to wy mi. Chc´
za ∏o ̋ yç sa lon po ezji dla lu dzi cho rych umy s∏o wo, chc´…
ale spo koj nie! Dzia ∏aç mu sz´ po wo li i sys te mo wo. Je Êli
uda si´ z cza sem zre ali zo waç choç cz´Êç sza lo nych po my -
s∏ów, Êwiat na pew no b´ dzie pi´k niej szy. 

Zanotowa∏a Teresa B´tkowska

Kon to fun da cji: 

Bank Âlà ski – 70 1050 1445 1000 0022 7599 1459
„Mi mo wszyst ko” Fun da cja An ny Dym nej

– po my Êla ∏am ju˝ bar dziej kon kret nie. I sku pi ∏am si´ na pi -
sa niu sce na riu szy dla „Ra dwan ka”, wià za niu z nim co raz
wi´k szej gru py lu dzi z kr´ gu kul tu ry. Za cz´ ∏am te˝ dà ̋ yç
by te atrzyk swo je spek ta kle móg∏ po ka zaç w Te atrze im.
S∏o wac kie go. Ale dla cze go ni by tyl ko „Ra dwa nek”? 

Ra zem z Krzysz to fem Orze chow skim postanowiliÊmy:
niech b´ dzie fe sti wal! I tak oto po wsta∏ Ogól no pol ski Fe -
sti wal Twór czo Êci Te atral no – Mu zycz nej Osób Nie pe∏ no -
spraw nych Umy s∏o wo „Al ber tia na”. Za uwa ̋ y ∏am, ˝e jest
to chy ba naj ra do Êniej szy fe sti wal te atral ny w Pol sce. 
Cze s∏aw Mi ∏osz po zwo li∏, aby je go prze pi´k ny wiersz
„Mi ∏oÊç” sta∏ si´ na szym hym nem, mu zy k´ skom po no wa∏
Abel Ko rze niow ski, na gro dy -ma ski przy go to wu jà dla ze -
spo ∏ów pra cow nie w Lu bli nie Le gnic kim. Wo kó∏ nas jest
ju˝ du ̋ o lu dzi do brej wo li. 

Mo ̋ e to za brzmi dziw nie, ale ja cz´ sto ja d´ do Ra dwa -
no wic po to, by so bie... od po czàç. Ode tchnàç od Êwia ta
sza leƒ czo uga nia jà ce go si´ za pie nià dzem i co raz bar dziej
ano ni mo we go. Moi przy ja cie le z oÊrod ka ma jà ogra ni czo -
ne umy s∏y – za to czy ste ser ca. Oni po trze bu jà dru gie go
cz∏o wie ka, chcà go do tknàç, wy Êci skaç, przy nim po p∏a kaç.

Mi ja jà cy rok jest Ro kiem Osób Nie pe∏ no spraw nych.
Dla mnie to rok, w któ rym spo ty kam si´ – m. in. za spra -
wà Ani Wój cik i Ni ny Te ren tiew – przed ka me ra mi z ludê -
mi cho ry mi, skrzyw dzo ny mi przez los. Wspó∏ twór cà,
pro du cen tem, re ̋ y se rem jest Ma te usz Dzie du szyc ki. Te le -
wi zja pu blicz na za pro po no wa ∏a mi pro wa dze nie pro gra -
mu, któ ry mo ̋ e choç tro ch´ zbli ̋ y do na sze go „zdro we -
go” Êwia ta, Êwiat osób nie pe∏ no spraw nych. Po pro stu

9gr udzień 2003 f i a t  wo kó ł  n a s
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W dniu 3 grud nia br. Giu sep pe Mor chio spo tka∏
si´ w War sza wie z Pre zy den tem Rzecz po spo li -
tej Pol skiej, Alek san drem Kwa Êniew skim i Pre -

ze sem Ra dy Mi ni strów, Lesz kiem Mil le rem. W roz mo wie
z ni mi pod kre Êli∏ stra te gicz nà ro l´ Pol ski w dzia ∏al no Êci
Gru py Fiat: „By li Êmy w tym kra ju ja ko jed ni z pierw szych
– po wie dzia∏ Mor chio – bo ju˝ po nad 80 lat te mu i na dal
tu in we stu je my, po nie wa˝ za mie rza my po zo staç wÊród
g∏ów nych pro ta go ni stów roz wo ju Pol ski”.

Dy rek tor Ge ne ral ny Fia ta od wie dzi∏ tak ̋ e za k∏ad Fiat
Au to Po land w Ty chach, gdzie pro du ko wa ny jest no wy
Fiat Pan da – zdo byw ca ty tu ∏u Car of the Year 2004 – i Se -
icen to, a w Biel sku -Bia ∏ej za k∏ad Fiat -GM Po wer tra in Pol -
ska, któ ry ca∏ ko wi cie od no wio no na po trze by pro duk cji
in no wa cyj ne go sil ni ka Mul ti jet 1.300 cm3 die sel.

„Pol scy dy rek to rzy wy ko na li na praw d´ ogrom nà pra c´.
Nie mam wàt pli wo Êci, ˝e na sze fa bry ki sà w do brych 
r´ kach. Pol skie fa bry ki sà nie zwy kle kon ku ren cyj ne, 

Giu sep pe Mor chio
w Pol sce

Dy rek tor Ge ne ral ny i Peł no moc ny Fiat SpA prze by wał z pół to ra dnio wą 
wi zy tą w Pol sce. W War sza wie spo tkał się z naj wyż szy mi wła dza mi kra ju, 
od wie dził tak że za kła dy w Ty chach i Biel sku -Bia łej. 

fot. Ireneusz Kaźmierczak
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ie Wy ra zy uzna nia za pra cę
Po po wro cie do Tu ry nu Dy rek tor Ge ne ral ny i Peł no moc -

ny Fiat, Giu sep pe Mor chio, w li stach prze sła nych do dy -

rek to rów oby dwu za kła dów w Pol sce (Zdzi sła wa Ar le ta,

dy rek to ra Za kła du Ka ro se rii FAP w Ty chach oraz Ta de -

usza Świercz ka, Dy rek to ra Fiat -GM Po wer tra in Pol ska)

wy ra ził za do wo le nie z wi zy ty i uzna nie za wy so ki stan -

dard pro duk cji. „Du żą przy jem ność spra wi ła mi moż li -

wość oso bi ste go prze ko na nia się o wy so kim po zio mie

ja ko ści Wa szej pro duk cji, co jest źró dłem nie tyl ko na -

szej sa tys fak cji, ale przede wszyst kim na szych klien tów”

– na pi sał. Dy rek tor Mor chio po dzię ko wał tak że 

wszyst kim za za an ga żo wa nie i pod kre ślił, że „kom pe -

ten cje i en tu zjazm pra cow ni ków po twier dza słusz ność

de cy zji o roz wo ju dzia łal no ści Fiat Au to w Pol sce”. 

Przy oka zji dy rek tor peł no moc ny zło żył wszyst kim 

pra cow ni kom i ich ro dzi nom naj lep sze ży cze nia 

z oka zji zbli ża ją cych się Świąt.

Kim jest dy rek tor peł no moc ny Gru py Fiat?
Giu sep pe Mor chio uro dził się w Ra pal lo, w 1947 ro ku.

Jest żo na ty, ma dwo je dzie ci.

Ukoń czył Wy dział In ży nie rii Me cha nicz nej. Swo ją ka rie rę

za wo do wą roz po czął w Sek to rze Oka blo wa nia na le żą -

cym do Gru py Ma nu li. W 1980 ro ku prze szedł do Pi rel li,

gdzie ob jął funk cję dy rek to ra lo gi sty ki w ob sza rze opon.

Na stęp nie zo stał dy rek to rem Ma nu fac tu ring, Qu ali ty

and Lo gi stics w Pi rel li Ty re Worl dwi de, a póź niej dy rek -

to rem na czel nym w sek to rze opon Pi rel li SpA. Ko lej ne

la ta spę dził za gra ni cą Włoch, naj pierw ja ko pre zes 

i dy rek tor peł no moc ny Pi rel li Neu ma ti cos w Bar ce lo nie,

póź niej ja ko Pre zes & CEO w Pi rel li Ty re w Ame ry ce 

Pół noc nej. Do Ita lii po wró cił w 1993 ro ku na sta no wi sko

dy rek to ra ge ne ral ne go i peł no moc ne go Pi rel li Ca vi SpA

Hol ding. W 1995 ro ku zo stał pre ze sem i dy rek to rem 

peł no moc nym Pi rel li Ca vi i Sys te my SpA Worl dwi de

w Ener gia i Te le co mu ni ca zio ne – by ła to je go ostat nia

funk cja w Gru pie Pi rel li, w któ rej prze pra co wał w su mie

21 lat. Na stęp nie zo stał mia no wa ny człon kiem za rzą du

ENEL, wło skiej Cen tra li Ener ge tycz nej.

a naj lep szym te go do wo dem jest wy so ka ja koÊç pro du ko -
wa nych aut” – pod kre Êli∏ Giu sep pe Mor chio i do da∏:
„Pan da znaj du je si´ wÊród mo de li li czà cych si´ na ryn ku
eu ro pej skim, nie tyl ko we W∏o szech i Pol sce. Po twier dza -
jà to wy ni ki sprze da ̋ y dwóch pierw szych mie si´ cy, 
w ciàgu któ rych z∏o ̋ o no ju˝ 100 ty si´ cy za mó wieƒ. Jest to
bar dzo do bry start. Wkrót ce za mie rza my pro du ko waç
tak ̋ e in ne wer sje te go mo de lu. No wa Pan da sta ∏a si´
punk tem zwrot nym w sy tu acji Gru py. 

W Pol sce, po za Fiat Au to, dzia ∏a jà jesz cze in ne sek to ry
Gru py Fia ta, jak Ive co, CNH, Ma gne ti Ma rel li, Tek sid,
Co mau. W su mie 17 spó∏ ek i 4 jo int ven tu re o rocz nych
ob ro tach w wy so ko Êci 2,2 mi liar da eu ro i za trud nie niu
wy no szà cym oko ∏o 8.600 osób.

Giuseppe Morchio i Tadeusz  Świerczek podczas zwiedzania
fabryki Fiat-GM Powertrain Polska w Bielsku-Białej

Giuseppe Morchio i zarząd Fiat Auto Poland w Tychach, 
ze Zdzisławem Arletem po lewej 
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Mło dzi, zdol ni, spra gnie ni wie dzy i za sku tecz ne dą że nie do re ali za cji tych 
pra gnień na gra dza ni przez Spół ki Gru py Fiat. Za koń czy ła się ko lej na edy cja
wrę cza nia na gród dla dzie ci pra cow ni ków za szcze gól ne wy ni ki w na uce.

Lista nagrodzonych
MATURY 
Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. Joanna Hućko Business Solutions Polska Sp. z o.o. Dorota Fijak, Katarzyna Jeszke, Jolanta

Karczmarczyk, Mateusz Kubica, Bartłomiej Pawlus Comau Poland Sp. z o.o. Piotr Kaczanowski, Agnieszka Kufelin, Janusz Paluch, Renata

Pryszcz, Iwona Skalska Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. Agnieszka Konior, Agnieszka Szypuła, Alicja Zioberczyk Fiat Auto Poland SA
Łukasz Bednarski, Aldona Bodasińska, Joanna Bugajska, Agnieszka Jankowska, Joanna Jaskółka, Barbara Juraszek, Agnieszka Kliś, Tomasz

Konieczny, Mateusz Kosek, Ilona Leśnik, Kamila Łabaj, Stanisław Łukawiecki, Andrzej Majewski, Michał Majewski, Jakub Matyśkiewicz, Ewelina

Orzeł, Ewa Pająk, Katarzyna Różycka, Konrad Stępień, Olga Świderska, Alina Turek, Michał Wajdeczko, Anna Zalichta, Michał Zrada ITS-GSA
Polska Sp. z o.o. Krzysztof Chruściński, Robert Gładysz, Artur Hibner, Teksid Iron Poland Sp. z o.o. Anna Kałuża, Sadi Polska - Agencja Celna
Sp. z o.o. Agnieszka Pollak, Agata Zawisza Fiat Polska Sp. z o.o. Magdalena Szewczykowska Sirio Polska Sp. z o.o. Piotr Góra, Barbara

Kościelniak Magneti Marelli Exhaust Systems Poland Sp. z o.o. Magdalena Bergier, Jarosław Gawron, Mariusz Gawron, Joanna Królczyk

Magneti Marelli Sospension Systems Poland Sp. z o.o. Tomasz Winiarski GM-Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o. Sylwia Chwalik, Iwona Pabis

CNH Polska Sp. z o.o. Anna Hoffman, Aleksandra Kudła, Karolina Wierzbowska 

LICENCJACI – INŻYNIEROWIE 
Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. Aleksandra Frączkiewicz Business Solutions Sp. z o.o. Patrycja Maślanka, Joanna Machulec, Łukasz

Then Comau Poland Sp. z o.o. Joanna Szalbot, Anna Wawak Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. Agnieszka Goliasz, Iwona Kalicińska, Anna

Mydlak, Arkadiusz Szczypkowski Fiat Auto Poland SA Monika Abramczyk, Radosław Bukowski, Grzegorz Galek, Patryk Hefner, Robert Jenkner,

Otwarci na przyszłoÊçOtwarci na przyszłoÊç
To masz Li bich, fot. Maciej Feodorów



Z god nie z co rocz nà ju˝ tra dy cjà w uro czy sto Êci do -
mi no wa ∏a ra doÊç, gra tu la cje, prze mó wie nia i go rà -
ce ˝y cze nia dal sze go po sze rza nia ho ry zon tów wie -

dzy. Sto pi´ç dzie si´ cio ro pi´ cio ro dzie ci pra cow ni ków
spó∏ ek Gru py Fiat w Pol sce otrzy ma ∏o na gro dy za do bre
wy ni ki w na uce osià gni´ te w ro ku szkol nym 2001-2002.
Na gro dy pie ni´˝ ne, wr´ cza ne ju˝ po raz siód my, przy zna -
no w trzech ka te go riach: Êwia dectw ma tu ral nych (57
osób), li cen cja tów i dy plo mów in ̋ y nie ra (34 oso by) oraz
dy plo mów ukoƒ cze nia stu diów wy˝ szych z ty tu ∏em ma gi -
stra lub le ka rza (64 oso by). O na gro d´ mo˝ na by ∏o si´
ubie gaç pod wa run kiem uzy ska nia
oce ny nie ni˝ szej ni˝: 4,75 z eg za mi -
nu doj rza ∏o Êci, bar dzo do brej na dy -
plo mie ukoƒ cze nia stu diów li cen -
cjac kich oraz do brej na dy plo mie
ukoƒ cze nia stu diów in ̋ y nier skich,
ma gi ster skich lub me dycz nych.
¸àcz na war toÊç przy zna nych na -
gród si´ gn´ ∏a w tym ro ku kwo ty
pra wie 600 ty si´ cy z∏o tych.

Go spo da rzem uro czy sto Êci byli
Mau ro Pa squ ero, wi ce pre zes ds. mi´ dzy na ro do wych Fiat
S. p. A oraz En ri co Pa vo ni, pre zes Fiat Pol ska Sp. z o. o.,
który powiedzia∏: „Wr´ cza nie na gród dla naj zdol niej szych
dzie ci pra cow ni ków to ju˝ na sza tra dy cja” – mó wi∏ do
zgro ma dzo nych w Sa li Re du to wej ho te lu „Pod Or ∏em”
w Biel sku-Bia ∏ej. Po pu la cja ab sol wen tów wy ró˝ nio nych
w Pol sce jest dru gà co do wiel ko Êci (po W∏o szech) spo Êród

wszyst kich kra jów, w któ rych spó∏ ki Gru py Fiat wr´ cza jà
owe na gro dy.

Pre zes Pa vo ni od czy ta∏ te˝ list gra tu la cyj ny mi ni stra edu -
ka cji na ro do wej i spor tu Kry sty ny ¸y bac kiej, skie ro wa ny
do na gro dzo nych.

W uro czy sto Êci wr´ cze nia na gród, oprócz na gro dzo -
nych ab sol wen tów i ich ro dzi ców, udzia∏ wzi´ li rów nie˝
przed sta wi cie le w∏adz lo kal nych, rek to rzy wy˝ szych uczel -
ni tech nicz nych wspó∏ pra cu jà cych z FAP, de le ga cja Za rzà -
du Fiat S. p. A oraz kie row nic two spó∏ ek Gru py Fiat
w Pol sce bio rà cych udzia∏ w te go rocz nym kon kur sie.

„Wasza tutaj obecnoÊç Êwiad czy o tym, i˝ by li Êcie bar -
dzo do brzy w tym, co na obec nym eta pie ˝y cia jest wa szà
pra cà – mó wi∏ do zgro ma dzo nych Mau ro Pa squ ero. 

– Dzi´ ku j´ ro dzi com, bo ma jà
w tym swój ogrom ny udzia∏. Na uka
to za j´ cie, któ re – je Êli pro wa dzi do
do sko na le nia wy ni ków – ozna cza
in te li gen cj´, kry tycz ny umys∏, za an -
ga ̋ o wa nie i pa sj´”.

Jak pod kre Êli∏ Mau ro Pa squ ero,
w hi sto rii Fia ta kszta∏ ce nie za wsze
od gry wa ∏o istot nà ro l´, a bez wy bit -
nych oso bi sto Êci nie mo˝ na iÊç na -
przód. Si ∏a po st´ pu kul tu ro we go,

czy eko no micz ne go jest wprost pro por cjo nal na do po zio -
mu wy kszta∏ ce nia spo ∏e czeƒ stwa. Oto po wód, dla któ re go
Fiat za wsze ˝y wo in te re so wa∏ si´ szkol nic twem oraz
wspó∏ pra cowa∏ ze Êro do wi ska mi na uko wy mi.

Anna Kęsoń, Jolanta Knapik, Anna Lulek, Marta Maciejewska, Anna Makuch, Joanna Matuszek, Paweł Mszyca, Michał Muszyński, Dawid Porwit,

Anna Wójcik CNH Polska Sp. z o.o. Agnieszka Chojnacka, Jacek Jakubowski Sirio Polska Sp. z o.o. Bartłomiej Hankus Teksid Iron Poland 
Sp. z o.o. Dariusz Jankowski, Joanna Madzia, Ewa Stanna, Iwona Szostok Magneti Marelli Exhaust Systems Poland Sp. z o.o. Agnieszka Czajer

Magneti Marelli  Suspension Systems Poland Sp. z o.o. Justyna Król

MAGISTROWIE/LEKARZE
Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. Paweł Dudek, Jolanta Kosmowska-Wojtal, Sylwia Polak, Anita Satława, Edyta Sobczyk Business
Solutions Polska Sp. z o.o. Agnieszka Dziura, Piotr Gielmuda, Przemysław Kowalewski, Agnieszka Michaluk-Pawłowska, Michał Piekarek,

Magdalena Puskarczyk, Robert Warpachowski Comau Poland  Sp. z o.o. Joanna Dębiec, Arkadiusz Dutka, Anna Gabryś, Sabina Jakimiuk, Aldona

Jarzyńska, Agata Kurczewska, Agnieszka Pawłowska Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. Patrycja Kawałek, Patrycja Kotowska, Anna

Kowalczyk, Adrian Paszek, Krzysztof Piszcz, Anna Plichta, Piotr Waleczek Fiat Auto Poland SA Karolina Babiuch, Magdalena Babiuch, Monika

Bil, Monika Dudek, Beata Forc,  Magdalena Gałka, Sylwia Gęga, Olimpia Głód, Katarzyna Grużlewska-Łosik, Rafael Gwizdoń, Mikołaj Gwóźdź,

Arkadiusz Kość, Magdalena Krzemień, Marta Krzemieńska, Monika Książek, Krzysztof Kukla, Joanna Lasek, Anna Liszka, Piotr Maciążka, Bartosz

Majewski, Aleksander Płygawko, Anna Tarnowska, Ewa Wójcik, Monika Zajchowska, Agata Żykwińska Fiat Polska Sp. z o.o. Dariusz Górnik,

Aleksandra Konieczny GM Fiat WW Purchasing Poland Sp. z o.o. Dominik Lejawka Ingest Segim Polska Sp. z o.o. Teresa Schramel ITS-GSA
Polska Sp. z o.o. Jarosław Doliński, Dominik Sowa, Aleksandra Wójtowicz CNH Polska Sp. z o.o. Daria Domosławska, Sławomir Jastrzębski,

Iwona Nadwadowska, Luiza Tarnowska, Małgorzata Tylenda Sadi Polska - Agencja Celna Sp. z o.o. Monika Zielińska Teksid Iron Poland 
Sp. z o.o. Jolanta Goliasz

En ri co Pa vo ni

Mau ro Pa squ ero
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WÊród na gro dzo nych zna leê li si´ przed sta wi cie le ro dzin
zwià za nych z 15 spó∏ ka mi Gru py Fiat w Pol sce, bo dzie ci
pra cow ni ków ty lu spó∏ ek zo sta ∏y na gro dzo ne w te go rocz -
nej edy cji kon kur su.

Syl wia Po lak
„Jesz cze zda jàc ma tu r´ nie

wie dzia ∏am, co b´ d´ da lej ro biç.
W koƒ cu wy bra ∏am Za rzà dza nie
i Mar ke ting – i wkrót ce rze -
czywiÊcie oka za ∏o si´, ˝e by∏ to
traf ny wy bór. Ju˝ pra cu j´ w gim -
na zjum, ja ko na uczy ciel in for -
ma ty ki. Cià gle jed nak szu kam
swo je go miej sca – i cz´ sto zda rza

si´, i˝ s∏y sz´, ˝e mam za wy so kie kwa li fi ka cje. Je stem
pew na, ˝e otrzy ma na na gro da po mo ̋ e mi w tych po szu -
ki wa niach”.
Da riusz Jan kow ski

„Skoƒ czy ∏em in for ma ty k´, bo
od za wsze in te re so wa ∏em si´ w∏a -
Ênie za gad nie nia mi zwià za ny mi
z kom pu te ra mi. 

Uda ∏o mi si´ od byç sta˝ i po zy -
skaç do Êwiad cze nie pra cu jàc dla
kil ku firm w tej bran ̋ y. Po nie wa˝
naj wa˝ niej szà za sa dà jest dla mnie
cià gle iÊç na przód, otrzy ma nà na -
gro d´ chcia∏ bym prze zna czyç na upgra de sprz´ tu kom pu -
te ro we go, któ re go u˝y wam. Mo im ma rze niem jest kre -
atyw ne two rze nie cze goÊ no we go, in no wa cyj ne go – jak
Open So ur ce, czy Li nux”.

Lu iza Tar now ska
„Oczy wi Êcie ka˝ dy lu bi otrzy -

my waç na gro dy, ale naj wa˝ niej -
sze jest to, ˝e nasz wy si ∏ek zo sta∏
do strze ̋ o ny i do ce nio ny. Nie tyl -
ko zresz tà nasz, tak ̋ e na szych ro -
dzi ców, ich wk∏ad, a nie raz i po -
Êwi´ ce nie, by dzie ci zdo by ∏y wy -
kszta∏ ce nie – dziÊ wi daç wy raê nie,

˝e to wszyst ko nie po sz∏o na mar ne. A na co prze zna cz´
otrzy ma ne pie nià dze? Za pew ne
za in we stu j´ w mo je hob by, któ rym
od kil ku lat jest fo to gra fo wa nie”.
Bar tosz Ma jew ski

„Z ca ∏à pew no Êcià na le ̋ y bar dzo
po dzi´ ko waç Fia to wi za to, ˝e in -
we stu je w m∏o dych lu dzi, ˝e
ugrun to wu je ich dà ̋ e nie do zdo -
by wa nia wie dzy. A przy zna ne na -
gro dy nie tyl ko cie szà. Na pew no,
do brze wy ko rzy sta ne, po mo gà w zdo by ciu lep szej pra cy,
w za in we sto wa niu w na szà przy sz∏oÊç”. 

„Otwar toÊç umy s∏u po zwo li skon fron to waç si´ z ró˝ ny -
mi kul tu ra mi, pra cà w gru pie, za zna jo miç si´ z trans for -
ma cjà eko no mii i spo ∏e czeƒstw – mó wi∏, kie ru jàc swe s∏o -
wa do na gro dzo nych, Mau ro Pa squ ero. – Kre atyw noÊç
po mo ̋ e w pro ce sie wy my Êla nia rze czy no wych. Sta raj cie
si´ jed nak po zo staç m∏o dzi du chem. Ufaj cie swo im po su -
ni´ ciom, ale uczcie si´ te˝ od in nych. W ten spo sób ∏a twiej
sko rzy sta cie z wie lu oka zji, któ re ˝y cie wy kreu je dla was
i dla wa szych ro dzin”.



15gr udzień 2003 f i a t  wo kó ł  n a s

F iat Pan da to „Sa mo chód Ro ku 2004”. Pre sti ̋ o wy ty tu∏ zo sta∏ przy zna -
ny przez ju ry z∏o ̋ o ne z 58 dzien ni ka rzy mo to ry za cyj nych, re pre zen tu -
jà cych 22 kra je eu ro pej skie. Dzi´ ki 281 g∏o som Fiat Pan da sta nà∏ na naj -

wy˝ szym po dium. Dru gie miej sce zdo by ∏a Maz da 3 ex aequo z Volks wa ge nem
Gol fem – na oby dwa mo de le od da no jed na ko wà licz b´ g∏o sów (241). Trze cie
miej sce przy pa d∏o Toy ocie Aven sis (219 g∏o sów). Pan da nie tyl ko ze bra ∏a naj -
wi´k szà licz b´ g∏o sów, ale rów nie˝ zo sta ∏a za li czo na do ulu bio nych mo de li
przez 55 z 58 dzien ni ka rzy (ka˝ dy z nich móg∏ wska zaç sie dem mo de li). Szes -
na stu dzien ni ka rzy przy zna ∏o Pan dzie naj wy˝ szà oce n´: 10 punk tów.

„Ty tu∏ ten – sko men to wa∏ Giu sep pe Mor chio, Dy rek tor Ge ne ral ny Fia ta –
ma dla nas szcze gól ne zna cze nie. Z jed nej stro ny do wo dzi, ˝e na sze przed si´ -
bior stwo umie pro jek to waç i pro du ko waç no we, in no wa cyj ne sa mo cho dy;
z dru giej – jest na gro dà za wy t´ ̋ o nà pra c´ Fia ta na rzecz uzdro wie nia sy tu acji
fir my i jej dal sze go roz wo ju”.

Dy rek tor Ge ne ral ny pra gnàc
po dzi´ ko waç wszyst kim pra cow -

ni kom Fia ta za de ter mi na cj´, wy -
ka za nà w pra cy w tak trud nym mo -

men cie do da∏. „Ta na gro da – pod kre Êli∏
– jest uzna niem dla ich umie j´t no -

Êci za wo do wych i kom pe ten cji
tech no lo gicz nych. Mo ty wu je
nas do te go, by udo wod niç,
˝e umie my i mo ̋ e my jesz cze
wi´ cej”.

Pan da to ósmy mo del Fia ta
og∏o szo ny Sa mo cho dem Ro -

ku. Przed nim ty tu∏ ten zdo by ∏y
mo de le 124, 128, 127, Uno, Ti po,

Pun to, Bra vo/Bra va. Wy ró˝ nie nie, usta -
no wio ne czter dzie Êci lat te mu, przy zna -
no rów nie˝ Lan cii Del ta i Al fie Ro meo
156 oraz 147. Trzy mar ki Fia ta Au to
zwy ci´ ̋ y ∏y w su mie je de na Êcie ra zy; Re -
nault od niós∏ pi´ç ta kich zwy ci´stw,
Ford czte ry, Ci tro ën i Peu ge ot trzy.

Do suk ce su te go do cho dzi ty tu∏ „Sa -
mo cho du Eu ro pej skie go 2004” przy -
zna ny przez W∏o skà Uni´ Dzien ni ka rzy
Mo to ry za cyj nych. Mo del Fia ta Au to
zdo by∏ to wy ró˝ nie nie, ist nie jà ce od
1987 ro ku, po raz ósmy. 

Pan da zo sta ∏a przy j´ ta z uzna niem
nie tyl ko przez pra s´ mo to ry za cyj nà,
ale rów nie˝ przez ry nek. W cià gu
pierw szych dwóch mie si´ cy od wej Êcia
do sprze da ̋ y za mó wie nia w Eu ro pie
prze kro czy ∏y 95 ty si´ cy. W Pol sce od
chwi li wpro wa dze nia na ry nek by ∏a
naj ch´t niej ku po wa nym sa mo cho dem,
we W∏o szech Pan da zaj mu je dru gà po -
zy cj´, po Fiat Pun to, w ka te go rii naj le -
piej sprze da jà cy si´ sa mo chód. Za ch´ -
ca jà ce wy ni ki po zwa la jà wró ̋ yç wiel ki
suk ces te mu ma ∏e mu czte ro drzwio we -
mu mo de lo wi. W cià gu naj bli˝ szych
mie si´ cy mo ̋ e my spo dzie waç si´ no -
wych wer sji, na przy k∏ad z na p´ dem na
czte ry ko ∏a. Ga ma Pan da sta nie si´
praw dzi wà ro dzi nà sa mo cho dów, zdol -
nà spe∏ niç ocze ki wa nia rów nie˝ klien -
tów ni szo wych. 

Fiat Panda, wprowadzony na rynek we wrześniu br.,
zdobył tytuł „Samochód Roku 2004”, przyznany
przez międzynarodowe jury. Rynek potwierdził
słuszność tego wyboru: w ciągu pierwszych 
dwóch miesięcy złożono 95 tysięcy zamówień. 
„To zasługa profesjonalizmu wszystkich
pracowników” - mówi Giuseppe Morchio.

Model
godny Oskara
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D zi siaj ry wa li zu jà ze so bà kra je, fir my, na wet za k∏a -
dy w ra mach jed ne go kon cer nu. Chcàc mieç swój
udzia∏ w in we sty cji na wiel kà ska l´, trze ba so bie

na to za s∏u ̋ yç. Wspó∏ cze sny prze mys∏ opar ty jest na 
or ga ni za cji i ja ko Êci pra cy oraz kwa li fi ka cjach i do Êwiad -
cze niu lu dzi. Ta kie wy ma ga nia spe∏ nia za ∏o ga Za k∏a du 
Ka ro se rii w Ty chach. 

Do ce nienie ja ko Êci ty skiej za ∏o gi to suk ces nie tyl ko
Tych, ale ca ∏ej Pol ski. Dzie je si´ to w cza sie, gdy in ni Êwia -
to wi pro du cen ci sa mo cho dów bu du jà no we za k∏a dy po za
Pol skà. W mo men cie, gdy war toÊç na sze go eks por tu do
Unii Eu ro pej skiej ma istot ne zna cze nie w bi lan sie p∏at ni -
czym z za gra ni cà. Od lat po nad 3% pol skie go
eks por tu po cho dzi z Tych. W ostat nich dzie -
si´ ciu la tach Fiat Au to Po land wy eks por to wa∏
bli sko pó∏ to ra mi lio na sa mo cho dów. Dzi´ ki
no wej Pan dzie, Sa mo cho do wi Ro ku 2004,
z pew no Êcià wzro Ênie udzia∏ Fia ta w pol skim
eks por cie. Za in we sto wa no 560 mln eu ro, aby
po raz pierw szy we wspó∏ cze snej hi sto rii Pol -
ski stwo rzyç sa mo chód, któ ry prze wi du je
wer sj´ w 100 pro cen tach wy ko na nà w Pol sce,
od ka ro se rii po sil nik. Mo wa o naj bar dziej 

za awan so wa nej tech no lo gicz nie wer sji, wy po sa ̋ o nej
w no wo cze sny sil nik die sel 1,3 16v Mul ti jet, pro du ko wa -
ny w Biel sku -Bia ∏ej.

Po za W∏o cha mi i Bra zy lià, Za k∏ad Ka ro se rii w Ty chach,
jest naj wa˝ niej szym w Êwie cie przed si´ bior stwem Fia ta Au -
to. Po wsta nie Fiat Au to Po land w 1992 ro ku spo wo do wa -
∏o na p∏yw do Pol ski naj no wo cze Êniej szych tech no lo gii
i przy cià gn´ ∏o Êwia to wà czo ∏ów k´ firm wie lu bran˝. Od te -
go cza su Fiat Au to Po land udo wod ni∏, ˝e in we sty cje Gru py
Fiat zo sta ∏y w∏a Êci wie ulo ko wa ne. We wrze Êniu 1996 ro ku,
Fiat Au to Po land, ja ko pierw sze w Eu ro pie przed si´ bior -
stwo mo to ry za cyj ne ro zu mia ne ja ko ca ∏oÊç, otrzy ma ∏o cer -

ty fi kat za pew nie nia ja ko Êci na zgod noÊç
z nor mà ISO 9001. W 2002 ro ku, po now nie
jak jed ne z pierw szych, uzy ska ∏o cer ty fi kat
Zin te gro wa ne go Sys te mu Za rzà dza nia po -
twier dza jà ce go zgod noÊç za rzà dza nia fir my
w za kre sie ja ko Êci (ISO 9001), ochro ny Êro -
do wi ska (ISO 14001) oraz bez pie czeƒ stwa
i hi gie ny pra cy (PN -N -18001). 

No wy Fiat Pan da po wsta je w za k∏a dzie,
jed nym z naj lep szych w Gru pie Fiat, gdzie
umie si´ pra co waç w gru pie i cer ty fi ko waç

Roboty to nie wszystko. Liczy się także pasja w pracy. To właśnie dlatego
pracownikom Fiat Auto Poland w Tychach powierzono produkcję nowej Pandy. 

Kulisy
polskiego 

sukcesu
Kulisy

polskiego 
sukcesu

Filippo Gallino, fot. Ireneusz Kaźmierczak



w∏a snà pra c´ bez ko niecz no Êci ze wn´trz nej kon tro li, gdzie
pre wen cyj ne utrzy ma nie ru chu urzà dzeƒ to co dzien na
prak ty ka, gdzie szko le nia, na wszyst kich po zio mach, sà in -
te gral nà cz´ Êcià dzia ∏al no Êci pra cow ni czej i to wa rzy szà ca -
∏e mu okre so wi ich ˝y cia.

No wy Fiat Pan da po wsta je w za k∏a dzie, gdzie ka˝ dy
z pi´ ciu ty si´ cy cz´ Êci, z któ rych sk∏a da si´ sa mo chód, ma

swój pro ces ba daw czy, pro jek to wy, tech no lo gicz ny i pro -
duk cyj ny, któ ry zmie rza do osià gni´ cia naj wy˝ szej ja ko Êci

Aby ktoÊ nie po wie dzia∏, ˝e to tyl ko s∏o wa, Fiat Au to Po -
land utrzy mu je pod cià g∏à kon tro là wszyst kie naj wa˝ niej sze
wskaê ni ki ja ko Êci: Qu ali ty Trac king – me to d´ ob ser wo wa -
nia sa mo cho du w trak cie eks plo ata cji, In i tial Cu sto mer Per -
cep tion – wst´p nà oce n´ sa mo cho du przez u˝yt kow ni ka,
te sty dy na mi ki funk cjo no wa nia, czy te˝ sta ty stycz ne me to -
dy kon tro li pro ce su, tzw. Sta ti sti cal Pro cess Con troll. 

No wy Fiat Pan da po wsta je w za k∏a dzie, gdzie bli sko 400
ro bo tów, tech no lo gia i me to dy pra cy sà wa˝ ne, ale nie 
tyl ko. Po nie wa˝ w Ty chach po sta wio no na lu dzi, na pa sj´,
z ja kà pod cho dzà do swej pra cy. Oni do k∏ad nie wie dzà,
o co cho dzi. Dla te go pra cow ni kom Fiat Au to Po land 
w Ty chach po wie rzo no pro duk cj´ no wej Pan dy.
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Jak po wstał zwy cię ski sa mo chód 
Jak po wstał sa mo chód cie szą cy się du żą po pu lar no ścią? 

Roz ma wia my o tym z Mau ro Pie ral li ni, od po wie dzial nym 

za „Pro jekt mi ni” oraz człon ka mi ze spo łu, pra cu ją ce go 

nad pro jek tem no wej Pan dy. 

„Za pro jek to wa nie sa mo cho du ma łe go czę sto jest trud niej sze

niż du że go – mó wi Pie ral li ni. – Na po ty ka się ogra ni cze nia

dot. wy mia rów, kosz tów, itp. Pro dukt mu si się też po do bać

nie „ni szy” kon su men tów, ale sze ro kie mu prze kro jo wi kie -

row ców. Wy star to wa li śmy w 1999 r., two rząc pierw sze 

pro jek ty mo de lu. Aspek tem, któ ry miał nas od róż niać od

kon ku ren cji, by ła es te ty ka. Pra co wa li śmy nad sa mo cho dem

funk cjo nal nym, prze stron nym, ale też pięk nym. Na po cząt ku

za in spi ro wał nas stu dyj ny Eco ba sic, póź niej prze szedł on

prze mia nę dzię ki współ pra cy Ber to ne i Cen trum Sty lu Fia ta.

Przy roz wo ju in ży nie ryj nym mo de lu ko rzy sta li śmy z moż li wo -

ści ofe ro wa nych przez sys te my in for ma tycz ne, sy mu la cyj ne

i ob li cze nio we. Np., po raz pierw szy pró ba mon ta żu kom po -

nen tów ka bi ny by ła prze pro wa dzo na nie na fi zycz nych mo de -

lach, ale w rze czy wi sto ści wir tu al nej. Dzię ki kom pu te rom

pro to ty py Pan dy za cho wy wa ły się tak, jak za ło żo no w pro jek -

cie. Eg zem pla rze pre se ryj ne by ły w za sa dzie bez za strze żeń:

udo sko na le nia spraw dzo no już w mo de lach ma te ma tycz nych.

Przy pro jek to wa niu mo de lu trze ba zna leźć kom pro mis po mię -

dzy róż ny mi wy ma ga nia mi. Np. oso ba zaj mu ją ca się prze -

strze nią we wnętrz ną chcia ła by za pro jek to wać sa mo chód jak

wiel ką bry łę, spe cja li sta od ae ro dy na mi ki i zu ży cia pa li wa ma

na my śli tor pe dę. Na szym za da niem jest wy pra co wa nie kom -

pro mi su tak, aby wła ści wo ści usta lo ne w fa zie pro jek tu nie

zo sta ły na ru szo ne w pro ce sie pro wa dzą cym do pro duk cji”. 

Oprócz prze stron no ści wnę trza, kom for tu i wy po sa że nia, atu -

tem mo de lu jest za cho wa nie się na dro dze. Pie ral li ni mó wi:

„Pro wa dząc Pan dę, kie row ca od ra zu na bie ra pew no ści sie -

bie. Je że li weź mie my pod uwa gę też wy so ki po ziom bez pie -

czeń stwa (po twier dzo ny przez crash test) oraz de sign, to

mo że my po wie dzieć, że zre ali zo wa li śmy za ło żo ne ce le. Tak

twier dzą nie tyl ko dzien ni ka rze, któ rzy przy zna li Pan dzie ty -

tuł Sa mo cho du Ro ku, ale tak że klien ci. Pan da sta ła się kon -

ku ren cją rów nież dla sa mo cho dów z wyż sze go seg men tu”. 

M. Pie ral li ni (po pra wej) wraz z człon kami ze spo łu
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N a sied miu przy kry tych da chem hek ta rach ha li
pro duk cyj nej spó∏ ki CNH Pol ska, na któ rej pra -
cu je oko ∏o 600 osób, po wsta jà obec nie kom baj -

ny li nii TC, Bi zo ny – od nie daw na – pra sy oraz he ade ry
zbo ̋ o we. W tym nu me rze „Fia ta Wo kó∏ Nas” pro po nu -
je my krót kà po dró˝ wzd∏u˝ li nii pro duk cyj nej naj wa˝ -
niej sze go (i naj wi´k sze go) obec nie pro duk tu p∏oc kiej 
fa bry ki – kom baj nu TC.

Ca ∏a pro duk cja po dzie lo na jest na czte ry g∏ów ne eta py:
pro duk cj´ de ta li, spa wal nie pod ze spo ∏ów, ma lar ni´ i mon -
ta˝. CNH Pol ska nie pro du ku je „na ma ga zyn” – ka˝ dy
kom bajn, ju˝ w mo men cie roz po cz´ cia pro duk cji przy pi sa -
ny jest do kon kret ne go od bior cy – przy sz∏e go w∏a Êci cie la.
Ca ∏y cykl pro duk cyj ny (od za mó wie nia do do star cze nia
pro duk tu klien to wi) trwa oko ∏o trzech mie si´ cy, sam mon -
ta˝ mniej wi´ cej 100 go dzin. 

Wszyst ko roz po czy na si´ od kon tak tów han dlo wych
z do staw ca mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi. Ele men ty po -
trzeb ne do pro duk cji kom baj nu po wsta jà g∏ów nie w P∏oc ku,
choç do fa bry ki przy wo ̋ o ne sà tak ̋ e go to we pod ze spo ∏y.
W przy pad ku tych pierw szych, po czàt ko wym ogni wem sà
su row ce (bla chy, pr´ ty, ru ry, wy ro by me ta lo we), któ re tra -
fia jà do dzia ∏u pro duk cji de ta li. Tu taj na st´ pu je pla stycz na
ob rób ka tych ̋ e su row ców, ich ci´ cie i prze twa rza nie na
mniej sze ele men ty. Wy so kà pre cy zj´ wy mia rów i kszta∏ tów
za pew nia jà wy ci nar ki la se ro we – z po daj ni ka scho dzi ca ∏y

ar kusz bla chy, a urzà dze nie wy ci na po szcze gól ne otwo ry. Co
istot ne, tech no lo gia ta umo˝ li wia po pierw sze mak sy mal ne
wy ko rzy sta nie po wierzch ni ar ku sza (iloÊç od pa dów si´ ga
mak sy mal nie 10%), po dru gie, jed na ma szy na po zwa la na
ob rób k´ ró˝ nych ele men tów. 
Pa weł Rzep ka (ob słu ga wy pa lar ki
la se ro wej)

„R´cz nie na st´ pu je tu taj w∏a -
Êci wie tyl ko ∏a do wa nie ar ku sza
do ma szy ny i wy cià ga nie go to -
wych, po ci´ tych ele men tów. Ca -
∏o Êcià za rzà dza od po wied ni pro -
gram kom pu te ro wy – za k∏a da jà -
cy na przy k∏ad wy ko rzy sta nie sie -
dem na stu ta kich sa mych ar ku szy,
a na ka˝ dym z nich trzy dzie Êci
kil ka ele men tów do wy pa le nia. I ca ∏oÊç prze wi dy wa na jest
na naj bli˝ sze dwa na Êcie go dzin pra cy. To, co zo sta ∏o wy ci´ -
te, prze ka za ne zo sta je na pra sy – któ re do ko nu jà gi´ cia
w ró˝ nych p∏asz czy znach, do pa so wu jà kra w´ dzie, przy go to -
wu jà bar dziej skom pli ko wa ne kszta∏ ty itd. Wszyst kie ma szy -
ny ste ro wa ne sà nu me rycz nie, co da je gwa ran cj´ naj wy˝ szej
ja ko Êci wy ko na nia”.

W wi´k szo Êci przy pad ków z tej cz´ Êci ha li pro duk cyj nej
po cho dzà pó∏ pro duk ty prze zna czo ne do spa wa nia i zgrze wa -
nia, a wi´c ko lej ne go wa˝ ne go eta pu ca ∏e go pro ce su. 

Pracujący w polu żół ty ko los ro dem
z płoc kiej fa bry ki CNH Pol ska naj pierw
przy ku wa uwa gę swo ją wiel ko ścią. 
Ma ło kto my śli wów czas o tym, 
iż ogrom ny kom bajn tak na praw dę 
po wsta je prze cież z po łą cze nia 
mnó s twa o wie le mniej szych 
pod ze spo łów.

Kombajn 
w kilku etapach

Kombajn 
w kilku etapachTo masz Li bich

fot. M. Feodorów
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Mi ro sław Sul kow ski (ob słu ga ro bo ta 
spa wal ni cze go)

„Rów nie˝ tutaj cz∏o wiek jest po trzeb ny
prak tycz nie tyl ko do za ∏o ̋ e nia i zdj´ cia
de ta lu, po wy ko na nej przez ro bo ta pra cy –
no i przy ewen tu al nych awa riach. Sam ro -
bot jest nie sa mo wi cie pre cy zyj ny. Pro ces spa wa nia trwa ró˝ -
nie, w za le˝ no Êci od de ta lu (od 7-8 do 40 mi nut). Od ra zu
na spa wal ni pra cow ni cy szli fu jà po szcze gól ne ele men ty, 
usu wa jà nie rów no Êci i od pry ski spa wal ni cze.

Naj wi´k sze ga ba ry to wo sà ra my od he ade rów (ze spo ∏y
tnà ce kom baj nów). Sà te˝ pod ze spo ∏y, któ re sk∏a da jà si´ 
na wet z trzy dzie stu ele men tów – jak np. obu do wa prze no -
Êni ka po chy ∏e go”.

Prócz w∏a snych po trzeb, CNH Pol ska pro du ku je tak ̋ e
ró˝ ne pod ze spo ∏y dla in nych fa bryk CNH w Eu ro pie np. si -
ta, kle pi ska, trans por te ry spi ral ne, prze no Êni ki po chy ∏e.
W nie któ rych gru pach pod ze spo ∏ów fir ma jest je dy nym
pro du cen tem w kon cer nie (np. ka bi ny do kom baj nów, 
ze spo ∏y trans por te rów spi ral nych, sit czysz czà cych do kom -
baj nu). Za mó wie nia dla firm sio strza nych sta no wià zna czà -
cà czeÊç pro gra mu pro duk cyj ne go.

Na ka˝ dym po zio mie pro duk cji prze pro wa dza na jest
kon tro la ja ko Êci po czy na jàc od wy bo ru do staw ców, pod -
czas do staw i ca ∏e go pro ce su pro duk cyj ne go (pro duk cja
cz´ Êci, pod ze spo ∏ów, pro ces ma lo wa nia, mon ta˝, od biór

koƒ co wy. W za le˝ no Êci od wa˝ no Êci pro duk tu co okre Êla
szcze gó ∏o wo do ku men ta cja kon struk cyj na i tech no lo gicz -
na, dokonuje si´  kon tro li sta ty stycz nej, stu pro cen to wej,
wy ryw ko wej, na ca ∏à par ti´ itd. Pra c´ u∏a twia jà wy so kiej
kla sy ma szy ny po mia ro we.

Jan Ja giel ski (ob słu ga ma szy ny 
do po mia ru prze strzen ne go)

„Po w∏a Êci wym za pro gra mo wa niu
i zo rien to wa niu ma szy ny wzgl´ dem kon -
kret ne go pod ze spo ∏u, przy st´ pu je ona
do bar dzo do k∏ad nych po mia rów. Efek -
tem koƒ co wym jest wy druk – dzi´ ki któ -
re mu po rów naç mo˝ na da ne za k∏a da ne

i od chy le nie. Je Êli ist nie jà b∏´ dy, na wy dzia le pro duk cyj nym
wy ko nu je si´ ko rek t´ i po now nie mie rzy ca ∏y ele ment. 
A˝ do za do wa la jà cych wy ni ków”.

Ma szy na na ca ∏ej swo jej po wierzch ni (6 m x 3 m pod sta -
wy x 2 m wy so ko Êci) mo ̋ e mieç mak sy mal nie do 0,14 mm
b∏´ du. Ale je ̋ e li ta od le g∏oÊç od punk tu do punk tu jest mniej -
sza, to i b∏àd jest mniej szy – a za tem praw do po do bieƒ stwo
nie wiel kiej na wet po my∏ ki scho dzi prak tycz nie do ze ra. 

W fa bry ce CNH Pol ska do mak si mum wy ko rzy sty wa ny
jest sys tem trans por tu pod wie szo ne go pod su fi tem ha li – by
jak naj bar dziej zni we lo waç ko niecz noÊç roz wo ̋ e nia de ta li
wóz ka mi wi d∏o wy mi. Na te re nie ca ∏ej ha li pro duk cyj nej sà
a˝ trzy dzie Êci dwa punk ty ad re so we, do któ rych docierajà za
po mo cà te go˝ sys te mu de ta le i pod ze spo ∏y. Trans por ter ∏à czy
wszyst kie istot ne miej sca pro ce su pro duk cyj ne go po czy na jàc
od spa wal ni po przez ma lar ni´ a˝ do sta no wisk mon ta ̋ o -
wych. Wy ko na ny z od po wied nio po ci´ tych i po gi´ tych 
ele men tów pod ze spó∏, po za koƒ cze niu spa wa nia, tra fia do
ko lej ne go klu czo we go punk tu ha li – ma lar ni.

P∏oc ki za k∏ad sto su je za sa d´ czy ste go mon ta ̋ u – ma lo wa -
ne (lub cyn ko wa ne) sà po szcze gól ne de ta le, a nie do pie ro ca -
∏y kom bajn. Dzi´ ki te mu wszyst kie po wierzch nie sà po kry te
far bà co zna czà co wp∏y wa na od por noÊç na ko ro zj´, ca ∏oÊç
wy glà da bar dzo es te tycz nie – czy sto i schlud nie prze bie ga
tak ̋ e mon ta˝.

Sto so wa nym w CNH Pol ska sys te mem ma lo wa nia jest ka -
ta fo re za. Pro ces ten prze bie ga kil ku eta po wo. Ka˝ dy ele ment
naj pierw tra fia do ko mo ry, w któ rej jest kil ka krot nie my ty
i od t∏usz cza ny z u˝y ciem de ter gen tów fos fo ra no wych. Tak
przy go to wa ne ele men ty tra fia jà do po kry cia po wierzch ni
far bà pod k∏a do wà – co ma szcze gól ne zna cze nie w po w∏o -
kach an ty ko ro zyj nych. Ma lo wa nie na st´ pu je po przez za nu -
rze nie da ne go ele men tu w far bie – ka˝ dy de tal ma okre Êlo -
ny ∏a du nek elek trycz ny, la kier na to miast ma ∏a du nek prze -
ciw ny. Wszyst ko od by wa si´ wi´c na za sa dzie ide al ne go
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przy cià ga nia – far bà po kry te zo sta je do k∏ad nie ty le po -
wierzch ni, ile po trze ba. Nad ca ∏à li nià, na wy pa dek awa rii,
czu wa spe cjal na s∏u˝ ba – sam pro ces ma lo wa nia od by wa si´
jed nak au to ma tycz nie, bez udzia ∏u lu dzi. Pr´d koÊç prze p∏y -
wu de ta lu w za nu rze niu jest spe cjal nie, opty mal nie do bra na.
Po kry ty far bà pod k∏a do wà ele ment jest su szony w wy so kiej
tem pe ra tu rze (180oC).

Na st´p ny punkt sta no wi ko mo ra ma lo wa nia na wierzch -
nio we go – przez ca ∏y czas trans por ter jest w ru chu, nie za -
trzy mu je si´. Tu taj pracownicy zajmujà si´ r´cznym
malowaniem. W fa bry ce ma luje si´ de ta le w kil ku ko lo rach:
˝ó∏ tym, dwóch od cie niach czer wo ne go, nie bie skim i ciem -
nym sza rym. 

Po szcze gól ne gru py ele men tów zna ko wa ne sà przy za wie -
sza niu na win d´ – stàd ma la rze wie dzà w jakim ko lorze ma
byç da ny de tal. Po dru gim z ko lei wy su sze niu, w za le˝ no Êci
od prze zna cze nia, wszyst kie ele men ty tra fia jà w ró˝ ne miej -
sca li nii mon ta ̋ o wej.

W przy pad ku sa me go mon ta ̋ u ist nie je ko lej ny po dzia∏ na
trzy g∏ów ne ob sza ry – przed mon ta˝ pod ze spo ∏ów, g∏ów na li -
nia mon ta ̋ o wa, mon ta˝ osta tecz ny i re gu la cje. G∏ów na li nia
mon ta ̋ o wa sk∏a da si´ z pi´t na stu sta no wisk. Na nich mon to -
wa ne sà ko lej no: ra ma dol na kom baj nu (plus nad bu do wy wa -
ne po szcze gól ne ele men ty, pod ze spo ∏y, wa∏ ki, skrzy nia bie -
gów mo co wa na itp.), pod sie wacz (ze spó∏ czysz czà cy), ko ∏a,
uk∏ad jezd ny, osie na p´ do we (przód) i ste ru jà ce (ty∏), ze spó∏
m∏ó cà cy, wy trzà sacz, po most kie row cy, pierw szy etap hy -
drau li ki, zbior nik ziar na i sil nik (po cho dzà cy z An glii – Ford),
pom pa hy dro sta tycz na, prze no Ênik ziar no wy, ka bi na ope ra -
to ra i prze no Ênik k∏o so wy, zbior nik pa li wa (300-400 li trów),
uk∏ad pa li wo wy, os∏o na wy lo tu s∏o my i pierw sze os∏o ny, za -
bu do wy me cha ni zmów, dra bin ki, ba rier ki, ru ra wy ∏a dow cza
i prze no Ênik po chy ∏y, po kry wa zbior ni ka ziar na. Na ko niec
na st´ pu je za le wa nie uk∏a du hy dro sta tycz ne go i hy drau licz ne -

go cie ka mi, ole ja mi itd. Wresz cie kon tro la i czysz cze nie. Ta -
Êma mon ta ̋ o wa automatycznie przenosi sk∏a da ny kom bajn
na po szcze gól ne sta no wi ska. Cykl usta la ny jest w za le˝ no Êci
od za k∏a da nej liczby mon to wa nych kom baj nów dzien nie.

Kiedy ca ∏y kom bajn jest zmon to wa ny, na st´ pu je uru cho -
mie nie sil ni ka i maszyna opusz cza ta Êm´. To jed nak jesz cze
nie ko niec – da lej prze cho dzi ona na gniaz do na praw, uste -
rek i re gu la cji. Tam na st´ pu je dro bia zgo we spraw dza nie
kom baj nu w ka bi nie dia gno stycz nej.
Jan Fel czak (kon tro la ja ko ści)

„Kom plek so wo spraw dza my, czy kom bajn spe∏ nia wszel -
kie wy ma ga nia – ja ko ca ∏oÊç oraz w roz bi ciu na pod ze spo ∏y
me cha nicz ne, elek trycz ne, kli ma ty za cj´ itd. Tu taj usta la my
tak ̋ e np. ob ro ty kó∏ po nie wa˝ w ró˝ nych kra jach obo wià zu -
jà ró˝ ne prze pi sy ru chu dro go we go dla ma szyn rol ni czych sa -
mo bie˝ nych od 20 do 30 km/h – Êred nio 25 km/h. Ta ope ra -
cja rów nie˝ wy ni ka z sto so wa nia ró˝ nych, za war tych w spe -
cy fi ka cji za mó wie nia, wy mia rów opon kó∏ przed nich, co ma
wp∏yw na pr´d koÊç kom baj nu. Po tym eta pie po pra wek i re -
gu la cji okle ja my kom bajn na lep ka mi z lo go fir my, na zwà itd.
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Wy wiad ze Ste fa no Ma rzo li, dy rek to rem per so nal nym

i człon kiem Za rzą du CNH Pol ska.

Pol ska jest kra jem o wiel kim po ten cja le, bli skim już wej -

ścia do Unii Eu ro pej skiej. Dla te go Ca se New Hol land zde -

cy do wa ło się po sta wić na roz wój dzia łal no ści w tym kra ju,

wy ko rzy stu jąc je go prze wa gę kon ku ren cyj ną w za kre sie

wy kształ ce nia za wo do we go, si ły ro bo czej i kosz tów. 

Po ro ku pra cy je stem usa tys fak cjo no wa ny osią gnię ty mi

wy ni ka mi. Za sta łem tu taj do brze przy go to wa nych współ -

pra cow ni ków, chęt nych do do sko -

na le nia swo ich umie jęt no ści.

Z punk tu wi dze nia po ten cja łu ludz -

kie go Pol ska jest na takim samym,

a nawet lepszym poziomie, niż wie -

le innych kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Śro do wi sko pra cy jest kon struk tyw -

ne i otwar te na dia log. Do wo dem

te go jest za war te przez nas po ro zu mie nie ze związ ka mi

za wo do wy mi na te mat ela stycz no ści cza su pra cy. 

Ry nek kom baj nów cha rak te ry zu je się wy so ką 

se zo no wo ścią, tro chę tak jak lo dy, któ re sprze da ją się

przede wszyst kim la tem. Za mó wie nia są naj licz niej sze

w okre sie po prze dza ją cym żni wa. Dla te go uzgod ni li śmy

ze związ ka mi „prze su nię cie” go dzin pra cy z dru giej na

pierw szą po ło wę ro ku. Ta kie roz wią za nie jest ko rzyst ne

tak dla pra cow ni ków, jak i przed się bior stwa. 

Zwłasz cza przed się bior stwo jest dzię ki te mu bar dziej 

ela stycz ne, po trze bu je mniej ka pi ta łu ob ro to we go 

i jest w sta nie le piej spro stać za po trze bo wa niu klien tów.

Nie uczę się pol skie go. Umiem tyl ko kil ka słów. 

Wie lu mo ich współ pra cow ni ków zna do brze wło ski 

i an giel ski. Oczy wi ście, gdy bym znał pol ski, „nie 

ośmie szał bym się” w skle pach. Ale po za tym, nie mam

pro ble mów, po nie waż w War sza wie, gdzie miesz kam, 

ła two moż na się po ro zu mie wać po an giel sku.

W Pol sce po do ba ją mi się pięk ne kra jo bra zy, zwłasz cza 

zi mo we. Nie lu bię nie któ rych po nu rych osie dli na obrze -

żach miast, któ re są spad kiem po okre sie pań stwa so cja li -

stycz ne go. Ja ko że przy je cha łem tu z An glii, bę dą cej 

kra jem bar dzo „po li te”, tzn. o uprzej mych for mach, 

na po cząt ku nie mo głem się przy zwy cza ić do szorst kich

od po wie dzi w skle pach ty pu „Nie ma”. Póź niej zro zu mia -

łem, że nie wy ni ka to z bra ku grzecz no ści, ale z miej sco -

wej kul tu ry. My Wło si je ste śmy więk szy mi ga du ła mi 

i dla te go ocze ku je my od sprze daw ców czy kel ne rów 

po świę ce nia nam od po wied nio du żo uwa gi.

Osta tecz na kon tro la na st´ pu je pod czas pró by w ru chu –
gdzie przez 30 do 45 mi nut pra cu jà jed no cze Ênie wszyst kie
po k∏a do we na p´ dy. W koƒ cu kom bajn tra fia do ma ga zy nu
wy ro bów go to wych – z na lep kà po twier dza jà cà kon tro l´ 
ja ko Êci, a stam tàd – do klien ta”.

Mi ni mum 2% pro duk cji pod da ne jest spe cjal ne mu pro ce -
so wi kon tro li „CQA”, co mówiàc bar dziej zro zu mia ∏ym j´ zy -
kiem – ozna cza „kontrol´ oczami klienta”. Jest to szcze gól ny
pro ces kon tro li ja ko Êci, któ re go wy nik od zwier cie dla rze czy -
wi sty po ziom ja ko Êci wy ro bów.

W od dzie lo nym po miesz cze niu pra cow nik kon tro li 
z do Êwiad cze niem nie tyl ko pro duk cyj nym, ale rów nie˝
z do Êwiad cze niem eks plo ata cyj nym, spraw dza wy bra ny lo -

so wo kom bajn z gru -
py wy ro bów go to -
wych do sprze da ̋ y.
Pro ces CQA dla
kom baj nu trwa kil ka
dni, a jego podstawà
jest li sta kon tro l na
za wie ra jà ca wszyst kie

pa ra me try tech nicz ne, jak rów nie˝ punk ty zwià za ne z es te -
ty kà wy ko na nia. Wy ni kiem koƒ co wym pro ce su CQA sà
punk ty kar ne, któ re za le ̋ à od ro dza ju uste rek ujawnionych 
w cza sie kon tro li. 

Pa trzàc na pra cu jà cy pod czas ˝niw kom bajn nie ∏a two 
wy obra ziç so bie, jak da le kà prze szed∏ dro g´ i z jak wie lu ma -
∏ych pod ze spo ∏ów si´ sk∏a da. Z per spek ty wy p∏oc kiej ha li
pro duk cyj nej sta je si´ to ju˝ du ̋ o bar dziej wi docz ne.
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Zda niem Ta de usza Âwiercz ka, dy rek to ra ge ne ral ne go
spó∏ ki Fiat -GM Po wer tra in Pol ska, tak u˝yt kow ni cy sa mo -
cho dów, jak i ich kon struk to rzy sku pia jà co raz wi´ cej uwa -
gi na ro dza ju i pa ra me trach sto so wa ne go w po jeê dzie sil -
ni ka. Kon cer ny prze Êci ga jà si´ w po szu ki wa niu no wa tor -
skich roz wià zaƒ w tej dzie dzi nie.
FWN: Czy rze czy wi Êcie spó∏ ka do strze ga ten den cj´
wzro sto wà na ryn ku sil ni ków die sla?

Dyrektor Ta de usz Âwier czek: Ry nek przez ca ∏y czas si´
zmie nia, ale w isto cie – ukie run ko wa nie klien tów na die -
sla jest co raz bar dziej od czu wal ne. Za in te re so wa na jest
przede wszyst kim Eu ro pa Za chod nia, choç nie tyl ko. Pro -
du cen ci sa mo cho dów co raz cz´ Êciej za czy na jà wy ko rzy sty -
waç u sie bie sil ni ki pro du ko wa ne w in nych fir mach. Na -
sza spó∏ ka do strze ga to zw∏asz cza w zmie nia jà cej si´ ilo Êci
za mó wieƒ. Ju˝ dziÊ za po trze bo wa nie jest wi´k sze, ni˝
prze wi dy wa li Êmy. Dla te go w obec nej chwi li wy raê nie
przy spie sza my pro ces zwi´k sza nia zdol no Êci pro duk cyj nej
na po szcze gól nych dzia ∏ach. 
Czy to ozna cza rów nie˝ po wi´k sze nie za ∏o gi?

Tak! Ju˝ przy j´ li Êmy po nad 370 no wych pra cow ni ków
i, je Êli b´ dzie po trze ba, przyj mie my ko lej nych. A ˝e b´ dzie
ta ka po trze ba, je stem prze ko na ny. Po nad to szyb ciej, ni˝ si´

spo dzie wa li Êmy, bo ju˝ z po czàt kiem grud nia, uru cho mi li -
Êmy trze cià zmia n´. Wszyst ko to spra wia, i˝ na sza spó∏ ka
jest obec nie naj wi´k szym pra co daw cà i naj wi´k szym za -
k∏a dem pro duk cyj nym w Biel sku -Bia ∏ej i re gio nie.
Ile sil ni ków do tej po ry wy pro du ko wa∏ Fiat -GM 
Po wer tra in Pol ska?

Z li nii mon ta ̋ o wej zje cha ∏o ju˝ po nad 115 ty si´ cy go to -
wych sil ni ków. Do koƒ ca ro ku b´ dzie ich po nad 135 ty si´ -
cy. Rów no le gle ze zwi´k sze niem zdol no Êci pro duk cyj nych,
k∏a dzie my te˝ ogrom ny na cisk na bez pie czeƒ stwo pra cy,
ja koÊç i ochro n´ Êro do wi ska. Do ce lo wo osià gnie my wy nik
2400 sil ni ków dzien nie – co ozna cza, ˝e no wy sil nik z ta -
Êmy zje˝ d˝a∏ b´ dzie Êred nio co 23 se kun dy. Sil ni ki do star -
cza my do wie lu ma rek sa mo cho dów, w tym g∏ów nie do
firm ma cie rzy stych, tj. Fia ta i Ge ne ral Mo tors. 
Ja kie zmia ny po cià gn´ ∏y za so bà te dzia ∏a nia od mo men -
tu uru cho mie nia pro duk cji?

Jed nym z na szych prio ry te tów by ∏o ta kie za koƒ cze nie
pro duk cji sil ni ka 100 GL i skrzy ni bie gów C 526, aby prak -
tycz nie wszy scy pra cow ni cy tam za trud nie ni mo gli zna leêç
pra c´ przy pro duk cji no we go sil ni ka 1.3 SDE. Do ko na li -
Êmy te go in we stu jàc w pra cow ni ków po przez cy kle szko -
leƒ, któ re obej mo wa ∏y wszyst kich za trud nio nych, z dy rek -

Diesle cieszą się ostatnimi czasy ogrom ną po pu lar no ścią. Przed wło sko -
ame ry kań ską spół ką jo int -ven tu re po ja wia się no wa szan sa, bo wy twa rza ny
przez nią sil nik 1.3 SDE jest bez kon ku ren cyj ny.

To masz Li bich Czas die slaCzas die sla fo
t. 

B.
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to rem w∏àcz nie. Szko le nia te po zwo li ∏y opa no waç za sto so -
wa ne w pro ce sie no we tech no lo gie wy twa rza nia, za po znaç
si´ z wie lo ma aspek ta mi pro duk cji wiel ko se ryj nej i przede
wszyst kim wp∏y n´ ∏y na zmia n´ men tal no Êci za ∏o gi po le ga -
jà cej na ca∏ ko wi tym ukie run ko wa niu si´ na klien ta. Szko le -
nia od by wa ∏y si´ w naj lep szych za k∏a dach i oÊrod kach in ̋ y -
nie ryj nych FIAT -GM Po wer tra in, i obej mo wa ∏y çwi cze nia
teo re tycz ne, jak rów nie˝ – co jest nie zwy kle wa˝ ne – mia ∏y
miej sce na sta no wi skach pra cy. Naj wi´k sza, li czàc go dzi no -
wo, iloÊç szko leƒ zo sta ∏a prze pro wa dzo na w na szym za k∏a -
dzie w Biel sku -Bia ∏ej. Naj pierw by ∏y one pro wa dzo ne przez
do staw ców ma szyn, póê niej od by wa ∏y si´ ka ska do wo. Cykl

szko leƒ trwa na dal i to za rów no ze wzgl´ du na fakt za trud -
nie nia przez Spó∏ k´ no wych pra cow ni ków, ale tak ̋ e z uwa -
gi no to, i˝ szko le nie jest pro ce sem cià g∏ym, a nasz za k∏ad
chce byç or ga ni za cjà funk cjo nu jà cà w opar ciu o naj wy˝ sze
– sto so wa ne w prze my Êle mo to ry za cyj nym – stan dar dy pra -
cy. Na sza fir ma ma tà do dat ko wà ko rzyÊç, ˝e mo ̋ e ko rzy -
staç z naj lep szych prak tyk Gru py Fia ta i Gru py Ge ne ral
Mo tors – i wy bie raç te ele men ty, któ re sà naj lep sze. Naj lep -
szà in we sty cjà jest za in we sto wa nie w pra cow ni ka, i wy da ne
przez nas pra wie 12 mln eu ro na szko le nia ca ∏ej za ∏o gi przy -
nio s∏y ju˝ wy mier ne ko rzy Êci, o czym Êwiad czà ak tu al ne
wskaê ni ki ja ko Êci i wiel ko Êci pro duk cji. 
Co mia∏ pan na my Êli mówiàc o zmia nie men tal no Êci?

DziÊ z ∏a two Êcià za uwa ̋ a my zmia n´ w po dej Êciu pra cow -
ni ków do pro duk tu – i by ∏a to zmia na ko niecz na. No wa
tech no lo gia z jed nej stro ny, z dru giej zaÊ – no wi od bior cy.
I to od bior cy zró˝ ni co wa ni. Wcze Êniej za k∏ad mia∏ jed nà
gru p´, a wi´c wspól ny sys tem – te raz ma my ró˝ nych klien -
tów, któ rzy prze cie˝ cz´ sto kon ku ru jà ze so bà. Po ja wi ∏o si´
za tem py ta nie, jak spro staç ocze ki wa niom ka˝ de go z nich.
Me to dy za rzàd cze, od bior cze, nor my, do ku men ty – wszyst -
ko mu sie li Êmy po znaç, bo prze cie˝ wzgl´ dem ka˝ de go
klien ta ina czej na le ̋ y si´ za cho wy waç. I nie by ∏o to ∏a twe.

Naj pierw zmie niç si´ mu sia∏ sam dy rek tor, mu sia∏ zro zu -
mieç, co jest co re bu si nessem w tym no wym uk∏a dzie, jak
wy ko rzy staç no we tech ni ki, me to dy za rzà dza nia, no we
pro ce sy pro duk cyj ne, a wresz cie zro zu mieç no wych od -
bior ców – pod kà tem ja ko Êci, ilo Êci, ter mi no wo Êci. I cià gle
si´ ucz´, bo pro ces do sko na le nia w ska li mi kro i ma kro
trwa nie ustan nie, i ni gdy si´ nie koƒ czy.
Ja ki cel stawia pan przed za k∏a dem w naj bli˝ szym czasie?

Naj wa˝ niej sze dla mnie jest te raz to, ˝e by za ∏o ga spo koj -
nie pra co wa ∏a na wszyst kich li niach – przy osià ga niu mak -
sy mal nych zdol no Êci pro duk cyj nych i naj wy˝ szej ja ko Êci
pro duk tu. A naj lep szà we ry fi ka cj´ sta no wi za wsze sto pieƒ
za do wo le nia klien ta i po ziom uto˝ sa mia nia si´ za ∏o gi z za -
k∏a dem – tak, by ka˝ dy by∏ dum ny ze swo jej pra cy. I to nie
sà mrzon ki, ju˝ za uwa ̋ yç mo˝ na te go symp to my – lu -
dziom bar dzo za le ̋ y na tym, by nasz pro dukt by∏ naj wy˝ -
szej ja ko Êci. I na co dzieƒ to oka zu jà.

Stàd zmia ny o cha rak te rze or ga ni za cyj nym wÊród za ∏o gi?
Tak, po sta wi li Êmy na zu pe∏ nie no wy con cept te am. Do -

tych cza so wy „ze spó∏ tech no lo gicz ny”, sku pio ny na swo im
za da niu, pra cu je te raz w pi´ ciu ob sza rach – bez pie czeƒ stwa,
ja ko Êci, pro duk tyw no Êci, roz wo ju cz∏o wie ka i kosz tów. Jak
ju˝ wspo mi na ∏em, prze j´ li Êmy naj lep sze prak ty ki z firm na -
le ̋ à cych do na szej gru py z ca ∏e go Êwia ta – ale wy bór 
po szcze gól nych ele men tów do ko ny wa ny by∏ przez sa mych
pra cow ni ków. Dla te go oni sa mi do brze si´ w tym czu jà –
a ko rzy Êci od czu wa ca ∏y za k∏ad.
Fir mie uda ∏o si´ te˝ zdo byç no wy cer ty fi kat...

ISO 14001, 9001, 9002 oraz 9002 w no wej wer sji mie -
li Êmy ju˝ wcze Êniej. Te raz do te go gro na do ∏à czy∏ 
TS 16949. Jest to rów nie˝ cer ty fi kat do ty czà cy za rzà dza -
nia ja ko Êcià, ale w no wym sys te mie, bar dzo „ostrym”,
o naj wy˝ szych wy ma ga niach. W trak cie re ali za cji (na 
za awan so wa nym eta pie) jest u nas ko lej na cer ty fi ka cja 
– PN -N 18001, czy li zwià za na z nor ma mi do ty czà cy mi
bez pie czeƒ stwa i hi gie ny pra cy. 
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C zer wo ny sa mo chód ra tow ni czo -ga Êni czy i bia ∏y,
ozna ko wa ny sym bo la mi Fri to Lay, sto jà ce w nada -
rzyƒ skiej ha li fir my UNI -TRUCK Sp. z o.o. by ∏y

t∏em dla ce re mo nii sym bo licz ne go wr´ cze nia klu czy ków
do kil ku dzie si´ ciu po jaz dów za ku pio nych przez stra te gicz -
nych klien tów Ive co Po land. W uro czy sto Êci ich prze ka za -
nia uczest ni czy li wi ce pre zes Ive co Fran co Fe no glio i pre -
zes Ive co Po land Sp. z o.o. Na ta le Ri ga no.

Z obie ma fir ma mi Ive co ∏à czà d∏u go trwa ∏e wi´ zi. Jest to
bar dzo wa˝ ne, bo, jak pod kre Êli∏ pre zes Na ta le Ri ga no,
klien ci two rzà cy flo ty swo ich po jaz dów z sa mo cho dów
Ive co, ma jà dla fir my ogrom ne zna cze nie. Na by wa jàc

i eks plo atu jàc po jaz dy przy czy nia jà si´ do umac nia nia ich
mar ki na pol skim ryn ku. Ta kim klien tem stra te gicz nym
jest w∏a Ênie Fri to Lay Po land Sp. z o. o. – czo ∏o wy pro du -
cent chip sów, chru pek i in nych s∏o nych prze kà sek, któ re -
mu w cià gu 10 lat Ive co prze ka za ∏o ju˝ 200 sa mo cho dów.
Rów nie du ̋ e zna cze nie ma dla Ive co Paƒ stwo wa Stra˝ Po -
˝ar na eks plo atu jà ca 100 po jaz dów. Ko lej ne za ku py Êwiad -
czà o tym, ˝e klien ci sà za do wo le ni z ich ja ko Êci i ob s∏u gi
ser wi so wej. Jed no cze Ênie sta no wi to zo bo wià za nie do dal -
szych wy si∏ ków w po g∏´ bia niu wspó∏ pra cy ze stro ny Ive co. 

Uro czy ste prze ka za nie klu czy ków, wr´ cze nie ozdob -
nych ta le rzy z pa miàt ko wy mi na pi sa mi i wspól ne zdj´ cia

Ga szà, ra tu jà,
roz wo ̋ à s∏o neprze kà ski
Specjalistyczne samochody Iveco Daily uroczyście przekazano w grudniu
klientom Iveco Poland – Państwowej Straży Pożarnej i firmie Frito Lay Poland,
których zadowolenie zachęca do dalszej współpracy.

An na Bor su kie wicz, Fo to: Je rzy Ko zier kie wicz



przy po jaz dach, by ∏y te˝ oka zjà do rozpocz´cia kon kret -
nych roz mów na te mat dal szej wspó∏ pra cy. Nad bry ga dier
Zyg munt Po li tow ski, za st´p ca ko men dan ta g∏ów ne go
Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej, okre Êla jàc no we Ive co Da ily
ja ko sa mo chód, o któ rym ma rzy ka˝ da ko men da po wia -
to wa, po wie dzia∏, ˝e stra˝ po ̋ ar na po win na ku po waç
rocz nie oko ∏o 400 po jaz dów te go ty pu i, choç obec nie nie
mo˝ na te go osià gnàç, w przy sz∏o Êci na pew no tak si´ sta -
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nie. Do da∏ te˝, ˝e w kra ju jest 500 jed no stek ra tow ni -
czych i po wsta∏ pro gram za stà pie nia sa mo cho da mi Ive co
in nych wo zów ra tow nic twa dro go we go. Li czy wi´c na
pro po zy cje po zwa la jà ce prze pro wa dziç ko lej ne trans ak -
cje. W od po wie dzi Fran co Fe no glio stwier dzi∏, ˝e Ive co
jest go to we szyb ko spo tkaç si´ ze swy mi part ne ra mi
i wspól nie u∏o ̋ yç jak naj lep sze pla ny wspó∏ pra cy mi´dzy
stra˝à po˝arnà a Fri to Lay.

Oznakowane symbolami Frito Lay samochody Iveco 
przed salonem w Nadarzynie

Sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze wy po sa żo no 
w wy cią gar ki

Sa mo cho dy 
bez piecz ne i spraw ne
Bar ba ra Ba lu ta
Kra jo wy kie row nik ds. wspar cia
sprze da ży Fri to Lay Po land

Frito Lay Poland jest liderem na 

polskim rynku słonych przekąsek.

Codziennie dostarczamy je do tysięcy naszych odbiorców 

na terenie całego kraju. Dowozimy je właśnie samochodami

Iveco Daily specjalnie przystosowanymi przez firmę 

do naszych potrzeb – wyposażonymi w regały, 

specjalne miejsca na drukarkę i kasę fiskalną, 

a także materiały reklamowe i kartonowe opakowania

wielokrotnego użytku. 

Frito Lay współpracuje z Iveco już od 1993 r. Tak długa

współpraca najlepiej świadczy o tym, że jest to firma 

innowacyjna i profesjonalna. Samochody Iveco oceniamy 

jako bezpieczne i sprawne – to dla naszych biznesowych 

celów zaleta kluczowa. Oprócz tego korzystamy też 

z ich serwisowania na terenie całego kraju, co z punktu 

widzenia użytkownika jest bardzo ważnym aspektem 

współpracy.

Pierwszy w Ełku
Bry ga dier Mi ro sław Ho łu bo wicz 
Ko men dant po wia to wy 
PSP z Eł ku

Iveco Daily, który otrzymaliśmy to lekki

samochód ratowniczo-gaśniczy, służący

do działań przy wypadkach drogowych

i gaszeniu niewielkich pożarów. Auto jest wyposażone w zbiornik

wody o pojemności 1 m3 i pompę wysokociśnieniową o ciśnieniu

35-40 atm, maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym,

radiotelefony i latarki do ustawiania na drodze. Z przodu ma

wyciągarkę linową. Bardzo cieszy nas prezent od Iveco – gumowe

poduszki pneumatyczne do podnoszenia ciężkich elementów.

Jedna po nadmuchaniu może unieść ciężar do 12 ton, 

a druga nawet do 20 ton.

My do tego dołożymy jeszcze nasze wyposażenie ratownicze –

zestaw medyczny z noszami ortopedycznymi i komplet narzędzi

hydraulicznych, pilarki do drewna oraz betonu i stali, aparaty

powietrzne, chemikalia do usuwania plam oleju na drodze, a także

miotły. To pierwszy taki pojazd w Ełku. Zastąpi używany do tej

pory samochód przeznaczony tylko do ratownictwa drogowego,

zbudowany na bazie Lublina II.

Na stronie obok: Jeden z samochodów ratowniczo-gaśniczych kupionych przez Państwową Straż Pożarną
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Gi gan ty
au to ma ty za cji

na wy sta wie

Gi gan ty
au to ma ty za cji

na wy sta wie
Dario Pagano, foto: Satiz-LaPresse/Lafata
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M e cha nicz ne ra mi´ wzno si si´ w po wie trze, za -
trzy mu je na mo ment, a na st´p nie pre cy zyj nie
wy ko nu je spa wa nie. Od lat ro bo ty Co mau przy -

zwy cza ja jà nas do ta kich wi do ków, te raz ju˝ po wszech -
nych we wszyst kich za k∏a dach Êwia ta.

Tyl ko po zor nie nie zgrab ne i nie zr´cz ne, te nie mal trzy -
me tro we gi gan ty sà klej no ta mi tech no lo gicz ny mi. DziÊ ga -
ma ro bo tów Co mau wzbo ga co na zo sta je o dwie no we
i bar dziej no wo cze sne ro dzi ny. Fir ma bo wiem, roz wi n´ ∏a
se rie Smart NH i Smart NS, któ re wraz z C4G – jed nost -
kà ste ru jà cà cha rak te ry zu jà cà si´ nie zrów na nà zdol no Êcià
ob li cze nio wà - zo sta ∏y za pre zen to wa ne na „Emo 2003”,

Êwia to wym prze glà dzie ob ra bia rek, od by wa jà cym si´
w dniach od 21 do 28 paê dzier ni ka na Tar gach w Me dio -
la nie. Prze glàd, zor ga ni zo wa ny po raz pierw szy w 1975
ro ku przez „Eu ro pej ski Ko mi tet Wspó∏ pra cy Prze my s∏o -
wej w za kre sie Ob ra bia rek”, jest naj wa˝ niej szà wy sta wà
tech no lo gicz nych in no wa cji.

„Czte ry pod sta wo we mo de le z ro dzi ny Smart NH,
o no Êno Êci od 130 do 220 ki lo gra mów, od zwier cie dla jà
ak tu al ny po ziom kunsz tu me cha ni ki, ukie run ko wa nej na
osià ga nie jak naj lep szych wy ni ków w za kre sie szyb ko Êci,
pre cy zji, so lid no Êci oraz rze tel no Êci – wy ja Ênia Eu ge nio
Spi no lo od po wie dzial ny za Bu si ness Unit Ro bo tic&Fi nal
As sem bly Co mau. – W po rów na niu z po przed ni mi mo de -
la mi, no wa ro dzi na NH zo sta ∏a ca∏ ko wi cie prze pro jek to -
wa na, ca∏ ko wi cie zwe ry fi ko wa no tak ̋ e struk tu r´ ma szy -

ny. Wy ni ki sà do sko na ∏e i przy nio s∏y znacz ny wzrost ja ko -
Êci wy ko ny wa nej pra cy oraz pre cy zji”.

Wraz z mo de lem Smart NH4, je dy nym te go ty pu ro bo -
tem na Êwie cie, zo sta je po twier dzo na tech no lo gia, któ rej
ce chà cha rak te ry stycz nà jest fakt, ˝e wszyst kie prze wo dy
ro bo cze wbu do wa ne sà w ra mi´, co umo˝ li wia wy god niej -
szà ob s∏u g´, u∏a twia kon ser wa cj´ oraz za pew nia wi´k szà
efek tyw noÊç i ela stycz noÊç. Smart NH4 zo sta∏ za pro jek to -
wa ny z my Êlà o prze my Êle sa mo cho do wym – wkrót ce b´ -
dzie sto so wa ny przez Fia ta Au to do zgrze wa nia punk to -
we go oraz przez Re nault do mon ta ̋ u sil ni ków. Na to miast
je go „m∏od sze ro dzeƒ stwo” – NH1 i NH2 mo ̋ e byç sto -
so wa ne tak ̋ e w in nych sek to rach. Ro bo ty te bo wiem ma -
jà za sto so wa nie tak ̋ e w ma ∏ych jed nost kach prze my s∏o -
wych, po nie wa˝ „jed nost ka ste ru jà ca”, czy li kom pu ter,
sta je si´ co raz ∏a twiej sza w ob s∏u dze. „Szcze gól nà cha rak -
te ry sty kà ga my NH – twier dzi Spi no lo – jest kon takt cz∏o -
wiek -ma szy na, któ ry jest bar dziej zro zu mia ∏y i ∏a twiej szy
w ob s∏u dze: to sprzy ja je go roz po wszech nie niu na ryn ku”.

Dla ro bo tów z ro dzi ny Smart NS za pro jek to wa no no -
ÊnoÊç od 8 do 16 ki lo gra mów: „Ró˝ ne mo de le tej ga my
umo˝ li wia jà zro bie nie wa˝ ne go kro ku na przód w za kre sie
tech no lo gii spa wa nia ∏u ko we go, ma ni pu la cji, mon ta ̋ u,
a tak ̋ e wszyst kich czyn no Êci, któ re wy ma ga jà jak naj wi´k -
szej zr´cz no Êci i pre cy zji” – wy ja Ênia da lej Spi no lo.

Bu si ness Unit Ro bo tics & Fi nal As sem bly ma 180 
pra cow ni ków – wi´k szoÊç w Be ina sco, ko ∏o Tu ry nu. Sà za -
an ga ̋ o wa ni przy pro jek to wa niu i pro duk cji ro bo tów.
Rocz ne ob ro ty BU si´ ga jà 65-70 mln eu ro. „Dzi´ ki wpro -
wa dze niu dwóch no wych ro dzin ma szyn, wÊród któ rych
jest NX1, my Êli my o po dwo je niu pro duk cji na prze strze ni
naj bli˝ szych trzech lat” – twier dzi szef Bu si ness Unit. 

Na me dio laƒ skim prze glà dzie Sek tor przed sta wi∏ 
po nad to trzy in ne no wo Êci, zre ali zo wa ne przez Od dzia∏
Sys te my Me cha nicz ne (Po wer tra in Sys tems). Mo wa o no -
wym szyb ko obro to wym mo du le ob rób czym 1gZ, wy pro -
du ko wa nym w Gu glia sco i prze zna czo nym do ob rób ki
sto pów lek kich; a tak ̋ e o dwuw rze cio no wym cen trum
ob rób czym, z sil ni ka mi li nio wy mi „Ura ne 225”, któ re
wy ko na no w Ca stres (Fran cja) do ró˝ nych ty pów ob ró -
bek me cha nicz nych oraz o sta no wi sku do prób sil ni ków
sa mo cho do wych wy ko na nym w Roy al Oak w USA.

Wśród produktów COMAU zaprezentowanych na „Emo 2003”, przeglądzie
światowej produkcji obrabiarek, który odbył się w Mediolanie, pojawiły się
dwie nowe rodziny robotów, świadczące o nowej jakości w technice.
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A u to ma tycz na skrzy nia bie gów? To do bre dla tych,
co nie po tra fià jeê dziç”. Przez d∏u gi okres ta kie,
pe∏ ne uprze dzeƒ po dej Êcie, nie sprzy ja ∏o po pu lar -

no Êci au to ma tycz nej prze k∏ad ni wÊród kie row ców kra jów
eu ro pej skich. Jed nak od kil ku lat, dzi´ ki za sto so wa niu 
se kwen cyj nych skrzy ni w For mu le 1 i w szyb kich sa mo -
cho dach Gran Tu ri smo, nie uf noÊç nie co si´ zmniej szy ∏a.
Jed no cze Ênie za no to wa no wzrost sprze da ̋ y mo de li wy -
po sa ̋ o nych w au to ma tycz ne skrzy nie bie gów: w 1993 r.
we W∏o szech sta no wi ∏y one za le d wie 0,82% ca ∏o Êci, 
na to miast w 2002 r. pro cent ten wy niós∏ 4,16, dzi´ ki 
pra wie stu ty siàc om no wo za re je stro wa nych po jaz dów
z ta kà w∏a Ênie skrzy nià.

Bo om se kwen cyj nych skrzy ni to suk ces Gru py Fiat, któ -
ra mo ̋ e si´ po chwa liç dwo ma wa˝ ny mi pry ma ta mi. Pierw -
szy, to na ro dzi ny prze k∏ad ni Se le spe ed (od Se lec tion Spe ed)
po wsta ∏ej w la bo ra to riach OÊrod ka Ba daw cze go Fia ta, 

Jeê dziç jak
Schu ma cher

Z Formuły 1 do jazdy miejskiej.

Skrzy nia bie gów Se le spe ed, 

jest wy ni kiem prac 

ba daw czo -roz wo jo wych Fia ta.

Wy pro du ko wa na w Ma gne ti 

Ma rel li i za sto so wa na w For mu le 1,

uzy ska ła apro ba tę naj waż niej szych

pro du cen tów mo to ry za cyj nych.

Łącz nie z sa mą śmie tan ką tej bran ży:

Fer ra ri, Ma se ra ti, Aston Mar tin.

Da rio Pa ga no
Zdję cia Sa tiz/La Pres se/Lo be ra

„
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któ rej Ma gne ti Ma rel li da ∏o ser ce, czy li sys tem elek tro nicz -
ny i hy drau licz ny. Ko lej ny to Al fa 156 2.0 Se le spe ed: pierw -
szy na Êwie cie sa mo chód se ryj ny (na praw d´ pierw szym by∏ 
Fer ra ri F355 F1), w któ rym za sto so wa no me cha nicz nà
skrzy ni´ ze ste ro wa niem elek trycz nym w kie row ni cy, na Êla -
du jàc w ten spo sób roz wià za nia z bo li dów For mu ∏y 1.

Zmia na opi nii kie row ców przy nio s∏a ko rzy Êci rów nie˝
tra dy cyj nej skrzy ni au to ma tycz nej z hy drau licz nym kon -
wer to rem mo men tu, ofe ru jà cej wy so ki kom fort jaz dy.
Jed nak naj wi´k sze per spek ty wy roz wo ju po sia da sys tem
se kwen cyj ny: ide al ny dla sa mo cho dów ma ∏o li tra ̋ o wych,
mo de li spor to wych i „su per car” Gran Tu ri smo. Se kwen -
cyj na skrzy nia au to ma tycz na pre fe ro wa na jest ze wzgl´ du
na mniej sze kosz ty pro duk cji, ni skie zu ̋ y cie pa li wa (sil nik
pra cu je w wa run kach naj lep szej spraw no Êci) oraz szyb -
koÊç zmia ny z jed ne go bie gu na dru gi, co przy cià ga mi ∏o -
Êni ków jaz dy spor to wej.

Za sa da dzia ∏a nia Se le spe ed jest pro sta: jest to nor mal na
skrzy nia me cha nicz na wy po sa ̋ o na w me cha ni zmy wspo -
ma ga jà ce, któ re uru cha mia jà sprz´ g∏o i w∏à cza jà bie gi,
oraz w elek tro nicz nà cen tral k´ ste ru jà cà. Kie row ca de cy -
du je, czy ste ro waç jà przy ci ska mi w kie row ni cy, czy te˝
drà˝ kiem ty pu joy stick, umiesz czo nym na tu ne lu. Za miast
ste ro waç wrzu ca niem bie gów, mo ̋ e zdaç si´ na elek tro -
nicz nà cen tral k´, któ ra po tra fi ste ro waç skrzy nià w spo sób
au to ma tycz ny, wy bie ra jàc sa mo dziel nie prze ∏o ̋ e nia.

W prak ty ce wy glà da to tak, jak by Êmy mie li dwa ró˝ ne
ro dza je prze k∏ad ni: w za le˝ no Êci od wa run ków jaz dy
(ruch na dro dze, dro ga gór ska itd.) mo˝ na za de cy do waç,
czy po zo sta wiç wszyst ko au to ma ty ce, czy te˝ spró bo waç
r´cz ne go ste ro wa nia. Po za tym Se le spe ed po sia da dwie
do dat ko we za le ty: wy raê nie wi´k szà szyb koÊç re ak cji 
i so ftwa re za po bie ga jà cy me cha nicz ne mu prze cià ̋ e niu 
sil ni ka, sprz´ g∏a i kó∏ z´ ba tych prze k∏ad ni.

Ce sa re So la jest od po wie dzial ny 
w Ma gne ti Ma rel li za pro jekt Se le spe ed.
Ni żej, ostat nia ob rób ka wy kań cza ją ca
czę ści do se kwen cyj nej skrzy ni bie gów,
a po pra wej, dźwi gnia wy bie ra nia 
bie gów w Fiat Pun to.
Na stro nie obok: Se le spe ed w Ma se ra ti
prze zna czo ny na ry nek an giel ski
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Ce sa re So la jest od po wie dzial nym w Ma gne ti Ma rel li za
Se le spe ed – pro jekt, nad któ rym pra cu je oko ∏o 150 osób
w oÊrod ku ba daw czym w Ve na ria (ko ∏o Tu ry nu), w za k∏a -
dach w Bo lo nii (ma ∏e se rie) oraz w Ba ri (du ̋ e se rie). Wy -
ja Ênia: „Po mys∏ se kwen cyj nej skrzy ni bie gów, wy po sa ̋ o nej
w me cha ni zmy wspo ma ga jà ce, ma ju˝ przy naj mniej szeÊç -
dzie siàt lat. Mniej wi´ cej tak, jak prze k∏ad nia au to ma tycz -
na z hy drau licz nym kon wer to rem mo men tu. Z tym, ˝e ta
ostat nia od ra zu od nio s∏a suk ces, przede wszyst kim
w Ame ry ce Pó∏ noc nej, a po mys∏ skrzy ni se kwen cyj nej
urze czy wist nio no do pie ro dzi siaj, dzi´ ki elek tro ni ce”.

Za de biu to wa ∏a w For mu le 1, w 1988 ro ku, na po k∏a -
dzie bo li da Fer ra ri, a na st´p nie za sto so wa no jà we wszyst -
kich wy Êci go wych sa mo cho dach. „OÊro dek Ba daw czo -
-Roz wo jo wy Fia ta i Ma gne ti Ma rel li prze stu dio wa ∏, 
jak prze nieÊç urzà dze nie z sa mo cho dów wy Êci go wych 
do sa mo cho dów se ryj nych, do sto so wu jàc je do po trzeb
co dzien nej jaz dy” – do da je So la. Cel ten
uda ∏o si´ osià gnàç. Dzi siaj bo wiem Ma gne -
ti Ma rel li do star cza Se le spe ed nie tyl ko do
Fer ra ri, Ma se ra ti, Fiat, Lan cia i Al fa Ro -
meo, ale rów nie˝ do Aston Mar tin, BMW,
Mer ce de sa i Re nault oraz pra cu je nad wer -
sjà dla Lam bor ghi ni, Peu ge ota i Opla.

Pro duk cja na ska l´ prze my s∏o wà tak z∏o -
˝o ne go sys te mu nie jest ∏a twa. Jed na rzecz,
to wy pro du ko waç urzà dze nia od po wied -
nie dla For mu ∏y 1, a in na – za pro jek to waç
je pod kà tem ma so wej pro duk cji, nie prze -
kra cza jà cej roz sàd ne go po zio mu kosz tów
i w ta ki spo sób, aby uzy ska ne osià gi by ∏y
bar dziej ni˝ sa tys fak cjo nu jà ce. „Pro wa dze -
nie z ta kà skrzy nià jest ∏a twe – za pew nia
So la – a w mie Êcie, w po rów na niu do ana lo gicz ne go 
mo de lu z me cha nicz nà skrzy nià bie gów, mo˝ na oszcz´ dziç
zu ̋ y cie pa li wa na wet o 8%”.

Za kie row ni cà za czy na my do ce niaç Se le spe ed ju˝ od
pierw szych ki lo me trów. W try bie „r´cz nym” mo ̋ e my 
so bie po zwo liç na bar dziej spor to we pro wa dze nie, zmie -
nia jàc bieg w mgnie niu oka, nie od ry wa jàc ràk od kie row -
ni cy i nie na ci ska jàc sprz´ g∏a. Na to miast w „try bie au to -
ma tycz nym” Se le spe ed gwa ran tu je bar dziej spo koj ne 
pro wa dze nie, ide al ne w ru chu miej skim. Pra ce nad skrzy -
nià se kwen cyj nà b´ dà pro wa dzo ne jesz cze przez naj bli˝ sze
la ta i mo ̋ e za stà pi ona ca∏ ko wi cie skrzy nie tra dy cyj ne. 
So la do da je: „Pra cu je my nad cen tral kà no we go ty pu. 
B´ dzie mia ∏a mniej sze roz mia ry, a zdol noÊç ob li czeƒ, 
trzy ra zy wi´k szà ni˝ obec nie”.

Dwa ob li cza 
Se le spe ed
Jak się pro wa dzi z Se le spe ed? Ja kiś czas te mu

mie li śmy oka zję wy pró bo wać no wy ro dzaj

skrzy ni na to rze w Va ra no de Me le ga ri. 

Kil ka okrą żeń, ale wy star cza ją cych do wy ro bie -

nia so bie zda nia na te mat jej moż li wo ści.

Z miej sca kie row cy od ra zy moż na za uwa żyć

brak pe da łu sprzę gła, tak jak w sa mo cho dach

z au to ma tycz ną skrzy nią bie gów. Bieg wy bie ra -

my al bo za po mo cą drąż ka na tu ne lu ru chem

w przód – w tył, przy po mi na ją cym ruch wa ha -

cza w mo to cy klu, al bo przy po mo cy dźwi gie nek

w kie row ni cy – roz wią za nie takie prze nie sio ne

zostało z For mu ły 1. In for ma cja na ekra nie

przy po mi na nam o włą czo nym bie gu. 

Ru sza my de li kat nie, bez szarp nię cia. 

By włą czyć wyż szy bieg nie trze ba zwal niać 

pe da łu ga zu: cen tral ka elek tro nicz na za dba

o za mknię cie prze pust ni cy na uła mek se kun dy.

Zmia na na stę pu je szyb ko za rów no na bieg 

niż szy, jak i wyż szy. Elek tro ni ka za po bie ga 

błę dom, któ re mo gły by uszko dzić czę ści me -

cha nicz ne. W prak ty ce moż na ja dąc na trze cim

bie gu „włą czyć” dru gi za nim jesz cze zdej mie my

no gę z pe da łu ga zu. Cen tral ka „re je stru je” 

na sze po le ce nie i wy ko na je, jak tyl ko pręd kość

spad nie po ni żej pro gu bez pie czeń stwa. Dzię ki

te mu mo że my skon cen tro wać się na ha mo wa -

niu: Se le spe ed za dba o zmia nę bie gu na niż szy.

Gdy się już do te go przy zwy cza imy, moż li wość

zmia ny bie gów bez od ry wa nia rąk od kie row ni -

cy prze kła da się na szyb sze kie ro wa nie i lep sze

pa no wa nie nad po jaz dem. Se le spe ed, w za kre -

sie jaz dy spor to wej oce nio ny na ce lu ją co, 

rów nież pod wzglę dem kom for tu nie ma so bie

rów nych. Wy star czy na ci snąć przy cisk i dzia ła

już tak, jak do sko na ła au to ma tycz na skrzy nia

bie gów. Bez opóź nień i strat mo cy wła ści wych

dla hy drau licz ne go kon wer to ra mo men tu. 

Przy obec nym na tę że niu ru chu przy jem ność

jaz dy w sys te mie „au to ma tycz nym” jest 

nie oce nio na, a Se le spe ed da je się w peł ni 

za znać rów nież mi ło śni kom jaz dy spor to wej.

Bez wy rze czeń i kom pro mi sów.
Gian car lo Riol fo

z
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P ro gram ten po wsta∏ g∏ów nie ja ko od po wiedê na
za po trze bo wa nie ze stro ny klien tów, któ rzy wy -
raê nie da wa li sy gna ∏y, i˝ ocze ku jà pro fe sjo nal nych

i kom plek so wych roz wià zaƒ w tym za kre sie. Klien tów po -
szu ku jà cych z jed nej stro ny do bre go sa mo cho du, z dru giej
umiar ko wa nej ce ny, a jed no cze Ênie gwa ran cji do bre go sta -
nu tech nicz ne go ku po wa ne go au ta.

Wszy scy, któ rzy zde cy du jà si´ sko rzy staç z ofer ty pro -
gra mu Au to expert mo gà byç o ów stan tech nicz ny spo koj -
ni – zo sta je on ja sno i przej rzy Êcie okre Êlo ny w spe cjal nym
Cer ty fi ka cie, a je go r´ koj mi´ sta no wi do dat ko wo 

Gwa ran cja Au to expert®. Nie ma wi´c mo wy o przy s∏o -
wio wym ku po wa niu ko ta w wor ku.

„Nie wàt pli wà za le tà pro gra mu – mó wi Ar ka diusz 
Jan kow ski, przed sta wi ciel dzia ∏u „Sprze da ̋ y spe cjal nej
i flo to wej – sa mo cho dy u˝y wa ne” – sà rów nie˝ bar dzo 
ko rzyst ne wa run ki udzie la nia kre dy tów oraz le asin gu na
ofe ro wa ne przez nas sa mo cho dy u˝y wa ne – na za sa dach
iden tycz nych, jak w przy pad ku aut no wych. Po dob nie jest
w przy pad ku pa kie tów ubez pie czeƒ ko mu ni ka cyj nych.
Tak wi´c klient ko rzy sta jà cy z na szych us∏ug mo ̋ e byç 
pe wien, i˝ zo sta je ob s∏u ̋ o ny kom plek so wo”.

Au to expert
– sa mo chód 
od przy ja cie la

No wy, czy uży wa ny? – przed ta kim dy le ma tem sta ją czę sto oso by pla nu ją ce
kup no sa mo cho du. Na prze ciw ocze ki wa niom tych, któ rzy wy bio rą to dru gie
roz wią za nie, wy cho dzi zyskujący popularność Pro gram Au to expert.

To masz Li bich



Uczest ni ka mi pro gra mu Au to expert jest obec nie dzie -
wi´ç dzie si´ ciu de ale rów Fia ta Au to Po land – któ rzy w ra -
mach pro gra mu sprze da li do tàd po nad 20 000 u˝y wa -
nych sa mo cho dów. Zda niem Ar ka diu sza Jan kow skie go,
po pu lar noÊç pro gra mu wy ni ka przede wszyst kim z wy so -
kiej ja ko Êci us∏ug, któ re po zwa la jà na szyb kie i bez piecz -
ne prze pro wa dze nie trans ak cji – z cze go za do wo le ni sà
za rów no Klien ci, jak i sprze daw cy.

Sa mo chód ku pio ny w sys te mie Au to expert cha rak te ry -
zu je kil ka istot nych cech, gwa ran to wa nych przez us∏u go -
daw c´ – wiek au ta ni gdy nie prze kra cza sze Êciu lat, a prze -
bieg nie jest wy˝ szy ni˝ 120 tys. km. Prócz te go, sa mo chód
po sia da wspo mnia ny wy ̋ ej cer ty fi kat ja ko Êci, do k∏ad nie
okre Êla jà cy je go ak tu al ny stan tech nicz ny – mo ̋ e to byç
cer ty fi kat Au to expert Si lver (wy sta wio ny przez do Êwiad -
czo ne go sprze daw c´, prze szko lo ne go przez mi´ dzy na ro -
do wà fir m´ rze czo znaw czà De kra i s∏u˝ by FAP) lub Au to -
expert Gold (wy sta wio ny przez sa mà De kr´).

Nie zwy kle wa˝ nym ele men tem, po pra wia jà cym jesz -
cze po czu cie bez pie czeƒ stwa klien ta jest „Gwa ran cja

Au to expert®”, czy li spe -
cjal na, dwu let nia po li sa
ubez pie cze nio wa po -
kry wa jà ca kosz ty ewen -
tu al nych na praw me -
cha nicz nych oraz us∏u -
gi As si stan ce 24h. Po -
nad trzy sta Au to ry zo -
wa nych Sta cji Ob s∏u gi
ofe ru je mo˝ li woÊç bez -
go tów ko wej na pra wy
sa mo cho du z ta kà
Gwa ran cjà.

Co war te pod kre Êle -
nia – mó wi Ar ka diusz
Jan kow ski – Klient na -
by wa jà cy sa mo chód
w ra mach pro gra mu
Au to expert sta je si´ au to ma tycz nie klien tem glo bal nej
sie ci Fia ta. Mo ̋ e wi´c li czyç na kom plek so wà ob s∏u g´
w pe∏ nym za kre sie spraw zwià za nych z sa mo cho dem
i je go funk cjo no wa niem – ta kich jak na pra wy, mon ta˝
do dat ko we go wy po sa ̋ e nia czy wy bór spo so bu fi nan so -
wa nia za ku pu.

Pod czas kup na sa mo cho du w pro gra mie Au to expert
sko rzy staç mo˝ na z atrak cyj ne go kre dy tu, któ ry udzie la -
ny jest przez Fiat Bank Pol ska – na iden tycz nych wa run -
kach, jak od by wa si´ to w przy pad ku sa mo cho dów 
no wych. Prócz te go klient mo ̋ e tak ̋ e od daç sa mo chód,
któ rym jeê dzi do tej po ry (pry wat ny, fir mo wy lub po le -
asin go wy) w roz li cze niu.

Oso ba, któ ra zde cy du je si´ sprze daç sa mo chód w pro -
gra mie Au to expert, sko rzy staç mo ̋ e rów nie˝ z uni kal -
ne go pa kie tu us∏ug: sa mo cho dy u˝y wa ne ofe ro wa ne do
dal szej od sprze da ̋ y sà ku po wa ne przez de ale rów Fiat
Au to Po land na w∏a snoÊç – a dzi´ ki te mu przy sz∏y 
na byw ca mo ̋ e byç spo koj ny o ca∏ ko wi ty brak ewen tu -
al nych wad praw nych.

A ja kie sà ró˝ ni ce po mi´ dzy ofer tà sprze da ̋ y sa mo -
cho dów u˝y wa nych u ja kie go kol wiek in ne go de ale ra sa -
mo cho do we go, a ko rzy sta jà ce go z pro gra mu Au to -
expert?

„Jest to przede wszyst kim ska la przed si´ wzi´ cia –
pod kre Êla Ar ka diusz Jan kow ski. – ˚ad na zor ga ni zo wa -
na sieç sprze da ̋ y sa mo cho dów z dru giej r´ ki nie jest
obec nie w sta nie za pew niç dzie wi´ç dzie si´ ciu au to ry zo -
wa nych punk tów sprze da ̋ y w Pol sce oraz ca ∏ej sie ci 
ob s∏u gi na te re nie Eu ro py”.

Jubileuszowy koncert z okazji 5-lecia Programu Autoexpert
odbył się w Teatrze Studio Buffo w Warszawie



Wszystkie osoby, które chciałyby się zapoznać z aktualną ofertą

programu Autoexpert mogą skorzystać z interaktywnej bazy na

stronie internetowej www.autoexpert.pl. Prócz zdjęć znaleźć

tam można dokładne informacje na temat oferowanych na

terenie całej Polski używanych samochodów – w tym dane na

temat roku produkcji, przebiegu i ceny.

Jest to metoda bardzo wygodna, gdyż wszystkie potrzebne

informacje uzyskać można nie ruszając się z miejsca – przy

pomocy kilku zaledwie kliknięć (w tym także na temat

możliwości skorzystania z kredytu na zakup używanego auta 

lub warunków leasingu).

Według szacunków ponad 30% transakcji w ramach programu

Autoexpert dokonywanych jest właśnie za pośrednictwem tej

strony internetowej.
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Głów ne za sa dy, któ ry mi na le ży się kie ro wać pod czas

kup na uży wa ne go sa mo cho du:

Okre śle nie su my pie nię dzy, któ rą je ste śmy w

sta nie prze zna czyć na za kup. W przy pad ku na by wa -

nia sa mo cho du za wsze na le ży prze wi dzieć okre ślo -

ną kwo tę (1000-2000 zł w za leż no ści od mar ki i 

wie ku sa mo cho du) na ewen tu al ne na pra wy. Na le ży

tak że prze wi dzieć wy dat ki zwią za ne z ko niecz no ścią

ubez pie cze nia sa mo cho du  (oko ło 8 – 12% war to ści

sa mo cho du w za leż no ści od re gio nu za miesz ka nia)

oraz wnie sie nia opłat ma ni pu la cyj nych i po dat ku 

od czyn no ści cy wil no-praw nych (2% war to ści 

sa mo cho du). U de ale ra sa mo chód sprze da wa ny jest 

na pod sta wie fak tu ry i to de aler wno si opła ty.

Wy bór wiel ko ści po jaz du, ja ki bę dzie nam 

po trzeb ny. Np. dla osób sa mot nych, któ re po ru sza ją

się głów nie w mie ście, wła ści wym roz wią za niem 

bę dzie ma ły, trzy drzwio wy hatch back. Dla du żych

ro dzi n, czę sto wy jeż dża ją cych na wa ka cje, lep szym

roz wią za niem bę dzie za pew ne kom bi.

Wła ści wy wy bór miej sca za ku pu. Mo że być to

gieł da sa mo cho do wa, ogło sze nia drob ne w pra sie,

czy In ter ne cie - al bo też po szu ki wa nie sa mo cho dów

w ko mi sach. Jed nak żad ne z tych źró deł nie gwa ran -

tu je ja ko ści, któ rą za pew nia de aler. De aler wy sta wia

fak tu rę (co sta no wi naj lep sze za bez pie cze nie klien ta

pod ką tem bez pie czeń stwa za ku pu) i nie od ku pu je

sa mo cho dów niepewnych pod względem praw ny m. 

Wy bór kon kret ne go sa mo cho du. Tu spra wy się

kom pli ku ją, po nie waż w za leż no ści od wie ku i prze -

bie gu, a przede wszyst kim od sta nu tech nicz ne go sa -

mo cho dy te go sa me go ty pu mo gą się róż nić wła sno -

ścia mi użyt ko wy mi - bez pie czeń stwem, eko no mi ką

jaz dy, es te ty ką, czy prze zna cze niem. Ge ne ral ną za sa -

dą w przy pad ku na by wa nia sa mo cho dów jest ta, iż

każ dy sa mo chód uży wa ny jest in ny i nie moż na wy -

pro du ko wać sa mo cho du uży wa ne go pod kon kret ne

za mó wie nie. Ich za le tą jest oczy wi ście niż sza cena.

Do bór mar ki. Wy spe cja li zo wa nie sa mo cho dów

pro du ko wa nych obec nie, róż ni ce w wy mia rach, zu ży -

ciu pa li wa, a na wet bez u ster ko wo ści (w ra por tach

De kry, czy ADAC) są tak nie wiel kie, że wresz cie moż -

na się kie ro wać ko lo rem, kształ tem, czy wła ści wo -

ścia mi użyt ko wy mi sa mo cho du. W przy pad ku sa mo -

cho du uży wa ne go waż niej sze jest kie ro wa nie się sta -

nem tech nicz nym, wie kiem i prze bie giem, niż mar ką.

Od mo men tu, gdy w ra mach pro gra mu Au to expert
za war ta zo sta ∏a pierw sza trans ak cja, up∏y n´ ∏o ju˝ pi´ç
lat. Przez ten czas sprze da nych zo sta ∏o bli sko 135 000
sa mo cho dów u˝y wa nych w sie ci Fiat Au to Po land,
w tym po nad 20800 sa mo cho dów Au to expert. Zgod nie
z Ra por tem Eu ro tax sieç Fiat Au to Po land zaj mu je
pierw sze miej sce w ran kin gu sie ci de aler skich pod
wzgl´ dem sprze da ̋ y sa mo cho dów u˝y wa nych. 60% 
sa mo cho dów sprze da wa nych przez sie ci de aler skie
w Pol sce ob j´ tych ra por tem Eu ro tax jest sprze da wa nych
przez sieç Fia ta. A˝ 7 na 10 sa mo cho dów u˝y wa nych
z cer ty fi ka tem i gwa ran cjà to sa mo cho dy Au to expert.

20 000 au tem sprze da nym w ra mach pro gra mu by∏
Fiat Pun to w wer sji So und z sierp nia 2002 ro ku, o prze -
bie gu 14 000 km.
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W y obraê cie so bie czy ste pa li wo: ze ro za nie -
czysz czeƒ, bez naj mniej sze go Êla du k∏´ bów
spa lin”. Wy obraê cie so bie, ˝e jest ono do st´p -

ne w nie ogra ni czo nych ilo Êciach. To sen? Nie, pa li wo ta -
kie na praw d´ ist nie je: jest nim wo dór, naj bar dziej roz po -
wszech nio ny pier wia stek we wszech Êwie cie, obec ny na
Zie mi w ka˝ dej czà stecz ce wo dy, a tak ̋ e w w´ glo wo do -
rach. Nie ste ty, sto so wa nie wo do ru ja ko pa li wa nie jest
pro ste. Przede wszyst kim trze ba uzy skaç go w spo sób
op∏a cal ny z eko no micz ne go punk tu wi dze nia, na st´p nie
zna leêç spo sób na je go ma ga zy no wa nie oraz dys try bu cj´
i, oczy wi Êcie, na za sto so wa nie go w sa mo cho dach.

Fiat, po dob nie jak wszy scy naj wa˝ niej si pro du cen ci,
za an ga ̋ o wa∏ si´ tak ̋ e w prze pro wa dza nie eks pe ry men -
tów i za pre zen to wa∏ ostat nio dwa pro to ty py sa mo cho du
na wo dór, wy ko na ne przy wspó∏ pra cy z Mi ni ster stwem
Ochro ny Âro do wi ska i w opar ciu o tech no lo gi´ „ogniw
pa li wo wych” (fu el cell). Pierw szy pro to typ, Fiat Se icen to
Hy dro gen, z po wo dze niem prze szed∏ licz ne pró by, 
a te raz prze ka zu je pa ∏ecz k´ no wej Pan dzie Hy dro gen.
Kil ka eg zem pla rzy mo de lu na p´ dza ne go wo do ro wy mi

ogni wa mi pa li wo wy mi po s∏u ̋ y do oce ny no wej tech no -
lo gii w co dzien nym za sto so wa niu. 

Fu el cell zro dzi ∏y si´ w bran ̋ y po jaz dów ko smicz -
nych. Po raz pierw szy zo sta ∏y za sto so wa ne w stat ku ko -
smicz nym Ge mi ni 5. W 1965 ro ku, zo sta ∏y wy ko rzy sta -
ne ja ko êró d∏o ener gii w stat kach Apol lo, a na st´p nie
w Spa ce Shut tle. Teo re tycz nie ich dzia ∏a nie jest pro ste.
W wy ni ku pro ce su od wrot ne go do elek tro li zy (wi´k -
szoÊç czy tel ni ków zna to do Êwiad cze nie ze szko ∏y), 
wo dór ∏à czy si´ z tle nem, wy twa rza jàc ener gi´ elek trycz -
nà, wo d´ i cie p∏o. 

Sa mo chód z fu el cell ma za tem na p´d elek trycz ny 
po bie ra jà cy ener gi´ nie z aku mu la to rów, któ re mo gà byç
po now nie na ∏a do wa ne, lecz wy twa rza jà sa mo dziel nie,
wy ko rzy stu jàc wo dór ze zbior ni ka i tlen z po wie trza.
„Ser cem” sys te mu jest stack, czy li ko mo ra, w któ rej za -
cho dzi re ak cja che micz na. Ist nie je kil ka ro dza jów ta kich
ko mór, nie któ re mo gà s∏u ̋ yç na wet za ma ∏e elek trow nie.
W sa mo cho dach sto so wa ne sà g∏ów nie ko mo ry z mem -
bra nà po li me rycz nà, a je dy nà sub stan cjà emi to wa nà do
at mos fe ry jest pa ra wod na.

Pan da na wo dórczy sta ener gia

Za sto so wa nie wo do ru 
ja ko pa li wa zda je się być 
ide al nym roz wią za niem 
dla sa mo cho du przy szło ści. 
Pro to ty py ta kie zre ali zo wa ne 
zo sta ły przez Fia ta Au to 
przy współ pra cy Cen trum 
Ba daw cze go Fia ta (CRF) 
oraz wło skie go Mi ni ster stwa
Ochro ny Śro do wi ska.

Gian car lo Riol fo
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Fiat ju˝ w 2001 ro ku, przy wspó∏ pra cy z mi ni ster stwem
Êro do wi ska, wy ko na∏ pierw szy pro to typ sa mo cho du na
wo dór – Se icen to Elet tra H2 Fu el Cell. Sa mo chód – tyl ko
z dwo ma miej sca mi – wy po sa ̋ o ny by∏ w ogni wa pa li wo we
o mo cy 7 kW, ma jà ce na ce lu umo˝ li wie nie do ∏a do wa nia
aku mu la to ra oraz zwi´k sze nie za si´ gu. „Do Êwiad cze nie to
– mó wi Pa olo Del za no, od po wie dzial ny za pro jekt w Cen -
trum Ba daƒ Fia ta – po s∏u ̋ y ∏o nam do roz wo ju Se icen to
Hy dro gen, któ ry wy ko rzy stu je ener gi´ z fu el cell o mo cy
20 kW, do star czo nà bez po Êred nio do na p´ du. Sa mo chód
ma czte ry miej sca oraz za si´g (po nad 200 ki lo me trów)
i osià gi (mak sy mal na pr´d koÊç wy no si 130 ki lo me trów na
go dzi n´) du ̋ o wi´k sze od po przed nie go pro to ty pu”.

Na st´p nym kro kiem jest Pan da Hy dro gen. W po rów na -
niu z Se icen to, wzro s∏a moc ogniw pa li wo wych – 40 kW
– i zwi´k szy ∏a si´ prze strzeƒ u˝yt ko wa. Dzi´ ki dwóm
zbior ni kom z wo do rem, wy ko na nym z ma te ria ∏ów z∏o ̋ o -
nych i za in sta lo wa nym pod ba ga˝ ni kiem sa mo cho du,
prze strzeƒ sa me go ba ga˝ ni ka jest ca∏ ko wi cie wol na.

„Pan da Hy dro gen – mó wi Sa lva to re Cor so, od po wie -
dzial ny w Fiat Au to za ochro n´ Êro do wi ska – b´ dzie
pierw szym sa mo cho dem z ogni wem pa li wo wym, któ ry
b´ dzie po sia da∏ osià gi i prze stron noÊç po rów ny wal ne
z mo de la mi tra dy cyj ny mi. Eks pe ry men tal na flo ta po zwo li
na oce n´ tej tech no lo gii i, co rów nie istot ne, wszyst kich
aspek tów zwià za nych z utwo rze niem in fra struk tur nie -
zb´d nych do dys try bu cji wo do ru”.

In fra struk tu ra sta no wi rze czy wi Êcie je den z naj wi´k -
szych pro ble mów, któ ry mu si byç roz wià za ny przed uru -
cho mie niem pro ce su na p´ dza nia sa mo cho dów na wo dór.
Ko lej nym pro ble mem sà kosz ty. Dzisiaj ce ny fu el cell sà
wy so kie, ale trwa jà pra ce nad ich pro duk cjà na ska l´ prze -
my s∏o wà. I choç spo tka nie z wo do rem jest jesz cze od le g∏e,
Fiat nie za mie rza si´ na nie spóê niç. 

KO MO RA 
OGNIW PA LI WO WYCH 

(FU EL CELL)

ZBIOR NIK 
Z WO DO REM

UKŁAD 
NA PĘ DU 
ELEK TRYCZ NE GO

Po le wej: No wy pro to typ 
Pan da Hy dro gen. 

Po ni żej: Fiat Se icen to Hy dro gen
wy ko na ny przez Cen trum Ba dań

Fia ta i ob ję ty in ten syw nym 
pro gra mem prób. Ten ma ły 

sa mo chód ma czte ry miej sca
i osią ga pręd kość 130 km/h.

Po pra wej: Roz miesz cze nie 
urzą dzeń me cha nicz nych 

w Pan dzie Hy dro gen. 
Gaz znaj du je się 

w spe cjal nych bu tlach 
wy ko na nych z ma te ria łów

umiesz czo nych pod nad wo ziem. 
Na peł nie nie ich wo do rem 

zaj mu je kil ka mi nut.
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F e ni ce Po land na prze ∏o mie lat 1998/1999 roz -
po cz´ ∏a d∏u gie i ˝mud ne przy go to wa nia do
prze j´ cia ob sza rów ener ge ty ki i eko lo gii w za -

k∏a dach Fia ta Au to Po land w Biel sku -Bia ∏ej i Ty chach.
Wy dzie le nie ma jàt ku zwià za ne go z ty mi ob sza ra mi
oraz out so ur cing us∏ug w tym za kre sie, po zwo li∏ na na -
wià za nie Êci s∏ej i sta ∏ej wspó∏ pra cy z du ̋ o wi´k szym od
sie bie part ne rem.

„To w∏a Ênie te po zy tyw ne, trwa ∏e re la cje z Fia tem Au -
to Po land oraz du ̋ y wy si ∏ek wszyst kich pra cow ni ków –
mó wi∏ dy rek tor Fe ni ce Po land, Je rzy Pro ko po wicz pod -
czas uro czy sto Êci w biel skim Zam ku Su∏ kow skich – po -
zwo li∏y nam wy pra co waç ta ki mo del biz ne so wy i ta ki
mo del part ner stwa, któ ry sta∏ si´ dla nas nie wàt pli wie
êró d∏em prze wa gi kon ku ren cyj nej i dêwi gnià dla dal sze -
go roz wo ju fir my”.

Bar dzo szyb ko bo wiem, jak na do pie ro po wsta ∏à fir m´,
uda ∏o si´ Fe ni ce Po land po zy skaç no wych, po wa˝ nych
klien tów. Wkrót ce do ich gro na do ∏à czy ∏y m. in. spó∏ ki
Tek sid Alu mi nium Po land, Tek sid Iron Po land, Del phi
Kro sno i Avio Pol ska. I to jesz cze nie ko niec – pre zes 
Pro ko po wicz pod kre Êla, i˝ nie ustan nie trwa jà dal sze, za -
kro jo ne na sze ro kà ska l´ dzia ∏a nia han dlo we, ma jà ce na 
ce lu zbu do wa nie part ner skich re la cji z ko lej ny mi po ten -
cjal ny mi klien ta mi prze my s∏o wy mi. W ubie g∏ym ro ku
Fe ni ce SpA z Tu ry nu, spó∏ ka -mat ka Fe ni ce Po land, 
we sz∏a w sk∏ad mi´ dzy na ro do we go kon cer nu Elec tri ci te
de Fran ce, co przy nio s∏o jesz cze wi´k szà sta bi li za cj´ i po -
pra wi ∏o kon ku ren cyj noÊç oraz ja koÊç us∏ug fir my.

Po pi´ ciu la tach funk cjo no wa nia na ryn ku, roz wój 
Fe ni ce Po land jest bar dzo wy raê ny – pi´ cio krot nie wzro -
s∏y przy cho dy i kon so li da cji uleg∏ po zy tyw ny stan ding 

Fe ni ce cià gle
w roz kwi cie

Pięć lat mi nę ło od kąd Fe ni ce Po land prze ję ła za rzą dza nie mul tiu ti li ties 
od Fia ta Au to Po land. W tym cza sie zy ska ła no wych klien tów, cią gle się roz wi ja
i coraz aktywniej uczestniczy w życiu społecznym Bielska-Białej.

To masz Li bich
fot. Maciej Feodorów

Fe ni ce cià gle
w roz kwi cie
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fi nan so wy, w Pol sce nie zwy kle istot ny w sy tu acji, gdy
prze pro wa dza si´ ope ra cje out so ur cin gu.

„DziÊ wi dzi my ju˝, ˝e na sza fir ma ma ugrun to wa nà
po zy cj´, jest zna na i ce nio na w swo im ob sza rze dzia ∏aƒ
– pod kre Êla∏ Fran co Co raz za ri, pre zes za rzà du Fe ni ce
Po land. – Czu je my si´ na si ∏ach, by sta wiç czo ∏a ko lej -
nym wy zwa niom, a en tu zjazm i po ten cja∏ na szych lu dzi
jest przez ca ∏y czas bar dzo wy so ki. Na szym klien tom

dzi´ ku j´ i obie cu j´, ˝e b´ dzie my 
co raz lep si. Na szym przy sz∏ym
klien tom ˝y cz´, by Êmy jak naj szyb -
ciej za cz´ li ra zem pra co waç”. 

W ostat nich la tach Fe ni ce Po land
co raz ak tyw niej an ga ̋ u je si´ rów -
nie˝ w ˝y cie spo ∏ecz ne Biel ska -Bia -
∏ej. Prze ja wem te go jest na przy k∏ad
pro jekt ilu mi na cji za byt ko we go
Zam ku Su∏ kow skich – zna ne go sym bo lu sto li cy Pod be -
ski dzia – któ ry to pro jekt Fe ni ce we wspó∏ pra cy z biel -
skim Mu zeum kil ka mie si´ cy te mu przed sta wi ∏a Fun -
da cji Elec tri ci te de Fran ce w Pa ry ̋ u, która  pod j´ ∏a
si´ spon so ro wa nia tej  ilu mi na cji.

Ju bi le usz pi´ cio le cia ist nie nia sta∏ si´ dla Fe ni ce 
Po land tak ̋ e oka zjà do ode bra nia ko lej nych cer ty fi ka -
tów uzy ska nych w ra mach Zin te gro wa ne go Sys te mu
Za rzà dza nia – tym ra zem do ty czà ce go Bez pie czeƒ stwa

i Hi gie ny Pra cy (zgod ne go z nor mà PN -N -18001) oraz
pre wen cji w za rzà dza niu ry zy kiem prze my s∏o wym
(zgod nie ze stan dar da mi Fac to ry Mu tu al Glo bal).

W uro czy sto Êci bra∏ tak ̋ e udzia∏ Pie tro Po mo do ro,
dy rek tor za rzà dza jà cy i pe∏ no moc ny Fe ni ce SpA. Je go
zda niem pol ski ry nek jest cià gle roz wo jo wy i wcià˝
ch∏on ny.

„Na szym naj wi´k szym atu -
tem jest to, ˝e pod cho dzi my do
za gad nie nia w spo sób kom -
plek so wy – mó wi∏ w roz mo wie
z FWN Pie tro Po mo do ro. –
Ofe ru je my na szym klien tom
za rzà dza nie wszyst ki mi czyn ni -
ka mi ener ge tycz ny mi i eko lo -
gicz ny mi. I te go tak na praw d´

ocze ku jà klien ci prze my s∏o wi. Je Êli przed si´ bior -
stwo de cy du je si´ na out so ur cing, to chce do ko naç
te go w pe∏nym zakresie da nej dzia ∏al no Êci, do bie ra -
jàc so bie part ne ra, któ ry za gwa ran tu je dal szy roz -
wój tech no lo gicz ny prze j´ te go ob sza ru”.

Cho dzi nie tyl ko o to, by zna leêç przed si´ bior stwa,
od któ rych prze j´ te zo sta nie za rzà dza nie okre Êlo nym
ob sza rem na kil ka lat, ale te˝ o to, by to za rzà dza nie na
bie ̋ à co mo der ni zo waç i ulep szaç w za le˝ no Êci od te go,
jak za cho wu je si´ kon ku ren cja, pod wy˝ sza jàc sta le
stan dar dy ja ko Êci.

We d∏ug sza cun ków pre ze sa Fe ni ce S. p. A na eu ro pej -
skim ryn ku us∏ug Êwiad czo nych przez Fe ni ce na st´ po wa∏
b´ dzie wzrost w tem pie oko ∏o 15-20% rocz nie.

Fran co Co raz za ri

Pie tro Po mo do ro

Gratulacje od dyrektora Zdzisława Arleta.
Jerzy Prokopowicz odbiera certyfikat PN-N-18001 

z rąk Stanisława Patera (TÜV Polska).
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I n au gu ra cja Pu cha ru Al fa Ro meo 156 od by ∏a si´
w 2000 ro ku. Po raz ko lej ny, po Pu cha rze Ci nqu -
ecen to roz gry wa nym od po czàt ku lat 90., ini cja ty wa

Fia ta Au to Po land ura to wa ∏a Wy Êci go we Sa mo cho do we
Mi strzo stwa Pol ski. W pu cha ro wych zma ga niach ni gdy
nie bra ko wa ∏o emo cji. For mu ∏a roz gry wek za k∏a da ∏a star -
ty za wod ni ków w rów nych 2-li tro wych Al fach 156. 

Se ryj ne sa mo cho dy zo sta ∏y spe cjal nie przy go to wa ne do
wy Êci gów we w∏o skiej fir mie Fiat Au to Cor se (daw niej
Abarth). Za mon to wa no sztyw ne, wy czy no we za wie sze nie,
zmie nio no na spor to wy uk∏ad wy de cho wy oraz elek tro ni -
k´ ste ru jà cà sil ni kiem. Au to wy po sa ̋ o no w klat k´ bez pie -
czeƒ stwa, spe cjal ny fo tel kie row cy, spor to we 5-punk to we
pa sy bez pie czeƒ stwa, g∏ów ny wy ∏àcz nik prà du oraz ga Êni -
c´. Wszyst ko to dla za pew nie nia bez pie czeƒ stwa za wod ni -

ków. Dla zmniej sze nia ma sy wn´ trze „wy Êci gów ki” po zba -
wio no wszel kich wy g∏u szeƒ, ta pi cer k´ drzwi za stà pi ∏o bar -
dzo lek kie i wy trzy ma ∏e w∏ók no w´ glo we.

Wszy scy uczest ni cy u˝y wa li ta kich sa mych wy czy no -
wych opon fir my DUN LOP. Jed nak ich licz ba by ∏a ogra -
ni czo na re gu la mi nem do 6 szt. no wych i 4 szt. u˝y wa -
nych na jed nà run d´.

Ka˝ da run da sk∏a da ∏a si´ z dwóch wy Êci gów – sprin tu
na 6 okrà ̋ eƒ i wy Êci gu g∏ów ne go na 15. Mi´ dzy ni mi za -
le d wie 15-mi nu to wa prze rwa ser wi so wa. To czas dla me -
cha ni ków na zmia n´ kó∏ i wy ko na nie ewen tu al nych
szyb kich na praw.

Oprócz wy mia ru spor to we go Pu char Al fa Ro meo sta∏
si´ tak ̋ e wy da rze niem to wa rzy skim. Przez czte ry la ta 
na pol skich to rach po ja wia li si´ zna ko mi ci go Êcie, aby

Skoń czył się nie zwy kle in te re su ją cy se zon z Pu cha rem Al fa Ro meo, któ ry w tym 
ro ku przyniósł wie le emo cjo nu ją cych mo men tów. Za cię ta ry wa li za cja spra wi ła, 
że mo gli śmy się cie szyć tym wi do wi skiem nie mal do ostat nich me trów.

Ma rek Ko wal skiWy Êci go we Al fy 
za li czy ∏y czwar ty



po dzi wiaç zma ga nia za wod ni ków. Na przy k∏ad bram -
karz pol skiej ka dry w pi∏ ce no˝ nej, Je rzy Du dek, któ ry
tak sko men to wa∏ wy Êci gi: – „Zna ko mi cie so bie ra dzà
kie row cy star tu jà cy w pu cha rze. Po sprin cie mia ∏em oka -
zj´ roz ma wiaç z za wod ni ka mi i oka zu je si´, ˝e rów nie˝
w tej dys cy pli nie spor tu, tak jak w pi∏ ce no˝ nej, przed
tym g∏ów nym star tem, na pi´ cie i stres udzie la si´ wszyst -
kim. Jed nak gdy „bom ba” ru sza w gó r´, wszy scy wal czà
o jak naj lep szy wy nik”. 

Pod czas jed nej z eli mi na cji na try bu nie za sia da∏ En ri co
Pa vo ni pre zes FAP: – „Je stem za chwy co ny tym, jak za wod -
ni cy zna ko mi cie wal czà o mia no naj lep sze go. Cie szà t∏u my

ki bi ców. In te re su jà ca jest te˝ po sta wa Ka ro li ny Czap ki, je -
dy nej ko bie ty wÊród kie row ców wy Êci go wych”. W ubie -
g∏ym se zo nie na wy Êci gach w Po zna niu po ja wi∏ si´ zna ny
ak tor Bo gu s∏aw Lin da. Jed nak naj cz´st szym go Êciem by∏
mistrz olim pij ski i mistrz Êwia ta w rzu cie m∏o tem – Szy -
mon Zió∏ kow ski. Pry wat nie je˝ d˝à cy Al fà 156, ni gdy nie
ukry wa∏ swo jej fa scy na cji pu cha ro wy mi wy Êci ga mi.

W se zo nie 2003 star to wa ∏o 20 za wod ni ków, co czy ni ∏o
z Pu cha ru Al fa Ro meo naj licz niej szà kla s´ w cy klu WSMP.
Ro ze gra no szeÊç eli mi na cji na to rach w Po zna niu, Ka mie -
niu Âlà skim ko ∏o Opo la i w Mie dzia nej Gó rze pod Kiel ca -
mi. Przed ostat nià run dà szan s´ na koƒ co wy suk ces mia ∏o
jesz cze trzech za wod ni ków: – Ja kub Go lec, Mar cin Bart ko -
wiak i Ro bert Ki siel. W naj lep szej sy tu acji punk to wej by∏
Go lec. W naj gor szej Bart ko wiak, któ ry bez par do no wo

Ofi cjal ni spon so rzy Pu cha ru 
Al fa Ro meo w se zo nie 2003
FL PO LAND (SE LE NIA)
AL FA LE ASING
FIAT UBEZ PIE CZE NIA
DUN LOP
JVC

Kla sy fi ka cja Pu cha ru Al fa 
Ro meo po VI eli mi na cjach
1. Ja kub GO LEC, A. Wiel ko pol ski, 280 pkt.

2. Ro bert KI SIEL, A. Pol ski, 273 pkt.

3. Mar cin BART KO WIAK, A. Wiel ko pol ski, 254 pkt.

4. Ja kub WY SO KI, A. Pol ski, 206 pkt.

5. Zbi gniew SZWA GIER CZAK, A. Wiel ko pol ski, 178 pkt.

6. Ma ciej TO MA SZEW SKI, A. Pol ski, 161 pkt.

7. Ma ciej GAR STECZ KI, A. Wiel ko pol ski, 135 pkt.

8. Ka ro li na CZAP KA, A. Wiel ko pol ski, 118 pkt.

9. Ra fał RUL SKI, A. Pol ski, 118 pkt.

10. Adam BA CHLE DA -CU RUŚ, A. Pol ski, 97 pkt.

11. Ja cek SZUR GOT, A. Wiel ko pol ski, 85 pkt.

12. Ja ro sław CZUB, A. Pol ski, 81 pkt.

13. Piotr SO JA, Ta boss Kart, 74 pkt.

14. Ka mil ZA DOL NY, A. Pol ski, 72 pkt.

15. Woj ciech ŚMIE CHOW SKI, A. Rze mieśl nik, 73 pkt.

16. Mi chał BA RAŃ SKI, A. Pol ski, 70 pkt.

17. To masz MI TU TA, AMK Gli wi ce, 51 pkt.

18. Piotr KAŹ MIER CZAK, A. Pol ski, 48 pkt.

19. Da riusz NO WIC KI, A. Wiel ko pol ski, 26 pkt.

20. Ra do sław KRĘT, A. Chełm ski, 3 pkt.

se zon
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sta ra no wa ny przez Ki sie la, nie ukoƒ czy∏ 
po przed niej eli mi na cji. By ∏o to tym bar dziej
przy kre, ˝e pro wa dzi∏ przez ca ∏y wy Êcig i na
ostat nim okrà ̋ e niu zo sta∏ wy pchni´ ty z to ru. 

Fi na∏ pu cha ro wych zma gaƒ odby∏ si´ 3 i 4 paê dzier ni -
ka w Mie dzia nej Gó rze. De cy du jà cy o po lach star to wych
tre ning cza so wy zde cy do wa nie wy gra∏ Mar cin Bart ko -
wiak. Na na st´p nych po zy cjach mie li sta nàç ko lej no: 
Ro bert Ki siel, Ja kub Wy soc ki, Ra fa∏ Rul ski, Ma ciej 
Gar stec ki i wal czà cy o ty tu∏ Ja kub Go lec. Sprint prze bie -
ga∏ spo koj nie. Pierw sza trój ka nie zmie ni ∏a swo ich miejsc,
czwar ty przy je cha∏ Go lec, pià ty Gar stec ki. Przed wy Êci -
giem g∏ów nym szan s´ na koƒ co we zwy ci´ stwo za cho wa -
li tyl ko Go lec i Ki siel. 

Po prze rwie ser wi so wej za wod ni cy ru szy li do dru gie go
bie gu. Przez ca ∏y dy stans nie za gro ̋ o ny pro wa dzi∏ Mar cin
Bart ko wiak. Ko lej noÊç pierw szej piàt ki nie ule g∏a zmia nie.
Czwar ta po zy cja Ja ku ba Gol ca wy star czy ∏a mu do zdo by -
cia ty tu ∏u mi strzow skie go w se zo nie 2003. 

z
b

li
ż

e
n

ie Al fa 156 
mi strzem Eu ro py
Al fa Ro meo 156 po ka zała swo ją kla sę na Mi strzo -

stwach Eu ro py w kla sie tu ry stycz nej zdo by wa jąc 

ty tuł naj lep sze go pi lo ta dla Ga brie la Ta rqu inie go.

Suk ces ten przy pie czę to wu je pierw szeń stwo Al fy

Ro meo w kla sie po jaz dów kon struk cyj nie zbli żo nych

do pro duk cji se ryj nej. To zresz tą już czwar te z rzę du

zwy cię stwo w za wo dach o mi strzo stwo Eu ro py, wy -

wal czo ne z kon ku ren cją. Te am BMW za wszel ką ce nę

pró bo wał wy drzeć zwy cię stwo wło skie mu ze spo ło wi.

Aby spro stać te mu za da niu ba war ski ze spół za an ga -

żo wał naj bar dziej zna nych kie row ców: 

Jor ga i Dir ka Mul le ra, An gli ka Priau lxa, Hisz pa na

Giar cię oraz pię cio krot ne go zwy cięz cę mi strzostw,

dwóch we Wło szech i trzech w Eu ro pie, Wło cha 

Fa bri zia Gio va nar die go, któ re go do słow nie 

wy szar pa no z te amu Al fy.

Al fa Ro meo w ofi cjal nym ze spo le Au to del ta wy sta -

wi ła trzech wło skich pi lo tów: Ni co lę La ri nie go, 

Ga brie la Ta rqu inie go oraz Ro ber ta Col cia go. 

W su mie ze spół za li czył aż dzie sięć zwy cięstw, 

z cze go sześć przy pa da na Ta rqu inie go.

Wal ka w za wo dach w kla sie tu ry stycz nej jest za zwy -

czaj bar dzo za cię ta. Re gu la min za kła da bo wiem 

dwa wy ści gi w każ dych za wo dach. W pierw szym 

wy ści gu usta wie nie za wod ni ków na star cie za le ży

od cza sów za re je stro wa nych pod czas kwa li fi ka cji.

Zaś w dru giej roz gryw ce, naj lep szych ośmiu za wod -

ni ków z pierw sze go wy ści gu usta wia się w po rząd ku 

od wrot nym. Zwy cięz ca pierw sze go bie gu sta je 

za tem w czwar tym rzę dzie na ósmej po zy cji. 

Fi na li ści po przed nie go bie gu ob cią że ni są do dat ko -

wym ba la stem, co wpły wa na nie pew ność osta tecz -

ne go wy ni ku. W ta kim kon tek ście wy gra na Al fy 

Ro meo na bie ra jesz cze więk sze go zna cze nia. 

Pi lot ze spo łu Au to del ta był naj bar dziej ob cią żo ny

ba la stem zwy cię stwa z pierw sze go bie gu. 

Ostat nie, de cy du ją ce o zwy cię stwie Al fy za wo dy 

ro ze gra no na to rze w Mon zy, w obec no ści 

30 ty się cy wi dzów. 

Zwy cię stwo to jest sześć dzie sią tym ze 127 wy ści gów

ro ze gra nych przez Al fę 156, któ ra mo że po chwa lić

się tak że dwo ma zwy cię stwa mi w Mi strzo stwach

Włoch w kla sie Su per tu ri smo oraz czte re ma 

w Eu ro pej skich Mi strzo stwach kla sy tu ry stycz nej.

Gior gio Gia nuz zi

Enrico Pavoni i Robert Kisiel
Karolina Czapka
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Z a in te re so wa nie zwie dza jà cych by ∏o bar -
dzo du ̋ e. Na sto isku Fia ta nie ustan nie
prze wi ja ∏y si´ t∏u my lu dzi. Na wy so kim

„rusz to wa niu” oka za le pre zen to wa ∏a si´ kom -
plet na spa wa na ka ro se ria No we go Fia ta Pan -
da, jak pod kre Êla li przed sta wi cie le FAP, nie
˝ad na ma kie ta, a au ten tycz ny wy rób spa wal ni
na po trze by te go mo de lu sa mo cho du.

„Chce my po ka zaç przede wszyst kim spo sób
i me to dy zgrze wa nia oraz ja koÊç wy ko na nia
nad wo zia” – pod kre Êla∏ Zbi gniew Dà brow ski, pra cow nik
dzia ∏u spa wal ni z ty skiej fa bry ki Fia ta. Nie bra ko wa ∏o py -
taƒ ze stro ny od wie dza jà cych – czy nad wo zie jest ocyn ko -
wa ne, czy b´ dzie do cho dzi ∏o do ko ro zji, w ja ki spo sób i ja -
kà tech no lo già jest spa wa ne (w os∏o nie mie szan ki ar go nu
z CO2, me to da jest bar dzo bez piecz na, gdy˝ nie ma pro ce -
sów utle nia nia) itd.

„Cho cia˝ byç mo ̋ e na pierw szy rzut oka nie ∏a two to do -
strzec, po nad dzie wi´ç dzie siàt pro cent nad wo zia jest
ocyn ko wa ne – wy ja Ênia∏ Zbi gniew Dà brow ski. Nie cyn ko -
wa ne sà tyl ko te ele men ty, któ re ze wzgl´ du na umiej sco -
wie nie w nad wo ziu, nie sà na ra ̋ o ne na ko ro zj´. Dzi´ ki 
te mu nad wo zie prak tycz nie nie ko ro du je”.

W wy ni ku za sto so wa nia no wa tor skich roz wià -
zaƒ kon struk cyj nych nad wo zie uzy ska ∏o bar dzo
wy so ki wspó∏ czyn nik bez pie czeƒ stwa.

Punk ty zgrzew cze wy ko ny wa ne sà w nad wo -
ziu No wej Pan dy w stu pro cen tach przez ro bo ty,
co za pew nia ich naj wy˝ szà ja koÊç, a przy tym
do sko na ∏à po wta rzal noÊç. Po nad to ca ∏y pro ces
sk∏a da nia blach od by wa si´ rów nie˝ na zro bo ty -
zo wa nych przy rzà dach. Po szcze gól ne de ta le
i seg men ty nad wo zia pod da wa ne sà po mia rom

na la se ro wych urzà dze niach kon tro l nych, co za pew nia
naj wy˝ szà pre cy zj´ wy mia ru i do pa so wa nia po szcze gól -
nych ele men tów.

„Obec noÊç na sza na tar gach by ∏a jak naj bar dziej wska za -
na – pod kre Êla Zbi gniew Dà brow ski. – Po ka zu je my 
bar dzo ∏ad ny, no wo cze sny, przy st´p ny ce no wo sa mo chód,
co po twier dza liczba za in te re so wa nych”.

Klien ci od wie dza jà cy sto isko Fia ta na Tar gach Spa wal ni -
czych bar dzo ˝y wo za in te re so wa ni by li po ka zy wa nym na
bil l bo ar dzie pro ce sem zgrze wa nia nad wo zia w FAP Ty chy,
jak rów nie˝ sa mym sa mo cho dem, ja ko go to wym pro duk -
tem – co jest ko lej nym Êwia dec twem du ̋ ej po pu lar no Êci
naj now sze go dziec ka ty skiej fa bry ki.

FAP na Tar gach
Spa wal ni czych

Sto so wa ną przy pro duk cji No we go Fia ta Pan dy tech no lo gię spa wa nia ka ro se rii
pre zen to wał Fiat Au to Po land pod czas te go rocz nych Mię dzy na ro do wych 
Tar gów Spa wal ni czych w Ka to wi cach. Zainteresowanie przeszło oczekiwania.

FAP na Tar gach
Spa wal ni czych

To masz Li bich
fot. Maciej Feodorów

Zbi gniew Dą brow ski
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Cinema
Emanuela Chiappero
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J est rok 1898. W swo im pa ry skim stu dio ilu zjo ni sta
Geo r ges Me liés jest Êwiad kiem nie by wa ∏e go przed -
sta wie nia zor ga ni zo wa ne go przez przy ja cie la Au gu sta

Lu miére pod ty tu ∏em: „Zdj´ cie w ru chu”. Jest nim oszo ∏o -
mio ny. I tak przy pad ko wo, jak to naj cz´ Êciej by wa w przy -
pad ku wiel kich od kryç, ro dzi si´ dzie sià ta mu za: ki no. Wy -
na la zek od po czàt ku ska za ny jest na zre wo lu cjo ni zo wa nie
Êwia ta kul tu ry, show biz ne su i ma rzeƒ wie lu po ko leƒ lu dzi.

Au gust Lu miére, któ ry pra cu je z bra tem Lo uisem, jest
od po czàt ku Êwia do my, ˝e je go fan ta stycz ne od kry cie nie
jest tyl ko fak tem czy sto tech nicz nym, ale mo ̋ e staç si´ zja -
wi skiem ma so wym. Sce na z po cià giem wje˝ d˝a jà cym na
sta cj´ La Cio ta, wy wo ∏u je ogrom ne wra ̋ e nie na wi dzach:
pu blicz noÊç jest wstrzà Êni´ ta wi do kiem lo ko mo ty wy, któ -
ra w pierw szo pla no wym uj´ ciu zda je si´ jà przy t∏a czaç.
Tak ro dzi si´ mit ki na.

Od po cząt ku swo ich na ro dzin ki no zre wo lu cjo ni zo wa ło nasz świat. W cią gu po nad
jed ne go wie ku nada ło kształt ma rze niom, pra gnie niom i emo cjom. Wie le fil mów
do star czy ło nie za po mnia nych chwil przed sta wia jąc dzie jo we wy da rze nia, hi sto -
rie mi ło sne i przy go dy w świe cie fan ta zji. Na na stęp nych stro nach pre zen tu je my
ka dry z tej wiel kiej epo pei. Od ar cy dzieł naj zna mie nit szych re ży se rów, po ostat ni
od ci nek sa gi Har ry’ego Pot te ra. Opo wie my tak że o fil mach krę co nych w to skań -
skich kra jo bra zach oraz o ma łych wiel kich ma niach gwiazd ki na.

mon amour
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Od tam te go cza su dzie sià ta mu za przed sta wi ∏a
dzie je, ma rze nia i oba wy cz∏o wie ka j´ zy kiem, któ ry
wy jàt ko wo prze ma wia do na szej wy obraê ni. Opo -
wie dzia ∏a wszyst ko i o wszyst kich czy niàc to tak 
do sko na le, ˝e nie raz ma my do czy nie nia z nie za po -
mnia ny mi ar cy dzie ∏a mi ki na i po sta cia mi, któ re 
sta jà na rów ni z wiel ki mi bo ha te ra mi li te rac ki mi.

W la tach ki na nie me go pro jek cje fil mów (pra wie
za wsze dra ma tycz nych) uzu pe∏ nia ne sà krót ko me -
tra ̋ ów ka mi hu mo ry stycz ny mi zwa ny mi „ko mi kà
koƒ co wà”. Ab so lut ny mi mi strza mi tej sztu ki sà
Char lie Cha plin, bra cia Marx i du et Oli ver&Har ry
(Flip i Flap). Pro du cen tów jed nak fa scy nu je film ak -
cji oraz ga tu nek przy go do wy. Pierw sze fil my, na ra -
zie jesz cze krót kie, opo wia da jà na iw ne hi sto ryj ki
opar te na mo ty wach za zdro Êci, prze st´p stwach, hi -
sto rycz nych po sta ciach. W 1912 ro ku we W∏o szech
po wsta je ekra ni za cja Quo Va dis? w re ̋ y se rii Gu az -
zo nie go. W fil mie tym nie ma jesz cze im po nu jà cych
sce no gra fii i wiel kich sku pisk ludz kich, tak cha rak -
te ry stycz nych dla póê niej szych su per pro duk cji.

1914 to rok po wsta nia fil mu Ca bi ria. Gio van ni 
Pa stro ne z Asti re ̋ y se ru je film, w któ rym opisy

KLA SY KA KI NA

DY LI ŻANS (Sta ge cach, USA, 1939) Joh na For da. 
Ob sa da: John Way ne, Cla ire Tre vor, John Car ra di ne, 
Tho mas Mit chell

PRZE MI NĘ ŁO Z WIA TREM (Go ne with the wind, USA 1939)
Vic to ra Fle min ga. 
Ob sa da: Vi vien Le ight, Clark Ga ble, Oli via de Ha vil land.

OBY WA TEL KA NE (Ci ti zen Ka ne, USA 1941) Or so na Wel le sa.
Ob sa da: Or son Wel les, Jo seph Cot ten, Do ro thy Co min go re,
Eve rett Slo ane.

Od lewej: 
popularni Flip i Flap, 

John Wayne, Woody Allen 
na tle kamery filmowej, 

Alfred Hitchcock 
i Federico Fellini 

na planie filmowym
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NAJWIĘKSI Z NAJWIĘKSZYCH:

INGMAR BERGMAN: Siódma pieczęć, Tam gdzie rosną
poziomki, Persona, Twarzą w twarz, Fanny i Aleksander

LUIS BUŇUEL: Piękność dnia, Dyskretny urok burżuazji,
Mroczny przedmiot pożądania

REINER WERNER FASSBINDER: Strach zżera duszę,
Querelle, Małżeństwo Marii Braun, Die Sehnsucht der
Veronike Voss, Berlin Alexanderplatz

ALFRED HITCHCOCK: Notorious, Ptaki, Psychoza, Intryga
rodzinna, M jak Morderstwo, Urzeczona, Okno na podwórze,
Człowiek, który wiedział za dużo 

JOHN HUSTON: Sokół Maltański, Asfaltowa dżungla,
Afrykańska królowa, Sędzia z Teksasu

STANLEY KUBRICK: Lolita, Mechaniczna pomarańcza,
2001: Odyseja Kosmiczna, Barry Lyndon

RIDLEY SCOTT: Pojedynek, Obcy, Łowca Androidów,
Thelma&Louise, Gladiator

FRANCOIS TRUFFAUT: Czterysta batów, Jules i Jim, 
Noc amerykańska, Miłość Adeli H., Kobieta z sąsiedztwa

ORSON WELLES: Obywatel Kane, Dama z Szanghaju, 
Proces, Makbet, Falstaff

BILLY WILDER: Ognista kula, Stracony weekend, Świadek
oskarżenia, Pół żartem, pół serio, Bulwar Zachodzącego Słońca

MICHELANGELO ANTONIONI: Przygoda, Noc, Blow-up,
Powiększenie, Zabriski Point

BERNARDO BERTOLUCCI: Ostatnie tango w Paryżu, Wiek XX 

LUIGI COMENCINI: Chleb, miłość i fantazja, Wszyscy do domu

FEDERICO FELLINI: La strada, Dolce Vita, 8 i 1/2, Amarcord,
Casanova

SERGIO LEONE: Za garść dolarów, Brudni, źli i brzydcy, 
Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Dawno temu w Ameryce

PIER PAOLO PASOLINI: Ewangelia według Św. Mateusza,
Włóczykij, Ptaki i ptaszyska, Dekameron

DINO RISI: Biedni, ale piękni, Drogi papa, Zagubione dusze

FRANCESCO ROSI: Ręce nad miastem, Salvatore Giuliano

ROBERTO ROSSELLINI: Rzym miasto otwarte, Paisà, 
Generał della Rovere, Podróż do Włoch, Stromboli

ETTORE SCOLA: Dramat zazdrosci, Balkon, Bal, 
Szczególny dzień

LUCHINO VISCONTI: Ziemia drży, Lampart, Rocco i jego bracia,
Zmierzch bogów, Śmierć w Wenecji
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PÓŁ ŻAR TEM PÓŁ SE RIO (So me Li ke It Hot, USA 1959) 
Bil ly’ego Wil de ra. 
Ob sa da: To ny Cur tis, Jack Lem mon, Ma ri lyn Mon roe, 
Geo r ge Raft

DO LCE VI TA (Wło chy 1960) Fe de ri co Fel li nie go. Ob sa da: 
Mar cel lo Ma stro ian ni, Ani ta Ek berg, Ano uk Aimée, Ala in Cu ny

PSY CHO ZA (USA 1960) Al fre da Hitch coc ka. 
Ob sa da: An to ny Per kins, Ja net Le igh i Ve ra Mi les

JU LES I JIM (Ju les et Jim, Fran cja 1962) Fran co isa Truf faut. 
Ob sa da: Je an ne Mo re au, Oscar Wer ner, Hen ri Ser re, 
Ma rie Du bo is

ME CHA NICZ NA PO MA RAŃ CZA (A Cloc kwork Oran ge, 
USA 1971) Stan leya Ku bric ka. Ob sa da: Mal colm McDo well, 
Pa trick Ma gee, Mi cha el Ba tes, War ren Clark

MI ŁOŚĆ I WOJ NA (Lo ve and De ath, USA 1975) Wo ody’ego 
Al le na. Ob sa da: Wo ody Al len, Dia ne Ke aton, Ha rold Gould, 
Al fred Lut ter, John Beck

TAK SÓW KARZ (Ta xi Dri ver, USA 1976) Mar ti na Scor se se. 
Ob sa da: Ro bert de Ni ro, Jo die Fo ster, Ha rvey Ke itel, 
Cy bill She pherd

CZAS APO KA LIP SY (Apo ca lyp se Now USA 1979) Fran ci sa For da
Cop po li. Ob sa da: Mar tin She en, Mar lon Bran do, Ro bert Du vall
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zdj´ç pi sze Ga brie le D’An nun zio. Film kosz to wa∏ mi -
lion li rów w cza sach, kie dy prze ci´t ne bu d˝e ty fil mo -
we wy no si ∏y 50.000 li rów. Ca bi ria jest naj bar dziej
am bit nym przed si´ wzi´ ciem w∏o skie go ki na. Obok
efek tow nej rzym skiej re to ry ki, no wa tor stwem jest
spo sób po s∏u gi wa nia si´ przez Pa stro ne ka me rà
i wóz ka mi oraz wpro wa dze nie pa no ra micz nych uj´ç.

W mi´ dzy cza sie na pe ry fe riach Los An ge les,
w mia stecz ku Hol ly wo od, zna nym z wiecz nie tur ku -
so we go nie ba i przej rzy ste go po wie trza (istot ne ele -
men ty przy kr´ ce niu fil mów w ple ne rze) po wsta jà
stu dia fil mo we, z któ rych wyjdzie wie le kunsz tow -
nych dzie∏ ki ne ma to gra fii. Ja ko pierw sze za cy to waç
mo˝ na wy szu ka ne ko me die lat 30.: Ich no ce Fran ka
Ca pry i Su san na Ho war da Hawk sa.

W la tach trzy dzie stych ki no wcià ga ju˝ wszyst kich
ze wzgl´ du na pro sto t´ prze ka zu i sta je si´ sztu kà
ma so wà. Nie d∏u go po tym w ki ne ma to gra fii na st´ -
pu je praw dzi wy prze ∏om w tech ni ce pro duk cji taÊm.
Po wsta je mo˝ li woÊç uzu pe∏ nia nia ob ra zu dêwi´ kiem
oraz tech ni ko lor, wy na la zek, któ ry po zwa la na 
od czy ta nie w ko lo rze ob ra zów wcze Êniej wy Êwie tla -
nych tyl ko ja ko czar no -bia ∏e.

WÊród fil mów, któ re po szczy ciç si´ mo gà ty mi cu -
da mi tech ni ki, sà dwie pro duk cje USA, na le ̋ à ce ju˝
do kla sy ki fil mu Êwia to we go: Kró lew na Ânie˝ ka
i Sied miu Kra sno lud ków (pierw szy film d∏u go me tra -
˝o wy Wal ta Di sneya) oraz Prze mi n´ ∏o z wia trem
Vic to ra Fle min ga.

O ile nie kwe stio no wa nà gwiaz dà ki na nie me go
by∏ Char lie Cha plin to z na sta niem epo ki dêwi´ ku
kró lu je Or son Wells. Je go umie j´t no Êci – tak przed,
jak i za ka me rà – wpro wa dza jà no we po j´ cie 
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Od lewej: kadry z filmu
Przeminęło z wiatrem
i Pół żartem, pół serio,
Tom Cruise i Steven Spielberg,
Greta Garbo i fotos z filmu 
Uczta Babette
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KA PRY SY NA PO RZĄD KU DZIEN NYM

Wspi´ cie si´ na szczy ty s∏a wy wy ma ga dzi siaj nie la da po -
Êwi´ ceƒ, ale jest tak ̋ e êró d∏em wie lu przy wi le jów. By cie
gwiaz dà na fa li suk ce su po zwa la ko rzy staç z nie skoƒ czo nej
se rii apa na ̋ y, któ re uzu pe∏ nia jà i tak ju˝ kon kret ne „wy na -
gro dze nie pod sta wo we”. Czy mo wa o ak to rach czy te˝
o pio sen ka rzach, za sa da jest ta sa ma: cho dzi o nie ty kal -
nych, któ rym wszyst ko wol no.
Nie jest no wo Êcià, ˝e za ka˝ dà po dró ̋ à gwiaz dy na pro -
mo cje fil mu, kon cer tu czy in nych kry je si´ dro bia zgo wa
or ga ni za cja skru pu lat nie opra co wa na w naj mniej szych
szcze gó ∏ach. Cho dzi o to, aby gwiaz dy nie ura ziç i spe∏ niç
wszel kie jej ocze ki wa nia. Im gwiaz da s∏aw niej sza, tym
bar dziej zdzi wa cza ∏a z eks tra wa ganc ki mi ma nie ra mi i eks -
cen trycz ny mi wy ma ga nia mi. Pra cu je dla niej ca ∏y sztab
me ne d˝e rów, oso bi stych wspó∏ pra cow ni ków, do rad ców
od wi ze run ku i ochro na oso bi sta, moc no za an ga ̋ o wa -
nych w to, aby w ka˝ dych oko licz no Êciach i pod czas 
ka˝ de go wy jaz du wszyst ko od by ∏o si´ bez za strze ̋ eƒ
zgod nie z „jej” ocze ki wa nia mi. Wszy scy mu szà byç przy -
go to wa ni na nie spo dzie wa ne zmia ny po dyk to wa ne 
na g∏ym ka pry sem gwiaz dy.

Weê my na przy k∏ad du et, któ ry ostat nio przy le cia∏ do 
Rzy mu na pre mie r´ Mi no ri ty re port. Tom Cru ise i Ste ven
Spiel berg. Od twór ca g∏ów nej ro li i re ̋ y ser za ̋ y czy li so bie
dwa pi´ tra w Ho tel de Rus sie. Prze sad na by ∏a te˝ to wa rzy -
szà ca im eki pa: 18 osób. Cru ise do dat ko wo za ̋ y czy∏ so bie
pry wat nà sa l´ gim na stycz nà. Ma don na na to miast ma ob se -
sj´ zdro wej ˝yw no Êci. Pod czas ka˝ de go wy jaz du ˝y czy so bie
wy ∏àcz nie owo ce i no wa lij ki z kra jów ich po cho dze nia. Nie
ma mo wy o zwy k∏ym Ênia da niu. I po my Êleç, ˝e 
wy ro s∏a w kra ju hot do gów ob le wa nych ket chu pem.

KLAPS: GO TU JE MY

„Gdy bym Paƒ stwu zdra dzi∏ sk∏ad ni ki, nie zje dli by Êcie 
te go” z iro nicz nym uÊmie chem mó wi swo im go Êciom
per fid ny An to ny Hop kins na po czàt ku fil mu Red Dra -
gon. Jest to ostat nia cz´Êç sa gi o Han ni ba lu -Ka ni ba lu.
Do rocz na ko la cja w do mu Lec te ra we d∏ug opi nii jej
uczest ni ków jest wy bor na i gdy by Êmy nie wie dzie li, ˝e
naj bar dziej ce nio ne da nie spo rzà dzo ne zo sta ∏o z bied ne -
go cz∏on ka or kie stry, to i my mie li by Êmy Êlin k´ w ustach.
Tak ̋ e po tra wy ma jà swo jà ki no wà ewo lu cj´. By ∏y fil my,
w któ rych je dze nie by ∏o praw dzi wà ob se sjà a po tra wy
w cen trum nar ra cji. Wspo mnie nie fil mów o wy so kim
po zio mie cho le ste ro lu mo ̋ e byç oka zjà do przy po mnie -
nia prze pi sów na s∏yn ne da nia. I oto na przy k∏ad wy bor -
ne prze piór ki spo rzà dzo ne przez Ste ph ne Au dran w kul -
to wym fil mie 1987 ro ku Uczta Ba bette. Kunszt, z ja kim
g∏ów na bo ha ter ka przy go to wu je po tra wy i na strój to wa -
rzy szà cy ko la cji, osià ga jà kul mi na cj´ w chwi li po da nia
da nia g∏ów ne go: prze piór ki fa sze ro wa nej pasz te tem
i tru fla mi. 
W nie co in nym Êro do wi sku, rów nie jed nak de wo cyj nym,
to czy si´ ak cja Cho co lat. Jest to ma ni fest ku roz ko szy

spo ̋ y wa nia cze ko la dy, któ rà Vian ne (Ju liet te Bi no che)
od kry wa wraz z prze pi sa mi in spi ro wa ny mi az tec kà tra -
dy cjà. Ce le bro wa nie po traw to tak ̋ e te mat do mi nu jà cy
w fil mie Va tel z udzia ∏em Ge rar da De par dieu: przed sta -
wio na zo sta ∏a trzy dnio wa uczta na czeÊç przy jaz du kró la
Fran cji na za mek w Chan til ly, gdzie na t´ oka zj´ g∏ów ny
bo ha ter przy go to wu je krem o tej sa mej na zwie. Ca ∏a 
s∏o dycz fan ta stycz ne go Êwia ta Ame lii kry je si´ na to miast
w chru pià cej sko rup ce przy pa lo nej Êmie tan ki, któ rà 
bo ha ter ka uwiel bia ∏a maç ∏y ̋ ecz kà.
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HOL LY WO OD NAD TY BREM

Ka mieƒ w´ giel ny pod miasteczko filmowe zo sta∏ po ∏o ̋ o -
ny 26 stycz nia 1936 ro ku. Do k∏ad nie 15 mie si´ cy póê -
niej na stà pi ∏a in au gu ra cja Ci ne cit ta w obec no Êci Be ni to
Mus so li nie go. Powsta∏o wówczas 16 stu diów ki ne ma to -
gra ficz nych (dziÊ jest ich 22), na po wierzch ni po nad 400
tysi´cy me trów kwadra towych, pra wie ty le co po -
wierzch nia Wa ty ka nu. Naj bar dziej im po nu jà ce jest stu -
dio numer 5, któ re mie rzy 3.200 me trów kwa dra to wych
i jest naj wi´k szym w Eu ro pie. Naj mniej sze ma 450 me -
trów kwadratowych.
Ci ne cit ta zo sta ∏a za mkni´ ta w la tach 1943-1946 z po wo -
du woj ny. W la tach 50. znowu prze ̋ y wa ∏a okres wiel kie -
go roz kwi tu dzi´ ki ta kim re ali za cjom jak Ben Hur czy
Quo va dis? Naj wi´k szà jed nak pro duk cjà tu zre ali zo wa -
nà by ∏a Kle opa tra: film na kr´ co ny w la tach 1961-1962,
we wszyst kich stu diach. 
W 1999 ro ku Mar tin Scor se se zre ali zo wa∏ tu su per pro -
duk cj´ Gan ges of New York. Przy tej oka zji wybu do wa no
dzie wi´ç osie dli pó∏ noc no ame ry kaƒ skie go mia sta, tak
jak wy glà da ∏y w XIX wie ku.

UJĘ CIA W TO SKA NII

An gli cy na zy wa jà ja „Chan ti shi re” ni czym hrab stwo lor -
dów. Jest to, jak wia do mo, re jon wspa nia ∏ych win nic
i uro kli wych kra jo bra zów. To wzgó rza na po ∏u dnie od
Flo ren cji wzd∏u˝ dro gi, któ ra pro wa dzi do Sie ny: po la
psze ni cy, êró d∏a siar ko we, zie lo ne ale je cy pry sów i drzew
oliw nych. Tu znaj du je si´ po sia d∏oÊç Bro lio, wiej ski dom,
w któ rym w 1996 ro ku przy go to wa no sce no gra fi´ do 
Io bal lo da so la. 
Ju˝ w po ∏o wie lat 50. ki no od kry ∏o pi´k no To ska nii. Tu -
tej sze mia sta sà praw dzi wy mi te atra mi, la sy par ka mi
a po la ogro da mi. Wy star czy dzie si´ç cha rak te ry stycz -
nych miejsc, któ re do star czà nie skoƒ czo nych sce no gra fii
dla wy da rzeƒ z prze sz∏o Êci jak i te raê niej szo Êci. 
Zie mia ta za uro czy ∏a nie tyl ko Ber to luc cie go, ale tak ̋ e
in nych zna nych re ̋ y se rów, jak An tho ny Mi ghel la 
i Ri dley Scott. Pierw szy z nich wy bra∏ klasz tor Sant‘An na
w Val d’Or cia ja ko miej sce ak cji An giel skie go pa cjen ta.
Dru gi, po na kr´ ce niu cz´ Êci fil mu Han ni bal we Flo ren cji,
po wró ci∏ do To ska nii, aby na kr´ ciç s∏ynnego Gla dia to ra.
Tu bo wiem zna laz∏ cie p∏e Êwia t∏o i in ten syw ne ko lo ry, 

ja kich po szu ki wa∏ na potrzeby realizacji filmu. Prze niós∏
za tem ge ne ra ∏a Ma xi mu sa w in ter pre ta cji Rus se la Crow
i ca ∏à eki p´ z Mal ty, gdzie kr´ co ne by ∏y in ne sce ny. 
Ary sto kra tycz ne wil le re jo nu Luc chi z ogro da mi i sa lo -
nami de ko ro wa nymi fre ska mi sta no wià na to miast t∏o do
fil mu Ja ne Cam pion Por tret da my. 
W Arez zo, w 1997 ro ku, na kr´ co ne zo sta ∏o ar cy dzie ∏o
Ro ber ta Be ni gne go ˚y cie jest pi´k ne: na gro dzo ny wie lo -
ma na gro da mi film, któ ry roz ba wi∏ w wzru szy∏ niemal
ca ∏y Êwiat.
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Od lewej: widok na
Cinecitta w Rzymie.
Scena z filmu Władca
Pierścieni i Russel Crowe,
odtwórca głównej roli 
w filmie Gladiator.
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CYKL FAN TA SY

Bo ha te ra mi tej dzie dzi ny ki ne ma to gra fii sà dziÊ naj s∏yn -
niej szy cza ro dziej Har ry Pot ter i Hob bi ci Êci ga ni przez
po two ry, el fy i la ta jà ce mio t∏y i lu dzie ˝y jà cy w wir tu al -
nej rze czy wi sto Êci ma szyn cy fro wych. Dru gi od ci nek
przy gód Har ry’ego Pot te ra, pod ty tu ∏em Kom na ta 
ta jem nic, po bi∏ re kor dy ka so wo Êci. Po ma ∏ym ma gi ku,
któ ry wy szed∏ spod pió ra an giel skiej pi sar ki Jo an ne
Row ling, w stycz niu wej dzie na ekra ny trze cia se ria
W∏ad cy pier Êcie ni: Po wrót kró la, su per pro duk cja in spi ro -
wa na sa gà Tol kie na.
Go ràcz ka do cho dzi ze ni tu i pod czas gdy skle py wy pe∏ -
nia jà si´ ga d˝e ta mi, sa le ki no we ata ko wa ne sà nie tyl ko
przez dzie ci, ale i ich ro dzi ców. Bo ha te ro wie in nych,
baÊniowych Êwia tów pa sjo nu jà bo wiem tak ̋ e do ro s∏ych.
Po wsta jà praw dzi we fan klu by Tol kie na in te re su jà ce si´
daw ny mi le gen da mi i mu zy kà cel tyc kà. 
W dzisiejszych czasach ˝y we jest pra gnie nie za g∏´ bie nia
si´ w baj ko wych me an drach. Czy jest to uciecz ka od rze -
czy wi sto Êci? A mo˝e pra gnie nie po zo sta nia m∏o dym?
A mo ̋ e fan ta sty ka ta po zwa la schro niç si´ przed trud nà

dzi siej szà co dzien no Êcià, przede wszyst kim ze wzgl´ du
na mo tyw wal ki do bra ze z∏em. W fan ta zji bo wiem êli sà
na praw d´ êli, a do brzy za wsze zwy ci´ ̋ a jà.
DziÊ mit do bre go wo jow ni ka, któ ry roz wià zu je wszyst -
kie, nawet te najbardziej skomplikowane pro ble my, 
jest jak ni gdy do tych czas, fa scy nu jà cy. 
Dlatego w∏aÊnie wró˝ ki i cza row ni ce, ale tak˝e el fy 
i po two ry, wkra cza jà z fil mu i ksià˝ ki tak ̋ e do Êwia ta
mu zy ki i gier. Nad cho dzà ca zi ma pro po nu je nam pe∏ ne
za nu rze nie si´ w Êwie cie ma gii i fantazji.

ki ne ma to gra fii. I tak po wsta je Oby wa tel Ka ne, przez
wie lu uzna ny za dzie ∏o fil mo we wszech cza sów.

Kie dy w Ame ry ce ki no przy bie ra roz mia rów gi -
gan tycz ne go biz ne su (jesz cze dziÊ zaj mu je czo ∏o wà
po zy cj´ na li Êcie prze my s∏o we go eks por tu), we W∏o -
szech ro dzi si´ ide olo gicz na ri po sta: neo re alizm. 
Ga tu nek ten opi su je ubó stwo co dzien ne go ˝y cia
w po wo jen nych W∏o szech, po s∏u gu jàc si´ na tu ra li -
stycz nym j´ zy kiem. De Si ca, Vi scon ti i Ros sel li ni
two rzà swo je ar cy dzie ∏a. Âwia to wà s∏a w´ zdo by wa jà
So fia Lo ren, An na Ma gna ni, Gi na Lo lo bri gi da, 
Ma cel lo Ma stro ian ni. Nie d∏u go po tem w Êwie cie 
ki ne ma to gra fii po ja wi si´ naj s∏aw niej szy re ̋ y ser
Êwia ta – Fe de ri co Fel li ni.

Na fa li emo cji, ja kie po wszech nie wzbu dza jà wy -
pra wy w ko smos, po wsta je ga tu nek fil mów fan ta -
stycz no -na uko wych. Ga tu nek, któ ry w 1969 ro ku
za owo cu je kunsz tow nym ar cy dzie ∏em 2001: Ody se -
ja ko smicz na Stan leya Ku bric ka. 

Jest to tak ̋ e okres na pi´ç spo ∏ecz nych i w wie lu
kra jach po wsta jà fil my, któ rych te ma tem jest bunt:
Dys kret ny urok bur ̋ u azji Lu isa Bu nu ela (Fran cja
1973), Me cha nicz na po ma raƒ cza Stan leya Ku bric -
ka, Ab sol went Mi ke’a Ni chol sa z nie za po mnia nym 
Du sti nem Hof f ma nem i Tak sów karz Mar ti na 
Scor se se. Na te la ta przy pa da tak ̋ e re ali za cja jed nej
z naj wi´k szych su per pro duk cji ki na Êwia to we go:
Czas apo ka lip sy Cop po li. Ak cja fil mu, od wo ∏u jà ca
si´ do po wie Êci Con ra da Jà dro ciem no Êci, roz gry wa
si´ w Wiet na mie i jest ak tem oskar ̋ e nia woj ny, 
zre ali zo wa nym w kunsz tow nym sty lu i z du ̋ ym 
roz ma chem. Sta nie si´ praw dzi wà per ∏à ki ne -
ma to gra fii tak ̋ e za spra wà do sko na ∏ej in ter pre -
ta cji Mar lo na Bran do, jed ne go z „wiel kich” ki na
Êwia to we go. 

Sà to la ta ob fi tu jà ce w nie zwy k∏e re ali za cje fil mo -
we, w któ rych de biu tu jà ak to rzy sta no wià cy po dziÊ
dzieƒ eli t´ ki na: Ro bert De Ni ro, Al Pa ci no, Jo die
Fo ster, Har ri son Ford, Du stin Hof f man, Ge rard 
De par dieu.

Ostat nià re wo lu cj´ w ki ne ma to gra fii wpro wa dza in -
for ma ty ka. Mo˝ li woÊç wy ko rzy sta nia kom pu te rów
otwie ra nie skoƒ czo ne i spek ta ku lar ne mo˝ li wo Êci.
Gwiezd ne woj ny Geo r ge sa Lu ca sa (1977) to za po -
wiedê no we go kie run ku w ki ne ma to gra fii, kon ty nu -
owa ne go po dziÊ dzieƒ z co raz to bar dziej za ska ku jà -
cy mi efek ta mi. Sà one Êwia dec twem mi lo we go 
kro ku, ja kie go do ko na ∏y fo to gra my bra ci Lu mie re.
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Przepis na karpia w sieci

C o zro biç, gdy brak nam po my -
s∏u na Êwià tecz ne da nie lub nie
pa mi´ ta my tek stów ulu bio -

nych ko l´d? Jak wy brnàç z kla sà z sy -
tu acji, gdy za po mnie li Êmy wy s∏aç do
ko goÊ kart k´ Êwià tecz nà? Z po mo cà
przy cho dzi nie za wod ny In ter net. 

Naj wi´ cej ser wi sów w In ter ne cie
to po rad ni ki ku li nar ne oraz zbio ry
ko l´d. Na stro nie http://www.wi gi -
lia.pl/ oprócz prze pi sów na po tra wy
i opi su tra dy cji Êwià tecz nej znaj dzie -
my tak ̋ e link umo˝ li wia jà cy za pro -
sze nie przez In ter net Êw. Mi ko ∏a ja
do do mu w do wol nym miej scu Pol -
ski lub kup no pre zen tu Êwià tecz ne -
go. Jest tak ̋ e ga le ria ˝ar tów ry sun -
ko wych na te mat Êwiàt. Na stro nie
http://www.bomb ka.piw ko.pl/
oprócz prze pi sów i tek stów ko l´d,
mo˝ na zna leêç tak ̋ e ko lek cje Êwià -
tecz nych kur so rów do kom pu te ra
oraz du ̋ à ko lek cj´ ko l´d w pli kach
mu zycz nych w for ma cie mi di.
W pol skim In ter ne cie mo˝ na zna -
leêç tak ̋ e in ne stro ny, dzi´ ki któ rym
mo˝ na zor ga ni zo waç mi ko ∏a jo wà
za ba w´.

Swo je ser wi sy Êwià tecz ne po sia da -
jà tak ̋ e por ta le in ter ne to we. Wir tu -
al na Pol ska (http://swie ta.wp.pl/ ma
skrom ny ser wis b´ dà cy za ra zem re -
kla mà sie ci Plus GSM. 

Ser wis por ta lu In te ria.pl – Cho in -

ka http://cho in ka.in te ria.pl/ po Êwi´ -
co ny jest nie tyl ko Bo ̋ e mu Na ro dze -
niu. Znaj dzie my w nim tak ̋ e in for -
ma cje do ty czà ce tra dy cji Êw. Mi ko ∏a -
ja i No we go Ro ku. Mo ̋ e my si´ 
do wie dzieç np. w ja kim ter mi nie 
ob cho dzi si´ No wy Rok w po szcze -
gól nych kul tu rach, np. we d∏ug ka -
len da rza ju liaƒ skie go, opis tra dy cji
z daw nych wie ków oraz no wo rocz ne
wia do mo Êci. W ser wi sie znaj dzie my
oczy wi Êcie tak ̋ e Êwià tecz ne kart ki
wir tu al ne. Mo˝ na tak ̋ e prze czy taç
pro po zy cje SMS -ów Êwià -
tecz nych, obej rzeç ga le ri´
szo pek oraz prze czy taç bo ̋ o -
na ro dze nio wy ho ro skop.
Nie bra ku je opi su tra dy cji
Êwià tecz nych oraz prze pi sów
na cia sta i in ne da nia. Cie ka -
wost k´ sà wi gi lij ne opo wie -
Êci VIP -ów. Z ko lei w por ta lu
Ga ze ta.pl w ser wi sie Êwià -
tecz nym http://www2.ga ze -
ta.pl/swie ta znaj dzie my opis
zwy cza jów ad wen to wych
i zbiór ta pet na ekra ny kom -
pu te rów. Te mu ser wi so wi
pa tro nu je in ny ope ra tor te le -
fo nii ko mór ko wej – Idea. W cz´ Êci
po Êwi´ co nej zwy cza jom syl we stro -
wym mo ̋ e my si´ za po znaç z wró˝ -
ba mi, ja kie te go dnia by ∏y ro bio ne
w daw nych cza sach oraz ich zna cze -

niem. W ser wi sie Chri st mas pod ad -
re sem http://www.mo ja stro na.com.
pl/chri st mas/, oprócz ty po wych po -
rad Êwià tecz nych mo˝ na prze czy taç
tak ̋ e na uko we roz pra wy o Êwi´ tym



Mi ko ∏a ju, ˝ar ty Êwià tecz ne oraz
prze pi sy na drin ki syl we stro we.
Z ko lei o przy s∏o wiach no wo rocz -
nych, o tym dla cze go ˝y czy my so bie
do sie go ro ku i o daw nym spo so bie
wi ta nia no we go ro ku, prze czy ta my
na stro nie Z no wym ro kiem pod ad -
re sem http://re pu bli ka.pl/k_si dor -
czuk/z_no wym.htm.

In ter net mo ̋ e byç po moc ny w od -
no wie niu tra dy cji Êpie wa nia ko l´d
przez ca ∏à ro dzi n´. W glo bal nej sie ci
mo˝ na zna leêç wie le stron z tek sta -

mi, nu ta mi lub chwy ta mi gi ta ro wy -
mi po trzeb nym do za Êpie wa nia ko l´ -
dy. Jed nym z nich jest ser wis Ko l´ da

on li ne pod ad re sem http://www.ko -
le da.kdm.pl/. Oprócz tek stów i lin -
ków do in nych stron ko l´ do wych,
sà tak ̋ e umiesz czo ne na stro nie 
na gra nia go to wych utwo rów. To na
wy pa dek, gdy by za da nie sa mo dziel -
ne go wy ko na nia ko l´ dy prze ro s∏o
in ter nau t´.

Dla zwo len ni ków no wo cze snych
tren dów mu zycz nych sà w sie ci ko l´ -
dy w sty lu hip -hop. Ra pe rzy z Gdy -
ni: Pe re∏ i Ki siel, pod ad re sem
http://www.ro jo.art.pl/ko le dy ra po -
we ofe ru jà mo˝ li woÊç Êcià gni´ cia
utwo rów na twar dy dysk kom pu te ra
w for ma cie MP3. Z ko lei uczà cy si´
j´ zy ka an giel skie go pod ad re sem
http://re pu bli ka.pl/chri st ma sti me/
znaj dà opi sy zwy cza jów i tek sty ko -
l´d po an giel sku.

Oprócz ty po wych po rad ni ków ku -
li nar nych i ser wi sów ko l´ do wych sà
po wa˝ ne stro ny hi sto rycz no -teo lo -
gicz ne. Na stro nie fun da cji Opo ka,
pod ad re sem http://www.opo -
ka.org.pl/va ria/bn/ znaj dzie my nie
tyl ko wszel kie po trzeb ne na Êwi´ ta

po ra dy, np. do ty czà ce ro -
bie nia ozdób Êwià tecz nych

i spo so bów ich wie sza nia
na cho in ce oraz prze pi sy
ku li nar ne i in struk cj´ jak
urzà dziç Êwià tecz ny stó∏. Sà
na niej rów nie˝ tek sty ko -

l´d i ˝y czeƒ Êwià tecz nych. Jest to
rów nie˝ praw dzi we kom pen dium
wie dzy o Êwi´ tach. Ser wis za wie ra

zbiór wier szy wy bit nych pol skich
po etów na te mat Bo ̋ e go Na ro dze -
nia oraz tek sty teo lo gicz ne ob ja Ênia -
jà ce ich isto t´. Oprócz te go w ser wi -
sie znaj dzie my va de me cum tra dy cji

Êwià tecz nych, zna cze nia
po szcze gól nych sym bo li
bo ̋ o na ro dze nio wych. Nie
bra ku je te˝ wir tu al nych
kar tek. In nym ser wi sem
utrzy ma nym w po wa˝ nym
to nie jest Êwià tecz na cz´Êç
por ta lu chrze Êci jaƒ skie go
Ma te usz, pod ad re sem
http://www.ma te usz.pl/
du cho wosc/bn2000/. Stro -

na jest czymÊ w ro dza ju bi blij ne go 
re pe ty to rium na te mat no cy sprzed
2000 lat.

W ka ta lo gach por ta li In ter ne to -
wych mo˝ na zna leêç tak ̋ e wie le
pro po zy cji tu ry stycz nych na Syl we -
stra i Êwi´ ta oraz ofer ty ba lów syl -
we stro wych.
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Świą tecz ne ad re sy stron WWW:
Prze pi sy ku li nar ne
http://www.kuch nia.com.pl/DiD/bo znar.html

Ko lę dy
http://www.ro jo.art.pl/ko le dy ra po we

http://www.ko le da.kdm.pl

http://www.sa mi so bie.clan.pl/ko le dy.htm

http://re pu bli ka.pl/chri st ma sti me

Tra dy cje świą tecz ne
http://za bo row scy.we bpark.pl/wi gi lia

http://www.wi gi lia.pl

http://swie ta -swie ta.we bpark.pl

http://www.opo ka.org.pl/va ria/bn

http://www.ar ka.cad.pl/wi gi lia

http://www.ma te usz.pl/du cho wosc/bn2000

http://www.bomb ka.piw ko.pl

Por ta le
http://cho in ka.in te ria.pl

http://www2.ga ze ta.pl/swie ta/0,0.html

http://swie ta.wp.pl

Syl we ster
http://re pu bli ka.pl/k_si dor czuk/z_no wym.htm

http://www.mo ja stro na.com.pl/chri st mas



A by do staç si´ z Ru mu nii na
Ukra in´, trze ba prze je chaç
przez dwu ki lo me tro wy od -

ci nek Mo∏ da wii. In nej dro gi nie
ma. Sà na to miast dwa przej Êcia
gra nicz ne. Do je˝ d˝a my do pierw -
sze go i... klops. Aby wje chaç do
Mo∏ da wii po trze ba mo∏ daw skiej
wi zy. Na przej Êciu nie ma cel ni ka,
nie ma wi´c spo so bu aby uzy skaç
wi zy. Nie po ma ga jà t∏u ma cze nia, ˝e
za 2 km opu Êci my ten kraj. Mu si -
my je chaç do in ne go przej Êcia
wska za ne go przez ˝ycz li wych Mo∏ -
da wian. 

Ru sza my do przej Êcia w Oan cea,
po dro dze mi ja jàc osa dy, w któ rych
pa nu je skraj na bie da. Do my miesz -
kal ne zbu do wa ne sà ze s∏o my zle -
pio nej wy su szo nà gli nà, i po ka˝ dej
wi´k szej ule wie, ci bied ni lu dzie
mu szà je na pra wiaç.

Aby prze kro czyç gra ni c´ sp´ dza -
my po nad trzy go dzi ny na wy pe∏ -
nia niu mnó stwo pa pie rów, za -
Êwiad czeƒ, ubez pie czeƒ, do ku men -
tów, a przede wszyst kim zdo by ciu
upra gnio nych wi z po 30$ od sztu -
ki! Mo∏ daw skie s∏u˝ by gra nicz ne
spra wia jà do bre wra ̋ e nie, sà
uprzej mi, mi li i mó wià po an giel -
sku. Nie mniej jed nak, biu ro kra cja
pa nu jà ca na przej Êciu po su ni´ ta jest

do gra nic ab sur du. Pierw sze mia sto
to ob raz ki spa lo ne go wra ku sa mo -
cho du, w tle bu dy nek przy po mi na -
jà cy opusz czo nà fa bry k´, któ ry ma
wy bi te wszyst kie szy by. Uli ce sà
wy mar ∏e, kil ka dzie ci ba wi si´ na
skra ju jezd ni. Dziu ry w cen trum
mia sta sà tak wiel kie i g´ ste, ˝e
przy cie ra my ru ra mi wy de cho wy mi
o po zo sta ∏o Êci as fal tu. Nie ste ty nie
ma ˝ad nych zna ków, dro go wska -
zów, ani nazw ulic. W prze ci wieƒ -
stwie do miast wi daç, ˝e w wio -
skach miesz ka jà lu dzie. Nie któ rzy
pod bie ga jà do p∏o tów, in ni za -
mie ra jà, gdy prze je˝ d˝a my. Na

tekst i zdjęcia: Artur BiedrońPodróże

Motocyklem
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któ ry sam z ˝o nà Go sià je cha∏ na
spo tka nie z na mi do Ode ssy, zo sta∏
dwu krot nie przy gar ni´ ty, prze no -
co wa ny i na kar mio ny przez przy -
pad ko wo spo tka nych Ukra iƒ ców.
Nie sà dz´, aby w Pol sce ta kie przy -
pad ki mia ∏y miej sce, a to po noç my
bo imy si´ jeê dziç na wschód, gdy˝
Ukra ina i Ro sja ko ja rzà nam si´
z ma fià, gan ga mi, z∏o dzie ja mi
i wszyst kim, co naj gor sze. 

Ce lem na szej po dró ̋ y by ∏a Ode -
ssa, gdzie od wie dzi li Êmy za ∏o ̋ y cie -
la na sze go klu bu, Vla da Li tvi no wa.
Oprócz Vla da i je go ˝o ny Lu dy, po
Ode ssie opro wa dza∏ nas przy ja ciel
Az te ca – Alex. Dzi´ ki nim, Ode ssa
nie by ∏a dla nas tyl ko zbio rem
pi´k nych i sta rych bu dyn ków, ale
tak ̋ e tym wszyst kim, co da je po -
zna wa nie hi sto rii i cie ka wost ki
zwià za ne z ka˝ dym za ka mar kiem
te go mia sta. 

Go rà co po le cam ka˝ de mu po -
dró˝ na wschód i po ∏u dnio wy
wschód Eu ro py. Nie war to wie rzyç
w po wszech nie pa nu jà ce opi nie.
Trze ba to wszyst ko zo ba czyç na
w∏a sne oczy i prze ko naç si´, ˝e nic
z∏e go nie czy ha tam na po dró ̋ u jà -
cych. Nie po le cam je dy nie wy -
ciecz ki przez Mo∏ da wi´. Stan dróg
wy raê nie od bie ga od norm ist nie jà -
cych w Eu ro pie Za chod niej. Po
prze kro cze niu gra ni cy po mi´ dzy
Ukra inà a Pol skà w Hre ben nem,
wy chwa la li Êmy pol skie dro gi pod
nie bio sa. Kto nie wie rzy, te go za -
pra szam do pó∏ noc nej Ru mu nii lub
za chod niej Ukra iny. 

By ∏a to ostat nia cz´Êç opi su po -
dró ̋ y mo to cy kli stów, w któ rej
uczest ni czy∏ Ar tur Bie droƒ z Fiat
Bank Pol ska SA.

Pe∏ nà re la cj´ z tej i innych wy -
praw klubu Stran gers, mo˝ na 
zna leêç na stro nie in ter ne to wej
www.stran gers.ri ders.pl.

dro gach ra czej s∏a bej
kon dy cji, spo tkaç
mo˝ na lÊnià ce ame ry -
kaƒ skie krà ̋ ow ni ki.
Gdzie oni tym je˝ d˝à?
Roz dê wi´k mi´ dzy
bie dà a bo gac twem,
któ ry wi dzie li Êmy
w Ru mu nii jest ∏a -
god nym nie do sto so -
wa niem w po rów na -
niu z tym, co wi daç
w Mo∏ da wii.

Wresz cie Ukra ina. Naj wi´k szà
za le tà te go kra ju sà kosz ty. Litr
bar dzo do brej ben zy ny kosz tu je
1,50 PLN, naj taƒ szy ho tel, w ja -
kim no co wa li Êmy, 5,60 PLN za
noc. Wa run ki sa ni tar ne op∏a ka -
ne, ale ce na jest ce nà. Na tam tej -
szych sta cjach sprze da wa na jest
ben zy na 76 okta no wa. My, tan -
ku jà cy 95-k´, wy raê nie rzu ca li -
Êmy si´ w oczy. Ukra iƒ cy po dob -
nie jak Ru mu ni nie na le ̋ à do
osób p∏a wià cych si´ w prze py -
chu. Praw do po dob nie rów nie˝
z te go po wo du sà otwar ci i go -
Êcin ni dla przy by szów. Zby szek,
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Odessa – przed hotelem „Jedność”



z naj le piej na pi sa nych sce na riu szy
ostat nich lat. Au to rzy ob ra zu po s∏u -
˝y li si´ kon wen cjà mu si ca lu, prze ̋ y -
wa jà cà ostat nio praw dzi wy re ne sans.
Na pla nie ze bra no naj lep sze fran cu -
skie ak tor ki, wy star czy wy mie niç Ca -
the ri ne De neu ve czy Fan ny Ar dant.
„Osiem ko biet” to po ∏à cze nie fil mu
psy cho lo gicz ne go, kry mi na ∏u, thril le -
ra i wspo mnia ne go ju˝ mu si ca lu. Pi -
kan te rii fa bu le do da je fakt, ˝e ca ∏a
ak cja nie wy cho dzi po za gra ni ce za -
sy pa ne go przez Ênieg, sta re go, prze -
ra ̋ a jà co ta jem ni cze go do mu. 

„Wiek nie win no Êci” Fran ci sa 
For da -Cop po li to ju˝ kla sy ka ki na.
Jest to jed na z naj pi´k niej i naj sub tel -
niej zbu do wa nych hi sto rii mi ∏o snych.
Ro mans to nie ty po wy, bo do koƒ ca
nie spe∏ nio ny. Kre acje Mi chel le Pfe -
ifer i Da nie la Day -Le wi sa to nie za po -
mnia ne ro le. Film by∏ no mi no wa ny
do Osca ra w kil ku ka te go riach, zdo -
by∏ sta tu et k´ za ko stiu my. Cop po la
po ka za∏ Êro do wi sko wiel ko miej skiej
eli ty, któ ra sp´ ta na kon we nan sa mi
ce lu je w kry ty kanc twie i in try gach.
Na tle tej spo ∏ecz no Êci uczu cie, ja kie
po ∏à czy ∏o bo ha te rów, z miej sca ska -
za ne by ∏o na po ra˝ k´. Gra po zo rów
zwy ci´ ̋ a, ale re alia nie po zwo li ∏y ko -
chan kom na pod j´ cie in nej de cy zji.
Ostra cyzm to wa rzy ski rów na∏ si´ nie -
mal Êmier ci fi zycz nej.

Kino w domu Jo an na Po lak

Komizm, muzyka

W y traw ne go ki no ma na nie
trze ba na ma wiaç do po zo -
sta nia wier nym swo jej pa -

sji. Dzie sià ta Mu za nie jest zbyt wy -
ma ga jà ca, na le ̋ y je dy nie po ̋ y czyç
do bry film i ba wiç si´, wzru szaç lub
dr˝eç ze stra chu. War to za czàç od ko -
me dii. „Joh ny En glish” to film
z uwiel bia nym na ca ∏ym Êwie cie Ja -
siem Fa so là. Film jest zr´cz nà pa ro dià
se rii Bon dów. Oprócz ko mi zmu sy tu -
acyj ne go, mnó stwo za baw nych dia lo -
gów. Mro ̋ à ce krew w ˝y ∏ach za da nie
szpie gow skie zo sta je wy ko na ne mi´ -
dzy in ny mi przy udzia le pi´k nej pa ni
agent, gra nej przez pio sen kar k´ Na -
ta lie Im bru glia. Z∏o czyƒ c´ dy bià ce go
na Êwia to wy po kój, za gra∏ z po dzi wu
god nym dy stan sem do swych do -
tych cza so wych ról dra ma tycz nych,
John Mal ko vich. Ob sa da jest wy star -
cza jà cà za ch´ tà do obej rze nia „Joh ny
En glish”. Je Êli ktoÊ pra gnie po çwi -
czyç umys∏, mu si obej rzeç „Osiem
ko biet” Fran co isa Ozo na. Film zro bi∏
glo bal nà ka rie r´, zresz tà zu pe∏ nie 
za s∏u ̋ e nie. Hi sto ria skom pli ko wa -
nych zwiàz ków ro dzin nych to je den

Pre mie ry
„24 go dzi ny” – Hi sto ria oszu stów, któ -

rzy zaj mu ją się na cią ga niem bo ga tych

ro dzin. Wszyst ko by ło by do brze, gdy by

nie wy bra li so bie na ofia ry nie wła ści wej

fa mi lii. Ak cja do pra co wa na w szcze gó -

łach za czy na się wy my kać spod kon tro -

li... Reż.: Lu is Ma no ki, wyst.: Char li ze

The ron, Ke vin Ba con, Co urt ney Lo ve.

„Krót ka pił ka” – Gwiaz da „Ma tri xa” Ke -

anu Re eves tym ra zem gra tre ne ra dru ży -

ny ba se bal lo wej, któ ry pró bu je w ten

spo sób spła cić ha zar do we dłu gi. Jak

moż na się do my ślić, chłop cy z mu rzyń -

skie go get ta nie są zbyt ła twy mi pod -

opiecz ny mi. Reż.: Brian Rob bins, wyst.:

Ke anu Re eves, Dia ne La ne, John Haw kes.

„Mi ni stran ci” – Opo wieść o gru pie

chłop ców, któ rzy ucie ka jąc przed rze -

czy wi sto ścią, stwa rza ją so bie wła sny,

ko mik so wy świat. Ich głów nym wro -

giem jest jed no no ga sio stra za kon na

gra na przez Jo die Fo ster. Reż.: Pe ter

Ca re, wyst.: Jo die Fo ster, Vin cent

D’Ono frio.

i wzruszenie

Osiem ko biet

24 godziny



Z a baw ne fe lie to ny tej pa ry 
au to rów pu bli ko wa ne sà 
na bie ̋ à co w ty go dni ku

„Wprost”. Ze bra nie ca ∏e go zbior ku
w jed nà ca ∏oÊç by ∏o jed nym z naj -
lep szych po my s∏ów wy daw ni czych
ostat nie go ro ku. Je Êli ko muÊ uda ∏o
si´ otrzy maç „Dia lo gi” w pre zen cie
Êwià tecz nym, jest praw dzi wym
szcz´ Êcia rzem. Kar na wa∏ jest rów nie
do brym okre sem na ro bie nie
i otrzy my wa nie po dar ków, dla te go
je Êli ktoÊ za ma ru dzi∏, za wsze mo˝ na
stra t´ od ro biç. A ta ksià˝ ka jest na -
praw d´ war ta po sia da nia. Dow cip
i b∏y sko tli we
spo strze ̋ e nia
obu pa nów
po tra fià cza -
sem do pro wa -
dziç nie mal do
∏ez. Oczy wi -
Êcie ze Êmie -
chu. Jaw ne za -
chwy ty nad tzw. „nie zdro wym je -
dze niem”, a przede wszyst kim za -
baw na se ria zdj´ç, do któ rych bo ha -
te ro wie po zu jà w prze dziw nych sy -
tu acjach, wszyst ko to wp∏y wa na
cie p∏à i fa mi liar nà at mos fe r´, któ rà
wy czu wa si´ na kar tach ksià˝ ki. 
Ro bert Ma k∏o wicz, Piotr Bi kont:
Dia lo gi j´ zy ka z pod nie bie niem.
Znak. Kra ków 2003.

Wro c∏aw, ja ko mia sto, prze ̋ y wa
ostat nio praw dzi wy re ne sans. Zu -
pe∏ nie za s∏u ̋ e nie zresz tà. Pi sa∏
o nim ostat nio choç by sam Nor man
Da vies. A nasz ro dzi my Ma rek Kra -
jeƒ ski, swo im de biu tem rze czy wi -
Êcie za b∏y snà∏. M∏o dy fi lo log kla -
sycz ny w∏o ̋ y∏ w na pi sa nie „Âmier ci
w Bre slau” mnó stwo pra cy i je go
wy si ∏ek da je czy tel ni ko wi praw dzi -
wà ra doÊç z ob co wa nia z tek stem.
Mrocz na hi sto ria w sty lu „Imie nia
Ró ̋ y” mie sza ar cy cie ka we wàt ki hi -
sto rycz ne z ob ra zem Wro c∏a wia lat
dwu dzie stych, mia sta, któ re ist nia ∏o
ja ko zle pek wie lu kul tur. Je Êli ktoÊ
jest zwo len ni kiem cie ka wie po -
pro wa dzo nych fa bu∏ kry mi nal -
nych, osa dzo -
nych w kon kret -
nych re aliach hi -
sto rycz nych, nie
ma dla nie go
bar dziej wy ma -
rzo ne go spo so -
bu sp´ dze nia
kar na wa ∏o we go
wie czo ru. Nie
b´ dzie móg∏ si´
ode rwaç na wet na chwi l´ i bi let na
bal mo ̋ e prze paÊç.
Ma rek Kra jew ski: Âmierç w Bre s lau.
Wy daw nic two Dol no Êlà skie. 
Wro c∏aw 2003.

Jo an na Po lak

Lekturyna deser
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Książki

Ta ksià˝ ka w za sa dzie nie wy ma ga
ju˝ re kla my. Jest to nie kwe stio no wa -
ny be st sel ler, któ ry od kil ku ty go dni
znaj du je si´
w czo ∏ów kach
wszel kich ran -
kin gów czy tel -
ni czych. Yann
Mar tel nie jest
no wa to rem,
mo tyw ˝y cia -
-po dró ̋ y jest
na ty le cz´ sto
wy ko rzy sty -
wa nym te ma tem, ˝e wy da je si´, i˝

nic no we go w po dob nej
kon wen cji nie mo˝ na
po wie dzieç. Na szcz´ Êcie
Mar tel jest m∏o dym i in -
te li gent nym pi sa rzem,
za ska ku je nas mà dro Êcià
i fi lo zo ficz nym prze s∏a -
niem swe go tek stu. „˚y -
cie Pi” jest pierw szà od

lat ksià˝ kà, któ rej re kla m´ mo˝ na
by ∏o oglà daç ja kiÊ czas te mu w te le -
wi zji. Mo ̋ e to do bry, choç nie do
koƒ ca, spo sób na prze ko na nie czy -
tel ni ka do ku pie nia da ne go ty tu ∏u.
My za ch´ ca my Paƒ stwa przede
wszyst kim do czy ta nia, bo to pi´k ny,
a za ni ka jà cy na wyk. 
Yann Mar tel: ˚y cie Pi. Znak. 
Kra ków 2003.
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Je rzy Bąk, rys. Janusz StefaniakOsobliwości
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i... kotyKobiety, m´˝czyêni  

K o bie ta i m´˝ czy zna sà so bie
rów ni. Nie ozna cza to jed -
nak, ˝e ta cy sa mi. Ko bie ty

idà do woj ska, m´˝ czyê ni wy cho -
wu jà dzie ci. I w po rzàd ku. Ty le ˝e
nie do ta kich ról przy go to wy wa ∏a
nas trwa jà ca od ty siàc le ci ewo lu cja...

M´˝ czyê ni przez ty sià ce lat by li
∏ow ca mi. Na uczy li si´ do strze -
gaç zwie rzy n´ na ho ry zon -
cie i sku piaç na niej uwa -
g´. Ko bie ty tym cza sem
pil no wa ∏y dzie ci i czu wa -
∏y, aby nie pod kra d∏y si´ do
nich dra pie˝ ni ki. Ozna cza ∏o
to, ˝e mu sia ∏y mieç „oczy do oko ∏a
g∏o wy”. Dla te go wzrok ko biet
w wy ni ku ewo lu cji wy spe cja li zo wa∏
si´ w tzw. pa trze niu ob wo do wym
i obej mu je nie mal 180 stop ni, pod -
czas gdy m´˝ czyzn o wie le mniej.
Z te go sa me go po wo du m´˝ czyê ni,
aby obej rzeç ∏ad nà ko bie t´ na uli cy,
mu szà prze kr´ caç g∏o w´. To iry tu jà -
ce za cho wa nie nie do ty czy ko biet,
bo im wy star czy je dy nie rzu ciç
okiem na idà ce go z na prze ciw ka
m´˝ czy zn´, aby go oce niç. Mo ̋ e dla
m´˝ czyzn b´ dzie to za ska ku jà ce, 
ale ko bie ty wca le nie rza dziej ni˝
oni zwra ca jà uwa g´ na przed sta wi -
cie li p∏ci prze ciw nej, ty le ˝e, dzi´ ki 
ewo lu cji, nie mu szà te go ro biç
osten ta cyj nie!

Dla cze go po m´˝ czy znach od ra -
zu wi daç, ˝e k∏a mià? Po ko bie tach
te˝ wi daç. Jed nak m´˝ czyê ni w ogó -
le te go nie za uwa ̋ a jà! Sa mi tym cza -
sem przy ∏a py wa ni by wa jà za ka˝ -
dym ra zem, kie dy coÊ kr´ cà. I tu taj
zno wu k∏a nia si´ ewo lu cja. Obroƒ -
czy nie ro dzin mu sia ∏y na uczyç si´
wy chwy ty waç naj drob niej sze zmia -
ny w za cho wa niu swo ich bli skich.
Kie dy z kimÊ roz ma wia jà, wy ∏a pu jà
za rów no in for ma cje za war te w s∏o -
wach, jak i w wy glà dzie czy za -
cho wa niu. Ana li zu jà wszyst kie do -
p∏y wa jà ce do nich sy gna ∏y i bez 
tru du po tra fià wy chwy ciç sprzecz -
no Êci mi´ dzy sy gna ∏a mi wer bal ny mi

i nie wer bal ny mi. M´˝ czyê ni po sie -
dli t´ umie j´t noÊç w stop niu zni ko -
mym – po pro stu zbyt ma ∏o cza su
sp´ dza li z ro dzi nà. Ko bie ty b∏y ska -
wicz nie roz po zna jà zmia n´ na stro ju
u bli skich i zmia n´ ich za cho wa nia.
Dla te go bar dzo trud no je ok∏a maç.
M´˝ czyzn za to mo˝ na bu jaç pra -

wie bez kar nie. To pra wie pew ne,
˝e ni cze go nie za uwa ̋ à. Czy

wo bec te go mo ̋ e dzi wiç fakt,
˝e tak wie le ko biet z po wo -

dze niem uda je or gazm?
M´˝ czyê ni mó wià znacz nie

mniej ni˝ ko bie ty. Daw no, daw no
te mu, ja ko ∏ow cy, mu sie li za cho wy -
waç si´ jak naj ci szej. Ina czej nie upo -
lo wa li by zwie rzy ny. Po po lo wa niu,
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za milk nie i nie zo sta wi go w spo ko -
ju. On prze cie˝ jest tyl ko „∏ow cà”.
Przez ca ∏y dzieƒ Êci ga∏ „zwie rzy n´”.
Te raz pra gnie je dy nie po ga piç si´
w „ogieƒ”. A praw da jest ta ka, ˝e
kie dy m´˝ czy zna ga pi si´ w ogieƒ,
ko bie ta na tych miast czu je si´ nie ko -
cha na. A z ko bie tà, któ ra czu je si´
nie ko cha na, nie da si´ sp´ dziç przy -
jem nie no cy...

W pew nych dzie dzi nach m´˝ -
czyê ni bi jà ko bie ty na g∏o w´. Prze -
wa g´ ma jà tam, gdzie trze ba si´ wy -
ka zaç do brà wy obraê nià prze strzen -
nà. Wy tre no wa li jà pod czas po lo -
waƒ. Ko bie ty, sie dzàc w ja ski niach,
nie mia ∏y ta kiej mo˝ li wo Êci. Mo ̋ e
jed nak po cie szyç p∏eç pi´k nà fakt,
˝e ich wy obraê nia prze strzen na cza -
sem si´ po pra wia. Jest to zwià za ne
z cy klem mie siàcz ko wym i po zio -
mem jed ne go z hor mo nów – es tro -
ge nu. W dni, gdy ko bie ta ma ni ski
po ziom es tro ge nu, ma gor szà wy -
obraê ni´ prze strzen nà, a za to mó wi
p∏yn nie i du ̋ o. Na to miast w dni
o pod wy˝ szo nym po zio mie es tro ge -
nu ma drob ne k∏o po ty z wy mo wà,
ale za to jej wy obraê nia prze strzen -
na jest nad zwy czaj do bra.

I jesz cze jed no po rów na nie. 
Psy cho log, He le ne Kar ma sin z wie -

deƒ skie go In sty tu tu Ba daƒ nad
Mo ty wa cjà po prze ba da niu ty sià ca
ko biet stwier dzi ∏a, ˝e ce chy ja kie
przy pi su je si´ ko tom, do k∏ad nie
od po wia da jà wspó∏ cze sne mu mo -
de lo wi ko bie co Êci. Du ̋ e ko cie oczy
i ma ∏y no sek od po wia da jà ko bie ce -
mu ide a∏o wi pi´k no Êci. Ko bie ty ce -
nià so bie nie za le˝ noÊç, ja kà prze -
cie˝ cha rak te ry zu jà si´ ko ty.
Wspól ne dla ko biet i ko tów jest
rów nie˝ za mi ∏o wa nie do czy sto Êci
i pie l´ gna cji uro dy. Ko bie ty pra gnà
byç tak zgrab ne i zwin ne jak ko ty,
pró bu jà si´ na wet po ru szaç jak
one. Rów nie˝ sk∏on noÊç do piesz -
czot jest wspól na ko tom i ko bie -
tom. Dla od mia ny w m´˝ czy znach
ma ∏o jest cech ty po wych dla ko -
tów. Nie sà oni tak spra gnie ni
piesz czot jak ko ty, ani tym bar dziej
nie wy ka zu jà a˝ ta kie go za mi ∏o wa -
nia do czy sto Êci. Stàd pew nie
u m´˝ czyzn tak trud no jest zna leêç
mi ∏o Êni ków ko tów. Jed nak m´˝ -
czyê ni nie po win ni zu pe∏ nie od ̋ e -
gny waç si´ od tych prze mi ∏ych
zwie rzàt, bo jak mó wi sta re chiƒ -
skie przy s∏o wie: „M´˝ czy zna, któ -
ry nie lu bi ko tów, nie znaj dzie
pi´k nej ˝o ny”.

Ró˝ ni ce w psy chi ce ko bie ty i m´˝ -
czy zny sà ogrom ne. I nic na to nie
po ra dzi my. Tak stwo rzy ∏a nas na tu -
ra. Dla te go, aby har mo nij nie wspó∏ -
˝yç we wspól nym zwiàz ku mu si my
za ak cep to waç te od mien no Êci
u swo je go part ne ra, a nie ob rzu caç
go pre ten sja mi za to, ˝e cza sa mi re -
agu je ina czej ni˝ my na te sa me sy tu -
acje ˝y cio we. Znajdê my te˝ czas na
d∏u˝ szà, spo koj nà i rze czo wà roz mo -
w´. Mo ̋ e ona du ̋ o wy ja Êniç, a ju˝
na pew no po mo ̋ e roz wià zaç na war -
stwia jà ce si´ z cza sem pro ble my.
A sprzy jaç te mu b´ dzie czas Êwià -
tecz ny. Bo prze cie˝ w cza sie Êwiàt
m´˝ czyê ni nie „po lu jà”.

zm´ cze ni, wra ca li do ja ski ni i pa -
trzy li mil czàco w ogieƒ. To ich od -
pr´ ̋ a ∏o. Wbrew po zo rom, ˝y cie
wspó∏ cze snych m´˝ czyzn nie wie le
si´ zmie ni ∏o od za mierz ch∏ych cza -
sów. Wy cho dzà na ∏o wy (do pra cy),
przy no szà zwie rzy n´ (pen sj´), i pa -
trzà w ogieƒ (te le wi zor). W ta kiej
sy tu acji wy po wia da jà dzien nie nie
wi´ cej ni˝ 7000 s∏ów. Ko bie ty tym -
cza sem mó wià trzy ra zy wi´ cej! I na
do da tek z in nych po wo dów ni˝
m´˝ czyê ni. Stàd ty le mi´ dzy na mi
nie po ro zu mieƒ. M´˝ czyê ni naj cz´ -
Êciej mó wià skró ta mi wy da jàc z sie -
bie ko mu ni ka ty i po le ce nia np. „Po -
daj ga ze t´”. Ko bie ty na to miast po -
przez mo w´, pod trzy mu jà wi´ zi
z bli ski mi. To dla te go ga da jà, kie dy
np. oglà da jà film.

Pro ble my na li nii ko bie ta – m´˝ -
czy zna po ja wia jà si´ za zwy czaj wie -
czo rem, kie dy to m´˝ czy zna wy czer -
pa∏ ju˝ za pas swo ich s∏ów, a ko bie cie
po zo sta ∏o ich mnó stwo do wy po -
wie dze nia (bo przez ca ∏y dzieƒ nie
mia ∏a si´ do ko go ode zwaç). Wów -
czas za czy na si´ dra mat. S∏o wa z ust
ko bie ty p∏y nà i p∏y nà. M´˝ czy zna
ro bi si´ co raz bar dziej znu ̋ o ny.
Czu je si´ za ga da ny na Êmierç. Za sta -
na wia si´, dla cze go ko bie ta nie 
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• 009 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. zł 270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00
• 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie elektryczne kierownicy zł 1.440,00 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz. tylne
dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 923,00 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio
zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.890,00 • 431 - Koła ze stopu + opony poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze
nadwozia zł 450,00 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio hi-fi zł 540,00 
• 802 - Lakier sportowy zł. 360 • 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135,00
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji
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PUNTO

ALBEA

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

• 007 - Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1,2) zł 4.050,00 • 008 - Centralny zamek ster. z pilota zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.800,00 • 025 - Klimatyzacja i filtr przeciwpyłkowy zł 4.050,00 •
063 - Regul. układ kierow. + reg. siedzenia kierow. zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 450,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive zł 1.710,00 • 140 - Auto. klimat.
2-stref. zł 4.950,00 • 195 - Tylna kanapa dziel. zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 245 - Ster. radiem z kierown. zł 405,00 • 263 - System CONNECT zł 4.950,00 • 269 - System
nawigacji zł 5.400,00 • 286 - Dojazdowe koło zapasowe zł 0,00 • 315 - Radio z CD zł 1.350,00 • 320 - Kierow. i gałka skrz. bieg. pokryte skórą zł 270,00 • 347 - Czujnik deszczu zł 270,00 •
392 - ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v) zł 2.610,00 • 400 - Dach otwierany elektr. zł 1.800,00 • 407 - Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) zł 3.600,00 • 416 - CRUISE CONTROL
(tylko 1.4 16v) zł 1.350,00 • 428 - Elektr. otw. szyb i centr. zamek zł 1.080,00 • 431 - Felgi alumin. Elegant +  opony 185/60-H14 zł 1.350,00 • 432 - Felgi alumin. Elegant 15“ +  opony
185/55H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) zł 1.800,00 • 431 - Felgi alumin. Sport +  opony 185/55H15 zł 1.980,00 • 451 - Radiomagnetofon kasetowy zł 900,00 • 499 - Pakiet Fix&Go zł 45,00 • 505
- Boczne poduszki pow. zł 900,00  • 508 - Czujn. parkow. zł 540,00 • 543 - Trzeci zagłó wek tylny i 3. pas bezp. zł 450,00 • 565 - CD Changer VANO DIN zł 1.080 • 614 - Kurtyny pow. zł 1.620,00
• 717 - Autoradio CD MP3 + subwoofer zł 1.800,00 • 718 - Subwoofer zł 450,00 • 802 - Lakier sportowy zł 495,00 • 833 - Przyst. do mont. telefonu zł 180,00 • 876 - Zderz. w kol. nadwozia
zł 450,00 • 923 - Spoiler dach. zł 360,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 180,00 
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji   ** ze skrzynią biegów Dualtronic

ACTUAL 187.143.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 22.491,00
ACTIVE 187.243.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.291,00 
ACTIVE LOOK (wer. specj. opt 363) 187.143.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.291,00 
ACTIVE BRUSH 187.741.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 24.210,00 
DYNAMIC 187.244.1 1108/54 150 6,0 3- drzwiowy 26.091,00 

1,2 ACTUAL 188.010.4 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 28.710,00
1,2 ACTIVE 188.110.4 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 31.860,00
1,3 Multijet 16v ACTIVE 188.111.4 1248/70 164 4,5 3-drzwiowy 41.760,00
1,2 8v SOUND (wersja specjalna) 188.120.4 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.560,00
1,2 8v DYNAMIC 188.210.4 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 34.560,00
1,2 16v DYNAMIC 188.213.4 1242/80 172 6,0 3-drzwiowy 36.990,00
1,4 16v DYNAMIC 188.219.4 1368/95 178 6,1 3-drzwiowy 38.970,00
1,3 Multijet 16v DYNAMIC 188.211.4 1248/70 164 4,5 3-drzwiowy 44.460,00

1,2 ACTUAL 188.040.4 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 29.880,00
1,2 ACTIVE 188.140.4 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 33.030,00
1,3 Multijet 16v ACTIVE 188.141.4 1248/70 164 4,5 5-drzwiowy 42.930,00
1,2 8v DYNAMIC 188.240.4 1242/60 155 5,7 5-drzwiowy 35.730,00
1,2 16v DYNAMIC 188.243.4 1242/80 172 6,0 5-drzwiowy 38.160,00
1,4 16v DYNAMIC 188.249.4 1368/95 178 6,1 5-drzwiowy 40.140,00
1,3 Multijet 16v DYNAMIC 188.241.4 1248/70 164 4,5 5-drzwiowy 45.630,00

1,2 16v ACTUAL (EL) 172.263.0 1242/80 162 7,0 4-drzwiowy 32.310,00
1,2 16v ACTIVE (HL) 172.273.0 1242/80 162 7,0 4-drzwiowy 35.910,00
1,6 16v ACTIVE (HL) 172.274.0 1596/103 180 8,3 4-drzwiowy 39.240,00

PANDA ACTUAL 169.010.0 1108/54 150 5,7 5- drzwiowy 24.210,00
ACTIVE 169.022.0 1108/54 150 5,7 5- drzwiowy 25.650,00 
ACTIVE PLUS 169.022.0 1108/54 150 5,7 5- drzwiowy 26.910,00 
DYNAMIC 169.033.0 1242/60 155 5,6 5- drzwiowy 29.250,00 
DYNAMIC PLUS 169.033.0 1242/60 155 5,6 5- drzwiowy 32.310,00 

• 008 - Zamek centr. ster. pilotem zł 270,00 • 009 - ABS zł 1.890,00 • 011 - Reg. wys. kierow. zł 360,00 • 025 - Klimat. man. zł 3.150,00 • 041 - Elektr. ster. lusterka zł 450,00 
• 082 - Instal. radia zł 315,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 450,00 •112 - Wpom. elektr. kierow. zł 1.575 • 140 - Klimat. automat. zł 4.950,00 • 195 - Siedz. tylne dziel. 50/50 zł 360,00 •
198 - Regul. wys. pasów przedn. zł 90,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z koła kier. zł 315,00 • 273 - 3 punkt. pas środk. i 3 zagłówek zł 270,00 
• 295 - Siedz. pasaż. ze zint. schowkiem zł 180,00 • 357 - Relingi dach. zł 540,00 • 365 - Czujn. ciśnienia pow. zł 315,00 • 392 - ESP zł 2.250,00 • 399 - Elektr. ster. szklany dach SKYDOME
zł 2.250,00 • 407 - Skrzynia autom. Dualogic zł 5.400,00 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek zł 810,00 • 431 - Felgi alum. zł 1.350,00 • 451 - Zintegr. radio kasetowe zł 1.080,00
• 469 - Przes. i dzielona tylna kanapa zł 900,00 • 499 - Pakiet Fix&GO! zł 90,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 900,00 • 505 - Boczne pod. pow. zł 900,00 • 508 - Czujn. park. zł 630,00 •
564 - Zint. radio z odtwarz. CD zł 1.350,00 • 565 - Zmien. CD zł 900,00 • 614 Kurtyny pow. zł 900,00 • 626 - Reg. wys. siedz. kierowcy zł 360,00 • 717 - Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 zł
1.620,00 • 718 - System audio Hi-Fi (głośniki i subwoofer) zł 585,00 • 823 - Gniazdko 12V zł 45,00 • 833 - Inst. do mont. telefonu zł 270,00 • 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904
- System CONNECT NAV+ zł 6.300,00 • 927 - Ochr. listwy boczne zł 180,00 • 989 - Pakiet dla palących zł 90,00 • 50G - Pakiet Hi- Fi (zawiera opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) zł
3.600,00 • 50K - Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) zł 3.600,00 • 50Y - Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) zł 3.600,00
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 11 września 2003 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
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BARCHETTA

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

PALI0 WEEKEND 1,2 ACTUAL (EL) 173.262.0 1242/60 153 7,0 5-drzwiowy 35.730,00
1,2 16v ACTUAL (EL) 173.263.0 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 37.530,00
1,2 16v ACTIVE (HL) 173.273.0 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 41.130,00
1,6 16v ACTIVE (HL) 173.274.0 1596/103 186 8,1 5-drzwiowy 43.830,00

NAXOS 1,8 183.500.0 1747/130 200 8,4 2-drzwiowy 74.250,00
1,8 DYNAMIC 183.520.1 1747/130 200 8,4 2-drzwiowy 78.210,00

STILO

• 023 - Szyby elektr. podn. tylne zł 810,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 • 140 - Atomat. klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł
1.800,00 • 200 - Dod. podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 450,00 • 205 - Autonom. ogrzewacz Webesto zł 3.600,00 • 210 - Lakier meta l. zł 1.791,00 
• 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Kierow. pokryta skórą z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 -
Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00• 295 - Siedzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet zimowy zł 1.080,00 • 43X - Pakiet
zimowy II (elekt. sterowany, podgrzew. fotel kierowcy z funkcją pamięci + podgrzew. przednie fotele, podgrzew. spryskiwacze szyby przed. oraz spryskiwacze refl.) zł 4.950,00• 392
- ESP – kontrola stabilności poj.+ ASR + MSR + Brake Assist zł 2.610,00 • 400 - Dach otwierany elektr. SKY WINDOW zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00
• 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 1.800,00 • 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. zł 1.800,00 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt.
zł 2.250,00 • 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W zł 2.700,00 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy zł 1.170,00 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. zł
1.440,00 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych zł 3.240,00• 501 - Elektr. ster.
siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 4.320,00 • 505 - Boczne poduszki pow. zł 1.170,00 • 510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD zł 1.620,00 • 41A - Radio z
CD i MP3 zł 2.070,00 • 41A - Radio z CD i MP3 (dopłata do radia z CD) zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00 • 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 614 -
Kurtyny pow. zł 1.170,00 •709 - Kierow. pokryta skórą z 11 przyciskami zł 720,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem zł 1.350,00
• 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904 - System CONNECT NAV+ z wyświetl. kolorowym 7“ zł 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1 (czujnik
parkowania, deszczu, i automat. światła) zł 1.170,00 • 923 - Spoiler tylny dachowy zł 450,00 • 926 - Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00 • 40K - Otwierana tylna
szyba zł 720,00• 070 - Zaciemnione tylne szyby (od tylnych drzwi + bagażnik) zł 720,00

1,2 16v ACTUAL 192.3VY.1 1242/80 172 6,3 3-drzwiowy 41.310,00
1,6 16v ACTUAL 192.3VX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.3V7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 48.780,00
1,6 16v ACTIVE 192.3JX.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 49.410,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.3J7.1 1910/80 172 5,4 3-drzwiowy 53.280,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.3J8.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 56.520,00
1,6 16v DYNAMIC 192.32X.1 1596/103 185 7,3 3-drzwiowy 53.190,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.328.1 1910/115 192 5,3 3-drzwiowy 60.300,00
2,4 20v ABARTH 192.334.1 2446/170 215 9,7 3-drzwiowy 85.860,00

1,2 16v ACTUAL 192.5VY.1 1242/80 170 6,5 5-drzwiowy 43.110,00
1,6 16v ACTUAL 192.5VX.1 1596/103 183 7,4 5-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.5V7.1 1910/80 170 5,5 5-drzwiowy 50.580,00
1,6 16v ACTIVE 192.5JX.1 1596/103 183 7,4 5-drzwiowy 51.210,00
1,9 JTD 80 ACTIVE 192.5J7.1 1910/80 170 5,5 5-drzwiowy 55.080,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.5J8.1 1910/115 190 5,4 5-drzwiowy 58.320,00
1,6 16v DYNAMIC 192.54X.1 1596/103 183 7,4 5-drzwiowy 54.990,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.548.1 1910/ 115 190 5,4 5-drzwiowy 62.100,00

1,6 16v ACTUAL 192.7VX.1 1596/103 183 7,6 5-drzwiowy 49.410,00
1,9 JTD 80 ACTUAL 192.7V7.1 1910/80 170 5,6 5-drzwiowy 53.280,00
1,6 16v ACTIVE 192.7JX.1 1596/103 183 7,6 5-drzwiowy 53.910,00
1,8 16v ACTIVE 192.7J2.1 1747/133 200 8,3 5-drzwiowy 57.690,00
1,9 JTD 115 ACTIVE 192.7J8.1 1910/115 190 5,6 5-drzwiowy 61.020,00
1,6 16v DYNAMIC 192.74X.1 1596/103 183 7,6 5-drzwiowy 57.690,00
1,8 16v DYNAMIC 192.742.1 1747/133 200 8,3 5-drzwiowy 61.470,00
1,9 JTD 115 DYNAMIC 192.748.1 1910/ 115 190 5,6 5-drzwiowy 64.800,00

STILO MW

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł
1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł
1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00
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SEICENTO VAN
• 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 405,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Światła
przeciwmgielne zł 450,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440,00 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Centralny zamek zł 315,00 • 313 - Radio z odtwarzaczem kasetowym
zł 1.170,00 • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 270,00

1,1 MPI 287.970.1 1108/54 150 6,0 3-drzwiowy 24.210,00

MULTIPLA

ULYSSE

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby (tylko z pakietem Superwidoczność) zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102 - Spryskiwacze
reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł 1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł
450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane (w poł . z opcją 659)
zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system antynapadowy zł 990,00 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte
skórą zł 270,00 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne zł 900,00 • 365 - Czujnik ciśnienia pow. (tylko z felgami alum.) zł 450,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392
- ESP - kontrola stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 16” zł 2.250,00 • 440 - Fotele przednie obrotowe zł 990,00
• 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami alu.) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik
parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi, osłony
przeciwsłoneczne zł 1.080,00 • 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 - System CONNECT
NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV+ z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,00 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń (2+3+3 razem 8 miejsc)* zł 2.340,00* • 40E - Pakiet
Superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano-elektryczny zł 6.300,00

*dostępne w późniejszym terminie

ULYSSE ACTIVE 2.0 16v 179.111.0 1997/136 185 9,1 5-drzwiowy 89.910,00
ULYSSE ACTIVE 2,0 JTD 16v 179.115.0 1997/109 174 7,0 5-drzwiowy 98.010,00
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v 179.617.0 2179/128 182 7,4 5-drzwiowy 121.950,00
ULYSSE ADMIRAL 3.0 V6 24v 179.743.0 2946/204 205 11,5 5-drzwiowy 142.110,00

• 023 - Szyby tylne ster. elektr. zł 810,00 • 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem zł 3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00
• 213 - Autoalarm z pilotem zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z kierow. zł 630,00 • 263 - Connect zł 4.950,00 • 269 - Nawigacja sateliterna (NAV) zł 5.850,00 • 320 - Kierow. i gałka
zmiany biegów obszyte skórą zł 450,00 • 392 - ESP zł 2.250,00 • 431 - Felgi aluminiowe i opony 195/60 15” zł 1.620,00 • 441 - Lusterka zew. składane zł 360,00 • 465 - Lodówka
(5 siedzeń) zł 360,00 • 499 - Pakiet Fix&Go zł 90,00 • 505 - Poduszki pow. boczne przednie zł 1.080,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 720,00 • 553 - Stopień ułatw. wsiadanie zł
360,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.260,00 • 564 - Radio z CD (dopł. do radia CC) zł 540,00 • 576 - Podwójny otwierany el. dach zł 4.050,00 • 614 - Poduszki chron. głowę (przed.) zł
1.080,00 • 671 - Pakiet Wszechstronny (zawiera op. 339, 469, 658) zł 450,00 • 903 - Connect NAV zł 9.900,00 • 980 - Pełnowym. koło zapas. zł 90,00 • 989 - Pakiet dla palących
(popielnizka i zapalniczka) zł 45,00

DOBLÒ

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. wysokość kolumny kier. zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne
podgrz. lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 - Dod. drzwi boczne przesuwne zł 1.260,00 • 57X - Wersja JTD o zwięk. mocy do 105KM zł 360,00 • 082 - Przyst. pod
radio zł 423,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 585,00 • 108 - Felgi alu. 14“ zł 1.215,00 • 148 - Tylna klapa podn. do góry (z wycier. szyby tylnej i podgrz.) zł 378,00 • 195 -
Siedzenie tylne dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed. pasaż. z reg. zł 450,00 • 313 - Radioodtw. kas. zł 1.395,00 • 360 - Podw. dach (zawiera 519)
zł 3.690,00 • 453 - Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opt 627) zł 423,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka pow. boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspom.
przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedz.  kierowcy z podłok. zł 405,00 • 747 - Fartuchy p. błotne przednie
zł 180,00 • 748 - Fartuchy p. błotne zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

1,2 Bz ACTUAL (SX) 119.510.0 1242/65 142 7,7 4-drzwiowy 39.510,00
1,6 16v ACTUAL (SX) 119.511.0 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 44.010,00
1,9 D ACTUAL (SX) 119.512.0 1910/63 141 7,2 4-drzwiowy 44.910,00
1,9 JTD ACTUAL (SX) 119.513.0 1910/100 168 6,4 4-drzwiowy 48.510,00
1,9 JTD ACTUAL (SX) (+opt. 57X ) 119.513.0 1910/105 168 6,4 4-drzwiowy 48.870,00
1,6 16v ACTIVE (ELX) 119.711.0 1596/103 168 8,6 5-drzwiowy 46.710,00
1,9 D ACTIVE (ELX) 119.712.0 1910/63 141 7,7 5-drzwiowy 47.610,00
1,9 JTD ACTIVE (ELX) 119.713.0 1910/100 168 6,4 5-drzwiowy 51.210,00
1,9 JTD ACTIVE (ELX) (+opt. 57X ) 119.713.0 1910/105 168 6,4 5-drzwiowy 51.570,00
1,9 JTD MALIBU 119.813.0 1910/100 168 6,4 5-drzwiowy 61.110,00
1,9 JTD MALIBU (+opt. 57X ) 119.813.0 1910/105 168 6,4 5-drzwiowy 61.470,00

1.6 16v ACTIVE 186.211.0 1581/103 170 9,0 5-drzwiowy 57.510,00
1.9 JTD ACTIVE 186.231.0 1910/110 173 6,4 5-drzwiowy 64.710,00
1.9 JTD DYNAMIC 186.431.1 1910/110 173 6,4 5-drzwiowy 67.410,00

PANDA VAN
• 008 - Zamek centr. ster. pilotem zł 270,00 • 011 - Reg. wys. kierownicy zł 360,00 • 025 - Klimat. manualna zł 3.150,00 • 029 - Tylna szyba ogrzew. zł 0,00 • 041 - Elektr. ster.
lusterka zł 450,00 • 082 - Instalacja radia zł 315,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 450,00  • 101 - Wycieraczka tylnej szyby zł 0,00 • 104 - Osłona przestrz. bag. – od wiosny 2004 zł
135,00 •112 - Wpom. elektr. kierownicy – od I 2004 zł 1.575 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.080 • 295 - Siedzenie pasażera ze zintegr. schowkiem zł 180,00 • 357 - Relingi dachowe zł
540,00 • 365 - Czujniki ciśnienia pow. (TMPS) zł 315,00 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centralny zamek zł 810,00 • 451 - Zintegrowane radio kasetowe zł 1.080,00 • 502 -
Poduszka powietrzna pasażera zł 900,00 • 508 - Czujniki parkowania – od 17.11.2003 zł 630,00 • 564 - Zintegrowane radio z odtwarzaczem CD zł 1.350,00 • 626 - Regulacja wysokości
siedzenia kierowcy zł 360,00 • 729 - Katalizator zł 0,00 • 823 - Gniazdko 12V zł 45,00 • 833 - Instalacja do montażu telefonu zł 270,00 • 868 - Woskowanie zł 0,00  • 876 - Zderz.
w kolorze nadw. zł 450,00 • 903 - System CONNECT NAV– od X 2004 zł 5.400,00 • 927 - Ochronne listwy boczne zł 180,00 • 989 - Pakiet dla palących zł 90,00

1,1 271.091.0 1108/54 150 5,7 5-drzwiowy 26.280,00
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DOBLÒ CARGO 1,2 223.110.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 38.970,00
1,9 D 223.112.0 1910/63 138 7,9 3-drzwiowy 44.100,00
1,9 JTD 223.113.0 1910/100 165 6,7 3-drzwiowy 47.790,00
1,9 JTD (+opt. 280) 223.113.0 1910/105 168 5,8 3-drzwiowy 48.150,00
1,2 przeszklony 223.210.0 1242/65 142 7,7 3-drzwiowy 40.140,00
1,9 D przeszklony 223.212.0 1910/63 141 7,2 3-drzwiowy 45.270,00
1,6 16v SX 223.311.0 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 45.810,00
1,9 D SX 223.312.0 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 46.710,00
1,9 JTD SX 223.313.0 1910/100 165 6,7 4-drzwiowy 50.400,00
1,9 JTD SX (+opt. 280) 223.313.0 1910/105 168 5,8 4-drzwiowy 50.760,00
1,6 16v SX przeszklony 223.411.0 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 46.980,00
1,9 D SX przeszklony 223.412.0 1910/63 141 7,2 4-drzwiowy 47.880,00
1,9 JTD SX przeszklony 223.413.0 1910/100 168 6,7 4-drzwiowy 51.570,00
1,9 JTD SX przeszkl. (+opt. 280) 223.413.0 1910/105 168 5,8 4-drzwiowy 51.930,00
Combi 1,6 16v SX 223.611.0* 1596/103 168 8,6 4-drzwiowy 46.710,00
Combi 1,9 D SX 223.612.0* 1910/63 141 7,7 4-drzwiowy 47.790,00
Combi 1,9 JTD SX 223.613.0* 1910/100 168 6,4 4-drzwiowy 51.480,00
Combi 1,9 JTD SX (+opt. 280) 223.613.0* 1910/105 168 5,8 4-drzwiowy 51.840,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 357 -
Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.350,00• 626
- Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

PALI0 WEEKEND
VAN

1,2 ACTUAL EL van 4 miejsc. 277.312.1 1242/60 153 7,0 5-drzwiowy 36.810,00
1,2 16v ACTUAL EL van 4 miejsc. 277.313.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 38.610,00
1,2 16v ACTIVE HL van 4 miejsc. 277.323.1 1242/80 167 6,8 5-drzwiowy 42.210,00
1,6 16v ACTIVE HL van 4 miejsc. 277.324.1 1596/103 186 8,1 5-drzwiowy 44.910,00

PUNTO VAN

• 009 - ABS zł 1.800,00 • 025 - Klimatyzacja i filtr przeciwpyłkowy zł 4.050,00 • 063 - Regulacja wys. kierownicy i siedz. kierowcy zł 495,00 • 082 - Przystosow. do mont. radia zł 180,00
• 097 - Dod. reflektory przeciwmgielne zł 450,00 • 104 - osłona przestrz. bagażowej zł 585,00 • 197 - Fartuchy przeciwbł. tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 -
Elektryczny podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.080,00 • 451 - Radiomagnetofon kasetowy zł 900,00• 495 - Zderzaki czarne (nielak.) zł 0,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł
900,00 • 524 - Zaślepka w kolorze sam. zł 495,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 225,00 • 876 - Zderzaki w kolorze nadw. zł 450,00 • 927 - Listwy ochr. drzwi zł 180,00 

1,2 Bz 288.010.1 1242/60 155 5,7 3-drzwiowy 31.140,00
1,3 JTD 288.011.1 1248/70 164 4,5 3-drzwiowy 39.510,00
1,9 JTD 288.017.1 1910/86 173 4,9 3-drzwiowy 40.860,00

• 008 - Centralny zamek ster. z pilota zł 621,00 • 009 - ABS z czterema czujnikami zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kol. kierow. zł 315,00 • 025 - Klimat. zł 4.410,00 • 041 - Elektr. podgrzew.
lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. zł 1.035,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 333,00 • 097 - Światła przecimgiel ne zł 585,00 • 139 - Krótkie
przeł. szkrzyni biegów zł 0,00 • 148 - Tylna klapa podnoszana zł 378,00 • 194 Krata zabezp. kierowcę przed przem. się ładunk. zł 360,00 • 197 lub 678 - Fartuchy p. błotne tylne zł 45,00
• 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do wys. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.080,00 • 280 - Wersja 1.9 JTD o zw. mocy do 100KM zł 360,00 • 297 - Siedz. przed. pasaż. z regul.
zł 450,00 • 313 - Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset zł 1.395,00 • 360 - Podwyższ. dach zł 3.690,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) zł 990,00 • 453 - Ogrzewane
siedz. kierowcy (tylko dla siedz. opt. 627) zł 423,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 1.080,00 • 505 - Poduszka pow. boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspom. przy parkowaniu zł 900,00
• 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydł., asymetr., oszkl. zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przes. zł 1.035,00 • 564 - Autoradio z odtw. płyt kompakt. zł 1.710,00 • 585 - Przesuwny dach nad
przestrzenią załad. (dla drzwi tyl. dwuskrzydł) zł 1.395,00 • 621 - Składane siedz. pasaż. z oparciem, po złożeniu, tworzące stolik zł 423,00 • 627 - Siedz. kierowcy z podłokietn. (dawniej
opcje 132 + 626) zł 405,00• 748 - Fartuchy p. błotne przed. zł 180,00 • 798 - Wykładz. przestrz. ładunk. zł 288,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 876 - Zderzaki w kol. nadw. zł
360,00 • 943 - Zwiększ. ładown. 800 kg zł 990,00 

* Combi 5-miejscowy VAN z homologacją ciężarową i powyższoną ładownością do 735 kg
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• 007 - Aut. skrz. bieg. zł 8.955,00 • 008 - Ster. zdalne otw./zam. zł 450,00 • 015 - ASR zł 540,00 • 016 - ABS zł 2.205,00 • 025 - Klimat. man. zł 4.500,00 • 025 - Klimat. man. dla wersji
osob. (025 + 204) zł 9.000,00 • 028 - Elektr. podn. szyb drzwi przed. zł 657,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 030 - Szyby aterm. zł 315,00 • 033 - Wskaź. poz. oleju silnik. zł 135,00
• 036 - Zwiększony rozstaw lusterek (2509 mm) zł 180,00 • 041 - Boczne lusterka reg.elektr. i podgrz. zł 810,00 • 042 - Zwiększony rozstaw lusterek (2657 mm) zł 180,00 • 50B -
Klimatyzacja do wer. Minibus zł 13.500,00 • 50E - Siedzenie CARTER zł 180,00 • 055 - Drzwi boczne przes. po stronie kier. zł 1.125,00 • 062 - Zawieszenie tylne Extraseria (seria do transp.
ciężkiego) zł 540,00 • 065 - Wzmocniony alternator zł 0,00 • 077 - Zaw. tylne z podwójnymi resorami zł 720,00 • 078 - Czujnik martwego pola w lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 - Przyst. do
mont. dodatk. akumul. + skrzynka na bezp. zł 225,00 • 082 - Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 324,00 • 089 - Alternator wzmoc. + HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 - Światła przeciwmg.
zł 558,00 • 102 - Sprysk. refl. zł 558,00 • 108 - Felgi alum 15“ zł 2.205,00 • 133 - Auton. ogrz. WEBASTO (automat.) zł 2.340,00 • 141 -  Opony wzmoc./do trans. ciężk./zł 369,00 • 143 -
Opony do CAMPING CAR zł 720,00 • 168 - Nadkola/fartuchy p. błotne tylne luzem (CABINATO) zł 0,00 • 169 - Red. biegów zł 7.290,00 • 197 - Fart. przeciwbł. kół tyln. 45,00 • 200 - Dod.
ogrz. zł 684,00 • 204 - Dod. klim. zł 4.500,00 • 205 - Auton. ogrz. WEBESTO z programat. zł 3.240,00 • 208 - Felgi alum. 16“ zł 2.385,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.125,00 • 213 - Autoalarm
wolum. zł 1.080,00 • 245 - Ster. radioodt. w kierow. zł 369,00 • 263 - Syst. telemat. /L1/ zł 5.130,00 • 269 - Radionaw. /L2/ zł 6.120,00 • 288 - Skrz. do CABINATO (wersja pick up) zł
5.940,00 • 309 - Wył. akum. zł 666,00 • 316 - Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 358 - Cow Bar (orurowanie ochronne) zł 450,00 • 360 - Podw. dach zł 2.700,00 • 381 - Zabez. przest.
ład. zł 1.440,00 • 414 - Autoradio HIGH zł 1.395,00 • 416 - Cruise control zł 1.170,00 • 428 - Elektr. podn. szyb przednich + centr. zamek zł 1.170,00 
• 451 - Autoradio podst. zł 1.125,00 • 453 - Podg. siedz. kier. 414,00 • 465 - Lodówka zł 1.305,00 • 467 - Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 459,00 • 475 - Uchwyt na drab. i osł. szyb
tyl. zł 405,00 • 502 - Pod. pow. kier. i pasażera/ów zł 1.170,00 • 505 - Bocz. pod. pow. (w siedzeniach) zł 1.170,00 • 508 - Syst. wsp. przy park. (czujnik +syg. akust.) zł 855,00 • 520 - Drzwi
bocz. przes. i oszkl. zł 189,00 • 526 - Wyp. okien bocz. zł 189,00 • 527 - Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 553 - Chow. stopień dla p. drzwi bocz. przes. zł 1.800,00 • 619 - Drzwi tylne
otw. 270o zł 720,00 • 633 - Szyby bocz. przesuwne /3 rząd/ zł 720,00 • 640 - Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 - Szyby bocz. przesuwne /2 rząd/ zł 360,00 • 650 - Tachograf zł 2.295,00
• 728 - Tapicerka welurowa zł 450,00 • 747 - Fart. p. błot. kół przed. zł 162,00 • 782 - Akum. wzm. zł 90,00 • 802 - Lakier Extraseria do zamów. flot. zł 900,00 • 823 - Gniazdo 12V w przes.
ład. zł 45,00 • 833 - Inst. pod tel. kom. zł 180,00 • 839 - Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 - Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 - Kołpaki zł 162,00 • 903 - Syst. tel. z naw. pikt. /L3/
zł 7.020,00 • 904 - Syst. tel. z naw. kartogr. /L4/ zł 9.000,00 • 916 - Ogran. przes. zł 135,00 • 939 - Blokada dyfer. zł 2.700,00 • 965 - 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 - Drążek
stab. zł 180,00

DUCATO

Po
w

yż
sz

e 
ce

ny
 d

ot
yc

zą
 m

od
el

i w
 w

yk
on

an
iu

 s
ta

nd
ar

do
w

ym
 i 

są
 c

en
am

i m
ak

sy
m

al
ny

m
i w

 s
ie

ci
 s

pr
ze

da
ży

.
Pr

zy
 z

ak
up

ie
 s

am
oc

ho
dó

w
 z

 d
od

at
ko

w
ym

 w
yp

os
aż

en
ie

m
 o

bo
w

ią
zu

ją
 d

op
ła

ty
 w

g 
ce

nn
ik

a 
op

cj
i.

FURGON

2,0  BZ 11Q KRÓTKI 2850mm 244.3L1.0 1998/110 144 13,0 4-drzwiowy 63.720,00
2,0  JTD 11Q KRÓTKI 2850mm 244.3L2.0 1997/84 136 13,0 4-drzwiowy 67.770,00
2,3  JTD 11Q KRÓTKI 2850mm 244.3L3.0 2286/110 149 13,0 4-drzwiowy 72.630,00
2,0  JTD 11Q ŚREDNI 3200mm 244.4L2.0 1997/84 136 9,0 4-drzwiowy 71.280,00
2,3  JTD 11Q ŚREDNI 3200mm 244.4L3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 75.330,00
2,0  JTD 11Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G2.0 1997/84 130 9,0 4-drzwiowy 74.160,00
2,3  JTD 11Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G3.0 2286/110 147 8,3 4-drzwiowy 78.210,00
2,0  BZ 15Q ŚREDNI 3200mm 244.4L1.0 1998/110 144 13,0 4-drzwiowy 69.480,00
2,0  JTD 15Q ŚREDNI 3200mm 244.4L2.0 1997/84 136 9,0 4-drzwiowy 73.530,00
2,3  JTD 15Q ŚREDNI 3200mm 244.4L3.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 77.580,00
2,0  BZ 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G1.0 1998/110 144 13,0 4-drzwiowy 72.360,00
2,0  JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G2.0 1997/84 130 9,0 4-drzwiowy 76.410,00
2,3  JTD 15Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm 244.4G3.0 2286/110 147 8,3 4-drzwiowy 80.460,00
2,8  JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 245.4G5.0 2800/127 150 9,8 4-drzwiowy 83.160,00

2,8  JTD 15Q POD. DACH 4x4 ŚREDNI 3200mm 245.4G6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 109.620,00
2,0  BZ 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm 244.5G1.0 1998/110 140 13,0 4-drzwiowy 75.060,00
2,3  JTD 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm 244.5G3.0 2286/110 145 8,3 4-drzwiowy 83.160,00
2,8  JTD 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm 244.5G5.0 2800/127 150 9,6 4-drzwiowy 85.860,00
2,3  JTD MAXI PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 245.4G3.0 2286/110 143 8,6 4-drzwiowy 84.870,00
2,8  JTD MAXI PODW. DACH ŚREDNI 3200mm 245.4G5.0 2800/127 150 9,6 4-drzwiowy 86.760,00
2,3  JTD MAXI PODW. DACH DŁUGI 3700mm 245.5G3.0 2286/110 145 8,4 4-drzwiowy 87.570,00
2,8  JTD MAXI PODW. DACH DŁUGI 3700mm 245.5G5.0 2800/127 150 9,6 4-drzwiowy 88.920,00

KABINOWY

2,0 JTD  11Q  KRÓTKI 2850 mm 243.3C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 61.650,00
2,0 JTD  11Q  ŚREDNI 3200 mm 243.4C2.0 1997/84 128 8,7 2-drzwiowy 64.350,00
2,0 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 244.4C2.0 1997/84 128 9,0 2-drzwiowy 67.410,00
2,3 JTD  15Q  ŚREDNI 3200 mm 244.4C3.0 2286/110 145 7,8 2-drzwiowy 71.460,00
2,3 JTD  MAXI  DŁUGI 3700 mm 245.5C3.0 2286/110 143 8,1 2-drzwiowy 75.870,00
2,8 JTD MAXI  DŁUGI 3700 mm 245.5C5.0 2800/127 148 - 2-drzwiowy 78.390,00
2,8 JTD PODW. KABINA MAXI  DŁUGI 3700 mm 245.5D5.0 2800/127 148 - 2-drzwiowy 81.540,00
2,8 JTD MAXI PRZEDŁUŻONY 4050 mm 245.6C5.0 2800/127 148 9,6 2-drzwiowy 80.280,00
OSOBOWY/AMBULANS

2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os. 243.3P4.0 2286/110 149 8,1 4-drzwiowy 85.410,00
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os. 243.3P6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 87.840,00
2,3 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q4.0 2286/110 147 8,4 4-drzwiowy 95.130,00
2,8 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q6.0 2800/127 150 9,8 4-drzwiowy 98.010,00
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 244.4Y6.0 2800/127 150 9,6 4-drzwiowy 82.710,00
2,3 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4K4.0 2286/110 149 7,8 4-drzwiowy 83.160,00
2,8 JTD 15Q  ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4K6.0 2800/127 150 9,5 4-drzwiowy 85.680,00
2,3 JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4J4.0 2286/110 147 8,1 4-drzwiowy 85.230,00
2,8 JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os. 244.4J6.0 2800/127 152 9,6 4-drzwiowy 87.750,00
2,8 JTD MAXI 3700 mm 15 os. 245.5M6.0 2800/127 150 9,2 4-drzwiowy 106.200,00
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LISTA CEN 1/10/2003 DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI LANCIA
OBOWIĄZUJE OD 17 listopada 2003 r.

LANCIA Y

• 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 041 - Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. zł 468,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 504,00 • 102 - Sprysk. refl. zł 1.720,00 • 140 - Autom.
klimat. zł 4.950,00 • 241 - Lakier met. zł 990,00 • 245 - Przyciski ster. radiem na kier. zł 810,00 • 273 - Kanapa tylna trzymiejscowa zł 0,00 • 320 - Koło kier. i gałka dźwigni zm.
biegów w skórze zł 450,00 • 347 - Czujnik deszczu zł 540,00 • 384 - Czujnik zapachów (AQS) zł 630,00 • 385 -  Czujnik zapar. szyb zł 630,00 • 392 -  System stab. toru jazdy ESP zł
2.160,00 • 40Y - Reg. lędź. fotela kier. zł 135,00 • 400 - Elektr. otwier. szklany dach Sky window zł 2.700,00• 416 - Tempomat zł 1.080,00 • 431 - Koła ze stop. lekkich + opony posz.
Extra Serie 1 zł 1.530,00 • 432 - Koła ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie 2 zł 1.800,00 • 505 - Bocz. pod. pow. zł 1.260,00 • 508 - Czuj. parkowania zł 630,00 • 563 - Zmien.
CD w bagaż. zł 1980,00• 564 - Radioodtw. CD zł 1.620,00 • 58B - Lakier opalizujący zł 630,00 • 631 - Uchwyty tylne fot. dla dzieci ISOFIX zł 180,00 • 717 - Radioodtw. CD MP3 zł
1.530,00 • 718 - System audio HiFi Bose zł 3.150,00 • 727 - Tapicerka Alcantara zł 1.440,00 • 728 - Tapicerka Microfibra Madras zł 1.260,00 • 802 -  Lakier Extraserie (kość słoniowa
pastel) zł 540,00 • 803 - Małe koło zapasowe zł 135,00 • 927 - Listwy przeciwuderzeniowe zł 180,00 • 989 - Kit dla palących zł 180,00

1.2 8V 101.030.0 1242/60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 42.255,00
1.3 JTD 101.031.0 1248/70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 52.155,00
1.2 8V Argento 101.230.0 1242/60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 44.460,00
1.4 16V Argento 101.233.0 1368/95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 47.835,00
1.3 JTD Argento 101.231.0 1248/70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 54.360,00
1.4 16V Platino 101.333.0 1368/95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 54.135,00
1.3 JTD Platino 101.331.0 1248/70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 60.660,00

LANCIA LYBRA LYBRA 1.6 LS Plus 109.321.1 1581/103 185 8,4 4-drzwiowy 80.280,00
LYBRA 1.8 LS Plus 109.322.1 1747/130 201 8,3 4-drzwiowy 82.170,00
LYBRA 1.9 JTD LS Plus 109.337.1 1910/115 187 5,9 4-drzwiowy 91.440,00
LYBRA 2.0 EMBLEMA 109.225.1 1998/150 210 9,8 4-drzwiowy 96.930,00
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA 109.295.1 1910/115 190 5,9 4-drzwiowy 103.230,00
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA 109.255.1 2387/150 212 6,6 4-drzwiowy 119.340,00
SW 1.6 LS Plus 109.661.1 1581/103 185 8,6 5-drzwiowy 82.530,00
SW 1.8 LS Plus 109.662.1 1747/130 201 8,7 5-drzwiowy 84.420,00
SW 1.9 JTD LS Plus 109.677.1 1910/115 187 6,1 5-drzwiowy 93.690,00
SW 2.0 EMBLEMA 109.825.1 1998/150 210 10,0 5-drzwiowy 99.180,00
SW 1.9 JTD EMBLEMA 109.895.1 1910/115 187 6,1 5-drzwiowy 105.480,00
SW 2.4 JTD EMBLEMA 109.855.1 2387/150 212 6,8 5-drzwiowy 121.590,00
Van SW 1.8 LX 109.862.1 1747/130 201 8,7 5-drzwiowy 88.920,00
Van SW 2.0 LX 109.865.1 1998/150 210 10,0 5-drzwiowy 93.420,00
Van SW 1.9 JTD LX 109.877.1 1910/115 190 6,1 5-drzwiowy 94.410,00
Van SW 2.4 LX 109.888.1 2387/150 214 6,8 5-drzwiowy 109.710,00

LANCIA THESIS

• 070 - Przyciemniane tylne szyby boczne € 290,70* • 103 - Osłona tylna sterowana elektrycznie € 363,60* • 108 - Koła ze stopu 215/60/16”, styl elegancki € 388,80* • 205 -
Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane € 1.213,20 • 223 - Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem € 533,70 •
241 - Lakier metalizowany € 848,70 • 291 - Pokrowiec na narty € 218,70 • 317 - Telewizor z wykorzystaniem wyświetlacza CONNECT € 1.431,00 • 356 - Mapa Portugalii € 436,50
• 368 - Ogrzewanie foteli tylnych € 582,30 • 386 - Dynamiczny system nawigacji € 1.819,80* • 400 - Dach otwierany z ogniwami słonecznymi € 1.674,00 • 412 - Cruise control
adaptacyjny (tylko dla wersji A/T)*** € 1.406,70 • 435 - Koła ze stopu 225/55/17”, styl sportowy € 703,80*/945,90** • 452 - Ogrzewanie foteli przednich (tylko dla wersji
Executive) € 679,50* • 496 - Słuchawka telefonu z klawiaturą i wyświetlaczem € 290,70 • 501 - Pamięć ustawień i ogrzewanie foteli przednich € 1.455,30* • 503 - Panel sterowania
klimatyzacją dla pasażerów z tyłu € 387,90* • 508 - Czujniki parkingowe przednie/tylne € 703,80 • 525 - Lusterka wewnętrzne/zewnętrzne elektrochromatyczne € 460,80 • 530
- Mapa Włoch € 436,50 • 533 - Mapa Niemiec € 436,50 • 534 - Fotele przednie Comfort € 4.342,50*/3.857,40** • 535 - Fotele tylne Comfort € 2.159,10*/1.674,00** • 537 -
Mapa Francji € 436,50 • 538 - Mapa Belgii € 436,50 • 540 - Mapa Holandii € 436,50 • 542 - Mapa Szwajcarii € 436,50 • 548 - Mapa Austrii € 436,50 • 560 - Szyby antywłamaniowe
€ 703,80 • 563 - Zmieniarka CD (tylko dla wersji Executive) € 460,80* • 574 - Mapa Hiszpanii € 436,50 • 579 - PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO*** € 460,80 • 718 - System Hi-Fi
BOSE € 1.431,00* • 732 - Tapicerka skórzana Poltrona Frau € 2.401,20*/1.431,00**

* dla wersji Executive      ** dla wersji Emblema      *** dostępna w późniejszym terminie      A/T - tylko z automatyczną skrzynią biegów

2.0 Turbo 20v Executive 6m 115.368.0 1998/185 224 11,1 4-drzwiowy 38.340,00
2.0 Turbo 20v Emblema 6m 115.468.0 1998/185 224 11,1 4-drzwiowy 42.750,00
2.4 20v Executive 6m 115.364.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 42.210,00
2.4 20v Emblema 6m 115.464.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 46.620,00
2.4 20v Executive A/T 115.374.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 43.920,00
2.4 20v Emblema A/T 115.474.0 2446/170 217 10,9 4-drzwiowy 48.420,00
2.4 JTD 10V Executive 6m 115.365.0 2387/110 206 8,2 4-drzwiowy 42.930,00
2.4 JTD 10V Emblema 6m 115.465.0 2387/110 206 8,2 4-drzwiowy 47.430,00
3.0 V6 Executive A/T 115.376.0 2959/215 234 13,6 4-drzwiowy 49.950,00
3.0 V6 Emblema A/T 115.476.0 2959/215 234 13,6 4-drzwiowy 54.360,00

Cena w Euro z VAT

• 006 - Tylne zaw. samopoz. Nivomat (Lybra SW) zł 1.800,00 • 030 - Szyby aterm. zł 0,00 • 070 - Tylne szyby przyc. zł 450,00 • 102 - Spryskiwacze refl. zł 810,00 • 108 - Koła ze stopów
lekkich zł 1.360,00 • 117 - Rel. dachowe (Lybra SW) zł 1.080,00 • 140 - Autom. klimat. zł 2.970,00 • 195 - Tylne siedz. dziel. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. Webasto zł 2.430,00 • 211 -
Tapic. skórz. zł 6.750,00 • 213 - Alarm z czujn. podn. zł 1.440,00 • 230 - Refl. ksen. zł 3.960,00 • 241 - Lakier metal. zł 1.800,00 • 303 - Ster. radiood. na kier.zł 540,00 • 347 - Czuj. deszczu
reg. szybkość pracy wycier. zł 540,00• 351 - Nawigacja sat. + telefon GSM wbud. w deskę rozdz. zł 8.550,00 • 381 - Siatka rozdz. część pasaż. od bagaż.(Lybra SW) zł 585,00 • 385 - Czujnik
zapar. szyb zł 540,00 • 392 - ESP - system stabilizacji toru jazdy zł 2.700,00 • 400 - Przeszkl. dach otwierany elektr. zł 3.060,00 • 410 - Wewn. lusterko autom. przyciemn. zł 450,00 • 416 -
Tempomat zł 1.440,00 • 431 - Felgi alum. + poszerzone opony 205/60 R15 zł 2.160,00 • 441 - Lusterka boczne składane elektr. zł 630,00• 452 - Fotele przednie podgrz. elektr. zł 900,00 
• 501 - Pamięć ustaw. fotela kierowcy i lusterek zł 6.570,00 • 530 - Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00• 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00
• 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.980,00 • 574 - Mapa
Hiszpanii zł 1.620,00• 631 - Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX zł 108,00 • 718 - System audio BOSE zł 2.520,00 • 728 - Tapicerka Extraserie 1* zł 2.250,00 • 802 - Lakier dwukol. zł 2.070,00
• 833 - Gniazdo radiotel. zł 441,00• 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe zł 180,00• 982 - Koło zap. z felgą alum. zł 540,00 • 991 - Koło zap. z felgą alum. + posz. opona zł 630,00

*chwilowo niedostępne dla wersji Emblema                       Domawianie opcji dla wersji LX SW Van jest niemożliwe, za wyjątkiem opcji 241
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ALFA ROMEO
147

147 1.6 TS 105 KM Impression 190.531.0 1598/105 185 8,1 3-drzwiowy 55.350,00
147 1.6 TS 105 KM Progression 190.031.0 1598/105 185 8,1 3-drzwiowy 60.030,00
147 1.6 TS 105 KM Distinctive 190.231.0 1598/105 185 8,1 3-drzwiowy 65.250,00
147 1.6 TS 120 KM Distinctive 190.431.0 1598/120 195 8,2 3-drzwiowy 67.950,00
147 2.0 TS Distinctive 190.335.0 1970/150 208 8,9 3-drzwiowy 79.110,00
147 2.0 TS Selespeed Distinctive 190.835.0 1970/150 208 8,9 3-drzwiowy 85.320,00
147 1.9 JTD 100 KM Impression 190.533.0 1910/100 183 5,8 3-drzwiowy 65.700,00
147 1.9 JTD 115 KM Progression 190.134.0 1910/115 191 5,8 3-drzwiowy 72.450,00
147 1.9 JTD 115 KM Distinctive 190.434.0 1910/115 191 5,8 3-drzwiowy 76.950,00
147 1.9 JTD 16v Progression 190.136.0 1910/140 206 5,9 3-drzwiowy 75.600,00
147 1.9 JTD 16v Distinctive 190.436.0 1910/140 206 5,9 3-drzwiowy 80.100,00

147 1.6 TS 105 KM Impression 190.551.0 1598/105 185 8,1 5-drzwiowy 57.150,00
147 1.6 TS 105 KM Progression 190.051.0 1598/105 185 8,1 5-drzwiowy 61.830,00
147 1.6 TS 105 KM Distinctive 190.251.0 1598/105 185 8,1 5-drzwiowy 67.050,00
147 1.6 TS 120 KM Distinctive 190.451.0 1598/120 195 8,2 5-drzwiowy 69.750,00
147 2.0 TS Distinctive 190.355.0 1970/150 208 8,9 5-drzwiowy 80.910,00
147 2.0 TS Selespeed Distinctive 190.855.0 1970/150 208 8,9 5-drzwiowy 87.120,00
147 1.9 JTD 100 KM Impression 190.553.0 1910/100 183 5,8 5-drzwiowy 67.500,00
147 1.9 JTD 115 KM Progression 190.154.0 1910/115 191 5,8 5-drzwiowy 74.250,00
147 1.9 JTD 115 KM Distinctive 190.454.0 1910/115 191 5,8 5-drzwiowy 78.750,00
147 1.9 JTD 16v Progression 190.156.0 1910/140 206 5,9 5-drzwiowy 77.400,00
147 1.9 JTD 16v Distinctive 190.456.0 1910/140 206 5,9 5-drzwiowy 81.900,00

LISTA CEN NR 3 - ALFA ROMEO
DLA SAMOCHODÓW IMPORTOWANYCH MARKI ALFA ROMEO
OBOWIĄZUJE OD 05 września 2003

ALFA ROMEO
147 GTA

147 GTA 190.638.0 3179/250 246 12,1 3-drzwiowy 128.610,00
147 GTA Selespeed 190.938.0 3179/250 246 12,1 3-drzwiowy 137.610,00

• 210 - Lakier metalizowany zł 1 620,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 4.050,00• 213 - Alarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 1.980,00 • 270 - Lakier perłowy zł 6.750,00
• 277 - Connect Nav zł 7.200,00 • 56A - Pakiet Komfort zł 630,00 • 56B - Pakiet Zimowy zł 1.080,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie zł 2.700,00 • 499 - Zestaw do naprawy opon
- bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD zł 1.350,00 • 709 - Przyciski sterujące telefonem w kierownicy zł 720,00 • 711 - Moduł obsługi głosowej telefonu z Voice Memo zł 450,00 • 712
- Connect Nav+ zł 8.100,00 • 718 - BOSE System zł 2.340,00 • 740 - Pakiet Klimatyzacja zł 1.170,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 720,00 • 530 -
Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00• 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00• 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00

• 015 - ASR zł 900,00 • 025 - Kli ma ty za cja ma nu al na zł 4.950,00 • 058 - Pakiet Ti dla wersji Progression zł 10.800,00/Pakiet Ti dla wersji Distinctive zł 8.910,00 • 082 - Przy sto so -
wa nie do mon ta żu ra dia zł 450,00 • 205 - Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD) zł 900,00 • 210 - La kier me ta li zo wa ny zł 1.620,00 • 211 - Ta pi cer ka skó rza na zł 4.050,00 • 213 - Alarm
zł 1.350,00 • 230 - Re flek to ry kse no no we zł 2.520,00 • 270 - La kier per ło wy zł 6.750,00 • 277 - Con nect Nav zł 7.200,00 • 302 - Głośniki wysokoton. tylne zł 270,00 • 303 - Przy -
ci ski ste ru ją ce ra diem w kie row ni cy zł 540,00• 320 - Kie row ni ca i gał ka dźwi gni zmia ny bie gów ob szy ta skó rą zł 540,00 • 321 - Kie row ni ca i gał ka dźwi gni zmia ny bie gów wy koń czo -
na drew nem zł 810,00 • 51Y - Pa kiet Kom fort zł 630,00 • 56B - Pa kiet Zi mo wy zł 1.620,00 • 392 - VDC dla wersji 190.136/436/156/456 zł 1.710,00/dla wersji
190.431/134/434/451/154/454 zł 2.610,00 • 400 - Dach otwie ra ny elek trycz nie zł 2.700,00 • 415 - Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji
190.031/051/134/154/136/156 zł 1.980,00/dla wer sji 190.231/ 251/431/451/434/454/436/456 oraz wer sji 190.335/355/835/855 - bez do pła ty • 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 zł 1.980,00/ dla wer sji 190.335/190.355 - bez do pła 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 zł 2.700,00/dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 900,00/dla wer sji
190.335.0/190.355.0 - bez do pła 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 zł 3.150,00 dla wer sji
190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 2.250,00 dla wer sji 190.335/355/835/855 zł 1.800,00• 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 zł 2.700,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 900,00 • 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 zł 3.150,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 2.250,00 dla wer sji
190.335/355/835/855 zł 1.800,00 • 451 - Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve - bez do pła ty, dla wer sji 190.531/551/533/553 zł 1.350,00 • 563 - Zmie niar ka CD zł 1.350,00
• 564 - Ra dio z od twa rza czem CD zł 540,00, dla wer sji 190.531/551/533/553 zł 1.890,00 • 709 - Przy ci ski ste ru ją ce te le fo nem w kie row ni cy zł 720,00 • 711 - Mo duł ob słu gi gło so -
wej te le fo nu z Vo ice Me mo zł 450,00 • 712 - Con nect Nav+ zł 8.100,00 • 718 - BO SE Sys tem zł 2.340,00 • 732 - Fo te le spor to we, skó rza ne zł 4.500,00• 740 - Pa kiet Kli ma ty za cja 
zł 1.170,00 • 833 - Przy sto so wa nie do mon ta żu te le fo nu ko mór ko we go zł 720,00 • 980 - Ko ło za pa so we peł no wy mia ro we zł 180,00 • 530 - Ma pa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Ma pa Nie -
miec zł 1.620,00 • 537 - Ma pa Fran cji zł 1.620,00 • 538 - Ma pa Bel gii zł 1.620,00 • 540 - Ma pa Ho lan dii zł 1.620,00 • 542 - Ma pa Szwaj ca rii zł 1.620,00 • 548 - Ma pa Au strii 
zł 1.620,00 • 549 - Ma pa Da nii zł 1.620,00• 574 - Ma pa Hisz pa nii zł 1.620,00
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ALFA ROMEO
156

156 1.6 TS Impression 116.121.2 1598/120 200 8,2 4-drzwiowy 67.500,00
156 1.6 TS Progression 116.221.2 1598/120 200 8,2 4-drzwiowy 74.610,00
156 1.8 TS Impression 116.123.2 1747/140 208 8,5 4-drzwiowy 69.660,00
156 1.8 TS Progression 116.223.2 1747/140 208 8,5 4-drzwiowy 76.770,00
156 2.0 JTS Progression 116.375.2 1970/165 220 8,6 4-drzwiowy 82.170,00
156 2.0 JTS Distinctive 116.075.2 1970/165 220 8,6 4-drzwiowy 93.870,00
156 2.0 JTS Selespeed Progression 116.374.2 1970/165 220 8,6 4-drzwiowy 86.220,00
156 2.0 JTS Selespeed Distinctive 116.074.2 1970/165 220 8,6 4-drzwiowy 97.920,00
156 2.5 V6 Distinctive 116.429.2 2492/192 230 11,8 4-drzwiowy 117.630,00
156 2.5 V6 Q-System Distinctive 116.439.2 2492/192 227 11,9 4-drzwiowy 123.930,00
156 1.9 JTD Impression 116.146.2 1910/115 191 5,8 4-drzwiowy 72.900,00
156 1.9 JTD Progression 116.246.2 1910/115 191 5,8 4-drzwiowy 80.010,00
156 1.9 JTD Distinctive 116.286.2 1910/115 191 5,8 4-drzwiowy 91.710,00
156 1.9 JTD 16v Impression 116.156.2 1910/140 209 5,9 4-drzwiowy 76.500,00
156 1.9 JTD 16v Progression 116.546.2 1910/140 209 5,9 4-drzwiowy 83.610,00
156 1.9 JTD 16v Distinctive 116.586.2 1910/140 209 5,9 4-drzwiowy 95.310,00
156 2.4 JTD 20v Progression 116.257.2 2387/150 212 6,6 4-drzwiowy 103.230,00
156 2.4 JTD 20v Distinctive 116.457.2 2387/150 212 6,6 4-drzwiowy 114.930,00

156 SW 1.6 TS Impression 116.721.2 1598/120 200 8,3 5-drzwiowy 71.100,00
156 SW 1.6 TS Progression 116.621.2 1598/120 200 8,3 5-drzwiowy 78.210,00
156 SW 1.8 TS Impression 116.773.2 1747/140 208 8,6 5-drzwiowy 73.260,00
156 SW 1.8 TS Progression 116.723.2 1747/140 208 8,6 5-drzwiowy 80.370,00
156 SW 2.0 JTS Progression 116.675.2 1970/165 220 8,9 5-drzwiowy 85.770,00
156 SW 2.0 JTS Distinctive 116.175.2 1970/165 220 8,9 5-drzwiowy 97.470,00
156 SW 2.0 JTS Selespeed Progress. 116.674.2 1970/165 220 8,9 5-drzwiowy 89.820,00
156 SW 2.0 JTS Selespeed Distinct. 116.174.2 1970/165 220 8,9 5-drzwiowy 101.520,00
156 SW 2.5 V6 Distinctive 116.929.2 2492/192 230 11,8 5-drzwiowy 121.230,00
156 SW 2.5 V6 Q-System Distinct. 116.939.2 2492/192 227 11,9 5-drzwiowy 127.530,00
156 SW 1.9 JTD Impression 116.746.2 1910/115 191 6,0 5-drzwiowy 76.500,00
156 SW 1.9 JTD Progression 116.646.2 1910/115 191 6,0 5-drzwiowy 83.610,00
156 SW 1.9 JTD Distinctive 116.686.2 1910/115 191 6,0 5-drzwiowy 95.310,00
156 SW 1.9 JTD 16v Impression 116.756.2 1910/140 209 6,1 5-drzwiowy 80.100,00
156 SW 1.9 JTD 16v Progression 116.846.2 1910/140 209 6,1 5-drzwiowy 87.210,00
156 SW 1.9 JTD 16v Distinctive 116.886.2 1910/140 209 6,1 5-drzwiowy 98.910,00
156 SW 2.4 JTD 20v Progression 116.657.2 2387/150 212 6,7 5-drzwiowy 106.830,00
156 SW 2.4 JTD 20v Distinctive 116.847.1 2387/150 212 6,7 5-drzwiowy 118.530,00

ALFA ROMEO
156 SW

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) zł 2.475,00 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) zł 2.475,00 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) zł 2.475,00 • 023 - Elektryczne
podnośniki szyb tylnych zł 810,00 • 058 - Pakiet Ti (dla wersji Progression) zł 9.000,00/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) zł 4.500,00 • 075 - Tylne zawieszenie NIVOMAT zł 1.440,00
• 082 - Przystosowanie do mont. radia zł 450,00 • 499 - Reflekt. p. mgielne zł 630,00 • 102 - Spryskiwacze reflektorów zł 630,00 • 104 - Roleta bagażnika zł 450,00 • 108 - Felgi
alum. 15“, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 zł 1.620,00 • 200 - Ogrzewanie dod. (tylko JTD) zł 1.800,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Tapicerka skórzana
zł 4.050,00 • 213 - Alarm zł 1.350,00• 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix zł 990,00 • 245 - Przyciski sterujące radiem w kierownicy zł 540,00
• 263 - Connect zł 6.300,00 • 269 - Radionawigator zł 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy zł 7.650,00 • 320 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów w skórze zł 540,00 • 321 -
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów w drewnie zł 810,00 • 357 - Relingi dachowe zł 1.080,00 • 375 - Relingi dachowe aluminiowe zł 1.350,00 • 392 - VDC zł 2.610,00 
• 400 - Elektr. otwierany dach zł 2.700,00 • 416 - Tempomat zł 900,00 • 415 - Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/
674/675/723/846 zł 2.700,00 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 450,00 • 421 - Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji
116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 zł 2.700,00 • 431 - Felgi aluminiowe 15” opony 205/60/15 dla wersji 116.121/123/146/156/221/
223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 zł 1.800,00 • 432 - Felgi aluminiowe 15” opony 205/60/15 dla wersji 116.121/123/146/156/221/223/246/
546/621/646/721/723/746/756/773/846 zł 2.250,00 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 zł 1.980,00 • 433 - Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji
116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 zł 2.700,00 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 450,00 • 435
- Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 zł 2.700,00 dla wersji 116.074/075/286/
429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 450,00 • 439 - Felgi aluminiowe 17” opony 205/45/17 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675
/723/846 zł 3.600,00 dla wersji 116.074/075/286/ 429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 1.800,00 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression zł
1.350,00 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Progression/Distincive - bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon zł 0,00• 508 - Czujniki parkowania tylne zł 900,00 • 511
- Trzeci tylny zagłówek zł 450,00 • 55X - Pakiet Leisure zł 900,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.620,00 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression zł 1.890,00 • 587 - Pakiet
zimowy zł 1.440,00• 718 - BOSE system zł 2.700,00 • 728 - Tapicerka Alfatex zł 450,00 • 751 - Pakiet Sport zł 2.700,00 • 762 - Siatka trzymająca bagaże zł 450,00 • 788 - Fotele
sportowe skórzane zł 4.500,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 720,00 • 890 - Pakiet Komfort zł 720,00 • 903 - Connect Nav zł 9.810,00 • 923 - Tylny
spoiler zł 720,00 • 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe zł 180,00 • 530 - Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa
Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.620,00• 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii
zł 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00
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ALFA ROMEO
GTV

GTV 2.0 JTS 163.515.1 1970/165 220 9,2 2-drzwiowy 117.810,00
GTV 3.2 V6 24V 163.516.1 3179/240 255 13,2 2-drzwiowy 140.310,00

SPIDER 2.0 JTS 163.315.1 1970/165 215 9,2 2-drzwiowy 126.810,00
SPIDER 3.2 V6 24V 163.316.1 3179/240 242 13,2 2-drzwiowy 149.310,00

• 109 - Dach składany elektrycznie zł 9.000,00 • 113 - Siedzenia regulowane elektrycznie zł 4.950,00 • 210 - Lakier metalizowany  zł 1.800,00• 211 - Tapicerka skórzana zł 4.050,00
• 269 - System nawigacji zł 5.400,00 • 270 - Lakier perłowy zł 7.200,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem zł 720,00 • 435 - Felgi aluminiowe
17”, opony 225/45/17”do wersji 163.515/315 zł 1.350,00 do wersji 163.516/316 - bez dopłaty • 439 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315  zł 1.350,00 •
499 - Zestaw do naprawy opon - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD zł 1.800,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 zł 5.850,00 do wersji 163.516/316
zł 1.800,00 • 751 - Pakiet aerodynamiczny zł 2.700,00 • 803 - Koło zapasowe dojazdowe - bez dopłaty • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 900,00 • 530 -
Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00• 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00• 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00 • 356 - Mapa Portugalii 
zł 1.620,00

ALFA ROMEO
SPIDER

ALFA ROMEO
156 GTA

156 GTA 116.042.1 3179/250 250 12,1 4-drzwiowy 149.850,00
156 GTA Selespeed 116.048.1 3179/250 250 12,1 4-drzwiowy 158.850,00

156 SW GTA 116.192.1 3179/250 250 12,1 5-drzwiowy 154.350,00
156 SW GTA Selespeed 116.198.1 3179/250 250 12,1 5-drzwiowy 163.350,00

• 210 - Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix zł 990,00 • 263 - Connect zł 6.300,00 • 269 - Radionawigator zł 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy zł 7.650,00
• 400 - Elektrycznie otwierany dach zł 2.700,00 • 416 - Tempomat zł 900,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.620,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 720,00
• 903 - Connect Nav zł 9.810,00• 530 - Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa
Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa
Hiszpanii zł 1.620,00

ALFA ROMEO
156 SW GTA

ALFA ROMEO
166

• 102 - Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16”do wersji 136.354/156/356/757/857 - bez dopłaty • 113 - Przednie siedzenia
podgrzewane zł 3.150,00 • 135 - Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane zł 5.400,00• 205 - Dodatkowe ogrzewanie zł 3.150,00 • 210 - Lakier metalizowany 
zł 2.520,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.130,00 • 213 - Alarm zł 1.980,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.880,00 • 253 - Ogrzewanie części przedniej szyby przy wycieraczkach
zł 810,00 • 270 - Lakier perłowy zł 9.450,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem zł 900,00 • 386 - System nawigacji zł 7.200,00 • 400 -
Elektrycznie otwierany dach zł 3.600,00 • 410 - Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne zł 450,00 • 431 - Felgi aluminiowe 16”, opony 215/55/16” do wersji 136.152/154 zł 900,00
• 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.152/154 zł 2.250,00 do wersji 136.156 zł 1.350,00 do wersji 136.354/356/757/857 - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka
CD zł 1.800,00 • 564 - Radio HI-FI, zmieniarka CD zł 4.050,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style zł 6.930,00 • 863 - Wbudowany telefon komórkowy zł 2.700,00 • 530 - Mapa
Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 
zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00

166 2.0 TS Progression 136.152.0 1970/150 211 9,7 4-drzwiowy 118.710,00
166 2.5 V6 Progression 136.156.0 2492/188 225 11,9 4-drzwiowy 141.210,00
166 2.5 V6 Distinctive 136.356.0 2492/188 225 11,9 4-drzwiowy 150.210,00
166 3.0 V6 Distinctive 136.757.0 2959/220 241 12,5 4-drzwiowy 170.910,00
166 3.0 V6 Distinctive Sportronic 136.857.0 2959/220 236 13,0 4-drzwiowy 177.210,00
166 2.4 JTD Progression 136.154.0 2387/150 204 7,6 4-drzwiowy 134.010,00
166 2.4 JTD Distinctive 136.354.0 2387/150 204 7,6 4-drzwiowy 143.010,00

Powyższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym
i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem
obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538215, 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) 7627057, Fax (0-32) 7627058
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

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

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

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. Gra˝yƒskiego 141, 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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝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 
faktoringowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

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

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

ubezpieczenia 
na ˝ycie

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

ubezpieczenia 
majàtkowe

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

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.

17. MIDAS Polska Sp. z o. o.

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

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

3. Fiat Bank Polska SA 

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

5. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

6. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 grudnia 2003 r.

Joint Ventures
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